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عامتجا گنهرف و 
: هدنسیون

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یپاچ رشان 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

عامتجا 263گنهرف و 

باتک 263تاصخشم 

یعامتجا 263لئاسم 

یعامتجا 263طباور 

؟ مینک لوبق  لیلد  یب  ام  دنداد ، يأر  کی  مه  رگا  میوش و  گنرمه  دیاب  میوش ، هجوتم  ام  دنهد و  ماجنا  عرش  فالخ  راک  مه  یعمج  رد  رگا  دنرب ؟ یم  راک  هب  عقوم  هچ  رد  ار  وش " تعامج  گنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ   " لَثَم نیا 

263شسرپ

263خساپ

؟  تسیچ مالسا  رد  یعامتجا  یگدنز  264ساسا 

264شسرپ

264خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  یعامتجا  رظن  زا  درف  264تیلوئسم 

264شسرپ

265خساپ

4/102، نازیملا هب  دوش  عوجر   ) تسا لیاق  نایصع  تعاط و  لمع ، روعش ، مهف و  كرتشم ، لمع  ۀمان  كرتشم ، تشونرس  اههعماج ) « ) اهتّما  » يارب نآرق  : 

265شسرپ

265خساپ

؟ تسوا یگدنز  یعامتجا  لماکت  ثعاب  یناسنا  یگژیو  266هچ 

266شسرپ

266خساپ

شسرپ دمانیم ؟ هدحاو » تما   » ار نیتسخن  ياهناسنا  نآرق , 266ارچ 

266هراشا

266خساپ
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؟ تسا حیحص  اه  داژن  اه و  نوخ  ندوب  ادج  ياعدا  267ایآ 

267شسرپ

267خساپ

؟ تسا حیحص  اه  داژن  اه و  نوخ  ندوب  ادج  ياعدا  268ایآ 

268شسرپ

268خساپ

شسرپ تسیچ ؟ یبهذم  ياهتیلقا  اب  مالسا  دروخرب  هب  تبسن  نآرق  268هاگدید 

268هراشا

268خساپ

شسرپ تسیچ ؟ همذ  لها  اب  دروخرب  رد  (ع ) یلع ماما  269هاگدید 

269هراشا

269خساپ

شسرپ تسا ؟ هنوگچ  همذ  لها  ریغ  اب  ناناملسم  270راتفر 

270هراشا

270خساپ

شسرپ دوش ؟ یم  ادیپ  اجک  زا  طباور ، ماکحتسا  270تیمیمص و 

270هراشا

271خساپ

؟ دراد دوجو  يردارب  عون  دنچ  مالسا  271رد 

271شسرپ

271خساپ

شسرپ دهدیم ؟ رد  نت  یعامتجا  یگدنز  هب  رشب  272ارچ 

272هراشا

272خساپ
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؟ تسیچ یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  شیارگ  272تلع 

272شسرپ

272خساپ

؟ دشاب یم  هزادنا  هچ  ات  نآرق  رد  یعامتجا  فطاوع  273هدودحم 

273شسرپ

273خساپ

؟ دننک يوریپ  اقب  نواعت  نوناق  زا  دیاب  و  دنربب ؟ نیب  زا  ار  دوخ  زا  رت  فیعض  ناسنا  دنرادن  قح  دننک ، یم  یگدنز  اقب  عرانت  نوناق  ساسارب  هک  تاناویح ، فالخرب  اه  ناسنا  یناسنا ، هعماج  رد  ارچ 

274شسرپ

274خساپ

؟ دوب دیلوت  رازبا  دولوم  دمآ ، دیدپ  یناسنا  ییادتبا  هعماج  رد  هک  یشنت  274ایآ 

274شسرپ

274خساپ

؟ تسیچ درف  لباقم  رد  نم  هفیظو  هطبار  نیا  ظفح  يارب  تسا . هدننز  تشز و  رایسب  هعیش  ناناملسم  ربارب  رد  درف  نیا  لامعا  راتفر و  هنافسأتم  یلو  مشاب  هتشاد  هطبار  مروبجم  ننست  لها  دارفا  زا  یکی  اب  یعامتجا  طیحم  کی  رد  نم 

275شسرپ

275خساپ

. دینک نیعم  ار  نارگید  زا  کمک  تساوخرد  ای  نتساوخ  کمک  هدودحم  هن ؟ ای  تسا  نسُح  دنتسه  لکشم  نآ  لح  هب  رداق  یتحار  هب  نارگید  دراد و  دیدش  زاین  هک  ییاج  رد  یتح  دهاوخن  يزیچ  اقلطم  نارگید  زا  یسک  هکنیا  ایآ 

276شسرپ

276خساپ

؟ درک لح  ار  تافالتخا  ءهمه  ناوت  یم  وگ  تفگ و  اب  276ایآ 

276شسرپ

276خساپ

. دندش ادج  مه  زا  هلاس  جنپ  دنزرف  کی  نتشاد  اب  ناگتسب  تلاخد  رطاخ  هب  یناوج  جوز  277شسرپ :

277هراشا

277شسرپ

زا 1883تسرهف هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


277خساپ

؟ تسیچ یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  شیارگ  277تلع 

277شسرپ

278خساپ

؟ دشاب یم  هچ  هفرط  ود  تادهعت  نامیپ و  دهع و  دروم  رد  مالسا  279شرافس 

279شسرپ

279خساپ

؟ ددرگ یم  بوسحم  دنمشزرا  يرما  مالسا  رظن  زا  عامتجا  رد  یگدنز  279ایآ 

279شسرپ

279خساپ

؟  تسیچ یهلا  نادرم  زا  یخرب  تلزع  تلع  دراد ؟ ترورض  یعامتجا  یگدنز  280ایآ 

280شسرپ

280خساپ

؟ ریخ ای  دوب  دیلوت  رازبا  دولوم  یناسنا  هیلّوا  هعماج  رد  فالتخا  281ایآ 

281شسرپ

281خساپ

؟ تسیچ نآ  تیمها  محر و  هلص  هراب  رد  مالسا  281رظن 

281شسرپ

281خساپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  اهماظن و  یعامتجا  282دعُب 

282شسرپ

282خساپ

؟ دوب نامارد  اج  یب  ياهبیذکتو  اهقیدصت  دنزگزا  هعماج  لئاسم  اب  دروخربرد  ناوت  یم  282هنوگچ 

282شسرپ
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282خساپ

لماک روطب  ( ؟  تسیچ مالسا  رد  محر  هلص  زا  283فده 

283شسرپ

283خساپ

؟ باب نیا  رد  یلعف  تالکشم  نارتخد و  نارسپ و  نیب  یگنهرف  283طابترا 

283شسرپ

283خساپ

؟ دنکیم نایب  هنوگچ  ار  دنکیم ، تنایخ  دوخ ، عونمه  هب  هک ، ار  یسک  تبقاع  لاعتم ، 284دنوادخ 

284شسرپ

284خساپ

؟ دنادیم ياهدرکیور  راثآ و  هچ  ياراد  ار  تیعبت  نیا  و  دیوگیم ؟ هچ  دنتسه  نیعم  ياهشنک  ماجنا  رد  رادتقا  ارچ  نوچیب و  عبات  مدرم ، بلاغ  هک  نیا  دروم  رد  نآرق 

284شسرپ

285خساپ

تسا هدمآ  هعماج  نالوئسم  ۀفیظو  مدرم و  هب  تمدخ  ةرابرد  یبلاطم  هچ  تایاور  تایآ و  رد  دییامرفب  285ًافطل 

285شسرپ

286خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  یترخآ  ییایند و  تبثم  ياهدمایپ  دینک و  نایب  ار  مدرم  هب  تمدخ   " هنیمز رد  ینآرق  287تاروتسد 

287شسرپ

287خساپ

. دینک رکذ  دراد ، هراشا  ناسنا  نتسیز  یعامتجا  فده  هب  هک  ار  یتایآ  290ًافطل 

290شسرپ

290خساپ

؟  میراد یمالسا  ملاع  نآ  ياج  هب  ام  تسا و  هدمآ  برغ  زا  یناحور  هملک  292ایآ 

292شسرپ
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292خساپ

؟  هن ای  تسا  تسرد  یفخم  تروص  هب  هتبلا  نایوجشناد  زا  يا  هدع  طسوت  دنهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  دروم  رد  قیقحت  هاگشناد و  نیلوئسم  ای  نایوجشناد  هتشذگ  ای  لیاسم و  یخرب  دروم  رد  قیقحت  یسررب و 

292شسرپ

292خساپ

ینادیم همه  دندشکیم و ...  یشاقن  اهنآ  اب  دندادیم ...  کسورع  لافطا  هب  دندش ...  لاحشوخ  مدرم  ردقچ  دندرک و  ادیپ  روضح  مدرم  نیب  اه  هبلط  نیا  روطچ  دیرگنب ...  ار  مب  هثداح  دنتسه ؟  مدرم  نیب  رتمک  ناوج  ياه  هبلط  ارچ  دنوشیمن ؟  رهاظ  مدرم  نیب  ام  ياملع  ارچ  منادیمن  مالس  ضرع  اب 

294شسرپ

294خساپ

؟ تسین یبساک  يوحن  هب  ایآ  دش  یم  هچ  دوب  گنر  کی  رگا  دنراد  دیفس  هایس و  همامع  ارچ  سپ  تسین  غیلبت  یناحور  هفیظو  295رگم 

295شسرپ

295خساپ

مرکشتم دیس . هچ  خیش و  هچ  تسا  یکی  هورگ  ود  ره  راک  هک  یتروص  رد  دنک  یم  قرف  مه  اب  همامع  ارچ  مدیسرپ  نم  تشاد ؟ نم  تساوخرد  هب  یطبر  امش  باوج  ایآ 

296شسرپ

296خساپ

؟  دنهد یم  شرتسگ  طقف  دوخ  نیبردو  دنشاب  هتشاد  نیقی  بهذم  رظن  زا  مدرم  ات  دننک  یمن  نایب  مدرم  نیبرد  ار  تایاور  نیدو و  ثیداحا  ردقنآ  هعیشءاملع  ارچ  - 1

297شسرپ

297خساپ

. دیهدن ار  یباتک  چیه  سردآ  ًافطل  دینک ، مولعم  مه  ار  بحتسم  بجاو و  دیهد ، حیضوت  تسا  يرورض  مه  هک  يدراوم  دیسیونب و  ار  هیاسمه  رب  هیاسمه  قوقح  مامت  ًافطل 

297شسرپ

297خساپ

؟ رگید نایدا  لباقم  رد  هدش  مک  رایسب  مالسا  تاغیلبت  298ارچ 

298شسرپ

298خساپ

فرط ود  ره  ای  تسا  راکهانگ  هتسکش  ار  شیوخ  نامیپ  دهع و  هک  یسک  طقف  ایآ  دنکیمن ، افو  دوخ  دهع  هب  اهنآ  زا  یکی  سپس  دنهدیم ، لوق  رگیدکی  هب  درم  نز و  هک  يدروم  رد 

299شسرپ
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299خساپ

. دننک یم  راتفر  وا  اب  نمشد  لثم  رگید  بهذم  زا  یصخش  ندید  اب  هک  تسا  يردقب  روشک  رد  یبهذم  تابصعت  300ارچ 

300شسرپ

300خساپ

؟ دیا هداد  ماجنا  ناوج  لسن  اب  طابترا  يارب  یمادقا  هچ  دنوش و  یم  دومج  رجحت و  راتفرگ  نایناحور  300ارچ 

300شسرپ

300خساپ

. دش دهاوخ  مک  نآ  هبذاج  زا  دشابن  طلتخم  اه  هدکشناد  رگا  301ایآ 

301شسرپ

301خساپ

؟ دهدیم ار  شزرایب  فرحنم و  ياهباتک  رشن  هزاجا  ارچ  سپ  تسا  بهذم  یعیش  ناریا  تلود  دنتسه و  تدحو  یعدم  302نایعیش 

302شسرپ

302خساپ

؟ دوشیم يریگولج  دب  دصق  نودب  نارسپ  نارتخد و  طابترا  زا  هعماج  رد  ارچ  سپ  دنادیمن ؟ رگیدکی  ردارب  رهاوخ و  ار  نادرم  نانز و  مالسا  303رگم 

303شسرپ

303خساپ

؟ تسا بجاو  شباوج  دنک ، مالس  رتخد  هب  نابایخ  رد  یمرحمان  رسپ  304رگا 

304شسرپ

304خساپ

!؟ دشن اوسرات  دروخ  بارش  دیاب  دنتسه , بارش  ندیشون  لوغشم  یگمه  عمج  رگا  ًالثم  تشادن ,  یلمع  يرکف و  لالقتسا  درک و  دییات  دوب , مه  هابتشا  رگا  ار  عمج  کی  ياهراک  دیاب  ایآ  امش  رظن  هب  وش ! تعامج  گنر  مه  اوسر , يوشن  یهاوخ  رگا 

304شسرپ

304خساپ

؟  تابجاو هن  دنزادرپ , یم  تابحتسم  هب  رت  شیب  یلصا ؟  هن  دننک , یم  تبحص  یعرف  تاعوضوم  نوماریپ  رت  شیب  دنوش , یم  مازعا  روشک  رسارس  هب  هک  ینویناحور  رثکا  ارچ 

305شسرپ
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305خساپ

؟ تسا حیحص  راک  نیا  ایآ  میوش . لوغشم  هریغ  نویزیولت و  ياشامت  هب  قاتا  لخاد  رد  ای  میزادرپب و  تبحص  هب  اهنآ  اب  هک  دهدیمن  هزاجا  دهدیم و  جرخ  هب  تیساسح  ییاد و  ومع ، رسپ  نوچ  لیماف  ياهرسپ  اب  ام  راتفر  مردپ 

305شسرپ

306خساپ

تسود د وا  یلو  دنکن  تساوخرد  ار  راک  نیا  هک  میوگ  یم  وا  هب  مه  یلیخ  مراذگب . نوریب  يرسور  زا  ار  میاهوم  زا  یمک  هدرک و  شیارآ  نابایخ  هچوک و  رد  دهاوخ  یم  نم  زا  مدزمان  متفرگ ، دزمان  هک  یتقو  زا  یلو  متفر ، یم  نوریب  وتنام  اب  هتبلا  مدوب . باجح  اب  رایسب  میدزمان  زا  لبق  ات  نم 

307شسرپ

307خساپ

؟ تسیچ تّلع  دننک .  یم  تکرش  اه  شنج  مسارم  زا  رتمک  يرادازع  مسارم  رد  308مدرم 

308شسرپ

308خساپ

؟ مییامن کمک  زاب  يدارفا  نینچ  هب  ایآ  مینک . کمک  هک  تسا  ام  هفیظو  دننکیم  لایخ  دنوشیم و  مه  راک  بلط  هکلب  دننکیمن ، رکشت  اهنت  هن  هک  دنکیم  کمک  يدارفا  هب  ناسنا  یهاگ 

308شسرپ

308خساپ

؟ تفای تسد  یلاع  نایب  ّنف  هب  ناوت  یم  309هنوگچ 

309شسرپ

309خساپ

؟ دنشاب ناما  رد  راکهزب  ناناوج  ّرش  زا  هنوگچ  دننک ، یم  دمآ  تفر و  هعماج  رد  هک  اوقت  اب  باجح و  اب  309نارهاوخ 

309شسرپ

310خساپ

؟ دوشیم زین  لئاسم  رئاس  یملع و  لئاسم  لماش  ای  تسا  يداصتقا  یلام و  لئاسم  صوصخ  رد  طقف  ایآ  هدومن  یهن  نارگید  زا  شهاوخ  لاؤس و  زا  مالسا  ربمایپ  هک  نیا 

310شسرپ

310خساپ

تسا حیحص  شور  رکف و  نیا  ایآ  دوش . تحاران  وا  زا  نمشد  یتح  سک  چیه  درادن  تسود  311مرسمه 

311شسرپ
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311خساپ

؟ دراذگیم رادیاپ  قیمع و  رثا  مدرم  ياهبلق  هب  هک  دراد  دوجو  ربهر  رد  ياهبذاج  311هچ 

311شسرپ

311خساپ

؟ تسا تخس  ندرک  یبوخ  312ارچ 

313شسرپ

313خساپ

؟ دراد دیکأت  درم  نز و  طباور  مدع  ششوپ و  رب  مالسا  ارچ  سپ  دندرگ ، یم  رت  صیرح  دنوش ، یم  عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبسن  اه  ناسنا  دنیوگ  314یم 

314شسرپ

314خساپ

؟ دراد تسود  ار  ندرک  یگدنز  یعامتجا  ناسنا  315ارچ 

315شسرپ

315خساپ

؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یضعب 

316شسرپ

316خساپ

؟ ددرگ یم  هدوزفا  زین  اه  نآ  ییاهنت  هب  دوش ، یم  هفاضا  دارفا  یهاگشناد  داوس  نازیم  هچ  ره  316ارچ 

316شسرپ

317خساپ

؟  تسیچ مالسا  رد  یعامتجا  یگدنز  317ساسا 

317شسرپ

317خساپ

؟ یباختنا ای  تسا  يرارطضا  تسا ، یعیبط  ناسنا  ندوب  یعامتجا  میرک  نآرق  رظن  317زا 

317شسرپ
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318خساپ

؟ یباختنا ای  تسا  يرارطضا  تسا ، یعیبط  ناسنا  ندوب  یعامتجا  میرک  نآرق  رظن  318زا 

318شسرپ

318خساپ

؟ دنراد لقتسم  تایح  اهتما  ایآ  نآرق  رظن  319زا 

319شسرپ

319خساپ

؟ دنادیم هچ  ار  توعد  شریذپ  عناوم  طیارش و  319مالسا 

319شسرپ

319خساپ

؟ تسیچ یئابطابط  همالع  رظن  زا  حالف  يوس  هب  هعماج  نتفر  319طرش 

319شسرپ

320خساپ

؟ دشاب یم  هزادنا  هچ  ات  نآرق  رد  یعامتجا  فطاوع  320هدودحم 

320شسرپ

320خساپ

؟ دشاب یم  ییاهزیچ  هچ  فالتخا  نیا  قیداصم  همحر )  یتما  فالتخا  ) 320

320شسرپ

321خساپ

321لاغتشا

ءهرادا دیهدب  یبیترت  متساوخ  یم  متسه .  راکتمدخ  نامرد  تشادهب و  ءهکبش  رد  هرابود  ور و  هبور  یتالکشم  اب  قالط  زا  دعب  مدش .  دیرخ  زاب  رهوشرارصا  هب  دعب  مدرک و  تمدخ  يرادهب  رد  ام ) هس  لاس و  هُن   ) تدم ما .  هتفرگ  قالط  مرهوش  زا  تسرپرس .  یب  رسپ و  دنزرف  راهچ  ياراد  متسه  يردام 

321شسرپ

321خساپ

. دییامنباج نآ  هب  ارم  شرافس  مراد  هک  یناوارف  دوبمک  يدنم و  هلئاع  رطاخ  هب  مراد  اضاقت  دینک , یفرعم  دادما  هتیمک  هب  ارم  هک  دیدوب  هداد  هک  يداهنشیپ  ساسا  رب 
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321شسرپ

321خساپ

؟  تسیچ مالسا  رظن  دنا ; یضار  دنریگ و  یم  هجیتن  دننک  یم  هعجارم  اه  نآ  هب  هک  يدارفا  هک  دوش  یم  هدهاشمًاضعب  تسا ؟  هنوگچ  دنا  لوغشم  سیون  اعد  ناونع  هب  فلتخم  طاقن  رد  هک  يدارفا  تیلاعف 

322شسرپ

322خساپ

؟  مینک باختنا  هنوگچ  ار  هدنیآ  322لغش 

322شسرپ

322خساپ

روم نیا  رد  ار  ام  ًافطل  دنک . همیب  ار  دوخ  ًاصخش  تسا  هدش  روبجم  مردپ  مینک و  تیاکشوا  زا  میناوت  یمن  میتسه  یمیدق  تسود  راک  بحاص  اب  نوچ  یلو  هدرک ,  يرگراک  اه  لاس  مردپ  نینچ  مه  ددرگ , لح  لکشم  نیا  ادخ  هب  لکوت  اب  مراودیما  یلو  منک ,  یمن  ادیپ  راک  متسه و  سناشدب  مدوخ  رظن  هب 

323شسرپ

323خساپ

؟  موش مادختسا  یشرورپ  یبرم  ای  نآرق  ّیبرم  ناونع  هب  ییاج  رد  تسا  نکمم  ایآ  نیا  هب  هجوت  اب  مراد .  سیردت  هقباس  ییامنهار  ییادتبا و  ءهیاپ  رد  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  هاپس و  یمالسا ,  داشرا  یناتسبات  حرط  رد  79 لاس 74 ـ زا  مراد .  نآرق  هب  یناوارف  ءهقالع 

324شسرپ

324خساپ

میارب يدنموربآ  راک  دیناوت  یم  رگا  مدنمشهاوخ  مراد .  تیریدم  رد  تراهمو  یسیون  همانملیف  یحاّدم ,  یگدنسیون ,  یطاطخ ,  ياه  هنیمز  رد  ییاه  تراهم  هک  یتروص  رد  دوش , یمن  رّسیم  میارب  يراک  مور ,  یم  راک  يارب  اجک  ره  متسه و  راکیب  هک  تسا  لاس  ود  تدم  ملپید ,  كردم  ياراد  بناجنیا 

324شسرپ

324خساپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  نآ  هب  طوبرم  بلاطم  عبانم و  یلغش و  هدنیآ  هتشر و  نیا  یفرعم  صوصخ  رد  متسه . اهمتسیس  لیلحت  يزیر و  همانرب  شیارگ  عیانص ، یسدنهم  هتشر  لوا  لاس  يوجشناد  هلاس ، بناجنیا 19 

325شسرپ

325خساپ

؟  تسیچ ناریا  لثم  یجراخ  ياهروشک  میقم  اه ي  یناغفا  دمآ  رد  325عبنم 

325شسرپ

325خساپ

؟ دش نابلخ  رتویپماک ، یسدنهم  لغش  نتشاد  اب  ناوتیم  326ایآ 
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326شسرپ

326خساپ

؟ تسیچ راکیب  ناناوج  ربارب  رد  هداوناخ  تلود و  يارب  امش  داهنشیپ  دییامن ؟ یم  داهنشیپ  هچ  راکیب  ناناوج  يارب  امش  دراد  دوجو  راکیب  ناوج  نویلیم  دنچ  هک  تسا  يروط  هعماج  طیارش  هک  نونکا 

326شسرپ

326خساپ

؟ تسا طرش  ندوب  یناحور  ای  دیس و  یعامتجا ، لغاشم  زارحا  يارب  مالسا  رظن  327زا 

327شسرپ

327خساپ

؟ دنرّفنتم زیچ  ره  زا  دنتسین و  راودیما  دوخ  هدنیآ  هب  ناناوج  ارچ  تسیچ ؟ ینارگ  يراکیب و  یلصا  327تلع 

327شسرپ

327خساپ

؟ دننک یمن  راک  شاعم  رارما  يارب  نویناحور  ارچ  دندرک  یم  راک  شاعم  رارما  يارب  مالسلا )) مهیلع  )) همئا هک  یلاح  328رد 

328شسرپ

328خساپ

؟ تسا يا  هدیدنسپ  لغش  مالسلا )) مهیلع  )) تیب لها  يارب  یحاّدم  329ایآ 

329شسرپ

329خساپ

؟  ددرگ یمن  لصاح  دوبهب  ناناوج  لاغتشا  تّیعضورد  329ارچ 

329شسرپ

329خساپ

جرب  اب  دندرک  راک  لاس  دنچ  هک  سیردتلا  قح  دنریگب و  اهنآ  ياج  ار  يژرنارپ  ياهناوج  دننک و  یمن  هتسشنزاب  دنوش ، یم  هدوسرف  وریپ و  هک  یناریبد  ارچ 

330شسرپ

331خساپ

؟  تسیچ هراچ  هار  ما  هتشگ  دیماان  لیصحت  همادا  زا  سویام و  رایسب  هدنیآ  زا  راک  رازاب  دوبن  هب  تبسن  ملیصحت و  لوغشم  تاتابن  حالصا  تعارز و  هتشر  رد 
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331شسرپ

331خساپ

؟ نادرم ات  دنهد  یم  حیجرت  ار  نانزام  روشک  رد  ارچ  و  ارچ ؟ تسا  نادرم  زا  رتشیب  هعماج  رد  نانز  راک  سناش  331نآلا 

332شسرپ

332خساپ

یعامتجا 333ماجسنا 

؟  تسیچ رد  اهتلم  يانف  تسکش و  333زمر 

333شسرپ

333خساپ

؟ تسیچیمالسا ثیداحا  رظن  زا  اههعماج ، 333ماجنارس 

333شسرپ

333خساپ

؟ دشاب یم  هچ  هعماج  داسفا  حالصا و  زا  334روظنم 

334شسرپ

334خساپ

. دیربب مان  ار  حلاص  هعماج  طیارش  335مئالع و 

335شسرپ

335خساپ

؟ دوش یمن   ... يداصتقا و دوکر  بجوم  ایآ  تسیچ ؟  یمسر  تالیطعت  دوجو  335تلع 

335شسرپ

336خساپ

؟ تسیچ یناسنا  هعماج  ياهیناماسبان  336تلع 

336شسرپ

336خساپ
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؟ تسیچ تاکاحم  337لصا 

337شسرپ

337خساپ

؟ ریخ ای  دوب  دیلوت  رازبا  دولوم  یناسنا  هیلّوا  هعماج  رد  فالتخا  337ایآ 

337شسرپ

337خساپ

. دهد ناشن  یتیفافش  يدودح  ات  دراد  دوجو  هعماج  رد  هک  ینیبدب  نیا  زا  هک  دینک ؟ ییامنهار  دشاب  اوادم  کی  ناونع  هب  هک  یلک  هاگدید  کی  عامتجا  یگنهرف  یسایس و  وج  دروم  رد  ًاشهاوخ 

338شسرپ

338خساپ

؟ دنادیم هچ  ار  بوخ  لآهدیا و  هعماج  کی  ياهیگژیو  339نآرق 

339شسرپ

339خساپ

؟ دراد هعماج  رب  يراثآ  هچ  یعامتجا  340یشاپورف 

340شسرپ

340خساپ

دنهد یمن  هئارا  لح  هار  يرکف  یعامتجا و  تالکشم  دروم  رد  ناسانش  مالسا  املع و  340ارچ 

340شسرپ

340خساپ

؟  تسیچ هتسراو  هتفرشیپ و  هعماج  341يانعم 

341شسرپ

342خساپ

؟  تسا هدش  دراد  ییالاب  رامآ  ام  روشک  رد  هک  قالط  هلءاسم  يارب  يرکف  لاحب  ات  342ایآ 

342شسرپ

342خساپ
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تسا هدش  يروآدرگ  هراب  نیا  رد  ياهعومجم  ایآ  تسیچ  میرک  نآرق  یعامتجا  تایآ  زا  343روظنم 

343شسرپ

343خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآرق  رد  اهنآ  ریس  یعامتجا و  344لیاسم 

344شسرپ

344خساپ

؟ دنامب اههچب  مدرم و  نهذ  رد  ات  دوشیمن ، هدرب  رمع و )... وا  رب  اههدننک  ملظ  زا  یمان  ارچ  دوشیمهتفگ ، هدش  وا  رب  هک  ییاهملظ  دنیوگیم و  نخس  (س ) همطاف ترضح  زا  هک  رگید  مایا  هیمطاف و  مایا  رد 

345شسرپ

345خساپ

!؟ دنراد يراظتنا  هچ  مدرم  زا  دننک ، قفاوت  مه  اب  دنناوتن  یناحور  رفن  راهچ  یتقو  دنوش ، عمج  اج  کی  ناشدوخ  هدیدن  یسک  راب  کی  نونکات  اما  دننکیم  توعد  یلدکی  تدحو و  هب  ار  مدرم  هشیمه  دننکیم و  یگدنز  یناحور  رفن  راهچ  ام  رهش  رد 

345شسرپ

346خساپ

؟ دنکیم داهنشیپ  ار  یلح  هار  هچ  باتک ، لها  ناناملسم و  ناهج  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  ۀنیمز  ندش  مهارف  يارب  346نآرق 

346شسرپ

346خساپ

؟ تسیچ بهاذم  رگید  ناوریپ  اب  یتسیز  مه  نوماریپ  یمالسا  تایاور  347هاگدید 

347شسرپ

347خساپ

؟ دسرب دوخ  بولطم  فده  هب  دناوت  یم  یتروص  هچ  هب  تسا  یعامتجا  یملع و  ياهتیقّفوم  اهتفرشیپ و  همه  عبنم  هک  يرشب  348عامتجا 

348شسرپ

348خساپ

؟ تسا هدرک  هدافتسا  یلئاسو  هچ  زا  یعامتجا » حور   » و دنویپ »  » داجیا يارب  348نآرق 

349شسرپ

349خساپ
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؟ تسیچ یعامتجا  ياههنحص  رد  نانمؤم  روضح  ضیف  ةرابرد  نآرق  349هاگدید 

349شسرپ

349خساپ

؟ تسیچ ناسنا  یعون  تدحو  350ياههناشن 

350شسرپ

350خساپ

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  351رصانع 

351شسرپ

351خساپ

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  353عناوم 

353شسرپ

353خساپ

؟ دننک مکحتسم  رگیدمه  اب  ار  یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ  دیاب  هنوگچ  وجشناد  هبلط و  353کی 

353شسرپ

353خساپ

؟  تسیچ هاگشناد  دننام  یملع ،  طیحم  رد  ننستو  عیشت  نیب  رتشیب  یگچراپکیو  تدحو  داجیا  هار  353نیرتهب 

354شسرپ

354خساپ

؟ درک عمج  ینس  هعیش و  نیب  يربارب  تدحو و  هلیسو  ناشنانمشداب ،  ینمشد  ناشناتسود و  اب  یتسود  تیب و  لها  تدوم  هب  عجار  هدراو  تایاور  نیب  دوشیم  هنوگچ 

354شسرپ

354خساپ

؟ دنشاب دحتم  مه  اب  دنناوت  یم  فلتخم  بهاذم  اب  ناناملسم  354ایآ 

354شسرپ

354خساپ
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؟ تسا ینعم  هچ  هب  تنس  لها  هعیش و  355تدحو 

355شسرپ

355خساپ

؟ دوش یم  هتفگ  نخس  تسا  بهاذم  فالتخا  هرابرد  هک  یبلاطم  زا  دراد ، دوجو  داحتا  هب  زاین  نامز  نیا  رد  هکنیا  دوجو  اب  355ارچ 

355شسرپ

355خساپ

؟ دنرب یم  دوس  تنس  لها  نایعیش و  نایم  هقرفت  زا  یناسک  356هچ 

356شسرپ

356خساپ

؟ تسا رّسیم  هنوگچ  نانآ  اب  تدحو  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تنس  لها  دیاب  هعیش  هکنیا  356اب 

356شسرپ

356خساپ

؟ تسا ریذپ  ناکما  ناناملسم  نیب  یقیقح  تدحو  356داجیا 

356شسرپ

356خساپ

؟ تسیچ یعامتجا  رد  قافن  هقرفت و  نتشادرب  نایم  زا  یساسا  357هار 

357شسرپ

357خساپ

؟ دریگ تروص  دیاب  يروحم  هچ  لوح  نیملسم  357تدحو 

357شسرپ

357خساپ

؟ درادن تافانم  مالسا  تیناقح  اب  ناناملسم  نیب  رد  هقرفت  فالتخا و  دوجو  357ایآ 

357شسرپ

358خساپ
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؟ دوش حرطم  یلم  داحتا  روحم  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  اروشاع  358ایآ 

358شسرپ

358خساپ

نس لها  خر  هب  ار  نآ  بش  زور و  ره  نایعیش  ارچ  دنا  هدش  هابتشا  راچد  هناگ ) هس  ءافلخ   ) ام ناگتشذگ  ًاضرف  تسه  تنس  لها  لاؤس  نیا  مینک  یم  رارکت  ام  ار  اه  هتشذگ  هابتشا  ارچ  سپ  دورب  نیب  زا  ینسو  هعیش  نایم  هلصاف  هک  مینک  یعس  دیاب  دنسرب و  تدحو  هب  ناناملسم  هک  تسه  نیا  ام  فده  رگا 

359شسرپ

359خساپ

؟ دنشابیم اوقرفت "و ... " ال  باطخ هب  رومأم  تنس  لها  ناردارب  هک  نیا  هن  رگم  مینکن  شزاس  اهنآ  اب  ام  ارچ  دننکن ؟ شدرگ  هعیش  قطنم  رکفت و  هب  دیابن  ارچ  اهنیا ; ۀمه  هب  هجوت  اب  تنس  لها  ناردارب  بصعت  هعیش و  ییارگقح  یفرط  زا  و  مالسا ـ  ناهج  تحلصم 

360شسرپ

360خساپ

؟ دوش یم  یگدیسر  رتمک  اه  هزوح  هب  دنراد  هاگشناد  هزوح و  تدحو  هب  ماظن  نیلوئسم  يربهر و  مظعم  ماقم  هک  يدیکات  اب  361ارچ 

361شسرپ

361خساپ

؟ دیهد حیضوت  هچ  ینعی  وجشنادو  یناحور  361تدحو 

361شسرپ

361خساپ

؟  تسیچ هاگشناد  دننام  یملع ,  طیحم  رد  ننستو  عیشت  نیب  رتشیب  یگچراپکیو  تدحو  داجیا  هار  362نیرتهب 

362شسرپ

362خساپ

؟  دیئامن یم  داهنشیپ  ار  یئاههار  هچ  دراد  یپرد  یموش  بقاوع  هک  قطانم  زا  یضعب  رد  يا  هفیاط  یموق و  تافالتخا  ندرب  نیبزا  362يارب 

362شسرپ

362خساپ

؟  تسا هتفرگ  ماجنا  یتامادقا  هچ  اه  هزوح  حالصا  هنیمز  رد  تسیچ و  هاگشناد  هزوح و  تدحو  زا  362دوصقم 

362شسرپ

363خساپ
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تسیچ اههاگشناد  هزوح و  نیب  رتشیب  تدحو  365هار 

365شسرپ

365خساپ

؟  مینک شالت  وا  ندش  هعیش  تهج  رد  تسا  مزال  ایآ  میشاب و  هتشاد  يراتفر  هچ  ینس  کی  اب  دروخرب  365رد 

365شسرپ

365خساپ

تسا هدرکن  ادیپ  ققحت  زونه  هاگشناد  هزوح و  تدحو  365ارچ 

365شسرپ

365خساپ

میرادرب تسد  تسا  فالتخا  بجوم  هک  ییاهراعش  زا  تسین  رتهب  ناناملسم  نیب  تدحو  يارب  366ایآ 

366شسرپ

366خساپ

؟ میناوخ یم  ننست  لها  ناردارب  ار  دنتسه  یلع  نمشد  تسود  هک  ننست  لها  ارچ  تسا ، یلع  نمشد  یلع ؛ نمشد  366تسود 

366شسرپ

366خساپ

؟ تسیچ هاگشناد  نیب  هزوح  اب  طابترا  367تالکشم 

367شسرپ

367خساپ

؟ دنا هتشاد  فالتخا  دروم  لیاسم  صوصخ  رد  يدرگزیم  تّنس  لها  هعیش و  ياملع  نونک  ات  368ایآ 

368شسرپ

368خساپ

؟ دشاب یم  هچ  یّنس ، هعیش و  نایم  فالتخا  دوجو  اب  یمالسا  دحاو  تما  زا  368روظنم 

368شسرپ

368خساپ
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؟ دیآ یم  دوجو  هب  داحتا  نیا  هنوگچ  سپ  درادن ، دوجو  لمع  رد  هدئاف  نیا  هک  یلاح  رد  دنناوخ ، یم  زامن  هلبق  هب  ور  داحتا  ندمآ  دوجو  هب  رطاخ  هب  ناناملسم  دنا  هتفگ 

369شسرپ

369خساپ

؟ مینک دیاب  هچ  مییامن ، داجیا  تدحو  نانآ  نیب  و  مینک ،  رارقرب  هطبار  ینس  هعیش و  نیب  هک  نیا  369يارب 

369شسرپ

369خساپ

؟  تسا نکمم  هنوگچ  تدحو  هب  نآرق  توعد  اب  نآ  عمج  و  همحر ؟ )  یتما  فالتخا  تسیچ (  نآ  هب  اهنآ  توعد  تلع  دنا ؟  هدید  ار  فالتخا  هجیتن  ناناملسم  ایآ 

371شسرپ

371خساپ

؟ دهد ناشن  دوخ  زا  یمالسا  تدحو  هلئسم  هب  یناوارف  هقالع  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هک  دوب  هدش  ثعاب  یلماع  372هچ 

372شسرپ

372خساپ

؟ تسیچ يداژن  يوق و  تابصعت  دروم  رد  مالسا  372هاگدید 

372شسرپ

372خساپ

؟ تسیچ ع )  ) یلع هاگدید  زا  تدحو  373راثآ 

373شسرپ

373خساپ

؟  تسیچ يدیحوت , نایدا  هزوح  رد  تدحو  374ياهروحم 

374شسرپ

374خساپ

؟ تسا هتخادرپ  يدیحوت  نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  هلأسم  هب  هنوگچ  375نآرق 

375شسرپ

375خساپ
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؟  تسیچ يرشب  عماوج  همه  نایم  تدحو  دروم  رد  نآرق  376رظن 

376شسرپ

376خساپ

؟ تسیچ یناسنا  داحتا  376روحم 

376شسرپ

376خساپ

شسرپ تسا ؟ هتخادرپ  سدقمان  سدقم و  فالتخا  هلأسم  هب  هنوگچ  , 378نآرق

378هراشا

378خساپ

شسرپ تسیچ ؟ سدقم  فالتخا  379ياهروحم 

379هراشا

379خساپ

شسرپ تسیچ ؟ نآ  ءاشنم  نید و  رد  سدقمان  379فالتخا 

379هراشا

380خساپ

شسرپ تسیچ ؟ سدقمان  فالتخا  هقرفت و  ياهدمآ  380یپ 

380هراشا

380خساپ

؟ تسیچ سدقمان  فالتخا  هقرفت و  یلعاف  382أدبم 

382شسرپ

382خساپ

؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  سدقمان  فالتخا  هقرفت و  اب  هزرابم  383ياههار 

383شسرپ

383خساپ

زا 1883تسرهف هحفص 25 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ ع )  ) یلع هاگدید  زا  تدحو  385تیمها 

385شسرپ

385خساپ

شسرپ تسا ؟ سدقم  وکین و  يداحتا  ره  ایآ  ع )  ) یلع هاگدید  386زا 

386هراشا

386خساپ

؟ دوشیم لصاح  هنوگچ  حیحص , 387تدحو 

387شسرپ

387خساپ

؟ تسا تدحو  روحم  نید , 387ارچ 

387شسرپ

387خساپ

شسرپ تسا ؟ تدحو  مزال  لماع  مه , ترتع  ای  تسا  یفاک  ناناملسم , تدحو  يارب  نآرق  389ایآ 

389هراشا

389خساپ

شسرپ دنمادکیمالسا ؟ تدحو  ییادیپ  ياه  390هنیمز 

390هراشا

390خساپ

یعامتجا 391شقن 

؟  دنا هدش  رشب  دارفا  نایم  قافن  هقرفت و  بجوم  بهاذم  نایدا و  نیاربانب  هدش  هتخیر  هار  نیا  رد  هک  يدایز  ياهنوخ  دراد و  رطاخب  ار  یناوارف  یبهذم  ياهگنج  خیرا  تـ

391شسرپ

391خساپ

؟ تسیچ شدوخ  طیحم  هدنزاس  ناسنا  هک  نخس  نیا  391يانعم 

391شسرپ
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391خساپ

؟ دنراذگیم رانک  هنحص  زا  ار  دوخ  دوشن و  ایر  ناشراک  هکنیا  رطاخ  هب  هعماج  لاعف  رشق  دننکیم  توکس  ای  مینکیم  توکس  391ارچ 

391شسرپ

392خساپ

طیحم زا  ام  هن  دشاب  ریذپ  ریثات  ام  زا  طیحم  ات  مینک  392هچ 

392شسرپ

392خساپ

؟  تسیچ ناریا  رد  يراکیب  392تلع 

392شسرپ

393خساپ

؟ دنتسین لوءوسم  نازابرس  هدش ء  فلت  تاقوا  لابق  رد  یتموکح  نالوئسم  393ایآ 

393شسرپ

393خساپ

؟ دراد یعامتجا  شقن  هچ  393دیحوت 

393شسرپ

393خساپ

؟ دشاب اراد  دیاب  مایپ  غالبا  يارب  ار  یطیارش  هچ  غّلبم »  » 394کی

394شسرپ

394خساپ

؟  تسیچ هاگشناد  رد  یگنهرف  هعومجم  کی  زا  395راظتنا 

395شسرپ

395خساپ

؟  تسیچ بالقنا  عطقم  نیا  رد  زابناج ، یجیسب  يوجشناد  کی  395هفیظو 

395شسرپ
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395خساپ

؟ درک یگدنز  تحار  زیمآ و  تملاسم  یعامتجا  یگدنز  رد  ناوت  یم  395هنوگچ 

395شسرپ

395خساپ

؟ دراد یعامتجا  شقن  هچ  396دیحوت 

396شسرپ

396خساپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  شراتفر  ناملسم ، درف  396کی 

396شسرپ

396خساپ

؟ تسیچ یمالسا  يروهمج  رد  ناملسم ، ره  396هفیظو 

396شسرپ

397خساپ

؟ میشاب هتشاد  یعامتجا  ۀبذاج  هعماج ، رد  میناوتیم  397هنوگچ 

397شسرپ

397خساپ

تسیچ میرک  نآرق  ساسارب  رضاح  لاح  رد  هبلط  کی  397فیاظو 

397شسرپ

398خساپ

؟  مهد هئارا  هعماج  هب  ار  تمدخ  نیرتهب  مناوت  یم  هنوگچ  تایهلا  مود  لاس  يوجشناد  ناونع  هب  398هدنب 

398شسرپ

398خساپ

؟ دشاب نانآ  حیحص  تیاده  ناناوج و  ناوارف  تاهبش  تالاؤس و  يوگخساپ  دیاب  یسک  هچ  تسین ؟  لوئسم  مورحم  قطانم  هب  هربخ  نایناحور  ندرکن  لیسگ  رد  زین  هزوح  ایآ  یعرش  رظن  زا 

398شسرپ
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399خساپ

؟ میشاب نتشیوخ  ياهيزاب  رگیزاب  ات  میزاسیم  هنحص  دوخ  ام  تسا و  يزاب  یگدنزز  تفگ : ناوتیمن  399ایآ 

399شسرپ

399خساپ

؟ تسیک 400یجیسب 

400شسرپ

400خساپ

؟ تسیچ نامدوخ  هداوناخ و  بالقنا و  هعماج ، همئا ، ربمایپ ، نید ، ادخ ، ربارب  رد  ام  تیلوئسم  401هفیظو و 

401شسرپ

401خساپ

؟ دنهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  نویناحور  نونکا  مه  ارچ  درک . یم  مهارف  ار  نانآ  جاودزا  ۀنیمز  ترضح  نآ  دندرک و  یم  حرطم  ار  دوخ  زاین  یفرعم و  ار  دوخ  دندیسر ، یم  (ص ) مالسا ربمایپ  تمدخ  دنتشاد  جاودزا  هب  زاین  هک  ینارسپ  نارتخد و 

402شسرپ

402خساپ

؟ دنشاب ینید  لامعا  یعدم  دنناوت  یم  دننیب ، یم  ار  لک  ریدم  ملیف  دنناوخ و  می  ار  لیمک  ای  اروشاع  ترایز  لثم  ییاهاعد  هک  يدارفا  402ایآ 

402شسرپ

402خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  یعامتجا  رظن  زا  درف  403تیلوئسم 

403شسرپ

403خساپ

؟ درک عمجار  یمالسا  ياه  لکشت  رد  تیلاعف  ندناوخ و  سرد  نیب  ناوتیم  403هنوگچ 

403شسرپ

403خساپ

تسا هنوگچ  مدرم  دامتعا  بلج  ياه  404شور 

404شسرپ

زا 1883تسرهف هحفص 29 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


404خساپ

؟ تسیچ ام  هفیظ  میشاب و  هتشاد  ناحتما  ای  دیایب  شیپ  يراک  الثم  میشاب  هتشادن  ار  تکرش  طیارش  هک  یتروص  رد  ؟ دراد یمکح  هچ  نمهب و ..  زور 22  ای  سدق  زور  لثم  دوش  یم  ماجنا  هک  ییاهتارهاظت  رد  تکرش 

405شسرپ

405خساپ

هتشاد ب یعامتجا  تیلاعف  تعاس  جنپ  دشاب و  هزوح  رد  تعاس  کی  دیاب  دنوخآ  کی  دوش  یم  راک  هب  لوغشم  هعماج  زا  یتمسق  رد  دیدرگ  دنوخآ  هک  ادرف  دناوخ و  یم  سرد  دوریم و  هزوح  هب  هبنشجنپ  ات  هبنش  هبلط  کی  ؟  دنریگن رارق  لیاسم  نطب  رد  دنشاب و  ادج  هعماج  زا  ام  بالط  نایوزوح و  دیاب  ارچ 

405شسرپ

405خساپ

؟  تسا هدش  یبهذم  دارفا  تیناحور و  ههجو  شهاک  ثعاب  یلماوع  406هچ 

406شسرپ

406خساپ

؟ تسیچ ینونک  طیارش  رد  هدرک  لیصحت  رشق  ناونع  هب  وجشناد  ناوج  فیاظو  407نیرتمهم 

407شسرپ

407خساپ

؟ تسا صیخشت  لباق  اهرتمولیک  زا  ام  نالا  یناحور  هک  یلاح  رد  تسا  مادک  شتمظع  نیا  اب  مه  نآ  ادخ  ربمایپ  دهد  صیخشت  تسناوت  یمن  تخانش  یمن  ار  ربمایپ  دش و  یم  دجسم  دراو  یسک  یتقو  ربمایپ  نامز  رد  هکنیا  هن  رگم  ؟ تسا لکش  نیا  هب  ام  ناغلبم  نویناحور و  سابل  ارچ 

408شسرپ

408خساپ

؟ دننک داجیا  مدرم  رد  مالسا  جاور  يارب  ار  مزال  قوش  روش و  نآ  دننک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  بان  مالسا  دنا  هتسناوت  مالسا  نید  ناغلبم  دیلقت و  عجارم  ایآ 

409شسرپ

409خساپ

. دنتشادن هجوت  هلاسم  ود  ره  هب  تساهنآ  يوگلا  هک  ام  ربمایپ  رگم  دننک  یم  ربدت  لمات و  یهقف  لئاسم  رد  طقف  دنتسین و  زراب  یهقف  مه  یملع و  لئاسم  رد  مه  ام  ياملع  ارچ 

410شسرپ

410خساپ

ندناوخ سرد  ناشراک  هک  دننک  سح  ناشدوخ  شود  رب  ار  هعماج  هاگشناد و  قح  نایوجشناد  هدرگرب و  یمالسا  عضو  هک  هش  یم  روط  هچ  هدش و  لیدبت  قاشع  عمجت  زکارم  هب  شناد  ملع و  زکارم  ياج  هب  اه  هاگشناد  هتسبرب و  تخر  بوخ  ياهراک  تهاجو  تشز و  ياهراک  تحابق  ام  ياه  هاگشناد  رد  هک  هدش  روطچ 

411شسرپ
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411خساپ

؟ مینکیمن هدافتسا  یملع  ياههصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق ، تباث  ياههزومآ  زا  414ارچ 

414شسرپ

414خساپ

؟ دنک یمن  ءادا  تسرد  ار  دوخ  هفیظو  تیناحور  هدش و  مک  ناناوج  اب  بالط  طابترا  416ارچ 

416شسرپ

416خساپ

؟  تسا مزلم  ییاهراک  هچ  ماجنا  هب  دراد و  یهاگیاج  هچ  دوخ ، ةداوناخ  رد  درف  416کی 

416شسرپ

417خساپ

؟  یگنهرف ياه  تیلاعف  ای  تسا  مدقم  سرد  وجشناد  کی  418يارب 

418شسرپ

418خساپ

؟  تسیچ وجشناد  هبلط و  کی  نیب  418توافت 

418شسرپ

418خساپ

. دیهد حرش  ار  هنومن  یجیسب  راتفگ  راتفر و  رادرک و  418قالخا و 

418شسرپ

419خساپ

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  تسا ,  هیقف  یلو  رادتسود  هک  419یسک 

420شسرپ

420خساپ

؟ درادن ترورض  یسانش  نمشد  ثحب  ایآ  دننک * یم  ینارنخس  یقالخا -  الثم  هنیمز -  کی  رد  طقف  نانارنخس  420ارچ 

420شسرپ
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420خساپ

؟ تسیچ ینونک  عامتجا  رد  ام  420هفیظو 

420شسرپ

420خساپ

یعامتجا 420تلادع 

؟ هچ ینعی  یفنم  تبثم و  421يواست 

421شسرپ

421خساپ

« ِلدَْعلِاب اوُمُکْحَت  ْنَا  ِساّنلا  َنَْیب  ْمُتْمَکَح  اذِاَو   » دشاب تلادع  هیاپ  رب  دیاب  ًامتح  تواضق  تموکح و  دیوگیم  هتفریذپ و  یعامتجا  نیناوق  ۀمه  يانبریز  ناونعب  ار  تلادع »  » لصا نآرق  1 ـ  تسا ؟ هتفریذپ  یعامتجا  نیناوق  ۀمه  يانبریز  ناونع  هب  ار  یلصا  هچ  نآرق 

421شسرپ

422خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  422تاواسم 

422شسرپ

422خساپ

؟ دراد دوجو  رقف  هزادنا  نیا  ام  عماوج  رد  423ارچ 

423شسرپ

423خساپ

؟ تسا هداهن  نالوئسم  هدهعرب  ار  ياهفیظو  هچ  هراب  نیا  رد  دیامرفیم و  هچ  رقف "  " دروم رد  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  423دنوادخ 

423شسرپ

423خساپ

؟ دروخ یم  مشچ  هب  یتاقبط  داضت  ردق  نیا  ام  هعماج  رد  424ارچ 

424شسرپ

424خساپ

دشاب نینچ  دیاب  تسا  تلادع  يدانم  هک  یتکلمم  ایآ  دنرب  یم  رس  هب  تمعن  زا و  رد  يا  هدع  هکنیا  لاح  میا  هدرک  یگدنز  یگنهرب و  یگنسرگ و  یتخبدب و  رقف و  رد 
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425شسرپ

425خساپ

؟ دینک یم  هیجوت  هنوگچ  ار  اهنیا  تسا  هدرک  سویام  تالیصحت  همادا  هدنیآ و  هب  تبسن  ارم  منک  یم  هدهاشم  هعماج  رد  هک  ییاه  426یتلادعیب 

426شسرپ

427خساپ

؟ دنا تمحز  جنر و  رد  نیفعضتسم  شیاسآ و  رد  نید  یب  دارفا  نادنمتورث و  ام , هعماج  رد  427ارچ 

427شسرپ

428خساپ

؟ تسا هدمآ  دوجوب  تیعضو  يوگخساپ  یسک  هچ  دنا  هدش  میسقت  هورگ  ود  هب  يدام  رظن  زا  مدرم  اقیقد  هکیروط  هب  دشاب  هتشاد  دوجو  یتاقبط  داضت  همه  نیا  دیاب  دشاب  یم  ینید  یمالسا و  هعماج  کی  هک  ام  ینونک  هعماج  رد 

428شسرپ

428خساپ

تینما هافر ، تیونعم ، تداعس :  ملع 3 . ياه  هلق  هب  ندیسر  لالقتسا ، رادتقا :  یتاقبط 2. فالتخا  شهاک  هعماج ، نامولظم  زا  يریگتسد  همه  يارب  قوقح  يواست  يدازآ :  عوضوم 1 .

429هراشا

429شسرپ

430خساپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  هنوگچ ، ؟  دورب نیب  زا  ًالماک  يزور  تسا  نکمم  ای  تشاد  دهاوخ  دوجو  هشیمه  ینغ  ریقف و  431ایآ 

431شسرپ

431خساپ

. تسیچ نایوجشناد  طسوت  هاگشناد  هعماج و  حطس  رد  نآ  ندرک  یلمع  ياهراکهار  دش ؟  حرطم  اجک  ادتبا  ؟ تسیچ یهاوخ  تلادع  431شبنج 

431شسرپ

432خساپ

. تسا ضیعبت  اب  دراد  يراگزاس  تلادع  اب  دنتسه  ادخ  قولخم  میوگب  رتهب  ای  ناملسم  همه  مدرم  دنروشک  کی  لام  اهناتسا  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب  روشک  ياهناتسا  هب  يرهش و ...  تامدخ  سرادم ، اههاگشناد ، عیانص ، تارابتعا ، صیصخت  هوحن  ایآ 

434شسرپ

434خساپ
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؟  تسیچ فیلکت  سپ  دنام ; یم  زاب  تیلوئسم  ماجنا  زا  هجیتنرد  دنراذگ ; یم  اهنت  ار  وا  دنوش و  یم  هدنکارپ  شرب  رود و  زا  تسا ,  تخس  ناشیارب  لدع  شریذپ  هک  يدارفا  تلادع  قح و  يارجا  تروص  رد  اریز  دنک ;؟ لمع  مالسا  ياهروتسد  قباطم  دناوت  یم  لوئسم  کی  نامز  نیا  رد  ایآ 

435شسرپ

435خساپ

 . هعماج رد  ضیعبت  نکسم و  لکشم  يرادا ـ  435تالکشم 

435شسرپ

435خساپ

؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسا  نییآ  رد  436تلادع 

436شسرپ

436خساپ

؟ تسیچ لدع  طسق و  یعامتجا  437دعب 

437شسرپ

437خساپ

؟ تسیچ لدع  طسق و  یعامتجا  437دعب 

437شسرپ

437خساپ

؟ تسانعم هچ  هب  438تلادع 

438شسرپ

438خساپ

؟ تسیچ عماوج  يالتعا  طاطحنا و  للع  نآرق  رظن  438زا 

438شسرپ

439خساپ

؟ تسیچ عماوج  يالتعا  طاطحنا و  للع  نآرق  رظن  439زا 

439شسرپ

439خساپ
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؟ تسانعم هچ  هب  440تلادع 

440شسرپ

440خساپ

؟ تسیچ نافرع  تمکح و  رغصا ، هقف  رد  تلادع  زا  440روظنم 

440شسرپ

440خساپ

؟ دنتسه ییاهزیچ  هچ  یلعف  عماوج  رد  نیناوق  يارجا  یعامتجا و  تلادع  هدننک  نیمضت  441ناکرا 

441شسرپ

441خساپ

؟ دریگب تروص  دیاب  یتامادقا  هچ  هعماج ،  رد  دوجوم  یتلادع  یب  اب  هزرابم  444يارب 

444شسرپ

444خساپ

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  445ایآ 

446شسرپ

446خساپ

؟ تسیچ قاقحتسا  تلادع و  طابترا  هابرد  يرهطم  موحرم  446هاگدید 

446شسرپ

447خساپ

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوش ، یم  هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآ  یپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  447هچ 

447شسرپ

447خساپ

؟» دوسلا قدحلا  حالملا و  هوجولاب  مکیلع  « ؟ دراد ینعم  هچ  تیاور  هلمج  نیا  سپ  تسین  يداژن  ضیعبت  مالسا  رد  هکنیا  447اب 

447شسرپ

448خساپ
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؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  448تاواسم 

448شسرپ

448خساپ

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوش ، یم  هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآ  یپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  448هچ 

448شسرپ

449خساپ

؟ دوش یم  بوسحم  لدع  هیوسلاب  ملظ  449ایآ 

449شسرپ

449خساپ

ربارب مهاب  دنمتورث  ریقف و  دیاب  ارچ  تسا و  دودرم  مالسا  رظن  زا  يداژن  تاضیعبت  449ارچ 

449شسرپ

450خساپ

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوش ، یم  هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآ  یپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  450هچ 

450شسرپ

450خساپ

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  451ایآ 

451شسرپ

451خساپ

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوش ، یم  هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآ  یپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  452هچ 

452شسرپ

452خساپ

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  452ایآ 

452شسرپ

452خساپ
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؟ دیئامنیمن بلس  مدرم  زا  ار  ییاهیدازآ  نینچنیا  ارچ  دریگب ؟ تمدخ  هب  ار  يراکدب  مناخ  هقیقد  دنچ  اهنت  فرص  اب  دناوت  یم  ینار  توهش  درم  ره  ایند ، یبهذم  رهشنالک  نیمود  ینعی  ام  رهش  ياهنابایخ  رد  ارچ 

453شسرپ

453خساپ

؟ درک رارقرب  هعماج  نامدوخ و  یگدنز  يایاوز  رد  ار  تلادع  ناوت  یم  454هنوگچ 

454شسرپ

454خساپ

؟ تسا رارقرب  یعقاو  يانعم  هب  لدع  ام  هعماج  رد  454ایآ 

454شسرپ

454خساپ

لاس  رد  لمع ، زا  یلاخ  نیلوئسم و  نیریش  راتفگ  ءارقف ، نتفراپ  ریز  ندش و  هفخ  يزاب ، یتراپ  ياردا و  داسف  یتاقبط ، هلصاف  ضیعبت و  نیلوئسم ، یئارگایند  لاس : تشذگ 25  زا  نونکا  يرگدادیب  ملظ و  توغاط و  هیلع  رب  دش  بالقنا 

455شسرپ

455خساپ

داد صاصتخا  مدرم  رهش و  نیا  هب  هک  یتازیهجت  تاناکما و  نایاقآ ) امش  فرط  زا  درادن (  دوجو  ضیعبت  رگا  ارچ  دننک ،  ترجاهم  یکانتشحو  روط  هب  رهش  نیا  مدرم  دیاب  ارچ  دنهدب ) خساپ  روهمج  سیئر  ای  ربهر  مراد  شهاوخ  هک  تسا  یلاؤس  نیا  ) دنریگ رارق  ضیعبت  دروم  دابانگ  مدرم  هشیمه  دیابارچ 

456شسرپ

456خساپ

؟ تسا نارگ  سانجا  ردق  نیا  457ارچ 

457شسرپ

457خساپ

؟ دشاب هتشاد  دوجو  ضیعبت  دیاب  هعماج  رد  458ایآ 

458شسرپ

458خساپ

؟ دوشیمن ارجا  یبوخ  هب  زونه  رما  نیا  ام  روشک  رد  ارچ  تسیچ و  نآرق  رظن  زا  هعماج  رد  یعامتجا  تلادع  يارجا  458هار 

458شسرپ

458خساپ
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تسیچ یمالسا  لدع  زا  نیملسم  فارحنا  یلصا  460تلع 

460شسرپ

460خساپ

ۀمه ا تسا و  تلادع  نیع  میهدیم  ماجنا  هعماج  رد  هک  يراک  میهد  صیخشت  میناوتیم  اجک  زا  تسیچ  ملظ  لدع و  كالم  مینک  راک  تلادع  ۀنیمز  رد  میناوتیم  ردقچ  میتسه  نیمز  يور  رد  ادخ  ۀفیلخ  هک  اهناسنا ، ام  تسین  ملاظ  تسا و  لداع  ادخ  ینعی  تسا  لدع  ام  بهذم  لوصا  زا  یکی 

460شسرپ

460خساپ

تسیچ هراب  نیا  رد  ام  فیلکت  دییامرفب  ًافطل  تسین  دنتسه ) نید  نیرتهب  ياراد  هک   ) ناناملسم ندناوخ  مسیرورت  يارب  یلماع  تسردان  راتفر  نیمه  ایآ  تسیچ  تسا  یمالسا  ۀعماج  مان  هب  هک  ياهعماج  کی  رد  یتلادع و ،... یب  ایر ، غورد  همه  نیا  فیلکت 

461شسرپ

461خساپ

دراد دوجو  شحاف  توافت  اهدمآرد  نیب  دوش  یمن  ارجا  تلادع  هعماج  رد  462ارچ 

462شسرپ

462خساپ

؟  تسیچ یتاقبط  هلصاف  روشک و  هجدوب  لیم  فیح و  هرابرد  امش  463رظن 

463شسرپ

463خساپ

؟ دراد یگتسب  یلماوع  هچ  هب  هعماج  رد  دوجوم  یتاقبط  هلصاف  امش  رظن  463هب 

463شسرپ

463خساپ

؟ دنتسین تسیز  هداس  ع )   ) همئا لثم  ام  نالوئسم  464ارچ 

464شسرپ

464خساپ

مالس 465اب 

465هراشا

465شسرپ
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465خساپ

؟ دریگب تروص  دیاب  یتامادقا  هچ  هعماج ,  رد  دوجوم  یتلادع  یب  اب  هزرابم  466يارب 

466شسرپ

466خساپ

؟  تسیچ یتلود  نالوئسم  نیب  رد  يرادا  داسف  لاملا و  تیب  فارسا  ییارگ و  لمجت  468تلع 

468شسرپ

468خساپ

لیصحتلا ب غراف  نم  ارچ  دنتسه  ریقف  مدرم  رکف  هب  مه  یمک  دننزیم  تاحالصا  زا  مد  هک  ییاهنآ  ایا  دوش  لامیاپ  دنراذگن  ار  فعضتسم  مدرم  قح  هدش  یعس  نونک  ات  ایآ  تسامرف  مکح  هعماج  نیا  رد  تلادع  ایآ  میشکیم  كدی  هب  ار  مالسا  سدقم  مان  میراد  روز  هب  ای  تسا  یمالسا  اعقاو  ام  هعماج  ایآ 

470شسرپ

470خساپ

یتسیز ا هداس  یلیخ  رگید  نونکا  اما  دندرک  یم  دمآ  تفر و  یلومعم  ياه  لیبموتا  اب  دندیشوپ و  یم  هداس  ياهسابل  دنتشادن و  ینانچنآ  لبم  زیم و  ناشدوخ  راک  رتفد  رد  نالوئسم  بالقنا  هیلوا  ياهلاس  رد  الثم  ینعی   ، تفر الاب  دنمهوکش  بالقنا  رمع  لوط  رد  رورم  هب  یتسیز  هداس  ياهرایعم  ارچ 

473شسرپ

473خساپ

لا تیآ  هک  مینیب  یم  اما  دندرک  یم  ینارنخس  نارامج  هداس  ياضف  نآ  رد  دننک و  چگ  ار  اهراوید  دندوب  هدادن  هزاجا  هک  دندوبن  ینیمخ  ماما  ترضح  رگم  دنراد  ار  یمالسا  مکاح  کی  بولطم  یتسیز  هداس  ناشیا  ایآ  مراد  ناشیا  یگدنز  دروم  رد  لاوئس  دنچ  اما  مراد  بالقنا  ربهر  هب  هک  یتدارا  نمض 

475شسرپ

475خساپ

صاخ ا حانج  نالف  لام  فرط  دننک  یم  رکف  دوش  یم  حرطم  دسر و  یم  نهذ  هب  اوتحم  نیااب  تالاؤس  يرسکی  یتقو  منک  یم  ساسحا  نم  هک  ارچ  دیهد . باوج  بناجنیا  لاؤس  هب  یصاخ  یسایس  هجو  نتفرگ  رظن  رد  نودب  منک  یم  شهاوخ  امش  زا  ناتدوخ  هعماج  یعامتجا  روما  اب  طابترا  رد  متشاد  یلاؤس  بناجنیا 

476شسرپ

476خساپ

. دنک یمن  سح  ار  هعماج  درد  تیتاحور  هک  مینیب  یم  نونکا  اما  دندوب . رتهب  یلیخ  نایناحور  هتشذگ  نامز  477رد 

477هراشا

477شسرپ

477خساپ

؟  دیهد حیضوت  زورما  عامتجا  رد  ار  نآ  هب  لمع  یگنوگچ  هدرک و  فیرعت  ار  478تلادع 
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478شسرپ

479خساپ

. دیناد یم  یمالسا  ار  هعماج  نیا  اعقاو  ایآ  تسا . یفاک  نداد  رکذت  طقف  رگم  دننک . یمن  یلمع  راک  چیه  دنا و  هدرک  توکس  هعماج  یتلادع  یب  ءاشترا و  متس و  ملظ و  همه  نیا  لباقم  رد  تیعجرم  ارچ 

481شسرپ

( لوا تمسق  ) 481خساپ

( مود تمسق  ) 483خساپ

يزم هک  زین  نایفارطا  نخس  فرح و  میامن  ادیپ  یمالسا  تموکح  یمالسا و  روشک  رد  لیاسم  هنوگنیا  يارب  یهیجوت  مناوت  یمن  منک  راک  هچ  هک  مناد  یمن  دنک .  یم  هناوید  ارم  دراد  ناوج  رشق  تیعضو  يداصتقا -  تلادع  دوجو  مدع  هعماج - نانز  يارب  صوصخ  هب  تینما  دوجو  مدع  عامتجا  ياه  یناماسبان 

485شسرپ

485خساپ

میوگب دیاب  دنراد  جایتحا  یمومع  عامتجا  يارب  یلحم  هب  ربهر  هک  تسا  نیا  امش  خساپ  رگا  دوش ? یمن  تیاعر  الصا  عوضوم  نیا  ام  تکلمم  رد  ارچ  دننک  یگدنز  مدرم  رشق  نیرت  نییاپ  اب  حطس  مه  دیاب  یمالسا  تموکح  مکاح  هک  دنا  هدرک  دیکات  ناشتاشیامرف  رد  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوتاب  ادخ  مان  هب 

489شسرپ

489خساپ

؟ دوب هنوگچ  (ع ) یلع ماما  هریس  رد  یعامتجا  491تلادع 

492شسرپ

492خساپ

؟  دننک یم  يزاب  یتراپ  تارادا  رد  هچ  493يارب 

493شسرپ

493خساپ

؟  تسا دایز  ضیعبت  ام  هعماج  رد  494ارچ 

494شسرپ

494خساپ

. دیهد حیضوت  هراب  نیارد  ، تسا هدش  تلود  هب  تبسن  دارفا  ندش  نیبدب  ثعاب  نیاو  دنرب  یمرس  هب  يدایز  رایسب  رقف  رد  مدرم  دوش " یم  جراخ  نامیا  رگید  ردزا  دوش  دراو  رقف  هک  يردره  زا  دندومرف " :  هک  ربمایپ ( زا  یتیاور  لقن  هب  دراد و  يدب  رایسب  تیعضو  تکلمم  داصتقا  هک  ینونک  تعیضو  رد 

495شسرپ

496خساپ
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؟ تسا هدش  شومارف  مدرم  داحآ  عفن  هب  يراذگ  نوناق  ارچ  - 1496

496هراشا

496شسرپ

496خساپ

لباقمرد د دوش  یم  یهار  هچ  رد  سپ  یلم  عفانم  يارب  هزیگنا  نتفر  نیب  زاو  تسا  یگدوهیبو  یشکرسو  اشحف  يراجنهان  نآ  هجیتن  هک  مینیب  یمن  یتلادع  یبو  ضیعبت  زج  ًالمع  یلو  تسا ، یعامتجا  تلادع  نآ  داجیا  هنیمز  نیرتمهم  هک  تسا  مزال  یلم  تدحو  ماجسنا و  اکیرمآ ، لباقمرد  یگداتسیا  يارب 

497شسرپ

497خساپ

؟ دشاب یم  ماظن  هب  تبسن  مدرم  ندش  مرگلد  بجوم  اه  يراوخ  تنار  نیا  اب  دروخرب  ایآ  ؟ دشاب یم  هچ  دنشاب  یم  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  ریز  ًاضعب  هک  دنیامن  یم  هدافتسا  يداصتقا  ةژیو  ياه  تنار  زا  تیلوئسم  زا  هدافتسا  ءوس  اب  هک  نیلوئسم  یضعب  لابق  رد  هعماج  شقن 

498شسرپ

498خساپ

؟ تسا هدش  يرکف  اهنآ ، شور  ییوگخساپ  نیلوئسم و  حالصا  يارب  ایآ  اه و )... هدازاقآ  نایرج  يداصتقا ، داسف   ) هدش المرب  ریخا  هلاس  دنچ  رد  هک  دراد  نیلوئسم  درکلمعرد  هشیر  رتشیب  متفه  سلجم  تاباختنا  اب  هطبار  رد  ام  امش و  ینارگن 

498شسرپ

498خساپ

. دراد ناریا  ناهج ، رد  ار  اهزغم  رارف  رامآ  نیرتشیب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنوش ، یمن  تیامح  یلو  دنناسرب  ءالعا  جوا  هب  ار  تکلمم  نیا  دنناوت  یم  هک  میراد  یناگبخن  ام  دینک ؟ یم  هفخ  دیشک و  یم  ار  اهنآ  دینک و  یمن  تیامح  دنتسه  تکلمم  نیا  رد  هک  ییاهدادعتسا  ارچ 

498شسرپ

499خساپ

؟ دهد یم  هزاجا  مالسا  ایآ  ؟ تسا ینوناق  هچ  ؟ دنتسه هنسرگو  ریقف  مدرم  همه  نیا  هک  یلاحرد  دنریگ  یم  یفازگ  قوقح  یمالسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  ارچ 

500شسرپ

500خساپ

؟ دومن يریگولج  ماظن  هیلع  جنشتو  یعامتجا  تالضعم  یخرب  ندمآ  دوجوب  زا  دوش  یم  روطچ  ناراد  هیامرس  لوپ  ذوفن  تردق  هب  هجوت  500اب 

500شسرپ

500خساپ

؟ دننک جاودزا  دنتسرتن و  اهناوج  ات  دننک  داجیا  لغش  اهناوج  يارب  دییوگب  نیلوئسم  هب  ادخ  هب  ار  امش  دایز ، ءاشحف  دش و  مک  اهناوج  يارب  جاودزا  منیب  یم  متسه  ریخ  ياهراک  رد  هک  نم  دنک  یمن  داجیا  ناناوج  يارب  لغش  تلود  ارچ 

501شسرپ
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501خساپ

تسا لوبق  لباق  ناشیا  ياه  هتفگامش  رظن  هب  دننک  یم  فیعضت  نآ  هب  تبسن  ار  درف  هیحورو  دنزادرپ  یم  درف  ندرک  فیعضت  هبو  اهسرد  ندوب  تخس  زاو  تسا  یفنم  ناشباوج  اهنآزا  يدایز  دادعت  تسا ، يروط  هچ  امش  رظن  هب  هیملع  هزوحرد  مان  تبث  میسرپ  یم  هدیمهف  ًاتبسن ) ) ياهمدآزا هک  یتقو  ارچ  - 1

502شسرپ

502خساپ

؟ درک دیاب  هچ  ماو  نتفرگ  يارب  دریگب . دناوت  یمن  درادن  یتراپ  هک  یسک  مه  ار  جاودزا  كدنا  ماو  نیمه  یتح  تسین ؟ ناناوج  جاودزا  رکف  هب  یسک  503ارچ 

503شسرپ

504خساپ

؟ تسا اه  هچوک  نابایخ و  رانک  ادگ  ردقنیا  505ارچ 

505شسرپ

505خساپ

؟ دیآ یم  يزیچ  هچ  زا  ینارگ  ًالصا  تسا ؟ ینارگ  ردقنیا  هچ  505يارب 

506شسرپ

506خساپ

؟ دنراد يرترب  نارگید  رب  تاداس  ارچ  سپ  تسا  ياهلیبق  یموق و  يرترب  یتاقبط و  ماظن  فلاخم  مالسا  هک  نیا  هب  هجوت  507اب 

507شسرپ

507خساپ

تسیچ عامتجا  رد  مدرم  ۀطبار  بوخ و  هعماج  نتشاد  یعامتجا  تلادع  ةراب  رد  تایاور  نآرق و  508رظن 

508شسرپ

508خساپ

؟  تسا هتفای  جاور  يدزد  هعماج  رد  ارچ  - 4509

509شسرپ

510خساپ

؟  تسیچ لاملا  تیب  ياجبان  فرصم  تافلخت و  هب  تبسن  يربهر  مظعم  ماقم  لمعلا  510سکع 

510شسرپ
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510خساپ

؟  یتخبدب تکالف و  رد  یهورگ  دننک و  یم  یگدنز  یشوخ  رد  يا  هدع  هک  تسین  ملظ  510ایآ 

510شسرپ

510خساپ

؟  تسیچ ییارجا  ياه  هاگتسد  رد  مکاح  يرادا  داسف  دروم  رد  امش  511رظن 

511شسرپ

511خساپ

؟ دننک تفایرد  قوقح  ناموت  رازه  دصناپ  يرگید  درف  ناموت و  رازه  يدرف 50  کی  ام  هعماج  رد  هک  تسا  تلادع  نیا  512ایآ 

512شسرپ

512خساپ

؟ دراد دوجو  ضیعبت  يزاب و  یتراپ  ام  روشک  رد  512ارچ 

512شسرپ

512خساپ

؟ دنرب یم  جنر  رقف  یگنسرگ و  زا  اهاتسور  اه و  ناتسرهش  رد  يرایسب  دارفا  مه  زونه  میتسه  افکدوخ  تاهج  يرایسب  زا  هک  نیا  اب  512ارچ 

512شسرپ

512خساپ

؟ دراد دوجو  يرادا  دسافم  هوشر و  يزاب ,  یتراپ  ضیعبت ,  یتلادع ,  یب  رقف , نوچ  یتالضعم  یمالسا  ناریا  رد  515ارچ 

515شسرپ

515خساپ

؟ دنتسه انعم  هچ  هب  نازیم  518لدع و 

518شسرپ

518خساپ

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوتیمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوشیم ، هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآیپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  519هچ 

519شسرپ
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519خساپ

؟ تسیچ ملظ  تلادع و  نایم  519توافت 

519شسرپ

519خساپ

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  519ایآ 

520شسرپ

520خساپ

؟ درادن ییارجا  نماض  نید  هک  تسین  نیا  تّلع  ایآ  تسیچ  تسا  هتفرگ  ار  یمالسا  ياهروشک  رسارس  داسف  هک  نیا  520تّلع 

520شسرپ

521خساپ

؟ دوب هنوگچ  (ع ) یلع ماما  هریس  رد  یعامتجا  521تلادع 

521شسرپ

521خساپ

 . تسین ناتسدیهت  رکف  هب  یسک  یمالسا  تکلمم  کی  رد  ارچ  دننک ؟ هیهت  ار  ناشبش  نان  دنناوت  یم  تمحز  هب  يا  هدعو  دنراد ؟ ینانچ  نآ  نیشام  هناخ و  يا  هدع  ارچ  تسین ؟  مدرم  یتشیعم  عضو  رکف  هب  یسک  ارچ 

523شسرپ

523خساپ

الکشم رازه  اب  تسپ  ياهاج  رد  یتاناکما ,  هن  دنراد و  هناخ  هن  هک  يدارفا  هب  یلو  دوش , یم  راذگاو  نیمز  نانآ  هب  رهش  ءهطقن  نیرتهب  رد  دنشاب , هتشاد  هناخ  اج  دنچ  دیاش  دنراد و  یبوخ  یلام  عضو  هک  هدع  کی  دروخ . یم  مشچ  هب  تارادا  حطس  رد  ییاه  ضیعبت  منک ,  یم  یگدنز  هدنب  هک  يرهش  رد 

523شسرپ

524خساپ

دناهرهب یب  تاناکما  نیرتییادتبا  زا  مدرم  رثکا  هک  یلاح  رد  دنرادروخرب  اهلیبموتا  اهنامتخاس و  یگدنز ، تاناکما  نیرتهب  زا  هکلب  دننکیمن ، یگدنز  مدرم  رثکا  دننام  هوق  هس  ياسؤر  سلجم و  ناگدنیامن  ارزو و  نارادناتسا ، ات  کچوک  رهش  کی  رادرهش  رادنامرف و  زا  روشک  نالوئسم  ارچ 

524شسرپ

524خساپ

؟  تسا یمالسا  تلادع  زا  لمع  نیا  ایآ  دنورب . يزابرس  تمدخ  هب  ًارابجا  دیاباه  لوپ  یب  دنرخ و  یم  اهراد  لوپ  دشورفیم و  ار  يزابرس  تمدخ  یمالسا ,  يروهمج  تلود  تسا  یتدم 

525شسرپ
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526خساپ

؟ تسا مادک  تلادع  هرمن ؟ فیعض 1 هب  داد و  فاضا  هرمن  ًالثم 2  گنرز  زومآ  شناد  هب  ًالثم  دیاب  ای  تسا  حیحص  نازومآ  شناد  ۀمه  هب  يواسم  روط  هب  ندرک  قافرا  ایآ 

526شسرپ

526خساپ

؟ تسیچ هلئسم  نیا  تّلع  موش  یم  توافت  یب  تیونعم  نید و  هب  تبسن  یتح  هک  يروط  هب  موش  یم  تحاران  منیب  یم  ار  اهزیچ  نیا  یتقو  يرهش  فلتخم  تاقبط  يرهش و  ییاتسور و  ۀعماج  تسا .  هدش  یتاقبط  ام  ۀعماج  تدش  هب  هک  منک  یم  ساسحا  منک  یم  هاگن  نامدوخ  ۀعماج  مدرم و  هب  هک  یتقو 

526شسرپ

526خساپ

. دیهد حیضوت  ار  یعامتجا  لئاسم  رد  يزاب  527یتراپ 

527شسرپ

527خساپ

؟ دنکادیپ همادا  دهاوخیم  یک  ات  ینعی  دوشیم ، مامت  ینارگ  528ایآ 

528شسرپ

528خساپ

؟ دوشیم هچ  یعامتجا  تلادع  سپ  يرآ ، رگا  دهد ؟ ماجنا  ار  هعماج  نییاپ  حطس  ياهراک  یسک  هچ  سپ  هن ، رگا  دشاب ) دیاب  هعماج  رد  یتاقبط  فالتخا  ایآ 

528شسرپ

528خساپ

؟ تسیچ دراد  دوجو  یهابت  داسف و  یمالسا ، هعماج  رد  هک  نیا  529تّلع 

529شسرپ

529خساپ

؟ تسا ام  لمع  رب  رظان  ادخ  هک  یلاح  رد  میشاب ، یم  متس  ملظ و  همه  نیا  دهاش  یمالسا  هعماج  رد  530ارچ 

530شسرپ

530خساپ

؟ دننک كرد  ار  نانآ  تالکشم  دنمهفب و  ار  هعماج  نییاپ  حطس  ياه  ناسنا  تیعضو  دنناوت  یم  اه  نآ  ًاعقاو  ایآ  دننک ، یم  یگدنز  هفرم  الاب و  رایسب  حطس  رد  روشک  ناگرزب  زا  يرایسب  اما  دوب ، هعماج  دارفا  نیرت  نییاپ  حطس  رد  (ص ) ربمایپ یگدنز 

530شسرپ
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531خساپ

؟ دنتسین ناملسم  ام  روشک  مدرم  رثکا  تسین و  تلادع  نید  مالسا  رگم  دراد ؟ دوجو  یتلادع  یب  ردق  نیا  ارچ  ام  یمالسا  روشک  531رد 

531شسرپ

531خساپ

؟ تسا هدش  ناوارف  یعامتجا  دسافم  يراوخ و  هوشر  يدزد ، غورد ، ام  تکلمم  رد  ارچ  -1532

532هراشا

532شسرپ

534خساپ

؟ دننک كرد  ار  نانآ  تالکشم  دنمهفب و  ار  هعماج  نییاپ  حطس  ياه  ناسنا  تیعضو  دنناوت  یم  اه  نآ  ًاعقاو  ایآ  دننک ، یم  یگدنز  هفرم  الاب و  رایسب  حطس  رد  روشک  ناگرزب  زا  يرایسب  اما  دوب ، هعماج  دارفا  نیرت  نییاپ  حطس  رد  (ص ) ربمایپ یگدنز 

534شسرپ

535خساپ

؟ دنتسین ناملسم  ام  روشک  مدرم  رثکا  تسین و  تلادع  نید  مالسا  رگم  دراد ؟ دوجو  یتلادع  یب  ردق  نیا  ارچ  ام  یمالسا  روشک  535رد 

535شسرپ

536خساپ

؟ دننک یمن  يربارب  مه  اب  اه  ناسنا  دوش و  یمن  ادا  یتسرد  هب  هشیمه  ( تلادع  ) اه ناسنا  قح  ارچ  - 1536

536شسرپ

536خساپ

؟ تسا هدش  ناوارف  یعامتجا  دسافم  يراوخ و  هوشر  يدزد ، غورد ، ام  تکلمم  رد  538ارچ 

538هراشا

538شسرپ

540خساپ

؟ دراد دوجو  يزاب  هطبار  يراوخ و  هوشر  یتلادع ،  یب  ردق  نیا  ام  روشک  رد  ارچ  تلادع  هب  نآرق  دیکأت  هب  هجوت  540اب 

540شسرپ

540خساپ
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؟ دراد دوجو  يزاب  هطبار  يراوخ و  هوشر  یتلادع ،  یب  ردق  نیا  ام  روشک  رد  ارچ  تلادع  هب  نآرق  دیکأت  هب  هجوت  541اب 

541شسرپ

541خساپ

؟  تسیچ هعماج  رد  قفانم  قافن و  شیادیپ  542هشیر 

542شسرپ

542خساپ

؟  تسیچ هعماج  رد  قفانم  قافن و  شیادیپ  542هشیر 

542شسرپ

542خساپ

؟ تسیچ يدیحوت  زایتمایب  ۀعماج  زا  542دوصقم 

542شسرپ

543خساپ

؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسا  نییآ  رد  543تلادع 

543شسرپ

544خساپ

544تایلک

؟ یباختنا ای  تسا  يرارطضا  تسا ، یعیبط  ناسنا  ندوب  یعامتجا  میرک  نآرق  رظن  544زا 

544شسرپ

544خساپ

؟ تسا هنوگچ  ترجاهم  هعماج و  درف ، 545ۀطبار 

545شسرپ

545خساپ

؟ دراد یئانعم  هچ  یبرع  نابز  رد  تلم )  ) 545ةژاو

545شسرپ
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545خساپ

؟ دراد یئانعم  هچ  یبرع  نابز  رد  تلم )  ) 546ةژاو

546شسرپ

546خساپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  اهماظن و  یعامتجا  547دعُب 

547شسرپ

547خساپ

؟ میناوخب ار  همه  میناوتیم  هنوگچ  یمالسا  مولع  یگدرتسگ  هب  هجوت  547اب 

547شسرپ

547خساپ

؟ درک دیاب  هچ  یگدنز  سرد و  رد  تیقفوم  547يارب 

547شسرپ

548خساپ

؟ تسیچ روشک  یلصا  550لکشم 

550شسرپ

550خساپ

؟ میشاب هتشاد  ملاس  ناناوج  اب  ملاس  يا  هعماج  551هنوگچ 

551شسرپ

551خساپ

؟ درک تواضق  ناوتیم  ییاهناکم  هچ  رد  یعامتجا  عوضوم  کی  552ةرابرد 

552شسرپ

552خساپ

؟  دیهد حیضوت  جیسب  هرابرد  3552

552شسرپ
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552خساپ

؟  دییوگب افطل  ار  نآ  ياههار  دوش  تیبرت  دیاب  هنوگچ  هعماج  کی  1553 ـ 

553شسرپ

553خساپ

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  مالسا  ناریا و  555هدنیآ 

555شسرپ

555خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  کیروئت  هب  یلمع  تروص  هب  هعماج  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا و  یسایس و  عضو  ندش  رتهب  يارب  ناوت  یم  ار  ییاهراکهار  هچ 

557شسرپ

557خساپ

؟  تسیچ ینونک  رصع  رد  یمالسا  ءهعماج  زاین  نیرت  558مهم 

558شسرپ

558خساپ

؟  تسا هجوت  لباق  یتاکن  هچ  ندش  دنم  تداعس  559يارب 

559شسرپ

560خساپ

؟  هچ ینعی  560جیسب 

561شسرپ

561خساپ

؟ دشاب هتشاد  یعامتجا  یسایس و  زا  معا  یتایصوصخ  هچ  دیاب  ناملسم  درف  561کی 

561شسرپ

561خساپ

؟ تسیچ يرشب  عماوج  ریاس  ام و  ۀعماج  یلصا  لکشم  امش  رظن  562هب 

562شسرپ
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562خساپ

؟ هاگشناد رد  ای  هزوح  رد  تسا ، يا  هتشر  هچ  رد  لیصحت  عون  562نیرتهب 

562شسرپ

562خساپ

؟ تسیچ یعامتجا  روطت  خیرات و  كرحت  563لماع 

563شسرپ

563خساپ

. دیربب مان  ار  حلاص  هعماج  طیارش  563مئالع و 

564شسرپ

564خساپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  اهماظن و  یعامتجا  564دعُب 

564شسرپ

564خساپ

؟ دنبای تسد  تداعس  هب  دنناوت  یم  ناناملسم  565هنوگچ 

565شسرپ

565خساپ

؟ تسیچ یناسنا  هعماج  ياهیناماسبان  565تلع 

565شسرپ

565خساپ

؟ دنکیم یفرعم  هنوگچ  ار  لآ  هدیا  ۀعماج  میرک ، 565نآرق 

565شسرپ

565خساپ

تسیچ هدرک  نایب  اهنآ  بسک  يارب  نآرق  هک  ییاههویش  یعامتجا و  يدرف  566لالقتسا 

566شسرپ
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566خساپ

؟  تسا هدش  ماجنا  اههاگشناد  ندرک  یمالسا  تهج  ییاهراک  ایآ  تسیچ ؟  یمالسا  هاگشناد  ياه  هفلوم  567نیرتمهم 

567شسرپ

567خساپ

. میراد يا  هفیظو  هچ  نآ  ققحت  يارب  نایوجشناد  ام  .و  تسیچ یمالسا  هاگشناد  کی  ياه  567یگژیو 

567شسرپ

568خساپ

. تسیچ ام  هعماج  تالکشم  تالضعم و  568نیرتمهم 

568شسرپ

568خساپ

رظن رد  هنوگچ  ار  تیلاعف  هرتسگ  دنراد ؟ رارق  تیولوا  رد  ییاهزیچ  هچ  درک ؟ عورش  دیاب  اجک  زا  مرتحم  ناسانشراک  رظن  هب  دنراد  ار  یگنهرف  یعامتجا  هنیمز  ود  رد  ینادیم  تاقیقحت  ماجنا  دصق  نوناک  نیا  یجنس  رظن  شخب  يارب  تیالو  حرط  ياه  هرود  ناگتخومآ  شناد  نوناک  زا  یتاقیقحت  هورگ  کی 

568شسرپ

569خساپ

؟ دینیب یم  ملاس  ار  هعماج  عضو  رادقم  هچ  569ات 

569شسرپ

569خساپ

؟ تسیچ دننک  تمدخ  مالسا  هب  رمع  رخآ  ات  دنراد  هقالع  هک  یبهذم  یگنهرف  هعومجم  کی  ياقب  ياه  572هار 

572شسرپ

572خساپ

دنتسه  هک  ناشنابطاخم  دندوب 3 - قفومان  ای  قفوم  دنا 2- هتشاد  یحرط  هچ  - 1 لاس : دنچ  نیا  رد  جیسب  داتس  ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایحا  داتس 

572شسرپ

573خساپ

؟ دنوشیم هناگیب  ياهبتکم  هتفیش  هک  دننیبیمن  يزیچ  هچ  هعیش  رد  ام  ناناوج  امش ، رظن  576هب 

576شسرپ
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577خساپ

؟ دهدیم قوس  تلادعو  حلص  اب  هتخیمآ  یگدنز  هب  ار  هعماج  یعامتجا ، ياهترورضو  اهمازلا  578ایآ 

578شسرپ

578خساپ

؟ يداینب بالقنا  ای  تسا  یجیردت  تاحالصا  هب  جایتحا  هعماج  رد  لّوحت  داجیا  يارب  579ایآ 

579شسرپ

579خساپ

؟ دوش یمن  ماجنا  يا  هشیر  یتامادقا  ناناوج  تاماهبا  عفر  تهجرد  580ارچ 

580شسرپ

580خساپ

581تافارحنا

یهورگ يدرف و  581تافارحنا 

دوش نارگید  تربع  ات  دوش  یمن  عطق  دزد  تسد  ام  هعماج  رد  581ارچ 

581شسرپ

581خساپ

؟ دوش یمن  يدج  دروخرب  نایچقاچاق  نامرجم و  اب  ام  روشک  رد  581ارچ 

581شسرپ

582خساپ

؟ تسا داسف  هب  ور  ام  روشک  دیدج  ياه  لسن  دوجو  اب  582ارچ 

582شسرپ

582خساپ

؟ ارچ تسا ؟ رتراوتسا  رت و  مکحم  مالسا  نید  نامز  نیا  رد  هک  دوجو  نیا  اب  دنک و  نانیمطا  دوخ  هیاسمه  هب  دناوت  یمن  مدآ  نامز  نیا  رد  یلو  دوبن  راوتسا  مکحم و  دایز  مالسا  نید  نامز  نآ  رد  هک  دوجو  نیا  اب  دندوب و  رت  تفرعم  اب  تفص و  یطول  مدرم  میدق  ياهنامز  رد  ارچ 

583شسرپ

583خساپ
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؟ تسیچ یناسنا  هعماج  ياهیناماسبان  585تلع 

585شسرپ

585خساپ

؟ دیامنیمن يرورض  ناشدوجو  لیلد  نیا  هب  ایآ  دنباییمن ! هعسوت  تیانج  داسف و  دنشاب  هتشاد  دوجو  اشحف  زکارم  رگا  تسا  هداد  ناشن  585هبرجت 

585شسرپ

585خساپ

؟ دینک نایب  ار  دایتعا ) كرت  يدربراک  ياهشور  یعامتجا و  یقالخا ، ینامسج ، تاّرضم  دایتعا ، زاس  هنیمز  لماوع  بایان ، ناتسود  شقن   ) دایتعا دروم  رد  شهوژپ  قیقحت و  هناگ  راهچ  دراوم 

586شسرپ

586خساپ

؟  تسیچ لکلا  ردخم و  داوم  هب  ناناوج  زا  یضعب  شیارگ  586تلع 

586شسرپ

586خساپ

؟  تسیچ داسف  ياه  هشیر  لماوع و  مینک ,  ثحب  میهوخب  یگنهرف  یسانش  بیسآ  ظاحل  زا  حالطصا  هب  میربب و  مان  هعماج  رد  ار  داسف  ياه  هشیر  میهاوخب  رگا 

589شسرپ

589خساپ

. دننک یم  در  ار  مک  ياه  کمک  دارفا  نیا  زا  یضعب  تسا .  رتهب  میزادنیب  تاقدص  قودنصرد  مینک  یم  رکف  میراد و  کش  دارفا  نیا  ندوب  هب  دراد ؟ لاکشا  مینکن ,  کمک  وا  هب  مینیبب و  ار  ییادگ  رگا 

590شسرپ

590خساپ

؟) دننک یگدنز  یتخبدب  یگتسکشرس و  اب  دیاب  رمع  کی  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تفع  دنروخ و  یم  ار  تسپ  ياهدرم  لوگ  هک  ییاهرتخد  الثم  ( ؟ دننیب یم  بیسآ  اهرتخد  طقف  یقالخا  ياه  شزغل  یفارحنا و  لئاسم  دروم  رد  ارچ 

590شسرپ

591خساپ

؟ رگید سک  قشاع  ادرف  دنتسه و  یسک  قشاع  زورما  اهرتخد  اه و  رسپ  یضعب  592ارچ 

592شسرپ

592خساپ
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؟ دنراک دب  مدرم  زا  یضعب  593ارچ 

594شسرپ

594خساپ

؟ تسیچ ناناوج  رد  یشکدوخ  594تلع 

594شسرپ

594خساپ

؟ دننکیمن هدرکن و  يراک  دروم  نیا  رد  هزوح  ياملع  ارچ  درک ؟ دیاب  هچ  لاح  دشاب ، هتشاد  یهانپرس  دوخ  يارب  دنناوتیمن  ناناوج  دنربیم و  الاب  ار  ینامتخاس  حلاصم  اهنیمز و  تمیق  اهرهش  رد  نایوجدوس  نارگ و  لواپچ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

595شسرپ

595خساپ

؟ دیوشن هدیشک  داسف  هب  ات  دینک  جاودزا  دومرف : ربمایپ  هک  یلاحرد  دنوریم ، مدرم  سومان  لابند  هب  دنزرف  نز و  نتشاد  دوجو  اب  دارفا  زا  یخرب  ارچ 

596شسرپ

596خساپ

؟  تسیچ فارحنا  للع  اب  هزرابم  596هار 

596شسرپ

596خساپ

؟  میهدب تاجن  یشکدوخ  یگدرسفا و  دایتعا ، زا  ار  ناناوج  ات  مینک  597هچ 

597شسرپ

597خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  درف  کی  یعامتجا  یقالخا و  تارکنم  زا  يریگولج  يارب  ییاه  هار  597هچ 

597شسرپ

597خساپ

؟ تسیچ هتفرشیپ  یتعنص و  ياهروشک  رد  يرابودنب  یب  داسف و  هب  دیدش  شیارگ  598تّلع 

598شسرپ

598خساپ

زا 1883تسرهف هحفص 54 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ نآ  ناربج  هار  دش ، يرگید  فارحنا  ثعاب  یسک  599رگا 

599شسرپ

599خساپ

؟  تسا هتفای  شرتسگ  یباجح  یب  ام  هعماج  رد  599ارچ 

599شسرپ

599خساپ

؟ تسا هتفر  الاب  نیداتعم  رامآ  ردقنیا  600ارچ 

600شسرپ

601خساپ

؟  تسیچ دایتعا  هب  ناناوج  يالتبا  601لیلد 

601شسرپ

601خساپ

؟ تسیچ یعامتجا  رظن  زا  داسف  نیا  زا  يریگولج  هار  میتسه و  رگ  هلیح  وگغورد و  ناملسم  مدرم  ام  602ارچ 

602شسرپ

602خساپ

؟ تفر ییاج  ییاهنت  هب  ناوت  یمن  هلبا  ياهرسپ  نیا  رطاخ  هب  تسا ؟ بارخ  هعماج  ردقنیا  هچ  602يارب 

602شسرپ

603خساپ

. تسا مادک  نآ  لح  هار  و  تسچ . اه  دیدرت  کش و  نیا  لیلد  رگید  لئاسم  يرایسب  میناوخ و  یم  زامن  میتسرپ و  یمار  ادخ  ارچ  هکنیا  دننام  ما  هدش  دیدرت  کش و  راچد  لوصا  تاداقتعا و  هب  تبسن  تسا  یتقو  دنچ 

604شسرپ

604خساپ

؟  تسیچ روشک  زا  جراخ  هب  ناگبخن  ترجاهم  608تلع 

608شسرپ

608خساپ
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؟ تسیچ ناهنپ  ءاشحف  هب  شیارگ  608تّلع 

608شسرپ

609خساپ

تافارحنا 609للع 

؟ دیامن یمن  يرورض  ناشدوجو  لیلد  نیا  هب  ایآ  دنبای ! یمن  هعسوت  تیانج  داسف و  دنشاب  هتشاد  دوجو  اشحف  زکارم  رگا  تسا  هداد  ناشن  609هبرجت 

609شسرپ

609خساپ

؟ مرتحم رشق  نیا  ای  دینادیم  داشرا  ترازو  ار  هعماج  دسافم  لوؤسم  امش  ایآ  یمالسا  گنهرف  لیکشت  رد  تیناحور  تیمها  هب  هجوت  609اب 

610شسرپ

610خساپ

. دیسیونب ار  اه  هچبو  هداوناخ  يارب  قالط  یفنم  جیاتن  تسا . الاب  قالط  رامآ  ملع ، نتفر  شیپ  610مغر 

610شسرپ

610خساپ

؟ تسا رتشیب  فارحنا  نیا  ییاتسور  مورحم و  قطانم  رد  ارچ  دراد ؟ یطبر  یسایس  یگنهرف و  یعامتجا و  یگداوناخ و  لئاسم  اب  ایآ  تسا ؟ هتفر  الاب  ردق  نیا  انمتسا  يزاب و  سنج  مه  رامآ  هعماج ، رد  ارچ 

611شسرپ

611خساپ

؟ تسیچ رد  اه  نآ  نیب  قالط  دشر  اه و  هداوناخ  نیب  فاکش  611تلع 

612شسرپ

612خساپ

؟  تسیچ ینید  یب  فارحنا و  للع  اب  هزرابم  613هار 

614شسرپ

614خساپ

؟ دنوش یم  فرحنم  يا  هدع  ارچ  دهد  یم  صیخشت  رگیدکی  زا  ار  دب  کین و  سک  ره  هکنیا  614دوجواب 

614شسرپ
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614خساپ

؟ تسیچ دناشک  یم  داسف  هب  رضاح  لاح  رد  ار  ام  ناناوج  هک  یلماع  نیرت  615مهم 

615شسرپ

615خساپ

؟ تسیچ ناسنا  رد  اهیراکفالخ  ءادبم  ناهانگ و  مئارج و  شیادیپ  615تّلع 

616شسرپ

616خساپ

دنا هتفرگ  هلصاف  تیناحور  یمالسا و  ياه  شزرا  زا  مدرم  616ارچ 

616شسرپ

616خساپ

؟  تسا هداد  طاولو  انز  هب  ار  دوخ  ياج  یمالسا  هعماج  رد  هغیص  ارچ  - 2617

617شسرپ

617خساپ

؟  تسیچ ناناوج  ندش  هدیشک  فارحنا  هب  617للع 

617شسرپ

617خساپ

نوچ تسین و  راگزاس  دیاقع  نآ  اب  هک  دنوشیم  بکترم  یلامعا  نید ، هب  نیدقتعم  دنیبیم  تسا ، لوصا  نآ  فالخرب  دنفقاو  دیاقع  لوصا  هب  هک  یناسک  درکلمع  دنیبیم  هک  تسا  نیا  نآ ، مهم  لماع  هکلب  تسین ، تسرد  ناشدیاقع  لوصا  ًالثم  هک  تسین  نیا  هدرک  لیصحت  رشق  فارحنا  لماع  منکیم  رکف  نم 

618شسرپ

618خساپ

یعامتجا 619تراظن 

یمسر یعامتجا  619تراظن 

؟ دندادن ناشن  یلمعلا  سکع  تشون  یناطیش  تایآ  هیبش  یباتک  هک  نیرسنء  همیلست  لباقم  رد  دیلقت  عجارم  املع و  619ارچ 

619شسرپ

619خساپ
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. دیئامن هعمج  ماما  تساوخرد  نیلوئسم  زا  درادن  هعمج  ماما  نوچ  سودرف  رهش  620يارب 

620شسرپ

620خساپ

؟ دهد یم  ار  یمالسا  ریغ  ياهراون  شخپ  ءهزاجا  داشرا  ترازو  620ارچ 

620شسرپ

620خساپ

؟ دراد یناوخ  مه  نآرق  یتیبرت  ياهشور  اب  هعماج  سرادم و  رد  ینید  تیبرت  میلعت و  ياهشور  621ایآ 

621شسرپ

621خساپ

؟ دریگب دیاب  یسک  هچ  ار  اهیباجح  دب  یباجحیب و  همه  نیا  يولج  621دییامرفب 

621شسرپ

621خساپ

... تیآ ا ارچ  هک  تسا  نیا  هدنب  یلصا  فرح  هلب  هدناشک  یهابت  هب  ار  ام  ناناوج  هک  هعماج  اهدایتعا  همه  ءاشنم  ریخ  یلو  دشاب  رادهدنخ  نم  لاؤس  دیاش  تسا ؟ هدش  دایز  ام  هعماج  رد  یلکلا  تابورشم  شیشح و  راگیس و  دایتعا و  ثحب  مه  زونه  درذگیم  یمالسا  بالقنا  زا  هک  لاس  زا 25  دعب  ارچ 

622شسرپ

623خساپ

دوجو یتفرعم  ینید و  لوصا  زا  نادنزرف  فارحنا  ياتسار  رد  هک  یبذاک  ياه  تیباذج  هب  رظن  درادن و  دوجو  نادنزرف  ینید  تیبرت  هب  يدنبیاپ  دیقت و  چیه  هنافسأتم  هک  یبهذم  ریغ  یبهذم و  ياه  هداوناخ  رد  هچ  نارسپ  نارتخد و  تیبرت  صوصخ  رد  یتاریبعت  دیهمت و  هچ  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن 

624شسرپ

624خساپ

هتساوخ دریگب و  تسد  هب  هحلسا  يدرف  رگا  ام  لیلد  هچ  هب  دنیامن . تیاعر  ار  باجح  ناشدوخ  هک  دوش  تسرد  دارفا  نیا  گنهرف  هک  ینامز  ات  مینک  ربص  میناوت  یم  ام  ایآ  دوش  یم  رتمک  دارفا  نیا  ششوپ  و  دوش . یم  هدوزفا  اهنآ  دادعت  رب  زور  هب  زور  دوش و  یمن  هتفرگ  یباجح  یب  ولج  لیلد  هچ  هب 

625شسرپ

625خساپ

؟ يزاریش هللا  تیآ  لثم  دننک  یمن  مارح  ار  نآ  يربهر  مظعم  ماقم  ارچ  دنک و  یم  دیلوت  تایناخد  تلود  دوخ  ارچ  دنیوگ . یم  یجیردت  گرم  دایتعا  دناد و  یم  گرزب  رطخ  ار  نآ  دنز و  یم  نآ  كرت  زا  مد  تلود  ارچ  سپ  دشاب  یم  تایناخد  ردخم و  داوم  ام  هعماج  ياه  یتخبدب  نیرتگرزب  زا  یکی 

627شسرپ

627خساپ
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تسا لوئسم  یسک  هچ  دزاسیم ؟ رادهشدخ  ار  هعماج  تیونعم  یکاپ و  هدرک و  مهارف  ار  نز  تمرح  کته  بابسا  هک  دوشیم  شخپ  نویزیولت  امنیس و  رد  ییاهملیف  يونعم  روما  باجح و  شزرا  هب  هجوت  اب  ام  یمالسا  هعماج  رد  ارچ 

628شسرپ

628خساپ

؟ دنهدیمن رکذت  عجارم  رگید  ربهر و  ارچ  و  دوشیمن ؟ تیاعر  باجح  ینویزیولت  ياههمانرب  رد  ارچ  هدمآ ، نآرق  رد  باجح  لصا  هک  نیا  629اب 

629شسرپ

629خساپ

؟) دشاب تسردان  تراظن  یلصا  لکشم  دیاش  هک   ) دنناشوپیمن لمع  ۀماج  دوخ  ياههتفگ  هب  یلو  دننکیم  يراذگ  ریثأت  بوخ و  ياهتحیصن  دننزیم و  ار  شفرح  هتبلا  دنرادن ، ییانتعا  یگنهرف  مجاهت  هلأسم  هب  يروشک  يالاب  هدر  نالوؤسم  ارچ 

629شسرپ

630خساپ

مردپ  نم و  هوالع  میرادن  دجاسم  نیا  رد  ریگب  قوقح  یمسر  یبرم  کی  یمسر و  کی  اما  تسا  رارقرب  دیوجت  یناوخناور و  یناوخور  ياهسالک  رگید  دجاسم  رد  ویلع  ترضح  دجسم  رد  زقس  رهش  رد  هک  تسا  لاس  تدم 21 

631شسرپ

631خساپ

تسا نییاپ  نآ  حطس  یلیخ  هط  نامثع  طخ  هب  تبسن  هک  مراد  هداز  حابصم  طخ  هب  نآرق  کی  هدنب  هنومن  يارب  دریگیمن ؟ رارق  مومع  رایتخا  رد  ناگیار  هوبنا و  تروص  هب  ینآرق  مولع  نآرق و  ۀنیمز  رد  یتاغیلبت  رازبا  لیاسو و  ارچ 

631شسرپ

632خساپ

؟  تسیچ برغ  یگنهرف  مجاهتو  نمشد  لباقمرد  تدم  زارد  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  632تامادقا 

632شسرپ

632خساپ

؟ دوش یم  یشان  اجک  زا  فعض  نیا  تسا  دایز  هعماج  رد  شقیداصم  نوچ  تسا  تسرد  نیا  دراد و  زیچ  همه  دراد  یتراپ  لوپ و  سکره  دنیوگ  632یم 

632شسرپ

632خساپ

؟  هتشادرب یمدق  هچ  یعامتجاو  يداصتقاو  ینید  تالکشم  لح  يارب  تلود  نونکاتایآو  تسا  یلماوع  هچ  لولعم   - ناناوج نیبرد  هژیوب   - یمالسا هعماجرد  ینید  ياه  شیارگ  یجیردت  شهاک 

633شسرپ

633خساپ
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؟ درادن يا  همانرب  دارفا  نیا  تیبرت  يارب  هزوح  ارچ  دنتسه , فیعض  ینید  تالکشم  هب  نداد  باوج  رد  دنیآ , یم  هاگشناد  هب  هک  ییاه  633هبلط 

633شسرپ

633خساپ

؟ دینک نایب  راو  تسرهف  افطل  تسا ,  هدرک  اهراک  هچ  اه  هاگشناد  رد  یمالسا  ياه  شزرا  يایحا  يارب  634هزوح 

634شسرپ

634خساپ

؟ دنک یمن  تعنامم  تلود  ارچ  ناگدننک  دیلوت  رگا  ناگدننک و  دیلوت  ای  دنرصقم  نانآ  ایآ  یبرغ  ياهدم  هب  ناناوج  شیارگ  634رد 

634شسرپ

634خساپ

؟ ارچ دندرک  عونمم  ار  نآ  ادعب  یلو  دش  دازآ  هراوهام  زا  هدافتسا  عقوم  634کی 

634شسرپ

635خساپ

؟ دیهد حیضوت  یگنهرف  مجاهت  ندرک  راهم  يارب  ار  ناریا  یمالسا  تموکح  635تامادقا 

635شسرپ

635خساپ

؟ دننک یمن  يریگولج  دننک  یمن  تیاعر  ار  یبهذم  لئاسم  هک  ییاه  هشیپرنه  روضح  زا  نیلوئسم  635ارچ 

635شسرپ

635خساپ

؟  دنا هدیشیدنا  یجراخ  ياهالاک  زا  هدافتسا  يارب  ار  يریبادت  هچ  یمالسا  يروهمج  ماظن  نیلوئسم  یگنهرف  مجاهت  هب  هجوت  636اب 

636شسرپ

636خساپ

؟  تسین تراظن  نیا  ناهفصا  هاگشناد  رد  ارچ  دریگ  یم  تروص  رگاو  هنایدریگ  یم  ماجنا  هاگشناد  یمالسا  ياه  نمجنا  یگنهرف  ياه  تیلاعف  رب  تراظن  ایآ 

636شسرپ

636خساپ
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؟ دوش یمن  مادقا  ارچ  یئامنیس  ياه  ملیف  هار  زا  یگنهرف  مجاهت  لباقم  636رد 

636شسرپ

636خساپ

تسادیپ اهنز  شوگ  خیب  ندرگریز و  هک  دوش  یم  هداد  ناشن  ییاهملیف  ناریا  يامیس  رد  637ارچ 

637شسرپ

637خساپ

؟ دنروآ یمن  لمع  هب  يدج  تامادقا  یباجح  یب  دروم  رد  نیلوئسم  تلود و  637ارچ 

637شسرپ

637خساپ

ارچ دنهد  یمن  ام  هب  ارنآ  لیکشت  هزاجا  درادن و  یمالسا  نمجنا  ام  638هاگشناد 

638شسرپ

638خساپ

دهد یمن  ار  هدش  حرطم  تاهبش  باوج  هیملع  هزوح  638ارچ 

638شسرپ

638خساپ

تسا فیعض  باجح  عضو  اههاگشناد  رد  638ارچ 

638شسرپ

639خساپ

؟ دنک یمن  يدج  دروخرب  یباجحدب  اب  یماظتنا  يورین  639ارچ 

639شسرپ

639خساپ

؟ دنهد یمن  ناشن  لمعلا  سکع  ناناوج ,  داسف  یباجح و  یب  همه  نیا  هب  تبسن  فورعم ,  هب  رما  ياه  هورگ  639ارچ 

639شسرپ

639خساپ
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؟  تسا ییاه  ناگرا  هچ  هدهع ء  رب  یعامتجا ,  دسافم  تارکنم و  اب  640هزرابم 

640شسرپ

640خساپ

؟ درادن دوجو  امیس  ادص و  ياه  همانرب  یضعب  رب  یلرتنک  641ارچ 

641شسرپ

641خساپ

؟ دیروآ یمن  رد  ادج  تروصب  ار  اههاگشناد  ارچ  دراد  لاکشا  رسپ  رتخد و  طالتخا  اعقاو  642رگا 

642شسرپ

642خساپ

؟  تسا تسایس  کی  نیا  هکنیا  ای  تفرگ  ناوت  یمن  ار  اهیدازآ  اهداسف و  هنوگ  نیا  هعماج  رد  ایآ   . تسا هدش  گنر  مک  یبهذم  یتدیقع و  لیاسم  هب  تبسن  ناناوج  تبغر  لیم و  ام  يزورما  هعماج  رد  ارچ 

643شسرپ

644خساپ

بتشا يولج  هک  دنا  هدومرفن  اه  ینارنخس  رد  اهراب  ناشدوخ  ربهر  رگم  دننک و  یمن  تیلاعف  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  ریز  اهنیا  رگم  دنراد  داشرا  ترازو  زا  زوجم  حالطصا  هب  هک  ییاهراون  دراد و  اه  هنارت  نآ  اب  يدایز  رایسب  تهابش  نویزیولت  صوصخ  هب  دوش  یم  شخپ  امیس  ادص و  زا  هک  ییاهکیزوم 

644شسرپ

644خساپ

؟  دوش یمن  هعماج  رد  یقالخا  داسف  جاور  ثعاب  رما  نیا  ایآ   . تسا هدش  تلع  رب  دیزم  رما  نیا  رد  مه  نیلوئسم  حماست  لهاست و  تسا و  هتشگ  لدبم  همیرج  تخادرپ  هب  یقالخا  دسافم  ياه  تازاجم  زا  یخرب  تسا و  هدش  دایز  یقالخا  داسف  هزورما 

645شسرپ

645خساپ

؟ دنریگ یمن  ار  ناریا  حاضتفا  ياهامنیس  يولج  646ارچ 

646شسرپ

646خساپ

؟ تسا ییاهداهن  اهناگرا و  هچ  هدهع  رب  دننک  یمن  تیاعر  ار  یمالسا  رهاظ  هک  یناسک  اب  رثؤم  یقطنم و  646دروخرب 

646شسرپ

646خساپ
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؟ تسا هدرک  ادیپ  جاور  ام  روشک  رد  هنوگ  نیا  یلو  دنا  هدرک  مارح  ار  نآ  نیدهتجم  هکنیا  اب  ار  درایلیب  يزاب  لیلد  هچ  648هب 

648شسرپ

648خساپ

اکفا هنیمز  رد  لقادح  لوقعم و  هعاشا  تسا  هدز  هوبنا  تاغیلبت  هب  تسد  رمعلا  مادام  نامنوبآ  تروص  هب  باتک  هلجم و  يد و  یس  ملیف و  ناگیار  تروص  هب  یکینورتکلا  یتسپ و  ياه  سردآ  تاناکما و  مامت  اب  وضع  رکفمه و  بذج  يارب  هنابش  ياه  پولک  یتح  بهاذم و  بتاکم و  هیلک  هک  ییایند  رد  ایآ 

649شسرپ

649خساپ

. دیهد حیضوت  دوش  یم  هدهاشم  بلطم  نیا  سکع  تدش  هب  نویزیولت  اه و  هناسر  رد  تروص  نیا  رد  دنکن  داجیا  هسوسو  اهنآ  نیب  ناطیش  ات  . دونشن ار  وا  يادص  مرحمان  هک  تسا  رتهب  ددنخب و  مرحمان  نیب  رد  دنلب  يادص  اب  دیابن  نز  هک  هدمآ  ام  كرابم  نید  رد 

650شسرپ

650خساپ

. دشاب هتشاد  دارفا  رب  لماک  ذوفن  دناوتب  ات  دوش  هعماج  دراو  دیاب  یتردق  هچ  هب  یبهذم  ياهشزرا  دوش  یم  یلمع  هعماج  رد  هنوگچ   ، یبهذم ياهشزرا  تردق  ذوفن و  لامِعا  یمالسا  ماظن  رد 

651شسرپ

651خساپ

؟ دیهد حیضوت  دنراد  زکرم  نیا  هک  یتارایتخا  هنماد  اهنآ و  ییارجا  زکارم  نینچمه  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داتس  هنیمز  رد  651افطل 

651شسرپ

651خساپ

ادنا رب  نامناخ  يداسف  راچد  دوخ  سلجم  تابساحم  ناوید  تاعالطا و  ترازو  روشک و  لک  یسرزاب  نامزاسو  يرتسگداد  لماش  هک  ام  یتراظن  ياهداهن  دیآ . یمن  لمع  هب  رثوم  مادقا  نانآ  اب  دروخرب  هنیمز  رد  ناشیا  داسف  نینچمه  ناریدم و  يدمآراکان  يرادا و  هدرتسگ  داسف  هب  هجوت  اب  ارچ  مالس  اب 

654شسرپ

655خساپ

. میتسه تشز  دادیور  نیا  دهاش  هعماج  رد  نانچمهارچ  لاملا  تیب  رد  فارساو  يراوخ  هوشراب  دروخرب  تهج  یلاع  ترضح  روتسد  هب  هجوت  657اب 

657شسرپ

657خساپ

تسا هدش  نییعت  يزیر  همانرب  همه  اهنیا  دیاش  تسیچ ؟ هطبار  نیا  رد  نیلوئسم  شقن  اعقاو  ودایتعا ... یعامتجا و  داسف  ناناوج -  رتشیب  يارب  جاودزا  ناکما  مدع  يداصتقا -  مروت  تسا .  ناناوج  مامت  سرتسد  رد  یتحار  هب  یسکس  یتنرتنیا  ياهتیاس  یمالسا  روشک  کی  رد  ارچ  هک  تسا  لاوس  نم  يارب 

658شسرپ

658خساپ
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؟ دنکیمن نا  تفرشیپ  زا  يریگولج  يارب  یمادقا  یناگرا  ای  یلوئسم  چیه  دبای و  یم  شرتسگ  یتحارب  ام  هعماج  رد  تیباهو  دیاقع  659ارچ 

659شسرپ

659خساپ

هک د دینود  یم  همه  زا  رتهب  نوتدوخ  هک  یتلادع  یب  همه  نیا  هب  طقف  روطنیمه  دیا و  هتسشن  تکاس  امش  ارچ  دوش  یم  اشحف  نارازه  هب  رجنم  هک  رقف  همه  نیا  دوجو  اب  هک  منودب  ماوخ  یم  یلو  مرای .  یمن  رد  رس  دایز  مه  یسایس  لئاسم  زا  داوسیب و  هن  متسه و  وجشناد  هن  هدنب  مارتحا  مالس و  اب 

660شسرپ

660خساپ

؟  دنراد زاین  تیبلها  ياهناتسادو  نآرق  هب  رتشیب  عطقم  نیارد  ناناوج  هکنیا  هب  هجوت  اب  ؟  دوش یمن  سیردت  ًالصاایو  دنهد  یمن  يدایز  تیمها  نآرق  سرد  هب  هاگشناد  ًاصوصخ  یهاگشناد و  شیپ  عطقمرد  ارچ  - 1

664هراشا

664شسرپ

665خساپ

؟ درادن یتیلاعف  هتیمک  نیا  ناشیا  زا  دعب  ارچ  تشاد  دوجو  تارکنم  هتیمک  یمتاخ ، ياقآ  ندمآ  راک  يور  زا  665لبق 

665شسرپ

665خساپ

؟ دنوش یمن  لمع  دراو  یعطق  روط  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ارچو  دنریگبار  داسف  ولج  دنناوت  یم  هکنیا  اب  دریگ  یمنار  نآ  ولج  یسک  یلو  دوش  یم  دایز  هعماجرد  زور  هب  زور  یگنهرف  مجاهت  ارچ  - 1

666شسرپ

( لوا تمسق  ) 666خساپ

( مود تمسق  ) 669خساپ

؟ دنوش یمن  لمع  دراو  یعطق  روط  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ارچو  دنریگبار  داسف  ولج  دنناوت  یم  هکنیا  اب  دریگ  یمنار  نآ  ولج  یسک  یلو  دوش  یم  دایز  هعماجرد  زور  هب  زور  یگنهرف  مجاهت  ارچ  - 1

671شسرپ

( لوا تمسق  ) 671خساپ

( مود تمسق  ) 674خساپ

؟ دراد یتلع  اهنآ  توکسو  نیلؤسم  یهاتوک  ایآ  ؟ دریگ یمن  تروص  يدج  دروخرب  هعماج  رد  یباجحدب  هلأسم  اب  677ارچ 

677شسرپ

677خساپ
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؟ دوش یمن  یصاخ  تیامح  مهم  رما  نیا  يربهر  مظعم  ماقم  طسوت  ارچ  ودوش  یمن  تیامح  الاب  تاماقم  طسوت  نآزا  ارچ  هدش ، دیکأت  یلیخ  نآ  هب  ینامسآ  باتکردو  ثیداحارد  هکنآ  اب  هدش و  گنرمک  هعماج  حطس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا  هب  رظن  اب 

678شسرپ

678خساپ

دنور و  یم  هار  مدرمزا  يریثک  عمج  نایم  رد  یتحار  هب  رگهرود  ياه  هدنشورف  ریز  سردآ  رد  ًالثم  ؟ درادن دوجو  دوش  یم  ناناوج  فارحنا  ثعاب  هک  يدراوم  يور  رب  لماک  لرتنک  ارچ 

679شسرپ

679خساپ

؟ دنوش یمن  هعماج  رد  نارسپ  نارتخد و  هنادازآ  ياهطالتخاو  عورشمان  ًاضعب  طباور  زا  عنام  نیلوئسم  680ارچ 

680شسرپ

680خساپ

؟ دریگب ار  یباجح  دب  يولج  دناوت  یمن  تلود  680ارچ 

681شسرپ

681خساپ

؟ دنتسه هدنکارپ  دهشم  حطس  رانکو  هشوگ  رد  یماظتنا  نارومأم  هکیلاح  رد  دهد  یمن  ماجنا  يراک  داسف  يراب و  دنب و  یب  همه  نیا  لابق  رد  يزورما  هعماج  ارچ 

682شسرپ

( لوا تمسق  ) 682خساپ

( مود تمسق  ) 684خساپ

؟ دشاب هدنرادزاب  وگخساپ و  دیاب  یعجرم  هچ  تسا ؟ هعسوت  لاح  رد  زوربزور  یمالسا  يروشک  رد  تلع  هچ  هب  دشاب  یم  مارح  مالسا  رد  کیزوم  هچنانچ 

687شسرپ

687خساپ

؟ دنکیمن مادقا   ... اه و يد  یس  زاجمریغ و  لذتبم و  ياه  سکع  يروآ  عمج  هب  تموکح  687ارچ 

687شسرپ

688خساپ

؟ دشاب یم  نامزاس  داهن و  مادک  ةدهع  هب  عضو  نیا  یگدیسر  نمض ، رد  هدرک و  نایب  ار  نآ  تلع  هعماج  رد  نانز  باجح  شارخلد  دب و  تیعضو  هب  هجوت  اب 

688شسرپ
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688خساپ

؟ دنبلطن يزیچ  مدرم  زا  ات  دهد  یمن  لوپ  نویناحور  هب  تلود  ارچ  هکنیاو  رفک  دالب  فالخرب  دنک  یمن  يرازگ  هیامرس  صوصخ  نیارد  یمالسا  يروهمج  تلود  ارچ  دراد  دوجو  رتمک  هبرجتابو  داوساب  یناحور  مورحم  قطانم  رد 

689شسرپ

690خساپ

؟ دیتسه رورغم  یلیخ  ناتدوخ  هب  امش  هک  نآ  دوجو  اب  تسا  دایز  داسف  هعماج  رد  تسا  یمالسا  تموکح  هک  نیا  اب  ارچ  1690 ـ

690شسرپ

690خساپ

؟ دیهد حیضوت  ًافطل  دوش ؟  یمن  نیودت  دیاب  هک  روطنآ  نآ  شرتسگ  مدع  داسف و  زا  يریگولج  صوصخ  رد  ییاه  همانرب  ًاساسا  691ارچ 

691شسرپ

691خساپ

؟  تساک گرم  نارگادوس  دادعت  زا  ناوت  یم  ییاهراک  هچ  692اب 

692شسرپ

692خساپ

؟ درادن يا  همانرب  نآ  اب  هزرابم  يارب  تلود  ایآ  تسا  عیاش  رایسب  هعماج  ناناوج  نایم  رد  ردخم  داوم  692نالا 

693شسرپ

693خساپ

؟ دوش یمن  یتیامح  چیه  المع  دننک  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناسک  زا  693ارچ 

693شسرپ

693خساپ

؟ دوش یمن  دروخرب  ، یمومع تفع  میرح  هب  زواجت  اب  اه  هاگشناد  رد  693ارچ 

694شسرپ

694خساپ

؟ تسه ارچ  سپ  درادن  رگا  دراد ؟ ییاه  هدیاف  هچ  تسیچ . هدکشناد  اهسالک و  ندوب  طلتخم  دروم  رد  امش  694رظن 

694شسرپ
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694خساپ

 . ما هداد  هئارا  ییاهداهنشیپ  تیعضو  نیا  يدوبهب  يارب  هدنب  دنک ؟ یمن  مادقا  هعماج  رد  نآ  حیحص  يارجا  يارب  درادن و  ینادنچ  هجوت  ناناوج  تقوم )  مئاد و   ) جاودزا هب  عجار  یمالسا  تلود  ارچ 

696شسرپ

696خساپ

رد روما  هنوگ  نیا  تسا .  فسأت  ثعاب  هک  دروخ , یم  مشچ  هب  رگید  لماوع  یهورگ و  ياه  هناسر  مامت  رد  يزاسرهاظ  لمع و  یب  ناملاع  راکایر و  ناریپ  قساف و  ناناوج  دراد . یعضو  نینچ  ام  ینونکء  هعماج  دوش . یم  رت  گنتاه  نآ  رب  دنوادخ  تامحر  تاکرب و  دیارگ , یم  یتسپ  هب  هعماج  یتقو  ًالوصا 

696شسرپ

696خساپ

هفیظو تسین .  رت  شیب  رگراک  کی  دزم  زا  دیهد , یم  نم  هب  غیلبت  تباب  هک  یلوپ  دینک و  کمک  رتشیب  نم  هب  مراولایع .  دیوگ : یم  ربنم  رد  ای  درب , یم  دوخ  ءهداوناخ  يارب  ار  شتشوگ  درب و  یم  رس  لحم  نامه  رد  دریگ و  یم  تاکز  سمخ و  ناونع  هب  هلاغزب  دنفسوگ و  مدرم  زا  تجامس  اب  يا  یناحور 

697شسرپ

697خساپ

اهنآ ندیشوپ  ندوب  زئاج  رب  لیلد  یمالسا  روشک  هب  اهسابل  نیا  ندرک  دراو  دیلوت و  ایآ  دوشیم ؟ دراو  روشک  هب  ای  دوشیم و  دیلوت  ارچ  دراد ، لاکشا  اهسابل  هنوگ  نیا  ندیشوپ  رگا  دنریگیم . داریا  نارتخد  هب  گنر و ... لدم و  رظن  زا  اهسابل  زا  یضعب  ندیشوپ  هب  تبسن  هعماج  نالوئسم 

698شسرپ

698خساپ

؟ دنا هداد  ماجنا  دجسم  هب  ناناوج  بذج  دروم  رد  ار  دوخ  ءهفیظو  دجاسم , روما  هب  طوبرم  ینید  ياهداهن  698ایآ 

698شسرپ

698خساپ

؟ دنکیمن يروآ  عمج  ار  اهنآ  تلود  ارچ  دراد ؟ دوجو  اهرهش  رگید  نارهت و  رد  نآ  ياهنتنآ  ارچ  تسین ، رگا  تسا ؟ دازآ  هراوهام  699ایآ 

699شسرپ

699خساپ

ش  ) زبس ءهداوناخ  ءهلجم  تسا .  ناریا  لخاد  زاجم  تالجم  زا  یکی  زا  سکع  نیا  دنا . هدرک  مادقا  يونعم  حور  یبهذم و  لئاسم  ندرک  گنرمک  يارب  زومرم  ییاه  تسد  رگیدراب  تسویپ و  عوقو  هب  ماجنارس  میدیسرت .  یم  اه  تدم  هک  دوب  يزیچ  نامه  زا  يا  هنومن  ما ,  هدرک  لاسرا  تسویپ  هب  هک  ار  یسکع 

699شسرپ

699خساپ

صوصخ م رد  دیسیونن  تسا  یعدتسم  دنک !؟ ریگتسد  ار  سومان  شورف  نالالد  هتسب و  ار  داسف  ياه  هناخ  هدرکدوبان و  ار  ردخم  داوم  ياه  دناب  ناشورف و  قرع  يزاب  یتراپ  نودب  دریگب و  ار  ژاتروکاه  هد  ولج  دنک ؟ شوگ  ار  اه  ناسنا  ياه  لد  درد  هک  دیسانش  یم  ار  یسک  ای  ییاج  تکلمم  نیا  رد  ایآ 

700شسرپ
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700خساپ

؟ دریگ تروص  رظن  لدابت  اهدومنهر و  ای  دهاوخب  راک  شرازگ  نانآ  زا  ات  هدروآ  لمع  هب  توعد  دجاسم  يانما  تأیه  زا  ای  تسا  هداتفا  دجاسم  هب  کمک  رکف  هب  تلود  نونک  ات  ایآ 

700شسرپ

701خساپ

؟ دوش رکف  ناجلخ  ثعاب  هداتفا و  ماوع  تسد  رد  ماکحا  نید و  هرابرد  یصصخت  ثحابم  دنهدیم  هزاجا  نالوئسم  701ارچ 

701شسرپ

701خساپ

؟ دنیامرفیمن ضارتعا  دروم  نیا  رد  مالعا  ياملع  ماظع و  عجارم  دننکیمن و  يدج  هزرابم  یعامتجا  دسافم  اب  مرتحم  نتالوئسم  701ارچ 

701شسرپ

702خساپ

. دیهد حیضوت  دنریگب ؟ تسا  حرطم  هعماج  رد  ناناوج  ندیشوپ  سابل  ةوحن  زا  هک  ار  يداسف  يولج  دنناوت  یمن  روشک ، ناگرزب  702ایآ 

702شسرپ

702خساپ

؟ دننکن هدافتسا  ءوس  عوضوم  نیا  زا  يا  هدع  ات  دننک  یمن  نشور  ار  فیلکت  حالطصا  هب  دننک و  یمن  یمکحم  يریگ  عضوم  لیبق  نیا  زا  یماکحا  یقیسوم و  دروم  رد  یمالسا  ماظن  نالوئسم  نید و  ياملع  ارچ 

703شسرپ

703خساپ

؟ دریگ یمن  تروص  هدرتسگ  روط  هب  یبهذم  ینید و  تاغیلبت  دایتعا ، زا  يریگولج  يارب  703ارچ 

703شسرپ

704خساپ

؟ دنشاب لایخ  یب  نآ  ربارب  رد  یماظتنا  ياهورین  ردق  نیا  دوشن و  هتفرگ  میوش ، یم  کیدزن  برغ  طحنم  گنهرف  هب  هتفرگ و  ارف  ار  هعماج  یعیسو  روط  هب  هک  یباجح  یب  يولج  هدش  ثعاب  یلماع  هچ 

704شسرپ

704خساپ

؟ دریگب ار  راک  نیا  يولج  دناوتیم  یسک  هچ  ای  ییورین و  هچ  سپ  دناوتیمن ، ورین  نیا  رگا  دنک ؟ دروخرب  باجح  مک  نانز  اب  دیابن  ایآ  تسا ، روشک  مظن  لوئسم  هک  یماظتنا  يورین 

705شسرپ
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705خساپ

؟ دننک دروخرب  يریگولج و  باجح  مک  نانز  اب  اهملیف  دیلوت  زا  امیس  ادص و  نالوئسم  دیابن  706ایآ 

706شسرپ

706خساپ

نابایخ و رد  نم  فیلکت  دننکیمن و ... مادقا  دیلقت  عجارم  ارچ  دننکیم ؟ جیورت  ار  برغ  گنهرف  ییامنیس ، ياهملیف  رد  ارچ  دوشیمن ؟ هتفرگ  یمالسا  هعماج  رد  نآ  يولج  ارچ  تسین ، حیحص  مالسا  رظن  زا  لامعا  هنوگ  نیا  رگا  تسا . هدش  يداع  اهنابایخ  رد  یباجح  دب  ياجح و  یب  تسا  یلاس  دنچ 

706شسرپ

706خساپ

؟ درادن یعرش  عنم  دریگیم ، تروص  یمالسا  يروهمج  نالوئسم  زا  یضعب  دورو  يارب  هک  تافیرشت  همه  708نیا 

708شسرپ

708خساپ

؟ دنوش یم  باختنا  دارفا  نیا  ارچ  دننکیمن ؟ تیاعر  ار  زیر  رهاظ  هب  یعرش  فیلاکت  زا  یخرب  یتلود  تاماقم  زا  یضعب  708ارچ 

708شسرپ

708خساپ

؟ تسیچ امش  رظن  دنهد ، یمن  تیمها  نآ  هب  دش ، دازآ  وئدیو  لثم  رگا  هراوهام  دندقتعم  دنک و  لرتنک  ار  ناناوج  دناوت  یمن  هراوهام  زا  هدافتسا  عنم  نوناق  دنیوگ  یم  یضعب 

709شسرپ

709خساپ

؟  تسا هدش  جیار  جنرطشردقنیا  یمالسا  روشک  رد  ارچ  تسا ،  هدش  تمذم  جنرطش  ام  تایاور  رد  هک  نیا  710اب 

710شسرپ

710خساپ

؟ میتسه تارک  هب  هیضق  نیا  دهاش  ام  هنازور  ارچ  سپ  تسا  یفنم  باوج  رگا  تسا ؟ حیحص  تسرد و  دنکب ) یفلخت  یسک  رگا  یتح   ) یماظتنا ياهورین  ای  یجیسب  ناردارب  لثم  یتینما  ياهورین  طسوت  دارفا  برض  داریا  ایآ 

710شسرپ

711خساپ

شیارآ نیا  ولج  ًاعقاو  دهاوخب  هداد و  عالطا  یطابضنا  ۀتیمک  هب  مینک  یم  شهاوخ  تسا  رتزاب  شتسد  هک  لئاسم  نیا  رد  هک  ییوجشناد  جیسب  زا  دریگیمن و  ار  اهيرابدنبیب  نیا  ولج  سکچیه  یمالسا  تانوؤش  تیاعر  رب  ینبم  فلتخم  ياهرتسوپ  بصن  هاگشناد و  یطابظنا  ۀتیمک  دوجو  مغر  یلع  ارچ 

711شسرپ
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711خساپ

یمسر ریغ  یع  امتجا  711تراظن 

رکنم زا  یهن  فورعم و  711هبرما 

؟ دنوشن تحاران  هک  درک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نارگید  ناوت  یم  711هنوگچ 

711شسرپ

711خساپ

؟ تفگن يزیچ  درک و  ربص  دیاب  دننک ، یم  هانگ  داسف و  ناناوج  هک  یناکم  رد  ایآ  دهد . یم  يزور  دنک و  یم  یکین  ناسحا و  وا  هب  ضوع  رد  ادخ  دنک ، ربص  یسک  ره  هک :  تسا  هدش  ربص  هب  هیصوت  ینید  عبانم  اه و  باتک  رثکا  رد 

712شسرپ

712خساپ

؟ تنوشخاب ای  ؟ تسا تسرد  ام  راتفر  ایآ  مینک  رکنمزا  یهن  هانگ ، باکترا  لاحرد  ار  يدارفا  ای  درف  ًالثم  ام  712رگا 

712شسرپ

712خساپ

. دیهد حیضوت  یلیخ  دراد  یلاکشا  هچ  نیا  ...( ووش تکاس  تفگ  ناوت  یمنو  دننک  یم  تبیغ  دنراد  اه  قیفر  ًالثمو  دور  یم  عمج  يولج  وت  يوربآ  نوچ  نک  شوماخ  ییوگب  یناوت  یمنو  دنا  هتشاذگ  هنارتراون  هلاخ ، هناخ  دننام  ) دننک یم  هانگ  هک  ینیشنب  یسلجمرد  رگا 

713شسرپ

713خساپ

، دنک رکنم  زا  یهن  ار  اهنآ  رگا  دننکیم و  تبیغ  یضعب  هک  دوشیم  رضاح  یسلجم  رد  ناسنا  یهاگ  تسیچ  هفیظو  دروم  نیا  رد  دنتسین ; دنبياپ  یهلا  ياهروتسد  تیاعر  هب  هک  دراد  یناتسود  نایفارطا و  نکل  دنک ، یلمع  ار  مالسا  ياهروتسد  ۀمه  دشاب و  دنوادخ  یعقاو  هدنب  دراد  تسود  هک  يدرف 

714شسرپ

714خساپ

؟ دناسر ماجنا  هب  ناملسم  مدرم  لابقرد  ار  ییامنهار  تیاهن  مهو  دوش  بلج  دنوادخ  تیاضر  مه  هکیروطب  دهد  ماجنا  ار  شا  هفیظو  هنوگچ  دیاب  دریگ  یم  رارق  رخسمت  دروم  دراد  مه  ییاناوت  هکنیااب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هضیرف  ماجنا  تروصرد  صخش  هکیماگنه 

715شسرپ

715خساپ

رم نتشاد  نآ  مدق  نیلوا  رد  یعرش و  ماکحا  هب  دیقت  هللا  یلا  ریسم  رد  تکرح  همزال  مهد  رکذت  مدوخ  ياه  لاس  نس و  مه  ناتسود و  ریاس  هب  ما  هدرک  كرد  ار  اهنآ  تیناقح  تسا و  هدش  هدناشچ  نم  هب  يدودح  ات  ادخ  لضف  هب  هکار  یهلا  فراعم  ادخ و  یگدنب  تعاط و  نیریش  معط  هک  مدنم  هقالع  رایسب 

716شسرپ

716خساپ
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میشاب هتشاد  يدروخرب  هچ  دننز  یم  کیکر  ياه  فرح  دننک و  یمن  بدا  تاعارم  ناشیاهتبحص  اهدروخرب و  رد  هک  ییاقفر  717اب 

718شسرپ

718خساپ

؟ درکن یهن  ار  وا  ناوتیم  نامهم  تمرح  هب  دنک ، تبیغ  ناسنا  لزنم  رد  یسک  718رگا 

718شسرپ

718خساپ

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  نارگید  یقالخا  ریغ  راتفر  ربارب  رد  ناملسم  718کی 

718شسرپ

718خساپ

؟ تسا مزال  رت  يدج  دروخرب  دنشکن ، دوخ  لامعا  زا  تسد  زین  داشرا  اب  دنشاب و  هتشاد  عرش  فالخ  ياهراتفر  هداوناخ  ياضعا  هک  یتروص  رد  ایآ 

719شسرپ

719خساپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  719ایآ 

719شسرپ

720خساپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  720ایآ 

720شسرپ

720خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنهد  یمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  720يارب 

720شسرپ

720خساپ

؟ تسا مزال  رت  يدج  دروخرب  دنشکن ، دوخ  لامعا  زا  تسد  زین  داشرا  اب  دنشاب و  هتشاد  عرش  فالخ  ياهراتفر  هداوناخ  ياضعا  هک  یتروص  رد  ایآ 

721شسرپ

721خساپ
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؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  721ایآ 

721شسرپ

721خساپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  722ایآ 

722شسرپ

722خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنهد  یمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  722يارب 

722شسرپ

722خساپ

تسیچ دونشیم ، تمهت  تبیغ و  تنوکس  راک و  لحم  رد  مئاد  هک  یسک  723ۀفیظو 

723شسرپ

723خساپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مرادن  ار  رکنم  زا  يریگولج  تردق  تبیغ  سلاجم  دننام  هانگ  سلاجم  رد  اما  منکیم  فورعم  هب  رما  ار  نارگید  هشیمه 

723شسرپ

723خساپ

؟ دینک نایب  دنهدیمن ، شوگ  ام  تاداشرا  هب  دنصقریم و  یسورع  سلاجم  رد  هک  يدارفا  یخرب  ای  دننکیم  یقیسوم  شخپ  هب  مادقا  هک  یناگیاسمه  ناگدننار و  هرابرد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یگنوگچ  هفیظو و  ًافطل 

724شسرپ

724خساپ

مینک كرت  ار  اج  نآ  دیاب  ای  درک  تحیصن  ار  اهنآ  دیاب  ایآ  دنیوگیم ، دب  ینید  لئاسم  زا  نامناتسود  زا  یعمج  ای  مدرم  یلحم  رد  725رگا 

725شسرپ

725خساپ

ياهوتنام اب  نانز  نارتخد و  هعماج  رد  هک  تسا  تسرد  غنامز  ماما  دنوادخ و  رظن  زا  ایآ  ب ـ  درک ؟ باذع  اهنآ  اب  هارمه  نارگید  هانگ  ربارب  رد  توکس  رطاخ  هب  ندرکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلع  هب  ار  غیسوم  ترضح  موق  بوخ  دارفا  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  ثیدح  نیا  ایآ  فلا ـ 

725شسرپ

726خساپ
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؟  مینک دروخرب  هنوگچ  دنک  یم  تیذا  ار  ام  اهنآ  ياهراون  يادص  دنهد و  یم  شوگ  هنارت  راون  هک  یناگیاسمه  726اب 

726شسرپ

726خساپ

تشاد زاب  تامرحم  باکترا  زا  ار  دارفا  ناوتیم  726هنوگچ 

726شسرپ

727خساپ

زیاج نارگید  یتحاران  تلع  هب  نا  كرتش  ایآ  دنن و  تحاران  نارگید  ات  مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  727هنوگچ 

727شسرپ

727خساپ

؟ مییامن دروخرب  هنوگچ  دنک  یم  شخپ  زاجم  ریغ  راون  هک  يا  هدننار  728اب 

728شسرپ

728خساپ

؟ روطچ دنشاب  هاگباوخ  رد  ام  ياهیقاتا  مه  الثم  دارفا  نیا  رگا  تسیچ ؟ دنهد  یم  شوگ  زاجمریغ  یقیسوم  هک  يدارفا  لباقم  رد  ام  هفیظو  نیرتهب 

728شسرپ

728خساپ

؟ دنوش یم  تحاران  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  زا  مدرم  729ارچ 

729شسرپ

729خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنراد  يزاب  سنج  مه  هب  لیامت  اه  هاگباوخ  رد  هک  يدارفا  اب  دروخرب  729يارب 

729شسرپ

730خساپ

؟ دییوگب میارب  منک  هدافتسا  نآ  زا  مناوت  یم  هک  یعبانم  نآ و  بتارم  لحارم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  730افطل 

730شسرپ

730خساپ
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؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دنرادن  تیناحور  بالقنا و  هب  ییانتعا  هک  یناسک  اب  ام  731راتفر 

731شسرپ

731خساپ

؟ دشاب هنوگچ  دنراد  لکشم  يداقتعا  ینید و  رظن  زا  هک  يدارفا  اب  دروخرب  731شور 

731شسرپ

731خساپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  733فیرعت 

؟ دوش یمن  ارجا  دزد  تسد  عطق  دننام  هدمآ  نآرق  رد  هک  ینیناوق  ارچ  تسا ؟  یمالسا  تموکحو  تلود  ءهفیظو  ای  میراد ،  يا  هفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  ینونک  نامز  رد  ایآ 

733شسرپ

733خساپ

؟  مینک رکنم  زا  یهن  دیاب  باجح ,  یب  دارفا  دروم  رد  ای  دننک  یم  نشور  لذتبم  ياهراون  ناشنیشام  رد  هک  ییاه  هدننار  دروم  734رد 

734شسرپ

734خساپ

شسرپ تسین ؟ دارفا  یصوصخ  یگدنز  رد  تلاخد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  734ایآ 

734هراشا

735خساپ

شسرپ تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  ۀفیظو  ود  نوماریپ  یمالسا  تایاور  735هاگدید 

735هراشا

735خساپ

شسرپ تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  735ۀفسلف 

736هراشا

736خساپ

شسرپ دریگیم ؟ رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةریاد  رد  یلماوع  736هچ 

736هراشا
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736خساپ

شسرپ تسین ؟ دارفا  یصوصخ  یگدنز  رد  تلاخد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  736ایآ 

736هراشا

736خساپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  (ع ) یلع 737رظن 

737شسرپ

737خساپ

؟ تسیچ یهلا  دودح  ظفح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  738قرف 

738شسرپ

738خساپ

؟ تسیچ یهلا  دودح  ظفح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  738قرف 

738شسرپ

739خساپ

؟ تسیچ یهلا  دودح  ظفح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  739قرف 

739شسرپ

739خساپ

؟  میراد يا  هفیظو  هچ  یعامتجا  تافارحنا  ربارب  740رد 

740شسرپ

740خساپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  741ایآ 

741شسرپ

741خساپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  741ایآ 

741شسرپ
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741خساپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  741ایآ 

741شسرپ

741خساپ

)؟ درادن دوجو  يرت  مهم  هلأسم  ( ؟  دوش یم  هتخادرپ  باجح  هلأسم  هب  طقف  دوش  یم  حرطم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  تقو  ره  میتسه  موس  ناهج  ًاحالطصا  یتعنص و  هدنام  بقع  ياهروشک  ءزج  ام  هکنیا  اب  ارچ 

742شسرپ

742خساپ

؟ دشاب عامتجا  لوئسم  درف  کی  هچنانچ  دشاب ؟ يداع  درف  کی  درف  نیا  هچنانچ  دراد  یمکح  هچ  مینک  توکس  مینیبب و  ار  یمارح  لمع  رگا 

742شسرپ

743خساپ

؟  تسیچ دننک  یم  هدافتسا  روساپ  یقیسوم و  هنارت و  زا  هک  ییاهقاتا  مه  ربارب  رد  وجشناد  743هفیظو 

743شسرپ

743خساپ

؟  تسا بجاو  ام  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ء  ایآ  اههاگشناد , تیعضو  نیا  743اب 

743شسرپ

743خساپ

؟ ریخ ای  درک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟ نارهاوخ ) اصوصخم   ) دننک یم  دمآ  تفر و  هاگشناد  رد  یلوبق  لباقریغ  عضو  اب  يدارفا  دروم  رد  هفیظو 

744شسرپ

744خساپ

، دریگ یمن  ندرگ  هب  ار  يرگید  هانگ  سک  چیه  تسا ، هدمآ  نآرق  زا  هروس  دنچ  رد  هک  يرخا  رزو  أرزاو  رزت  746هیآ و ال 

746هراشا

746شسرپ

746خساپ

یم خ نینچ  نیا  وا  ربارب  دص  أعبط  مراد _ و  شراتفر  راکفا و  زا  هک  یتخانش  اب  منک _  تبحص  يو  اب  متسین  رضاح  رگید  میدش ؛ ادج  مه  زا  دینارذگ و  دح  زا  ار  یبدا  یب  بش  کی  کنیا  ات  موش . یم  يو  تشز  ياهراتفر  یخرب  هجوتم  مک  مک  میدوب . تسود  مه  اب  یمرت  دنچ  فداصت  ربانب  هک  متشاد  یتسود 
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747شسرپ

747خساپ

؟ تسا شریذپ  لباق  هزادنا  هچ  ات  تموکح  رما  رد  نامکاح  بناج  زا  ینید و  تموکح  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  747رما 

747شسرپ

747خساپ

زا دعب  وا  دراد  تکرش  اهنآ  اب  هریغ  نجهتسم و  ياه  ملیف  ياشامت   ، ردخم داوم  لامعتسا  رد  شردارب  هک  دوش  یم  هجوتم  سکیا  ياقآ  تسا  تسود  هریبک  ناهانگ  بحاص  زامن و  یب  دارفا  اب  دراد و  یکوکشم  ياهدمآ  تفر و  شردارب  هک  دوش  یم  هجوتم  وا  دنک  یم  یگدنز  هرفن  هداوناخ 5  کی  رد  سکیا  ياقآ 

750شسرپ

751خساپ

؟ مینک هاگآ  ار  نانآ  میراد  هفیظو  ایآ  ،ِ دنشاب لفاغ  يا  هلاسم  زا  يدارفا  751رگا 

751شسرپ

751خساپ

؟ هنوگچ هن ؟ ای  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  باجح  یب  نارتخد  دراد  قح  رسپ  کی  ایآ   ، اههاگشناد رد  نارتخد  رد  یمالسا  باجح  شهاک  هب  هجوت  اب 

752شسرپ

752خساپ

؟ دوب انتعایب  نارگید  هانگ  هب  ناوتیم  755ایآ 

755شسرپ

755خساپ

؟  تسین بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتروص  هچ  755رد 

755شسرپ

755خساپ

؟ دشاب هتشاد  ار  صقن  نامه  ناسنا  دوخای  و  دسرتب , ناسنا  دور و  ناج  میب  رگا  یتح  تسا ,  بجاو  همه  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رماایآ 

756شسرپ

756خساپ

. دیهد حیضوت  ار  مالسا  هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  756رما 
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756شسرپ

756خساپ

؟  هچ ینعی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  757رما 

757شسرپ

757خساپ

؟ تفگن يزیچ  درک و  ربص  دیاب  دننک ، یم  هانگ  داسف و  ناناوج  هک  یناکم  رد  ایآ  دهد . یم  يزور  دنک و  یم  یکین  ناسحا و  وا  هب  ضوع  رد  ادخ  دنک ، ربص  یسک  ره  هک :  تسا  هدش  ربص  هب  هیصوت  ینید  عبانم  اه و  باتک  رثکا  رد 

757شسرپ

757خساپ

؟  تسا يدازآ  بلس  بجوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  757ایآ 

758شسرپ

758خساپ

اب دب  ياهراک  زاو  دننک  توعد  يا نـیـک  ـ هرا هب کـ ار  رگیدمه  نامیا  اب  دارفا  هک  دهد  یم  روتسد  مالسا  هنوگچ   , یلصا نینچ  ـتـن  فر رد نـظـر گـ بـا  تسا .  هدراذگ  زاب  الماک  یگدنز ,  هویش  هار و  باختنارد  ار  وا  تسد  هدیرفآ و  دازآ  ار  وا  شنیرفآ  هاگتسد  هک  تسا  نیا  ناسنا  تاراختفا  زا 

758شسرپ

758خساپ

هب هدمآ  نوریب  کیرحت  دقافو  هدرم  هعماج  کی  تروص  زا  عامتجا  هکلب  دوش  یمن  دیلوت  عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودح و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـل مـخـتـلـف  حار هب مـ ـه  جو ـا تـ بآ ـــــــ؟  جر نـمـی کـنـد جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو سـ

760شسرپ

760خساپ

هب هدمآ  نوریب  کیرحت  دقافو  هدرم  هعماج  کی  تروص  زا  عامتجا  هکلب  دوش  یمن  دیلوت  عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودح و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـل مـخـتـلـف  حار هب مـ ـه  جو ـا تـ بآ ـــــــ؟  جر نـمـی کـنـد جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو سـ

760شسرپ

760خساپ

بیترت نیا  هب  ار و  اهنآ  همه  هن  دهد  یم  لیکشت  ار  ناناملسم  تیعمج  زا  یضعب  دنشاب  یتما  دیاب  اهنآ  نایم  زا  دیوگ  یم  هکنیا  دنهد  ماجنا  ار  رکنم )  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعا (  ـتـمـ جا گرزب  هفیظوود  نیا  هک  دنشاب  یتما  دیاب  ناناملسم  نایم  رد  دیوگ :  یم  نارمع  لآ  هرو  ـه 47 سـ یآ

760شسرپ

760خساپ

اب دب  ياهراک  زاو  دننک  توعد  يا نـیـک  ـ هرا هب کـ ار  رگیدمه  نامیا  اب  دارفا  هک  دهد  یم  روتسد  مالسا  هنوگچ   , یلصا نینچ  ـتـن  فر رد نـظـر گـ بـا  تسا .  هدراذگ  زاب  الماک  یگدنز ,  هویش  هار و  باختنارد  ار  وا  تسد  هدیرفآ و  دازآ  ار  وا  شنیرفآ  هاگتسد  هک  تسا  نیا  ناسنا  تاراختفا  زا 
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761شسرپ

761خساپ

لوت عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودح و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـل مـخـتـلـف  حار هب مـ ـه  جو ـا تـ بآ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  جر نـمـی کـنـد ـ مو جر  دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو سـ

762شسرپ

763خساپ

جر نـمـی کـنـد؟ جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو 763سـ

763شسرپ

763خساپ

؟ تساجک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  763زرم 

763شسرپ

763خساپ

؟ تسیچ غیلبت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  764قرف 

764شسرپ

764خساپ

؟ تسیچ دوشیم  یناوخهضور  سلاجم  رد  هک  یتافیرحت  لباقم  رد  مدرم  764تیلوئسم 

764شسرپ

764خساپ

؟ تساجک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  764زرم 

764شسرپ

765خساپ

؟ تساجک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  765زرم 

765شسرپ

765خساپ

؟ تسیچ غیلبت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  765قرف 
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766شسرپ

766خساپ

؟ تسیچ غیلبت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  766قرف 

766شسرپ

766خساپ

؟ دناهدومرف هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ع )  ) رقاب 766ماما 

766شسرپ

766خساپ

شسرپ تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  ۀفیظو  ود  نوماریپ  یمالسا  تایاور  767هاگدید 

767هراشا

767خساپ

شسرپ تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  767ۀفسلف 

767هراشا

767خساپ

شسرپ دریگیم ؟ رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةریاد  رد  یلماوع  768هچ 

768هراشا

768خساپ

تسانعم هچ  هب  ... ِرْیَْخلا " َیِلإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَْتلَو   " 768ۀیآ

768شسرپ

768خساپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  768تیمها 

)؟ درادن دوجو  يرت  مهم  هلأسم  ( ؟  دوش یم  هتخادرپ  باجح  هلأسم  هب  طقف  دوش  یم  حرطم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  تقو  ره  میتسه  موس  ناهج  ًاحالطصا  یتعنص و  هدنام  بقع  ياهروشک  ءزج  ام  هکنیا  اب  ارچ 

769شسرپ

769خساپ
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؟ دیسر تداهش  هب  هار  نیا  رد  نیسح 7 ماما  هک  تسا  ّدح  هچ  ات  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  769شزرا 

769شسرپ

769خساپ

؟ دنراد یشقن  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جیورت  رد  769ناناوج 

770شسرپ

770خساپ

؟ دراد ار  دیهش  مکح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  ندش  هتشک  770ایآ 

770شسرپ

770خساپ

؟ دیهد حیضوت  ًافطل  دوب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀضیرف  ماجنا  مدع  رطاخ  هب  یهلا  باذع  هب  ندش  راچد  تلع  یلو  دندوب ، ادخ  تعاطا  رد  هک  یلاح  رد  دندرب ، یم  منهج  هب  ار  یهورگ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسا . هتفرگ  رابغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀضیرف  هزورما 

770شسرپ

770خساپ

؟ دراد یشقن  هچ  مالسا  ياقب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  771رما 

771شسرپ

771خساپ

؟ دنک یم  نایب  دنوش  اهتلم  نیرتهب  ناناملسم  هکنیا  يارب  ار  یطرش  هچ  771نآرق 

771شسرپ

771خساپ

؟ دنا هدومرف  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  بقاوع  دروم  رد  ص )  ) مرکا 772ربمایپ 

772شسرپ

772خساپ

؟ دنا هدومرف  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  بقاوع  دروم  رد  ص )  ) مرکا 773ربمایپ 

773شسرپ

773خساپ

زا 1883تسرهف هحفص 81 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد یشقن  هچ  مالسا  ياقب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  773رما 

773شسرپ

774خساپ

؟ دراد یشقن  هچ  مالسا  ياقب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  774رما 

774شسرپ

774خساپ

؟ دنا هدومرف  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ع )  ) رقاب 774ماما 

774شسرپ

775خساپ

شسرپ دراد ؟ یعامتجا  دسافم  اب  هزرابم  رد  يریثأت  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  775رما 

775هراشا

775خساپ

شسرپ دراد ؟ یعامتجا  دسافم  اب  هزرابم  رد  يریثأت  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  775رما 

775هراشا

775خساپ

؟ دیامرف یم  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناکرات  دروم  رد  (ع ) 776یلع

776شسرپ

776خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  776هاگیاج 

776شسرپ

776خساپ

؟» هیماما هورگ  زج  تسین ، فلاخم  نآ  بوجو  اب  یسک  تما  نایم  رد  : » دیوگیم هک  تسا  حیحص  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دروم  رد  یلزتعم  رابجلادبع  یضاق  ياعدا  نیا  ایآ 

778شسرپ

778خساپ
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؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  778هاگیاج 

778شسرپ

779خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  780هاگیاج 

780شسرپ

780خساپ

. دیهد حیضوت  نآ  كرت  ياه  نایز  فورعم و  هب  رما  تیمها  782هرابرد 

782شسرپ

782خساپ

تسا ّصاخ  یهورگ  ای  ياهدع  ۀفیظو  ای  تسا  ناناملسم  ۀمه  ۀفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآرق  رظن  782زا 

782شسرپ

782خساپ

؟  تسا لوؤسم  دوخ  هعماج  حالصا  رد  ناسنا  783ایآ 

783شسرپ

783خساپ

زن هاگیاج  قح  ترضح  دزن  ود  نیا  ایآ  سپ  تسا  هدومن  بجاو  كرت  دنک  یمن  فورعم  هب  رما  هک  وا  هداد و  ماجنا  مارح  دنک  یم  هانگ  هک  یسک  منک  یم  رکف  اهتقو  یلیخ  بناجنیا  درک ؟ كرت  ار  هاگشناد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رثا  بترت  مدع  هب  نیقی  نینچمه  ییورمک و  رطاخ  هب  ناوت  یم  ایآ 

783شسرپ

783خساپ

. دیهد حیضوت  نآ  كرت  ياه  نایز  فورعم و  هب  رما  تیمها  783هرابرد 

783شسرپ

784خساپ

؟ دیهد حیضوت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  نآ  طابترا  و  اهعسو ) الا  اسفن  هللا  فلکیال   ) هیآ ریسفت  هراب  784رد 

784شسرپ

784خساپ
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  784بتارم 

؟ منک ترجه  رگید  ياج  هب  اجنآ  زا  مناوت  یم  ایآ  درادن ، يریثأت  نوچ  منک ، فورعم  هب  رما  مناوت  یمن  هدنب  یفرط  زا  دریگ و  یم  تروص  هریغ  تبیغ و  هانگ و  نوچ  مینک و  یم  راک  یعمج  هتسد  روط  هب  مهاب  مه  يزرواشک  راک و  يارب  هک  مینک  یم  یگدنز  ییاتسور  رد  ام 

784شسرپ

785خساپ

؟ تسا یتسرد  راک  یماظتنا  يورین  هب  نانآ  یفرعم  ایآ  دنشاپیم . مدرم  رس  رب  نش  رورش  دارفا  یضعب  دوش ، یم  عطق  قرب  دجسم  رد  هک  یماگنه 

785شسرپ

785خساپ

؟ تسیچ دنک ، یم  تبیغ  یصخش  هک  یسلجم  رد  ناسنا  785هفیظو 

785شسرپ

785خساپ

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  مینک ، كرت  ار  سلجم  نآ  میتسناوت  یمن  و  میدوب ، هانگ  سلجم  رد  785رگا 

785شسرپ

785خساپ

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  مینک  كرت  ار  سلجم  نآ  میتسناوتیمن  میدوب و  هانگ  سلجم  رد  786رگا 

786شسرپ

786خساپ

برض دروم  هتسب  اپ  تسد و  ار  اهنیا  یضاق  مکح  نودب  میناوت  یم  ام  ماع  آلم  رد  عورشمان  هطبار  يرارقرب  ای  رگید  ياهتمحازم  اب  نارتخد و  هب  نتفگ  لکتم  دننام  دنکیم  یقالخا  دض  لامعا  رازاب  هچوک و  رد  یسک  مدید  ات  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طباض  ای  میشاب و  یجیسب  ام  هک  نیا  ایآ 

786شسرپ

787خساپ

تسیچ دشاب ، یم  يداع  نانآ  يارب  هانگ  دننکیم و  هانگ  یناسآ  هب  هک  يدارفا  لابق  رد  ینید  مولع  ياههبلط  787هفیظو 

787شسرپ

787خساپ

مییامن یگداتسیا  اهنآ  لباقم  رد  میناوتب  ات  مینک  ادیپ  تردق  یمسر  ینوناق و  رظن  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ  دنوشیم ، هانگ  بکترم  هک  یناسک  لباقم  رد  ام ، ۀفیظو 

788شسرپ

زا 1883تسرهف هحفص 84 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


788خساپ

؟  هن ای  منک  يدج  دروخرب  مناوت  یم  دشن  حالصا  مرسمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دعب  رگا  دراد  یبوخ  هنایم  یقیسومو  هنارت  اب  نم  رسمه 

789شسرپ

789خساپ

؟ دوش یم  نادرگ  يور  نآ  زا  ای  ددرگ  یمرب  مالسا  فرط  هب  هلیسو  نیدب  ایآ  دننک ؟ همیرج  ار  وا  دنشارتب و  ار  یناوجرس  هک  تسا  فورعم  هب  رما  هویش  نیا  ایآ 

789شسرپ

789خساپ

؟ تسیچ راک  نیا  حیحص  هویش  مییامن  فورعم  هب  رما  تسا  مارح  هار  زا  شدمآرد  هک  ار  يدرف  میهاوخب  789رگا 

789شسرپ

789خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنوش  یمن  لئاق  دوخ  يارب  یتیدودحم  یقیسوم  هلاسم  رد  یلو  دنتسه  دقتعم  ینید  لئاسم  هب  هک  يدارفا  دروم  790رد 

790شسرپ

790خساپ

يدب تروص  صخش  نآ   ، صخش نآ  ندرک  رکنم  زا  یهن  اب  یتح  هک  دهدب  ار  لامتحا  نیا  ناسنا  زین  تشاد و  دهاوخن  ریثات  يو  رد  دنک  رکنم  زا  یهن  ار  یسک  رگا  هک  دهدب  يوق  لامتحا  ناسنا  رگا  ینعی  تسا  هنوگچ  درادن  ریثات  اهنآ  رد  دایز  لامتحا  هب  هک  یناسک  صوصخ  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما 

790شسرپ

791خساپ

؟ تسا هانگ  نم  راک  نیا  ایآ  منک . یم  كرت  ار  اج  نآ  ور  نیا  زا  مرفنتم ، راک  نیا  زا  دنک . یم  تبیغ  یلو  دیآیم ، ام  هناخ  هب  791نامهم 

791شسرپ

791خساپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع 791ماما 

791شسرپ

791خساپ

؟ تسا مادک  فورعم  هب  رما  فلتخم  791ماسقا 

792شسرپ
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792خساپ

؟ دوشیم ماجنا  قیرط  دنچ  هب  یلمع  یظفل و  فورعم  هب  792رما 

792شسرپ

792خساپ

؟ دوشیم ماجنا  قیرط  دنچ  هب  یلمع  یظفل و  فورعم  هب  792رما 

792شسرپ

792خساپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  رد  هلحرم  نیمود  ضارعا » رجه و   » زا 793سپ 

793شسرپ

793خساپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  رد  هلحرم  نیمود  ضارعا » رجه و   » زا 793سپ 

793شسرپ

793خساپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  رد  هلحرم  نیمود  ضارعا » رجه و   » زا 793سپ 

793شسرپ

794خساپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  هلحرم  794نیرخآ 

794شسرپ

794خساپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  هلحرم  794نیرخآ 

795شسرپ

795خساپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  هلحرم  795نیرخآ 

795شسرپ
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795خساپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع 796ماما 

796شسرپ

796خساپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع 796ماما 

796شسرپ

796خساپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع 797ماما 

797شسرپ

797خساپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع 797ماما 

797شسرپ

797خساپ

؟ تسا مادک  فورعم  هب  رما  فلتخم  797ماسقا 

798شسرپ

798خساپ

؟ تسا مادک  فورعم  هب  رما  فلتخم  798ماسقا 

798شسرپ

798خساپ

؟ تسا مادک  نآ  هلحرم  نیرتمهم  دراد ؟ هلحرم  دنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایاور  هاگدید  798زا 

798شسرپ

798خساپ

؟ تسا مادک  نآ  هلحرم  نیرتمهم  دراد ؟ هلحرم  دنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایاور  هاگدید  799زا 

799شسرپ
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799خساپ

شسرپ تسا ؟ مدرم  مومع  هفیظو  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماسقا  زا  مسق  799مادک 

799هراشا

799خساپ

؟ یعرش ای  تسا  یلقع  فورعم  هب  رما  بوجو  800لیلد 

800شسرپ

800خساپ

. دینک نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  801بتارم 

801شسرپ

801خساپ

. دینک نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  801بتارم 

801شسرپ

801خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنهد  یمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  802يارب 

802شسرپ

802خساپ

رکنم زا  یهنو  فورعم  هب  رما  802طیارش 

؟ دنکیم رهاظت  یناملسم  هب  ای  دنتسه  ناملسم  ناشدوخ  رگید ؛ يارچ  اههد  یتسه و  باجحیب  ارچ  هک  دنریگیم  لاکشا  نآ  نیا و  هب  هشیمه  هک  یناسک  ایآ 

802شسرپ

803خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  دنشاب ،  یم  لیماف  مه  اب  هک  مرحمان  دارفا  نداد  803تسد 

803هراشا

803شسرپ

803خساپ
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؟ دومن هبلغ  سرت  نیا  رب  ناوت  یم  هنوگچ  منک .  یم  كرت  ار  نآ  هدرک و  يراددوخرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءهفیظو  ماجنا  زا  نارگید ,  یحور  یمسج و  رازآ  زا  سرت  رطاخ  هب 

804شسرپ

804خساپ

هب ا ای  مدرم و  یبلطتیفاع  ای  يرصنع  تسس  ای  تلاهج  لیلد  هب  ترضح  نآ  (ع ،) ینیسح تضهن  رد  هک  یلاح  رد  دنشاب ؛ هتشاد  راک  نیا  رب  تردق  هک  تسا  یناسک  هدهع  رب  ًافرص  هضیرف  نیا  هک  تسا  هدش  نایب  تراهط ، تمصع و  تیب  لها  تایاور  رد  تسا و  تردق  نتشاد  یعرش ، فیلاکت  یمومع  طیارش  زا  یکی 

805شسرپ

805خساپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  806طیارش 

806شسرپ

806خساپ

؟  تسا بجاو  دنهد , یم  ماجنا  یتسیاشاندروخرب  ناسنا  اب  دنوش و  یمن  عقاو  ریثأت  تحت  هک  یناسک  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 

806شسرپ

806خساپ

؟  تسیچ رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  806طیارش 

807شسرپ

807خساپ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  807زا 

807شسرپ

807خساپ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  808زا 

808شسرپ

808خساپ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  808زا 

808شسرپ

808خساپ
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؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  809زا 

809شسرپ

809خساپ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  809زا 

809شسرپ

809خساپ

. دینک نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  810طیارش 

810شسرپ

810خساپ

؟  تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  810طیارش 

810شسرپ

810خساپ

؟ تسا یطباوض  هچ  ياراد  دشاب  نیب  رد  ییامنهار  دصق  هک  هاگنآ  فرحنم  دارفا  اب  811ترشاعم 

811شسرپ

811خساپ

؟ دنک یم  رهاظت  یناملسم  هب  ای  دنتسه  ناملسم  ناشدوخ  رگید ; يارچ  اههد  یتسه و  باجح  یب  ارچ  هک  دنریگ  یم  لاکشا  نآ  نیا و  هب  هشیمه  هک  یناسک  ایآ 

811شسرپ

811خساپ

؟  مینزب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تسد  دیابن  یعقاوم  هچ  مینک ؟  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا ) بجاو   ) دیاب عقوم  هچ  812ام 

812شسرپ

812خساپ

تسا مادک  شور  نیرتهب  تسا  بجاو  هچنانچ  تسا  بجاو  دنوشیم  رهاظ  راجنهان  يرهاظ  اب  اهنابایخ  رد  دنهدیمن و  تیمها  زامن و ... وضو ، هب  هک  يدارفا  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  دییامرفب  ًافطل 

813شسرپ

813خساپ
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؟  تسا یطیارش  هچ  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  813رما 

813شسرپ

813خساپ

؟  تسیچ لذتبم  ياه  ملیف  ربارب  رد  ام  814هفیظو 

814شسرپ

814خساپ

؟  تسا یطیارش  هچ  ياراد  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  يارجا  814نسح 

814شسرپ

814خساپ

؟ دروآ تسد  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیحالص  ناوت  یم  هن  814وگچ 

814شسرپ

814خساپ

هیآ نیا  ایآ  دنک ?  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  ام  دوخ  هک  تسا  شناکما  باجح  دب  ای  تسا  باجح  یب  دوخ  هک  یسک  الثم  ای  دنک  ندیشک  راگیس  زا  یهن  هب  ار  ام  دناوتیم  دشکیم  راگیس  هک  ار  یسک  لاثم  ناونع  هب  ریخ ? ای  دنک  فورعم  هب  رما  دناوت  یم  دنکیمن  فورعم  هب  لمع  دوخ  هک  یسک  ایآ 

815شسرپ

815خساپ

؟ دیهد حیضوت  ؟ تسیچ هفیظو  تسین  بوخ  مه  میشاب  تکاس  رگاو  دنک  یم  اوعد  ار  ام  مهریدمو  دنزادنا  یم  هار  اوعدو  هدشدب  ام  اب  مینک  عافد  ربهر  زا  رگا  ام  بوخ  ( هسردمرد ًالثم   ) دنیوگیم دب  ربهرزاو  دنا  هتسشن  يدایز  ياه  يدادرخ  مود  ییاجرد 

816شسرپ

816خساپ

( مراد سامت  یناتسریبد  ياهناوج  اب  رتشیبو  متسه  ملعم  هدنب  نمضرد  (؟ داد ماجنا  دیاب  ار  یتامادقا  هچ  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  يارب  دنرواین  يور  یعامتجا  تالظعم  هب  ناناوج  هکنیا  يارب  . 1

817شسرپ

817خساپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  تسا ؟ بجاو  یناسک  هچ  یسک و  هچ  هب  رکنم  زا  818یهن 

818شسرپ

818خساپ
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؟ دراد رابتعا  نانآ  یهن  رما و  لوبق  رد  هزادنا  هچ  ات  رکنم ، فورعم و  ةرابرد  صاخشا  ياههبرجت  تفریذپ  ناوتیم  دنکیم  تیاعر  ار  یعرش  ماکحا  ياهزادنا  ات  هک  ار  يدرف  فورعم  هب  رما  ایآ 

819شسرپ

819خساپ

؟  تسیچ دروم  نیا  رد  هفیظو  دراد و  یطیارش  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  820رما 

820شسرپ

820خساپ

؟ درک یشوپ  مشچ  رکنم  زا  یهن  زا  دوش  یم  ادتبا  رتشیب  ریثات  يارب  820ایآ 

820شسرپ

820خساپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  821ياههویش 

؟  میراد يا  هفیظو  هچ  یعامتجا  تافارحنا  ربارب  821رد 

821شسرپ

821خساپ

؟ تسیچ ام  هفیظو  میدرک  دروخرب  نامیا  یب  دارفا  اب  822رگا 

822شسرپ

822خساپ

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  میدرک  دروخرب  نامیایب  دارفا  اب  822رگا 

822شسرپ

823خساپ

؟ درک دروخرب  دیاب  روطچ  دنباجح ، یب  هک  يدارفا  اب  و  درک ؟ تیاعر  حیحص  روط  هب  ار  باجح  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ، دوجو  يدازآ  هک  نآلا  هعماج  رد 

823شسرپ

823خساپ

؟ دشاب ناوج  لسن  ًاصوصخم  مدرم  ياهزاین  قباطم  اهنآ  تاقیقحت  تاعلاطم و  و  دنشاب ؟ هتشاد  مدرم  اب  يرتشیب  طابترا  ات  تسا  هتفرگ  تروص  هیملع  هزوح  رد  ییاهتّیلاعف  هچ 

824شسرپ
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824خساپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دننک  یم  ییوگدب  دنراد و  یئوس  رظن  نیلوؤسم  رگید  ای  ربهر و  هب  هک  یناسک  اب  ام  825راتفر 

825شسرپ

825خساپ

هیعدا اب  ار  نارامیب  ای  و  دننک ، همئا  رادید  هب  قفوم  ار  نانآ  دننک و  بایفرش  همئا :  روضح  هب  ار  نارگید  یتح  دننک و  رارقرب  طابترا  فیرشلاهجرف  یلاعتهللالجع   » نامز ماما  صوصخ  هب  و  تیب :  لها  اب  دنناوتیم  هدوب و  هوعدلا  باجتسم  دننکیم  اعدا  هک  يدارفا  لباقم  رد  ام  هفیظو 

825شسرپ

825خساپ

دوش یمن  هداد  جرخ  هب  لمع  تدش  یباجح  یب  لثم  تمهت  تبیغ و  لباقمرد  826ارچ 

826شسرپ

826خساپ

درک نیبشوخ  بالقنا  ماظن و  هب  ار  نیبدب  درف  کی  ناوت  یم  827هنوگچ 

827شسرپ

827خساپ

مینک دروخرب  هنوگچ  ماظن  نیفلاخم  827اب 

827شسرپ

827خساپ

. دیسیونب همان  هنومن ي  کی  لاؤس  نیا  اب  هطبار  رد  مدنمشهاوخ  دیسیون . یم  يا  همان  هچ  دینکب  یباجح  یب  زا  یهن  ندوب و  هبجحم  هب  رما  ار  یصخش  هناتسود  همان ي  کی  بلاق  رد  دیهاوخب  رگا 

827شسرپ

827خساپ

منهار ار  رگید  نیلوئسم  لباقم  رد  مراذگب و  مارتحا  دنتسه  بوخ  عقاو  هک  نیلوئسمو  ماظن  يارب  دنتسین  روط  کی  همه  هک  منامهفب  اهنآ  هب  هنوگچ  دنشاب  مرحمان  ناوج و  رگا  یتح  دنشاب و  نم  رتگرزب  رگا  یتح  متسیاب  هنوگچ  دننک  یم  شنزرس  ار  تیالو  دنیوگ  یم  دب  ماظن  زا  هک  يدارفا  لباقم  رد 

828شسرپ

828خساپ

؟ درک توعد  تیونعم  يوس  هب  ار  ناناوج  ناوت  یم  829هنوگچ 

829شسرپ
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829خساپ

؟ درک دروخرب  هیقف  تیالو  ماظن و  نادقتنم  اب  دیاب  829هنوگچ 

829شسرپ

829خساپ

؟  میزاس هاگآ  ار  يو  هنوگچ  تسا *  یضاران  شردپ  تداهش  زا  یعامتجا  لئاسم  تلعب  يدیهش  829دنزرف 

829شسرپ

830خساپ

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  ام  هفیظو  مینک و  دروخرب  میناوت  یم  دننک  یم  نویناحور  ای  هیقف  تیالو  ای  یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  نیهوت  هک  يدارفا  اب  ایآ 

830شسرپ

830خساپ

831طوسبم

831شسرپ

832خساپ

؟ مییوگب هچ  دننز  یم  ینارگ  زا  فرح  دنیوگ و  یم  نخس  یمالسا  بالقنا  دض  تیناحوردض و  هک  يدارفا  هب  خساپ  832رد 

832شسرپ

832خساپ

؟ دراد لاکشا  مالسا  سدقم  عرش  امش و  رظن  هب  ایآ  مینز ، یم  ار  اهنآ  تاقوا  یهاگ  دنهد  یمن  باوج  اهلاؤس  هب  هک  میریگ  یم  ار  يدارفا  یتقو  بش  ياهتشگ  رد 

833شسرپ

833خساپ

میهد رارق  وگلا  ار  دوخ  دیاب  نارگید  داشرا  يارب  ام  هک  تسا  حیحص  نیا  833ایآ 

833شسرپ

834خساپ

؟ دروخرب ای  توکس  . تسیچ صاخشا  نیا  ربارب  رد  ام  هفیظو  دننک  یم  نیهوت  تیناحور  رشق  هب  هک  دنتسه  يا  هدع  نآ  زا  جراخ  هاگشناد و  طیحم  رد  نونکا  مه  هکنیا  دروم  رد 

834شسرپ
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834خساپ

رما نیا  هدرک و  مادقا  راک  نیا  هب  یعرش  تجح  قطنم و  هچ  اب  (ع ) نیسح ماما  سپ  دنرادیمرب ! تسد  دوخ  شور  زا  هن  دنوریم و  رانک  تموکح  زا  هن  شناوریپ  دیزی و  دوب  مولعم  هکنیا  هچ  دوبن ؛ دوجوم  تضهن  رد  تیعضو  نیا  تسا و  ریثأت  لامتحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارش  زا  یکی 

835شسرپ

835خساپ

؟ دشاب یم  هنوگچ  ناملسم  ریغ  کی  ندرک  ناملسم  836هار 

837شسرپ

837خساپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  راوخابر  اب  839دروخرب 

840شسرپ

840خساپ

؟ دنک یتحاران  ساسحا  هک  نیا  نودب  دومن  توعد  ندناوخ  زامن  مالسا و  هب  ار  وا  درک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  ار  یسک  ناوت  یم  840هنوگچ 

840شسرپ

840خساپ

؟ منک تیوقت  ای  داجیا و  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  هدارا  دوخ  رد  مناوتیم  840هنوگچ 

840شسرپ

841خساپ

؟ تشاد يواب  ناوتیم  يراتفر  هچ  درادن . ریثأت  وا  رد  مه  رکنم  زا  یهن  درادن و  ناکما  يو  زا  يرود  . دنکیم دایز  تبیغ  841مردام 

841شسرپ

841خساپ

؟ دنزیم كون  نیمز  هب  هک  درک  هیبشت  یغالک  هب  دناوخیم ، زامن  دنت  هک  ار  یصخش  ربمایپ  ارچ  تسا ، هانگ  رگا  دوشیم ؟ بوسحم  هانگ  تسا ، هابتشا  شراک  دمهفب  بطاخم  ات  منک  نیهوت  رگید  درف  تیصخش  هب  یصخش ، داشرا  يارب  رگا 

841شسرپ

841خساپ

؟ میدرگن رب  دوخ  هار  زا  مه  دشاب و  رارقرب  ام  یتسود  مه  ات  مینک  هچ  تسیچ ؟ دوش  یمن  تیاعر  یمالسا  نوئش  هک  يدیدج  ۀسردم  ای  سلجم  رد  ناناوجون  ام  ۀفیظو 

842شسرپ
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842خساپ

؟ مینک دیاب  راک  هچ  دوش ، یم  شخپ  هنارت )  ) مارح یقیسوم  ام  ۀناخ  رد  هک  یتروص  842رد 

842شسرپ

842خساپ

؟ میدرگن رب  دوخ  هار  زا  مه  دشاب و  رارقرب  ام  یتسود  مه  ات  مینک  هچ  تسیچ ؟ دوش  یمن  تیاعر  یمالسا  نوئش  هک  يدیدج  ۀسردم  ای  سلجم  رد  ناناوجون  ام  ۀفیظو 

843شسرپ

843خساپ

؟ مینک دیاب  راک  هچ  دوش ، یم  شخپ  هنارت )  ) مارح یقیسوم  ام  ۀناخ  رد  هک  یتروص  843رد 

843شسرپ

843خساپ

؟ میدرگن رب  دوخ  هار  زا  مه  دشاب و  رارقرب  ام  یتسود  مه  ات  مینک  هچ  تسیچ ؟ دوش  یمن  تیاعر  یمالسا  نوئش  هک  يدیدج  ۀسردم  ای  سلجم  رد  ناناوجون  ام  ۀفیظو 

844شسرپ

844خساپ

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رکنم  زا  یهن  يارب   . دنروآ یم  ور  لذتبم  ياه  ملیف  هب  ناناوج  844رتشیب 

844شسرپ

844خساپ

؟  مهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  نارگید  داشرا  ینید و  روما  رتهب  ماجنا  844يارب 

844شسرپ

845خساپ

 . دیهد حیضوت  اه  هاگشناد  رد  صوصخب  دشاب -  هتشاددارفا  حورو  نطاب  رد  ریثات  هک  اررکنم -  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شور  845نیرتهب 

845شسرپ

845خساپ

؟  تسیچ هاگشناد  رد  تارکنم  ربارب  رد  ناسنا  846هفیظو 

846شسرپ
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846خساپ

؟ روطچ دشاب  هتشادن  هدیاف  رگا  نیلویسم ،  هب  شرازگ  ای  تحیصن  درک ، دیاب  راک  هچ  صخش  کی  زا  هانگ  ندید  تروص  846رد 

846شسرپ

846خساپ

؟ درکن یهن  ار  وا  ناوت  یم  نامهم  تمرح  ظفح  رطاخ  هب  دنک ، تبیغ  ناسنا  لزنم  رد  یسک  846رگا 

846شسرپ

847خساپ

؟ تسا مزال  رتیدج  دروخرب  دنشکن ، دوخ  لامعا  زا  تسد  زین  داشرا  اب  دنشاب و  هتشاد  عرش  فالخ  ياهراتفر  هداوناخ  ياضعا  هک  یتروص  رد  ایآ 

847شسرپ

847خساپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هویش  847نیرتهب 

847شسرپ

847خساپ

. دییامرف نایب  ار  هاگشناد  عامتجا و  طیحم  رد  هضیرف  نیا  هب  لمع  ةوحن  ياهتوافت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀضیرف  ماجنا  848یگنوگچ 

848شسرپ

848خساپ

؟ تسا هنوگچ  يزورما  ۀعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  848رما 

848شسرپ

848خساپ

؟ تسا هنوگچ  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مدرم  داحآ  850هفیظو 

850شسرپ

850خساپ

؟ دننک لمع  رتعیرس  هک  تفرگ  سامت  ینفلت  هرامش  اهناکم و  هچ  هب  ای  درک ؟ لمع  دیاب  هنوگچ  دنراد  روآ  مرش  دح  زا  شیب  زاجم و  ریغ  يوگتفگ  ناردارب  اب  دنراد و  بارخ  ياهراک  هب  لیم  دوخ  هک  ینارهاوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

852شسرپ
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852خساپ

کمم ایآ  دینک  یم  دروخرب  هنوگچ  دیشاب  زامن  شیپ  زین  ناتدوخ  هک  دنیایب  تعامج  زامن  هب  هک  دینک  داشرا  ياهنوگ  هب  ار  دراد  نت  هب  هدیبسچ  سابل  هتسب و  ار  دوخ  ياهوم  ًاضرف  هک  يدرف  الثم  هک  نیا  روظنم  دنشاب  هتشاد  ششوپ  ظاحل  زا  یتسردان  رهاظ  دیاش  هک  ناوج  دنچ  دنهاوخب  امش  زا  رگا 

852شسرپ

852خساپ

هچ هدننک  کیرحت  ياه  يد  یس  اهراون و  ندید  اهلذتبم و  هنوگنیا  ندینش  یعقاوم  نینچ  رد  ایآ  درک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  ملع  دوش  یمن  میتسه و  ارجام  هنوگنیا  دهاش  ینامز  ره  رد  ام  تسا و  هدرک  ادیپ  جاور  يریوصت  هچ  یتوص و  هچ  یقیسوم  ياهراون  ردقنیا  هک  رضاح  لاح  رد 

853شسرپ

854خساپ

تسه مه  اعد  هزور و  زامن  لها  وا  مراد  تسود  یلیخ  ینید  یتفرعم و  یقالخا ، رظن  زا  ار  متسود  یلو  تسا  روطنیمه  اهنآ  هناخ  وج  هتبلا  میوگب . وا  هب  هک  مشک  یم  تلاجخ  یفرط  زا  منک و  هاگن  مرادن  تسود  نم  یلو  دراذگ  یم  وش  هنارت و  راون  میارب  مور  یم  اهنآ  هناخ  هب  تقو  ره  هک  مراد  یتسود 

855شسرپ

855خساپ

؟ دینک ییامنهار  میورب ؟ اجنآ  زا  دیاب  مه  زاب  دوش  یم  تحاران  هناخ  بحاص  مینک  كرت  ار  یسورع  مه  رگا  مینک  راک  هچ  دسرب  شوگ  هب  یقیسوم  نآ  هدومن  هدافتسا  لذتبم  یقیسوم  زا  سلجم  نآ  میدرگ و  رضاح  یسورع  سلجم  رد  ام  رگا 

855شسرپ

855خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  سلجم  نآ  رد  ندنام  تسیچ ؟ درف  هفیظو  دوشن  ققحم  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سلجم ، كرت  اب  هکنآ  ضرف  رب  دوش و  وربور  دنتسه  یبوکیاپ  صقر و  لوغشم  هک  نانامهیم  اب  دورو  زا  سپ  دوش و  توعد  یسورع  سلجم  هب  يدرف  رگا 

856شسرپ

856خساپ

تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لابق  رد  هعماج  دارفا  ۀفیظو  دریگیم  تروص  يدایز  تامرحم  نابایخ  رد  هنازور  857یتقو 

857شسرپ

857خساپ

شابوا لذارا و  ندرک  ادیپ  تأرج  يرگوداج  یسیوناعد  یلامر  اهصاقر ، اهبرطم و  ندمآ  راک  يور  مالسا  هب  یجکنهد  باجح  تمرح  نتشاذگ  اپ  ریز  هناگیب  گنهرف  رشن  یبهذم  رئاعش  هب  ییانتعایب  ردخم ، داوم  قاچاق  داسف ، عورشمان  طباور  يرابودنبیب  هعماج  رد  نونکامه 

857شسرپ

857خساپ

مینک هچ  دیاب  میرادزاب  نآ  زا  دهدیم ، شوگ  مارح  هنارت و  راون  هب  هک  ار  یصخش  میهاوخب  858رگا 

858شسرپ
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858خساپ

میراد يا  هفیظو  هچ  هعماج  رد  باجحدب  نانز  اب  دروخرب  859رد 

859شسرپ

859خساپ

؟ درک يدنت  ای  مخا  اهنآ  هب  ناوت  یم  درکن , ریثات  تحیصن  رگا  درک , رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  ناوت ,  یم  هنوگچ  دنا , هدش  رکنم  راچد  هک  يردام  ردپ و 

859شسرپ

860خساپ

؟  تسیچ دنک , یمن  راتفر  ماکحا  قبط  یلیخ  دنک و  یم  تکرش  یسورع  سلاجم  رد  دشارت و  یم  شیر  هک  يرهوش  لابق  رد  نز  860هفیظو 

860شسرپ

860خساپ

؟  تسیچ  , تسین علطمرما  نیازا  شرهوش  هک  یلاحرد  , دریگب قالطدوخرهوشزادراددصقو  هدرک  ادیپ  طابترا  صصختمرتکد  کیاب  یلو   , هدرک جاودزا  هک  ییوجشنادرتخد  لابقردام  هفیظو 

860شسرپ

860خساپ

. دینک ییامنهار  ار  ام  میهد  لیکشت  نیحصان  مان  هب  یهورگ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  يارب  میهاوخ  860یم 

860شسرپ

861خساپ

؟  تسیچ دوش  یم  ماجنا  جاودزا  نشج  رد  هک  یتارکنم  لباقم  رد  داماد  861هفیظو 

861شسرپ

861خساپ

؟  تسا تسرد  اه  هاگشناد  رد  یمالسا  ماکحا  يارجا  رد  يور  دنت  862ایآ 

862شسرپ

862خساپ

؟  میوشن يوزنم  هک  مینک  هچ  ام  دنهد  یم  شوگ  زاجمریغ  ياهراون  اهداوناخ  رثکا  رد  هکنیا  هب  هجوت  862اب 

862شسرپ
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862خساپ

؟ تسا هنوگچ  هاگشناد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روما  رد  یبهذم  يوجشناد  کی  ناونع  هب  نم  862هفیظو 

862شسرپ

862خساپ

میامن قیوشت  بیغرت و  ندناوخ  زامن  هب  ار  وا  هنوگچ  دناوخ  یمن  زامن  863مردپ 

863شسرپ

863خساپ

؟ درک دیاب  هچ  سالتخا  ءاشترا و  ریظن  یتافلخت  دروم  864رد 

864شسرپ

864خساپ

. دینک مکمک  ًافطل  دینک و ...  تیاعر  ار  ناتباجح  ًالثم  هک  مهدب  رکذت  مناوت  یمن  یتح  مه  مناتسود  هب  هاگشناد  رد  رهش ، حطس  رد  سوبوتا ، رد  متسین  دلب  ار  ندرک  فورعم  هب  رما  شور  هار و  ًالصا 

865شسرپ

865خساپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  هاگشناد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  865رما 

865شسرپ

865خساپ

سپ س دشاب  هانگ  هک  مسرت  یم  دنرادن  ربخ  نم  تین  زا  هک  نانآ  هچ ؟ منزب  فرح  مرحمان  نادرم  نآ  اب  و  هچ ؟ دنهد  رارق  رازآ  دروم  ارم  هدرک  دب  تشادرب  اهنآ  منزب  فرح  اهنآ  اب  عقاو  رد  منک  ییامنهار  ار  اهنآ  رگا  منک  دوخرب  هنوگچ  دننک  یم  هانگ  دنتسه و  مرحمان  ناناوج  هک  یناسک  لباقم  رد 

866شسرپ

866خساپ

رد چ دیرضحتسم  هک  روطنامه  تفرگ . هدهع  رب  شدوخ  ار  لیصحت و ...  جرخ  نیمأت  كاروخ و  نکسم ، نیمأت  زا  معا  ار  تامدقم  هیقب  لماک  تبغر  اب  مردپ  نآ  زا  سپ  مدومن و  ییامنیس  یشزومآ  هسسؤم  کی  دراو  هدرب و  نارهت  هب  تشاد  امنیس  رنه  هب  هک  يدایز  هقالع  رطاخب  ار  مرهاوخ  شیپ  لاس  ود  هدنب 

866شسرپ

867خساپ

؟  تسیچ دصقر  یم  درم  لباقم  رد  نز  هک  یسورع  دقع و  نشج  لثم  یسلاجم  رد  ام  867هفیظو 

867شسرپ
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867خساپ

؟ درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  دنز , یم  دب  ياه  فرح  دناوخ و  یمن  زامن  هک  یصخش  867اب 

868شسرپ

868خساپ

؟ دریگن رارق  هذخاءوم  دروم  ایند  نآ  رد  ات  مهد  ماجنا  نم  دیاب  يراک  هچ  نالا  دناوخ  یمن  زامن  اما  دوب  یبوخ  رایسب  درف  868مردام 

868شسرپ

868خساپ

؟ درک دیاب  هچ  تسا  یجراخ  ياه  هکبش  ياه  ملیف  ندید  هب  دنم  هقالع  هک  یسک  868اب 

868شسرپ

868خساپ

؟  تسیچ هفیظو  دنهد , یم  ماجنا  ار  یفالخ  ياهراک  دنراد و  طابترا  مه  اب  رسپ  رتخد و  هک  دوش  یم  هدید  اهنابایخ  869رد 

869شسرپ

869خساپ

؟  منک راتفر  هنوگچ  هدش ,  رثءاتم  وا  زا  هک  مرهاوخ  دوش و  یم  عرش  فالخ  راک  بکترم  هک  مردارب  870اب 

870شسرپ

870خساپ

؟  تسیچ ام  یعامتجا  یعرش و  یلقع و  هفیظو  هانگ  سلاجم  بابان و  ناتسود  زا  ناکیدزن  نتشادزاب  872يارب 

872شسرپ

872خساپ

؟  منک باختنا  بوخ  رسمه  مناوت  یم  هنوگچ  نایم  نیا  رد  منک *  دروخرب  هنوگچ  نایوجشناد  يراجنهان  داسف و  873اب 

873شسرپ

873خساپ

. دیهد حیضوت  اه  هاگشناد  رد  صوصخب  دشاب -  هتشاد  دارفا  حورو  نطاب  رد  ریثات  هک  اررکنم -  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شور  875نیرتهب 

875شسرپ
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875خساپ

؟ روطچ دشاب  هتشادن  هدیاف  رگا  نیلوئسم ,  هب  شرازگ  ای  تحیصن  درک , دیاب  راک  هچ  صخش  کی  زا  هانگ  ندید  تروص  875رد 

876شسرپ

876خساپ

؟ دینک نایب  ار  دسفم  باجح و  یب  دارفا  اب  دروخرب  هوحن  876افطل 

876شسرپ

876خساپ

ناوت یم  نتفرگ  هجیتن  ندرک و  حرطم  يارب  رتهب  یشور  ای  دنوش و  اهر  لاح  هب  دیاب  ایآ  درک  دیاب  هچ  دارفا  نیا  لباقم  رد  درادن  یطبر  امش  هب  دنیوگ  یم  دننک و  یم  دروخرب  تدش  هب  دوش  یم  هداد  رکذت  هیصوت و  زامن  نوچ  یفورعم  هب  ار  یسک  هک  یتقو  زین  ینید  یساسا  لئاسم  دروم  رد  هنافساتم 

877شسرپ

877خساپ

دوشن لباقم  فرط  یتحاران  بجوم  هک  مینک  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یلکش  هچ  878هب 

878شسرپ

878خساپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دننک  یم  حرطم  ار  یقالخا  ریغ  لئاسم  سالک  رد  هک  يدیتاسا  اب  دروخرب  878شور 

878شسرپ

878خساپ

نرب هنوگ  چیه  دندوب  تنس  لها  ناردارب  زا  زکرم  یگنهرف  نیلوئسم  و  تیریدم )  ) ییارجا نیلوئسم  هک  عوضوم  نیا  نینچمه  دوجوم و  تالکشم  تلع  هب  نوچ  هدش و  زکرم  نیا  دراو  نمهب 76  زا  متسه  رهشناریا  یلاع  شزومآ  زکرم  یضایر  هتشر  رخآ  لاس  يوجشناد  بناجنیا  دناسر  یم  راضحتسا  هب  مارتحا  اب 

879شسرپ

879خساپ

يدورو  ياهرتخد  زا  هک  دینک  باختنا  یناتسود  ناتدوخ  يارب  امش  دنیوگ  یم  لاس 81  نایوجشناد  هب  الثم  دننک  یم  ار  داسف  جیورت  هک  ینیلوؤسم  دروم  رد  هفیظو 

880شسرپ

880خساپ

؟  تسیچ نارگید  تسردان  ياهراتفر  هب  تبسن  881هفیظو 

881شسرپ
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881خساپ

؟  میامن یئامنهار  هنوگچ  ار  وا  دنتفا  یم  هانگ  هب  ناناوخ  زامن  زا  يرایسب  دیوگ  یم  ندناوخن  زامن  يارب  881متسود 

881شسرپ

881خساپ

؟  میهد ماجنا  دیاب  ار  ییاهراک  هچ  اهنآ  ییامنهار  يارب  دنرادن , یحیحص  طابترا  مه  اب  اهرسپ  اهرتخد و  اههاگشناد  882رد 

882شسرپ

882خساپ

؟ دوش عقاو  رثوم  ات  مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  882هنوگچ 

882شسرپ

882خساپ

؟  مییامن دروخرب  هنوگچ  دننک  یم  توعد  تارکنم  ماجنا  هب  ار  ام  دنرامش و  یم  کبس  ار  زامن  هک  يدارفا  883اب 

883شسرپ

883خساپ

؟  تسیچ دیوگ  یم  غورد  مه  یهاگ  دراد و  دارفا  هب  نظ  ءوس  هک  يردپ  هب  تبسن  دنزرف  884هفیظو 

884شسرپ

884خساپ

؟  مشاب هتشاد  يدروخرب  هچ  دراد  طابترا  مرهاوخ  اب  يرسپ  مدش  884هجوتم 

884شسرپ

884خساپ

؟ دشاب دنسپوجشناد  دنسپ و  ناوج  هزات و  نامز  تایضتقم  هب  تبسن  عرش و  قباطم  اهراکهار  نیا  نینچمه  دشاب و  نایطاخ  حالصا  هجوت و  دروم  هک  یتدیقع ) یگنهرف و   ) رکنم زا  یهن  ياه  هار  تسا  دنمشهاوخ  اذل  دنک . یم  اغوغ  هاگشناد  ياهورهار  رد  رتخد  رسپ و  طباور  ام  هاگشناد  رد 

885شسرپ

885خساپ

هنوگچ دنشاب  هتشاد  ناسنا  زا  یتسردان  تشادرب  هدرک و  یقلت  يرگید  زیچ  ار  ناسنا  لمع  نیا  نارگید  تسا  نکمم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  درادن  یتسرد  عضو  باجح  ظاحل  زا  هک  ار  يرتخد  کی  میهاوخب  رگا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  بوجو  هب  هجوت  اب 

887شسرپ
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887خساپ

. مشک یم  رانک  ار  دوخ  مسرت و  یم  نآ  هجیتن  زا  تاقوا  رتشیب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  تسیچ و  یلعف  نامز  رد  ما  هفیظو  مناد  یمن 

888شسرپ

888خساپ

درخ م مباصعا  مدرک  یم  تحیصن  یهاگ  هکنیا  مغر  یلع  منک و  تبحص  يو  اب  شدوخ  نابز  هب  متسناوتن  اما  متفرگ  راک  نیا  هب  میمصت  شغولب  زا  لبق  زا  ینعی  منک . ییامنهار  ار  دراد  نس  لاس  هک 17  مرتکچوک  ردارب  مراد  تسود  نالا  مدوب  هدولآ  هانگ  یلیخ  ناتسریبد  ییامنهار و  نارود  رد  مدوخ  نوچ 

889شسرپ

889خساپ

؟ میزاس رود  دنا  بعل » وهل و   » هملک یعقاو  قادصم  هک  اهملیف  نیا  ندید  زا  ار  دوخ  رتکچوک  رهاوخ  ردارب و  هنوگچ  890ام 

890شسرپ

891خساپ

هنوگچ نم  رمع . نارذگ  طقف  ًابیرقت  ینعی  دنهد  یمن  باجح و ...  هب  یتیمها  دایز  اهنآ  زا  یضعب  ًانمض  منک . لمحت  ار  اهنآ  تیعضو  نیا  مناوت  یمن  يدایز  تدم  نم  دندنخب و  دننک و  تبحص  طقف  دنهد  یم  حیجرت  ًارثکا  دنوش  یم  عمج  مه  رود  یتقو  ییاد و ...  هلاخ ، ینعی  نم  ردام  هجرد 1  ماوقا 

891شسرپ

891خساپ

عقاوم هنوگ  نیا  رد  فیلکت  دوش  یم  نارگید  اب  ینمشد  یتحاران و  بجوم  هب  ناکم  كرت  ای  تسین و  ناکم  كرت  ناکما  تاقوا  یهاگ  روساپ و ...  اب  يزاب  نجهتسم و  ياه  یقیسوم  شخپ  هلمج  زا  دریگ  یم  ماجنا  یمالسا  نوئش  عرش و  فالخ  ییاهراک  هک  دیآ  یم  شیپ  يدراوم  ییوجشناد  طیحم  رد  تاقوا  یهاگ 

892شسرپ

893خساپ

. دشاب دیاب  هنوگچ  دنهد  یم  ماجنا  نابز  اب  هک  یهانگ  یهاگ  دنیوگ و  یم  غورد  ای  دننک  یم  یشاحف  هک  یناسک  اب  ام  893دروخرب 

893شسرپ

893خساپ

يرتخد  وا  تسا  نیا  نآ  منک و  شکمک  هک  مناد  یم  مدوخ  هفیظو  مراد و  تسود  تسا و  زیزع  میارب  یلیخ  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  منک  یم  حرطم  هک  یلاؤس  نیا 

895شسرپ

895خساپ

. تسا هدش  روآ  تلاجخ  دنت و  مدرم  دروخرب  زین  مینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  همه  ام  هک  تسا  دایز  دارفا  دادعت  نوچ  تسا  بجاو  ام  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زاب  اهنآ و ... ندرک  شیارآ   ، نارتخد یباجح  یب  الثم  راکشآ  ياههانگ  همه  نیا  دوجو  اب  ایآ 

896شسرپ
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896خساپ

؟ تسیچ دراوم  نیا  لابق  رد  ام  هفیظو  دوش  یم  هدهاشم  اه  ینکش  تمرح  نیا  اه  نشج  رثکا  رد  897الومعم 

897شسرپ

897خساپ

. دهد یم  ناشن  یتوافت  یب  ای  هدرک و  یلبنت  اهنآ  هب  لمع  رد  اما  دراد  یتاداقتعا  مه  دوخ  تسا و  دقتعم  يا  هداوناخ  رد  هک  یصخش  هتبلا  میناباتب  شلد  رد  ار  نامیا  رون  مینک و  کیدزن  نید  هب  میناوت  یم  ار  درف  کی  هنوگچ 

897شسرپ

897خساپ

نم هتبلا  دنک  یم  نیهوت  همطاف  ترضح  نیسح و  ماما  هب  یخوش  يور  زا  وا  تسا  راب  ود  هک  منیب  یم  لاح  مدوب  رثوم  مک  یلیخ  اما  دشاب ) راد  هدنخ  مفرح  نیا  لبق  لاؤس  لکشم  نتفگ  اب  دیاش   ) مراذگ ریثات  شیور  مناوتب  ات  مدش  کیدزن  وا  هب  یلیخ  یبهذم  ینید و  لئاسم  رطاخ  هب  هک  مراد  یتسود  نم 

898شسرپ

898خساپ

دینک ییامنهارارم  دنکیم  هدافتسا  اشحف  هعاشا  تهجرد  هزاغم  نیازاوا  ما  هداد  هراجا  يدرف  هبار  يا  899هزاغم 

899شسرپ

899خساپ

. منک یم  رکشت  شیپ  شیپ آ  دنک . یم  هیارک  یتدم  يارب  ار  ناشرتخد  اهنآ  زا  دهد و  یم  داتعم  دارفا  هب  ار  داوم  نیا  وا  دنهد و  یم  كایرت  وا  هب  نارگید  ناگیار  روطب  اه  كراپ  رد  تسا و  ناوج  نوچ  هک  مسانش  یم  ار  يدرف 

899شسرپ

900خساپ

ابیم نم  ندرگ  هب  یعرش  نید  ایا  مهد  حیضوت  اهنا  هب  ناشنس  هب  هجوت  اب  مشکیم  تلاجخ  نم  تسا و  ناشزامن  رد  یتالاکشا  تسا  الاب  اهنا  نس  یتح  هک  يدارفا  هک  منیبیم  تعامج  زامن  رد  الثم  تاقوا  یهاگ  نم  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هطبار  رد  نم  لاوس  دیشابن  هتسخ  ضرع  مالس و  اب 

900شسرپ

900خساپ

مه یمک  هتبلا  منک و  ثحب  هعماج  نییاپ  حطس  درف  کی  اب  مهاوخیمن  اما  موشیم  تحاران  رایسب  نم  هک  دننکیم  هدافتسا  لذتبم  ياهراون  زا  اهنا  متسه  هک  ربرفاسم  ياهیصخش  ای  یسکات و  رد  هک  تاقوا  یهاگ  نم  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هطبار  رد  نم  لاوس  دیشابن  هتسخ  ضرع  مالس و  اب 

901شسرپ

901خساپ

اب دییامرف . نایب  هدنب  يارب  ار  یملع )   ) دروخرب راک  هار  نینچمهو   . دنشاب وگخساپ  يرتشیب  تیدج  اب  هلئسم  نیا  هب  يردق  مرتحم  داهن  تسا  مزال  اذل  دوشیم  هدهاشم  روفو  هب  تیحیسم  نییآ  هب  نایوجشناد  زا  یخرب  شیارگ  هعیاش  اتدمع  ییوجشناد  ياههاگباوخ  رد  اریخا  هنافساتم  تیلستو  مالساب 

901شسرپ
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901خساپ

؟ دیروایب نوریب  ارم  خزرب  نیا  زا  دینک و  ییامنهار  ارم  مدنمشهاوخ  منک  هدافتسا  ندرک  تبحص  دروخرب و  يارب  يراتفر  ياهوگلا  هچ  زا  امش  رظن  هب  مدش  هجاوم  يا  هدیدع  تالکشم  اب  هک  مدرک  لوبق  ار  یتسپ  جیسب  رد  نالا 

902شسرپ

902خساپ

نیلوا هب  دنوش  ریگتسد  اهنآ  رگا  هکنیا  ردام و  ردپ و  دایز  ياه  تفلاخم  هب  هجوت  اب  و  دنا ) هدربن  شیپ  زا  يراک  هدش  هتفرگ  ياه  سامت  اب  هک   ) نامدوخ رهش  یماظتنا  يورین  نیرومام  یتحو  اه  هیاسمه  ریاس  ییانتعا  یب  هب  هجوت  اب  دنک . یم  عیزوت  ردخم  داوم  ام  لزنم  فارطا  ياه  هناخ  زا  یکی 

904شسرپ

904خساپ

نآ رد  ینجهتسم  ياه  سکع  بلاطم و  هچ  هکنیا  دیراد و  یفاک  تاعالطا  تنرتنیا  قیرط  زا  یگنهرف  مجاهت  دروم  رد  ًامتح  دوش  هداد  نم  لاوس  هب  يدربراک  ًالماک  یباوج  هک  مراودیما  تسا  ناناوج  تیاده  یگنوگچ  دروم  رد  نم  لاوس  دیشابن  هتسخ  مالس و  ضرع  اب  جرفلا  کیلول  لجع  مهللا  یلاعت  همسب 

905شسرپ

906خساپ

هب يزیچ  مور  یم  رو  یمک  دوخ  اب  دهد  یم  تسد  نم  هب  يدب  رایسب  سح  کی  ( دشاب هتشادن  ریثات  هک  منیب  یمن  یلیلد  اریز   ) مهد یم  ریثات  لامتحا  هک  موش  یم  هجاوم  یطیارش  اب  یتقو  مناد  یم  ار  نآ  طیارش  هکنا  اب   - مراد لکشم  رایسب  هعماج  عضو  نینچ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز ي  رد 

907شسرپ

907خساپ

؟ مینک رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  ار  باجح  دب  نانز  میناوتب  هک  مینک  راک  908هچ 

908شسرپ

908خساپ

؟ نامز زا  هرود  نیا  رد  نآ  نتفای  شهاک  هب  هجوت  اب  نامزلا  رخآ  ةرود  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  908یگنوگچ 

908شسرپ

909خساپ

( تسا هتخیر  مه  هب  عاضوا  روظنم  (؟ دشاب روطچ  دیاب  هعماجرد  دوجوم  عاضوا  هب  تبسنام  شنکاو  امشرظن  910هب 

910شسرپ

910خساپ

( هعماج رد  داسف  ینارگ و  (؟ تسیچ هعماج  عاضوا  هب  تبسن  رضاح  لاحرد  نایجیسب  910هفیظو 

910شسرپ
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910خساپ

؟ درادن یلاکشا  مینزب  تسدو  مینک  هدافتسا  .... گس و مانزا  مالسلا " مهیلع   " تراهطو تمصع  تیب  لها  سلاجمرد  رگا  - 1911

911هراشا

911شسرپ

911خساپ

؟  دنریگ یمن  ارنآ  يولجدوش  یم  تیصعمو  هانگردق  نیا  اضر ( ماما  تیالو  ماقم  دوجوابو  یبهذمرهشدهشم  رهش  هکنیاو  یماظتنا  يورین  ششوپ  نوناق و  بلاقردو  دجاسمرد  یمدرم  ياههاگیاپ  نامز و  ماما  نازابرس  دوجو  اب  ارچ  - 1

912هراشا

912شسرپ

913خساپ

ای تسا  رفاک  صخش  نیا  ایآ  مسرپب  متساوخ  یم  تسا . نارگن  لد  تحاران و  رایسب  تباب  نیا  زا  هناخ  ردام  دننک و  زامن  ندناوخ  هب  عورش  دیاب  هک  دنتسه  ینس  رد  وا  ياه  هچب  یفرط  زا  و  دناوخ ، یمن  زامن  اما  دراد ، لوبق  ار  مالسا  نید  لوصا  ینابم و  یمامت  ًابیرقت  نم  کیدزن  ناگتسب  زا  یکی 

914شسرپ

914خساپ

؟ دینک نایب  درادن  يریثأت  وا  رد  فورعم  هب  رما  هک  يدرف  يارب  درک ؟ یهن  مارح  ياهراک  زا  ار  يدرف  ناوتیم  915هنوگچ 

915شسرپ

915خساپ

تسیچ دنکیمن  ییانتعا  یلو  میدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یسک  هب  تبسن  ام  916ۀفیظو 

916شسرپ

916خساپ

یهن ا فورعم و  هب  رما  تسا و  ندرک  شوگ  هنارت  لها  هداوناخ  لها  زا  یکی  یلو  درادن ، لئاسم  نیا  هب  ياهقالع  چیه  هک  دنکیم  یگدنز  یطیحم  رد  یسک  رگا  دنرادن . يراک  اههناخ  نآ  هب  ناماما  دشاب ، لذتبم  ياهگنهآ  هنارت و  ياهراون  هک  ياهناخ  رد  ماهدینش  ماهدناوخ و  هک  هنوگ  نامه 

917شسرپ

917خساپ

؟ دزاسن مهارف  ار  نارگید  یتحاران  تابجوم  ام  لمع  نیا  مهو  مییامن  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  مهات  مینک  هچ  یعامتجاو  یسایس  طیارشو  یگنهرف  مجاهت  تیعضو  هب  هجوتاب 

918شسرپ

918خساپ
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؟  میراد یعرش  ۀفیظو  هچ  ام  تسیچ و  مییامنیم  هدهاشم  رازاب  هچوک و  رد  باجح  دب  شیارآ و  اب  هک  ینارتخد  رکنم  زا  یهن  تهج  بسانم  شور  دییامرفب  ًافطل 

919هراشا

919شسرپ

919خساپ

. درک راتفر  دیاب  هنوگچ  نیقفانم  919اب 

919شسرپ

919خساپ

؟ درک ییامنهار  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  دییوگب  افطل  هداد *  رارق  راشف  تحت  شا  یئوگروز  اب  ار  نامردام  تدشب  مردپ  تسا  مکاح  يرالاس  درم  ام  هناخ  رد 

920شسرپ

920خساپ

؟  تسیچ هاگشناد  رد  تارکنم  ربارب  رد  ناسنا  920هفیظو 

920شسرپ

920خساپ

؟  میراد يا  هفیظو  هچ  یعامتجا  تافارحنا  ربارب  921رد 

921شسرپ

921خساپ

؟  مییامن راتفر  هاگشناد  رد  یبهذم  ریغ  دارفا  اب  922هنوگچ 

922شسرپ

922خساپ

؟  مینک دروخرب  هنوگچ  دارفا  هنوگ  نیا  اب  دنک , یم  ع )   ) نیسح ماما  یناوخ  هحون  یلو  دنتسه  یلاباال  هزره و  هک  میسانش  یم  ار  922يدارفا 

922شسرپ

922خساپ

. دوشن رتدب  لباقم  فرط  عضو  هک  منک  حرطم  ار  عوضوم  هنوگچ  مناد  یمن  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  منک  یم  كرت  ار  نآ  هک  تاقوا  رتشیب  یلو  منارگن  مدوخ  فرط  زا  مهم  نیا  كرت  دروم  رد  نم  دوب  مهبم  میارب  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  هک  یلبق 12008  همان  موس  لاوس  دروم  رد  انمض 

922شسرپ
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922خساپ

؟  تسیچ مارح  یقیسوم  ندینش  ماگنه  ییوجشناد ,  هاگباوخ  رد  صخش  923هفیظو 

923شسرپ

924خساپ

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رکنم  زا  یهن  يارب  دنروآ . یم  ور  لذتبم  ياه  ملیف  هب  ناناوج  924رتشیب 

924شسرپ

924خساپ

؟  منک تیاده  دنک  یم  فالخ  ياهراک  ردام  ردپ و  هب  نتفگ  غورد  اب  هک  ار  مردارب  924هنوگچ 

924شسرپ

924خساپ

؟ دشاب یم  هچ  هعماج  رد  دارفا  نیا  ییامنهار  شور  تسیچ و  نآ  تلع  هعماج  رد  یباجح  دب  جاور  هب  هجوت  925اب 

925شسرپ

925خساپ

؟  تسا هنوگچ  دنهد  یم  شوگ  یقیسوم  ياهراون  هک  یصاخشا  هب  تبسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  926رما 

926شسرپ

926خساپ

. میتسه رما  نیا  حالصا  لوئسم  دح  هچ  ات  میوشن و  یهانگ  چیه  بکترم  ات  میریگب  شیپ  ار  یشور  هچ  میوش  وربور  باجحدب  يدرف  اب  هتساوخان  ای  هتساوخ  هک  دنک  باجیا  تیعقوم  طیحم و  رگا 

926شسرپ

926خساپ

لئاسم رد  دیاب  نوچ  داد  ماجنا  یمادقا  هچ  دیاب  تسیچ و  فورعم  هب  رما  رظن  زا  مه  ماکحا و  رظن  زا  مه  دارفا  نیا  ربارب  رد  ام  لاثما  ام و  هفیظو  دنا  هدرک  زواجت  یمالسا  باجح  زا  هتشاذگ و  رتارف  ار  اپ  رتخد  نایوجشناد  زا  يا  هدع  تسا و  بسانمان  رایسب  باجح  تیعضو  هک  يزورما  هعماج  رد 

928شسرپ

928خساپ

. مشابن هنوگ  نیا  ات  منک  هچ  منکن  لابند  ار  نانا  اب  تبحص  رگید  هک  دوش  یم  ثعاب  سرت  دوش و  یم  نم  رد  کش  ثعاب  اهنآ  ياه  تبحص  یهاگ  مروآ و  یم  مک  اه  نآ  ربارب  رد  مناوت و  یمن  منک  نشور  اراهنآ  منک و  یتبحص  نید  یب  زامن و  یب  دارفا  اب  مهاوخ  یم  هک  نامز  ره 

931شسرپ
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931خساپ

اهنآ نایب  زا  هک  تسا  ینید  نیزاوم  فالخ  هک  دننز  یم  ییاهراک  هب  تسد  نم  ياه  یقاتا  مه  ما  هدش  وربور  يا  هدمع  لکشم  اب  اجنیا  رد  ما و  هدش  گرزب  مالسا  هب  دنبیاپ  یبهذم و  يا  هداوناخ  رد  ما .  هدمآ  اجنیا  هب  رورپ  دیهش  مورحم و  يرهش  زا  هاگباوخ و  نکاس  متسه و  هلاس  يوجشناد 24  نم 

933شسرپ

933خساپ

مسیونب شیارب  يا  همان  مهاوخ  یم  مدوخ  هتبلا  تسین و  ناش  هداوناخ  نأش  رد  اهنیا  هک  دننامهفب  وا  هب  دنهاوخ  یم  مه  شا  هداوناخ  هتبلا  نآ  شیارآ  تروص و  رس و  حالصا  لثم  تسین  ناش  یگداوناخ  نأش  بسانم  هک  دهد  یم  ماجنا  ییاهراتفر  يرس  کی  دش  هاگشناد  دراو  هک  ینامز  زا  هک  مراد  یتسود 

936شسرپ

936خساپ

یلع یفنم  غیلبت  دروخرب  نیا  ایآ  دنتسه  مالسا  نیبم  نید  نیجورم  هدوب و  مالسا  سدقم  سابل  هب  سبلم  ناشیا  هک  نآ  هب  هجوت  اب  دیدرگ  بلج  نآ  هب  ناگمه  هجوت  هک  داد  ماجنا  تسیاشان  یتکرح  ربنم  يالاب  رد  نایانشآ  زا  یکی  میحرت  مسارم  یط  ینارنخس  ماگنه  دجاسم  زا  یکی  رد  نویناحور  زا  یکی 

937شسرپ

937خساپ

. دیهد خساپ  قیقد  افطل  يرهش ؟ ياه  یسکات  رد  صوصخب  زاجم  ریغ  ياهراون  دروم  رد  نینچمه  تسا . رثا  یب  هک  میهد  یم  دایز  لامتحا  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هنوگچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ششوپ ، دب  ياه  تیعضو  دروم  رد 

938شسرپ

938خساپ

ام نداد  رکذت  هکنیا  رگید  دشاب و  رمث  رمثم  دشاب و  هتشاد  رثا  هک  منک  لمع  هنوگچ  دیاب  ام  امش  رظن  هب  دشاب . یمن  رثوم  دوش  یم  هداد  رکذت  اهنآ  هب  هچ  ره  دننک و  یمن  باجح  تیاعر  هک  دنتسه  نایوجشناد  زا  يدادعت  مشاب  یم  هاگباوخ  لوئسم  منک و  یم  راک  دازآ  هاگشناد  رد  هک  تسا  یتدم  نم 

938شسرپ

938خساپ

مادقا دیآیمن و  شیپ  یتیعقوم  نینچ  هک  دوب  نشور  هانگیب -  ياهناسنا  هنامحریب  راتشک  يدادبتسا و  تیعضو  نآ  اب  هیماینب -  تموکح  دیزی و  درکلمع  هنیشیپ و  اب  هکلب  دوبن  دوجوم  اهنت  هن  طرش  نیا  تسا ، ررض  رطخ و  زا  ندوب  نمیا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارش  هلمج  زا  . 

941شسرپ

941خساپ

یفیلکت الصا  ایآ  دومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  نیا  رد  ناوت  یم  روطچ  .و  تسیچ ام  فیلکت  دوش  یم  هدهاشم  ینید  ياهشزرا  باجح و  ظفح  یمالسا و  تانوئش  نتفرگ  هدیدان  زا  ناوارف  دراوم  هشیمه  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ . هعماج  رد  رضاح  یعامتجا  یگنهرف و  عاضوا  هرابرد  ام  فیلکت 

943شسرپ

943خساپ

دوش یم  هئارا  داتسا  کی  هب  اهنت  اه  سرد  زا  یخرب  نوچ  تساهنآ . لمحت  ام  یعرش  فیلکت  ایآ  میتسه و  تاعارم  توکس و  هب  روبجم  ام  تساهنآ  تسد  رد  ام  هرمن  هکنیا  فرص  ایآ  هک  منادب  مهاوخ  یم  دننک و  یمن  لمع  تسرد  راتفگ  هاگن و  رد  صخالاب  یعامتجا  طباور  رظن  زا  دیتاسا  زا  یخرب  هنافسأتم 

943شسرپ
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943خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنهدیمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  944يارب 

944شسرپ

944خساپ

؟ دراد یطباوض  هچ  تسا و  مادک  حیحص  944داقتنا 

944شسرپ

944خساپ

؟ تسا بسانم  يدروخرب  هچ  دنتسین ، یمالسا  لئاسم  هب  دنبياپ  هک  یناتسود  944اب 

945شسرپ

945خساپ

؟  مهد تاجن  هکلهم  زا  ار  وا  منک  راک  هچ  دنک ! هبرجتار  زیچ  همه  دیاب  ناسنا  دیوگ  یم  وا  دنز . یم  لقع  عرش و  فالخ  ياهراک  یضعب  هب  تسد  یگبرجت  مک  لیلد  هب  دراد و  ترشاعم  یبابان  دارفا  اب  هک  مراد  مدوخ  زا  رت  کچوک  یتسود  مشاب .  یم  هنایار  ءهتشر  يوجشناد  هدنب 

945شسرپ

945خساپ

. دینک مکمک  تسا .  هدرک  ار  مناج  دصق  ما ,  هدرک  یهن  ار  وا  نوچ  دنک و  یم  ییاوران  ياهراک  946مردام 

946شسرپ

946خساپ

. دینک نایب  درادن ، يرثا  چیه  وا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  يدرف  يارب  ار  دروم  نیا  درک ؟ یهن  مارح  ياهراک  زا  ار  يدرف  ناوتیم  هنوگچ 

947شسرپ

947خساپ

؟  تسا حیحص  دارفا  ندز  ًالثم  یعامتجا ,  تارکنم  اب  دروخرب , ءهوحن  948ایآ 

948شسرپ

948خساپ

؟  منک كرت  هب  راداو  ار  وا  هک  منک  هچ  تسا  هتشادن  يرثا  نم  ياه  ییامنهار  اه و  تبحص  ما ,  هدرک  كرت  ار  قاتا  ما و  هداد  ناشن  ار  دوخ  یتحاران  اهراب  نم  تسا .  هدش  تداع  وا  يارب  ًابیرقت  دروخ و  یم  بورشم  تسا  رتگرزب  نم  زا  هک  نم  ءهداوناخ  ياضعا  زا  یکی 

949شسرپ
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949خساپ

دینک داهنشیپ  باجح  یب  ياه  مناخ  فورعم  هب  رما  يارب  بسانم  شور  949کی 

949شسرپ

949خساپ

؟  مینک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اه  نآ  هنوگچ  هک  دینک  ییامنهار  دنا , هدش  ینارتوهش  داسف و  راچد  هک  یناسک  دروم  950رد 

950شسرپ

950خساپ

؟  مینک دروخرب  هنوگچ  دنک , یم  نشور  لذتبم  راون  نیشام  رد  هک  يا  هدننار  950اب 

950شسرپ

950خساپ

؟  منکبدیاب هچ  نم  دوش . یم  شخپ  هنارت )   ) مارح یقیسوم  ام  950هناخرد 

951شسرپ

951خساپ

اران ببس  ًالومعم  هک  يروط  هب  دنامب ، نشور  راون  دنهاوخیم  هدننار  زا  دننکیم و  هلباقم  ام  اب  نارفاسم  یهاگ  دنوشیم و  تحاران  میهدیم ، رکذت  اههدننار  هب  هک  یتقو  دننکیم . نشور  لذتبم  یقیسوم  راون  يرهش ، نورب  ای  يرهش  نورد  رفاسم  لقن  لمح و  لئاسو  زا  يدایز  دادعت  رد  هزورما 

951شسرپ

951خساپ

. دینک میئامنهار  ًافطل  دهد , یم  جنر  ارم  اه  نیا  دننک , یم  يزاس  رهاظ  دنبصعتم و  دوجو  نیااب  دنیوگ و  یم  دب  تاسدقم  هب  یلکلا و  تابورشم  هب  نآ  رب  نوزفا  مردارب  تسا .  هدروآ  ور  دایتعا  هب  مردپ 

951شسرپ

951خساپ

؟ منک راک  هچ  هک  دینک  مکمک  دیآیم . شیپ  يرگید  لکشم  منکب ، هطبار  عطق  رگا  موش و  هدولآ  مسرتیم  منکن  هطبار  عطقرگا  منک ! راک  هچ  اهنآ  اب  هک  ماهدنام  دنوشیم ، تشز  ياهراک  بکترم  مناتسود  زا  یضعب 

952شسرپ

952خساپ

تّیلالح وا  زا  تسا  مزال  ایآ  منکیم . هانگ  ساسحا  الاح  دندرک . رانکرب  هسردم  یتسرپرس  زا  ار  وا  نانآ  متفگ و  ار  تیعقاو  نم  دندش ، ایوج  نم  زا  هرادا  نالوئسم  یتقو  دوب . تسود  رسپ  کی  اب  دوب و  تیمها  یب  زامن  هب  تبسن  هسردم  ياهتسرپرس  زا  یکی  مدوب . یبرم  يزور  هنابش  هسردم  کی  رد 

953شسرپ
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953خساپ

؟ تسیچ ام  هفیظو  تسین ) طوبرم  وت  هب  : ) دنیوگب ام  هب  میدرک  فورعم  هب  رما  رگا  ای  مینک و  فورعم  هب  رما  میناوتیمن  هک  میناد  یم  ام  هک  یتقو  تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  ام  هفیظو  نامز  هرود و  نیا  رد 

953شسرپ

953خساپ

. دش دهاوخ  جرم  جره و  بجوم  هک  تخادرپ  هلباقم  هب  دیابن  ًاصخش  لاح  ره  هب  میشابیم . نانآ  مادقا  رظتنم  هدرک و  لاسرا  ینوناق  عجارم  هب  هتشون و  عبنم  رکذ  اب  ار  نآ  میدومن ، دروخرب  تاررقم  فالخ  زیمآنیهوت و  بلاطم  هب  رگا 

954هراشا

954شسرپ

954خساپ

؟  منک راک  هچ  متسین .  قفوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  955رد 

955شسرپ

955خساپ

؟  مینکب میناوت  یم  هچ  رما  نیا  زا  يریگولج  يارب  تسا .  صقر و ... انغ و  هانگ و  اب  هتخیمآ  بلغا  دلوت  یسورع و  نشج و  مسارم  اهزور  955نیا 

955شسرپ

955خساپ

!؟ درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  دنشک , یم  كرس  ناگیاسمه  طایح  هب  دنیآ و  یم  ماب  تشپ  يور  هک  یناسک  955اب 

956شسرپ

956خساپ

؟ دوش دروخ  رب  دیاب  هنوگچ  دشاب , ام  زا  رتکچوک  ای  نسمه و  ای  رت  گرزب  وا  رگا  درک ؟ دروخرب  هنوگچ  دیاب  , دوش یم  رهاظ  نابایخ  هوک و  رد  شیارآ  اب  دنک و  یمن  تیاعر  ار  شباجح  دناوخ  یمن  زامن  هک  يدرف  اب 

956شسرپ

956خساپ

. دییامن یفرعم  دراد ، دوجو  صوصخ  نیا  رد  یباتک  هچنانچ  دینک . مکمک  راک  نیا  رد  تیقفوم  يارب  ًافطل  میآرب . راک  نیا  هدهع  زا  مناوتیمن  متسه و  یتلاجخ  مسرتیم و  هنافسأتم  منک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات  مشاب  رونخس  مراد  تسود 

957شسرپ

957خساپ

؟ دیهد حیضوت  ناناوج  ناناوجون و  صوصخب  نارگید  زا  ندرک  داقتنا  یلوصا  حیحص و  ياهشور  دروم  رد  افطل  ماهتشون  ناتیارب  مردارب  رهاوخ و  اب  دوخ  دروخرب  اب  هطبار  رد  هک  یتالکشم  هب  هجوت  اب 
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958شسرپ

958خساپ

؟ منک ییامنهار  هنوگچ  ار  وا  تسا  هدش  يرسپ  قشاع  هک  مدیمهف  شتارطاخ  زا  ًاریخا  یلو  تسا ، یباجح  اب  رتخد  وا  دنکیم  لیصحت  ناتسریبد  رد  هک  مراد  ياهلاس  رهاوخ 16 

959شسرپ

959خساپ

؟ منک هچ  وا  ییامنهار  يارب  تسا ؟ هدیاف  یب  منک  یم  شتحیصن  ردق  ره  دنک  یم  ییوگدب  يربهر  مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  ادهش ، هب  تبسن  یلو  تسا ، یتیصخش  اب  يرداچ  هک  نیا  اب  متسود 

960شسرپ

960خساپ

؟ تسیچ مباجح  دب  ناتسود  لباقم  رد  نم  960ۀفیظو 

961شسرپ

961خساپ

میناوخب اهنآ  يارب  یتایآ  هچ  مینک  توعد  کین  قالخا  هب  ار  نارگید  هک  نیا  961يارب 

962شسرپ

962خساپ

962گنهرف

اه 962هناسر 

؟  تسیچ هعماج  رد  تاطابترا  962شقن 

962شسرپ

963خساپ

. دوشیم ناناوج  نیب  فالتخا  ثعاب  دراوم  یضعب  رد  نیا  . دننکیم غیلبت  ار  جاودزا  نویزیولت  ياهملیف  رد  ردقنیا  963ارچ 

963شسرپ

963خساپ

؟ تسیچ نآ  یفنم  تبثم و  تاکن  کلومرام و  ملیف  دروم  رد  امش  964رظن 

964شسرپ
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964خساپ

ياقآ یناغماد و  ملعم  یلع  ياقآ  ارچ  تسا ?  زاج  پاپ و  یقیسوم  قفاوم  يربهر  رگم  دراذگن  هیام  يربهر  زا  ردق  نیا  هکدینک  دزشوگ  امیسوادص  هب  هک  میهاوخ  یم  امش  زا  نایوجشناد  ام   . تسا یتنس  یقیسوم  تیوقت  نآ  هار  کی  تسا و  هعماج  یگنهرف  عضو  دوبهب  رد  شالت  امیسوادص  ياه  تلاسر  زا  یکی 

965شسرپ

965خساپ

؟ دوش یمن  هدرازگ  شیامن  هب  نویزیولترد  صوصخب  یهورگ  ياه  هناسر  رد  حضاو  فافش و  روطب  هاگ  چیه  یمدرم  نایوجشناد و  تاشاشتغا  هب  طوبرم  لئاسم  ارچ  هک  دیهد  حیضوت  مراد  اضاقت  یلاعبانج  زا 

966شسرپ

966خساپ

دشاب یجراخ  ياه  ملیف  لابند  اهنت  هک  دنک  ادیپ  یتلاح  ناناوجون  مشچ  هک  دنوش  یم  ثعاب  هدش  هلبود  ناشدوخ  باسح  هب  یجراخ  ياه  ملیف  شخپ  اب  الثم  دنوش ؟ یم  هانگ  یبو  موصعم  ناکدوک  يزومآدب  ثعاب  فلتخم  ياه  نامزاس  فلتخم  قرط  زا  تسا  یمالسا  هعماج  کی  هک  ام  روشک  لثم  يا  هعماج  رد  ارچ 

967شسرپ

967خساپ

؟  دنکیمن غیلبت  ار  نآ  تیمها  امیسو  ادص  صوصخب  یگنهرف  نایلوتم  تسا  يرورض  دارفا  يارب  دیلقت  عجرم  نتشاد  رگا  ارچ  -1968

968هراشا

968شسرپ

968خساپ

؟  تسیچ نآ  نارادفرط  و  کلومرام »  » ملیف هراب  رد  امش  رظن  - 1969

969شسرپ

969خساپ

؟  تسا مزال  یتامادقا  هچ  اهنآ  عفر  يارب  تسیچ و  دراد , دوجو  امیس  ادص و  هب  تبسن  هک  یتاداقتنا  هرابرد ء  امش  969رظن 

969شسرپ

969خساپ

؟ درادن (( رون  )) هروس هیآ 19  اب  یتافانم  ، تاعوبطم رد  تکلمم  رد  دوجوم  ياهداسف  نتفگ  نتشون و  970ایآ 

970شسرپ

970خساپ

؟ تسامنیس نیرت  بیجن  ناریا  يامنیس   ، راد هلاسم  ياه  ملیف  یخرب  دوجو  هب  هجوت  اب  972ایآ 
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972شسرپ

972خساپ

؟ دنریگ یم  هانگ  هب  میمصت  دنوش و  یم  بارخ  ناوج  يا  هدع  هجیتن  رد  دنک و  یم  شخپ  هدننز  تشز و  ياه  ملیف  دودعم , ءهدع  کی  رطاخ  هب  امیس  ادص و  ارچ 

973شسرپ

973خساپ

؟ دننک یم  هابت  ار  يا  هدع  یگدنز  ناشتشز  راک  نیا  اب  هک  دینک  یمن  ضارتعا  امیس  ادص و  هب  ارچ  دهد . یم  ناشن  هناخ  رد  نادرم  هب  ار  نانز  يرترب  هک  دوش  یم  شخپ  ییاه  ملیف  نویزیولت  رد  تسا  یتدم 

973شسرپ

973خساپ

 . منک یم  لمع  سکعرب  هکلب  مریگ ,  یمن  رارق  ریثأت  تحت  نم  هتبلا  درادن . یناوخ  مه  مه  اب  ًالصا  اه  نیا  دنوش ؟ یم  رهاظ  اه  همانزور  تالجمرد و  یبسانمان  عضو  اب  اه  مناخ  اج  نآ  اج و  نیا  رد  رگید  فرط  زا  دینک و  تیاعر  ار  باجح  دنیوگ  یم  ارچ 

973شسرپ

974خساپ

؟ تسیچ امنیس و ... وئدیو ، هراوهام ، هب  عجار  مالسا  974رظن 

974شسرپ

974خساپ

؟ دراد يرگید  دروآ  هر  یباجح  یب  جاور  داسف و  زج  هب  لک " ریدم   " دننام یملیف  شخپ  974ایآ 

974شسرپ

974خساپ

؟ دراد یعرش  هیجوت  دوشیم ، هدوزفا  نآ  دادعت  رب  زور  هب  زور  ماجنا و  نویزیولت  ًاصوصخ  یمومع  ياههناسر  رد  هک  تاغیلبت  همه  نیا  975ایآ 

975شسرپ

975خساپ

؟ تسین برغ  گنهرف  اب  ییوسمه  داب  ناراوس  لغد و  ياقآ  لک ، ریدم  لایرس  975شخپایآ 

975شسرپ

975خساپ

؟ دنتسه یعرش  امش  رظن  زا  نویزیولت  976ياههمانرب 
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976شسرپ

976خساپ

؟ دنک یم  تفایرد  لوپ  یتفگنه  غلبم  ینارنخس  ره  يارب  ناشیا  هک  دراد  تیعقاو  بلطم  نیا  ایآ  دنک ؟ عیزوت  هیهت و  ار  يا  هشمق  یهلا  ياقآ  ینارنخس  ياه  تساک  هک  دراد  دوجو  يا  هسسؤم  ایآ 

977شسرپ

977خساپ

؟ میشاب هتشاد  طابترا  عجارم  رتفد  اب  هنوگچ  تسا ؟ مادک  دنشاب ، وگخساپ  دنناوت  یم  هک  يرگید  زکارم  دنکب ؟ دناوت  یم  ام  هب  یکمک  هچ  تسیچ و  تاغیلبت  رتفد  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  زکرم  راک 

977شسرپ

977خساپ

؟ تسیچ مایپ  کی  غالبا  رد  تیقفوم  طیارش  و  تسانعم ؟ هچ  هب  978غیلبت 

978شسرپ

978خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  یعرش  رظن  زا  و  تسیچ ؟ کلومرام  ملیف  دروم  رد  امش  978رظن 

978شسرپ

978خساپ

؟ دیراذگب نایرج  رد  ار  ام  تسا ، هدش  ماجنا  یتامادقا  هچ  کلومرام  ملیف  979يارب 

979شسرپ

979خساپ

؟ دیهد حیضوت  تسا  ینآرق  یملیف  دنیوگیم  هک  بآ  يور  رب  ياهناخ   " ملیف دروم  رد  979ًافطل 

979شسرپ

979خساپ

؟ دننک یم  روسناس  دنراذگ  یم  شیامن  هب  امیس  رد  ار  نآ  یتقو  یلو  دننک  یمن  روسناس  دنهد  یم  شیامن  امنیس  رد  هک  ار  اه  ملیف  زا  یضعب  980ارچ 

980شسرپ

980خساپ

دهد یم  شیامن  ار  ناراکشزرو  ریواصت  ناریا  يامیسوادص  ارچ  تسا  مارح  مرحمان  درم  ندب  هب  نز  هاگن  980رگا 
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980شسرپ

980خساپ

دنک یم  شخپ  یمالسا  ریغ  ياه  همانرب  لذتبم و  ياه  یقیسوم  تسا  يربهر  رظن  ریز  هکیلاح  رد  امیسوادص  980ارچ 

980شسرپ

980خساپ

؟ دوش یم  شخپ  یمالسا  يروهمج  نویزیولت  زا  زیمآ  کیرحت  یجراخ  ياه  ملیف  981ارچ 

981شسرپ

981خساپ

؟  تسیچ یعامتجا  لیاسم  اب  ییانشآ  تهج  هار  981نیرتهب 

981شسرپ

982خساپ

؟ دهد یم  جیورت  ار  یفنم  ياه  شزرا  امیس  ادص و  982ارچ 

982شسرپ

982خساپ

؟ دوش یم  شخپ  ارچ  تسه  رگا  ریخای ؟ تسه  رضم  ناناوج  يارب  دوش  یم  شخپ  امیس  ادص و  زا  هک  ییاه  لایرس  هب  ندرک  983هاگن 

983شسرپ

983خساپ

؟ نویزولت رد  دراذگ  یم  يدب  ياه  گنهآ  984ارچ 

984شسرپ

984خساپ

؟ دیارج ای  نویزیولت  زا  دوش  یمن  هتفگ  ماکحا  نیا  ارچ  تسا  نیا  ملاؤس  نتفگ ،  غورد  راگیس ، لامعتسا  لثم  دهد ؟ رادشه  نآ  هب  تبسن  هک  تسین  دیلقب  عجرم  هفیظو  رگم  الوصا  دریگ و  یم  ماجنا  جیار  روطب  ارچ  تسا  مارح  اهراک  زا  یضعب  ناریا  رد 

985شسرپ

985خساپ

لوغشم هک  دنهد  یم  ناشن  ار  یصخش  ناش  ملیف  رد  هک  تسا  نیا  دننک  یم  هک  يراک  اهنت  ملیف  ندرک  ینید  يارب  هک  مینیب  یم  نانادرگراک  ياه  ملیف  رد  ای  تسا و  ضراعت  رد  ام  ياهشزرا  اب  تسین و  ینید  ام  ینویزیولت  ییامنیس و  ياه  ملیف  دنیوگ  یم  هک  میونش  یم  ناتسود  ریغ  ناتسود و  زا  اهراب 

زا 1883تسرهف هحفص 118 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


986شسرپ

986خساپ

گنهرف 988فیرعت 

تسیچ یگناگیب  دوخزا  هرابرد  988مالسارظن 

988شسرپ

988خساپ

؟  تسناد یمالسا  ياهشزرا  زا  ناوت  یم  ار  تقوم  ای  مئاد  جاودزا  دننام  یمالسا  ماکحا  ایآ  دنیوگ ؟ یم  یمالسا  شزرا  ییاهزیچ  هچ  هب  و  تسیچ ؟  یمالسا  ياه  شزرا  امش  هاگدید  زا 

988شسرپ

988خساپ

؟ تسیچ تداهش  گنهرف  تسیچ ؟ تداهش  تسیک و  989دیهش 

990شسرپ

990خساپ

؟ تسا مادک  نآ  شرتسگ  طسب و  ياه  هار  تسیچ و  یمالسا  990نّدمت 

990شسرپ

990خساپ

؟ دراد دوجو  ود  نیا  نایم  يا  هطبار  هچو  تسیچ ؟ گنهرف ) و( نید ) ) 991فیرعت

991شسرپ

992خساپ

؟  تسیچ یگنهرف  راک  992فیرعت 

992شسرپ

992خساپ

؟ تسیچ تیب ( لها  رب  هیرگ  يرادازع و  992هفسلف 

992شسرپ

992خساپ
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؟ تسا گنهرف  يژولوئدیا و  نیب  یتوافت  993هچ 

993شسرپ

994خساپ

؟ تسا یندمت  هچ  ندمت ، نیرتهب  نآرق ، رظن  994زا 

994شسرپ

994خساپ

تسا حیحص  اعدا  نیا  ایآ  تاشامم ـ  مسر  هب  قفاوم و  ینحل  اب  مه  نآ  تسا ـ  هدش  دراو  نآرق  رد  تیلهاج  گنهرف   ) میرک نآرق  لوزن  رصع  مه  مدرم  موسر  بادآ و  گنهرف  زا  یشخب  هک  دناهدش  لئاق  یضعب 

995شسرپ

996خساپ

؟ دیهد حیضوت  میرک  نآرق  هاگدید  زا  گنهرف  دروم  رد  997ًافطل 

997شسرپ

997خساپ

دراد لاکشا  یمالسا  ندمت  رانک  رد  یناریا  ندمت  هب  ندرک  راختفا  998ایآ 

998شسرپ

998خساپ

دشاب دیاب  دح  هچ  ات  اهتیلاعف  هنوگ  نیا  زرم  هک  تسا  نیا  لاوس  نایوجشناد  ام  يارب  یگنهرف  راک  ترورض  هب  هجوت  998اب 

998شسرپ

999خساپ

؟  تسیچ برغ  قرش و  گنهرف  زیامت  999هجو 

999شسرپ

999خساپ

؟  تسا یلماوع  هچ  عبات  گنهرف  کی  1000يرادیاپ 

1000شسرپ

1000خساپ
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؟ تسیچ هعماج  رد  یمالسا  فراعم  گنهرف و  هعلاطم  مهف و  1000ياههار 

1000شسرپ

1000خساپ

؟ دییامرف حیضوت  ار  ندوب  ییالبرکو  البرک  گنهرف  تسا .  گنهرف  کی  هکلب  تسا  هعقاو  کی  هن  البرک  هک  دندومرف  نایب  یشیامرفرد  يربهر  مظعم  ماقم 

1001شسرپ

1001خساپ

؟  تسانعم هچ  هب  1002گنهرف 

1002شسرپ

1002خساپ

؟ دراد يدایز  ناقاتشم  روشک  زا  جراخ  رد  مالسا ,  گنهرف  1003ارچ 

1003شسرپ

1003خساپ

دینک نایب  ارنا  اب  هزرابم  ياهارو  نا  لماوع  تیوه و  نارحب  تسا و  حیحص  یلم  تیوه  هب  راختفا  1003ایا 

1003شسرپ

1003خساپ

؟ تسیچ یگناگیب  دوخ  1005زا 

1005شسرپ

1005خساپ

؟ تسا نّدمت  ًاعقاو  يزورما  نّدمت  1006ایآ 

1006شسرپ

1006خساپ

اهیراجنهانو 1006اهراجنه 

1006طوسبم

1006شسرپ
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1006خساپ

یهش نینچ  نیا  ایآ  مینادب ) صاخ  دروم  نیا  رد  میهاوخ  یم  مه  ار  الضف  املع و  عجارم و  رظن   ) دراد یناجیه  یناور و  دب  تارثا  میدقتعم  ام  هک  یلاح  رد  دراد  یمالسا  يانبم  تسا  فراعتم  ریغ  یگنهرف   - یعامتجا میلس  هاگن  رد  هک  ییاه  سکع  نینچ  ریثکت  مالسا  بتکم  ظاحل  زا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس 

1010شسرپ

1010خساپ

رادم تسایس  تسایس و  یچ  ره  زا  مناتسود  زا  يرایسب  نینچمه  ناوج و  کی  ناونع  هب  نم  هک  تسا  هدش  ثعاب  نیا  دننک و  یم  ییوگدب  مه  زا  مادم  دننز و  یم  رگیدکی  هلک  رس و  يوت  فلتخم  بازحا  دننک  یم  ییوگدب  تبیغ و  رگیدکی  زا  همه  دوش  تباث  نیا  فالخ  هکنیا  رگم  دنتسه  دب  همه  ام  هعماج  يوت 

1010شسرپ

1011خساپ

؟ تسا هدنزرا  حیرفت  مادک  تسیچ و  حیرفت  دروم  رد  مالسا  1012رظن 

1012شسرپ

1012خساپ

شسرپ دنادیم ؟ هچ  ار  نیمز  يور  رد  داسف  همشچرس  1013نآرق 

1013هراشا

1013خساپ

؟ هن ای  تسا  مزال  یعامتجا  ياهراجنه  هب  لمع  تسیچ ؟ عرش  رد  یعامتجا  ياهراجنه  فرع و  1013هاگیاج 

1013شسرپ

1013خساپ

؟ دنزیم یتراپ  لوپ و  ار  لوا  فرح  نامز  نیا  رد  1014ارچ 

1014شسرپ

1014خساپ

؟ دومن عمج  یعامتجا ،  ینید و  تیعقوم  ظفح  ایند و  نید و  نیب  ناوت  یم  هنوگچ  دوش ،  یم  یقلت  گنهرف  ددجت و  هناشن  یعرش  نیزاوم  تیاعر  مدع  یعامتجا و  یگدنام  بقع  یگنهرف و  یب  هناشن  یعرش ،  لیاسم  تیاعر  هک  اههاگشناد  یلعف  تیعضو  هب  هجوت  اب 

1014شسرپ

1014خساپ

؟ دناهدرکن هعلاطم  ار  نآرق  زکارم ، نیا  ایآ  تسا ، هدشن  لح  يزابیتراپ  هوشر و  ۀلأسم  یبهذم  مهم  زکارم  رد  زونه  1015ارچ 

1015شسرپ
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1015خساپ

؟ دنکیم نایب  ار  یتایآ  هچ  هعیاش "  " دروم رد  میرک  1015نآرق 

1015شسرپ

1015خساپ

؟ درک هزرابم  يداصتقا  دسافم  نارگلواپچ و  اب  ناوتیم  1016هنوگچ 

1016شسرپ

1017خساپ

!؟ دوشیم غیلبت  نآ  زا  زین  نویزیولت  رد  نونکا  یلو  دشیم ، بوسحم  مرج  ام  ماظن  رد  ینامز  وئدیو  ًالثم ، تسه  زین  تبثم  ۀبنج  ياراد  دیدج ، ةدیدپ  ره  هک  یتروص  رد  دنادیم ، هراوهام  یفنم  ۀبنج  مه  ار  نآ  لیلد  دنکیم و  تفلاخم  هراوهام  اب  یمالسا  يروهمج  تلود  ارچ 

1017شسرپ

1017خساپ

؟ دنا یناسک  هچ  ناریا  رد  هعیاش  ناگدنکارپ  دریگ و  یم  لکش  هنوگچ  تسیچ ؟  1018هعیاش 

1018شسرپ

1018خساپ

؟ دنوش یم  نانآ  شجنر  بجوم  دننک و  یم  تناها  اه  نابز  كرت  هب  مدرم  1018ارچ 

1018شسرپ

1018خساپ

؟ دینک نایب  ار  دایتعا  هب  ناناوج  ندروآ  يور  1019تلع 

1019شسرپ

1019خساپ

ياه م هناهب  هب  هتشاذگ و  رانک  ار  یمالسا  مکح  نینچ  نیا  عجارم  وریپ  ناملسم  درف  کی  هک  . تسیچ لیلد  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هعماج  رد  مه  دنراذگ  یم  شیر  هک  یناسک  هب  تبسن  یفنم  دید  کی  دنشارت و  یم  ار  دوخ  شیر  اه  یلیخ  هعماج  رد  اما  دنا  هتسناد  مارح  ار  شیر  ندیشارت  عجارم  هک  يدوجو  اب 

1019شسرپ

1020خساپ

رتشیب ب هنافساتم  هدش و  باب  هنانز  ياه  هضور  فلتخم  ياحنا  هب  لاس  لوط  یمامت  رد  رضاح  لاح  رد  یلو  تسا  هدرک  يدایز  کمک  نید  ظفح  هب  یناسر  عالطا  رما  کی  ناونع  هب  صخشم  ياهناکم  صخشم و  ياهنامز  رد  هدش و  ظفح  ینید  لبمس  کی  ناونع  هب  زاب  رید  زا  یناوخ  هضور  رما  هعماج  رد  مالس  اب 

1020شسرپ
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1021خساپ

 . تسا دزد  دارفا  زاولمم  هعماج  هکیلاحرد  میتسین ؟  نادزد  تسد  عطق  دهاش  ام  هعماجرد  یلو  دینک  عطق  ار  دزد  دارفا  تسد  هک  تسا  هدومرف  ًاتحارص  نآرقرد  ادخ  هکنیادوجو  اب  ارچ 

1022شسرپ

1022خساپ

؟ دنزادرپ یم  ندناوخ  سرد  هب  یجراخ  ياهروشک  رد  ناریا  رکفتم  ياهزغم  1024ارچ 

1024شسرپ

1024خساپ

؟ تسیچ مهم  رما  نیارد  ناناوج  شقنو  درک ، لح  یمالسا  هعماجرد  ناوت  یم  هنوگچ  ار  هوشرو  داسفو  ضیعبت  1025همهنیا 

1025شسرپ

1025خساپ

؟  تسا شرتسگ  هب  ور  زور , هب  زور  يزاب  یتراپ  ام  هعماج  رد  1025ارچ 

1025شسرپ

1025خساپ

؟  تسا هدش  عونمم  هراوهام  زا  هدافتسا  نالا  1026ارچ 

1026شسرپ

1026خساپ

؟ دوش یمن  هتفرگ  ءاشترا  داسف و  شرتسگ  ولج  ام  هعماج  رد  1026ارچ 

1026شسرپ

1026خساپ

؟ دریگیمن تروص  یمارتحا  یب  نیهوت و  نیا  عفر  تهج  رد  يراک  نامزاس  تسایر  يربهر و  فرط  زا  ارچ  دوشیم و  یمارتحا  یب  تناها و  نانابز  كرت  هب  امیس  ادص و  ياهملیف  اههمانرب و  رد  ارچ 

1026شسرپ

1027خساپ

؟ دراد یتروص  هچ  اههداز  ماما  ریغ  اههداز و  ماما  هربقم  رد  شتآ  ندرک  1027نشور 

1027شسرپ

زا 1883تسرهف هحفص 124 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1027خساپ

؟ تسا هدش  يراذگمان  مان ، نیا  هب  ارچ  هدش و  هتفرگ  اجک  زا  اروشاع  اعوسات و  1027هملک 

1027شسرپ

1027خساپ

؟  تسا تسردان  يدراوم  هچ  رد  حیحص و  يدراوم  هچ  رد  1028قشع 

1028شسرپ

1028خساپ

؟  تسا روطچ  جاودزا  دروم  رد  ّنس  1029فالتخا 

1029شسرپ

1029خساپ

؟  تسین فارسا  اههاگترایز  رد  نآ  ندنازوس  عمش و  دیرخ  1029ایآ 

1029شسرپ

1029خساپ

؟ دراد یموزل  هچ  درم  يارب  1029شیارآ 

1029شسرپ

1029خساپ

؟  تسا هنوگچ  هدومن ,  توف  هزات  هک  یتّیم  ربق  رب  عمش  غارچ و  ندومن  1030نشور 

1030شسرپ

1030خساپ

؟  تسا مارح  مّرحم  هام  رد  ندیدنخ  1030ایآ 

1030شسرپ

1031خساپ

؟ دراد لاکشا  رفص  مرحم و  ياههام  ياهبش  رد  همخت )  ) یکاروخ ندروخ  ندرک و  یخوش  ندیدنخ و  1031ایآ 

1031شسرپ
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1031خساپ

؟ دنک هیهت  ار  نآ  دیاب  تسا و  نز  ءهدهع  رب  هیزیهج  1031ایآ 

1031شسرپ

1031خساپ

؟ دنناوخ یم  وا  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  دوش . یم  دلوتم  هچب  یتقو  هک  دراد  یتمکح  1031هچ 

1032شسرپ

1032خساپ

؟  تسا اه  يرهش  صوصخم  باجح  ایآ  دننک ؟ یمن  تیاعر  ار  باجحاهاتسور  یضعب  رد  ًالثم  دنراد , باجح  یلکش  هب  مادک  ره  هک  تسا  توافتم  اه  چولب  اهدرک و  اهرل و  دننام  فلتخم  لیابقرد  ای  بونج  لامش و  دننام  فلتخم  قطانم  رد  تسا ,  همئا :  نآرق و  رظن  ّدم  هک  یمالسا  باجح  ایآ 

1032شسرپ

1032خساپ

 . تسا تیصعم  نادیهش  نوخ  ندرک  لام  دگل  تسا و  گنج  يادهش  نوخ  هب  هتشغآ  نیمز  هک  ارچ  میزادرپب ,  ندز  مدق  هب  شفک  اب  دیابن  سدقم ,  عافد  ءهلاس  تشه  گنج  ياه  نیمزرس  رد  دوش : هجوت  هلمج  نیا  هب 

1032هراشا

1032شسرپ

1033خساپ

؟ دنیشن یم  ناسنا  لد  رب  یمغ  رابغ  هتفه  ره  ءهعمج  ياهزور  رصع  1033ارچ 

1033شسرپ

1033خساپ

دنزرو یم  عانتما  دوخ  نادنزرف  يارب  ربنق  مظاک و  مان  باختنا  زا  هعیش  هژیو  هب  یمالسا  ياه  هداوناخ  1034ارچ 

1034شسرپ

1034خساپ

؟ دراد تّیم  يارب  يونعم  شزرا  هچ  اه  نآ  نتسش  اهربق و  گنس  رب  نتخیر  1034بآ 

1034شسرپ

1034خساپ

؟ دنناوتیمن اهرتخد  یلو  دنشوپب ، دنناوتیم  ار  یسابل  عون  ره  اهرسپ  1034ارچ 
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1034شسرپ

1035خساپ

؟ دریذپیمن نامنادنزرف  يارب  ار  مان  نیا  لاوحا  تبث  ارچ  تسا ؟ هناگیب  هژاو  ایآ  تسا ؟ ياهژاو  هچ  رایزهم )  ) 1035هملک

1035شسرپ

1035خساپ

؟ دراد یعرش  هیصوت  هچ  دوش  یم  ماجنا  هدرم  يارب  ملهچ  ات  توف  نامز  رد  هک  1035یجراخم 

1035شسرپ

1035خساپ

؟ تسا رتمهم  ود  نیا  زا  کی  مادک  مسارم  يرازگرب  رظن  زا  تسیچ و  ناناملسم  فیلکت  تسا ، فداصم  مارحلا  مرحم  هام  اب  لاسما  دیع  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

1036شسرپ

1037خساپ

؟ دننکیمن يزاب  لابتوف  اهدنوخآ  1037ارچ 

1037شسرپ

1037خساپ

. دشابیم رام  لاس  لاس 80  لاثم  يارب  دنراد ؟ مان  هچ  ياهلاس 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و ... دننکیم ؟ يراذگمان  یناسک  هچ  طسوت  هنوگچ و  ار  اهلاس 

1038شسرپ

1038خساپ

؟  تسیچ يرادازع  يارب  هایس  سابل  ندیشوپ  1038هفسلف 

1038شسرپ

1038خساپ

؟  تسا یبوخ  يرادازع  یناوخ  هیزعت  ایآ  تسیچ ؟  مالسا  رد  یناوخ  هیزعت  زا  1038دارم 

1039شسرپ

1039خساپ

؟ دنور یم  ناگدرم  ادهش و  كاخ  رس  اعوسات  زور  1039ارچ 
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1039شسرپ

1039خساپ

؟ دنوش یم  هنهرب  اپ  اروشاع  زور  1039ارچ 

1039شسرپ

1039خساپ

؟ دومن يرادازع  اروشاع  زا  دعب  دیابن  رگم  دوش ؟ یم  يرادازع  مّرحم  هام  لّوا  بش  هد  1040ارچ 

1040شسرپ

1040خساپ

؟  تسیچ دنهد  یم  تکرح  ینز  هنیس  ینزریجنز و  ءهتسد  يولج  رد  هک  تمالع  1040ءهفسلف 

1040شسرپ

1040خساپ

؟  تسا بوخ  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  ياه  هتسد  رد  زمرق  مچرپ  ندروآ  1041ایآ 

1041شسرپ

1041خساپ

. دیهد حیضوت  تسا !؟ حیحص  بلطم  نیا  ایآ  درادن . دوجو  یمان  ًالصا  هحفص  نآ  رد  هک  نیا  اب  دنیامنیم ، باختنا  ار  هّچب  مان  هتفرگ و  رظن  رد  نآ  زا  هملک  کی  دننکیم و  زاب  ار  نآرق  یضعب  ماهدینش  درک ؟ باختنا  یمان  يرگید  زیچ  ره  ای  ناکم و  ای  هّچب  يارب  ناوتیم  یقیرط  هچ  زا 

1041شسرپ

1041خساپ

؟ دراد دوجو  هراب  نیا  رد  يددعتم  ثیداحا  هنوگچ  تسین ,  تسرد  رگا  تسا ؟  تسرد  يزیچ  نینچ  ایآ  داد ! همادا  شیوخ  راک  هب  جوز  ياه  هسطعرد  دیشک و  راک  زا  تسد  دیاب  درف  ياه  هسطع  رد  دنیوگ  یم  دنراد و  داقتعا  ندرک  هسطع  هب  دارفا  زا  یضعب 

1042شسرپ

1042خساپ

؟ دوش یمن  رازگرب  دجاسم  رد  ناناملسم  جاودزا  مسارم  ارچ  دننک . یم  رازگرب  ینید  نکاما  رد  ار  دوخ  يازع  یسورع و  مسارم  نایدا  1042رتشیب 

1042شسرپ

1042خساپ

؟  تسا هنوگچ  راک  نیا  دناسر . یم  کمک  اه  نیا  هب  هام  ره  مردپ  دننک . یم  یگدنز  ریقف  دنچ  ام  یگیاسمه  1042رد 
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1043شسرپ

1043خساپ

؟  تسا حیحص  هعیش  رظن  زا  بلطم  نیا  ایآ  دنزادرپ . یم  اعدو  زاین  رذن و  هب  هدناشن و  هلجح  رانک  هدناشوپ و  سابل  هلجح  سورع  مان  هب  ار  رفن  کی  راّضح  نیب  زا  دننک و  یم  تسر  مساق 7 ترضح  ءهلجح  یناوخ ,  هیثرم  سلاجم  رد  نایعیش  یضعب  هک  تسا  موسرم  مرحم  مایا  رد 

1043شسرپ

1043خساپ

؟  تسا مادک  نآ  یمالسا  هجو  تسیچ ؟  دنشک  یم  شود  رب  مّرحم  رد  هک  ییاه  ملع  ندومن  دنلب  ءهفسلف   11044

1044شسرپ

1044خساپ

؟ دنا هتشاد  یکولس  هچ  ناماما  مالسا و  تسا ؟  هدوهیبزورون  ایآ  لاح  دومرف . : يو  دنک . تفایرد  دندروآ , وا  دزن  هچره  دنک و  سولج  کیربت  يارب  ار  زورون  درک : داهنشیپ  7 رفعج نب  بسوم  هب  روصنم  هدرک :  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 

1044شسرپ

1044خساپ

؟ تسیچ اهیرادازع  رد  ینز  هنیس  1045هفسلف 

1045شسرپ

1045خساپ

؟ دننز یمن  ریجنز  املع  ارچ  تسا ,  تنس  کی  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  مسارم  1045رگا 

1045شسرپ

1045خساپ

؟ تسا هانگ  بجوم  اقتعا د  مدع  تسا و  حیحص  داقتعا  نیا  ایآ  دوش . هدروآرب  ناشیاه  تجاح  ات  دننک  یم  رذن  دنسوب و  یم  ار  اه  ملع  نیا  ناریا  ياهرهش  مدرم  رثکا  تسیچ ؟ (ع ) نیسح ماما  يرادازع  مسارم  رد  اه  ملع  لمح  هفسلف 

1046شسرپ

1046خساپ

؟ هچ ینعی  ینید  يراد  سومان  1046سومان و 

1046شسرپ

1046خساپ

؟ تسا یمایا  هچ  هیمطاف  1047مایا 
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1047شسرپ

1047خساپ

؟ تسیچ اعوسات  اروشاع و  تاملک  1047أشنم 

1047شسرپ

1047خساپ

؟ دراد لاکشا  نتفگ  هحتاف  ماگنه  رد  دشاب ،  هرفس  يور  وقاچ  رگا  ایآ  دینک ؟ حیرشت  ار  ناگدرم  يارب  نتفرگ  حتاف  1047ۀقیرط 

1047شسرپ

1047خساپ

؟ دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  ًافطل  دوش ، هدیشوپ  هایس  سابل  دعب  هب  اروشاع  زور  زا  دیاب  لومعم  قبط  دنا و  هدیسر  تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  (ع ) نیسح ماما  هک  یلاح  رد  دنشوپ ؟ یم  هایس  سابل  (ع ) نیسح ماما  تداهش  زا  لبق  مرحم و  لوا  زا  ارچ 

1048شسرپ

1048خساپ

. دنشابن راک  هب  لوغشم  یتلود  تارادا  رد  دنشاب و  یتکاس  مارآ و  ياه  ناسنا  دیاب  دننکیم ، يرادازع  دننک و  یم  دنلب  ار  نیسح  ماما  مَلَع  هک  یناسک  ندراد  رظن  دارفا  زا  یضعب 

1048شسرپ

1049خساپ

؟ تسا تافارخ  هک  نیا  ای  دراد  تحص  تسا  عیاش  هسطع  دروم  رد  هک  یبلاطم  ایآ  دیهدب . یتاعالطا  هسطع  دروم  رد  1049متساوخیم 

1049شسرپ

1049خساپ

؟ دنیوگ یم  دب  دنشک ، یم  هدیشک و  بالقنا  يارب  تمحز  همه  نیا  هک  املع  هرابرد  1049ارچ 

1049شسرپ

1049خساپ

؟ تسیچ نتفرگ  نخان  عقوم  نیرتهب  دراد ؟ داریا  بش  رد  نتفرگ  نخان  1050ایآ 

1050شسرپ

1050خساپ

؟ دراد تیعقاو  ایآ  دنزیم ،  مخز  مشچ  ینعی  دوشیم  روش  شنامشچ  هچب  دنیوگیم  هک  نیا  دراد ؟  یمکح  هچ  دنیبب ،  ياهدرم  دشاب و  هلماح  ینز  1050رگا 
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1050شسرپ

1050خساپ

؟ دومن رازگرب  ار  يراگتساوخ  دقع و  مسارم  ناوتیم  رفص  مرحم و  رد  1050ایآ 

1051شسرپ

1051خساپ

؟ دروآیم يراتفرگ  ندنادرگ  تسد  رد  حیبست  1051ایآ 

1051شسرپ

1051خساپ

؟ درک ربص  دیاب  کت  هسطع  رد  ایآ  تسا ؟ رثؤم  رمع  يدایز  ای  یمک  رد  هسطع  1051ایآ 

1051شسرپ

1051خساپ

؟ تسا رسیم  هنوگچ  رما  نیا  نتسناد  شناد ؟ لها  ءزج  ای  متسه  سانلا  ماوع  ءزج  منادب  مقاتشم  1051رایسب 

1051شسرپ

1052خساپ

؟ تسا حیحص  فرح  نیا  ایآ  دینک ، كرت  ار  نآ  ای  دینکن و  هلجع  نآ  ماجنا  رد  دمآ ، هسطع  يربص و  يراک  رد  یتقو  1052دنیوگیم :

1052شسرپ

1052خساپ

؟ تسا تافارخ  ای  هدش  دراو  (ع ) ناموصعم زا  یتیاور  صوصخ  نیا  رد  تسا ؟ دیفم  هتفرگ ، رارق  تداسح  دروم  هدروخ و  مشچ  حالطصا  هب  هک  یناسک  يارب  دنفسا  دود  ایآ 

1052شسرپ

1053خساپ

؟ دننکیم يراج  نابز  رب  ار  هلمج  نیا  يدایز  هدع  ارچ  هچ و  ینعی  یلع " ای   " 1053هلمج

1053شسرپ

1053خساپ

؟ دناهدیناشوپ لکشم  هچراپ  اب  ار  ادخ  هناخ  رود  1053ارچ 
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1054شسرپ

1054خساپ

؟ دوش یم  مدرم  رد  سرت  ثعاب  نج  1054ارچ 

1054شسرپ

1054خساپ

؟ تسا هدش  هنوگ  نیا  ارچ  تسا . هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  مدرم  اه  تسیلابتوف  نویزیولت و  کناب ، رما : هس  1055هزورما 

1055شسرپ

1055خساپ

؟ تسا یبهذم  یماسا  ءزج  ایآ  رتخد  يارب  هکیلم  ابص و  1055مان 

1055شسرپ

1055خساپ

؟ تسا تسرد  ّدح  هچ  ات  اه  هتفگ  نیا  درادن . اه  نآ  لاح  هب  يدوس  هحتاف  نتفگ  اه  بش  بورغ و  زا  سپ  یلو  دسر ، یم  اه  نآ  هب  تسا و  بوخ  ناگدرم  يارب  تاولص  هحتاف و  ندناوخ  دیشروخ ، بورغ  عولط و  زا  دعب  مدرم  زا  یخرب  ةدیقع  هب 

1056شسرپ

1057خساپ

؟ تفگ یجاح  ناوت  یم  دور  یم  هرمع  جح  هب  هک  یسک  هب  1057ایآ 

1057شسرپ

1057خساپ

؟ تسا لابقا  سناش و  ۀناشن  تروص  پچ  ای  تسار و  فرط  رد  لاخ  دوجو  1057ایآ 

1057شسرپ

1057خساپ

؟ دریگ یم  دوخ  هب  ار  تالاح  نیا  هشیمه  لاس  لوط  رد  دشاب  نآرق  ندناوخ  لاح  رد  ای  دشاب  باوخ  رگا  ًالثم  دنام  یم  یقاب  تیعقوم  نامه  رد  تسا ، یتیعقوم  ره  رد  سک  ره  لیوحت  لاس  عقوم  هک  تسا  تسرد  هتفگ  نیا  ایآ 

1058شسرپ

1058خساپ

؟ دنراد یتیلاعف  بش  رد  اه  ینج  ایآ  وگب . هللا  مسب  يزیرب  نیمز  يور  رب  بآ  یتساوخ  بش  ماگنه  رگا  دنیوگ  یم  1058ارچ 
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1058شسرپ

1058خساپ

؟ دناوخ یم  زامن  ناطیش  دشاب ، نهپ  زامناج  دجسم  ای  هناخ و  رد  هک  تسا  تسرد  1058ایآ 

1058شسرپ

1058خساپ

؟ دراد یلیلد  بلطم  نیا  ایآ  دنک . یم  يروآ  عمج  هیهت و  نانآ  زا  ار  شآ  نتخپ  يارب  مزال  داوم  دیوگ و  یم  رکذ  طقف  هکلب  دیوگ  یمن  چیه  دور و  یم  تسا  همطاف  اه  نآ  مان  هک  رفن  تفه  ۀناخ  رد  هب  لوپ  ندرک  عمج  يارب  هنهرباپ  ینز  هک  تسا  موسرم  قطانم  یخرب  رد  يزپشآ ، مسارم  دروم  رد 

1059شسرپ

1059خساپ

؟ دراد یفوتم  دارفا  لاح  هب  يریثأت  هچ  ربق  يور  هاگمارآ  رمرم و  گنس  1059نتشاذگ 

1059شسرپ

1059خساپ

؟ دمآ دوجوب  ینامز  هچ  زا  تسیچ و  ندز  هنیس  1059ۀفسلف 

1059شسرپ

1060خساپ

؟ دنیوگ یم  متفه  ۀلبق  (ع ) متشه ماما  هب  1060ارچ 

1060شسرپ

1060خساپ

؟ دوشیم دای  ینیسح  ياعوسات  اروشاع و  مان  هب  مرحم  مهد  مهن و  زور  ارچ  تسا و  انعم  دنچ  هب  اعوسات  1060اروشاع و 

1060شسرپ

1060خساپ

؟ تسا هدش  هتخانش  مان  نیا  هب  ریدغ  دیع  نابرق و  دیع  1061ارچ 

1061شسرپ

1061خساپ

؟ تسا تسرد  دننک ، هاگن  داش  ياهملیف  يدیس و  هب  دننک ، یم  يرادازع  مدرم  هک  مرحم  مهد  زا  دعب  اه  یضعب  1061رگا 
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1061شسرپ

1062خساپ

؟ دراد هدرم  لاح  رب  يریثأت  مسارم  نیا  ایآ  دنریگیم . مسارم  ار  ياهزور  ارچ  دوشیم . رازگرب  درگلاس  ملهچ و  متفه  موس  مسارم  ًالومعم  دارفا  گرم  زا  دعب 

1062شسرپ

1062خساپ

؟ دراد ناسنا  راتفر  لامعا و  هب  یگتسب  ایآ  تسا  یمایا  هچ  سحن  1062مایا 

1062شسرپ

1063خساپ

. دیهد حیضوت  دریگیمن ؟ تروص  راک  نیا  همئا  ریاس  ربمایپ و  تلحر  رد  یلو  دوش ، یم  رازگرب  نیعبرا  مسارم  ع   ) نیسح ماما  تداهش  يارب  1063ارچ 

1063شسرپ

1064خساپ

؟ تسیچ دندرب  یم  مان  نآ  زا  املع  هاگ  هک  باجنم  ماّمح  زا  1064روظنم 

1064شسرپ

1064خساپ

؟ مییامن دروخرب  دیاب  هنوگچ  یلک  روط  هب  دارفا  نیا  اب  دنار ؟ دوخ  زا  ار  اهنآ  ای  دادن  يزیچ  دارفا  نیا  هب  ناوت  یم  ایآ  دننک . یم  يّدکت  هب  مادقا  زاب  دنراد ، یبوخ  عضو  هکنآ  اب  اهادگ  یضعب 

1065شسرپ

1065خساپ

؟ دراد ییاه  یگژیو  هچ  همئا  يارب  لوبقم  بوخ و  1065يرادازع 

1065شسرپ

1065خساپ

تسا هدیمان  بجرملا  بجر  ار  بجر  هام  1066ارچ 

1066شسرپ

1066خساپ

؟ دنهدیم رارق  دوخ  شوگ  رب  ار  اهتسد  نآرق  توالت  عقوم  نایراق  1066ارچ 
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1066شسرپ

1066خساپ

؟ دشاب یم  هچ  ۀناشن  (ع ) همئا زا  یضعب  مرح  رد  نارتوبک  1067ندوب 

1067شسرپ

1067خساپ

؟ دوشیم روآدای  ار  گرم  دنز و  یم  هنت  وا  هب  هک  تسا  لیئارزع  نیا  دنیوگیم  دروخیم ، یناکت  هاگآدوخان  ناسنا  تقو  ره  هک  تسا  حیحص  هتفگ  نیا  ایآ 

1067شسرپ

1067خساپ

؟ تلحر زورلاس  ای  تسا  دلوت  زورلاس  ایآ  هدمآ ، میوقت  رد  هک  ییاه  تیصخش  تشادگرزب  زور  زا  1068روظنم 

1068شسرپ

1068خساپ

تسا حیحص  ایآ  ددرگیم ؟ تیب  لها  یتیاضران  بجوم  نتسناد  ع )  ) راهطا همئا  دنزرف  ار  دوخ  ای  نارگید و  هب  مارتحا  بلج  تین  اب  زبس  لاش  نتخادنا  ایآ 

1068شسرپ

1068خساپ

؟ تسا مزال  ملهچ  تفه و  متخ ، سلجم  دننام  ییاه  مسارم  ایآ  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  املع  مکح  هدوب ؟ مسر  میدق  زا  ایآ  دنکیم . نت  هب  یکشم  سابل  ازع  بحاص  هک  هدش  مسر  زورما 

1068شسرپ

1068خساپ

؟ دراد باوث  (ع ) راهطا ۀمئا  سلاجم  رد  ندوب  داش  1069ایآ 

1069شسرپ

1069خساپ

؟ دراد تقیقح  هتفگ  نیا  ایآ  دناد . یم  هگن  كربت  ناونع  هب  ار  يراتود  دوخ  ۀناخ  رد  تلع  نیا  هب  مه  تنس  لها  دنناد و  یم  ترضح ...  هب  بوسنم  ار  راتود  نتخاس 

1069شسرپ

1070خساپ

؟ دشابیم هام  رخآ  ات  ای  زور  هد  ات  نیسح  ماما  يارب  هایس  سابل  ندیشوپ  باوث  ایآ  تسا ؟ روطچ  موصعم  ناماما  يارب  تسین ، بوخ  هایس  سابل  رگا  دراد ؟ يدب  تارثا  هدرم  يارب  هایس  سابل  ایآ 
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1071شسرپ

1071خساپ

؟ دننک یم  تسرد  دبنگ  تروص  هب  ار  هسدقم  نکاما  و  (ع ) راهطا همئا  سدقم  مرح  1072ارچ 

1072شسرپ

1072خساپ

؟ دنریگ یم  درگلاس  ملهچ و  متفه ، ناگدرم  يارب  1073ارچ 

1073شسرپ

1073خساپ

؟ تسیچ هللا  مایا  زا  1074دارم 

1074شسرپ

1074خساپ

؟ دننک یم  هاگن  دب  مشچ  هب  دنراد  رسمه  کی  زا  شیب  هک  ار  یناسک  هزورما  1074ارچ 

1075شسرپ

1075خساپ

؟ درادن دب  ریثأت  دنشک ، یم  راگیس  اهرتکد  اه و  دنوخآ  زا  یمک  دادعت  هک  1075نیا 

1075شسرپ

1075خساپ

؟ تسا تسرد  فرح  نیا  ایآ  دننک . هلجع  راک  نآ  رد  دیاب  دندرک ، هسطع  ود  رگا  تسا و  ندرک  ربص  يانعم  دندرک ، هسطع  کی  رگا  دننک ، یم  هسطع  هک  یماگنه  دندقتعم  مدرم  زا  يرایسب 

1075شسرپ

1075خساپ

؟ تسا حیحص  بلطم  نیا  ایآ  دنک . یم  اطع  دشاب ، هتشاد  صخش  هک  یتجاح  ره  دنوادخ  تساوخ . تجاح  هتفوک و  ار  دجسم  رد  هتفر و  دجسم  تفه  هب  دعب  هب  بش  همین  رد  تسا  بحتسم  لّوالا  عیبر  هام  لّوا  بش  زا  رفص  هام  زا  دعب  هک  هدش  لقن 

1076شسرپ

1076خساپ

؟ دوشیم هتفگ  دیهش  دنوشیم ، هتشک  هک  حلسم  ياهورین  هب  یلو  دنیوگیمن  دیهش  اهنآ  هب  دنزابیم ، ناج  البرک  ریسم  رد  هک  ار  یناسک  ارچ  دوشیم ، هتفگ  یسک  هچ  هب  دیهش  : 0
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1076شسرپ

1076خساپ

؟ تسیچ مالسا  رظن  و  دراد ؟ یتمالس  یتسردنت و  رد  شقن  هچ  يور  هدایپ  1077شزرو و 

1077شسرپ

1077خساپ

؟ تسیچ هرس " سّدق   " ینعم مییوگ ؟ یم  ار  نیا  مه  عجارم  هب  ارچ  تسا . هدش  هداد  تبسن  (ع ) یلع ترضح  هب  ترایز  رد  یمظعلا  هللا  تیآ  1078بقل 

1078شسرپ

1078خساپ

؟ تسیچ يراذگتشط  هفسلف  اههناخاقس و  رد  عمش  ندرک  نشور  1078هفسلف 

1078شسرپ

1079خساپ

؟ دراد ییاور  هشیر  ایآ  دنشوپ ، یم  یکشم  رداچ  اه  نز  هک  نیا  میشوپب ؟ یکشم  سابل  يرادازع  رد  هک  دنا  هدرک  شرافس  یناموصعم  هچ  تسیچ ؟ هایس  سابل  ندیشوپ  مکح 

1079شسرپ

1079خساپ

؟ تسا هدش  یهن  بش  رد  ندرک  وراج  هنییآ و  هب  ندرک  هاگن  زا  1080ارچ 

1080شسرپ

1080خساپ

؟ دنهدیم بقل  ناماما  هب  1081ارچ 

1081شسرپ

1081خساپ

؟ تسیچ اهتوافت  هنوگ  نیا  لیلد  دوشیم ! هدرمش  تشز  یلیخ  مرحمان  نز  کی  اب  تبحص  یلو  درادن ، یتشز  هنوگ  چیه  لاملا  تیب  زا  هدافتسا  ًاضرف  مینیبیم  هعماج  رد  تسا ؟ یقرف  ناهانگ  نیب  ایآ 

1081شسرپ

1081خساپ

؟ دننک یم  نشور  غارچ  ای  سوناف  وا  ربق  رس  يالاب  بش  هس  ات  دریم ، یم  یسک  یتقو  1082ارچ 
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1082شسرپ

1082خساپ

؟ دراد یعنام  شندیشوپ  دنک , توف  یسک  لیمارگا  لاح  دوش . یم  هدیشوپ  تداهش  مایا  و  ع )   ) تیب لها  بئاصم  يارب  یکشم  1082نهاریپ 

1082شسرپ

1082خساپ

؟ دننک یمن  مایق  نویناحور  یضعارچ  سپ  تسا ,  ع )   ) نامز ماما  مان  ندروآ  ماگنه  هب  نتساخرب  نایعیش  فیاظو  زا  1083یکی 

1083شسرپ

1083خساپ

؟ تسیچ دبلطب  دناوتیم  نامز  نیا  رد  ناملسم  رتخد  کی  هک  ياهیرهم  1083نیرتهب 

1083شسرپ

1083خساپ

؟ تسیچ یبرع  هب  دنپسا  هملک  و  تسا ؟ هدیسر  یتیاور  ندرک  دود  دنپسا  هرابرد  1084ایآ 

1084شسرپ

1084خساپ

؟ تسا هدمآ  یتیاور  رد  ًالصا  دراد و  ربص  رب  تلالد  درف  ندرک  هسطع  1084ایآ 

1084شسرپ

1084خساپ

؟ دننزیمن اههیمالعا  رد  ار  وا  سکع  دریمیم ، یمناخ  یتقو  1084ارچ 

1084شسرپ

1084خساپ

؟ داد صیخشت  ناوتیم  هنوگچ  ار  يدج  یخوش و  1085فرح 

1085شسرپ

1085خساپ

؟ هدنام بقع  ناریا  رد  ای  تسا  رتهب  اکیرمآ  لثم  ياهتفریذپن  روشک  رد  ندرک  یگدنز  ًالوصا  و  دش ، انشآ  اکیرمآ  لثم  ياهتفرشیپ  روشک  رد  جیار  هفسلف  يژولوئدیا و  اب  ناوتیم  هنوگچ 
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1085شسرپ

1085خساپ

؟ تسا یتشادهب  هدش و  هیفصت  تارف  بآ  رگم  دنرادیمرب ، تارف  بآ  اب  ار  دازون  ماک  1086ارچ 

1086شسرپ

1087خساپ

؟ تسین زبس  ارچ  تسا ؟ زمرق  البرک  رد  (ع ) نیسح ماما  مچرپ  1087ارچ 

1087شسرپ

1087خساپ

؟ دنلئاق نارتخد  هب  تبسن  يرتشیب  مارتحا  شزرا و  نارسپ  يارب  هک  دوشیم  هدهاشم  رایسب  ینعی  دراد ، دوجو  يدایز  توافت  نارتخد  نارسپ و  نیب  یمالسا  هعماج  رد  ارچ 

1088شسرپ

1088خساپ

؟ دنامهفیم ار  زیچ  هچ  تسا ؟ يزیچ  هچ  لبنس  اهنیا  دنروآیم ؟ هریغ  غارچلچ و  گرزب  ياهقوط  نوگانوگ و  ياهمچرپ  ای  مَلَع  (ع ) نیسح ماما  يرادازع  مسارم  رد  ارچ 

1088هراشا

1089شسرپ

1089خساپ

؟ دراذگب شیامن  ضرعم  رد  هعماج  رد  ار  دوخ  دوش و  رهاظ  مدرم  ولج  یباکر  شوپریز  اب  ناوج  کی  هک  تسا  تسرد  1090ایآ 

1090شسرپ

1090خساپ

؟ دننزیم ریجنز  يرادازع  ياهتأیه  زا  یضعب  رفص ، مرحم و  مایا  رد  1090ارچ 

1090شسرپ

1090خساپ

؟ تسیچ دنوریم  شربق  رس  هب  حبص  زامن  زا  دعب  شیادرف  دوریم ، ایند  زا  یسک  یتقو  هک  نیا  1091تلع 

1091شسرپ

1091خساپ
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؟ تسا تسرد  دراد و  تقیقح  ظفاح  لاف  1091ایآ 

1091شسرپ

1091خساپ

؟ دننکیمن قالطا  ناشیا  نیشناج  ياهنماخ ، هَّللا  تیآ  هب  ار  ناونع  نیمه  ارچ  دوش ؟ یم  قالطا  ماما  ینیمخ  هَّللا  تیآ  هب  ارچ  تسا ، دودحم  (ع ) موصعم ماما  هدزاود  رد  تماما  هک  يدوجو  اب 

1092شسرپ

1092خساپ

؟ تسا زیاج  ناشیا  دقن  ای  ماما  ترضح  يرهطم و  دیهش  ياهباتک  دقن  ایآ  تسیچ ؟ دقن  هملک  1093يانعم 

1093شسرپ

1093خساپ

؟ یسمش لاس  ای  مینک  باسح  يرمق  لاس  اب  دیاب  ار  تاوما  يارب  1093مسارم 

1093شسرپ

1093خساپ

؟ تسا هدش  حرطم  يرادازع  فرص  هک  نیا  ای  هدیدرگ و  حرطم  تایاور  رد  یلعف  موسرم  لکش  هب  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  1094ایآ 

1094شسرپ

1094خساپ

؟ درک دیاب  هچ  هزیرغ  ياضرا  يارب  تسین ، مهارف  رضاح  لاح  رد  جاودزا  ۀنیمز  هک  یلاح  1094رد 

1094شسرپ

1094خساپ

؟ مینک یمن  رارق  رب  يرادازع  (ع ) ناماما ناربمایپ و  يارب  میریگ ، یم  دوخ  ناگدرم  يارب  هک  ییازع  دننامه  1095ارچ 

1095شسرپ

1095خساپ

؟ تسیچ نتفگ  یلع " ای   " ۀشیر دییامرفب  ًافطل  تسا . ادخ  ةدنب  (ع ) یلع هک  یتروص  رد  دییوگ ، یمن  ادخ " ای   " ارچ دنسرپ  یم  مییوگ ، یم  یلع " ای   " یّنُس يدرف  روضح  رد  هک  یهاگ  -1

1096شسرپ

1096خساپ
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؟ تسین یتسرپ  هدرم  نیا  ایآ  تسا ؟ هجوت  مک  اه  يداش  هب  اما  دنک  یم  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم  هتخادرپ و  ناگدرم  زا  لیلجت  هب  دوش ، یم  جیورت  هعماج  رد  نونکا  هک  یمالسا  ارچ 

1097شسرپ

1097خساپ

؟ دوش یم  هچ  ّنج  ًالثم  دراد ، ّنج  رد  يریثأت  هچ  شوج  بآ  نتخیر  نامز  رد  هللا  مسب  هللا و  مان  دراد ، تّحص  رگا  دراد ؟ تّحص  هلئسم  نیا  ایآ  دوش . یم  تیذا  اه  یّنج  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دیربب ، ار  ادخ  مان  شوج  بآ  نتخیر  ماگنه  هک  دوش  یم  هدینش  اه  لوق  لقن  اه و  باتک  رد 

1098شسرپ

1098خساپ

؟ دشاب دیاب  ردقچ  نآ  رادقم  1098هیرهم و 

1098شسرپ

1098خساپ

؟ تسا یحیحص  راک  هدش و  نایب  تایاور  رد  یلمع  نینچ  ایآ  دننکیم ، تجاح  ضرع  دننزیم و  ار  دجسم  برد  هتفر ، دجاسم  تمس  هب  قطانم  یخرب  ناناملسم  زا  يا  هدع  لوالا  عیبر  لّوا  زور 

1099شسرپ

1099خساپ

؟ تسیچ نتفگ  یلع " ای   " ۀشیر دییامرفب  ًافطل  تسا . ادخ  ةدنب  (ع ) یلع هک  یتروص  رد  دییوگ ، یمن  ادخ " ای   " ارچ دنسرپ  یم  مییوگ ، یم  یلع " ای   " یّنُس يدرف  روضح  رد  هک  یهاگ 

1099شسرپ

1099خساپ

پ) (؟ تسا هنوگچ  دوش ، یم  مسارم  نیا  رد  هک  ینیگنس  ياه  جرخ  دراد ؟ یعرش  هجو  ایآ  هک  دیهد  حیضوت  تیم  يارب  متفه و ...  موس و  مسارم  دروم  رد  شسرپ :

1100شسرپ

1100خساپ

؟ دراد یهیجوت  هچ  رما  نیا  دناهدرک و  بسک  اجک  زا  ار  رایتما  نیانانآ  تسه . تاداس  مارتحا  رب  يدایز  تیمها  تایاور  1100رد 

1101شسرپ

1101خساپ

؟ تسا هانگ  هدرم  يارب  هیرگ  1101ایآ 

1101شسرپ

1101خساپ
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؟ دنزیر یم  بآ  اهربق  يور  هچ  1102يارب 

1102شسرپ

1102خساپ

؟ دز انح  ار  دوخ  ياهوم  مرحم  هام  رد  دوش  یم  1102ایآ 

1102شسرپ

1102خساپ

؟ دوش یمن  هدز  وا  توف  ۀیمالعا  رد  نز  سکع  1103ارچ 

1103شسرپ

1103خساپ

؟ تسیچرهاظ ظفح  ةرابرد  مالسا  1103رظن 

1103شسرپ

1103خساپ

؟ دوش یمن  هدز  وا  توف  ۀیمالعا  رد  نز  سکع  1104ارچ 

1104شسرپ

1104خساپ

پ) (؟ تسا هنوگچ  دوش ، یم  مسارم  نیا  رد  هک  ینیگنس  ياه  جرخ  دراد ؟ یعرش  هجو  ایآ  هک  دیهد  حیضوت  تیم  يارب  متفه و ...  موس و  مسارم  دروم  رد 

1104شسرپ

1104خساپ

؟ تسا یحیحص  راک  هدش و  نایب  تایاور  رد  یلمع  نینچ  ایآ  دننکیم ، تجاح  ضرع  دننزیم و  ار  دجسم  برد  هتفر ، دجاسم  تمس  هب  قطانم  یخرب  ناناملسم  زا  يا  هدع  لوالا  عیبر  لّوا  زور 

1105شسرپ

1105خساپ

؟  تسا نآ  لصا  تیبسن  هدنهد  ناشن  بادآ  فالتخا  ایآ  - 11105

1105شسرپ

1105خساپ
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؟ تسیچ یلک  دید  کی  زا  ناریا  مدرم  بیع  و  əƠ1105

1105شسرپ

1105خساپ

؟ تسیچ یلک  دید  کی  زا  ناریا  مدرم  بیع  1106نسُح و 

1106شسرپ

1106خساپ

؟ دشاب یم  هچ  هعماج  داسفا  حالصا و  زا  1107روظنم 

1107شسرپ

1107خساپ

؟  مینک یمن  هدافتسا  یملع  ياه  هصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق  تباث  ياه  هزومآ  زا  1107ارچ 

1107شسرپ

1107خساپ

؟ دینک یمداهنشیپ  ار  یهار  هچ  ماگنه  رد  یتنس  اج و  یب  موسر  بادآ و  رییغت  1109يارب 

1109شسرپ

1109خساپ

؟  تسین هزاغم  کی  يالاک  رتخد و  کی  نیب  یقرف  چیه  جاودزا ،  رد  هک  تسا  تسرد  1110ایآ 

1110شسرپ

1110خساپ

؟  تسا یحطس  هچ  رد  رگید ، عماوج  هب  تبسن  ناریا  مدرم  یگنهرف  1111تیعضو 

1111شسرپ

1111خساپ

؟ دراد ینید  هشیر  زورون  دیع  1111ایآ 

1111شسرپ

1112خساپ
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؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  1112ایآ 

1112شسرپ

1112خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  1112نتشاذگ 

1113شسرپ

1113خساپ

؟ تسا نومیمان  هدزیس  ددع  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  مدرم  یخرب  1113ارچ 

1113شسرپ

1113خساپ

؟ تسا یماگنه  هچ  سحن  دعس و  1113ماگنه 

1113شسرپ

1113خساپ

؟ تسا رئاعش  میظعت  یعون  مالسلا )) مهیلع  )) همئا تداهش  ای  تدالو  ماّیا  رد  یلیطعت  1113ایآ 

1113شسرپ

1114خساپ

؟ دوش يرگید  روما  فرص  مسارم  ریاس  ای  اهنشج  تاغیلبت ، هجدوب  تسین  رتهب  1114ایآ 

1114شسرپ

1114خساپ

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  ود  نیا  ایآ  میئوگ . یم  تّیلست  کیربت و  تداهش ، ياه  هیعالطا  رد  1114ارچ 

1114شسرپ

1114خساپ

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  1115ایآ 

1115شسرپ

1115خساپ
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؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  1115نتشاذگ 

1115شسرپ

1115خساپ

؟ تسا نومیمان  هدزیس  ددع  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  مدرم  یخرب  1115ارچ 

1115شسرپ

1116خساپ

؟ دراد ینید  هشیر  زورون  دیع  1116ایآ 

1116شسرپ

1116خساپ

؟ دراد ینید  هشیر  زورون  دیع  1116ایآ 

1116شسرپ

1117خساپ

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  1117ایآ 

1117شسرپ

1117خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  1118نتشاذگ 

1118شسرپ

1118خساپ

؟ تسیچ راک  نیا  لیلد  دنراذگب . نساحم )  ) شیر نایجیسب  نویناحور و  دیاب  1118ارچ 

1118شسرپ

1118خساپ

. دییامرفب نایب  ار  یموسر  نینچ  نیا  یعرش  هجو  مراد  اعدتسا  دنیامنیم  يراددوخ  یکشم  نهاریپ  ندروآ  نوریب  تروص و  رس و  حالصا  زا  زور  ای 40  تدم 21  هب  لیماف  دارفا  دوریم  ایند  زا  يدرف  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  مسر  ام  تنوکس  لحم  رد 

1119شسرپ

1119خساپ
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؟ دشاب دیاب  هنوگچ  یسورع  رد  نآ  عون  همیلو و  1119رادقم 

1119شسرپ

1119خساپ

؟ تسیچ دنک ، تیاعر  دیاب  دوخ  یصخش  یگدنز  رد  یگنهرف  لوئسم  کی  هک  يروما  یتدیقع و  یسایس ، ثیح  زا  امش  رظن  1119زا 

1119شسرپ

1119خساپ

نینچ چ ًالصا  دوش و  مکاح  هعماج  رب  یگدرسفا  حور  دوشیم  ثعاب  رما  نیا  دننکیم . هیرگ  مدرم  دوشیم و  اروشاع  هب  يزیرگ  یبهذم  نخس  ره  یبهذم و  ناکم  ره  رد  هکلب  دنهدیمن  ماجنا  يرادازع  مسارم  زور  کی  طقف  دننکیم و  هیرگ  همئا (  رگید  و  نیسح (  ماما  يارب  همهنیا  مالسا  نید  رد  ارچ 

1120شسرپ

1120خساپ

( دنروآرد ییاهزیچ  دوخ  زا  اهاج  یضعب  تسا  نکمم   ) ناحادم ياهیحادم  ندوب  یعرش  ریغای  یعرش  ثحبزا  نوگانوگ  تامسارمو  اهیرادازعرد  یحادم  هلأسم 

1121شسرپ

1122خساپ

راّوز صوصخب  دننک ؟ تحارتسا  دنباوخب و  دنناوتیمن  مدرم  يوضر  مرح  ياهنحص  رد  1122ارچ 

1122شسرپ

1122خساپ

؟ دننک یم  لابند  ار  یفده  هچ  ندز  هنیس  اب  نایعیش  و  تسیچ ؟ راهطا ( همئا  رگید  و  نیسحلا ( ... ادبعابا يازع  رد  ینز  هنیس  1122هفسلف 

1122شسرپ

1122خساپ

؟ میریگ یم  هیزعت  يرادازع و  مرحم  لوا  زا  ام  ارچ  تسا ، اروشاع  زور  رد  نیسح ( ماما  تداهش  هکنیا  هب  هجوت  1123اب 

1123شسرپ

1124خساپ

؟ دراد ام  ینید  تایاور  رد  هشیر  جیار ، يرادازع  عون  نیا  1125ایآ 

1125شسرپ

1125خساپ
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دنهاوخب و هک  و ...  بنیز ( ترضح  و  ارهز ( ترضح  سپ  تسا  تسرد  رگا  دنهد و  یم  ماجنا  اهراک  لیبق  نیا  زا  دوب و  هتخادنا  ندرگ  هب  ار  گس  هدالغ  هک  ما  هدید  یکی  ًالثم  هک  تسا  تسرد  ًاعقاو  و  دیهد . حیضوت  تروص و ...  ندیشارخ  ندز و  هنیس  نینچمه  ینز و  هنیس  ماگنه  رد  ندرک  هنهرب  صوصخرد 

1125شسرپ

1126خساپ

؟ دوش یم  هداتسرف  تاولص  میتسه ، لئاق  ناشیا  يارب  هک  یمارتحا  مامت  اب  دیآ  یم  يا  هنماخ  ترضح  مسا  یتقو  هکنیا  صوصخ  1126رد 

1126شسرپ

1126خساپ

؟ دنراذگیم رس  رب  همامع  مرتحم  ياهیناحور  1127ارچ 

1127شسرپ

1127خساپ

؟  تسیچ اه  يرادازع  دیدج  ةویش  دروم  رد  امش  رظن  تسیچ ؟  همئا  يارب  يرادازع  عون  1127نیرتهب 

1127شسرپ

1128خساپ

یلیخ تافو  مسارم  رد  ًاصوصخ  درادن و  یتیساسح  دایز  اهنآ  هک  مینیب  یم  دنهد و  جرخ  هب  يرتشیب  تیساسح  اهنآ  تافو  دلوت و  مسارم  يرازگرب  هب  تبسن  دیاب  یبهذم  ینطومه و  یلم و  قرع  هب  هجوت  اب  اهنآ  دنا و  هتفای  تافو  دلوتم و  یبرع  ياهروشک  رد  (ع ) نیموصعم همئا  بلغا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1129شسرپ

1129خساپ

؟ دش در  فافع  هناخ  حرط  1130ارچ 

1131شسرپ

1131خساپ

تسا شیازفا  لاح  رد  زور  هب  زور  اهيراجنهان  1131ارچ 

1131شسرپ

1131خساپ

. دینک رکذ  نآ  قیداصم  يزورما و  ياهشور  اب  ار  هداتفا  قافتا  هتشذگ  ماوقا  رد  هک  میرک  نآرق  زا  هدافتسا  اب  ار  دناهداد  اهشزرا  دض  هب  ار  دوخ  ياج  هک  یشزرا  ياههژاو  زا  ییاههنومن 

1133شسرپ

1133خساپ
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؟ دسر یم  شورف  هب  دراد -  ررض  هعماج  يارب  هک  راگیس -  ارچ  روشک  ندوب  یمالسا  هب  هجوت  1134اب 

1134شسرپ

1134خساپ

؟ دنا یعامتجا  تالضعم  تالکشم و  لماع  تلع و  دوخ  نالووسم  هعماج و  دارفا  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  دنهد  یم  تبسن  برغ  هب  ار  یقالخا  دض  تالکشم  مامت  ارچ 

1134شسرپ

1134خساپ

؟  تسین فارسا  یعون  اهنشج  ماجنا  نیملسم  یضعب  رقف  هب  هجوت  1134اب 

1134شسرپ

1134خساپ

؟ دراد يدیاوف  هچ  میحرت ,  مسارم  1135يرازگرب 

1135شسرپ

1135خساپ

؟ دوش یم  ادص  هشیمه  هک  یمسا  هکنیا  ای  دنک  یم  تیافک  همانسانش  مان  دح  رد  دراذگب  همئا  مان  زا  ار  دوخ  دنزرف  مان  دهاوخ  یم  هک  1136بسک 

1136شسرپ

1136خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دجاسم  یگنهرف  ياهنوناک  هب  ناناوجون  نالاهنون و  بذج  1136تهج 

1136شسرپ

1136خساپ

؟ دنیوگب رعش  دنشاب و  رعاش  دنراد  تسود  ناریا  مدرم  رتشیب  1137ارچ 

1137شسرپ

1137خساپ

؟ دنشاب یم  هچ  دوش  نیزگیاج  دناوت  یم  ام  یبهذم  مسارم  رد  هیزعت  ياجب  هک  ییاه  1137تیولوا 

1137شسرپ

1137خساپ
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؟ دراد لاکشا  همخت  ندروخ  همئا  تداهش  مایا  رد  1137ارچ 

1137شسرپ

1138خساپ

. دوش یم  یبهذم  ياهورین  شرتسگ  ببس  سکعرب  ای  .و  دوش یمن  یبهذم  ياهورین  فالتخا  ثعاب  نیا  ایآ  دننک  یم  تیلاعف  لیکشت و  يدیدج  ياه  تایه  ياه  تایه  یخرب  نورد  زا  هدش  هدهاشم  اضعب  تسیچ . هعماج  یلعف  طیارش  رد  یبهذم  تایه  ددعت  هراب  رد  امشرظن 

1138شسرپ

1138خساپ

. دیهد حیضوت  نتشاذگ  شیر  دروم  1138رد 

1138شسرپ

1138خساپ

؟ تسیچ راولش  يور  نهاریپ  نتخادنا  1141هفسلف ي 

1141شسرپ

1141خساپ

؟ دیهد خساپ  لدتسم  روط  هب  تسیچ  هب  تیناحور  سابل  1141سدقت 

1141شسرپ

1141خساپ

؟  دندوبن لضفا  نیدوجوم  زا  تاهج  زا  يرایسب  رظن  زا  ینیلک و ...  دیفم و  خیش  لثم  یلبق  ياملع  رگم  دوش  یم  هدافتسادشاب  یم  حیتافم  رد  دوجوم  ترایز  رد  ریما  ترضح  صتخم  هک  یمظعلا  هللا  هیآ  ظفل  زا  عجارم  يارب  ارچ 

1142شسرپ

1142خساپ

؟ دنزادرپیم يرادازع  هب  دننکیم و  هیرگ  (ع ) نیسح ماما  تداهش  مایا  رد  مرحم و  هام  رد  نایعیش  1143ارچ 

1143شسرپ

1143خساپ

؟  تسا مهدزیس  اما  دنیوگ  یم  اه  یضعب  یتح  ماما ؟ دنیوگ  یم  ینیمخ  ماما  هب  ارچ  - 1144

1144هراشا

1144شسرپ
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1144خساپ

؟ درادن یعرش  رذع  اهشور  نیا  ایآ  دننک  یم  هدافتسا  تسا  هارمه  ندب  ندش  حورجم  اب  هک  نتفر و ...  زیخ  هنیس  ندزریجنز و  زا  ناریا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  ع )  ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  هوحن  - 1

1145هراشا

1145شسرپ

1145خساپ

؟ میشابن نادیهش  نوخ  نویدم  میناوت  یم  یلمع  هچ  اب  1147هنوگچ و 

1147شسرپ

1147خساپ

نیا دییامرفب  ًافطل  میوش  یم  هجاوم  لبط  قوب و  يادص  اب  اضر  ماما  رهطم  مرح  رد  1148یهاگ 

1148هراشا

1148شسرپ

1149خساپ

؟  تسا تسرد  نیا  ایآ  دنسوبب  مه  نانآ  ات  دنزادنیب  نآ  يور  هلوح  دش  نانز  تبون  هک  مهنآ  زا  دعب  دنسوبب و  ار  نآ  صاخشا  ات  دننک  زارد  ار  دوخ  تسد  القنا ب  کی  ربهر  هکنیا  اب  هطبار  رد  امش  رظن 

1149شسرپ

1149خساپ

؟  دیهد حیضوت  ًافطل  ریخ ؟  ای  تسا  یتسرد  راک  دنوش  یم  عمج  اهنآ  فارطا  يا  هدع  دنشاب و  یم  یناوخ  هضور  لوغشم  مرح  هک  ربتم  نکامارد  ای  ع )  اضر (  ماما  سدقم  حیرض  فارطا  رد  هکینویناحور  ایآ 

1150شسرپ

1150خساپ

؟ میهد همادا  ار  ادهش  فده  هار و  میناوت  یم  هنوگچ  - 11150

1151شسرپ

1151خساپ

؟  تسانعم هچ  هب  دنوخآ »  » و خیش » - » 21152

1152هراشا

1152شسرپ
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1152خساپ

؟ درک لمع  دیاب  تسه  هعماج  رد  هک  ییاهدم  هب  1153ایآ 

1153شسرپ

1153خساپ

؟  تسا یسک  هچ  هدهع  رب  هیزیهج  1153هیهت 

1153شسرپ

1153خساپ

؟  مینک یمن  هدافتسا  یملع  ياه  هصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق  تباث  ياه  هزومآ  زا  1154ارچ 

1154شسرپ

1154خساپ

. دینک ییامنهار  ارم  منک  زاغآ  هنوگچ  اجک و  زا  مناد  یمن  یلو  موش  انشآ  رتشیب  اهنآ  اب  مهاوخ  یم  منک  راک  ادهش  يارب  مهاوخ  یم  مهد  ماجنا  دشاب  ادهش  اب  هطبار  رد  هک  يراک  دهاوخ  یم  ملد  مراد و  تسود  یلیخ  ار  ادهش  نم 

1155شسرپ

1156خساپ

؟  تسا هنوگچ  نادنمزاین  نایدکتم و  هب  کمک  مکح  هیریخ  زکارم  دوجو  1156اب 

1156شسرپ

1156خساپ

؟ دوش یم  هدافتسا  لبط  زا  یناوخ  هیزعت  رد  1157ارچ 

1157شسرپ

1157خساپ

؟  تسین حدم  یعون  بالقنا  ربهر  يارب  مظعم  بقل  ع )   ) یلع ترضح  تاشیامرف  هب  هجوت  1157اب 

1157شسرپ

1157خساپ

؟  تسیچ هعیش  ياملع  نیب  رد  هللا و ... تیآ  ریظن  ییاه  هژاو  زا  هدافتسا  1158تلع 

1158شسرپ
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1158خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  یهار  هچ  ماگنه  رد  یتنس  اج و  یب  موسر  بادآ و  رییغت  1159يارب 

1159شسرپ

1159خساپ

؟ دراد ییانعم  هچ  تسیچ و  (( هعماج فرع   )) 1160يانبم

1160شسرپ

1160خساپ

. دینک یم  داهنشیپ  ار  ییاهباتک  هچ  تسد  نیا  زا  یتاعلاطم  دم و  یسررب  1161يارب 

1161شسرپ

( لوا تمسق  ) 1161خساپ

( مود تمسق  ) 1164خساپ

. تسین حیحص  نآ  ندرب  راک  هب  تسا و  ع )  ) یلع ترضح  یلع ، زا  روظنم  دنا و  هتخاس  نایحیسم  ار  ندز  پچ  یلع  هچوک  هب  ار  دوخ  ما  1166هدینش 

1166شسرپ

1167خساپ

؟ دییامرف حیضوت  تافارخ  هرابرد  1167يرصتخم 

1167شسرپ

1167خساپ

؟ ددرگیمن قالطا  دیهش  دوشیم ، هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  یناملسمریغ  هب  یمالسا ، گنهرف  رد  لیلد  هچ  1167هب 

1168شسرپ

1168خساپ

؟ دراد یعنام  ابیز  کیش و  سابل  ایآ  تسیچ و  بولطم  سابل  لکش  مرف و  رد  طباوض  1168اهرایعم و 

1168شسرپ

1168خساپ

؟ تسیچ ناگدرم  يارب  ملهچ  مسارم  1169أشنم 
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1169شسرپ

1169خساپ

؟ دنک مادقا  یهار  هچ  زا  دناوتیم  رگا  دنک ؟ يراگتساوخ  درم  زا  دناوتیم  نز  ایآ  گنهرف  نید و  رظن  1170زا 

1170شسرپ

1170خساپ

؟  تسیچ مالسارظن  تسا ,  یلم  مسر  ای  دراد  یبهذم  هشیر  راهن , ای  ماش  فرص  هب  مدرم  ندرک  توعدایآ  دراد و  یبهذم  ءهشیر  دارفا , گرم  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 

1170شسرپ

1170خساپ

؟ دراد يرتشیب  باوث  تسا و  رترب  ود  نیا  زا  کی  مادک  دننز . یم  هنیس  ادصو  رس  نودب  مارآ و  اه  یناحور  هکیلاح  رد  دننز , یم  هنیس  هدروآ ,  رد  نت  زا  سابل  ناناوجزا ,  يا  هدع  هک  دوش  یم  هدهاشم  تیب :  لها  يرادازع  مسارم  رد 

1171شسرپ

1171خساپ

؟ دراد دوجو  ینز  ریجنز  ای  ینز  هنیس  نوچمه  همئا ,  يارب  يرادازع  صاخ  ءهوحن  رب  یلیلد  1171هچ 

1171شسرپ

1171خساپ

؟ دراد لاکشا  ندز  پیت  ایآ  دیهد ؟ یمن  باوج  ار  ناناوج  یصخش  ياه  لاؤس  1172ارچ 

1172شسرپ

1172خساپ

؟ دراد لاکشا  نلکدا  رطع و  ندز  ایآ  دنک ؟ هاتوک  یلدم  هچ  هب  هنوگچ و  ار  شیاهوم  ناوجون  1172کی 

1172شسرپ

1172خساپ

؟ دننارذگب ار  دوخ  تغارف  تاقوا  دیاب  هنوگچ  دنوش  یمن  لوبق  روکنک  رد  هک  ییاه  1173ناوج 

1173شسرپ

1173خساپ

؟  تسا تسرد  نیا  ایآ  دشاب ! هرفس  رس  دیابن  يدرم  چیه  دوشزاب و  کیرات  ّلحم  رد  هرفس  نیا  دیاب  دنیوگ  یم  هک  تسا  موسرم  3 ارهز ترضح  مان  هب  يا  هرفس 
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1173شسرپ

1174خساپ

؟  تسا عوضوم  یتسرد  ءهناشن  هسطع  1174ایآ 

1174شسرپ

1174خساپ

دارم  ) مان هب  هک  يدارفا  زا  یضعب  ای  دنتسه و  يدب  ياه  مدآ  دنتسه , ینیسح  ای  يدمحم  مان  هب  هک  دارفا  زا  یضعب  دوش  یم  هدهاشم  دوش , یم  طوبرم  يدارم  مجلم  نبا  هب  يدارم )   ) مان هب  یلیماف  ایو  دوش  یم  طوبرم  حلاص  دّیس و  دارفا  هب  تسا ,  ینیسح )   ) ای يدمحم )   ) مان هب  هک  ییاه  یلیماف 

1174شسرپ

1174خساپ

. دیا هدادن  رکذت  لاح  هب  ات  امش  هنافسأتم  ؟ دننک هاگن  نارسپ  نادرم و  هب  دنیایب و  اه  هاگشزرو  هب  نارتخد  نانز و  دنهد  یم  هزاجا  1175ارچ 

1175شسرپ

1175خساپ

؟ البرک ضرأ  ّلک  راوشاع و  موی  ّلک  دنیوگ : یم  1175ارچ 

1175شسرپ

1175خساپ

؟  میناوخ یم  مسا  نامه  هب  مه  ام  دنیوگ , یم  اروشاع  اعوسات و  زور  ود  نیا  هب  یبرع  نابز  رد  نوچ  ای  دراد  یصاخ  هفسلف  ایآ  دوش ؟ یم  هتفگ  اروشاع  اعوسات و  مّرحم  مهد  مهن و  زور  هب  ارچ 

1176شسرپ

1176خساپ

؟  تسیچ رسپ  درم و  نیب  1176قرف 

1176شسرپ

1176خساپ

دیدنسپ یمن  ار  نآ  رگا  و  تسیچ ؟  دنور  یم  ناشرادید  هب  نانآ  هیور  تاداس و  ياه  یگژیو  زا  رظن  فرص  هک  هعماج  رد  دوجوم  مسر  صوصخ  رد  امش  رظن  لاح  ; دنرتهب دنشاب . تاداس  زا  رگا  دننک و  یم  تکرح  هیقف  تیالو  روحم  رب  ناشدوخرصع  رد  هک  تفر  يدارفا  رادید  هب  دیاب  ریدغ  دیع  زور  نم  رظن  هب 

1177شسرپ

1177خساپ

!؟ درکن ابق  رخآ  هک  تخودن  نهاریپ  سک  تسیچ :  هلمج  نیا  1178يانعم 
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1178شسرپ

1178خساپ

؟  یلیل تسکشب  ارم  فرظارچ  یلیم  دوب  شنارگید  اب  رگا  تسا ؟  انعم  هچ  هب  رعش  1178نیا 

1178شسرپ

1178خساپ

؟ دندیسر تداهش  هب  گنج  رد  دندوبن , زامن  لها  یتح  هک  یلاباال  دارفا  یضعب  ارچ   , تسا نینچ  رگا  دوش , یم  دیهش  تشاد ,  تقایل  سک  ره  طقف  1178ایآ 

1178شسرپ

1179خساپ

؟ دوش یمن  هدرب  دندیشک , یناوارف  ياه  جنر  هک  ترضح  نارتخد  ای  نانززا  یمان  ارچ  تسا ؟  حرطم  رت  شیب  رتاریگ و  هعقاو ,  نآ  رد  رضاح  نانز  ءهیقب  نیب  زا  بنیز  ترضح  مان  دیآ , یم  نایم  هب  يدای  البرک  ءهعقاو  زا  یتقو  ارچ 

1179شسرپ

1179خساپ

؟ دراد يداقتعا  هچ  زا  هشیر  ناریا  رد  يروس  هبنشراهچ  1180تّنس 

1180شسرپ

1180خساپ

؟  تسا ییاهزیچ  هچ  لبمس  نیس  تفه  دراد و  يداقتعا  هچ  رد  هشیر  ناریا  رد  نیس  تفه  ءهرفس  1180تّنس 

1180شسرپ

1180خساپ

؟  تسا تسرد  راک  نیا  ایآ  دننک . یم  ترایزار  نآ  دننک و  یم  رذن  زاین و  زار و  اج  نآ  رد  يدارفا  دنا و  هدیشک  هلیم  ار  تخرد  کی  فارطا  رد  نارکمج ,  رد  یعقاو  نت ,  جنپ  ِناگدازماما  یتشپ  نحص  رد 

1181شسرپ

1181خساپ

؟  تسا تقو  هچ  رتخد  کی  جاودزا  عقوم  امش  رظن  1181هب 

1181شسرپ

1181خساپ

یگنهرف 1182مجاهت 
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یگنهرف مجاهت  1182فیرعت 

؟ تسا اور  یبرغ  گنهرف  زا  دیلقت  1182ایآ 

1182شسرپ

1182خساپ

؟ هچ ینعی  یگنهرف  1182مجاهت 

1183شسرپ

1183خساپ

؟ هچ ینعی  یگنهرف  1183مجاهت 

1183شسرپ

1183خساپ

؟ دوشیم هدرمش  یّلم  دض  یبنجا و  دوش  نیمزرس  نآ  دراو  ینیمزرس  جراخ  زا  هک  يزیچ  تروص  هچ  1184رد 

1184شسرپ

1184خساپ

؟  تسا هنوگچ  نآ  اب  هزرابم  هار  تسیچ  یگنهرف  مجاهت  زا  امش  1184روظنم 

1184شسرپ

1184خساپ

؟  تسیچ برغ  گنهرف  هب  ناناوج  1186شیارگ 

1186شسرپ

1186خساپ

؟ دنداد ینامرآ  هچ  تسیچ و   ( rap پر (  1187يانعم 

1187شسرپ

1187خساپ

؟ تسا هدمآ  نآرق ، رد  یتایآ  هچ  ناناوج " ییارگ  دم   " دروم 1188رد 

1188شسرپ
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1188خساپ

؟ تسا هتشاد  دوجو  یگنهرف  مجاهت  مالسا ، خیرات  رد  1189ایآ 

1189شسرپ

1189خساپ

؟  تسا بارعا  زا  دسر  یم  ام  هب  هک  ییاه  هبرض  رتشیب  هک  یتروص  رد  میتسه  هدزبرغ  ام  دوش  یم  هتفگ  اه  هناسر  رد  1190ارچ 

1190شسرپ

1190خساپ

؟  تسا یبرغ  ياهروشکراک  یگنهرف  مجاهت  مییوگ  یمارچ  سپ  دنکیرش , یگنهرف  مجاهت  رد  یعون  هب  نانیا  دنتسه . ارگدم  دنتسین و  دهعتم  ام  نازاس  ملیف  نادنمرنه و 

1190شسرپ

1190خساپ

. دح هچ  ات  ریخ . ای  تسا  هتفهن  یگنهرف  مجاهت  زین  اهسابل  نیا  رد  ایآ  هک  منادب  دیآ  یم  برغ  زا  هک  ییاه  سابل  دروم  رد  مهاوخ  یم  1190یلیخ 

1190شسرپ

1191خساپ

. تسیچ سپ  تسین  یگنهرف  مجاهت  رگا  دوش  یم  هداد  صاصتخا  ییویدار و ...  يا و  هراوهام  نجهتسم  ياه  هکبش  هب  یمالسا  يروهمج  يزادنارب  يارب  اکیرمآ  رد  هک  ییاه  هجدوب  دنا . هتسنادن  نآ  زیر  همانرب  لووسم و  ار  یهورگ  چیه  هدیمان و  هاگآدوخان  دنور  کی  ار  یگنهرف  مجاهت  دنور  ارچ 

1193شسرپ

1193خساپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  1195دوصقم 

1195شسرپ

1195خساپ

. دینک یفرعم  ییاهباتکو  دیهد  حیضوت  یگنهرف  مجاهت  1196هرابرد 

1196شسرپ

1196خساپ

؟ تسا یگنهرف  مجاهت  نامه  ایآ  دنیوگ ؟ یم  هچ  هب  نوخ  1198هیبش 

1198شسرپ
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1198خساپ

؟  تسا هنوگچ  نآ  اب  هزرابم  هار  تسیچ  یگنهرف  مجاهت  زا  امش  1198روظنم 

1198شسرپ

1199خساپ

؟ دنتسه ییاه  یقیسوم  عون  هچ  پپ پ )  ) پاپ و  پآ ت )  ب   ) كار ياه  1200یقیسوم 

1200شسرپ

1200خساپ

؟ تسیچ نآ  اب  هلباقم  يارب  ناناوج  هفیظو  دراد ، دوجو  یگنهرف  مجاهت  رگا  تسا ؟ یگنهرف  لدابت  ای  دراد  دوجو  یگنهرف  مجاهت  مان  هب  ياهدیدپ  ام  نامز  رد  ایآ  امش  رظن  هب 

1200شسرپ

1201خساپ

؟ دینک فیرعت  ار  یگنهرف  1201مجاهت 

1201شسرپ

1201خساپ

. دینک نایب  ار  یمالسا  گنهرف  ياه  یگژیو  و  دینک , فیرعت  ار  1201گنهرف 

1201شسرپ

1201خساپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  1202دوصقم 

1202شسرپ

1203خساپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  1203دوصقم 

1203شسرپ

1203خساپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  1204دوصقم 

1204شسرپ
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1204خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  دراوم  یگنهرف و  1205مجاهت 

1205شسرپ

1206خساپ

؟ دننک یم  دیلقت  اه  یبرغ  زا  دنرادن و  لوبق  ار  نامدوخ  گنهرف  یناریا  ناناوج  1206ارچ 

1206شسرپ

1206خساپ

؟ تسیچ هنارت  ياه  راون  1207ررض 

1207شسرپ

1207خساپ

؟ تسا حیحص  فرح  نیا  ایآ  دنا . هدرک  نیبدب  ار  اهردام  ردپ و  فرح  نیا  اب  یضعب  تسا ؟ داسف  لحم  هاگشناد  1207ایآ 

1207شسرپ

1208خساپ

؟ تسا مادک  نآ  ياهدمایپ  راثآ و  تسیچ و  1208یگتخابدوخ 

1208شسرپ

1208خساپ

؟ دورب نیب  زا  ناریا  رد  یباجحیب  يزور  دوش  یم  ایآ  تسا  هدوب  یگنهرف  مجاهت  طقف  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  میتسه  نآ  دهاش  هک  یباجح  یب  داسف و  شرتسگ  تلع  تفگ  ناوت  یم  ایآ 

1209شسرپ

1209خساپ

؟ برغ گنهرف  لک  رد   ) دوشیم مالسا  رد  يدراوم  هچ  لماش  ناناملسم  يارب  یبرغ  1210مجاهت 

1210شسرپ

1210خساپ

؟ تسا هتشادن  ار  يریثأت  نینچ  برغ  ناناوج  يور  ام  تاغیلبت  هدوب ، راذگ  ریثأت  ام  ناناوج  رب  اهیبرغ  تاغیلبت  هک  ياهزادنا  هب  1210ارچ 

1210شسرپ
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1211خساپ

یگنهرف مجاهت  1211فادها 

؟ دنراد یشم  طخ  فده و  هچ  دنتسه ؟ یصاخ  هورگ  ایآ  1211پر ،

1211شسرپ

1211خساپ

؟ دنزوسب مه  اب  رت  کشخ و  دیاب  دنشاب و  انگنت  رد  دیاب  مه  نارگید  دنهد ، یم  ماجنا  دنهاوخ  یم  يراک  ره  هک  یناریا  ناناوج  زا  یضعب  يرابودنب  یب  تشز و  ياهراک  رطاخ  هب  دیاب  ارچ  تسیچ ؟ دنوش  یم  هدیشک  ینارتوهش  تشز و  ياهراک  داسف و  هب  ناهج  ناریا و  مدرم  هک  نیا  تلع 

1212شسرپ

1212خساپ

؟ تسیچامش رظن  تسا ؟ هدش  قفوم  مه  يدایز  دودح  ات  هک  ناوج  لسن  يور  دنک  یم  یگنهرف  تاغیلبت  یلو  دنک  یمن  یماظن  ۀلمح  ناریا  هب  اکیرمآ  دنیوگ  یم  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ 

1213شسرپ

1213خساپ

. دنتسین مک  زین  دقتعم  ناناوج  میراد  لوبق  هک  لاح  نیعرد  دشاب ؟ یم  دایز  دنا  هتفای  تیبرت  هدمآ و  ایندب  یمالسا  يروهمج  رد  هک  زورما  ناناوج  نیب  رد  يراجنهانو  يداقتعا  یب  داسف و  همه  نیا  هک  تسا  هدش  ببس  یلماوع  ای  لماع و  هچ 

1214شسرپ

1215خساپ

؟  تسیچ ریخا  ياه  لاس  رد  روشک  یگنهرف  عاضوا  لزنت  1215للع 

1215شسرپ

1215خساپ

؟  تسیچ داسف  هب  ناناوج  شیارگ  1215للع 

1215شسرپ

1216خساپ

؟ دیسیونب یفنم  تبثم و  هبنج  زا  ار  اهروشک  گنهرف  1216طابترا 

1216شسرپ

1216خساپ

؟  تسیچ برغ  گنهرف  هب  ناناوج  1216شیارگ 
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1216شسرپ

1217خساپ

؟ تسیچ مسینومک  هب  ناناوج  زا  یضعب  شیارگ  1217تلع 

1217شسرپ

1217خساپ

؟ تسا شیازفا  هب  ور  فارحنا  داسف و  یبهذم  تاغیلبت  ینید و  تاسسؤم  دوجو  اب  1218ارچ 

1218شسرپ

1218خساپ

؟ تسیچ ناناوج  فارحنا  1218تلع 

1218شسرپ

1218خساپ

؟ تسیچ ام  ناناوج  فارحنا  1220تلع 

1220شسرپ

1220خساپ

؟ تسا ناریا  دض  رب  یگنهرف  مجاهت  1222ارچ 

1222شسرپ

1222خساپ

؟ تسا هتساخرب  موس  ناهج  ياهروشک  اب  هلباقم  هب  دوخ  یگنهرف  مجاهت  اب  برغ  1223ارچ 

1223شسرپ

1223خساپ

؟ تسا هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  1224ارچ 

1224شسرپ

1224خساپ

؟ تسا هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  1227ارچ 
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1227شسرپ

1227خساپ

؟ درکدیاب راک  هچ  نآاب  هلباقم  يارب  تسیچ و  ناریا  یمالسا  هعماج  رد  یباجح  یب  1230لیلد 

1230شسرپ

1230خساپ

؟  تسیچ هعماج  رد  یباجحدب  1231لماوع 

1231شسرپ

1232خساپ

؟ درک توعد  مالسا  نید  هب  ار  نانآ  ناوت  یم  روطچ  و  تسیچ ؟ ناناوج  ندش  هارمگ  یلصا  1233تّلع 

1233شسرپ

1233خساپ

؟ تسیچ مسینومک  هب  ناناوج  زا  یضعب  شیارگ  1234تلع 

1234شسرپ

1234خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  اههورگ  نیا  فادها  اهراکهار و  هدش ، دراو  يروشک  هچ  زا  نآ و  شیادیپ  یگنوگچ  هداد و  حیضوتًافطل  یپیه و ... هورگ  لثم  هدرک  ادیپ  جاور  ناناوج  نایم  رد  هک  یبرغ  ياههورگ  دروم  رد 

1235شسرپ

1235خساپ

؟ ارچ دنکیمن ؟ يراک  سکچیه  ارچ  تسا و  شیازفا  هب  ور  هظحل  هب  هظحل  زور و  هب  زور  ییارگ  فرصم  گنهرف  ام  هعماج  رد  1236ارچ 

1236شسرپ

1236خساپ

؟ دوش بوسحم  تفرشیپ  ياراد  هنومن و  یمالسا  هعماج  کی  ناونع  هب  ام  هعماج  دنوش و  هدیشک  داسف  هب  رتمک  ناناوج  ات  تفرگ  ار  اه  یباجحدب  نیا  يولج  دوش  یمن  ایآ  تسیچ و  مینیب  یم  یمالسا  هعماج  رد  هزورما  هک  ییاه  یباجحدب  لیلد 

1236شسرپ

1236خساپ

؟ درادن یگشیپ  هار  ایآ  نارتخد  نیب  رد  صوصخب  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  ردقنیا  ام  روشک  ناناوج  نیب  رد  برغ  گنهرف  1238ارچ 
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1238شسرپ

1239خساپ

تسیچ ام  ۀعماج  رد  لاذتبا  گنهرف  شرتسگ  1241للع 

1241شسرپ

1242خساپ

؟ درک يریگولج  نآ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ یگنهرف  مجاهت  یگدرتسگ  1242تلع 

1242شسرپ

1242خساپ

؟  تسیچ قاچاق  داسف و  شیازفا  لمجت و  ییارگ ,  فرصم  هب  مدرم  ندروآ  يور  1242تلع 

1242شسرپ

1242خساپ

تسا يا  هزیگنا  هچ  هب  ییارگدم  دیئامرفب  1243اقیقد 

1243شسرپ

1243خساپ

؟ دراد رب  رد  یعامتجا  دب  بوخ و  تارثا  هچ  1244تاهبش 

1244شسرپ

1244خساپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  فلتخم  1244داعبا 

1244شسرپ

1244خساپ

تسیچ تشحو  همهنیا  لیلد  سپ  دسرت  یم  یگنهرف  مجاهت  زا  دراد  ینغ  يوق و  گنهرف  هک  يا  هعماج  1245ایآ 

1245شسرپ

1245خساپ

؟ دراد یبقاوع  هچ  برغ  زا  دیلقت  هب  دم  ياه  سابل  1247ندیشوپ 
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1247شسرپ

1248خساپ

؟  تسیچ هناگیب  ياهوگلا  هب  ناناوج  شیارگ  1248لیلد 

1249شسرپ

1249خساپ

؟  تسیچ دنا  هدروآ  يور  هاتوک  گنت و  ياه  سابل  ندیشوپ  هب  فلتخم  عماوج  هک  نیا  1249تلع 

1249شسرپ

1249خساپ

؟  تسیچ میتسه  یمالسا  روشک  کی  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراوم  یضعب  رد  برغ  گنهرف  جیورت  1249تلع 

1249شسرپ

1249خساپ

؟ تسیچ ناریا  گرزب  ياهرهش  رد  یباجح  یب  جاور  1251لیلد 

1251شسرپ

1251خساپ

؟ دننک یم  دراو  ار  اهملیف  نیا  یناسک  هچو  ؟  تسیچ هعماج  رد  لذتبم  ياه  ملیف  ياشامت  نس  ندمآ  نیئاپ  1253تلع 

1253شسرپ

1253خساپ

یگنهرف مجاهت  1254اهشورورازبا 

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  نید  هدنیآ  ناوج  ياهرسپ  بسانمان  رهاظ  ناوج و  ياه  مناخرتخد  رد  باجح  عضو  نیا  1254اب 

1254شسرپ

1254خساپ

؟ دنیوگیم ییاهراون  هچ  هب  لذتبم  1255ياهراون 

1255شسرپ

1255خساپ
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؟ دوش یم  رتشیب  زور  هب  زور  یباجح  یب  1255ارچ 

1256شسرپ

1256خساپ

؟ تسیچ یمالسا  ریغ  ياهسابل  ندیشوپ  زا  اهرتخد  1256فده 

1256شسرپ

1256خساپ

؟ دنزاس رود  مالسا  زا  دناشکب و  داسف  هب  ار ؟ ناناوج  دهاوخیم  ییاههار  هچ  زا  1257نمشد 

1257شسرپ

1257خساپ

وا تاجاح  ردقچ  دنکب  ار  راک  نیا  رگا  دوشیم و  راتفرگ  الب  نالف  الثم  دنکن  ار  راک  نیا  سک  ره  دینک و  پاچ  هبترم  هاجنپ  ار  نآ  هک  هداد  روتسد  هدومرف و  یصخش  هب  باوخ  ملاع  رد  ربمایپ  ار  بلطم  نالف  هک  نیا  رب  یبنم  دنناسریم  پاچ  هب  ار  یبلاطم  یهاگ  هاگ 

1258شسرپ

1258خساپ

؟ دیرمشرب ار  ناوج  رشق  رد  نمشد  ذوفن  1259ياههار 

1259شسرپ

1259خساپ

؟  دیرمش رب  ار  داحلا »  شرتسگ «  شیادیپ و  لماوع  1259للع و 

1259شسرپ

1259خساپ

؟ دنک یم  هارمگ  ار  ناناوج  ام  یلماوع ، 1260هچ 

1260شسرپ

1260خساپ

؟  دشاب یم  شیازفا  هب  ور  لاس 1358  هب  تبسن  هعماج  رد  داسف  حطس  ارچ  یمالسا  تموکح  يرارقرب  هب  هجوت  اب  بالقنا و  يزوریپ  زا  لاس  تشذگ 23  هب  هجوت  اب 

1260شسرپ

1261خساپ
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؟ دشابیم هچ  هدرکلیصحت  ناناوج  مهنآ  ناناوج  یقالخا  لئاسم  زا  يرود  یلصا  1263تلع 

1263شسرپ

1263خساپ

؟ تسین مزال  يدایز  لوپ  لذتبم  يد  یس  ای  اهراون  ای  اهباتک  يارب  یلو  میهدب  يدایز  لوپ  دیاب  نآرق  ریسفت  هنومن  يارب  یبهذم  راون  ای  يد  یس  ای  باتک  هیهت  يارب  ام  هعماج  رد  ارچ 

1264شسرپ

1264خساپ

تسا هدش  دایز  داسف  يرابودنبیب و  هعماج  رد  1265ارچ 

1265شسرپ

1265خساپ

تسیچ اهنا  داقتعا  نامیا و  یتسس  تیونعم و  زامن و  هب  ناناوج  یهجوتیب  1265تلع 

1265شسرپ

1265خساپ

تسیچ یبهذم  لئاسم  زامن و  هب  ناناوج  یتبغر  یب  1266للع 

1266شسرپ

1266خساپ

؟ تسا رتشیب  ناناوج  هب  تبسن  دجاسم  هب  نالاسگرزب  شیارگ  1266ارچ 

1266شسرپ

1266خساپ

؟ دراد يرتشیب  جاور  یباجح  یب  نارهت  رد  1266ارچ 

1266شسرپ

1267خساپ

؟ دبای یم  شیازفا  زور  هب  زور  هناگیب  گنهرف  هب  ناناوج  شیارگ  ارچ  دراد , ار  یتموکح  نیناوق  نیرت  لماک  یمالسا  تموکح  میراد  داقتعا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1267شسرپ

1267خساپ
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؟  تسیچ برغ  زا  نوگانوگ  لئاسم  رد  یمالسا  ياهروشک  ناناوج  دیلقت  1267تلع 

1267شسرپ

1267خساپ

؟  تسیچ نآ  ربارب  رد  ام  فیاظو  دینک و  نایب  ار  نمشد  یگنهرف  مجاهت  یگنوگچ  داسف و  1269لماوع 

1269شسرپ

1269خساپ

؟ درک دیاب  هچ  عامتجا  رد  نآ  یفنم  ياه  هبنج  صوصخ  رد  دراد ؟ مه  یتبثم  اه  هبنج  ایآ  دریگ و  یم  أشنم  اجک  زا  ییارگدم  دم و  ياه  1271هشیر 

1271شسرپ

1272خساپ

؟ تسا هدرک  دشر  ارچ  ام  یمالسا  هعماج  رد  یسنج  هژیو  هب  یقالخا  ياهیراب  دنب و  یب  دشر  عویش و  امش  رظن  1272هب 

1273شسرپ

1273خساپ

. نز يوم  مامت  یبرغ  عماوجرد  یلو  تسا  مولعم  اهنز  يوم  زا  یمک  ام  ۀعماجرد  اریز  دراد  دوجو  یبرغ  هعماج  اب  ام  هعماج  نیب  یقرف  هچ  درادن  یقرف  رگا  دراد ؟ نز  نآ  يوم  مامت  ندید  اب  یقرف  هچ  مرحمان  يارب  نز  يوم  زا  یمک  ندید 

1273شسرپ

1273خساپ

؟ دنمادک هعماج  رد  یگنهرف  مجاهت  1274رهاظم 

1274شسرپ

1274خساپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  1275ياهرازبا 

1275شسرپ

1275خساپ

؟ تسیچ ام  هعماج  رد  صقر  ندوب  يداع  1275تلع 

1276شسرپ

1276خساپ
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دساف ش دتفیب و  هدروخ  مسق  نمشد  تسد  رد  ام  روشک  هدیسر  ياه  هویم  هزات  نیا  دیاب  ارچ  و  تسیچ . ندوب  نیبدب  ماظن  نیلؤسم  نید و  هب  تبسن  ندادن و  ماجنا  ار  ینید  ضئارف  زامن و  ندناوخن  یمالسا و  ینغ  گنهرف  زا  يرود  برغ و  گنهرف  هب  ام  زیزع  روشک  رکف  نشور  ناناوج  ندروآ  يور  یلصا  تلع 

1277شسرپ

1277خساپ

یگنهرف مجاهتاب  1279هلباقم 

؟ دینک یم  ینیب  شیپ  هنوگچ  ار  روشک  هدنیآ  برغ ,  یگنهرف  مجاهت  هب  هجوت  1279اب 

1279شسرپ

1279خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنریگ ؟ یم  هلصاف  بالقنا  نویناحور و  زا  ناناوج  1280ارچ 

1280شسرپ

1280خساپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  1282نیرتهب 

1282شسرپ

1282خساپ

؟ دیهد حرش  تالکشماب  ار  للم  نیا  هلباقم  ياه  هار  ندوب  علطم  تروص  رد  دنشاب  یم  یگنهرف  مجاهت  نوچ  يریگنماد  تالکشمراچد  زین  اه  نآ  ایآ  و  دنک ؟ یم  یط  ار  یلاور  هنوگچ  یتسرپاتکی  یمالسا  ياهروشک  رگید  رد 

1283شسرپ

1283خساپ

؟ مینک هزرابم  فلتخم  طاقن  رد  یمومع  لاذتبا  اب  هنوگچ  میریگب  ار  اههاگشناد  رد  لاذتبا  يولج  میناوتیمن  1283یتقو 

1284شسرپ

1284خساپ

؟  دوشن رتشیب  یگنهرف  لاذتبا  رطخ  هک  مینک  راگزاس  يوحن  هب  نآ  اب  ار  هعماج  هک  نیا  ای  مینک  تمواقم  مینک و  یفن  ار  نآ  دوب ؟  دهاوخ  هنوگچ  نآ  اب  هلباقم  تفای ،  ار ه  يا  هعماج  لخاد  هب  یجوم  هچنانچ 

1284شسرپ

1284خساپ

؟ دشاب یم  هچ  تسا  مکاح  هعماج  رد  هک  یگنهرف  داسف  لابق  رد  ام  1285ۀفیظو 

1285شسرپ
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1285خساپ

( دشاب یلمع  ینونک  طیارش  هب  هجوت  اب  هک  یهار  ( ؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  یلمع  1286هار 

1286شسرپ

1286خساپ

؟ میا هدرک  ادیپ  ار  عضو  نیا  ارچ  دشاب  یم  رتشیب  نمشد  ياهشالت  یگنهرف و  مجاهت  تردق  یلو  تسا  هدوب  بوخ  یگنهرف  1287هعسوت 

1287شسرپ

1287خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنناشک  یم  دوخ  فرط  هب  ار  همه  دنوش و  یم  رهش  دراو  لذتبم  ياه  سابل  اب  هک  برغ  گنهرف  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  1288ایآ 

1288شسرپ

1288خساپ

؟ تسا یفاک  هزرابم  رادقم  نیا  ایآ  میهد ؟ یم  ماجنا  یگنهرف  نوخیبش  نیا  اب  هزرابم  تاغیلبت و  نیا  اب  هزرابم  يارب  زین  ام  دننک  یم  اهنآ  ندناشک  داسف  هب  يارب  ناریا  یبالقنا  هعیش و  ناناوج  يارب  رگید  ياهروشک  هک  یتاغیلبت  ایآ 

1290شسرپ

1290خساپ

. دییامرفب ار  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  نانآ  تالکشم  لح  رد  ناناوج  ياشگهار  هک  یگنهرف  مجاهت  قیداصم  نآ و  يریگولج  ياههار  یگنهرف و  مجاهت  دروم  رد  مزال  بلاطم 

1291شسرپ

1291خساپ

تسا هدش  هتفرگ  شیپ  رد  یلمع  ياههار  هچ  نآ  اب  هلباقم  يارب  مق  ۀیملع  سّدقم  ةزوح  رد  یگنهرف  نوخیبش  يربهر  مظعم  ماقم  هتفگ  هب  یگنهرف  مجاهت  ةرتسگ  هب  هجوت  اب 

1292شسرپ

1292خساپ

؟ دییامرف حیرشت  عوضوم  ار  نیا  ةرابرد  نآرق  رظن  دننک ; فرحنم  تسرد  ریسم  زا  ار  هعماج  دنراد  دصق  يراب و ... دنبیب و  داسف و  هعاشا  اب  ياهدع  زورما ، هعماج  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

1293شسرپ

1293خساپ

دنک هزرابم  یگنهرف  مجاهت  اب  هنوگچ  ناوجون  1294کی 

1294شسرپ
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1294خساپ

؟  مینک لماک  ظفح و  ار  دوخ  دیاقع  دیاب  هنوگچ   , یگنهرف مجاهت  لباقم  1294رد 

1294شسرپ

1294خساپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  هار  نیرتهب  امش  رظن  1295هب 

1295شسرپ

1295خساپ

؟ درک دیاب  هچ  یگنهرف  مجاهت  صوصخ  1295رد 

1295شسرپ

1295خساپ

؟ درک دیاب  هچ  یمالسا  هعماج  هب  برغ  گنهرف  ذوفن  زا  يریگولج  1295يارب 

1295شسرپ

1296خساپ

؟ درک دیاب  هچ  تاهبش  ربارب  1296رد 

1296شسرپ

1296خساپ

؟ درک دیاب  هچ  هریغ  یمالسا و  تانووش  تیاعر  مدع  یگدز ,  برغ  لیبق  زا  یتالضعم  ندرک  فرطرب  1296يارب 

1296شسرپ

1296خساپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  لباقم  رد  وجشناد  کی  1297هفیظو 

1297شسرپ

1297خساپ

؟  تسیچ هعماج  یگنهرفریغ  یگنهرف و  تالکشم  لباقم  رد  ام  1298هفیظو 

1298شسرپ
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1298خساپ

؟  تسیچ نایفارطا  دوخ و  رد  یگنهرف  مجاهت  ذوفن  اب  هلباقم  1298هار 

1298شسرپ

1298خساپ

؟ دوب ناما  رد  نآ  بولطمان  ضراوع  زا  هک  درک  راتفر  دیاب  هنوگچ  ( تنرتنیا ) یناهج تاغیلبت  موجه  لباقم  1300رد 

1300شسرپ

1301خساپ

؟  مینک دروخرب  راتفر و  هنوگچ  یگنهرف  تیعضو  نتفای  دوبهب  1302يارب 

1302شسرپ

1302خساپ

؟  میهد ماجنا  ار  ینید  فیاظو  قایتشا  اب  میشاب و  ادخدای  هب  میناوت  یم  هنوگچ  برغ  یگنهرف  مجاهتو  هاگشناد  یسرد  وج  هب  هجوت  1303اب 

1304شسرپ

1304خساپ

؟ دیراد تسود  ار  نایوجشناد  ایآ  دیا ، هدمآ  هوتس  هب  یگنهرف  مجاهت  زا  اعقاو  1304ایآ 

1304شسرپ

1304خساپ

. دیئامرف حرطم  ار  هلباقم  ياهراکهار  مزال و  ییامنهار  صوصخ  نیا  رد  دنتسه  تیلاعف  لوغشم  هیفوص  هقرف  ام  رهش  رد  أدیدج  هک  نیا  هب  هجوت  1305اب 

1305شسرپ

1305خساپ

؟ اهنیا اب  دروخرب  اب  ام  فیلکت  تسا  هنوگچ  هدرک  ادیپ  قنور  یگنرف  قالخا  جیورت  ناناوج و  رد  داسف  دنا و  هدش  راتفرگ  زین  ناناوج  هدش و  برغ  یگنهرف  همجه  راچد  روشک  رد  نونکا  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما 

1307شسرپ

1307خساپ

؟ دشن دیدرت  کش و  راچد  درک و  یگداتسیا  ناضرغم  ینکفا  ههبش  ربارب  رد  ناوت  یم  1309هنوگچ 

1309شسرپ
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1309خساپ

. تسیچ قوف  یگنهرف  تالضعم  عفر  هنیمز  رد  ییوجشناد  ياهلکشت  1309هفیظو 

1309شسرپ

1309خساپ

؟ درک يریگولج  یگنهرف  مجاهت  زا  دوش  یم  1310روطچ 

1310شسرپ

1310خساپ

؟ مینک تظافح  دوخ  تاداقتعا  زا  يدج  روط  هب  میناوتب  هک  مینک  هچ  -1311

1312شسرپ

1312خساپ

؟ مینکن يریذپ  وگلا  مینیبیم  نابایخ  هچوک و  رد  هکیدارفا  زا  میناوتبات  مینک  هچ  - 21313

1313شسرپ

1313خساپ

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  یمالسا  هعماج  ناناملسم و  فئاظو  هدرک  ادیپ  عویش  یمالسا  عماوج  رد  یبرغ  گنهرف  هکنیا  هب  هجوت  1314اب 

1314شسرپ

1315خساپ

؟  تسیچ هعماج  رد  یقالخا  یعامتجا و  تالضعم  لح  هار  دنا و  هدش  نادرگ  يور  نید  زا  ناناوج  بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  1315ارچ 

1315شسرپ

1315خساپ

؟  میهدب تاجن  یشکدوخ  یگدرسفا و  دایتعا , زا  ار  ناناوج  ات  مینک  1316هچ 

1316شسرپ

1316خساپ

؟ درک هزرابم  یگنهرف  مجاهت  اب  ناوت  یم  1317هنوگچ 

1317شسرپ
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1317خساپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  رد  یهورگ  ياه  هناسر  1318شقن 

1318شسرپ

1318خساپ

؟ دوش یم  حرطم  طیحم  ای  سالک  رد  هک  یتاهبش  اب  وجشناد  دروخرب  1318هنوگچ 

1318شسرپ

1318خساپ

؟  تسیچ داسف  رد  ندش  قرغ  یگنهرف و  مجاهت  زا  سفن  ظفح  هار  1319نیرتهب 

1319شسرپ

1319خساپ

يرکف و هقباس  دروم  رد  افطل  دشاب . کسورع  نیا  ریوصت  اب  یسانجا  دقاف  هک  درادن  دوجو  یهاگشورف  چیه  ابیرقت  تسا و  هتفای  هار  ام  هعماج  هب  نانآ  یتاغیلبت  عیسو  همجه  اب  ریخا  ياهلاس  رد  هنافساتم  هک  تساه  تسینویهص  یگنهرف  مجاهت  موش  رهاظم  زا  یکی   Barby کسورع دیرضحتسم  هک  روطنامه 

1319شسرپ

( لوا تمسق  ) 1319خساپ

( مود تمسق  ) 1323خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  هعماج  يراب  ودنب  یب  شهاک  یگنهرف و  دشر  تهج  رد  یلمع  هار  1326هچ 

1326شسرپ

1326خساپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هار  1329نیرتهب 

1329شسرپ

1329خساپ

؟  مینک تواقم  اهنآ  لباقم  رد  هنوگچ  تسیچ و  ام  ءهفیظو  دنراد . ار  بان  مالسا  بوچراچ  رد  یهاوخ  شزرا   , یتسرپ سومان  یهاوخیدازآ ,  راکفا  يدوبان  رد  یعس  یگنهرف  نوخیبش  اب  مالسا  نانمشد 

1330شسرپ

1330خساپ

؟ دنهد یم  رارق  عیفش  هلیسوار و  اه  هداز  ماما  راهطا و  ءهمئا  دنور و  یمن  ادخ  دزن  ًامیقتسم  دوخ  تاجاح  نتفرگ  يارب  مدرم  1330ارچ 
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1330شسرپ

1330خساپ

؟ـ  دنتسه لوغشماه  هاگشناد  رد  هک  یناناوج  يارب  ًاصوصخم  تسیچ ـ  نآ  اب  هزرابم  ياه  هار  یگنهرف و  مجاهت  ذوفن  1331تلع 

1332شسرپ

1332خساپ

؟ دننکب دیاب  هچ  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  يارب  1334ناناوج 

1334شسرپ

1334خساپ

؟ منک هچ  نایانشآ  دزن  نابایخ و  یسورع و  سلاجم  رد  اما  مراد ، تسود  ار  1334باجح 

1334شسرپ

1334خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنروآیم ، دوجو  هب  یسایس ... ياهحانج  زا  یخرب  هدرپسرس و  ياههمانزور  زا  یضعب  مالسا و  نانمشد  هک  یناور  گنج  اب  هلباقم  و  يرکف ، ياههغدغد  اهدیدرت و  تاهبش و  ندرک  یثنخ  يارب 

1335شسرپ

1335خساپ

؟ مینک نیزگیاج  ار  يزیچ  هچ  میریگب ، ناناوج  زا  ار  هنارت  1335رگا 

1335شسرپ

1335خساپ

؟ دننک یمن  تیاعر  ار  رگید  لیاسم  ای  و  یمرحمان ، مرْجَم و  لیاسم  زا  یضعب  نویزیولت  ياه  همانرب  رد  1336ارچ 

1336شسرپ

1336خساپ

؟ تسیچ نمشد  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  ناناوج  1337ۀفیظو 

1337شسرپ

1337خساپ

؟ مینک یم  هدهاشم  زور  ره  نام  مشچ  يولج  ار  اهنیا  همه  هک  یتروص  رد  میزاس ، رود  یگنهرف  مجاهت  داسف  زا  ار  دوخ  میناوت  یم  هنوگچ  ناناوج  ام 
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1337شسرپ

1338خساپ

؟ میوش زوریپ  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  ینونک  ياه  شور  اب  ناوت  یمن  1338ایآ 

1338شسرپ

1338خساپ

؟ تسین رثؤم  ام  تاغیلبت  یلو  تسا ، رثؤم  اه  یبرغ  تاغیلبت  گنهرف و  1339ارچ 

1339شسرپ

1339خساپ

؟ میوش زوریپ  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  ینونک  ياه  شور  اب  ناوت  یمن  1340ایآ 

1340شسرپ

1340خساپ

؟ تسیچ نآ  اب  هزرابم  ياه  هار  یگنهرف و  مجاهت  ذوفن  1341تلع 

1341شسرپ

1341خساپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  تسا  هدوهیب  دیاقع  تافارخ و  زا  رپ  هک  منک  یم  یگدنز  ییاتسور  1343رد 

1343شسرپ

1343خساپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  1344ياههار 

1344شسرپ

1344خساپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  1345ياههار 

1345شسرپ

1345خساپ

؟  تشاد ناوت  یم  یتیلاعف  هچ  اه ، هاگشناد  رد  یگنهرف  مجاهت  لباقم  1346رد 
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1346شسرپ

1346خساپ

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رب  يراذگریثات  يارب  دنک  یم  يوریپ  برغ  زا  تسا و  سابل  دم  یپ  رد  ام  يوجشناد  ناوج و  1347رشق 

1347شسرپ

1347خساپ

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  یمالسا  هعماج  ناناملسم و  فیاظو  هدرک  ادیپ  عویش  یمالسا  عماوج  رد  یبرغ  گنهرف  هکنیا  هب  هجوت  1348اب 

1348شسرپ

1348خساپ

؟  مینک لماک  ظفح و  ار  دوخ  دیاقع  دیاب  هنوگچ   ، یگنهرف مجاهت  لباقم  1348رد 

1348شسرپ

1348خساپ

؟ دوش یم  يداهنشیپ  هچ  یناتسرهش  ناناوج  رد  داسف ، زا  يریگولج  1349يارب 

1349شسرپ

1349خساپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هار  1349نیرتهب 

1349شسرپ

1349خساپ

. دوش ماجن  نآ ا  دوبهب  يارب  دیاب  يراک  هچ  تسیچ و  دنا  هدش  گنرمک  ام  یگنهرف  ینید و  ياهشزرا  هکنیا  1350لیلد 

1350شسرپ

1350خساپ

يزاس 1350گنهرف 

رد تفگ  دوش  یم  ایآ  یترابع  هب  دوش و  هداد  یتاحیضوت  بلطم  ندوب  دیدج  لیلد  هب  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  لبق و  رد  یگنهرف  هعسوت  عناوم  لماوع و  اصوصخم  مالسا و  زا  لبق  مالسا و  زا  دعب  ناریا  بیشن  زارفرپ و  خیرات  لوط  رد  هعسوت  رد  گنهرف  شقن  یگنهرف و  هعسوت  موهفم  دروم  رد  مراد  تسود 

1351شسرپ

1351خساپ
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؟ دشاب اراد  دیاب  مایپ  غالبا  يارب  ار  یطیارش  هچ  غّلبم »  » 1354کی

1354شسرپ

1354خساپ

؟  مینک یمن  هدافتسا  یملع  ياه  هصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق  تباث  ياه  هزومآ  زا  1355ارچ 

1355شسرپ

1355خساپ

؟ تسا نامز  رد  روصحم  نانآ  راک  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هداد  اهب  نارگیزاب  ای  ناراکشزرو  لثم  یهورگ  هب  یلو  دنامیم ; یقاب  نانآ  راثآ  هک  یلاح  رد  دوشیمن ، هداد  تیمها  ناعرتخم  ناگدنسیون و  دننام  يدارفا  هب  ارچ 

1357شسرپ

1357خساپ

رب هّکم  هب  نایجاح  هک  نیا  زا  لبق  ناریا  روشک  رد  راک  نیا  رگا  ایآ  تسیچ ج  نارئاز  هب  نآرق  نداد  زا  ناتسبرع  روشک  فده  تسا ب ـ  حیحص  رظن  ره  زا  اهنآرق  نیا  ایآ  فلا ـ  دننکیم : تفایرد  ییاهنآرق  روشک ، نآ  فرط  زا  دنوریم ، ناتسبرع  روشک  هب  جح  يارب  هک  ادخ  ۀناخ  نایجاح 

1357شسرپ

1357خساپ

تسا ریذپهیجوت  هنوگچ  یمالسا  ياهتلم  ِرگید  يوس  زا  یبرع  نابز  جیورت  شریذپ و  دنهدیم ، حیجرت  اهنابز  ریاس  رب  ار  نآ  هک  تسا  تلم  نآ  گنهرف  زا  یئزج  یتلم  ره  نابز  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

1358شسرپ

1358خساپ

؟ دومن رارقرب  کیدزن  گنتاگنت و  یطابترا  نامزاس  نیا  اب  ناوتیم  هنوگچ  دینکیم و  داهنشیپ  ار  ییاهراکهار  هچ  نایوجشناد  هب  میرک  نآرق  ندناسانش  و  وجشناد ، رشق  هژیو  هب  هعماج  هاگشناد و  رد  ینآرق  گنهرف  ندرک  هدایپ  نایوجشناد و  بذج  روظنم  هب  امش 

1359شسرپ

1359خساپ

؟  تسیچ لاس  تسیب  زا  دعب  بالقنا  یگنهرف  1360ياهدرواتسد 

1360شسرپ

1360خساپ

یمولظم همه  نیا  ندید  اب  نم  بلق  أعقاو  ارچ ...  ارچ و  دنناد  یم  ندوب  یناملسم  مالسا و  رد  ار  ام  یگداتفا  بقع  دننک ، یم  نیهوت  تاسدقم  هب  دننک  یم  نیهوت  تیالو  هب  دننک . یم  بارخ  مالسا  رس  ار  زیچ  همه  چیه ، دننک  یمن  هک  عافد  مالسا  زا  ناداتسا  سرد  سالک  رد  ام  ياه  هاگشناد  رد  ارچ 

1361شسرپ

1361خساپ
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. میا هرهب  یب  روشک  سرادم  رد  نآ  ریسفت  زا  دوش و  یم  سیردت  یناوخور  دح  رد  نآرق  طقف  ام  سرادم  رد  ارچ  مینک  یم  یگدنز  یمالسا  روشک  رد  هک  ناملسم  ناونع  هب  ام 

1361شسرپ

1362خساپ

؟ مینکن هدافتسا  ًالصا  ای  مینادرگنرب و  یسراف  هب  تسا  یبرع  هک  ار  تیب  لها  مان  هلمج  زا  ار و  یبرع  یماسا  مه  ام  ارچ  دوش ؟ هدنادرگرب  یبرع  هب  يربع  زا  درک  تساوخرد  ار ، داهن  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  ار  دوخ  نادنزرف  یماسا  (ع ) یلع ترضح  هک  روطنامه 

1362شسرپ

1362خساپ

؟  دننک یم  يریگ  تخس  اهناوج  جاودزا  يارب  ردقنیا  هچ  1364يارب 

1364شسرپ

1364خساپ

؟ دننک یمن  يراذگ  هیامرس  نالوئسم  دایز  ام  روشکرد  یگنهرف  شخب  رد  1365ارچ 

1365شسرپ

1365خساپ

. دنا هدش  هجوت  مک  رما  نیا  هب  يزورما  ناناوج  اریز  ؟ دنراذگب مارتحا  دوخ  ناگرزب  هب  هک  دنامهف  يزورما  ناناوج  هب  ناوت  یم  1365هنوگچ 

1365شسرپ

1366خساپ

؟ دنا هداد  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  ناحادمزا  یضعب  ییوگرفکرد  عجارم  دشاب ، یمن  هعماج  زا  مدرم  راجزنارب  لیلد  روشکرد  یبهذم  تاسلج  شیازفا  ایآ 

1367شسرپ

1367خساپ

؟ دنا هدش  هناگیب  نید  هب  تبسن  مدرم  مومع  1367ارچ 

1367شسرپ

1367خساپ

انق تقادص و  نیا  ات  مینک  هچ  تسا  نیا  نم  لاوئس  درادن . دوجو  تشاد ، دوجو  مدرم  رد  هک  یکاپ  تعانق و  نآ  دندرگ ، یم  بارطضا  سرتسا و  راچد  رتشیب  هجیتن  رد  مدرم  تسا و  هدش  هتساک  دارفا  تقادص  زا  یعامتجا  لماعت  رشن و  رشح و  مدرم  اب  طابترارد  تشذگ  هک  بالقنا  زا  لاس  هس  ود  زا  سپ  ارچ 

1369شسرپ

1369خساپ
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نم ناوجون  ناوج و  یتقو  دنتسه !؟ یعضو  هچ  هب  شزرو  مان  هب  یملاس  هزیکاپ و  نیا  هب  رما  يارب  هک  ام  ناناوج  دینیبب  هک  دیا  هدز  ماع  ألم  رد  تلم  كراپ  هب  يرس  ات 5/8  یلا 8  تعاس 4  زا  اه  حبص  امش  ایآ  منک  یم  لاؤس  امش  زا  یلو  دوش  یم  طوبرم  ییاج  صخش و  ای  ناگرا  مادک  هب  مناد  یمن  نم 

1370شسرپ

1370خساپ

؟ تسیچ مک  تالیصحت  اب  ماع  مدرم  هب  هیقف  تیالو  ندناسانش  تروص  1371نیرتهب 

1371شسرپ

1372خساپ

گنهرف غ اب  هزرابم  يارب  هکنیا  ياج  هب  ایآ  تسین ؟ دنراد  اهنیا  زا  رتالاب  سب  یماقم  هک  تیب ( لها  هب  یمارتحا  یب  نیا  ایآ  تسا ؟ یتسرد  راک  یلخاد  یبرغ و  روآ  ناجیه  كرحم  ياه  گنهآ  اب  هلباقم  نینچمه  نز و  هنیس  ناناوج  کیرحت  يارب  عیرسو  دنت  یگنهآ  اب  نیسح ( ماما  كرابم  مان  رکذ  ایآ 

1372شسرپ

1372خساپ

؟  دننک یمن  لاوس  ناشیادوخ  زا  ار  اهنآ  زاینو  اهنآدوخ  رظن  لوا  دننک  يزیر  همانرب  ناوج  لسن  يارب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ارچ  - 11373

1373هراشا

1373شسرپ

1373خساپ

؟ میئوگب هچ  دننک  يرادازع  دعب  دنریگب  دای  ار  یلمع  ةریس  دیاب  ادتبا  دننک  یم  تکرش  اه  يرادازع  رد  هک  یناسک  دنیوگ  یم  هک  يدارفا  هب  خساپ  1374رد 

1374شسرپ

1374خساپ

؟ میرذگ یم  یعامتجا  دسافم  زا  یخرب  رانکزا  یتحار  هب  هزورما  1376ارچ 

1376شسرپ

1376خساپ

؟ دنشابیم تبغر  مک  یبهذم  روما  ینید و  لئاسم  هب  تبسن  ناناوج  ناناوجون و  1376ارچ 

1376شسرپ

1376خساپ

؟ مینک قیوشت  زامن  هب  ار  مکچوک  ناردارب  ناوتیم  1376هنوگچ 

1376شسرپ
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1376خساپ

؟ میهد ماجنا  میناوتیم  ییاهراک  هچ  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم  هب  ماما  بالقنا و  مالسا و  یفرعم  1377يارب 

1377شسرپ

1377خساپ

؟ مراد ياهفیظو  هچ  ام  دیامن  لمع  دوخ  یغیلبت  هفیظو  هب  دناوتیمن  نس  تلوهک  لیلد  هب  لحم  یناحور  هک  یطیارش  1377رد 

1377شسرپ

1377خساپ

؟ دییامن هسیاقم  یمالسا  ياهروشک  رگید  ناریا و  نامزیزع  روشک  نیب  ار  یناوج  هرود  رد  صوصخ  هب  1377یتسرپاتکی 

1377شسرپ

1378خساپ

؟  تسا هتشگ  لآ  هدیا  یتسرپاتکی  زا  ام  يرود  بجوم  هک  دینک  یم  ساسحا  هعماج  رد  ار  ییاهدوبمک  1378هچ 

1378شسرپ

1378خساپ

؟ دنشاب هتشاد  تیلوئسماه  نآ  ات  دوش  یمن  صخشم  نویناحور  فیاظو  دریگ و  یمن  ماجنا  نیا  هنایار  روط  هب  دجاسم  روما  يژولونکت ,  رتویپماک و  رصع  رد  ارچ  دنتسه ؟ دجسم  رواجم  هقباسدب  دارفا  یهاگ  و  درادن ؟ یبولطم  تیعضو  دجاسم  هرادا  ارچ 

1378شسرپ

1378خساپ

؟ درک تیاده  تسار  هار  هب  درادن , نید  بهذم و  هب  داقعتا  هک  ار  یصخش  ناوت  یم  1378هنوگچ 

1378شسرپ

1379خساپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  نانآاب  دروخرب  رد  ام  ءهفیظو  دننک و  یم  یگدنز  یقطانم  هچ  رد  دنراد ! دوجو  نایدیزی  نونکا  مه  1379ایآ 

1379شسرپ

1379خساپ

؟  تسیچ ناوج  لسن  هعماج و  يارب  اروشاع  ياه  1379تربع 

1379شسرپ
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1379خساپ

؟ دنوش تیب :  لها  نآرق و  قشاع  ناوج ,  لسن  مینک  1380هچ 

1380شسرپ

1380خساپ

. دیربب مان  نازومآ  شناد  يارب  بوخ  ءهیرشن  هلجم و  1381دنچ 

1381شسرپ

1381خساپ

؟  يدارفنا ای  دندناوخ  یم  تعامج  هب  ار  ناشزامن  رت  شیب  ههبج  رد  1381ناگدنمزر 

1381شسرپ

1381خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  زامن  هب  ناناوج  بذج  يارب  ییاه  هار  هچ  تسیچ و  زامن  ءهژاو  يوغل  1382يانعم 

1382شسرپ

1382خساپ

؟  منک هچ  دراد . هقالع  هنارت  یقیسوم و  هب  رت  شیب  درادن و  نآظفح  نآرق و  هب  يا  هقالع  تسا ,  ناتسبد  مود  رد  هک  مرسپ  یلو  ما ,  هدش  گرزب  یبهذم  يا  هداوناخ  رد 

1382شسرپ

1382خساپ

؟  تسیچ دنوش , انشآ  یلع 7 راگدنام  ياه  تنس  اب  دیاب  مدرم  هک  نیا  زا  1383دوصقم 

1383شسرپ

1383خساپ

؟  تسا بوخ  تلود  رظن  ریز  ناناوج  يارب  جاودزا  هاگشزومآ  دوجو  1384ایآ 

1384شسرپ

1384خساپ

؟...  تسین یملع  یسانش و  ناور  لوصا  رب  ینتبم  تسا و  یتسس  کشخ و  یغیلبت  ياه  هویش  ًالثم  دراد . داریا  ياه  هویش  ًالثم  دراد . داریا  اهداهن  نیا  یغیلبت  هویش  ایآ  دنوش . یم  نازیرگ  نید  زا  وربرور  ناناوج  مه  اب  یتیبرت )...  روما  داشرا , ياه ,  هزوح  ینید (  ياهداهن  دوجو  اب  ارچ 

1384شسرپ
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1385خساپ

؟  تسا ریذپ  ناکما  یشور  هچ  اب  غیلبت  رما  تیاده  تفرشیپ و  هوحن  دوش و  یم  سیسأت  یساسا  هچ  رب  يرادازع  تئیه  1386کی 

1386شسرپ

1386خساپ

؟  تسیچ ناناوج  يارب  اروشاع  1386مایپ 

1386شسرپ

1387خساپ

؟  تسیچ هفیظو  تروص  نیارد  تسین ؟  مک  هنیمز  نیا  رد  ام  تاغیلبت  ایآ  دشاب ؟ مّرحم  ءههد  رد  دیاب  طقف  ام  يرادازع  ایآ  امش  رظن  1387هب 

1387شسرپ

1387خساپ

؟ دوش یم  هدایپ  نیسح 7 ماما  فادها  مامت  ام  ءهعماج  رد  1387ایآ 

1387شسرپ

1388خساپ

؟  تسا هتشاذگ  يریثأت  هچ  رگید  ياه  هعماج  راکفا  نید و  رد  نیسح 7 ماما  اروشاع و  1388مایق 

1388شسرپ

1388خساپ

؟  تسا هنوگچ  ناناوج  تیبرت  رد  دجاسم  1388شقن 

1389شسرپ

1389خساپ

؟  تسا هنوگچ  دجسم  هب  ناناوج  بذج  ياه  1389هار 

1389شسرپ

1389خساپ

؟ دراد شقن  دجسم  هب  ناناوج  شیارگ  رد  دجسم , مداخ  یتح  ای  تعامج و  ماما  ندوب  باوج  1390ایآ 

1390شسرپ
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1390خساپ

؟  تسناددجسم هب  ناناوج  بذج  للع  زا  ناوت  یم  ار  نآ  لاثما  هناخباتک و  جیسب ,  یگنهرف ,  نوناک  دوجو  1391ایآ 

1391شسرپ

1391خساپ

؟  تسیچدجاسم رد  ناناوج  یخرب  روضح  مدع  تلع  دینیب ؟ یم  هنوگچ  فلتخم  دجاسم  رد  ار  ناناوج  1391لابقتسا 

1391شسرپ

1391خساپ

. دیسیونب ار  بوخ  تعامج  ماما  لاعف و  دجسم  1392تایصوصخ 

1392شسرپ

1392خساپ

؟  تسا مادک  دنسپ  ناوج  دجسم  کی  ياه  1392یگژیو 

1392شسرپ

1392خساپ

؟ درک دیاب  هچ  ناناوج  دیاقع  لوصا  ندش  هنیداهن  1393يارب 

1393شسرپ

1393خساپ

؟ درک دیاب  هچ  نویناحور  نید و  ياملع  زا  رکشت  1393يارب 

1393شسرپ

1393خساپ

. دنک یگدیسر  هک  تسین  سک  چیه  دنا و  هدش  نارهت  رهش  حطس  رد  یشورفدوخ  هب  روبجم  دنا , هداتفا  نادنز  هب  رگید  میارج  رّدخم و  داوم  شورف  تّلع  هب  ناشنارهوش  هک  اه  نز  همه  دندرک و  بارخار  اج  نآ  بالقنا  زا  دعب  اما  دوب , یسنج  ءهزیرغ  ندومن  فرطرب  يارب  يزکرم  نارهت  رد  بالقنا  زا  لبق 

1394شسرپ

1394خساپ

؟  تسین دیدش  ای  هتشادن و  دوجو  يداصتقا  لکشم  ًارهاظ  عقاوم  یضعب  هک  نیا  هب  هجوتاب  تسیچ ؟  هعماج  زین  اه و  هداوناخ  نایم  رد  یبهذم  ینید و  لیاسم  ندش  گنر  مک  تلع 

1394شسرپ
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1394خساپ

امش تدعاسم  کمک و  زا  مناوت  یم  ایآ  امش , فرط  زا  بلاطم  دییأت  تروص  رد  مریگ ؟  رارق  تدعاسم  دروم  مناوت  یم  یعجرم  هچ  زا  هنوگچ و  بناجنیا  یلام  نکمت  مدع  هب  رظن  دسرب ؟ پاچ  هب  رت  عیرس  رت و  ناسآرثا  کی  ات  دوش  ظاحل  دیاب  يدراوم  هچ  تسیچ ؟  باتک  کی  پاچ  تهج  فراعتم  ینوناق و  دنور 

1395شسرپ

1395خساپ

؟  تسیچ یعامتجا و ... یسایس ,  یگنهرف ,  تاحالصا  رد  زامن  شقن  1396شسرپ :

1396شسرپ

1396خساپ

؟  تسا هدش  دیکأت  دجاسم  ندوب  هداس  رب  ارچ  ددرگ ؟ یمن  نآ  يونعم  ماقم  ندش  مک  ثعاب  دجاسم  1397نییزت 

1397شسرپ

1397خساپ

؟  تسیچ يولع  راتفر  يایحا  زا  1398روظنم 

1398شسرپ

1398خساپ

ياه همانرب  زا  جراخ  ایآ  میناوخب ؟  سرد  لاس  دنچ  مییایب و  هیملع  هزوح  هب  ای  میوش  لوبق  روکنک  رد  ینعی  میورب ;  هاگشناد  هب  دیاب  ًامتح  يا  هتشر  ره  رد  داتسا  کی  ملع  هب  یسرتسد  يارب  ایآ  ؟  تسا ریذپ  ناکما  هار  دنچ  زا  دنتسه  ملع  کی  رد  يداتسا  تمس  ياراد  هک  يدارفا  شناد  هب  یسرتسد 

1399شسرپ

1399خساپ

منیبیم ار  اه  نیا  نم  یتقو  هدرک  رثا  مه  اهربق  نتخاس  رد  هلئسم  نیا  یّتح  دنا  مارتحا  دروم  رتشیب  تسا  رتهب  ناشعضو  يدام  رظن  زا  هک  نانآ  تسا .  هدش  ناوارف  ییارگ  تالمجت  یمشچ ، مه  مشچ  يراک ،  ایر  هتفر ، نیب  زا  بوخ  ياه  مسر  هدش و  لزلزتم  هک  تسا  یلاس  دنچ  ام  ۀقطنم  موسر  بادآ و 

1399شسرپ

1399خساپ

؟ دنک بصن  نارگید  قیوشت  يارب  دنا ، هدرک  کمک  هک  ار  یصاخشا  مان  دجسم  يولبات  رد  دسیونب و  ذغاک  يور  ار  یمدرم  ياه  کمک  دناوت  یم  ناسنا  ایآ 

1400شسرپ

1400خساپ

. میاهدوب قفوم  ناناوجون  ناناوج و  هب  نآ  زاس  ناسنا  میلاعت  مالسا  هنیهب  حیحص و  هیارا  ردام  ایآ  تسا ، هعماج  ینید  ياهناینب  اهشزرا و  رب  نآ  رابنایز  برخم و  تارثا  یگنهرف و  زوسنامناخ  مجاهت  زا  نخس  ناج  همه  هک  هزورما 

1400شسرپ
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1400خساپ

؟ تسیچ جاودزا  تالکشم  یتخس و  للع  تسا ؟ هدش  تخس  جاودزا  1401ارچ 

1401شسرپ

1401خساپ

هداس مه  هک  دنک ، راک  هچ  دیاب  دریگب ، یسورع  نشج  دهاوخب  ینمؤم  ناوج  رگا  دیوگب  ًافطل  تسین . یعامتجا  ینالف  دنیوگیم : دوشیم و  عقاو  تمالم  دروم  دنکن  تکرش  رگا  دوشیم . هانگ  راچد  دنک ، تکرش  رگا  نمؤم  ناوج  تسا . یتفع  یب  هانگ و  رسارس  دنریگیم ، هرود  نیا  رد  هک  ییاه  یسورع  نشج 

1402شسرپ

1402خساپ

؟ منک جراخ  یتخاونکی  تلاح  زا  یلهاتم  يدرجم و  نارود  رد  ار  میگدنز  هنوگچ  حیرفت ؟ هن  تسه و  یشزومآ  سالک  هن  اتسور  رد  هک  یلاح  رد  منک ، رپ  هنوگچ  ار  دوخ  تغارف  تاقوا 

1402شسرپ

1402خساپ

يامرفب ییامنهار  ارم  مهد ، بیترت  ار  ياهداس  جاودزا  کی  مناوتب  هک  نیا  يارب  مدنمشهاوخ  تسا ، هتفرگ  رارق  بناجنیا  جاودزا  رس  رب  یگرزب  هار  ّدس  رما ، نیاو  متسه  هلئسم  نیا  فلاخم  تّدش  هب  مه  هدنب  دننکیم و  هدافتسا  یقیسوم  ترسنک  زا  یسورع  جاودزا و  مسارم  رد  ام  رهش  رد  هنافسأتم 

1403شسرپ

1403خساپ

؟ دوشیم هداد  تیمها  ناناوج  يارب  غیلبت  یبهذم و  ياههمانرب  هب  ردق  هچ  ام  روشک  1403رد 

1403شسرپ

1404خساپ

؟ دوشیمن روظنم  ياهجدوب  دجاسم  هب  ناناوجون  ناناوج و  ندیشک  يارب  1404ارچ 

1404شسرپ

1404خساپ

؟ تسیچ ینیسح  تزع  داجیا  يدربراک  ياه  راکهار  داد ؟ رارق  رظن  دم  ینونک  رصع  رد  ار  راختفا  تزع و  ياه  یگژیو  اه و  هصخاش  ناوت  یم  1404هنوگچ 

1404شسرپ

1405خساپ

؟ دش هدیمان  (ع ) نیسح ماما  لاس  هک  دراد  دوجو  يرمق  يرجه  یسمش 610  لاس  اب  لاس 1381  نیب  یکرتشم  طاقن  1407هچ 

1407شسرپ
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1407خساپ

. دیهد حیضوت  ریسفت و  ار  ینیسح  راختفاو  تزع  ياه  1409هژاو 

1409شسرپ

1410خساپ

؟ دومن هدایپ  اه  هاگشناد  رد  ار  نآرق  دوش  یم  1411هنوگچ 

1411شسرپ

1411خساپ

؟ دح هچ  ات  دراد ، ریثأت  ناسنا  رمع  لوط  رد  شزرو  1411ایآ 

1411شسرپ

1411خساپ

؟ درک دیاب  هچ  نایرج  نیا  ربارب  رد  دیآ . یمن  باسح  هب  رکنم  تارکنم ، زا  یلیخ  هعماج  رد  1412هنافسأتم 

1412شسرپ

1412خساپ

؟ دنسانشب ار  لماک  نید  تسرد و  هار  دنناوتب  ناهج  مدرم  ات  دنیامن  ناونع  تداعس و ...  گرم ، ناسنا  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  نایدا  هاگدید  دنهد و  هیارا  ار  دوخ  نید  دنوش و  عمج  نایدا  مامت  زا  یناگدنیامن  دوش  یم  ایآ 

1413شسرپ

1413خساپ

؟ تسیچ ینآرق  ملع  هب  نایوجشناد  ندومن  دنم  هقالع  اه و  هاگشناد  رد  نآرق  یعوضوم  ریسفت  مان  هب  یسرد  نداد  رارق  دروم  رد  امش  رظن  مییامن ؟ رظن  راهظا  مالسا  هب  دهعتم  یناحور  کی  دننامه  میوش و  هاگآ  نسحا  وحن  هب  یمالسا  مولع  زا  میناوت  یم  هنوگچ  ناناوج  ام 

1413شسرپ

1414خساپ

. متسه ییامنهار  جاتحم  تسیچ ؟ هلاسر  ندروآ  تسد  هب  دیلقت و  عجارم  یفرعم  یگنوگچ  هنیمز و  نیا  رد  مرسپ  هب  تبسن  ردپ  ناونع  هب  نم  ۀفیظو  مریگب . وا  فیلکت  نشج  يارب  یهوکش  اب  مسارم  مراد  دصق  دسر . یم  فیلکت  ّنس  هب  يراج  هام  دنفسا  رد  مدنزرف 

1414شسرپ

1414خساپ

؟ تسیچ ینونک  ناناوجون  ناناوج و  نامیا  ظفح  يارب  نیون  1415شور 

1415شسرپ
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1415خساپ

زامن اب  ار  دوخ  ارچ  دنیوگ  یم  ام  ياقفر  زا  یلیخ  میوش ؟ وسمه  دنور  نیا  اب  دیاب  مه  ام  ایا  مینک ؟ يراد  هگن  تافاثک  زا  ار  دوخ  میناوت  یم  هنوگچ  رگید !... تاّذل  یلیخ  یلکلا و  تابورشم  يد و  یس  ملیف و  راون و  زا  دیسر ، ناوت  یم  دوخ  یناسفن  ياهزاین  ۀمه  هب  هک  هدش  يروط  زورما  ۀعماج 

1415شسرپ

1416خساپ

چ تسیچ ؟ امش  ۀیصوت  موش . یم  اه  نآ  دننام  منک  اهر  ار  دوخ  رگا  مناد  یم  ینانچ ! نآ  ياهوم  اب  گنت و  راولش  ناناوج  زا  هدش  رپ  اه  یشورف  يد  یس  اه و  پولک  ضوع  رد  میا ! هدنام  دجسم  رد  درمریپ  دنچ  مدوخ و  مدید  مک  مک  میتفر . یم  دجسم  هب  مه  اب  شیپ  لاس  نیدنچ  هک  متاشد  يدایز  ناتسود  نم 

1416شسرپ

1417خساپ

. مهاوخ یم  ییامنهار  امش  زا  تسا . هدش  تیمها  مک  نآرق  اعد و  زامن و  هب  تبسن  ییامنهار  نارود  زا  یلو  دش  یم  رادیب  حبص  زامن  يارب  دناوخ و  یم  لیمک  ياعد  لسوت و  ياعد  نآرق ، زامن ، بترم  فیلکت  نامز  زا  لبق  دناوخ . یم  سرد  ییامنهار  مود  سالک  رد  مراد  يرتخد 

1417شسرپ

1417خساپ

؟ مینک هعجارم  لوئسم  ای  هرادا  مادک  هب  دیاب  تسا  دجسم  دقاف  هک  يا  هقطنم  رد  دجسم  ثادحا  تساوخرد  1418يارب 

1418شسرپ

1418خساپ

؟ دینک نایب  ار  هعماج  یهلا  فادها  رد  جیسب  شقن  نآرق ، مالسا و  هاگدید  1418زا 

1418شسرپ

1419خساپ

؟ دومن بیغرت  قیوشت و  زامن  ندناوخ  هب  هرابود  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  هدرک ، كرت  ار  زامن  هک  تسا  یتدم  یلو  دناوخ  یم  زامن  ًالبق  هک  1419یسک 

1419شسرپ

1419خساپ

!؟ تسین ناشنأش  اب  بسانم  هک  دننک  یم  ییاهراک  دنناوخ  یم  هغالبلا  جهن  نآرق و  هک  ییاه  نآ  ارچ  تسا ؟ هدیسر  اج  نیا  هب  هعماج  تیعضو  تسا ، تیونعم  تیناحور و  نآرق ، روشک  هک  ام  روشک  رد  ارچ 

1420شسرپ

1420خساپ

؟ تسا دایز  هعماج  نیا  رد  داسف  یلو  دننک ، یم  رازگرب  قوش  روش و  اب  ار  نآ  (ع ) نیسح ماما  يرادازع  دننام  دوش ، یم  رازگرب  اه  يرادازع  هک  ینامز  ام  مدرم  ارچ  هک  منادب  متساوخ  یم 

1420شسرپ
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1420خساپ

؟ تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  يا  هیآ  ایآ  تسیچ ؟ شزرو  ةرابرد  مالسا  1421رظن 

1421شسرپ

1421خساپ

؟ دنرادن یبوخ  دوخرب  عوجر  بابرا  اب  تارادا  نادنمراک  1422ارچ 

1422شسرپ

1422خساپ

تفگ دیاب  هچ  دنکیم  ادیپ  شمارآ  باصعا  یقیسوم  هب  نداد  شوگ  اب  دنتسه  یعدم  هک  1422یناسک 

1422شسرپ

1422خساپ

؟ داد تاجن  تسا ، هدش  قشع  يرامیب  راچد  هک  ار  یناوج  دیاب  1423هنوگچ 

1423شسرپ

1423خساپ

ار تافارخ  ندش  هدیچرب  هار  اهنآ و  اب  دروخرب  زاوج  دننکیم . حرطم  دشاب ، هتشادن  یحیحص  يوق و  دنس  دیاش  هک  ار  یبلاطم  ناناوخ  هضور  ناحادم و  یضعب  دوشیم  هدهاشم  تسا  بولطم  رایسب  ع   ) تیب لها  تبیصم  رکذ  هشور و  سلاجم  رد  تکرش  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

1423شسرپ

1424خساپ

دنتسه نازابناج  زا  یلیخ  یلو  ماهدوب  بلطواد  نوچ  مرادن  ضارتعا  متسین و  دیما  ان  یلو  ماهدش  زابناج  هک  تسا  لاس   15 دنوشیم . دیهش  یکی  یکی  نازابناج  زا  يرایسب  دیامنب ؟ عافد  نازابناج  زا  دناوتیم  هنوگچ  هیملع  ةزوح  یمالسا  ياهشزرا  زا  عافد  يارب 

1424شسرپ

1424خساپ

تسا یناسنا  هچ  نیا  تسا و  یهاگشناد  هچ  نیا  تسا  يزاس  ناسنا  هاگشناد  ههبج  : " دومرف ماما  ترضح  هک  1425نیا 

1425شسرپ

1425خساپ

ار ب تافارخ  ندش  هدیچرب  هار  اهنآ و  اب  دروخرب  زاوج  دننکیم . حرطم  دشاب ، هتشادن  یحیحص  يوق و  دنس  دیاش  هک  ار  یبلاطم  ناناوخ  هضور  ناحادم و  یضعب  دوشیم  هدهاشم  تسا  بولطم  رایسب  تیب ع  لها  تبیصم  رکذ  هضور و  سلاجم  رد  تکرش  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

1425شسرپ
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1425خساپ

؟ تسیچ شزرو  ةرابرد  مالسا  1426رظن 

1426شسرپ

1426خساپ

؟ درک داجیا  دیاب  هعماج  رد  ار  ملاس  تاحیرفت  ۀنیمز  ینونک  ۀعماج  رد  هنوگچ  تسیچ ؟ هدش  هراشا  نآ  هب  ثیداحا  رد  هک  ملاس  تاحیرفت  زا  1426روظنم 

1427شسرپ

1427خساپ

؟ دهد تاجن  نارحب  نیا  زا  ار  دوخ  هنوگچ  دنکب و  دیاب  هچ  دننکب ، کمک  وا  هب  دنناوت  یمن  مه  شا  هداوناخ  تسین و  جاودزا  هب  رداق  رگید  تاهج  يداصتقا و  ظاحل  زا  یلو  دراد ، جاودزا  هب  زاین  دراد و  رارق  یناسفن  ياه  شهاوخ  ضرعم  رد  هک  یناوج 

1427شسرپ

1427خساپ

؟ تسا اه  نز  ریپ  راتفر  ندرک  تیاعر  ار  لالحو  مارح  ندشن و  رهاظ  مرحمان  ولج  ندناشوپ ، مرحمان  زا  ار  اهوم  امش  رظن  هب  ینک ! یم  تکرش  اه  نز  ریپ  لثم  اه  یسورع  رد  ارچ  هک  دنریگ  یم  داریا  نم  هب 

1428شسرپ

1428خساپ

؟ دهدن خر  ییاطخ  نآ  رد  مینک و  هرادا  ار  هسلج  یبولطم  ۀنوگ  هب  ات  مینک  هچ  تسا  هنوگچ  یناوخ  هضور  یحادم و  ۀقیرط  1429نیرتهب 

1429شسرپ

1429خساپ

؟ مربب نیب  زا  تسا ، مک  رایسب  هک  ار  یگنهرف  فالتخا  نیا  مناوت  یم  هنوگچ  تسا . رت  فیعض  يداقتعا  رظن  زا  رتهب و  یلام  رظن  زا  مرسمه  ةداوناخ  میراد . ملپید  ود  ره  ما و  هدرک  جاودزا  هلاس  يرتخد 19  اب  تسا  هام  هد  هک  هلاس  متسه 27  يرسپ 

1430شسرپ

1430خساپ

؟ ناناوج فارحنا  يارب  یهار  ای  تسا  ناناوج  يارب  یشزومآ  ۀلیسو  کی  هلیسو  نیا  ایآ  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  ناناوج  يارب  تنرتنیا  زا  حیحص  1430هدافتسا 

1430شسرپ

1430خساپ

؟ درک يریگولج  سول  رادلوپ و  ياهزومآشناد  لثم  نازومآشناد  یضعب  هب  تبسن  ناملعم  یخرب  ندش  لئاق  ضیعبت  زا  ناوتیم  1431هنوگچ 

1431شسرپ
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1431خساپ

؟ تخاس ییاباب  دیهش  دننامه  یتیصخش  شیوخ  تسود  دوخ و  زا  ناوتیم  1431هنوگچ 

1431شسرپ

1431خساپ

. دییامن نایب  عبانم  رکذ  اب  ار  لاؤس  نیا  خساپ  تسیچ ؟ شهوژپ  قیقحت و  هب  نایوجشناد  یتبغر  یب  1432للع 

1432شسرپ

1432خساپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  یعامتجا  تافارحنا  اب  هعیش  ناوج  کی  دروخرب  1433هوحن 

1433شسرپ

1433خساپ

فارحنا یگنهرف و  مجاهت  رطخ  ضرعم  رد  مه  لحم  ناناوج  یفرط  زا  دنهد ؛ یمن  افعتسا  مه  تأیه  رد  تیوضع  زا  دنیآ و  یمن  دجسم  هب  ناضمر  هام  زا  ریغ  اه  نآ  زا  یخرب  دنرادن و  یغیلبت  یگنهرف و  تیلاعف  هنوگ  چیه  دجسم  نتخاس  زا  دعب  هک  دنتسه  دجسم  يانما  تأیه  ناونع  هب  يدارفا  ام  ياتسور  رد 

1435شسرپ

1435خساپ

. دیهد حیضوت  ًاحورشم  دییامن ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  یگنهرف  نینچ  دوجو  ترورض  تسه ؟ گنهرف  نیا  يایحا  تداهش و  دیهش و  گنهرف  هب  يزاین  ام  روشک  رب  مکاح  یگنهرف  ّوج  هب  هجوت  اب  رضاح  لاح  رد 

1435شسرپ

1435خساپ

؟ دیهدیم هئارا  ار  يراکهار  هچ  ناوج  لسن  یبهذم  ینید و  تالاؤس  هب  قیقد  یملع و  عیرس و  ییوگ  خساپ  روظنم  1436هب 

1436شسرپ

1436خساپ

؟ دریگ تروص  دیاب  هنوگچ  یباجحدب  لیبق  زا  یعامتجا  دسافم  اب  1437هزرابم 

1437شسرپ

1437خساپ

؟ درک دیاب  هچ  هعماج  رد  یباجحدب  هلئسم  نتفر  نیب  زا  1438يارب 

1438شسرپ
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1438خساپ

؟ دیآرد هعماج  رد  فرع  کی  تروص  هب  دنراذگب و  مارتحا  رتگرزب  دارفاهب  رتکچوک  دارفاات  دراد  دوجو  یهار  1439هچ 

1439شسرپ

1439خساپ

؟ درک دیاب  هچ  هعماج  رد  یباجحدب  هلئسم  نتفر  نیب  زا  1440يارب 

1440شسرپ

1440خساپ

؟ تسیچ هیملع  هزوح  شقن  دننکیمن ؟ ادیپ  نآ  يارب  یبسانم  ياهراکهار  ندومن ، بوکرس  ای  ندرک  موکحم  ياج  هب  ارچ  ددرگیمرب ، یسنج  تایامت  هب  یعون  هب  هعماج  تالکشم  رثکا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

1441شسرپ

1441خساپ

؟ دوش یم  هجوت  رت  مک  ناشیا  يرادازع  دالیم و  مسارم  هب  دوش و  یم  تبحص  ناشیا  زا  رتمک  اه  ینارنخس  رد  تسا ، (ع ) یلع ماما  گرزب  دنزرف  (ع ) نسح ماما  هک  يدوجو  اب  ارچ 

1442شسرپ

1442خساپ

؟ تسیچ امش  رظن  دنهد ، یمن  تیمها  نآ  هب  دش ، دازآ  وئدیو  لثم  رگا  هراوهام  دندقتعم  دنک و  لرتنک  ار  ناناوج  دناوت  یمن  هراوهام  زا  هدافتسا  عنم  نوناق  دنیوگ  یم  یضعب 

1443شسرپ

1443خساپ

؟ تسا حیحص  درادن ، يرثا  نانچ  نآ  یلقع  لالدتسا  دش و  دراو  ساسحا  هار  زا  وا  اب  دیاب  تسا ، یساسحا  نوچ  ناوج  هک  هتفگ  نیا  ایآ  مینک ؟ تیوقت  نارگید  دوخ و  ياهلد  رد  ار  همئا  تفرعم  قشع و  هنوگچ 

1444شسرپ

1444خساپ

؟ تسیچ مالسا  نید و  هب  ناناوج  شیارگ  ياههار  1446نیرتهب 

1446شسرپ

1446خساپ

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  1448ياهراکهار 

1448شسرپ
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1448خساپ

؟ دوش یمن  هدناسانش  ناناوج  هب  یقطنم  تسرد و  تروص  هب  یبهذم  لیاسم  نیناوق و  1449ارچ 

1449شسرپ

1449خساپ

؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یضعب 

1449شسرپ

1449خساپ

؟ دراد رسدرد  همه  نیا  ندز  ادخ  زا  فرح  دنتفرگ . رخسمت  هب  ارم  مفگ ، باجح  زا  اج  ره  دز . ادص  لما  ارم  دیدنخ و  نم  هب  مرادن ، رسپ  تسود  هک  نیا  زا  میاه  سالک  مه  زا  یکی  يزور 

1450شسرپ

1450خساپ

؟ دنا هنوگچ  ادخ  دزن  تسا ، هدش  نانآ  یگدولآ  ثعاب  تثارو  ای  هدولآ  طیحم  هک  1452يدارفا 

1452شسرپ

1452خساپ

؟ تسیچ امش  رظن  دنهد ، یمن  تیمها  نآ  هب  دش ، دازآ  وئدیو  لثم  رگا  هراوهام  دندقتعم  دنک و  لرتنک  ار  ناناوج  دناوت  یمن  هراوهام  زا  هدافتسا  عنم  نوناق  دنیوگ  یم  یضعب 

1452شسرپ

1452خساپ

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  1453ياهراکهار 

1453شسرپ

1453خساپ

؟ دوش یمن  هدناسانش  ناناوج  هب  یقطنم  تسرد و  تروص  هب  یبهذم  لیاسم  نیناوق و  1454ارچ 

1454شسرپ

1454خساپ

؟ دوش یمن  ییاشگزاب  فافع  ياه  هناخ  1454ارچ 

1454شسرپ

زا 1883تسرهف هحفص 192 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1454خساپ

!؟ تسا دایز  ام  تکلمم  رد  داسف  میا و  هدیسر  زور  نیا  هب  نونکا  یمالسا  ندمت  رد  نایناریا  گرزب  شقن  ینغ و  یگنهرف  ثاریم  نهک و  ندمت  نتشاد  دوجو  اب  نایناریا  ام  ارچ 

1455شسرپ

1455خساپ

؟ تسین رثؤم  ام  تاغیلبت  یلو  تسا ، رثؤم  اه  یبرغ  تاغیلبت  گنهرف و  1456ارچ 

1456شسرپ

1456خساپ

؟ تسا اور  یبرغ  گنهرف  زا  دیلقت  1457ایآ 

1457شسرپ

1457خساپ

؟ دوش یمن  ییاشگزاب  فافع  ياه  هناخ  1457ارچ 

1458شسرپ

1458خساپ

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  1458ياهراکهار 

1458شسرپ

1458خساپ

؟ تسیچ زورما  لسن  ناناوج و  یگنهرف  لوفا  يزیرگ و  نید  1459للع 

1459شسرپ

1459خساپ

؟ تسا هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  1462ارچ 

1462شسرپ

1462خساپ

؟ دوش یمن  هدناسانش  ناناوج  هب  یقطنم  تسرد و  تروص  هب  یبهذم  لیاسم  نیناوق و  1465ارچ 

1465شسرپ
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1465خساپ

؟ دنوش زامن  دنبیاپ  دنوشن و  هدز  بهذم  زا  هک  مینک  راتفر  اه  نآ  اب  هنوگچ  دنا ، هدش  نادرگ  يور  مالسا  زا  ام  ياه  ناوج  هنافسأتم  هک  نیا  دوجو  1465اب 

1465شسرپ

1465خساپ

؟  دومن باختنا  دیاب  ار  یهار  هچ  ینید ,  عماجم  هب  ناناوج  نداد  هجوت  يارب  درک و  لح  دیاب  یهار  هچ  زا  ار  لکشم  نیا  دننک ؟  يراددوخ  ینید  عماجم  رد  تکرش  زا  ناناوج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببس  یلماوع  ای  لماع و  چـه 

1467شسرپ

1467خساپ

؟  دومن باختنا  دیاب  ار  یهار  هچ  ینید ,  عماجم  هب  ناناوج  نداد  هجوت  يارب  درک و  لح  دیاب  یهار  هچ  زا  ار  لکشم  نیا  دننک ؟  يراددوخ  ینید  عماجم  رد  تکرش  زا  ناناوج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببس  یلماوع  ای  لماع و  چـه 

1467شسرپ

1468خساپ

؟  دومن باختنا  دیاب  ار  یهار  هچ  ینید ,  عماجم  هب  ناناوج  نداد  هجوت  يارب  درک و  لح  دیاب  یهار  هچ  زا  ار  لکشم  نیا  دننک ؟  يراددوخ  ینید  عماجم  رد  تکرش  زا  ناناوج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببس  یلماوع  ای  لماع و  چـه 

1468شسرپ

1468خساپ

؟ ادهش ای  دناهدرک  تمدخ  رشب  هب  رتشیب  نیفشتکم  نیعرتخم و  1469املع و 

1469شسرپ

1469خساپ

؟ تسا هدش  شومارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  1469ارچ 

1469شسرپ

1469خساپ

؟ تسا هدش  شومارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  1470ارچ 

1470شسرپ

1470خساپ

؟ درک دیاب  هچ  یمالسا  هعماج  رد  یمالسا  يزاسگنهرف  1470يارب 

1470شسرپ
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1470خساپ

؟ تسیچ ترتع ، نآرق و  هب  هعماج  هرابود  تشگزاب  1471هار 

1471شسرپ

1471خساپ

؟ تسیچ ترتع ، نآرق و  هب  هعماج  هرابود  تشگزاب  1472هار 

1472شسرپ

1472خساپ

؟  تشاد هگن  رود  تبیغ  لثم  یناهانگ  زا  ار  هعماج  ناوت  یم  1473هنوگچ 

1473شسرپ

1473خساپ

؟  تسج هرهب  یمالسا  گنهرف  شرتسگ  يارب  هدیدپ  نیا  زا  ناوت  یم  ییاهراک  هار  هچ  اب  دینک ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  تنرتنیا  1473ریثات 

1473شسرپ

1473خساپ

؟  تسا هنوگچ  یناوخزامن  گنهرف  شرتسگ  ياه  1474شور 

1474شسرپ

1474خساپ

؟ درک داجیا  هعماج  رد  يراک  نادجو  گنهرف  ناوت  یم  1475هنوگچ 

1475شسرپ

1475خساپ

؟  منک هچ  میامن  لمع  رثوم  ما  هداوناخ  تافالتخا  لح  رد  مناوتب  هک  نیا  1475يارب 

1475شسرپ

1475خساپ

؟  تشاد هگن  رود  تبیغ  لثم  یناهانگ  زا  ار  هعماج  ناوت  یم  1476هنوگچ 

1476شسرپ
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1476خساپ

؟  میروخن ار  ریوزت  روز و  رز ، بیرف  ات  مینک  1476هچ 

1476شسرپ

1476خساپ

 . دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  1477ياهراکهار 

1477شسرپ

1477خساپ

؟  مییامن راتفر  هاگشناد  رد  یبهذم  ریغ  دارفا  اب  1478هنوگچ 

1478شسرپ

1478خساپ

؟ تشاذگ ياج  رب  یمالسا  هعماج  رد  يراثآ  هچ  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  1478مایق 

1478شسرپ

1478خساپ

؟ درک توعد  ینید  تاروتسد  زا  يوریپ  هب  تسا ، غولب  هناتسآ  رد  هک  ار  یناوج  ناوت  یم  1479هنوگچ 

1479شسرپ

1479خساپ

؟ تسا شیازفا  هب  ور  فارحنا  داسف و  یبهذم  تاغیلبت  ینید و  تاسسؤم  دوجو  اب  1479ارچ 

1479شسرپ

1479خساپ

؟ تسا هنوگچ  رتهب  تروص  هب  همانرب  تّیفیک  دنریگ . رارق  داشرا  تیاده و  ریسم  رد  ات  میشاب  هتشاد  یغیلبت  راک  میهاوخ  یم  میتسه و  ناناوج  زا  هعومجم  اب 

1480شسرپ

1480خساپ

؟ میهد یتشآ  نید  اب  تسا ، هدیرب  نید  زا  هک  یسک  1480هنوگچ 

1480شسرپ
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1480خساپ

؟ درک تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا  نتشاذگن  رانک  اب  ناوت  یم  1481ایآ 

1481شسرپ

1481خساپ

؟ تسیچ یعامتجا  رظن  زا  داسف  نیا  زا  يریگولج  هار  میتسه و  رگ  هلیح  وگغورد و  ناناملسم  ام  1482ارچ 

1482شسرپ

1482خساپ

؟ تسین رتهب  مینک ، باسح  یسمش  میوقت  اب  ار  یمالسا  ياهدادیور  رگا  1482ایآ 

1482شسرپ

1482خساپ

؟ دریگ تروص  یتسیاب  ییاهراک  هچ  یگداوناخ  دسافم  زا  يریگولج  1483يارب 

1483شسرپ

1483خساپ

.( تسا هدوبن  زاسراک  ناناوج  حطس  رد  هتبلا  تسا و  بجاو  رما  کی  نیا  هک  حیضوت  نیا  اب  ( ؟ درک دیاب  هچ  دنشاب ، هتشادن  یساره  چیه  دنراد  هک  یهلا  هفیظو  نیا  زا  دارفا  همه  ددرگ و  یناگمه  ام  یمالسا  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نیا  يارب 

1484شسرپ

1484خساپ

؟ دینک بذج  تیونعم  هب  رتشیب  هچره  ار  ناناوج  دینکیمن ، یعس  یسانشناور ، ینابم  زا  نتفرگ  کمک  تمسرد و  یهدنامزاس  اب  ارچ  و  یشزومآ ، زکارم  رد  صوصخب  میتسه ، یعامتجا  دسافم  دهاش  هنافسأتم  مه  زاب  ارچ  جسیب ، صلخم  يورین  دوجو  اب 

1485شسرپ

1485خساپ

؟  درادن دوجو  سرادم  حطس  رد  نآ  شزومآو  هلئسم  نیا  ارچ  درک ؟  دیاب  هچ  هعماج  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ندش  ریگ  همهو  شرتسگ  1486يارب 

1486شسرپ

1486خساپ

. درک هزرابم  نید )  هلیسوب  نیدرس  ندیرب   ) اب ناوت  یم  هنوگچو  تسیک ؟  هدهع  هبو  تسیچ  ناوج  رشق  يارب  نید  باذج  هرهچ  نداد  ناشن  لح  1487هار 

1487شسرپ
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1488خساپ

یحص نیسح (  ماما  يارب  صوصخب  تیب و  لها  يارب  يرادازع  هوحن  نیا  ایآ  هک  تساجنیا  لاوس  لاح  دنروآ  یم  رد  روجان  ياهادص  حادم  یحادم  نیح  رد  هکنیا  ای  دنهد  یم  ماجنا  ندیبوک  تروص  ورس  هب  شهج و  اب  هارمه  ار  ینز  هنیس  سدقم  دهشم  صخألاب  اهناتسرهش  رد  یبهذم  ياهتئیه  هک  هدش  مسر  ادیدج 

1488شسرپ

1488خساپ

؟ دیئامرف نایب  ًافطل  ار  هبوت  طیارش  تسیچ ؟ میرک  نآرق  ینافرع  دنلب  نیماضم  اب  ناناوجون  ندرک  سونأم  هار  1489نیرتهب 

1489شسرپ

1490خساپ

؟ دنهدیمن تلم  گنهرف  هب  یتیمها  چیه  ًالصا  نیلوؤسم  یلو  دوشیم  هتفگ  رایسب  فرح  رد  یگنهرف  لئاسم  1490ارچ 

1490شسرپ

1490خساپ

؟ تسیچ هلاسم  نیا  يارب  امش  ییارجا  لح  هار  درک ؟  كرت  ار  تسا  هدش  لالح  ادخ  طسوت  هک  ناناوج  نارحب  ياه  لح  هار  نیرتابیز  زا  یکی  ناونعب  تقوم  جاودزا  تسا  زیاج  یمومع  فرع  تحابق  لیلدب  ایآ 

1491شسرپ

1491خساپ

؟ هن ای  تسا  ریذپناکما  ام  روشک  رد  اهگنهرف  عاونا  همه  لدابت  يارب  یگنهرف  زاب  ياضف  کی  داجیا  1491ایآ 

1491هراشا

1491شسرپ

1492خساپ

؟ راعش ای  میربب  راکب  تسا  رتهب  تعنص  ملع و  هار  رد  ششوک  شالت و  ملع و  حالس  ربکتسم  ياهروشک  لباقم  رد  ام  1492ایآ 

1492شسرپ

1493خساپ

؟...  تقوم و جاودزا  نوچمه  میرادن  ار  دندوب  زاجم  مالسا  رظن  زا  هک  ياه  يدازآ  یتح  بالقنا  زا  دعب  1493ارچ 

1493شسرپ

1494خساپ

؟ تسا هتشادن  نآلا  ات  مزال  مادقا  هجو  نیرتهب  لئاسم  لیلحت  ۀقیرط  دیاقع و  یشزومآ  ياهسالک  زا  هدافتسا  دنشاب و  یم  تیولوا  رد  نیلوؤسم  ماوقا  هک  مادختسا  ۀظحل  صوصخب  تین و  صولخ  ششوک و  شالت و  لاملاتیب و  زا  هدافتسا  رد  مه  جیسب  دوخ  ارچ 
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1494شسرپ

1494خساپ

؟ دنرادن هیکزت  نیلوؤسم  1494ارچ 

1494شسرپ

1494خساپ

؟ دنکیمن هدافتسا  دادعتسا  اب  دارفا  نیا  زا  روشک  ارچ  دننکیمن و  عونمم  نوناق  کی  ناونع  هب  راک  نیا  ارچ  تسا  يراوشد  راک  راک ، نیا  يارب  هجدوب  یمک  ندادرارق  ینعی  دهد  یم  ار  اهرغم  جورخ  ةزاجا  روشک  ارچ 

1495شسرپ

1495خساپ

؟  هدش دهاوخ  ای  هدش  عضو  نیا  يارب  يرکف  هک  منادب  مه  اوخیم  تسا  لاذتبا  هب  ور  روشک  1495گنهرف 

1495شسرپ

1495خساپ

؟ تسا هدش  حرطم  رتدوز  يدازآ  هلأسم  هداتفین  ياج  يدازآ  حیحص  گنهرف  هک  يا  هعماج  رد  1496ارچ 

1496شسرپ

1496خساپ

؟ دنهد یم  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  دننک و  یم  هاگن  رخسمت  تروص  هب  مشوپ  یم  رداچ  هک  نم  ام  هعماج  رد  1496ارچ 

1497شسرپ

1497خساپ

؟ دریگیم رارق  تناها  دروم  دننکیم و  هاگن  رگید  دید  اب  دشوپیم  رداچ  هک  يدرف  هب  ام  هعماج  رد  1497ارچ 

1497شسرپ

1497خساپ

؟ مینک حالصا  ار  دوخ  گنهرف  میهاوخ  یم  هنوگچ  یک و  یک ؟ ات  یتیریدم  یشزومآ و  يزیرهمانرب  رد  فعض  1497صقن و 

1498شسرپ

1498خساپ

؟ مینک ادا  دنتشاذگ ، نامشود  رب  ادهش  هک  ار  یتلاسر  قح  تروص  نیرتهب  هب  میناوت  یم  1498هنوگچ 
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1498شسرپ

1498خساپ

؟ دننک هعجارم  اجنآ  هب  دننک  جاودزا  دنناوت  یمن  هک  یناسک  هک  تسین  مه  يزکارم  نینچ  تسا و  هداتفین  اج  ام  هعماج  رد  تقوم  جاودزا  ارچ  دنرادن ، جاودزا  تردق  مه  اهناوج  و  تسا ، هدرک  ادیپ  جاور  داسف  ردق  نیا  هک  يا  هعماج  رد  ارچ 

1499شسرپ

1499خساپ

؟ دنوش یم  لسوتم  عورشمان  لماوع  هب  ناناوج  دراد  دوجو  هغیص  جاودزا و  عورشم  لماوع  هکنیا  اب  1499ارچ 

1499شسرپ

1500خساپ

؟ دوشیمن تبحص  هانگ  هلیسو  هب  منهج  ياهباذع  اب  هطبار  رد  1500ارچ 

1500شسرپ

1500خساپ

اهراب نم  دننارذگ  یم  بوخ  ار  ناشتاروما  دننک و  یم  یگدنز  يرادوربآ  اب  هک  ییاهمناخ  زا  یضعب  دننک ، یم  هدایپ  دنریگ و  یم  ناشدوخ  يارب  وگلا  نارتخد  زا  یضعب  ناشنارسمه و  اب  دننک ، یم  تبحص  هدننز  روطنیا  هک  دننک ، یمن  هدافتسا  راگزاس  وناب  دک  ییاهمناخ  زا  یهورگ  ياه  هناسر  رد  ارچ 

1501شسرپ

1501خساپ

؟ دشاب یم  هچ  یگنهرف  ياه  هعومجم  امش  يارب  زیزع  مالسا  ياه  نامرآ  ققحت  زا  هک  یمهم  فده  ؟ دوش لح  یتسیاب  هنوگچ  یگنهرف  ماجنا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اتسور و  رهش و  رد  تاکز  زامن و  گنهرف  شرتسگ  اب  روشک  یگنهرف  هدمع  تالکشم  امش  رظن  هب 

1502شسرپ

1502خساپ

؟ تسیچ دجاسم  رد  ینید  نامتفگ  يرازگرب  زا  1502فده 

1502شسرپ

1502خساپ

؟ دشاب یم  گنر  مک  فیعض و  ًاتبسن  یبهذم  ینید  یمالسا و  تاداقتعا  رظن  زا  دشاب و  یم  مکاح  یمالسا  ناریا  رب  یمالسا  يروهمج  ماظن  هک  نامز  نیا  رد  ناناوج  ارچ 

1503شسرپ

1503خساپ

؟ دوش مک  يزاب  یتراپ  يراوخهوشر و  ردقنیا  مینک  راک  1504هچ 
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1504شسرپ

1504خساپ

نیا ف هب  هعماج  هک  تسا  هدش  ثعاب  یسک  هچ  تسیچ ؟  لیلد  دنتسه ،  یمالسا  هعماج  زا  رتالاب  یملع  ظاحل  زا  مدرم  نآ  درادن  دوجو  مالسا  نوچ  ینید  هک  يدایز  هناگیب  ياههعماج  رد  یلو  دننک  یم  لمع  دنک  یلیخ  یملع  ظاحل  زا  مدرم  دراد  روضح  نآرق  مدرم  نیب  رد  هک  ناریا  یمالسا  هعماج  رد  ارچ 

1505شسرپ

1505خساپ

؟ دشاب هداتفا  قافتا  عیجف  عضو  نیا  دیاب  تسا  یبهذم  يرهش  هک  دهشم  رد  ارچ  تسا ؟ هدش  جیار  داسف  يرابودنبیب و  روشک  نیا  رد  دیاب  ارچ  دنتسه ، (ع ) راهطا همئا  رادتسود  ناناملسم و  ام  روشک  مدرم  هک  رما  نیا  هب  هجوت  اب 

1506شسرپ

( لوا تمسق  ) 1506خساپ

( مود تمسق  ) 1509خساپ

؟  دینادیمن رصقم  لوئسم و  نامز  نیا  رد  ار  نید  ياملع  امش  ایآ  دهد .  تسرد  باوجدناوتیمن  تسیچ ؟  مالسا  باختنا  لیلد  دوش  هدیسرپ  رگا  دنادیم  ناملسم  ار  دوخ  هک  یناوج  ره  هن  ناوج  کی  زا  ارچ 

1511شسرپ

1511خساپ

رین زا  ارچ  دوش  یمن  رگا  دنوشیم  يریگیپ  رگید  تاماقم  یماظتنا و  يورین  هیئاضق و  هوق  یئوس  زا  لئاسم  نیا  دشاب ؟  هتشاد  هنانز  ششوپ  درم  اهدرم و  ندرک  شیارآ  نامنادرم و  يوس  زا  یتریغ  یب  نامنانز و  يوس  زا  اه  یتفع  یب  یتمرح و  یب  هنوگنیا  دهاش  ام  ردقنارگ  يادهشو  زیزع  ماما  نامز 

1512شسرپ

1512خساپ

نویزیولت ت زا  بترم  اهکناب  رد  یشکهعرق  ای  ناکیپ و  وردوخ  مانتبث  يارب  اهکناب  رد  هیامرس  ندیناباوخ  يارب  هکیتروص  رد  دنکیمن  یهجوت  لباق  يراذگهیامرس  رما  نیا  هب  ناناوج  قیوشت  نآرق و  ظفح  يارب  تلود  ارچ  میراد  ار  نآرق )  ) ینامسآ باتک  کی  طقف  ناناملسم  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1513شسرپ

1513خساپ

ینش دنلب  يادص  اب  حضاو و  ًالماک  تکرح  لاح  رد  ياهوردوخ  لخاد  اهكراپ و  اه و  هداج  اهنابایخ و  رد  تسا  مارح  ًاعرش  هک  یقیسوم  ياهراون  يادص  هک  یتروص  رد  دشابن  دجسم  ياه  هیاسمه  محازم  هک  هدش  هتسب  دجاسم  ياهوگ  دنلب  يادص  دنک  یم  رود  نیمز  زا  ار  الب  ناذا  يادص  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1514شسرپ

1515خساپ

؟ دشاب دنب  ياپ  دوخ  تاداقتعا  هب  دسانشب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  یعرش  لئاسم  دناوتیمن  تسا و  يداوسیب  لوا  ناریا  رد  سناسیل  قوف  ای  سناسیل  درف  کی  هک  تسنیا  نآ  لیلد  تسا  بارخ  هشیر  زا  ام  یشرورپ  یشزومآ و  ماظن  ارچ 

1515شسرپ

1516خساپ
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؟  دوش یمن  هتفرگ  باجح  یب  نانز  يولج  ناریا  ام  روشک  رد  هزورما  1516ارچ 

1516شسرپ

1516خساپ

؟  تسیچ دجسم  هب  دنتسه  مالسا  هب  نیبدب  هک  يدارفا  ندناشک  ياهه  1518ار 

1518شسرپ

1518خساپ

؟ یلحم یموب و  یعامتجا ، قیبطت  یقادصم و  ياههبنج  هکلب  هن ، ینید  نامتفگ  ًافرص  دوش  کیدزن  لوسر ا (... نامز  دجاسم  تلاسر  هب  ام  دجاسم  ات  مینک  هچ 

1519شسرپ

1519خساپ

؟ دنورب نید  لابند  دیاب  هزات  هک  دندیمهف  للم  رگید  رد  رتگنرمک و  زور  هب  زور  نید  ام  روشک  رد  1519ارچ 

1519شسرپ

1519خساپ

؟ دناهدادن ماجنا  امیس  ادص و  لاسما  تکرح  هباشم  یتکرح  رانیمس و  ای  شیامه و  لاحبات  مق  دهشم و  صوصخب  هیملع  ياههزوح  ارچ  دناهتسناد  دیفم  انثتثا  یب  ار  شراثآ  ناشیا و  هک  يرهطم  دیهش  دروم  رد  لحار  ماما  نخس  هب  تیانع  اب 

1520شسرپ

1520خساپ

؟  ددرگ ناناوج  بذج  فراعم  نآرق و  مینک  راک  1521هچ 

1521شسرپ

1521خساپ

؟ میناوخ یمن  نآرق  اهمسارم  رگید  یسورع و  مسارم  رد  میناوخ  یم  نآرق  يرادازع  مسارم  رد  ام  1522ارچ 

1522شسرپ

1522خساپ

؟ تسا تسرد  ایآ  دوش  یضعب  هاگ  هیکت  ینانچنآ  ياه  یلدنص  دوش و  هتخاس  ینانچنآ  ياهنامتخاس  تموکح  نأش  ظفح  هناهب  هب  1523هکنیا 

1523هراشا

1523شسرپ
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1523خساپ

؟ دیراد رظن  رد  ناوجون  ناناوج و  بذج  يارب  ییاهزیچ  1524هچ 

1524شسرپ

1524خساپ

: هک ارچ  مشاب  مدق  شیپ  منک  یم  یعس  ندرک  مالس  رد  هشیمه  نم  دوشن ، ناترواب  دیاش  میوگب  1525رگا 

1525هراشا

1525شسرپ

1525خساپ

. دینک یم  داهنشیپ  دجاسم ) ییایوپ   ) هنیمز نیا  رد  ار  يراکهار  هچ  دنتسه و  هبذاج  یب  دکار و  ردقنیا  دجاسم  ارچ  دییامرفب . حیضوت  مالسا  رگنس  نیا  دروم  رد  لوؤسم  ياهنامزاس  دجسم و  ياه  یلوتم  دروم  رد 

1526شسرپ

1526خساپ

اس بلاق  رد  نارومأم  طسوت  ینادنز  رد  هک  ماهدینش  ًالثم  مینیبیم  ار  یتلادعیب  فلتخم  ياههنومن  میدنامرد  نامیمالسا  فیلاکت  ماجنا  رد  ارچ  دشاب ؟ رامعتسا  لباقم  رد  ياهحلسا  دناوتیم  ام  یمالسا  یناریا و  یگنهرف و  ياهشزرا  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  يرادا  داسف  همه  نیا  اب  ایآ 

1527شسرپ

1527خساپ

. دش نادیهش  نوخ  ندش  لامیاپ  زا  عنام  دومن و  هفیظو  يافیا  هدنیآ  لسن  صوصخ  هب  نارسپ  نارتخد و  هب  تبسن  ینارگن  نینچمه  یهّللا و  بزح  ياهورین  بیرخت  اهشزرا ، ندش  گنرمک  یگنهرف  مجاهت  تاغیلبت  لباقم  رد  دیهش  رهاوخ  کی  ناونع  هب  ناوتیم  هنوگچ 

1528شسرپ

1528خساپ

؟ تسا هعماج  دارفا  لماکت  ثعاب  اهیتخس  دیوگیم : نآرق  1529ارچ 

1529شسرپ

1529خساپ

؟ دراد دوجو  يراکهار  روتسد و  هرابنیا  رد  نآرق  رد  ایآ  دوشیم ؟ هتساک  نارازگزامن  دادعت  زا  زور  ره  زامن و ... هرابرد  هزادنا  زا  شیب  تاغیلبت  دوجو  اب  ارچ 

1529شسرپ

1530خساپ

؟ ریخ ای  دشاب  زاسندمت  دناوتیم  نید  نآرق  رظن  زا  1530ایآ 
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1530شسرپ

1530خساپ

؟ دومن طلسم  ای  دینامهف و  رگید  فلتخم  ياهتلم  هب  ای  داد ;و  شرتسگ  ار  داژن و ... ای  تلم  یبهذم  ای  یگنهرف و  یتنس ، تارکفت  ای  و  ینیب ) ناهج   ) يژولوئدیا کی  ناوتیم  هنوگچ  هک  دییامرفب  حیرص ـ  روط  هب  ًافطل ـ 

1531شسرپ

1532خساپ

؟ مینک سونأم  نآرق  اب  ار  دوخ  كدوک  1533هنوگچ 

1533شسرپ

1533خساپ

؟ درک تیوقت  ار  یگنهرف  دعُب  رد  روشک ، کی  لالقتسا  یگنهرف و  ياههیاپ  ناوتیم  1533هنوگچ 

1533شسرپ

1533خساپ

؟ دهاکیمن ناوج  رشق  دزن  نآرق  شزرا  زا  نانآ  مادقا  نیا  ایآ  دیوشیمن ؟ هتسیاش  ریغ  يرهاظ  طلغ و  تئارق  اب  توص و  دب  دارفا  طسوت  اهناتسربق ، رد  نآرق  ندناوخ  عنام  امش ، زکرم  لثم  يزکارم  ارچ 

1534شسرپ

1534خساپ

شونیم كاخ  يور  تشگنا  اب  دوب ، ظفح  یثیدح   " ای هیآ   " سک ره  نیاربانب  دندادیمن ; نآرق  ام  هب  اهیقارع  مدوب  ریسا  نمشد  تسد  رد  نم  ریز : ةرطاخ  زج  هب  هتبلا  دیسیونب ; میارب  درک ـ  هدافتسا  ناوتیم  ههبج  گنهرف   " باتک زا  نآرق ـ  ةرابرد  مالسا  ناگدنمزر  زا  ياهرطاخ  ًافطل 

1535شسرپ

1535خساپ

؟ درک انشآ  نآرق  فراعم  اب  دنراد ، روضح  هاگشناد  رد  رتمک  هک  ار  رون  مایپ  هاگشناد  نایوجشناد  هژیو  هب  ار  نایوجشناد  ناوتیم  1535هنوگچ 

1535شسرپ

1535خساپ

منک لمع  نآ  هب  مزومایب و  نارگید  هب  دوخ  ياتسور  رد  ار  نآ  تاروتسد  نآرق و  مناوتیم  1536هنوگچ 

1536شسرپ

1536خساپ

؟ دراد یپ  رد  يراثآ  هچ  روشک ، کی  گنهرف و  کی  يارب  1536ینیبناهج 
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1536شسرپ

1537خساپ

. دییامرف يرای  نآرق  گنهرف  رشن  غیلبت و  هار  رد  تالجم  اهباتک و  نداتسرف  اب  ارم  دینک و  نایب  ار  تسا  هدمآ  مالسا  نیبم  نید  غیلبت  دروم  رد  هک  ینآرق  ياههتکن  ًافطل 

1537شسرپ

1538خساپ

؟ دییامرفیم هئارا  يراکهار  هیصوت و  هچ  دعاوق و ... شزومآ  هسلج  ةرادا  هوحن  دننام : فلتخم  ياهتمسق  رد  نآرق  شزومآ  بوخ  هسلج  کی  نتشاد  يارب 

1538شسرپ

1538خساپ

تسج هرهب  ياهویش  هچ  زا  دیاب  نید  غیلبت  يارب  رگید  ترابع  هب  دنادیم ; هچ  رد  ار  یمالسا  غیلبت  ةویش  نیرتهب  دیجم  1539نآرق 

1539شسرپ

1539خساپ

يولج ر يدج  روط  هب  ارچ  دنهدیم ، لیکشت  نایعیش  ار  هعماج  نآ  دارفا  نیرتشیب  تسا و  نآرق  نآ  ۀمانساسا  هک  ياهعماج  رد  ج ـ  دوش ؟ لیطعت  ماکحا  یخرب  هک  تسا  تسرد  هعماج  یگنهرف  طوقس  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ ب ـ  نید  ماکحا  هب  لمع  یفرعم و  ةرابرد  یلک  روط  هب  نآرق  هاگدید  فلا ـ 

1540شسرپ

1541خساپ

؟  درک دیاب  هچ  سرادم  دجاسم و  رد  زامن  جیورت  1541تهج 

1541شسرپ

1542خساپ

تسا رثؤم  روشک  کی  تسایس  گنهرف و  عامتجا و  دوبهب  رد  هنوگچ  1542زامن 

1542شسرپ

1542خساپ

مینک بیغرت  قیوشت و  زامن  هب  ار  دارفا  1543هنوگچ 

1543شسرپ

1543خساپ

درک تیوقت  ار  لاسگرزب  دارفا  یبهذم  تاداقتعا  ناوتیم  1543هنوگچ 
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1543شسرپ

1544خساپ

تسا هدرک  يزیر  همانرب  دجاسم  هب  ناناوج  بذج  يارب  زامن  هماقا  داتس  1544ایآ 

1544شسرپ

1544خساپ

؟ دراد هعماج  رد  یگنهرف  راثآ  هچ  1544زامن 

1544شسرپ

1544خساپ

دراد دوجو  ییاههار  هچ  زامن  گنهرف  جیورت  1545يارب 

1545شسرپ

1545خساپ

دراددوجو یبهذم  لئاسم  هب  ناوجون  ناناوج و  شیارگ  قیمعت  يارب  ییاهراکهار  1545هچ 

1545شسرپ

1545خساپ

درک بیغرت  قیوشت و  زامن  هب  ار  زامن  كرات  دارفا  ناوتیم  1545هنوگچ 

1546شسرپ

1546خساپ

تسیچ زامن  هب  ناناوجون  ناناوج و  تبغر  بذج و  1546ياههار 

1546شسرپ

1546خساپ

؟  تسیچ ننست  عیشت و  لها  نیب  تدحو  يارب  هار  نیرتهب  تسیچ و  تعامجزامن  نینچمهو  یبهذم  روما  يارب  نایوجشناد  رتشیب  بذج  يارب  هار  نیرتهب 

1547شسرپ

1547خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنشک  یم  دوخ  يوس  هب  ار  ناناوج  یباجحدبو  ییاذک  ياه  سابلاب  وجشناد  نارتخد  نآرد  هک  يوج  طیحم و  1547اب 
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1547شسرپ

1547خساپ

؟ دیهد باوج  ار  شتلع  تسا  رضم  یلیخ  ناناوج  حور  يارب  طالتخا  نیا  هک  دننک  یمن  ادج  رگید  مه  زا  ارچو  تسیچ  نایهاگشناد  ندش  طلتخم  تلع 

1548شسرپ

1548خساپ

؟  تسا هدمآ  نییاپ  رایسب  ماکحا  نید و  هب  تبسن  يزورما  ناناوج  مدرم و  داقتعا  1548ارچ 

1548شسرپ

1548خساپ

؟  تسیچ منک  نآرق  زامن و  هب  دنم  هقالع  ار  میاهردارب  رهاوخ و  هکنیا  يارب  هار  1548نیرتهب 

1548شسرپ

1548خساپ

؟  تسیچ اه  هاگشناد  رد  یمالسا  گنهرف  ندش  رت  ینغ  هچره  يارب  امش  1549داهنشیپ 

1549شسرپ

1549خساپ

؟ دنهد یم  لیکشت  هدیاف  یب  دروم و  یب  تاسلج  افرص  دریگ و  یمن  تروص  تسیروت  بلج  يارب  یمادقا  هنوگ  چیه  اما  تسا  یتسیروت  روشک  کی  ناریا  هکنیا  اب  ارچ 

1549شسرپ

1549خساپ

؟  تسا رثوم  یگنهرف  مجاهت  زا  يریگولج  رد  ردقچ  دجاسم  یبهذم و  مسارم  رد  1549روضح 

1549شسرپ

1549خساپ

؟ دننک بسانمان  ياهوگلا  نیزگیاج  بسانم  ییوگلا  دنناوت  یمن  نیلوئسم  1550ارچ 

1550شسرپ

1550خساپ

؟ دوش لح  یسنج  لئاسم  برغ  هویش  هب  دیراذگ  یمن  ارچ  دیناوت  یمن  هک  لاح  دینک ؟ لح  ار  ناناوج  جاودزا  لکشم  دیناوت  یمن  ارچ  ندوب  یمالسا  ياعدا  هب  هجوت  اب 
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1550شسرپ

1550خساپ

؟ دوش مادقا  صیاقن  نیا  عفر  يارب  هک  هدیسرن  نآ  نامز  ایآ  دراد , دوجو  دیتاسا و ...  یخرب  دهعت  مدع  یگدزبرغ و  لیبق  زا  یتالکشم  زونه  اه  هاگشناد  رد 

1551شسرپ

1552خساپ

؟ دوش یمن  یناگمه  مایق  دراد  دوجو  یقالخا  ثیح  زا  هعماج  رد  هک  یتالکشم  داسف و  زا  يریگولج  يارب  1552ارچ 

1552شسرپ

1552خساپ

؟  تسیچ نامطیحم  یگنهرف  تالکشم  لباقم  رد  ام  1552هفیظو ء 

1552شسرپ

1552خساپ

؟ دوش یم  یقلت  تشز  روفنم و  يرما  ام  هعماج ء  رد  تقوم  جاودزا  1552ارچ 

1553شسرپ

1553خساپ

؟  منک عورش  اجک  زا  نآرق  مالسا و  هب  تبسن  رتقیمع  تخانش  یهاگآ و  1553يارب 

1553شسرپ

1553خساپ

؟ دیراد هنیمز  نیا  رد  يریبادت  هچ  امش  درکن و  هدافتسا  نآ  زا  تسب و  دوخ  يورب  ار  رد  ناوتیم  ایآ  هراوهام  اصوصخم  ایند  هتفرشیپ  يژولونکت  هب  هجوت  اب 

1553شسرپ

1554خساپ

؟ دراد دوجو  راکنیا  يارب  یملع  ياه  هار  هچ  هدش *  رما  نیا  رد  ریثات  ثعاب  طلغ  موسر  تالکشم و  نکل  درب  یم  نیبزا  جاودزا  ار  یعامتجادسافم  ياه  هشیر  هکنیاب  هجوت  اب 

1554شسرپ

1554خساپ

؟ دنشابن مه  اب  رسپ  رتخد و  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  هچ ؟  ینعی  اههاگشناد  ندش  1554یمالسا 
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1554شسرپ

1555خساپ

تسا هنوگچ  دوش  ظفح  نانآ  تمرح  هکیلاح  رد  لوئسم  نویناحور  زا  داقتنا  1555هوحن 

1555شسرپ

1555خساپ

؟ دننک یم  ینادنز  ار  اهنآ  دنزاسب  اهنآ  لغش  داجیا  گنهرف و  اب  هکنیا  ياجب  دوش و  یمن  یگدیسر  اهینادنز  هب  1556ارچ 

1556شسرپ

1556خساپ

؟  میمورحم تاعوبطم و ) گنهرف  نابز و   ) قوقح نیرت  ییادتبا  زا  اهیناجیابرذآ  ام  1556ارچ 

1556شسرپ

1557خساپ

؟  تسا جیار  ام  هعماج  رد  نالا  تقوم  جاودزا  1557ایآ 

1557شسرپ

1558خساپ

دریذپ یم  ماجنا  تروص  هچ  هب  اههاگشناد  ندرک  1558یمالسا 

1558شسرپ

1558خساپ

دیهد خساپ  ام  تالوئس  هب  دیهاوخ  یم  هنیزه  فرص  اب  1558ارچ 

1558شسرپ

1558خساپ

دنک یمن  مادقا  دروم  نیا  رد  ماظن  ارچ  دنراد  هقالع  ییارگبرغ  یبرغ و  ياه  لدم  هب  ناناوج  1558ارچ 

1558شسرپ

1559خساپ

؟ دوش یمن  ماجنا  ام  هعماج  رد  تسا  مالسا  بان  ماکحا  زا  یکی  هک  تقوم  جاودزا  1559ارچ 
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1559شسرپ

1559خساپ

؟  تسین مدرم  یمومع  راکفا  شریذپ  دروم  تقوم  جاودزا  1559ارچ 

1560شسرپ

1560خساپ

؟ دننک یمن  عضو  يرگید  نیناوق  قالط  زا  يریگولج  يارب  نیگنس  ياه  هیرهم  نتفرگ  ياج  هب  1560ارچ 

1560شسرپ

1560خساپ

؟ دنزادرپ یم  يداینب  روما  زا  رتشیب  رهاوظ  هب  مدرم  1560ارچ 

1560شسرپ

1560خساپ

؟ دراد دوجو  ییاهلح  هار  هچ  هراوهام  لکشم  لح  1561يارب 

1561شسرپ

1561خساپ

درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  لضعم  نیا  اب  نآ  اب  تیناحور  تفلاخم  هعماج و  رد  یقیسوم  تیعقاو  هب  هجوت  1561اب 

1561شسرپ

1561خساپ

؟  تسیچ یعامتجا  لئاسم  تالکشم و  اب  ییورایور  رد  جیسب  1561هفیظو 

1561شسرپ

1562خساپ

دنیامن جیورت  ناوج  لسن  نایوجشناد و  نایم  رد  ار  یجیسب  رکفت  هنوگچ  1562نایجیسب 

1562شسرپ

1562خساپ

تسیچ اههاگشناد  رد  غیلبت  حیحص  1562شور 
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1562شسرپ

1562خساپ

؟ ارچ تسا .  هدش  سکع  رب  الماک  زورما  اما  دشاب  يزاس  مدآ  هناخراک  هاگشناد  دیاب  دنا  هدومرف  هر )   ) ماما ترضح  هکنیا  1563اب 

1563شسرپ

1563خساپ

؟ تسا نکمم  اه  هاگشناد  هعماج و  تیعضو  نیا  اب  نید  ظفح  ایآ  تشاد ؟ لاعف  شقن  مه  هعماج  رد  تفر و  شیپ  تایونعم  قمع  ات  دوب و  طابترا  رد  دنوادخ  اب  ناوت  یم  روطچ  هعماج  رد  هانگ  داسف و  یناوارف  هب  هجوت  اب 

1563شسرپ

1563خساپ

؟ دوش یمن  ارجا  ام  روشک  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  1564ارچ 

1564شسرپ

1564خساپ

؟  تسیچ هاگشناد  ياه  هاگباوخ  هاگشناد و  رد  یگنهرف  راک  نیرتهب  امش  رظن  1565هب 

1565شسرپ

1565خساپ

؟ دنا عالطا  یب  نآ  لئاسم  نید و  هب  تبسن  ام  ناناوج  رتشیب  1565ارچ 

1565شسرپ

1565خساپ

. دیهد حیضوت  رتشیب  (ع ) راهطا همئا  زا  یلمع  يزاسوگلا  دروم  1565رد 

1565شسرپ

1565خساپ

؟  تسا هدرک  رییغت  هعماج  رد  جاودزا  گنهرف  1567ارچ 

1567شسرپ

1567خساپ

؟ درک دیاب  هچ  یسورع  مسارم  رد  هنارت  صقر و  زا  يریگولج  1567يارب 
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1567شسرپ

1567خساپ

؟  تسیچ یگنهرف  تالکشم  لح  يارب  اه  هار  1568نیرتهب 

1568شسرپ

1568خساپ

؟  منک هچ  دراذگن  ریثات  ام  رد  وا  قالخا  هک  نیا  يارب  نینچ  مه  مناشکب  زامن  يوس  هب  ار  وا  هک  نیا  يارب  دناوخ  یمن  زامن  1568متسود 

1568شسرپ

1568خساپ

؟ درک حرطم  نایوجشناد  نیب  ار  یمالسا )  هاگشناد   ) لصا ناوت  یم  1569هنوگچ 

1569شسرپ

1569خساپ

؟ درب الاب  ار  نایوجشناد  يرکف  دشر  هنیمز  یگنهرف  هار  زا  ناوت  یم  1569هنوگچ 

1569شسرپ

1570خساپ

؟ دننک یمن  ییامنهار  ار  اهنآ  تفوطع ,  ینابرهم و  اب  دوش و  یم  یهن  رما و  ردق  نیا  ناناوج  هب  1570ارچ 

1570شسرپ

1570خساپ

؟ درک داجیا  هعماج  رد  يراک  نادجو  گنهرف  ناوت  یم  1570هنوگچ 

1570شسرپ

1570خساپ

؟ درک هیجوت  هیقف  تیالو  هرابرد  ار  ناناوج  ناوت  یم  1570هنوگچ 

1571شسرپ

1571خساپ

؟  تسیچ يونعم  لیاسم  مالسا و  هب  ناناوج  یتبغر  یب  1571للع 
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1571شسرپ

1572خساپ

؟  تخاس انشآ  هیقف  تیالو  هب  تبسن  ار  ناناوج  ناوت  یم  1572هنوگچ 

1572شسرپ

1572خساپ

؟  تسا مادک  نآ  لح  هار  و  تسیچ ؟  یمالسا  ياه  شزرا  زا  ناناوج  نتفرگ  هلصاف  1574تلع 

1574شسرپ

1574خساپ

؟  تسا بسانتم  اههاگشناد  یگنهرف  تالکشم  عفر  يارب  ياهراکهار  1576هچ 

1577شسرپ

1577خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  ییاهراکهار  هچ  نایوجشناد  نیب  رد  ینید  لئاسم  رتشیب  جاور  1577يارب 

1577شسرپ

1578خساپ

؟  مهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  نارگید  داشرا  ینید و  روما  رتهب  ماجنا  1578يارب 

1578شسرپ

1578خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  ییاهراکهار  هچ  هدکشناد  حطس  رد  تعامج  زامن  ءایحا  يارب  هاگشناد  طیارش  هب  هجوت  1579اب 

1579شسرپ

1579خساپ

؟  میربب الاب  هنوگچ  ار  یگنهرف  یسایس و  لئاسم  هب  تبسن  ییوجشناد  1579شنیب 

1580شسرپ

1580خساپ

؟ دوش یم  راک  تیباذج  موادت و  بجوم  یلماوع  هچ  یگنهرف  ینآرق و  ياهراک  1583رد 
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1583شسرپ

1583خساپ

؟ دنشاب اهزاین  نیا  يوگ  خساپ  ات  دننک  راک  دیاب  يا  هنیمز  هچ  رد  بالط  دنیب و  یم  تیولوا  رد  ار  ییاهزاین  هچ  زورما  1583هعماج ء 

1583شسرپ

1583خساپ

؟  درک فرصنم  هار  نیا  زا  ار  اهنآ  ناوت  یم  هنوگچ  وتسیچ  ناناوج  يزیرگ  نید  1584تلع 

1584شسرپ

1584خساپ

فالخ ك دارفا  هکنیا  لثم  عقاو  رد  دنتسه  بابان  دارفا  اب  یتسود  هب  لیام  رتشیب  یناتسود  نینچ  ارچ  منادیمن  نینچمه  دوریم  نیب  زا  مک  مک  یلو  دراذگ  یم  اهنآ  يور  یبوخ  رایسب  ریثات  ادتبا  رد  ام  ياهفرح   ، مینک یم  تبحص  یقالخا  ینید و  لئاسم  دروم  رد  ناتسود  زا  یضعب  اب  هک  یماگنه  یهاگ 

1587شسرپ

1587خساپ

؟  منک یئامنهار  ار  وا  هنوگچ  درادن  داقتعا  ءادهشلادیس  يرادازع  رد  ندرک  هیرگ  هب  1589متسود 

1589شسرپ

1589خساپ

؟  مینک داشرا  ار  فده  یب  زامن و  یب  دارفا  1589هنوگچ 

1590شسرپ

1590خساپ

؟ دنوش کیدزن  رتشیب  هغالبلا  جهن  نآرق و  اب  ام  ناناوج  ات  میریگ  راکب  ار  يا  هویش  1590هچ 

1590شسرپ

1590خساپ

؟ دشاب یم  هچ  هاگشناد  رد  یگنهرف  راک  نیرتهب  امش  رظن  1590هب 

1590شسرپ

1591خساپ

ییامرف موقرم  یسک  هاگدید  هب  ار  خساپ  نیا   ) دشاب مالسا  ام و  زا  رت  هتفرشیپ  رت و  عماج  نانآ  ياه  هاگدید  بتاکم و  اسب  هچ  دشاب و  اه  یفنم  رب  بلاغ  تبثم  تاکن  نیا  اسب  هچ  دوش ، یم  تلفغ  تبثم  تاکن  رکذ  زا  تسا و  نآ  یفنم  تاکن  نداد  ناشن  ًافرص  هدش  هتشون  برغ  هرابرد  اهباتک  رد  هچنآ 
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1591شسرپ

1591خساپ

؟ دنوش یم  نآ  جیورت  عنام  دراوم  یضعب  رد  هتبلا  دنریگ و  یم  ار  ینید  ماکحا  مالسا و  شرتسگ  يولج  هنابآم  سدقم  کشخ  ياهراتفر  اب  تسام ) هعماج  رد  تیعقاو  کی  نیا  اما  مرادن  نیهوت  دصق  ًالصا   ) نویناحور زا  یضعب  یتح  ینید و  ياه  ناگرا  یضعب  ارچ 

1592شسرپ

1592خساپ

. مراتساوخ هنیمز  نیا  رد  ار  ییاهییامنهار  مشاب ، یم  هدکشناد  ییوجشناد  جیسب  یگنهرف  دحاو  لوؤسم  هکنیا  هب  هجوت  1593اب 

1593شسرپ

1593خساپ

. دییامرفب ار  تالکشم  روهظ  لئالد  ٌافطل  تسا ؟ مادک  ییوجشناد  یهاگشناد و  هعماج  ٌاصوصخ  هعماج  یگنهرف  تالکشم  1594نیرتمهم 

1594شسرپ

1594خساپ

1595طوسبم

1595هراشا

1595شسرپ

1595خساپ

1596طوسبم

1596هراشا

1596شسرپ

1596خساپ

سر یم  راتسرپ  کی  هب  یتقو  یلو  دننک  یم  هیرگ  بنیز  ترضح  يارب  همه  الثم  دننک  لمع  هکنیا  ات  دننک  یم  تبحص  طقف  ام  مدرم  منک  یم  رکف  نم   . تسا بنیز  ترضح  نآ  يراتسرپ  يوگلا  هک  يا  هعماج  دنتسه  ناملسم  نآ  دارفا  مامت  هک  يا  هعماج   ، دوش یمن  هداد  تیمها  يراتسرپ  لغش  هب  ام  هعماج  رد  ارچ 

1597شسرپ

1598خساپ

گنج و  ههبج و  زا  مه  زونه  ارچ  سپ  هدرک  رییغت  هتشذگ  لئاسم  هب  تبسن  اه  شرگن  تسا و  هدیدرگ  ضوع  یعامتجا  طیارش  درذگ و  یم  ناریا  هیلع  قارع  گنج  زا  اهلاس  هکنآ  دوجو  اب 

1598شسرپ
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1598خساپ

؟  مینک يرازبا  هدافتسا  داسجا  نیا  زا  قیرط  نیا  زا  مینادرگ و  ماظن  ياقب  هیامرس  ار  هیوهلا  لوهجم  داسجا  هک  تسا  نیا  رد  تداهش  دیهش و  گنهرف  ایآ  ؟  دراد ییانعم  هچ  یمومع  نکاما  ای  اهکراپ و  اههاگشناد و  رد  مانمگ  يادهش  ندرک  نفد 

1599شسرپ

1599خساپ

. دوب دهاوخ  دیفم  هعماج  دوخ و  يارب  مینک  تیلاعف  یلکشت  هچ  رد  و  درادن ؟ یلاکشا  اهتیلاعف  هنوگ  نیا  تسا  ندناوخ  سرد  وا  هفیظو  هک  وجشناد  يارب  ایآ  ؟و  تسیچ ییوجشناد  ياهلکشت  رد  تیلاعف  دروم  رد  امش  رظن 

1601شسرپ

1601خساپ

رظن زا  مه  میشاب  راذگ  ریثات  یگنهرف  رظن  زا  میناوتب  مه  ات  دینک  داهنشیپ  ارجا  لباق  یحرط  مراتساوخ  امش  زا  هنیمز  نیا  رد  یتاعالطا  یلبق و  هقباس  نودب  میراد و  ار  راک  نیا  ماجنا  دصق  هک  میتسه  یهورگ  ام  درب و  یم  رس  هب  رقف  رد  رایسب  هدرتسگ  یگنهرف  ياهتیلاعف  رظن  زا  ام  هاگشناد 

1602شسرپ

1602خساپ

؟ داد میلعت  يرشب  هعماج  هب  ار  نید  یعقاو و  ياهشزرا  ناوت  یم  1603هنوگچ 

1603شسرپ

1603خساپ

داسف هب  هعماج  دیاین و  دوجو  هب  لماوع  نیا  ات  دنریگن  تخس  نیدلاو  جاودزا  رد  هک  دیامن  شخپ  يرسارس  موادم و  تروص  هب  همانرب  امیس  ادص و  هک  هناخ  زا  نارتخد  رارف   ، اشحف داسف و  هناخ   ، تنرتنیا  ، سکع  ، لذتبم ملیف  ییوشانز  عورشمان  طباور  زا  معا  یقالخا  داسف  شیازفا  هب  هجوت  اب  اذل 

1604شسرپ

1604خساپ

یسر نیقی  عطق  هب  دروم  نیا  رد  هدنب  دشاب .  یم  یهلا  تایآ  تایاور و  تاداقتعا  فالخ  یعرش و  ریغ  الماک  تسا  نایرج  رد  یمالسا  تکلمم  نیا  فلتخم  ياهرهش  رد  ییوجشناد و  ياه  طیحمرد  هک  ییاه  ترسنک  و  ناوج و ... ویدار  قیرط  زا  ای  دوش  یم  شخپ  یمالسا  يروهمج  امیس  ادص  زا  هک  ییاه  یقیسوم 

1605شسرپ

1605خساپ

وت اب  دوش . لکشم  يا  هفرح  نایادگ  زا  یعقاو  دنمزاین  صیخشت  هک  هدش  ثعاب  هلئسم  نیا  و  دننک . یم  زارد  ناسنا  يوس  هب  زاین  تسد  نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  هک  صاخشا  زا  يرایسب  زا  هدش  رپ  ام  زورما  هعماج  یلو  ارقف . زا  يریگتسد  هب  تسا  هدش  دیکات  رایسب  نآرق  اصوصخم  ثیداحا و  تایاور و  رد 

1605شسرپ

1605خساپ

... میشاب و هتشاد  یمالسا  نویزیولت  الثم  ینعی  درب  راک  هب  یهلا  دصاقم  يارب  ناوت  یمن  ار  مولع  نیا  دریگ  یم  تاشن  ( یتسیناما  ) یبرغ رکف  زا  یبرغ  مولع  هکنیا  تلع  هب  مییوگب  میناوت  یم  ایآ 

1606شسرپ
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1606خساپ

. تشادرب مدق  یگنهرف  تالضعم  نیا  حالصا  تهج  رد  ناوت  یم  یگنهرف  ياهراک  هنومن  هچ  اب  تسیچ . یهاگشناد  ياهطیحم  رد  رسپ  رتخد و  بسانمان  هطبار  باجح و  گنهرف  تیاعر  مدع  لیالد 

1607شسرپ

1607خساپ

شاک د يا  میهد  رارق  دوخ  يوگلا  ناونع  هب  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  ینامسآ  باتک  نیا  نآرق  یکی  دنهد  ناشن  ار  ندیشیدنا  تسرد  یگدنز و  تسرد  هار  دننک و  تیاده  ار  ام  هک  میراد  ینارواشم  ناربهار و  هب  زاین  دوخ  تایح  تامم و  يارب  موب  زرم و  نیا  ناناوج  ام  یمالسا و  تسا  يا  هعماج  ام  هعماج 

1609شسرپ

1610خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  نیهوت  بالقنا  لحار و  ماما  ای  تاسدقم  ربمایپ و  هب  ام  لباقم  هک  ییاج  رد  ام  1610هفیظو 

1610شسرپ

1610خساپ

؟  میشاب راذگرثا  هاگشناد  رد  میناوتب  ات  مینک  هچ  یبهذم  1611نایوجشنادام 

1611شسرپ

1611خساپ

. مینک یم  کمک  هعماج  رد  يراک  ایر  هب  يرهاظ  تایصوصخ  ریاس  ای  ندوب و  نیدتم  دننام  مادختسا  يارب  نیناوق  یخرب  اب  1613ارچ 

1613شسرپ

1613خساپ

. دنیوگ یم  یگنهرف  ریغ  يراک  هچ  هب  یگنهرف و  يراک  هچ  هب  تسیچ . یگنهرف  راک  1614فیرعت 

1614شسرپ

1614خساپ

. دیربب مان  تقد  هب  ار  اه  قادصم  افطل  دنزادرپب . یگنهرف  هنیمز  رد  تیلاعف  هب  دنناوت  یم  ییاه  هنیمز  هچ  رد  ییوجشناد  1614ياهلکشت 

1614شسرپ

( لوا تمسق  ) 1614خساپ

( مود تمسق  ) 1617خساپ

؟ تسیچ نامرد  هار  . دنوش یمن  لئاق  تیمها  یلقع  دشر  رییغت و  يرکف و  حطس  ءاقترا  ؟ دنهد یم  تیمها  تالمجت  لیاسو و  سابل و  ضیوعت  رییغت و  هب  هک  ردق  نیا  دنهد  رییغت  ار  ناشتارکفت  دنتسین  رضاح  مدرم  ارچ 

زا 1883تسرهف هحفص 217 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1619شسرپ

1620خساپ

. دینک نایب  ار  نارحب  نیا  نتشاذگ  رس  تشپ  ياههار  دیهد و  حیضوت  تیوه  نارحب  دروم  رد  1620افطل 

1620شسرپ

1621خساپ

. دینک یفرعم  تیاس  باتک و  یمالسا  ياه  شزرا  فلتخم  داعبا  رد  هعماج  رد  يزاس  گنهرف  هرابرد  1622افطل 

1622شسرپ

1622خساپ

اهنآ تخانش  ياج  هب  دوش  یم  هداد  تیمها  ردقنیا  ناماما  یحادم  يراوگوس و  هب  1623ارچ 

1623شسرپ

1623خساپ

نج هک  داد  ماجنا  مدرم  عفن  هب  يدایز  ياهراک  ناوتیم  دوشیم  فرص  هک  يا  هنیزه  نیااب  .و  تسا فارسا  دراوم  زا  يرایسب  رد  اما  تسا  اهتبسانم  اهشزرا  يروادای  يارب  دوشیم و  ماجنا  راک  نیا  فلتخم  اهتبسانم ي  هب  هک  تسا  تسرد  دوش  هدافتسا  اه  هیمالعا  اهدراکالپ و  زا  رتمک  دراد  ناکما  رگا 

1624شسرپ

1624خساپ

دور یم  مئاد  جاودزا  لابند  یسک  دنک  ادیپ  عویش  تقوم  جاودزا  رگا  امش  1625رظن 

1625شسرپ

1625خساپ

؟ ارچ دنهد  یمن  ناشن  یشنکاو  لقادح  دوخ  فارطا  هب  تبسن  دنور و  یم  هار  نابایخ  رد  یتحار  هب  نویناحور  زا  1625يرایسب 

1625شسرپ

1625خساپ

. دییامن یفرعم  بناجنیا  يارب  دراد  دوجو  زین  هنیمز  نیا  رد  یصاخ  همانرب  لودج و  رگا  . دنهد حرش  بناجنیا  يارب  ار  دراد  زاین  یگنهرف  ياهناکم  رگید  هاگشناد و  رد  یگنهرف  راک  ماجنا  يارب  یگنهرف  يورین  کی  هک  ار  ییاهشور  عبانم و  اهصصخت و  مراد  اضاقت  داهن  مرتحم  ناسانشراک  زا 

1625شسرپ

1626خساپ

؟ تسه كدنا  اههاگشناد  ندش  یمالسا  دنیارف  رد  یلمع  يداقتعا و  ياههوگلا  1627دادعتارچ 
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1627شسرپ

1627خساپ

دینک نایب  یحیرشت  الماک  تروصب  ار  خساپ  افطل  . " دینکیم داهنشیپ  یلمع  ياهراکهار  هچ  ناناوج  ناناوجون و  دایتعا  زا  يریگشیپ  1628هرابرد 

1628شسرپ

1628خساپ

؟ درک دیاب  هچ  دنوش  تسرد  دنهاوخ  یمن  عامتجا  مدرم  1630یتقو 

1630شسرپ

1630خساپ

؟ دننک یم  ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگ و  یم  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  1630ارچ 

1630شسرپ

1630خساپ

؟ دنتسه یضار  ًانلع  مه  نآ  مدرم  ندرک  هانگ  اب  عجارم  1630ایآ 

1630هراشا

1631شسرپ

1631خساپ

؟ دیوش یم  دجاسم  رد  روضح  يارب  ناناوج  ۀقالع  شهاک  ثعاب   .... ریظن یتامادقا  اب  1631ارچ 

1631شسرپ

1631خساپ

؟  دننک یمن  هاگن  رتخد  تباجن  هب  یلو  دننک  یم  هاگن  تورث  یگدنز و  رهاظ  هب  دننک  داماد  ار  ناشرسپ  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  1632ارچ 

1632شسرپ

1632خساپ

؟ تسا هدش  گنرمک  ام  ناناوج  دزن  رد  یبهذم  ياهشزرا  1632ارچ 

1632شسرپ

1632خساپ
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؟ تسا تسرد  دوش  یم  هدز  هک  ییاهفرح  نیا  ایآ  دنیوگ . یم  غورد  همه  الاک  هلدابم  ای  ندرک  راک  1633يارب 

1633شسرپ

1634خساپ

دروم تسا  نکمم  ینعی  دراد ؟  لاکشا  دشاب  دارفا  ياه  سابلو  لیاسورد  رتشیب  قوذ  ابو  رت  بترمو  رت  هقیلساب  یمکو  دوشن  رازگرب  هداس  یلیخ  هکنیا  دنوش  یم  توعد  نامهیم  يا  هدعو  دوش  یم  رازگرب  ع )  ) همئارطاخ هب  هک  ...... نیعبرا و اروشاع  لثم  یبهذم  ياه  ینامهیمایو  هضور  سلاجم  ردایآ  *- 

1635شسرپ

1635خساپ

؟  مسارم تافیرشت و  ای  تسا  رتهب  تعاطا  دییامرف ؟  نایبار  مالسلا »  مهیلع  تیب  لها  يارب  تافیرشت  ياج  هب  مالسلا »  هیلع  تیب  لها  زا  تعاطا  گنهرف  جیورت  هویش  افطل  - 1

1635شسرپ

1635خساپ

؟  دروآ رد  گنهرف  کی  تروصب  يزورما  هعماجرد  ار  یهلا  ماکحا  اب  مأوت  ناسآ  جاودزا  ناوتیم  هنوگچ  دیئامرفب  افطل  - 11636

1636شسرپ

1637خساپ

؟  درک يرادرب  وگلا  یعامتجا  يدرف و  یگدنزرد  البرک  هثداح  نایرج  زا  ناوت  یم  هنوگچ  -11638

1638شسرپ

1639خساپ

؟  تشاد دجاسم  رد  ناوت  یم  یگنهرف  ياه  تیلاعف  عون  1641هچ 

1641شسرپ

1641خساپ

؟ دوش یمن  نیزگیاج  یمالسا  ياهراون  مارح ,  ياه  یقیسوم  ياج  هب  1641ارچ 

1641شسرپ

1641خساپ

؟ دسرب سرد و ...  هب  يا  همطل  هک  نیا  نودب  داد  ماجنا  یگنهرف  تیلاعف  ناوت  یم  1641هنوگچ 

1641شسرپ

1641خساپ
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؟  تسیچدوش فرص  نآ  يارب  دیاب  وجشناد  تقو  هک  يروما  ییوجشناد و  یگدنز  1642فده 

1642شسرپ

1642خساپ

؟ دندنم هرهب  نآ  زا  صاخ  يا  هدع  ارچ  تسا ,  لالح  تقوم  جاودزا  1643رگا 

1643شسرپ

1643خساپ

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رب  يراذگریثات  يارب  دنک  یم  يوریپ  برغ  زا  تسا و  سابل  دم  یپ  رد  ام  يوجشناد  ناوج و  1644رشق 

1644شسرپ

1644خساپ

؟  تشاد هگن  رود  تبیغ  لثم  یناهانگ  زا  ار  هعماج  ناوت  یم  1645هنوگچ 

1645شسرپ

1645خساپ

؟  میشاب هتشاد  هنیهب  هدافتسا  نامتقو  زا  هک  مینک  میظنت  اههاگباوخ  ردار  نامیاه  همانرب  ییوجشناد  تدم  لوط  رد  1645هنوگچ 

1645شسرپ

1645خساپ

؟ دنک تیاعر  ار  اه  هبنج  همه ء  دنک و  رپ  ار  شتاقوا  دیاب  هنوگچ  وجشناد  1646کی 

1646شسرپ

1646خساپ

؟ دریگ رارق  رظن  دم  دیاب  ییاه  همانرب  هچ  اه  هورگ  نیا  راک  رد  صالخا  یگنهرف و  هورگ  کی  حیحص  هرادا  1647يارب 

1647شسرپ

1647خساپ

. دنامب راوتسا  نانچمه  نامیداقتعا  هینب  ات  مینک  هچ  مینک  یم  ار  ترخآ  ادخ و  زا  يرود  ساسحا  یگدنز ، ییارگ  چوپ  ساسحا  یهاگ  دنیب  یم  ار  نانز و ...  ظیلغ  شیارآ  یباجح و  یب  لذتبم  ياهسابل  ندیشوپ  مرحمان  درم  نز و  طالتخا  دننام  داسف  زا  يراب  فسأت  ياه  هنحص  ناسنا  هک  يا  هعماج  رد 

1648شسرپ

1648خساپ
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. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  1649ياهراکهار 

1649شسرپ

1650خساپ

؟ درک تیاده  ار  تسا  نازیرگ  تیناحور  مالسا و  زا  هک  يدرف  ناوت  یم  1650هنوگچ 

1650شسرپ

1650خساپ

؟ درک قیوشت  یبهذم  روما  ماجنا  هزور و  زامن و  هب  ار  جوجل  درف  ناوت  یم  1651هنوگچ 

1651شسرپ

1651خساپ

؟  تسج هرهب  یمالسا  گنهرف  شرتسگ  يارب  هدیدپ  نیا  زا  ناوت  یم  ییاهراک  هار  هچ  اب  دینک ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  تنرتنیا  1652ریثات 

1652شسرپ

1652خساپ

؟ دننک یم  اشامت  نویزیولت  رتشیب  دننک و  یم  هعلاطم  مک  ناریا  مدرم  هتفای ,  هعسوت  ياهروشک  فالخرب  1653ارچ 

1653شسرپ

1653خساپ

؟ دننک یمن  تیاعر  ار  اوقت  نالووسم  ارچ  دینک , یم  توعد  اوقت  هب  ار  نایوجشناد  هک  نیا  1654اب 

1654شسرپ

1654خساپ

؟ دوش یم  هیجوت  هنوگچ  لاملا ,  تیب  زا  نالک  ياه  هجدوب  صاصتخا  و  هر )   ) ماما لاس  نیمدصکی  و  ع )   ) یلع ماما  لاس  يراذگ  مان  1654لیلد 

1654شسرپ

1654خساپ

؟  درادن دوجو  يریذپداقتنا  گنهرف  ام  روشک  رد  1656ارچ 

1656شسرپ

1656خساپ
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؟ دوب ایهم  ترخآ  رفس  يارب  ناوتب  مهو  دومن  هدافتسا  ایند  نیا  ياه  تمعن  زا  ناوتب  هک  درک  یگدنز  دیاب  هنوگچ  ایند  رد  اشحف  داسف و  همه  نیا  هب  هجوت  اب 

1657شسرپ

1657خساپ

؟ تسیچ هاگشناد  رد  یتاغیلبت  یساسا و  ياهراک  ماجنا  يارب  یتاعلاطم  1658راکهار 

1658شسرپ

1658خساپ

؟ مینک هچ   ، دعاسمان طیحم  نیا  زا  نایوجشناد  قالخا  ظفحو  هاگشناد  یعامتجا  تیعضو  حالصا  1659يارب 

1660شسرپ

1660خساپ

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  ام  هفیظو  ییوجشناد و  طلتخم  ياهودرا  هرابرد  امش  1661رظن 

1661شسرپ

1661خساپ

؟ دنا هدرک  دودحم  یصوصخب  ياه  طیحم  رد  ار  دوخ  اهنآ  ، مورحم قطانم  رد  ینید  ناملاع  هب  زاین  دوجو  اب  1661ارچ 

1661شسرپ

1662خساپ

؟ دوب ناناوج  ياهزاین  يوگخساپ  ناوت  یم  هعماج  بسانمان  طیارش  هب  هجوت  اب  1663ایآ 

1663شسرپ

1663خساپ

؟ دیراد ناوج  هب  یئا  هیصوت  1664هچ 

1664شسرپ

1664خساپ

؟  تسیچ مدرم  هعماج و  هب  تمدخ  1665نیرتهب 

1665شسرپ

1665خساپ
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؟ دننکب دیاب  هچ  یگنهرف  ناراکردنا  تسد  ((، ناناوج تیوه   )) لکشم دروم  1665رد 

1665شسرپ

1665خساپ

. تسیچ عضو  نیا  حالصا  يارب  یسرتسد  لباق  لح  هار  ایناث  منادب  ار  لضعم  نیا  یبای  هشیر  مهاوخ  یم  الوا  شناد .  زج  تسا  يزیچ  ره  لابند  وجشناد  هک  مینیب  یم  زورما  تشادن  يراگزاس  ام  گنهرف  اب  تسا و  هدوب  طلغ  ناریا  رد  هاگشناد  يراذگ  هیاپ  دنراد  هدیقع  یخرب 

1667شسرپ

1667خساپ

تاناکما میناد  یمن  ار  لح  هار  ایآ  تساجک . لکشم  دنک  یم  رثا  ناناوج  رد  نمشد  يا  هراوهام  تاغیلبت  ضوع  رد  دنک و  یمن  رثا  ام  تاغیلبت  ارچ  یلو  اه و )...  یسکات  یتلود و  نکاما  قیرط  زا  تسا و ...  تینوصم  باجح  ریظن  ییاه  هلمج  شرتسگ  دننام   ) هدش ماجنا  گنهامه  ياهراک  روشک  رسارس  رد 

1670شسرپ

1670خساپ

؟ تسا نکمم  هنوگچ  ناناوج  صوصخب  نارگید  يور  1672يراذگریثأت 

1672شسرپ

1672خساپ

. دیربب مان  تقد  هب  ار  اه  قادصم  افطل  دنزادرپب . یگنهرف  هنیمز  رد  تیلاعف  هب  دنناوت  یم  ییاه  هنیمز  هچ  رد  ییوجشناد  1673ياهلکشت 

1673شسرپ

( لوا تمسق  ) 1673خساپ

( مود تمسق  ) 1675خساپ

. دینک یفرعم  تیاس  باتک و  یمالسا  ياه  شزرا  فلتخم  داعبا  رد  هعماج  رد  يزاس  گنهرف  هرابرد  1677افطل 

1677شسرپ

1677خساپ

؟ دشاب هتشاد  رثا  لباقم  فرط  رد  هک  يروط  هب  درک  تیاده  تسین  لماک  یبهذم  رظن  زا  هک  ار  یصخش  ناوت  یم  1678هنوگچ 

1678شسرپ

1678خساپ

؟ دیراد راک  يادتبا  رد  ام  يارب  يا  هیصوت  هچ  مینک ,  راک  اهنآ  اب  هلباقم  سپس  ییاسانش و  يور  ییوجشناد  هورگ  کی  بلاق  رد  میهاوخب  رگا  نینچمه  ؟ دیناد یم  یتاعوضوم  هچ  رد  ار  هاگشناد  یگنهرف  تالکشم 

1680شسرپ
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1680خساپ

. دوش یمن  يزاس  گنهرف  جاودزا  رما  يارب  1681ارچ 

1681شسرپ

1681خساپ

. دیتسه نایوجشناد  یملع  يرکف و  یحور  شرورپ  رکف  هب  ایآ  درادن  یملع  راب  نادنچ  دوش  یم  لیصحتلا  غراف  یتقو  دنارذگ  یم  تلاطب  هب  ار  شتاقوا  رثکا  ام  يوجشناد  رشق  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1682شسرپ

1682خساپ

دوخ ناکم  نآ  هب  نتفر  زا  هلحم  اهناوج  زا  یلیخ  یتح  دنک و  بذج  ار  اهناوج  هک  دشاب  یمن  يا  هنوگ  هب  نآ  طیحم  اذل  دراد . يدادبتسا  يوخ  کی  دهد و  یمن  نادیم  یلیخ  اهناوج  هب  هک  تسا  يدرمریپ  کی  اب  نآ  تیلوئسم  اما  دراد  یگنهرف  ياهراک  يارب  یبوخ  تاناکما  هک  تسا  هینیسح  کی  ام  هلحم  رد 

1683شسرپ

1684خساپ

یقحت نیهوت و  نابز  اب  هن  دننک  ییامنهار  ار  هدرک  مگ  هار  ناناوج  نیا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  اههاگشناد  رد  يا  همانرب  کی  دهاوخ  یم  ملد  مرادن  یشوخ  لد  زین  تیعضو  نیا  زا  یلو  مرادن  يراکرس  تسا  دم  اههاگشناد  رد  هزورما  هک  ییاه  پیت  متسین و  يزورما  تفگ  ناوت  یم  هک  متسه  ییوجشناد  نم 

1684شسرپ

1684خساپ

؟ دشاب راذگ  ریثات  دناوتیم  يّدح  هچ  رد  هنوگچ و  مدرم  گنهرف  حطس  ياقترا  رد  هناخباتک  1685باتک و 

1685شسرپ

1685خساپ

دییامرف تیانع  نم  يارب  ار  دنشاب  هتشاد  یناوارف  دربراک  اک  ییاهدربه  ار  ًافطل  مراد  تیب  لها  بتکم  هب  ناناوجون  بذج  هب  يدیدش  1686هقالع 

1686شسرپ

1686خساپ

ینید 1687گنهرف 

ینید 1687ياهتنس 

؟ دنک تکرش  نآ ... دننام  هیده و  کیربت  لاسرا  جاک ، تخرد  هیهت  مسارم  ای ، كاپ  دیع  هیوناژ و  دیع  هژیو  هب  بهاذم  ریاس  دایعا  رد  دناوت  یم  یمالسا  دایعا  زج  هب  ییاکیرمآ  ناملسم  ایآ 

1687شسرپ

1687خساپ
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؟ دنراذگ یم  قرف  مالسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  تداهش  دلوت و  یلیطعت  رد  1687ارچ 

1687شسرپ

1687خساپ

؟ دوش یم  لدبم  یلع 7 یترایز  بش  هب  ردق , ياه  بش  6و  ربمایپ تدالو  دننام  اه  تبسانم  رثکا  1688ارچ 

1688شسرپ

1688خساپ

؟ دراد يریثأت  ناشنادنزرف  یگدنز  رد  ردام  ردپ و  ندناوخن  زامن  1688ایآ 

1688شسرپ

1688خساپ

؟ تسیچ لمع  نیا  لباقم  رد  ام  ۀفیظو  تسین ، حیحص  رگا  تسا ؟ حیحص  يراک  نینچ  ایآ  دننک . یم  بلط  هحتاف  لاوما  يارب  راگیس  ندیشک  زا  دعب  دننک و  یم  عیزوت  راگیس  میحرت  سلاجم  رد  هک  تسا  جیار  قطانم  زا  یضعب  گنهرف  رد 

1689شسرپ

1689خساپ

؟ دراد دنس  ایآ  دنکیم ؟ عفد  ار  الب  داتفه  ندرک  دود  دنپسا "  " هک تسا  تسرد  1690ایآ 

1690شسرپ

1690خساپ

؟ دوش هدافتسا  اهنیا  زا  زاب  دراد ، تفلاخم  فرع  اب  روما  نیا  هک  رضاح  رصع  رد  ایآ  تسا . هدش  دراو  همامع  ابع و  زا  هدافتسا  ای  ندیشک و  همرس  دروم  رد  تایاور  ننس و 

1690شسرپ

1691خساپ

؟ تسا هنوگچ  مکح  ردارب  رهاوخ و  دروم  رد  اّما  هدش  روآدای  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  نآرق  1691رد 

1691شسرپ

1691خساپ

؟ دوش یم  يراتفرگ  ای  یتکرب  یب  ثعاب  رگید  ناماما  تداهش  ای  نسح  ماما  تداهش  زور  رد  هزاغم  ندرک  زاب  دنتسه ، یشورف  رابراوخ  هزاغم  بحاص  هک  ینایاقآ  يارب  ایآ 

1692شسرپ

1692خساپ
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پ) (؟ تسا هنوگچ  دوش ، یم  مسارم  نیا  رد  هک  ینیگنس  ياه  جرخ  دراد ؟ یعرش  هجو  ایآ  هک  دیهد  حیضوت  تیم  يارب  متفه و ...  موس و  مسارم  دروم  رد 

1692شسرپ

1692خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  زیزع  يادهش  ةراودای  متخ و  سلجم  ندرکن  1693رازگرب 

1693شسرپ

1693خساپ

؟ تسین یتسرپ  هدرم  نیا  ایآ  تسا ؟ هجوت  مک  اه  يداش  هب  اما  دنک  یم  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم  هتخادرپ و  ناگدرم  زا  لیلجت  هب  دوش ، یم  جیورت  هعماج  رد  نونکا  هک  یمالسا  ارچ 

1694شسرپ

1694خساپ

؟ دوش یم  يراتفرگ  ای  یتکرب  یب  ثعاب  رگید  ناماما  تداهش  ای  نسح  ماما  تداهش  زور  رد  هزاغم  ندرک  زاب  دنتسه ، یشورف  رابراوخ  هزاغم  بحاص  هک  ینایاقآ  يارب  ایآ 

1695شسرپ

1695خساپ

؟  تسین تافارخ  اهنیا  ایآ  تسا ؟  افش  البرک  كاخ  مزمز و  بآ  هک  دراد  دوجو  یلیلد  1695ایآ 

1695شسرپ

1695خساپ

؟  تسا تلع  هچ  هب  لهچ  دننام  دادعا  زا  یضعب  سدقت  1696تلع 

1696شسرپ

1696خساپ

. تسیچ دنا  هتشاد  تیمها  نآ  هب  زین  ام  یلم  گنهرف  رد  هکنیا  تلع  نینچمه  و  هریغ ....  هورم و  افص و  هبعک  فاوط  هلمج  روما  زا  یلیخ  رد  تسا و  تیمها  ياراد  تفه  ددع 7  مالسا  سدقم  نید  رد  هکنیا  لیلد 

1696شسرپ

1696خساپ

. تسا یعقاو  هلئسم  نیا  ایآ  تسا . هدش  هنتخ  کشزپ  روضح  نودب  ناگتشرف و  طسوت  دازون  نالف  هک  دوش  یم  راهظا  هاگ  ام  ماوقا  1697رد 

1697شسرپ

1697خساپ
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: مهدب هدننک  عناق  خساپ  دیآ  یم  لیذ  رد  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب  ما  هتسناوتن  نونکات  هک  متسه  يدایز  تالاوس  ضرعم  رد  یهاگشناد  رشق  اب  دایز  طابترا  رطاخب  مشابیم و  نارمع  یسدنهم  هتشر  يارتکد  يوجشناد  بناجنیا 

1697هراشا

1698شسرپ

1698خساپ

 ( میوگیمن يزیچ  ردام ، ردپ و  زا  تعاطا  يارب  زین  هدنب  دوشیم و  راک  نیا  عنام  مردام  ( ؟ دراد لاکشا  رگید  ياهزور  رد  ترایز  تسا و  هعمج  هبنش و  جنپ  ياهزور  ّصتخم  ادهش ، روبق  ترایز  ایآ 

1699شسرپ

1699خساپ

. میریگ یم  نشج  ار  رطف  دیع  ینعی  ار  نآ  مامتا  ارچ  سپ  تسا  دنوادخ  تفایض  ناضمر  كرابم  هام  1700رگا 

1700شسرپ

1700خساپ

. تسیچ یمالسا  دایعا  هفسلف  و  هچ ؟ ینعی  1700دیع 

1700شسرپ

1700خساپ

؟ دنراذگ یم  ربق  يور  رب  ار  تسد  ندناوخ  هحتاف  ماگنه  رد  يا  هدع  1701ارچ 

1701شسرپ

1701خساپ

؟ دراد ياهدیاف  هچ  ادخ  مان  اب  اهراک  ندرک  1701زاغآ 

1701شسرپ

1701خساپ

؟ دنراذگیم قرف  مالسلا » مهیلع  » موصعم ناماما  تداهش  دلوت و  یلیطعت  رد  1702ارچ 

1702شسرپ

1702خساپ

؟ تسا رئاعش  میظعت  یعون  مالسلا » مهیلع  » همئا تداهش  ای  تدالو  ماّیا  رد  یلیطعت  1702ایآ 

1702شسرپ

زا 1883تسرهف هحفص 228 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1702خساپ

؟ دوش يرگید  روما  فرص  مسارم  ریاس  ای  اهنشج  تاغیلبت ، هجدوب  تسین  رتهب  1703ایآ 

1703شسرپ

1703خساپ

؟ دراد هانگ  دننکن  يراذگ  مان  ربمایپ  ماما و  مان  هب  ار  یکدوک  رگا  1703ایآ 

1703شسرپ

1703خساپ

؟ تسا هدش  رکذ  یمکح  ملهچ ) متفه ، موس ، ) میحرت مسارم  هرابرد  مالسا  سّدقم  نید  رد  1704ایآ 

1704شسرپ

1704خساپ

؟! دنک یمن  داجیا  يا  هدیقع  مان  بحاص  يارب  تسا  نیگمغ  نز  موهفم  هب  هک  هیسآ  لاثم  يارب  دراد  ریثأت  اهنآ  یتحاران  ینامداش و  ای  تواقش و  تداعس و  تیعضو  رد  اهمدآ  مان  ایآ 

1704شسرپ

1704خساپ

؟ مینک هبساحم  روطچ  ار  ناشیا  هب  ّصتخم  تعاس  (ع ) اضر ماما  هب  ندش  لسوتم  يارب  تسیچ ؟ دوصقم  تسا . راوگرزب  ماما  کی  صوصخم  زور  هنابش  زا  یتعاس  ره  هک  هدمآ  نانجلا  حیتافم  باتک  رد 

1705هراشا

1705شسرپ

1705خساپ

1706تداهش

؟ ددرگ یمن  قالطا  دیهش  دوش ، یم  هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  یناملسمریغ  هب  یمالسا ، گنهرف  رد  لیلد  هچ  1706هب 

1706شسرپ

1706خساپ

؟ دشاب فده  دناوت  یم  تداهش  ماقم  هب  ندیسر  وزرآ )...  قشع و  هلیسو ، فده ، ( ؟ تسیچ 1706تداهش 

1706شسرپ

1706خساپ
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درک دیاب  هچ  اهنآ  تیصخش  هب  ندش  کیدزن  يارب  دراد  دوجو  هعماج  رد  صاخشا  نآ  زا  زین  نونکا  ای  دندوب  ییانثتسا  دارفا  نادیهش  1708ایآ 

1708شسرپ

1708خساپ

دنوش یم  بوسحم  دیهش  یناسک  1708هچ 

1708شسرپ

1708خساپ

؟  تسیچ ادهش  تمرح  ظفح  1708هار 

1708شسرپ

1708خساپ

؟  دیهد حیضوت  نم  يارب  تشاد  هگن  لد  ار  تداهش  يوزرآ  ناوت  یم  روطچ  هکنیا  تداهش و  هراب  1709رد 

1709شسرپ

1709خساپ

الثم هکنیا  ای  دشاب ؟ هدش  دیهش  ای  زابناج  دشاب و  هدروخ  وا  هب  يا  هراپمخ  هدرک و  یم  يدزد  هتشاد  یکی  دیاش  الثم  دنا . هدوب  یبوخ  ياهمدآ  همه  ایآ  دنوش  یم  هدیمان  دیهش  دنا  هدش  هتشک  گنج  رد  هک  یناسک  همه  ایآ  تسا  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  تساهتدم  هک  متشاد  یلاؤس  ادهش  دروم  رد 

1710شسرپ

1710خساپ

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  ود  نیا  ایآ  میئوگیم . تّیلست  کیربت و  تداهش ، ياههیعالطا  رد  1711ارچ 

1711شسرپ

1711خساپ

؟ دوش یم  بوسحم  دیهش  دنک , توف  هسردم  رد  یلیلد  ره  هب  یسک  ره  1711ایآ 

1711شسرپ

1712خساپ

؟ دنراد یمکح  هچ  دننکیمن ، تکرش  یلیمحت  گنج  يادهش  مسارم  رد  هک  1712يدارفا 

1712شسرپ

1712خساپ
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؟ دنرادروخرب دیهش  کی  هاگیاج  زا  راگدرورپ  دزن  دنوشیم ، هتشک  اهییاکیرمآ  تسد  هباج  نآ  رد  دننکیم و  رفس  قارع  هب  تایلاع  تابتع  ترایز  دصق  هب  ام  نانطومه  زا  هک  یناسک  ایآ 

1713شسرپ

1713خساپ

؟ دننک یم  عییشت  دنروآ و  یم  نوریب  ار  یلیمحت  گنج  يادهش  ياهناوختسا  ј چ تسین ، زئاج  مالسا  رد  ربق  شبن  میناد  یم  هک  یلاح  1713رد 

1713شسرپ

1713خساپ

؟ دنیوگ یم  دیهش  دنوش ، یم  هتشک  نیطسلف  رد  هک  يدارفا  هب  اما  دوشیمن  قالطا  دیهش  دنوش ، یم  هتشک  ییاکیرمآ  ياهورین  طسوت  قارع  رد  نونکا  هک  یناسک  هب  ارچ 

1714شسرپ

1714خساپ

؟ تسا تشهب  طرش  دیق و  یب  دیلک  ادخ  هار  رد  تداهش  1714ارچ 

1715شسرپ

1715خساپ

؟ تسا تشهب  طرش  دیق و  یب  دیلک  ادخ  هار  رد  تداهش  1715ارچ 

1715شسرپ

1715خساپ

؟ دیمان دیهش  ار  نانآ  ناوت  یم  ایآ  دنراد ؟ ار  دیهش  مکح  ایآ  دنوش ، یم  هتشک  رارشا  ربارب  رد  تیرومأم  نیح  رد  هک  1716ینازابرس 

1716شسرپ

1716خساپ

!؟ دنام یم  یقاب  ناش  ناوختسا  طقف  رگید  یضعب  یلو  دنام ، یم  ملاس  ناشندب  تداهش ،  زا  سپ  ادهش  زا  يرس  کی  1717ارچ 

1717شسرپ

1717خساپ

؟ ارچ تسا ، تسرد  يوش ، یم  یّقلت  دیهش  ینک ، توف  دجسم  رد  ای  زامن و  رس  رب  رگا  دنیوگ  یم  هک  هیضرف  نیا  1717ایآ 

1717شسرپ

1717خساپ
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؟ تسانعم هچ  هب  تداهش  دیهش و  1718هملک 

1718شسرپ

1719خساپ

؟ تسیچ دوش  یمن  هتفگ  دیهش  دوش ، هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  ناملسمریغ  رگا  هکنیا  1719لیلد 

1719شسرپ

1719خساپ

؟ دوش یمن  بوسحم  ءادهش  يارب  يزایتما  تایح  رگید  تسا  یقاب  هدنز و  اه  ناسنا  همه  حور  1719رگا 

1719شسرپ

1719خساپ

؟ دنراد یماقم  هچ  ترخآ  ناهج  ناهج و  نیا  رد  1720نادیهش 

1720شسرپ

1720خساپ

؟ دنادیم هچ  ار  نمشد  ربارب  رد  نانآ  ندش  دحتم  مدرم و  ندومن  جیسب  يارب  هار  نیرتهب  لاعتم  1720دنوادخ 

1720شسرپ

1721خساپ

؟ دینک نایب  ار  یعیبط  گرم  تداهش و   " نیب قرف  تسا ب  يزیچ  هچ  ندیمهفن  روظنم  دیمهفیمن ". امش  یلو  دناهدنز ، نانآ  هکلب  دییوگن ; هدرم  دنوشیم  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب  و  دیامرفیم : هک  هرقب  يهیآ 154  هب  هجوت  اب  فلا 

1721شسرپ

1721خساپ

تسیچ مالسا  سدقم  عراش  رظن  زا  دیهش  تداهش و  قیقد  1722فیرعت 

1722شسرپ

1722خساپ

؟  تسیچ ادهش  ندوب  هدنز  زا  روظنم  تسیک و  1723دیهش 

1723شسرپ

1723خساپ

زا 1883تسرهف هحفص 232 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ دارفا  هب  دیهش  هژاو  قالطا  1723طیارش 

1724شسرپ

1724خساپ

؟  تسین یهاوخدوخ  عون  کی  شا ,  هداوناخ  لابق  رد  ناسنا  تیلوئسم  هب  هجوت  اب  یبلط  تداهش  1724ایآ 

1724شسرپ

1724خساپ

؟ دنتسه دیهش  دنوادخ  دزن  فداصت )  ) دنوش یم  هتشک  تیرومأم  هار  رد  هک  یناسک  1724ایآ 

1725شسرپ

1725خساپ

؟ دراد تحص  ایآ  دنتسه  دیهش  هلزلز  رد  ناگدش  هتشک  دندقتعم  1725یخرب 

1725شسرپ

1725خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  نآرق  هار  1726نادیهش 

1726شسرپ

1726خساپ

؟ دوش یم  هدیشخب  دیهش  زا  سانلا  قح  1727ایآ 

1727شسرپ

1727خساپ

؟ دوشیم هتفگ  یسک  هچ  هب  1727دیهش 

1727شسرپ

1727خساپ

؟ دوش یم  بوسحم  ادخ  هار  رد  تداهش  هار  نیا  رد  ندش  هتشک  ایآ  موش .  هتشک  هار  نیارد  ات  مورب  اج  نآ  هب  نیطسلف ,  مولظم  مدرم  هب  کمک  راکتیانج و  لیئارسا  اب  هزرابم  يارب  دهاوخ  یم  ملد 

1728شسرپ

1728خساپ
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؟ درادن لاکشا  تسا ,  وا  هدهع  رب  دنزرف  نز و  تیلوئسم  هک  یسک  يارب  تداهش  يوزرآ  1728ایآ 

1728شسرپ

1728خساپ

؟ درک ادیپ  هار  اه  ماقم  نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دهاوخ  یم  یتاماقم  ندش  دیهش  نینچمه  دیآ ؟ لئان  تداهش  ماقم  هب  ناسنا  نامز  نیا  رد  دوش  یم  هنوگچ 

1729شسرپ

1729خساپ

؟ دوش ام  بیصن  تداهش  ات  میشاب  دیاب  1729هنوگچ 

1729شسرپ

1729خساپ

؟ تسیچ تاحلاصلا  ُتایقاب  زا  1730روظنم 

1730شسرپ

1730خساپ

؟  تسیچ هدش  هداد  تمعن  ادهشو  نیحلاص  ایبنا و  هب  هیآ  روظنم  تسا و  یموهفم  هچ  هب  نآرق  رد  دیهش  1730هژاو 

1730شسرپ

1730خساپ

1730تروشم

شسرپ دراد ؟ یهاگیاج  هچ  نآرق  هاگدید  زا  1730تروشم 

1731هراشا

1731خساپ

شسرپ دراد ؟ یهاگیاج  هچ  تروشم  تایاور ، هاگدید  1731زا 

1731هراشا

1731خساپ

شسرپ دناهدش ؟ یفرعم  تروشم  ۀتسیاش  يدارفا  هچ  یمالسا  تایاور  هاگدید  1732زا 

1732هراشا
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1732خساپ

؟ دناهدش یفرعم  تروشم  يارب  هتسیاش  ریغ  يدارفا  هچ  یمالسا  تایاور  هاگدید  1733زا 

1733شسرپ

1733خساپ

شسرپ دومن ؟ باختنا  نیگنس  ّمهم و  ياهراک  رد  هژیوب  رواشم  ناونع  هب  ناوتیم  ار  سک  ره  1733ایآ 

1733هراشا

1733خساپ

شسرپ درک ؟ تروشم  دیابن  یناسک  هچ  اب  (ع ) یلع ماما  هاگدید  1734زا 

1734هراشا

1734خساپ

شسرپ یمازلا ؟ ای  تسا  یقالخا  ۀفیظو  کی  تسا ، مالسا  دیکات  دروم  هک  تروشم  1734ایآ 

1734هراشا

1734خساپ

؟ دنیشنب تروشم  هب  نارگید  اب  دیاب  هعماج  هرادا  ریبدت و  يارب  مکاح  ایآ  اه ؟ نآ  زا  يا  هراپ  رد  ای  درک  تروشم  دیاب  یعامتجا  نوئش  روما و  همه  رد  ایآ  نآرق  تایآ  ساسا  رب 

1735شسرپ

1735خساپ

؟ درک تروشم  ناتسود ، اب  تسا  رتهب  يدراوم  هچ  1736رد 

1736شسرپ

1736خساپ

مینک تروشم  نارگید  اب  دیاب  1736ارچ 

1736شسرپ

1737خساپ

؟ تسا ّنس  يدایز  یگرزب و  کچوک و  تروشم ، روحم  1737ایآ 

1737شسرپ
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1737خساپ

. دیهد حیضوت  موهفم  انعم و  رظن  زا  تروشم  1738ةرابرد 

1738شسرپ

1738خساپ

تایبدا 1738رنه و 

؟  تسیچ نآ  دوبهب  دنور  تسیچ ؟  ءالخ  نیا  تلع  میرادن  مک  ناملسم  دنمرنه  ایآ  تسا ؟  هنوگچ  یمالسا  هعماج  رد  رنه  1739تیمها 

1739شسرپ

1739خساپ

؟  تسا هناگتفه  ياهرنه  زا  یکی  رعش  هکنآ  اب  دنک  یم  شهوکن  رعش  زا  نآرق  1739ارچ 

1739شسرپ

1739خساپ

؟ تسا هنوگچ  رعش »  » دروم رد  مرکا  ربمایپ  1741هاگدید 

1741شسرپ

1741خساپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  نابیدا  حالطصا  رد  برع و  تغل  رد  1741رعش 

1741شسرپ

1741خساپ

؟ تسیچ ءارعش  رعش و  تیعقوم  ماقم و  دروم  رد  مالسا  1742رظن 

1742شسرپ

1742خساپ

؟ دوشیم نارعاش  راعشا و  ۀمه  لماش  شرگن  نیا  ایآ  تسا  يرعاش  رعش و  تمذم  رد  هک  ارعش  ةروس  زا  یتایآ  هب  هجوت  1744اب 

1744شسرپ

1744خساپ

؟ دراد دوجو  رنه  اب  هطبار  رد  یتایآ  میرک  نآرق  رد  1745ایآ 
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1745شسرپ

1745خساپ

. دیهد حیضوت  ار  نا  عاونا  تسیچ  1746رنه 

1746شسرپ

1746خساپ

؟ دورب نیب  زا  یناتساب  راثآ  دوش و  هتسکش  اه  همسجم  همه  هک  تسا  حیحص  ایآ  تسیچ ؟ یشاقن  يزاس و  همسجم  رنه  هرابرد  مالسا  1748رظن 

1748شسرپ

( لوا تمسق  ) 1748خساپ

( مود تمسق  ) 1750خساپ

یلم 1753ياهتنس 

؟ تسیچ یسمش  يدالیم و  ياه  لاس  1753أدبم 

1753شسرپ

1753خساپ

؟ سکعرب ای  یناریا  دعب  میشاب  ناملسم  لّوا  دیاب  1753ام 

1753شسرپ

1753خساپ

؟  تسا تافارخ  ای  دراد  یعرش  دییات  رفاسم  رس  تشپ  بآ  1754نتخیر 

1754شسرپ

1754خساپ

؟ دنا مادک  راختفا  نیا  یفنم  تبثم و  قیداصم  دراد ؟ لاکشا  یلم  تیوه  هب  راختفا  ناملسم  کی  يارب  1754ایآ 

1754شسرپ

1754خساپ

؟ دنزادنیب پچ  تسد  هب  ار  جاودزا  هقلح  تسا  هدوب  موسرم  میدق  زا  1754ارچ 

1754شسرپ

زا 1883تسرهف هحفص 237 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1755خساپ

؟ تسیچ زورون  هرابرد  مالسا  1755رظن 

1755هراشا

1755شسرپ

1755خساپ

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  1755ایآ 

1755شسرپ

1755خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  1756نتشاذگ 

1756شسرپ

1756خساپ

؟ تسا نومیمان  هدزیس  ددع  هک  دناهدیقع  نیا  رب  مدرم  یخرب  1756ارچ 

1756شسرپ

1756خساپ

؟ تسا هدش  رکذ  یمکح  ملهچ ) متفه ، موس ، ) میحرت مسارم  هرابرد  مالسا  سّدقم  نید  رد  1756ایآ 

1756شسرپ

1756خساپ

یفارخ 1757ياهرواب 

؟ تسا هنوگچ  لطاب  ياهتنس  زا  مالسا  سدقم  نییآ  ندومن  1757ادج 

1757شسرپ

1757خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  يروس  هبنشراهج  1757مسارم 

1757شسرپ

1757خساپ
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؟ دییامرف حیضوت  تافارخ  هرابرد  1757يرصتخم 

1758شسرپ

1758خساپ

؟ تسا هنوگچ  کلذ  لاثما  ترایز و  افش و  بلط  اهناکم و  نیا  رد  ندنام  لاح ، هدش ، دایز  ناکم  نیا  رد  اهضیرم  نتفای  افش  هدروآ و  شوج  هینیسح  رد  ملع «  « هک هدش  شخپ  ناجنز  هردمرخ  رد  یتاعیاش 

1758شسرپ

1758خساپ

تاعفد  هب  یسیونور  ياضاقت  دوشیم و  نایب  ییاهناتساد  نآ  رد  دوشیم و  هتشون  رهطم  مرح  رد  اهحیتافم  اهنآرق و  رد  ای  دوشیم  هتخادنا  لزانم  رد  یهاگ  زا  ره  هک  ییاههیعدا  اههمان و 

1759شسرپ

1759خساپ

؟ژ دشاب دیاب  هچ  لئاسم  نیا  اب  دروخرب  لابق  رد  ام  خساپ  دراد ؟ تحص  ییاهزیچ  نینچ  تسا . هدش  گنچرخ  هب  لیدبت  هنت  مین  زا  هدرک و  هراپ  ار  نآرق  هدمآ ، دب  هدرک و  هراختسا  نآرق  اب  هک  نیا  زا  دعب  یسک  هدش  هدینش 

1759شسرپ

1759خساپ

یمالسا ر باجح  نانز  دننکیمن ، تیاعر  ار  عرش  ماکحا  مدرم  دنتشادن ، نامیا  مه  رفن  کی  هک  یلاح  رد  دناهدرم  رفن  رازه  تصش  هتفه  نیا  رد  دمحا  خیش  جاح  دندومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ( 9  ) مرکا ربمایپ  دشابیم : ریز  بلاطم  رب  لمتشم  هک  هداتسرف  ياهمانتیصو  هنیدم  رهش  زا  یصخش 

1760شسرپ

1760خساپ

؟ تسا نینمؤملاریما ( اقآ  دلوت  زور  هک  بجر  هدزیس  مان  هب  دنا  هدرک  سحن  ار  زور  نیا  تنس  لها  ایآ  دنناد ؟ یم  سحن  ار  هدزیس  زور  اه  یضعب  1761ارچ 

1761شسرپ

1761خساپ

 . دییامرف تی  انع  لماک  حیضوت  ریخ  ای  دشاب  یم  تسرد  نانایرج  نیاایآ  دتفا  یم  ناسنا  يارب  یقافتا  ّال  او  دوش  هتشون  راب  هس  دیاب  هتشون  ًالثم  دعبو  ار  نایرج  نالف  هدید  باوخرد  یناحور  کی   ً الثم هک  تسا  هتشون  هیعد  الا  بختنم  لثم  اهباتک  زا  یضعبرد  تاقوا  یهاگ  هکنیا 

1762شسرپ

1762خساپ

؟ تسا تجح  دراد ، ثکم  ربص و  رب  تلالد  هک  نیا  رب  ینبم  فرع  رظن  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  ندز  هسطع  یمالسا  ینابم  1763رد 

1763شسرپ

1763خساپ
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یبساک ب ای  دراد  ناکما  يزیچ  نینچ  ایآ  دنیشن . یم  وا  شود  يور  دیآ  یم  هجنپ  دراد ، رذن  هک  یسک  دنرب و  یم  يرذن  لوپ و  مدرم  دننک ، یم  لصو  بوچ  کی  يور  ار  نآ  تسد . جنپ  تروص  هب  دنراد  مَلَع  کی  رفص  مّرحم و  مایا  رد  یغاب . هاش  مان  هب  تسا  ییاتسور  کی  زیربت  هب  هتسباو  نابرهم  شخب  رد 

1763شسرپ

1763خساپ

؟ دوش یم  هچ  ّنج  ًالثم  دراد ، ّنج  رد  يریثأت  هچ  شوج  بآ  نتخیر  نامز  رد  هللا  مسب  هللا و  مان  دراد ، تّحص  رگا  دراد ؟ تّحص  هلئسم  نیا  ایآ  دوش . یم  تیذا  اه  یّنج  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دیربب ، ار  ادخ  مان  شوج  بآ  نتخیر  ماگنه  هک  دوش  یم  هدینش  اه  لوق  لقن  اه و  باتک  رد 

1764شسرپ

1764خساپ

؟ مینک ربص  دیاب  امتح  مینک  یم  هسطع  هک  یعقوم  1764ایآ 

1764شسرپ

1764خساپ

ینید 1764زکارم 

هیملع 1764هزوح 

1765طوسبم

1765شسرپ

1765خساپ

؟ تسیچ رضاح  رصع  رد  تیناحور  سابل  يدوجو  1766هفسلف 

1766هراشا

1766شسرپ

1766خساپ

؟ دیهد حیضوت  هچ  ینعی  وجشنادو  یناحور  1767تدحو 

1767شسرپ

1767خساپ

؟  تسیچ نم  فیلکت  دننک  یم  تفلاخم  مردام  ردپ و  یلو  مراد  ندش  هبلط  هب  لیامت  1767هدنب 

1767شسرپ

1768خساپ
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؟ دنا هدوب  رظن  بحاص  هتشر  نیدنچ  رد  یگمه  یمالسا  ياملع  هک  یتروص  رد  دوش  یمن  هجوت  یعیبط  مولع  هب  هزوح  رد  1768ارچ 

1768شسرپ

1768خساپ

؟ دننک یمن  راک  شاعم  رارما  يارب  نویناحور  دندرک و  یم  راک  مالسلا )) مهیلع  )) همئا 1768ارچ 

1768شسرپ

1768خساپ

؟ دشاب یم  هچ  دنناد  یم  تیناحور  ار  ناناوج  هعماج و  رد  دوجوم  تالکشم  مامت  رصقم  هک  يدارفا  ربارب  رد  ام  1769خساپ 

1769شسرپ

1769خساپ

؟ مدرم فرط  زا  ای  تسا  نویناحور  درکلمع  راتفر و  زا  یشان  رییغت  نیا  ایآ  تسا و  هدرک  رایسب  رییغت  بالقنا  نامز  هب  تبسن  تیناحور  هب  تبسن  مدرم  دید  ارچ 

1770شسرپ

1770خساپ

قناخ نایفوص و  هب  ار  هیضق  نیا  هکنیا  هژیوب  مهدب . یلماک  خساپ  مناوت  یمن  ماوع  مدرم  دوخ و  يوجشناد  ناتسود  هب  خساپ  رد  هدنب  تعامج ، زامن  يارب  روطنیمه  و  دنریگ ؟ یم  لوپ  نویناحور  نید ، ماکحا  نتخومآ  يارب  ارچ  هکنیا  رب  ینبم  دوش  یم  حرطم  يا  ههبش  مرتحم  نویناحور  غیلبت  ۀنیمز  رد 

1773شسرپ

1773خساپ

؟ دینک نایب  ار  هیملع  ةزوح  هب  دورو  طیارش  1774ًافطل 

1774شسرپ

1774خساپ

؟  تسیچ مق  ءارهزلا  ۀعماج  رد  مان  تبث  1774طیارش 

1774شسرپ

1775خساپ

موشلوغشم يوزوح  تالیصحت  هب  موش و  هزوح  دراو  مناوت  یم  یهار  هچ  زا  1775هنوگچ و 

1775شسرپ

1775خساپ
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؟ دنشاب لوغشم  ریسفت  قالخا و  هفسلف ,  سورد  سیردت  هب  هک  دنتسه  يدیتاسا  هزوح  رد  1775ایآ 

1775شسرپ

1775خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  فیط  مادک  هاگشناد  هزوح و  نادنمشیدنا  ضراعت  1776رد 

1776شسرپ

1776خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  نم  لکشم  يارب  یهار  هچ  موش ,  هزوح  دراو  دعب  مورب ,  مه  يزابرس  تمدخ  مرضاح  مراد  هزوح  هب  يدیدش  هقالع  بناج  1776نیا 

1776شسرپ

1776خساپ

؟  مناوخبار هزوح  سورد  متالیصحترانکرد  مناوت  یم  نمایآ   , میراد دهد  شزومآ  ار  ماکحا  هک  یسکو  غلبم  هبزایندنناد  یمنار  ... هزور و , زامن یعرش  ماکحا  مدلوت  ياتسور  مدرم 

1777شسرپ

1777خساپ

؟ دنک یم  هچ  یمالسا  عامتجا  يارب  تیناحور  تسیچ  مالسا  رد  تیناحور  دوجو  1777هفسلف 

1777شسرپ

1777خساپ

؟ دنریگ یم  دزم  دنهد  یم  ماجنا  هک  یغیلبت  راک  لباقم  رد  تیناحور  1778ارچ 

1778شسرپ

1778خساپ

؟  تسیچ ریخا  ياه  لاس  رد  املع  هب  شیارگ  ندش  گنر  مک  1778لیلد 

1778شسرپ

1778خساپ

؟ دراد ترورض  ایآ  تسین و  فارسا  هچراپ  دایز  رادقم  نیا  اب  تیناحور  سابل  1778ندیشوپ 

1778شسرپ

1779خساپ
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؟ دنشاب هتشاد  يرگید  تالاغتشا  دنناوت  یمن  دنزاسب و  یگبلط  هیرهش  اب  دنروبجم  هیملع  هزوح  بالط  1779ارچ 

1779شسرپ

1779خساپ

؟ دیئامن یم  هیجوت  هنوگچ  نایوجشناد  اب  هسیاقم  رد  ار  اه  هبلط  تیفاعم  هیرهش و  زا  1780هدافتسا 

1780شسرپ

1780خساپ

. دنبلطب کمک  نویوزوح  زا  ات  دنا  هدروآ  هانپ  اجنیا  هب  دنراد و  یهاگآ  مالسا  يدابم  هب  هک  تسا  يدارفا  تیبرت  رتشیب  ای  دنشاب  یملاع  دوخ  يارب  دنهاوخ  یم  دنناوت و  یم  هک  تسا  يدارفا  تیبرت  طقف  ایآ  تسیچ . یمالسا  ياه  هزوح  هاگیاج  هفیظو و 

1781شسرپ

1781خساپ

؟  مناوخب سرد  هزوح  رد  مناوت  یم  هاگشناد  رد  لیصحت  مامتا  زا  دعب  1782ایآ 

1782شسرپ

1782خساپ

. مریگب یسرد  دحاو  دنچ  دش  مه  رگا  منک و  هدافتسا  اجنآ  ياهباتک  ناداتسا و  زا  میایب و  هزوح  هب  مناوت  یم  ناتسبات  هام  هس  ایآ  مناوخب  مه  اب  ار  هتشر  ود  مناوت  یم  نالا  ایآ  موش و  هزوح  دراو  تایبدا  سناسیل  زا  دعب  مناوت  یم  هنوگچ 

1783شسرپ

1783خساپ

. دوش یم  نیمات  اجک  زا  اهدنوخآ  1784هیرهش 

1784شسرپ

1784خساپ

؟ هن ای  تسا  رثؤم  یمالسا  مولع  يزاجم  هزوح  ای  نایبت  تیاس  کینورتکلا  هزوح  امش  رظن  هب  ایآ  مینک . زاغآ  ار  هزوح  سورد  میتفرگ  میمصت  ناتسود  زا  یضعب  اب 

1785هراشا

1785شسرپ

1785خساپ

؟  میشاب هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  هیملع  ةزوح  هب  دورو  يارب  -11786

1786هراشا
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1786شسرپ

1786خساپ

؟  دراد دوجو  هاگشنادو  هیملع  هزوح  نایم  يا  هطبار  هچ  -21787

1787شسرپ

1787خساپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  هطبار  نیارد  مدنمشهاوخ  منک ,  لیصحت  هیملع  هزوح  رد  هک  1787مدنمقالع 

1787شسرپ

1787خساپ

؟ دنهد یمن  نایوجشناد  هب  یلو  دنهد  یم  یلیصحت  هنیزه  کمک  نایوزوح  هب  1788ارچ 

1788شسرپ

1788خساپ

؟  دوش دیلقت  عجرم  دناوت  یم  يدهتجم  هچ  دنک و  یط  دیاب  ار  یلحارم  هچ  دسر  یم  داهتجا  هجرد  هب  هک  یتقو  ات  دوش  یم  هزوح  دراو  يا  هبلط  هک  یتقو  زا 

1789شسرپ

1789خساپ

؟ منک لیصحت  مهاوخ  یم  ، ناکما تروص  رد   ، نم دراد و  یطیارش  هچ  يا  هبتاکم  تروص  هب  هزوح  رد  1789لیصحت 

1789شسرپ

1789خساپ

ور مدرم  ندنایرگ  هار  زا  سک  ره  تسا  هدومرفن  مرکا  ربمایپ  رگم  ایآ  دننک  یم  يزور  بسک  یناوخ  هضور  ربنم و  هار  زا  اهنت  نویناحور  زا  یخرب  ارچ  دنتخادرپ  یم  يزرواشک و ... نوچ  ییاهراک  هب  دنا و  هدرک  یم  شاعم  نیمأت  شالت  راک و  اب  راهطا  همئا  یمامت  مرکا و  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1790شسرپ

1790خساپ

؟  تسیچ مق  هیملع  هزوح  هب  دورو  1792طیارش 

1792شسرپ

1792خساپ

. دینک ییامنهار  ارم  دشاب  هتشادن  مراک  اب  تافانم  هکی  روط  هب  يوزوح  مولع  بسک  1792يارب 
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1792شسرپ

1792خساپ

؟ دیهد حیضوت  مان  تبث  شریذپ و  یگنوگچ  دروم  رد  ًافطل  موش ,  هبلط  مراد  1792تسود 

1792شسرپ

1793خساپ

. دییامرفب ما  ییامنهارًافطل  متسه .  هیملع  ءهزوح  رد  لیصحت  هب  دنم  هقالع  یفرط  زا  هدوب و  لوغشم  یملعم  لغش  1793هب 

1793شسرپ

1793خساپ

؟  موش هزوح  دراو  مناوت  یم  هنوگچ  دییوگب : دینک و  مکمکًافطل  موش .  بایفرش  ناتتمدخ  هب  درادن  ناکما  ًاروضح  مراد .  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  لیصحت  هب  يدایز  ءهقالع 

1794شسرپ

1794خساپ

؟ دومن تکرش  هزوح  سورد  رد  هبتاکم  قیرط  زا  ناوت  یم  1794هنوگچ 

1794هراشا

1794شسرپ

1794خساپ

ان تبث  نم  زا  زورون  دیع  زا  لبق  ات  دیریگب , سامت  هزوح  نیا  اب  دینک  فطلامش  دنهد . یمن  خساپ  نم  هب  مریگ  یم  سامت  نامیلس  دجسم  ءارهزلا  هیملع  ءهزوح  اب  هچ  ره  یلو  مدش ,  هقالع  یب  ناتسریبدرد  لیصحت  همادا  هب  رگید  یتروص  هب  مراد ,  نارهاوخ  هیملع  ءهزوح  رد  لیصحت  هب  يدایز  ءهقالع 

1795شسرپ

1795خساپ

. دیهد حیضوت  ینیمخ  ماما  هسسؤم  يوضر و  هاگشناد  ياه  هتشر  اب  طبترم  یهاگشناد  يوزوح و  سورد  یخرب  یلیصحت و  ياه  شیارگ  ءهرابرد  ًافطل 

1795شسرپ

1795خساپ

. دیسیونب ار  نآ  تایئزج  دراد , رگا  دراددوجو ؟ لیبق  زا  ییاه  مان  يوزوح ,  زکارم  ياه  هملپید  نایوجشناد و  يارب  1796ایآ 

1796شسرپ

1796خساپ

زا 1883تسرهف هحفص 245 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دننک لیصحتدازآ  هبلط  تروص  هب  يروضح  ریغ  تروص  هب  دنناوت  یم  رتالاب  مراهچ و  موس و  ياه  هیاپ  رد  هبلط  1796ایآ 

1796شسرپ

1796خساپ

 , تاغیلبت نامزاس  هب  ًافطل  دنزادرپ . یمن  مدرم  تیاده  هب  دنهاوخ و  یم  غیلبت  يارب  فازگ  ياه  هنیزه  زین  نایناحور  زا  یخرب  تسا .  هتشادن  يرثا  مدرک ,  هعجارم  تاغیلبت  نامزاس  فاقوا و  هرادا  هب  دننک . یمن  توعد  یناحور  هدرکن و  یگدیسر  دجسم  هب  ام  لحم  ياروش  انما و  تأیه  هنافسأتم 

1796شسرپ

1797خساپ

یلو مراد . ار  (س ) ارهزلاۀعماج رد  ندناوخ  سرد  دصق  نم  دش و  میهاوخ  مق  مزاع  مرسمه  قافتا  هب  یهاگشناد ، شیپ  هرود  مامتا  زا  سپ  مدمآرد . تسا ، زاریش  هیملع  هزوح  هبلط  هک  ناگتسب  زا  یکی  دقع  هب  متسه و  لیصحت  لوغشم  یهاگشنا  شیپ  عطقم  رد  نونکا  متسه و  اسف  ناتسرهش  زا  هلاس  يرتخد 18 

1798شسرپ

1798خساپ

هفترگ ا ملد  یلخ  موش .  یم  شنزرس  ј Ơ فرط زا  مه  مدوخ و  سفن  فرط  زا  مه  رطاخ  نیمه  هب  مشاب و  یم  یلیصحت  تفا  ياراد  هک  متسه  هلاس  هدجه  يرتخد 

1798شسرپ

1798خساپ

؟ دییامن ییامنهار  صوصخ  نیا  رد  ارم  مدنمشهاوخ  مراد . يوزوح  مولع  لیصحت  هب  1800هقالع 

1800شسرپ

1800خساپ

؟ دنریگ رارق  اروش  ششوپ  تحت  هک  دنکیم  مازلا  ار  روشک  ياههزوح  مامت  مق  هیملع  هزوح  تیریدم  ياروش  1800ارچ 

1800شسرپ

1800خساپ

؟ تسا هتفرگن  تروص  هجوت  دوخ  رد  یمادقا  نونک  ات  ارچ  درذگیم . سورد ، زا  یخرب  ینیزگیاج  فذح و  یسرد و  بتک  حالصا  حطس و  هرود  رد  ینالوط  ندنام  باّلط و  رمع  فالتا  زا  يریگولج  اههزوح و  یسرد  عضو  هب  عیرس  یگدیسر  رب  ینبم  ناشیا  روتسد  مق ، هب  يربهر  مظعم  ماقم  رفس  زا  ینایلاس 

1801شسرپ

1801خساپ

؟ تسا هدنام  لطعم  ردق  نیا  مهم  نیا  هک  دراد  مخ  چیپ و  ردق  نیا  ناشیا  ياهشیامرف  هب  لمع  ایآ  دننک . لابند  ار  نآ  دنهد و  صیخشت  ار  دوخ  دادعتسا  رتدوز  جراخ ، هرود  هب  رتعیرس  دورو  اب  بالط  ات  دسر  مامتا  هب  لاس  جنپ  لوط  رد  حطس  هرود  هک  دنتشاد  هدیقع  يربهر  مظعم  ماقم 

1801شسرپ

1801خساپ
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؟ تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  نایوزوحو  هزوح  هب  ایازم  قوقح و  صاصتخا  حرط  ایآ  تسا ؟ لوادتم  زونه  هزوح  رد  لداعم  كردم  1801لاور 

1801شسرپ

1802خساپ

. دییامنب یمادقا  دروم  نیا  رد  ًافطل  میتسه .  مورحم  ینید  غلبم  یناحور و  زا  تایفو  دایعا و  ناضمر و  مرحم و  مایا  رد  یلو  دراد , تیعمج  رفن  ات 400 دودحاتسور 350 نیا  منک .  یم  یگدنز  هاشنامرک  ناتسا  رد  ییایلکرقنس  ناتسرهش  عباوت  زا  نابزرم  ياتسوررد  هدنب 

1802شسرپ

1802خساپ

. دییامن ییامنهار  ارم  افطل  مناوخب .  يوزوح  سرد  مراد  هقالع  دننادب . بآم  سدقم  ار  نم  یخرب  تسا  هدش  ببس  نیمهو  مرادن  دمآ  تفر و  نارگید  اب  مهد و  یم  تیمها  يرادنید  باجح و  هب  هک  هلاس  متسه 18 يرتخد 

1802شسرپ

1802خساپ

ریگ یم  تروص  تیناحور  زوجم  تراظن و  اب  یبهذم  تایرشن  بتک و  پاچ  ایآ  تسا ؟  تیناحورو  هزوح  ناگرزب  دییأت  دروم  زکارم  نیا  تیحالص  ایآ  دراد ؟ دوجو  یمسر  ییوگخساپ  زکرم  دنچ  دراد ؟ ینودمو  صخشم  همانرب  تیناحور  هزوح و  یفسلف و ... یمالک و  یهقف و  تالاؤس  عونت  ددعت و  هب  هجوت  اب  ایآ 

1803شسرپ

1803خساپ

زا  شیب  نس  نیا  رد  ایآ  دنریگیم ؟ ناحتما  تبون  دنچ  يروضح ؟ ریغ  ای  تسا  يروضح  شناحتما  ایآ  تسا ؟ ردقچ  شاهنیزه  درک ؟ هیهت  دیاب  اجک  زا  ار  هطوبرم  تاوزج  بتک و  دشکیم ؟ لوط  لاس  دنچ  يروضح  ریغ  يوزوح  تالیصحت 

1804شسرپ

1804خساپ

؟  تسا ریذپ  ناکما  يروضح  ریغ  تروص  هب  ینید  ياه  هزوح  رد  لیصحت  ایآ  تسا ؟  مزال  یصاخ  طیارش  نتشاد  ینید  ياه  هزوح  رد  لیصحت  يارب  ایآ 

1804شسرپ

1804خساپ

؟ تسیچ نانآ  ندناوخ  سرد  هجیتن  دننکیم و  شاعم  رارما  یقیرط  هچ  زا  تسیچ و  هعماج  رد  نویناحور  1805لغش 

1805شسرپ

1805خساپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  منک ، لیصحت  هزوح  سرادم  رد  ملیام  یفرط  زا  ماهتفاین  زونه  اما  متسه  یلغش  لابند  هک  تسا  یتدم  مراد . رسپ  کی  ماهداد و  تسد  زا  ار  مرهوش  هک  تسا  یتدم  ماهلاس و  یمناخ 33 

1806شسرپ

1806خساپ
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؟ میامن هبتاکم  ات  دییامن  رکذ  ار  نارهاوخ  هیملع  هزوح  سردآ  نینچ  مه  نآ و  طیار  شو  مان  تبث  خیرات  ًافطل  ناکما  تروص  رد  منک ؟ مان  تبث  مق  هیملع  هزوح  رد  ندش  هبلط  يارب  سناسیل  كردم  نتفرگ  زا  سپ  مناوت  یم  ایآ  متسه . یسراف  تایبدا  هتشر  یسانشراک  هرود  يوجشناد 

1807شسرپ

1807خساپ

؟ درک نانیمطا  ناوتیم  یناحور  مادک  هب  دیلقت ، عجرم  زا  1807ریغ 

1807شسرپ

1807خساپ

؟ دنتسه هبلط  نویناحور ، همه  1807ایآ 

1807شسرپ

1808خساپ

. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  موش  لیصحت  هب  لوغشم  هیملع  هزوح  رد  مراد  هقالع  نامز  تفرشیپ  اب  بسانم  دیدج  ياهشور  هب  جایتحا  مالسا  جیورت  ینونک  يایند  رد  کش  یب 

1808شسرپ

1808خساپ

. دییامرف ییامنهار  ًافطل  دنتفریذپن , مدرک  هعجارم  مق  ءهزوح  هب  رابود  یلو  مراد ,  ندش  هبلط  هب  يدایز  1808هقالع 

1808شسرپ

1808خساپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مراد  یمالسا  مولع  لیصحت  هب  دایز  1809هقالع 

1809شسرپ

1809خساپ

وش یم  هدناوخ  یسورد  هچ  ءهزوح  رد  دننک ؟ هیهت  دیاب  بالط  دوخ  ار  یسرد  بتکایآ  دوش ؟ یم  دادرتسا  دش , هتفرگ  ياه  هیرهش  دهد , لیصحت  ءهمادا  هزوح  رد  يا  هرود  ندنارذگ  زا  سپ  یسک  رگا  تسه ؟  هزوح  كردم  اب  یتلود  تارادا  رد  مادختسا  ناکما  دنهد و  یم  یمسر  كردم  هیملع  ياه  هزوح  رد  ایآ   ـ

1809شسرپ

1810خساپ

. دییامرف مییامنهار  مراد .  ار  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  لاغتشا  1810ياضاقت 

1810شسرپ

1810خساپ
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؟  میسرب فده  نیا  هب  راونزا  هدافتسا  اب  يروضح و  ریغ  لکش  هب  مناوت  یم  ایآ  متسه .  هیملع  ءهزوح  سورد  لیصحت  هب  دنم  1811هقالع 

1811شسرپ

1811خساپ

؟ دروآ مهارف  ار  ناوجون  ناکدوک و  يارب  هشوت  هر  باتک  تاملک و  دادعا و  اب  يزاب  شزومآ  ياه  هرود  یصاخشا  نینچ  نیا  يارب  دناوت  یم  هزوح  ایآ  متسه .  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  رد  دیجم  نآرق  ملعم  تیبرت  کی  حطس  ءهرود  مامتا  لاح  رد 

1811شسرپ

1811خساپ

. دییامرفب ییامنهار  ًافطل  متسین . رادروخرب  نآ  طیارش  زا  یلو  میایب ، مق  هیملع  هزوح  هب  مراد  1812تسود 

1812شسرپ

1812خساپ

. دینک نایب  ار  مان  تبث  هوحن  طیارش و  تسیچ ؟ امش  رظن  موش . هزوح  دراو  ملپید  قوف  ذخا  زا  دعب  هللا  ءاش  نا  تسا  نیا  مدصق  موش . یم  فرصنم  یهاگ  یناطیش  یفنم و  تانیقلت  یضعب  رثا  رد  اهتنم  مراد ، يوزوح  سورد  هب  يرفاو  ۀقالع  متسه . کینورتکلا  ینادراک  لّوا  لاس  يوجشناد 

1812شسرپ

1812خساپ

؟ تسا تخس  هیملع  ةزوح  ياه  سرد  1813ایآ 

1813شسرپ

1813خساپ

؟ تسا يریگرد  فالتخا و  مرتحم  نویناحور  زا  یضعب  نیب  1813ارچ 

1813شسرپ

1813خساپ

؟ دراد تیعقاو  بلطم  نیا  ایآ  و  ددرگیمرب ؟ اجک  هب  اهزیچ  روج  نیا  هشیر  دوشیم  كاپ  دنروخب  دنهد  لسغ  ياچ  رد  ار  نآ  رگا  یلو  تسا ، سجن  دنق  دنتفگیم  لوا  اهدنوخآ  دنیوگیم  دننکیم و  دانتسا  ياچ  دنق و  نایرج  هب  تیناحور  ندرک  در  يارب  اهیضعب 

1814شسرپ

1814خساپ

؟ مزادرپب هیملع  ةزوح  رد  لیصحت  هب  هدش و  ادج  یکشزپ  سود  زا  مناوتیم  هنوگچ  متسه . دنمقالع  يوزوح  مولع  يریگارف  لیصحت و  هب  تبسن  لاح  نیع  رد  مدرک .  لوبق  ّوج  زا  ندش  رثأتم  نایفارطا و  ۀتساوخ  هب  ار  نآ  متشادن و  یکشزپ  مولع  رد  لیصحت  هب  ياهقالع  ادتبا  نامه  زا 

1815شسرپ

1815خساپ
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؟ دوش راد  هدهع  دناوتیم  یناحور  کی  ار  یلغاشم  هچ  کی  حطس  زا  دعب  یلک  روط  هب  میآرد ؟ یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  ششوپ  تحت  ناوتیم  هنوگچ  هزوح ، کی )  ) حطس مامتا  یلوبق و  تروص  رد  مشابیم . هیملع  ياههزوح  يرسارس  نومزآ  بلطواد  بناجنیا 

1816شسرپ

1816خساپ

. دش سیسأت  یفده  هچ  اب  یلاس و  هچ  رد  مق  هّیملع  1816هزوح 

1816شسرپ

1817خساپ

اج نآ  هب  هک  دراد  دوجو  یعضو  نینچ  مق  ۀیملع  ةزوح  رد  ایآ  موش . یم  رود  دوخ  دادعتسا  زا  مراد  هک  ما  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نآلا  مهد . همادا  ار  متالیصحت  یناسنا  مولع  ۀتشر  رد  مدش  روبجم  درادن  دوجو  ناتسرهش  رد  هتشر  نیا  نوچ  متسه و  یمالسا  فراعم  مولع و  ۀتشر  رد  لیصحت  هب  دنمقالع 

1817شسرپ

1817خساپ

؟ دنک لیصحت  هزوح  هاگشناد و  رد  نامز  مه  يدرف  دراد  ناکما  1817ایآ 

1817شسرپ

1817خساپ

؟ دراد یهاگیاج  هچ  تایآ  تایاور و  رظن  زا  هیملع  1818ةزوح 

1818شسرپ

1818خساپ

. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  تسین . رسیم  نم  يارب  ود  نیا  مشاب و  هتشاد  ار  یهاگشناد  مهم  ياههتشر  رد  تالیصحت  مناوخب و  سرد  هیملع  هزوح  رد  مهاوخیم  متسه . نیرتبوخ  بلاط  مسرب و  نامیا  ملع و  یلاع  بتارم  هب  مراد  تسود 

1818شسرپ

1819خساپ

؟ دنریگب ناحتما  طقف  هک  دراد  دوجو  رون  مایپ  هیبش  يزیچ  مه  هیملع  ةزوح  رد  1819ایآ 

1819شسرپ

1820خساپ

؟ مینک ادتقا  ناشیا  هب  میناوت  یم  ایآ  دیوگ ! یم  غورد  یهاگ  دنک و  یم  یخوش  دارفا  اب  دریگ و  یم  لماک  ار  شیراک  هفاضا  قوقح و  یلو  تسین  مظنم  دنک و  یمن  دمآ  تفر و  عقوم  هب  زین  مایا  رئاس  رد  دنک و  یم  كرت  ار  هرادا  ناضمر  مّرحم و  ياه  هام  رد  يو  میراد . یناحور  دنمراک  هرادا  رد 

1820شسرپ

1820خساپ
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؟ داد ناحتما  درک و  تکرش  ناتسبات  طقف  يروضح  ریغ  تروص  هب  ای  دناوخ و  ار  هزوح  سورد  هاگشناد ، سرد  هارمه  دوش  یم  1821ایآ 

1821شسرپ

1821خساپ

؟ تسا رّسیم  راک  نیا  بناج ، نیا  عضو  هب  هجوت  اب  ایآ  متسه ، هیملع  ةزوح  رد  لیصحت  مق و  هب  ترجاهم  1821قاتشم 

1821شسرپ

1821خساپ

. دییامن ییامنهار  ناکما  تروص  رد  متفرگن  رارق  شریذپ  دروم  نس  ندوب  الاب  تلع  هب  اما  مراد  ار  هیملع  ةزوح  رد  ندناوخ  سرد  هب  1822هقالع 

1822شسرپ

1822خساپ

. دییامرف رکذ  ار  نآ  طیارش  مان و  تبث  ةوحن  ًافطل  مراد ، يوزوح  مولع  يریگارف  هب  یصاخ  ۀقالع  اما  منک ، یم  لیصحت  هاگشناد  1822رد 

1822شسرپ

1822خساپ

؟ تسا هدرک  تسرد  یلکشم  طیارش  ندش  هبلط  يارب  مق  هیملعةزوح  تیریدم  زکرم  1823ارچ 

1823شسرپ

1823خساپ

؟ تسیچ مق  ۀیملع  ةزوح  رد  دازآ  لیصحت  1823طیارش 

1823شسرپ

1823خساپ

؟ تسا جراخ  مق  تیریدم  زکرم  ماظن  زا  رگید  ياه  رهش  مق  زا  ریغ  1823ارچ 

1823شسرپ

1824خساپ

. دیهدب یتاحیضوت  مان  تبث  طیارش  دروم  رد  ًافطل  مهد . لیصحت  همادا  ارهزلا  هعماج  رد  مراد  هقالع  مهد . لیصحت  همادا  متسناوتن  یگداوناخ  يدام و  تالکشم  رطاخ  هب  مشاب و  یم  ناتسریبد  لّوا  لاس  یلیصحت  كرت  مراد . لاس  ود  تسیب و  متسه  يرتخد 

1824شسرپ

1824خساپ
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؟ دنراد توافت  ای  دنهدیم  سناسیل  كردم  ار  ود  ره  ایآ  دننکیم ؟ قرف  مه  اب  ای  دنتسه  يوزوح  كردم  کی  ياراد  ود  ره  ایآ  دنناسریم . مامتا  هب  ار  هزوح  شش  ۀیای  ملپید  كردم  اب  ۀبلط  اب  لکیس  كردم  اب  هبلط 

1824شسرپ

1824خساپ

؟ دنهدیم نکسم  دنتسه ، لهأتم  هک  یبالط  هب  ایآ  دنهدیم ؟ هیرهش  ردقچ  هناهام  دنهدیم ؟ هیرهش  رتخد  ۀبلط  هب  مق  رد  1824ایآ 

1825شسرپ

1825خساپ

. دییامرف تدعاسم  ییامنهار و  تایآ  تارضح  دیلقت و  عجارم  رتافد  مق و  ۀیملع  ةزوح  اب  رمتسم  طابترا  1825تهج 

1825شسرپ

1825خساپ

؟ دش موسرم  ینامز  هچ  زا  ابع ) همامع و   ) تیناحور 1825سابل 

1825شسرپ

1825خساپ

؟ دنریگ یم  هیرهش  ایآ  دننکیم ؟ لیصحت  یحطس  هچ  ات  نارهاوخ  مق  هیملع  هزوح  1826رد 

1826شسرپ

1826خساپ

؟ یطیارش هچ  اب  اجک و  رد  مناوت  یم  رگا  میرگب ! ارتکد  ای  سناسیل  قوف  كردم  مناوخب و  يوزوح  سورد  مناوت  یم  ایآ  متسه . هفیظو  ماجنا  لوغشم  تایهلا "  " یهلا فراعم  سناسیل  كردم  اب  بناجنیا 

1826شسرپ

1827خساپ

روطچ میشاب  لغاش  هک  یتروص  رد  تسا ؟ نکمم  یقیرط  هچ  زا  میناوخب ، ار  يوزوح  سورد  میهاوخب  1827رگا 

1827شسرپ

1827خساپ

؟ مناوخب يوزوح  سورد  ياهبتاکم  تروص  هب  دشرا  یسانشراک  عطقم  رد  مناوتیم  سناسیل  نتشاد  دوجو  اب  ایآ  موش ؟ دنمهرهب  يوزوح  سورد  زا  مناوتیم  هنوگچ 

1827شسرپ

1827خساپ
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هیرهش ا كردم و  هب  هّجوت  نودب  هیملع ، هزوح  رد  يروضح  ریغ  لیصحت  یگنوگچ  صوصخ  رد  مدنمشهاوخ  مشابیمن . هنازور  هرود  رد  لیصحت  هب  رداق  دایز ، نس  تّلع  هب  یلو  مشابیم ، هزوح  رد  لیصحت  هب  دنم  هقالع  مرادن . یلکشم  یتشیعم  یلغش و  رظن  زا  هَّللدمحلا  ماهلاس و  ییوجشناد 24  بناجنیا 

1828شسرپ

1828خساپ

؟ تسا رودقم  میارب  متالیصحت  هتشر  رد  راک  هب  لاغتشا  يوزوح ، تالیصحت  اب  ایآ  ًایناث  دنارذگ ، دیاب  ار  یلحارم  هچ  دراد و  یطیارش  هچ  هزوح  هب  دورو  ًالّوا  متسه . هفسلف  هقف و  ًاصوصخم  يوزوح  سورد  ندنارذگ  هب  دنمهقالع  متسه و  یهاگشناد  تالیصحت  مامتا  لاح  رد 

1828شسرپ

1829خساپ

؟ دش هتخاس  یخیرات  هچ  رد  یسک و  هچ  طسوت  فجن  هیملع  1829هزوح 

1829شسرپ

1829خساپ

؟ تسا ریذپناکما  سالک  رد  روضح  نودب  تاجرد  نیا  هب  ندیسر  ایآ  تسیچ ؟ یمظعلا  هللا  تیآ  هللاتیآ و  مالسالاۀجح ، مالسالاۀقث ، نیب  1830توافت 

1830شسرپ

1830خساپ

؟ منک لیصحت  هیملع  ياههزوح  رد  مناوتیم  هنوگچ  یسانشراک  نتشاد  اب  1830بناجنیا 

1830شسرپ

1831خساپ

؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یضعب 

1831شسرپ

1831خساپ

؟ تسیچ رضاح  رصع  رد  تیناحور  سابل  يدوجو  1832هفسلف 

1832هراشا

1832شسرپ

1832خساپ

؟ دومن لیصحت  هزوح  هاگشناد و  رد  نامزمه  ناوت  یم  1833هنوگچ 

1833شسرپ
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1833خساپ

؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یضعب 

1833شسرپ

1833خساپ

؟ تسیچ هیملع  زوح ? تدم  هاتوک  لاس ? جنپ  يروضح  ریغ  رود ? زا  1834روظنم 

1834شسرپ

1834خساپ

دنهدیم ار  راعش  نیا  یناسک  هچ  تسانعم و  هچ  هب  تیناحور  ياهنم  1834هعماج 

1834شسرپ

1835خساپ

؟  تسا تسرد  هزادنا  هچ  ات  هدش  پاچ  نایک 24  رد  هک  تیناحور  تیرح و  هرابرد  شورس  رتکد  ياقآ  1835هلاقم 

1835شسرپ

1835خساپ

؟ دیهد حیضوت  نآ  نامز  تدم  هزوح و  رد  هفسلف  لیصحت  یگنوگچ  دروم  1837رد 

1837شسرپ

1837خساپ

؟  تسین رتهب  دوش  زهجم  یضایر  یعیبط و  مولع  هب  هزوح  رگا  1837ایآ 

1837شسرپ

1837خساپ

؟ دوش یم  هداد  شزومآ  نآ  رد  یلئاسم  هچ  تسیچ  شفادها  دمآ  دوجو  هب  ارچ  مق  هیملع  1838هزوح 

1838شسرپ

1838خساپ

؟  تسا هتسباو  تلود  تموکح و  هب  هزادنا  هچ  ات  مق  هیملع  1838هزوح 

1838شسرپ
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1838خساپ

؟ دننک یم  تکرح  یطوطخ  هچرد  دنا و  هنوگچ  یسایس  يرکف و  ياه  هنیمز  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  1838دیتاسا و 

1838شسرپ

1838خساپ

؟ دننک داشرا  ار  نایوجشناد  ناناوج و  هک  دنراد  دوجو  يرهطم  یتشهب و  دیهش  لثم  یناسک  هزوح  رد  1838ایآ 

1839شسرپ

1839خساپ

؟  تسیچ دنا  هتفرن  يزابرس  تمدخ  هک  ینایوجشناد  يارب  هزوح  هب  دورو  1839هار 

1839شسرپ

1839خساپ

منک ادیپ  یسرتسد  ملع  نیا  هب  یهاگشناد  لیصحت  نمض  رد  مناوت  یم  هنوگچ  مراد و  ثیدحلا  ملع  يوزوح  مولع  هب  يدایز  1840هقالع 

1840شسرپ

1840خساپ

دوش یم  سیردت  یسورد  هچ  هیملع  هزوح  1840رد 

1840شسرپ

1840خساپ

؟  مهد لیصحت  همادا  مق  هیملع  هزوح  رد  ار  یقوقح  ینابم  هقف و  هتشر  دشرا  یسانشراک  عطقم  ناوت  یم  1841ایآ 

1841شسرپ

1841خساپ

دیهد حیضوت  میارب  ار  هزوح  یصصخت  یمومع و  سورد  1841لحارم 

1841شسرپ

1841خساپ

؟ دنتسین ناناوج  تاهبش  يوگخساپ  هیملع  ياه  هزوح  1842ارچ 

1842شسرپ
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1843خساپ

؟ دراد هعماج  رد  يریثات  هچ  هیملع  1843هزوح 

1843شسرپ

1843خساپ

 ( هثحابم دعب  راون و  اب  باتک  هعلاطم  ینعی  ( ؟  تسا یبسانم  شور  هدنب *  طیارش  هب  هجوت  اب  راون  متسیس  ایآ  میامن *  هعلاطم  ار  هزوح  سورد  مناوت  یم  هنوگچ 

1843شسرپ

1843خساپ

؟ دیهد حرش  ارنآ  حوطس  ندنارذگ  هوحن  هزوح و  یسرد  1844همانرب 

1844شسرپ

1844خساپ

دینک رکذ  ع )   ) تیب لها  هریسو  یقالخا   , يداقتعا ياه  هنیمز  رد  یبتک  افطلو  تسیچ  شطیارش  تسارسیم و  يوحن  هچ  هب  دییامرفب  متسه  يوزوح  مولع  لیصحت  هب  دنمقالع 

1845شسرپ

1845خساپ

؟  تسه یهار  ایآ  دنارذگب  ار  هزوح  ریگ  تقو  ینالوط و  تالیصحت  هکنآ  نودب  دریگب  ارف  ار  ینآرق  مولع  صوصخ  هب  يوزوح و  تالیصحت  دهاوخب  ییوجشناد  رگا 

1845شسرپ

1846خساپ

. دیهد حیضوت  اه  هزوح  رب  مکاح  یشزومآ  ماظن  الک  و  اه و ...  هیاپ  حوطس و   ، يوزوح سورد  دروم  1846رد 

1846شسرپ

1846خساپ

منک یم  یگدنز  جراخ  رد  هدنب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  تفرگ ؟ ارف  بوخ  ار  سورد  اه  يد  یس  نیا  زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم  ایآ  و  هن ؟ ای  تسه  دیفم  یسرد  ياهید  یس  قیرط  زا  يوزوح  مولع  لیصحت  ایآ 

1847شسرپ

1847خساپ

... الومعم دشکیم  لوط  لاس  دنچ  هکنیا  هفاضا  هب   ... افطل دیربب  مان  ار  اهزاین  شیپ  ? دشابیم هنوگچ  ندیسر  داهتجا  هجرد  هب  ات  رفص  هجرد  1848زا 

1848شسرپ
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1848خساپ

هیگژیو دروم  رد  هعیش  ربتعم  بتک  رد   . تسا نانآ  هتسارآ  رهاظ  ناراوگرزب  نآ  يرهاظ  تایصوصخ  زا  یکی  دوش  یم  نایعیش  ام  یگدنز  يارب  همئا  ندوب  وگلا  زا  تبحص  هک  یماگنه  . دش دهاوخ  جارخا  هسردم  زا  هبلط  تروص  نیا  ریغ  رد  . تسا هاتوک  رس  يوم  نتشاد  هیملع  ياه  هزوح  رد  روضح  تامازلا  زا  یکی 

1849شسرپ

1850خساپ

یسرد ا نتم  کی  ناونع  هب  ار  یفاک  لوصا  بختنم  هچ  رگا  منک .  عورش  اجک  زا  مناد  یمن  اما  مشاب .  هتشاد  یمظنم  نودم و  تاعلاطم  يوزوح  یبهذم و  سورد  هنیمز  رد  متسه  دنمق  الع  رایسب  هک  متسه  ییوجشناد  نم  ناراکردنا  تسد  نودم  ياه  خساپ  رطاخ  هب  ناوارف  ساپس  اب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

1851شسرپ

1851خساپ

؟ دراد دوجو  یتامدخ  تاناکما و  یمالسا  مولع  اب  رتشیب  هچ  ره  ییانشآ  يارب  1852ایآ 

1852شسرپ

1852خساپ

؟ دینک نایب  ار  هیملع  ةزوح  هب  دورو  طیارش  1852ًافطل 

1852شسرپ

1853خساپ

؟  تسا يزکرم  هچ  مق  يارهزلا  1854هعماج 

1854شسرپ

1854خساپ

؟  تسا هدش  ناناملسم  هعماجدراو  تیحیسم  زا  هدوب و  هیوفصرصع  تافیرحتزا   - هدرک نایب  نتشیوخ )  هب  تشگزاب   ) باتک رد  یتعیرشرتکد  هک  هنوگ  نآ   - تیناحور هملک  ایآ 

1855شسرپ

1855خساپ

؟ دیئامن نایب  ار  هزوح  سورد  زا  1856یتسرهف 

1856شسرپ

1856خساپ

؟ تسیچ رضاح  رصع  رد  تیناحور  سابل  يدوجو  هفسلف  : 10 1857لاؤس

1857شسرپ
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1857خساپ

؟ تسا زاین  رتشیب  همه  زا  ییاه  سرد  هچ  یسایس  مولع  هتشر  رد  نینچ  مه  تسا و  لاس  دنچ  نآ  تدم  منادب  مهاوخیم  مراد و  يوزوح  سورد  مولع و  يریگارف  هب  هقالع  نم 

1858شسرپ

1858خساپ

رچ تسا !؟  نید  هب  هتشغآ  تیناحور  دمآ  رد  مه  دعب  دنریذپ و  یم  هدش ,  فقوتم  ییامنهار  موس  رد  هک  ار  يزومآ  شناد  ًالثم  دوش و  یمن  لمع  دننک , یم  لرتنک  اررظن  دروم  صخش  یکدوک  نارود  زا  يدبعم ,  يربهر  تیلوئسم و  يارب  هک  اه  ییادوبدننام  ارچ  دوش ؟ یمن  یفاک  تقد  هبلط  شنیزگ  رد  ارچ   4

1859شسرپ

1859خساپ

؟ دینک ییامنهاًرافطل  درک . تفایرد  یناجم  باتک  مق  زا  دوش  یم  هک  ما  1859هدینش 

1859شسرپ

1859خساپ

. دییامرف علطم  ارم  هلئسم  فیک  مک و  زا  ًافطل  موش ,  لوغشم  مق  ءهمیلع  ءهزوح  رد  مناوت  یم  ایآ  یبسانم .  ءهزوح  هنو  دراد  یبوخ  ّوج  هن  یلزنا  ردنب  یلو  مراد ,  يوزوح  سورد  هب  هقالع 

1860شسرپ

1860خساپ

؟  تسا یبهذم  ینید و  مولع  ياه  هتشر  صتخم  اه  هزوح  رد  لیصحت  ایآ  تسا ,  هنوگچ  هیملع  هزوح  رد  نیلصحم  بذج  1860هوحن 

1860هراشا

1860شسرپ

1860خساپ

. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مراد ,  لکشم  یبرع  سرد  دروم  رد  نوچ  موش ,  لوغشم  هزوحرد  ای  هدش و  لوبق  مق  هاگشناد  رد  مراد  تسود  میا و  هدرک  تکرش  لاس 79 يرسارس  نومزآ  رد 

1861شسرپ

1861خساپ

؟  تسا يرابجا  یناحور  سابل  ایآ  دراد , هدنیآ  رد  نیلصحم  لغش  هب  تبسن  يدهعت  هزوح ,  تسا و  یبهذم  ینید و  مولع  ياه  هتشر  صتخم  اه  هوزج  رد  لیصحت  ایآ  تسیچ ؟  هیملع  هزوح  رد  نیلصحم  بذج  هوحن 

1862شسرپ

1862خساپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مراد  یمالسا  مولع  لیصحت  هب  دایز  1862هقالع 

زا 1883تسرهف هحفص 258 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1862شسرپ

1862خساپ

؟  مییامن هیهت  ار  تاهبش  اه و  شسرپ  ءهگرب  میناوت  یم  1863هنوگچ 

1863شسرپ

1863خساپ

 . منک راک  هچ  دیاب  دینک  ییامنهار  ارم  ًافطل  منک .  لیصحت  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  مدش ,  گرزب  یتقو  1863ملیام 

1863شسرپ

1863خساپ

. دیسیونب ارء  هیملع  ءهزوح  هب  دورو  طیارش  ًافطل  مناوخ .  یم  سرد  رون  مایپ  یتیبرت  مولع  ءهتشر  رخآ  لاس  رد  ما و  هتفرگ  رارق  یحوردیدش  نارحب  کی  رد  ینامرد .  زکارم  زا  یکی  رد  لغاش  درجم و  دلوتم 1334و  متسه  یمناخ 

1864شسرپ

1864خساپ

؟  تسا لاس  دنچ  ندش  سّبلم  يارب  نامز  تدم  تسا و  ینامز  هچ  نآ  يدورو  ناحتما  و  تسیچ ؟  هیملع  هزوح  هب  دورو  يارب  مزال  طیارش  كردم و  موش ,  هبلط  مراد  تسود  متسه و  هلاس  هدفه  يرسپ 

1864شسرپ

1864خساپ

. دیهد حیضوت  هاگشناد  رد  لیصحت  اب  هارمه  ای  مومع و  تروص  هب  هزوح  رد  لیصحت  ءهرابرد  1865ًافطل 

1865شسرپ

1865خساپ

. دینک نایب  موش ,  هزوح  دراو  قیرط  نآ  زا  مناوت  یم  هک  ار  ییاه  هار  موش .  هزوح  دراو  مراد  1865تسود 

1865شسرپ

1865خساپ

. دینک کمک  ار  ام  تسا  ناتردقم  رگا  میتسه .  ضورقم  يدایز  رادقم  تسا و  يرفن  شش  ام  ءهداوناخ  هدش و  ریگ  نیمز  انیبان و  مردپ  هک  متسه  يا  هبلط  هدنب 

1866شسرپ

1866خساپ

؟  مهدب لیصحت  ءهمادا  مناوتب  يا  هبتاکم  يروضح و  ریغ  تروص  هب  هک  تسه  ییاج  مق  رد  ایآ  مهدب .  لیصحت  ءهمادا  دیجم  نآرق  یناعم  ریسفت و  ءهنیمز  رد  متسه  قاتشم  یمالسا و  فراعم  سناسیل  ياراد 
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1866شسرپ

1866خساپ

؟  تسه نم  دوصقم  يارب  يا  هراچ  هار  موشن  لوبق  مق  هیملع  هزوح  رد  رگا  ما  هدش  لوبق  هریخذ  یلو  ما ,  هدرک  مان  تبث  لاسما  مناد .  یم  هیملع  ءهزوح  ار  نآ  هب  ندیسر  هار  اهنت  مراد ,  نآ  رد  تماقا  مق و  رهش  هب  يدایز  هقالع 

1867شسرپ

1867خساپ

؟ دیراد ییامنهار  هچ  نید  رد  هقفت  1867يارب 

1867شسرپ

1867خساپ

؟  مزادرپب يوزوح  مولع  لیصحت  هب  يا  هبتاکم  قیرط  زا  مناوت  یم  هدنب  ایآ  دنهد ؟ یم  خساپ  ام  تالاؤس  هب  یناسک  1868هچ 

1868شسرپ

1868خساپ

یکدنا میراچان  اذل  دمآ , یم  مشچ  هب  هحورطم  تاعوضوم  ریاس  زا  شیب  دیتشاد  تیناحور  هعماج و  ناناوج ,  دوجوم  تیعضو  زا  امش  هک  يدقن  لاح  نیع  رد  دیفم . یتاداهنشیپ  هاگ  دیتشاد و  هدیدنسپ  یتاداقتنا  هاگ  دیدوب ; هدومن  هراشا  یناوارف  تاکن  هب  دوخ  همان  رد  دیسر . امش  ءهمان  زیزع ! تسود 

1868شسرپ

1869خساپ

. دینک علطم  ارم  نآ  فیک  ّمک و  زا  ًافطل  دراد ؟ دوجو  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  يروضح  ریغ  لیصحت  ناکما  1870ایآ 

1870شسرپ

1870خساپ

؟ دییامرف لاسرا  میارب  ار  نارهاوخ  هّیملع  ءهزوح  بنتفای ه  هار  یگنوگچ  ناکما  تروص  1871رد 

1871شسرپ

1871خساپ

؟ دنوش یم  مادختسا  ارهزلاۀعماج  نالیصحتلا  غراف  1871ایآ 

1871شسرپ

1871خساپ

؟ دیهد حیضوت  مان  تبث  شریذپ و  یگنوگچ  دروم  رد  ًافطل  موش ,  هبلط  مراد  1871تسود 
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1871شسرپ

1871خساپ

1872دجاسم

؟ دراد یمکح  هچ  دجسم  نتخاس  میرک  نآرق  رظن  1872زا 

1872شسرپ

1872خساپ

؟ ریخ ای  دنراد  کین  شاداپ  رجا و  ترخآ  رد  نآرق  رظن  زا  دجسم  نیا  نایناب  ایآ  دننک . انب  اجنامه  يرگید  دجسم  أنما  تئیه  اب  تباقر  رد  دنهاوخب  يدارفا  دشاب و  هتشاد  دوجو  هینیسح  دجسم و  ییاتسور  ای  یلحم  رد  رگا 

1872شسرپ

1873خساپ

تسیچ هب  دجاسم  1873ینادابآ 

1873شسرپ

1873خساپ

. دینک يرای  ارام  افطل  میراد  ناناوجون  ناناوج و  يارب  دیفم  ياه  باتک  يرادقم  حیتافم و  نآرق و  هب  مربم  جایتحا  اذل  دوش , سیسات  ناکم  نآ  رد  مه  يا  هناخباتک  میتفرگ  میمصت  هک  هدش  هتخاس  يا  هنیسح  ناتسدرا  هزبس  دبنگ  لحم  رد 

1874شسرپ

1874خساپ

؟ دراد مان  هچ  دش ، هتخاس  ناریارد  هک  يدجسم  1874نیلوا 

1874شسرپ

1875خساپ

؟ دراد ییاهدمایپ  هچ  دجسم ، اب  طابترا  1875عطق 

1875شسرپ

1875خساپ

تسیچ دجسم  اب  طابترا  1876دیاوف 

1876شسرپ

1876خساپ
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هچ ینعی  تسادخ  هناخ  دجسم  "1877

1877شسرپ

1877خساپ

؟ تسیچ 1878دجسم 

1878شسرپ

1878خساپ

؟ دشاب مارح  دناوتیم  دجسم  ایآ  تسیچ و  مارحلا  دجسم  زا  1878روظنم 

1878شسرپ

1878خساپ

دراد هفیظو  دجسم  ربارب  رد  ناملسم  1879ایآ 

1879شسرپ

1879خساپ

؟ تسیچ يانعم  هب  رارض  1879دجسم 

1879شسرپ

1879خساپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1881هرابرد 

زا 1883تسرهف هحفص 262 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


عامتجا گنهرف و 

باتک تاصخشم 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  رشان :  ینید  تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  هدنسیون : 

یعامتجا لئاسم 

یعامتجا طباور 

هجوتم ام  دنهد و  ماجنا  عرش  فالخ  راک  مه  یعمج  رد  رگا  دنرب ؟ یم  راک  هب  عقوم  هچ  رد  ار  وش " تعامج  گنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ   " لَثَم نیا 
؟ مینک لوبق  لیلد  یب  ام  دنداد ، يأر  کی  مه  رگا  میوش و  گنرمه  دیاب  میوش ،

شسرپ

ماجنا عرـش  فالخ  راـک  مه  یعمج  رد  رگا  دـنرب ؟ یم  راـک  هب  عقوم  هچ  رد  ار  وش " تعاـمج  گـنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ   " لَـثَم نیا 
؟ مینک لوبق  لیلد  یب  ام  دنداد ، يأر  کی  مه  رگا  میوش و  گنرمه  دیاب  میوش ، هجوتم  ام  دنهد و 

خساپ

ره هب  ار  نآ  ات  دشاب  مزال  هک  تسین  یعرش  مکح  ای  ینالقع  یعطق  مکح  تسا و  لثملا  برض  کی  اهنت  نیا  هکتـشاد  هجوت  دیاب  ادتبا  رد 
هتشاد دناوتیم  انعم  ود  ام ، ۀعماج  رد  جیار  ۀلئسم  کی  ناونع  هب  لثملا  برض  نیا  هلئسم ، نیا  زا  رظن  فرـص  اب  درک . ظفح  هدش  هک  هنوگ 

هب مدرم  رثکا  هدـش و  شومارف  نآ  رد  لوبقم  عورـشم و  ياه  تنـس  شزرا و  هک  دـنکیم  یگدـنز  يا  هعماج  رد  ناـسنا  یهاـگ  1 ـ دشاب :
يوشن یهاوخ  دوشیم : هتفگ  یهاگ  ییاضف  نینچ  رد  دـنراد . لوبق  ار  اه  تنـس  نامه  هدرک ، تداـع  یقطنم  ریغ  ياـه  تنـس  گـنهرف و 
تیاعر اب  دـیاب  هکلب  دوش ، گنرمه  تعامج  اب  دـیابن  اـهنت  هن  دریگ ، رارق  يا  هعماـج  نینچ  رد  ناـسنا  رگا  وش . تعاـمج  گـنرمه  اوسر ،

هک نانچ  دـنکیم ؛ روهظ  يا  هعماج  نینچ  ییادز  ّوج  رد  نارادـم  نید  نانمؤم و  رنه  دـیامن . هزرابم  عورـشم  ریغ  ياـه  تنـس  اـب  طـیارش ،
زا دنا . هدشن  گنرمه  وسمه و  شیوخ  ۀعماج  ياضف  اب  هدومن و  هزرابم  شیوخ  عماوج  یقطنم  ریغ  ياه  تنـس  اب  نید  ناگرزب  ناربمایپ و 
رد (ع ) میهاربا ترـضح  تسا . هدمآ  باسح  هب  ایبنا  تازایتما  زا  عورـشم  ریغ  یقطنم و  ریغ  ياه  تنـس  اب  نانآ  نش  گنرمه  مدـع  ور  نیا 

شیوخ رـصع  مدرم  اب  دوب ، اهنت  هکنآ  مغر  هب  یلو  دوب ، هدیـسر  دوخ  جوا  هب  ییارگ  هفارخ  یتسرپ و  تب  هک  درکیم  یگدـنز  يا  هعماـج 
یپ رد  ار  یتخس  دوخ ، رصع  ةدش  هتفریذپ  ياه  تنس  اب  وا  ییوسمه  مدع  هچرگ  تفرگن ، رارق  شیوخ  ۀعماج  ياضف  تحت  دشن و  وسمه 

هتفرگ ارف  ار  برعلا  هریزج  تیلهاج  گنهرف  هک  دـش  ثوعبم  یناـمز  رد  (ص ) مالـسا ربماـیپ  [ 17 .] دوتـس ار  وا  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تشاد ؛
هتخادرپ يزاس  گنهرف  هب  دومن و  هزرابم  هعماج  ياه  تنس  اب  ًالمع  هکلب  دشن  زور  نآ  ۀعماج  گنرمه  بذج و  اهنت  هن  ربمایپ  و  [ 18 .] دوب

[19 !] دنتفگ رحاس  وا  هب  هک  اجنآ  ات  دومن  لمحت  ار  اه  تناها  اه و  یتخس  فده  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  دوب و  تیونعم  لدع و  روآ  مایپ  و 
هب تخادرپ و  یم  یهلا  ياهروتسد  ادخ و  نید  غیلبت  هب  دیابن  يربمایپ  چیه  دنوش ، تعامج  گنرمه  هک  دوب  نیا  رب  رارق  رگا  یلک  روط  هب 

تنس اب  هدوبن و  یضار  شیوخ  ۀعماج  تیعضو  زا  زین  (ع ) همئا تخادرپ . یم  هزرابم  هب  دوخ  نامز  ۀعماج  لطاب  دیاقع  اه و  تنـس  بادآ و 
[20 [؛ دوب هدش  هتفرگ  هدیدان  نآ  ياه  شزرا  نید و  دندرک ، یم  یگدنز  اهنآ  هک  يا  هعماج  رد  هچرگ  دـندش ، یمن  گنرمه  هابتـشا  ياه 

نید هب  ار  دوخ  ناریدم  و  [ 21 .] دومن نایب  نآ  ياه  شزرا  نید و  تیماکح  ار  شیوخ  تموکح  فادـها  زا  یکی  (ع ) یلع ماـما  ور  نیا  زا 
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ناـیب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ار  شیوـخ  ماـیق  فادـها  زا  یکی  زین  (ع ) نیــسح ماـما  [ 22 .] درک توعد  يرادـم  شزرا  يرـالاس و 
طیارش ساسا  رب  دیاب  بولطم  ریغ  ۀعماج  عضو  اب  هزرابم  هتبلا  تسا . اهراجنهان  اب  هزرابم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀفسلف  [ 23 .] دومن

رارق رظن  ّدـم  صاـخ  دراوم  یخرب  رد  زین  ندومن  توکـس  هیقت و  ینید  ياـه  هزرومآ  رد  ور  نیا  زا  دریگ . تروص  صاـخ  ياـهراکزاس  و 
اب یگنرمه  ۀـناهب  هب  دـش و  وسمه  نآ  اب  دـیابن  دـشابن ، بولطم  دـنک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  ناسنا  هک  يا  هعماج  رگا  نیاربانب  تسا . هتفرگ 
ریغ ۀعماج  ياه  تنس  اب  هزرابم  رگا  تشاد . رظن  رد  ار  تیرثکا  اهنت  داد و  تبثم  يأر  نآ  هب  ای  داد و  ماجنا  عرش  فالخ  ياهراک  تعامج 

ياهراک هانگ و  دـنک  یعی  ناسنا  هکلب  دومن ، هزرابم  تسین  مزال  دوبن ، مهارف  هزرابم  طیارـش  تشاد و  یپ  رد  ار  یفنم  ياهدـمایپ  بولطم ،
رب هک  دنکیم  یگدـنز  يا  هعماج  رد  ناسنا  هک  تسا  انعم  نادـب  تعامج  ندـش  گنرمه  زا  دوصقم  یهاگ  2 ـ دهدن . ماجنا  عرش  فالخ 

نینچ رد  تسا  یعیبـط  تسا . يروحم  شزراو  يراد  نید  ياـضف  هعماـج ، ياـضف  دوشیم و  هرادا  ینید  ياـه  شزرا  اـه و  تنـس  ساـسا 
اهنت هن  بولطم  ۀـعماج  زا  یگداداو  ییارگمه و  مدـع  تسا . نارواـب  نید  نارادمـشزرا و  ۀـمه  ۀـفیظو  یگنرمه  ییوـسمه و  يا  هعماـج 

تعیب موزل  دـیاش  تسا . مزال  ناگمه  ییوسمه  ینامرآ  ۀـعماج  رد  دـیآیم . باسح  هب  ینید  ماظن  اـب  تفلاـخم  یعون  هکلب  تسین ، شزرا 
. تسا يرورـض  بولطم  ۀعماج  رد  یگنرمه  ییوسمه و  هک  تسا  تهج  نادب  اه  تیـصخش  ةژیو  هب  مدرم ، ۀمه  روضحو  ناگمه  ندومن 

لفاحم هداوناخ و  رد  ور  نیا  زا  دومن ؛ ظاحل  ناوتیم  ار  روکذم  لامتحا  ود  زین  هناتـسود  لفحم  هداوناخ و  مان  هب  کچوک  ۀعماج  کی  رد 
هداوناخ اب  داد . ماجنا  عرش  فالخ  راک  تعامج  اب  ندش  گنرمه  ۀناهب  هب  ناوت  یمن  دریگ ، یم  تروص  عرـش  فالخ  نا  رد  هک  هناتـسود 

اب فلاخم  هک  یلمو  یموق  ياه  تنـس  بادآ و  دروم  رد  دـش . گنرمه  دـیاب  دراد ؛ تیمکاح  يرادـم  نید  شزرا و  نآ  رد  هک  یلفحم  و 
[18 . ] تسا هدیدنـسپ  بولطم و  اـهنآ  هب  مارتحا  لقادـحو  ییوسمه  یگنرمه و  تسه ، زین  هدیدنـسپ  اـسب  هچ  تسین و  ینید  ياـه  شزرا 
ص 145. نایاوشیپ ، ةریـس  ییاوشیپ ، يدهم  [ 20 . ] ۀیآ 2 ( 10  ) سنوی ۀیآ 38 ؛ ص(38 ) [ 19 . ] دعب هب  ص 43  ، 2 ج 1 -  تیدـبا ، غورف 
ج راونالاراحب ، ص 139 ؛ مرقم ، لتقم  ص 84 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 23 . ] ۀمان 53 نامه ، [ 22 . ] ۀبطخ 131 هغالبلا ، جهن  [ 21]

ص 291. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  ص 188 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  44 ص 329 ؛

؟  تسیچ مالسا  رد  یعامتجا  یگدنز  ساسا 

شسرپ

؟  تسیچ مالسا  رد  یعامتجا  یگدنز  ساسا 

خساپ

ـهـا نآ ور  ـن  یا زا  تسا .  ییایند  تداعـس  یترابع  هب  ایند و  یگدنز  يایازم  زا  يدـنم  هرهب  یهلا ,  ریغ  يدام و  یعامتجا  ياه  ماظن  فدـه 
ناسنا يارب  ـجـا کـه  نآ زا  مال  ـ ـسا ـا  ما دـنناد .  یم  عامتجا  ياـضعا  ناـیم  يدادرارق  شریذـپدروم و  نیناوق  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  سا  ـ ـسا
دیحوت هب  اـهنآ  هلمج  هک  یهلا  فراـعم  قیرط  زا  رگم  تسین  نکمم  تداعـس  نیا  هب  لـین  هک  دـناد  یم  تسا و  لـیاق  زین  يورخا  تداـعس 

هدرک لعج  نوگانوگ  نیناوق  هک  تسا  يدیحوت  نید  نیمه  ساسا  رب  تسا و  هدادرارق  يدیحوت  ـن  ید ار  عا  ـتـمـ جا سا  ـ سا دندرگ .  یمرب 
 . تسا هداد  رارق  یمالسا  هعماج  هدهع  رب  سپس  هدرپس و  یمالسا  تموکح  تسد  هب  الوا  زین  ار  نی  ـ ناو ـن قـ یا يار  ـ جا نا  ضـمـ تسا . 

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  یعامتجا  رظن  زا  درف  تیلوئسم 

شسرپ
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؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  یعامتجا  رظن  زا  درف  تیلوئسم 

خساپ

فلس ناربمغیپ  میئوگیمن  هتبلا   ) درادن دوجو  ینید  نوناق  کی  تروص  هب  ایند  زورما  رگید  ياهتلم  رد  هک  دراد  دوجو  يا  هلآسم  مالسا  رد 
هکلب دنادیم ، دهعتم  لوؤسم و  دوخ  صخـش  رظن  زا  دنوادخ  لباقم  رد  دوخ و  يارب  ار  درف  اهنت  هن  مالـسا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دنا ) هتـشادن 

یـصخش و رظن  زا  اهنت  وت  ناسنا ! يا  هک  تسا  نیمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـناد . یم  دـهعتم  لوؤسم و  مه  عامتجا  رظن  زا  ار  درف 
نینچ تفگ  ناوت  یم  ایآ  يراد . دهعت  تیلوؤسم و  مه  دوخ  عامتجا  لباقم  رد  وت  یتسین ، دهعتم  لوؤسم و  راگدرورپ  تاذ  ربارب  رد  يدرف 
نایرج نیا  زا  رـشب  دهد و  ماجنا  دیاب  ادخ  ار  اهراک  هک  دنیوگ  یم  اهنآ  هک  یموهفم  هب  يردق  اضق و  هتبلا  تسا ؟ يردق  اضق و  نید  ینید 

نینچ نآرق  دنک . یم  دهعت  تیلوؤسم و  يدازآ و  بلس  یفن و  رـشب  زا  هک  يردق  اضق و  نانچنآ  درادن ، یتیلوؤسم  تسا و  جراخ  ریـسم  و 
هدمآ نآرق  ياج  ود  رد  يرصتخم  توافت  اب  هک  کچوک ـ  هیآ  نآ  زا  رتالاب  يا  هلمج  هنیمز  نیا  رد  امـش  ایآ  دریذپ . یمن  ار  يردق  اضق و 

، اهرظتنم رس  رب  هک  تسا  یکاپ  فاص و  رایسب  بآ  هیآ  نیا   11/ دعر مِهِسُفنَِاب » ام  اوِّریَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُِریَُغی  َهللا ال  َّنِا  : » دینکیم ادیپ  تسا ـ 
ینعی َّنِا » . » دیـشکن هدوهیب  راظتنا  دزیر . یم  دـنک ، تسرد  ار  اهراک  يداع  ریغ  هار  کی  زا  ادـخ  هشیمه  هک  دنتـسه  راـظتنا  هب  هک  ییاـهنآ 

ام اورِّیَُغی  یّتَح   » دـنکیمن ضوع  مدرم  دوس  هب  ار  لاوحا  عاضوا و  دـنوادخ  زگره  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ققحت و  تسا . نیا  بلطم  اـقیقحت 
، تهج تاکلم ، هیحور ، قالخا ، تسه : ناشدوخ  رد  هک  هچنآ  تسا ، ناـشدوخ  هب  طوبرم  هچنآ  مدرم  نآ  دوخ  هک  یتقو  رگم  مِهِـسُْفنَِاب »

کی ربارب  رد  تیلوؤسم  مهنآ  دـینک ؟ ادـیپ  تیلوؤسم  نیا ، زا  رتحیرـص  دـیناوت  یم  امـش  ایآ  دـننک . ضوع  ار  ناـشدوخ  هرخـآلاب  تاـین و 
. دهدب رارق  بطاخم  تیلوؤسم  يارب  ار  عامتجا  ینعی  عامتجا ،

هب دوش  عوجر   ) تسا لیاق  نایـصع  تعاط و  لمع ، روعـش ، مهف و  كرتشم ، لمع  ۀـمان  كرتشم ، تشونرـس  اههعماج ) « ) اهتّما  » يارب نآرق  : 
تسا لیلد  اهنیا  درادن . ینعم  نایصع  تعاط و  روعش و  مهف و  تشونرس و  دشاب ، هتـشادن  ینیع  دوجو  رگا  تّما »  » هک تسا  یهیدب  ( 4/102، نازیملا

یعون هب  نآرق  هک 

شسرپ

دوش عوجر   ) تسا لیاق  نایصع  تعاط و  لمع ، روعش ، مهف و  كرتشم ، لمع  ۀمان  كرتشم ، تشونرـس  اههعماج ) « ) اهتّما  » يارب نآرق  : 
اهنیا درادن . ینعم  نایصع  تعاط و  روعش و  مهف و  تشونرس و  دشاب ، هتشادن  ینیع  دوجو  رگا  تّما »  » هک تسا  یهیدب  ( 4/102، نازیملا هب 

تادوجوم رامـش  رد  هک  تهج  نآ  زا  اـههعماج  تسا . یعاـمتجا  یعمج و  تاـیح  هک  تسا ، لـئاق  تاـیح  یعون  هب  نآرق  هک  تسا  لـیلد 
کی دنوشیم . هدناوخ  دوخ  لمع  ۀمان  يوس  هب  دنراد و  لمع  ۀمان  دنراد ، رایتخا  هدارا و  دنتسه و  بطاخت  لباق  فّلکم و  رعاش و  هدنز و 

ره تسا ؛ نآ  دوخ  صوصخم  یتما  ره  كاردا  روعـش و  مهف و  دـنکیم و  ادـیپ  صاخ  رّکفت  زرط  صاخ ، ياهرایعم  دـحاو ، روعـش  تّما ،
اسب دراد ؛ صاخ  یکاردا  ۀقئاذ  قوذ و  یتّما  ره  یلمع ؛) تاکاردا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  لقاال   ) دنکیم تواضق  یّصاخ  ياهرایعم  اب  یتما 

نینچنیا ار  دوـخ  دارفا  یکاردا  ۀـقئاذ  هک  تسا  تما  یعاـمتجا  ّوـج  تساـبیزان ؛ رگید  یتـّما  ةدـید  رد  اـبیز و  یتـّما  ةدـید  رد  هـک  اـهراک 
. دزاسیم

خساپ
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دوش عوجر   ) تسا لیاق  نایصع  تعاط و  لمع ، روعش ، مهف و  كرتشم ، لمع  ۀمان  كرتشم ، تشونرـس  اههعماج ) « ) اهتّما  » يارب نآرق  : 
اهنیا درادن . ینعم  نایصع  تعاط و  روعش و  مهف و  تشونرس و  دشاب ، هتشادن  ینیع  دوجو  رگا  تّما »  » هک تسا  یهیدب  ( 4/102، نازیملا هب 

تادوجوم رامـش  رد  هک  تهج  نآ  زا  اـههعماج  تسا . یعاـمتجا  یعمج و  تاـیح  هک  تسا ، لـئاق  تاـیح  یعون  هب  نآرق  هک  تسا  لـیلد 
کی دنوشیم . هدناوخ  دوخ  لمع  ۀمان  يوس  هب  دنراد و  لمع  ۀمان  دنراد ، رایتخا  هدارا و  دنتسه و  بطاخت  لباق  فّلکم و  رعاش و  هدنز و 

ره تسا ؛ نآ  دوخ  صوصخم  یتما  ره  كاردا  روعـش و  مهف و  دـنکیم و  ادـیپ  صاخ  رّکفت  زرط  صاخ ، ياهرایعم  دـحاو ، روعـش  تّما ،
اسب دراد ؛ صاخ  یکاردا  ۀقئاذ  قوذ و  یتّما  ره  یلمع ؛) تاکاردا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  لقاال   ) دنکیم تواضق  یّصاخ  ياهرایعم  اب  یتما 

نینچنیا ار  دوـخ  دارفا  یکاردا  ۀـقئاذ  هک  تسا  تما  یعاـمتجا  ّوـج  تساـبیزان ؛ رگید  یتـّما  ةدـید  رد  اـبیز و  یتـّما  ةدـید  رد  هـک  اـهراک 
. دزاسیم

؟ تسوا یگدنز  یعامتجا  لماکت  ثعاب  یناسنا  یگژیو  هچ 

شسرپ

؟ تسوا یگدنز  یعامتجا  لماکت  ثعاب  یناسنا  یگژیو  هچ 

خساپ

ظفح و اهدادعتـسا ، صیاصخ و  نآ  زا  یکی  تسا . لماکتم  شایعامتجا  یگدـنز  صیاـصخ ، نآ  بجوم  هب  هک  دراد  یـصیاصخ  ناـسنا 
رارق يدـعب  براـجت  ۀـیاپ  دـنکیم و  يرادـهگن  ار  نآ  دروآیم ، تسد  هب  باـستکا  هبرجت و  ۀلیـسو  هـک  ار  هـچنآ  تـسا ؛ براـجت  عـمج 

هار زا  رتیلاع  ۀلحرم  رد  نابز و  هار  زا  زین  ار  نارگید  تابستکم  براجت و  تسا . ملق  نایب و  هار  زا  يریگدای  دادعتسا  رگید  یکی  دهدیم .
هتـشابنا مه  يور  دنامیم و  یقاب  دعب  ياهلـسن  يارب  نتـشون  قیرط  زا  هملاکم و  قیرط  زا  لسن ، کی  براجت  دـنکیم . لقتنم  دوخ  هب  طخ 

عادبا یگدننیرفآ و  تردـق  زومرم ، يورین  نیا  ۀطـساو  هب  ناسنا  تسا . راکتبا  لقع و  يورین  هب  ناسنا  ندوب  زّهجم  موس ، یگژیو  دوشیم .
. تسا يروآون  هب  يرطف  ۀقالع  یتاذ و  لیم  وا ، یگژیو  نیمراهچ  تسا . یهلا  عادبا  تیقّالخ و  رهظم  دراد ،

شسرپ دمانیم ؟ هدحاو » تما   » ار نیتسخن  ياهناسنا  نآرق , ارچ 

هراشا

؟ دمانیم هدحاو » تما   » ار نیتسخن  ياهناسنا  نآرق , ارچ 

خساپ

شنیب ینیب , ناهج  رد  مه  ینعی  دـندوب ؛ رادروخ  رب  یکرتشم  شنم  شنیب و  زا  دوخ , هداس  ترطف  هشیدـنا و  ساـسا  رب  یلّوا , ياـه  ناـسنا 
« هدحاو تّما   « هب ار  نانآ  دنوادخ  ور , نیا  زا  دنتشاد . یکرتشم  شور  دسافم , حلاصم و  لطاب و  قح و  صیخشت  رد  مه  دنتشاد و  يدحاو 

لاـبند ار  ینّیعم  ماـما  دوصقم و  صاـخ و  دـصقم  هک  دـنیوگیم  یتـّیعمج  هب  تّما » . » 21 هرقب /  ةدـحاو »... ۀـمُأ  سانلا  ناـک   » تسا هدوتس 
ار يدحاو  يوس  تمـس و  شیوخ ,  یلّوا  ترطف  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  ةدحاو » ۀُّما   » رد ةدحاو »  » يدـیک أت  فصو  و  دـننکیم .

دوب مک  رایسب  ای  دنتـشادن  یملع  يرکف و  فالتخا  ای  نوچ  تسا ؛ هدوبن  نانآ  نیب  رد  ياهرجاشم  فالتخا و  هنوگ  چیه  دندرکیم و  لابند 
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حون ات  ع )  ) مدآ ترـضح  زا  نیـشیپ  يایبنا  حیاصن  يدیحوت و  ترطف  هلیـسو  هب  درکیم , ادیپ  هار  نانآ  نیب  رد  رگا  زین  یلمع  تافالتخا  و 
يارب ای  یلّوا , ياهناسنا  رد  هرجاشم  فالتخا و  یفن  تساشگ . هار  فالتخا  عفر  رد  هظعوم  ّدح  رد  ینامـسآ  یحو  نوچ  دشیم ؛ ّلح  (ع )

ای دنتشادن , رگید  کی  اب  یتمحازم  فالتخا و  ور , نیا  زا  . دندوب هدیسر  شیوخ  لامک  تّیلعف و  هب  ناگتشرف  دننام  نانآ  همه  هک  تسا  نآ 
؛ دنشاب هتـشاد  يدروخ  رب  رگید  کی  اب  ات  دندوب  هدرکن  تکرح  لامک  يوس  هب  زونه  دندرکیم و  یگدنز  تطاسب  رد  یلّوا  مدرم  هک  نیا 

نیب رد  یتمحازم  هرجاشم و  چیه  هدشن , لیدبت  هشوخ  هخاش و  هنت و  هبو  تسا  هتـسه  رد  تسا و  هدیـسرن  تّیلعف  هب  زونه  هک  یتخرد  ریظن 
تفاکـش و ار  نیمز  تفرگ و  اج  كاخ , نورد  رد  یتقو  هتـسه ,  اّما  لعفلاب .»  » هن دراد ؛ هّوقلاب »  » ار تـالامک  نیا  ۀـمه  نوچ  تسین ؛ اـهنآ 

نوچ دـننکیم ؛ دروخرب  رگید  کی  اب  اههخاش  ای  دـباییم , دوخ  هار  رـس  رب  ار  ییاهتمحازم  ای  درک , تکرح  لامک  يوس  هب  دز و  هناوج 
. تسا تخرد  ياه  هخاش  عزانت  نیمه  رطاخ  هب  دـننکیم , دای  هرجاشم  هب  اـه  ناـسنا  نیب  فـالتخا  زا  رگا  دنـسرب و  تّیلعف  هب  دـنهاوخیم 

تطاسب رد  یعامتجا  طباور  تسیز و  طیحم  ینیب , ناهج  رظن  زا  نانآ  نوچ  دندوب ؛ هرجاشم  نودب  دماج , ۀتـسه  دـننامه  یلّوا  ياه  ناسنا 
يزرواشک و لـیاسو  هب  يزاـین  دـندوب ؛) هّوقلاـب  ناـسنا  لـعفلاب و  ناویح   ) دـندرکیم یگدـنز  ناویح  تاـیح  ّدـح  رد  دـندربیم و  رـس  هب 

زاین هن  دنتشاد و  نآ  يزاس  هریخذ  هب  زاین  هن  نوچ , دندرکیمن ؛ لّمحت  ار  یجنر  ییاذغ  داوم  لیصحت  زج  دنتـشادن و  یتعنـص  يرادماد و 
ار نانآ  داّحتا  تدحو و  ۀنیمز  ییادتبا , ۀـشیدنا  اب  هارمه  نانآ  شیالآ  یب  طیـسب و  یگدـنز  . تسد رود  ياه  ناکم  هب  نآ  لقن  لمح و  هب 

نانآ رد  یلمع  قیمعیملع و  تافالتخا  یعامتجا , طباور  شرتسگ  تعنص و  هشیدنا و  ملع و  تفرشیپ  رثا  رب  مک  مک  یلو  درکیم ؛ مهارف 
. دنبای تسد  بولطم  داحتا  هب  رگید  راب  ات  درک  مهارف  ار  نوناق  باتک و  لوزن  مزعلاولوا و  ناربمایپ  تثعب  ۀنیمز  درک و  ادیپ  هار 

؟ تسا حیحص  اه  داژن  اه و  نوخ  ندوب  ادج  ياعدا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  اه  داژن  اه و  نوخ  ندوب  ادج  ياعدا  ایآ 

خساپ

زا لقتـسم  ادج و  تروص  هب  هریغ  یئایرآ و  یماس و  داژن  تسین . شیب  ياهفارخ  اهداژن  اهنوخ و  ندوب  ادج  ياعدا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
لقتـسم ياهداژن  زا  يرثا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  لاقتنا  لقن و  جازتما و  طالتخا و  ردقنآ  الاح  اما  تسا  هدوب  هتـشذگ  رد  طقف  رگیدـکی 

، لوغماـی كرت  اـی  دـنبرع  اـی  دـنراد  يرگ  یناریا  هیعاد  دـننابز و  یـسراف  یناریا و  هک  ناریا  زورما  مدرم  زا  يرایـسب  تـسا . هدـنامن  یقاـب 
الاح نیمه  رگا  امـش  دنـشابیم . لوغم  ای  كرت  ای  یناریا  داژن  زا  دـننزیم  تیبرع  زا  مد  يدایز  هسامح  اـب  هک  بارعا  زا  يرایـسب  هکناـنچمه 

. دنتـسه يرگید  ياج  ای  اراخب  ای  خلبای  ناریا  ای  دـنه  لها  لصا  رد  هک  دـینیبیم  ار  اجنآ  نکاس  مدرم  رثکا  دـیورب ، هنیدـم  هکم و  هب  يرفس 
سکعلاب دـنراد و  تیبرع  دـیدش  بصعت  یبرع  ياهروشک  رد  نآلا  تسا ، شویراد  شروک و  زا  ناـشداژن  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  دـیاش 

ششوک نارهت  هاگشناد  دیتاسا  زا  یکی  شیپ  لاس  دنچ  دننزیم . هنیس  هب  تیناریا  بصعت  گنـس  زورما  اهنایفـس  وبا  دالوا  زا  يرایـسب  دیاش 
هچنآ سپ  دنـشاب . نیمزرـس  نیا  رد  رگا  شنادنزرف ، هب  دسر  هچ  ات  هدوب  لیـصا  یناریا  کی  هیواعم  نب  دیزی  هک  دنک  تابثا  لیلد  اب  تشاد 

اب یتموکح و  میژر  کی  اب  مچرپ و  کی  ریز  رد  نیمزرس و  کی  رد  هک  میتسه  یمدرم  ًالعف  ام  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ًالعف  تلم  مان  هب 
. مینادیمن رگید ، زیچ  ای  لوغم  ای  برع  ای  ینانوی  ای  دناهدوب  یناریا  ًامتح  مه  ام  دادجا  ناکاین و  هکنیا  اما  مینکیم ، یگدنز  یـصاخ  نیناوق 

ریغ دیاب  ار  ناریا  تلم  رتشیب  دنـشاب ، هتـشاد  ایرآ  داژن  هک  مینادـب  یناریا  ار  یناسک  مینک و  تواضق  داژن  ساسا  رب  میهاوخب  نایناریا  ام  رگا 
ناریا رد  نآلا  میاهدز . یناریا  تیلم  رب  ار  تبرـض  نیرتگرزب  هار  نیا  زا  ینعی  میهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  رخافم  زا  يرایـسب  مینادـب و  یناریا 
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زا ندز  مد  رـضاح  رـصع  رد  لاح  ره  هب  دـننادیم . ایرآ  داژن  زا  ار  دوخ  هن  تسا و  یـسراف  ناشنابز  هن  هک  دـننکیم  یگدـنز  یلیابق  اهموق و 
. تسین شیب  ياهفارخ  يداژن  ینوخ و  لالقتسا 

؟ تسا حیحص  اه  داژن  اه و  نوخ  ندوب  ادج  ياعدا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  اه  داژن  اه و  نوخ  ندوب  ادج  ياعدا  ایآ 

خساپ

زا لقتـسم  ادج و  تروص  هب  هریغ  یئایرآ و  یماس و  داژن  تسین . شیب  ياهفارخ  اهداژن  اهنوخ و  ندوب  ادج  ياعدا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
لقتـسم ياهداژن  زا  يرثا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  لاقتنا  لقن و  جازتما و  طالتخا و  ردقنآ  الاح  اما  تسا  هدوب  هتـشذگ  رد  طقف  رگیدـکی 

، لوغماـی كرت  اـی  دـنبرع  اـی  دـنراد  يرگ  یناریا  هیعاد  دـننابز و  یـسراف  یناریا و  هک  ناریا  زورما  مدرم  زا  يرایـسب  تـسا . هدـنامن  یقاـب 
الاح نیمه  رگا  امـش  دنـشابیم . لوغم  ای  كرت  ای  یناریا  داژن  زا  دـننزیم  تیبرع  زا  مد  يدایز  هسامح  اـب  هک  بارعا  زا  يرایـسب  هکناـنچمه 

. دنتـسه يرگید  ياج  ای  اراخب  ای  خلبای  ناریا  ای  دـنه  لها  لصا  رد  هک  دـینیبیم  ار  اجنآ  نکاس  مدرم  رثکا  دـیورب ، هنیدـم  هکم و  هب  يرفس 
سکعلاب دـنراد و  تیبرع  دـیدش  بصعت  یبرع  ياهروشک  رد  نآلا  تسا ، شویراد  شروک و  زا  ناـشداژن  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  دـیاش 

ششوک نارهت  هاگشناد  دیتاسا  زا  یکی  شیپ  لاس  دنچ  دننزیم . هنیس  هب  تیناریا  بصعت  گنـس  زورما  اهنایفـس  وبا  دالوا  زا  يرایـسب  دیاش 
هچنآ سپ  دنـشاب . نیمزرـس  نیا  رد  رگا  شنادنزرف ، هب  دسر  هچ  ات  هدوب  لیـصا  یناریا  کی  هیواعم  نب  دیزی  هک  دنک  تابثا  لیلد  اب  تشاد 

اب یتموکح و  میژر  کی  اب  مچرپ و  کی  ریز  رد  نیمزرس و  کی  رد  هک  میتسه  یمدرم  ًالعف  ام  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ًالعف  تلم  مان  هب 
. مینادیمن رگید ، زیچ  ای  لوغم  ای  برع  ای  ینانوی  ای  دناهدوب  یناریا  ًامتح  مه  ام  دادجا  ناکاین و  هکنیا  اما  مینکیم ، یگدنز  یـصاخ  نیناوق 

ریغ دیاب  ار  ناریا  تلم  رتشیب  دنـشاب ، هتـشاد  ایرآ  داژن  هک  مینادـب  یناریا  ار  یناسک  مینک و  تواضق  داژن  ساسا  رب  میهاوخب  نایناریا  ام  رگا 
ناریا رد  نآلا  میاهدز . یناریا  تیلم  رب  ار  تبرـض  نیرتگرزب  هار  نیا  زا  ینعی  میهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  رخافم  زا  يرایـسب  مینادـب و  یناریا 

زا ندز  مد  رـضاح  رـصع  رد  لاح  ره  هب  دـننادیم . ایرآ  داژن  زا  ار  دوخ  هن  تسا و  یـسراف  ناشنابز  هن  هک  دـننکیم  یگدـنز  یلیابق  اهموق و 
. تسین شیب  ياهفارخ  يداژن  ینوخ و  لالقتسا 

شسرپ تسیچ ؟ یبهذم  ياهتیلقا  اب  مالسا  دروخرب  هب  تبسن  نآرق  هاگدید 

هراشا

؟ تسیچ یبهذم  ياهتیلقا  اب  مالسا  دروخرب  هب  تبسن  نآرق  هاگدید 

خساپ

َْمل َنیذَّلا  ِنَع  ُهللا  ُمُکاْهنَی  ـال  « ـ دـیامرفیم 1 تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  ناناملـسم  ریغ  اب  ناناملـسم  دروخرب  یگنوگچ  نآرق  هاگدـید 
ْمُکُوَلتاق َنیذَّلا  ِنَع  ُهللا  ْمُکاْهنَی  امَّنِا  َنیطِسْقُْملا ـ  ُّبُِحی  َهللا  َّنِا  ْمِْهَیِلا  اوُطِسُْقت  َو  ْمُهوُّرَبَت  ْنَا  ْمُکِرایِد  ْنِم  مْکُوُجِرُْخی  َْمل  َو  ِنیّدلا  ِیف  ْمُکُوِلتاُقی 

اُوِلتاق « ـ /8 و 9 2 هنحتمم نوُِملاّظلا َ» ُمُه  َکـِئلواَف  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ْمُهوَّلََوت  ْنَا  ْمُکِجارِْخا  یَلَع  اُورَهاـظَو  ْمُکِراـیِد  ْنِم  ْمُکوُجَرْخَا  َو  ِنیّدـلا  ِیف 
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اوُطُْعی یَّتَح  َباتِْکلا  اُوتُوا  َنیذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنید  َنُونیدَـی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  ِرِخـالا  ِمْوَْیلاـِب  ـال  َو  ِهللااـِب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیذَّلا 
َلِْزنُا يذَّلِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  َو  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ّاِلا  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلِاب  ّاِلا  ِباتِْکلا  َلْهَا  اُولِداُجت  ـال  َو  « ـ 3 29/ هبوت َنوُرِغاص » ْمُه  َو  ٍدَی  ْنَع  َۀَیْزِْجلا 

ْنَا ال ْمُکَْنَیب  َو  انْنَیب  ءاوَس  ٍهَِملَک  یِلا  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَا  ای  ُْلق  « ـ 4 46/ توبکنع َنوُِملْسُم » َُهل  ُنَْحن  َو  دِحاو  ْمُکُهِلا  َو  انُهِلا  َو  ْمُْکَیِلا  َلِْزنُا  َو  اْنَیِلا 
َّنَدِجََتل « ـ 5 64/ نارمع لآ  َنوُِملْسُم » ّانَِاب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِاَف  ِهللا  ِنود  ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  ًانُضَْعب  َذِخَّتَی  الَو  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشنال  َو  َهللا  ّاِلا  َُدبْعَن 
َنیسیِّسق ْمُْهنِم  َّنَِاب  َِکلذ  يراصَن  ّانِا  اُولاق  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًةَّدَوَم  ْمَُهبَْرقَا  َّنَدِجََتل  َو  وُکَرْـشَا  َنیذَّلا  َو  َدوُهَْیلا  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًةَواَدَع  ِساّنلا  َّدَشَا 

راکیپ امش  اب  نید  رما  رد  هک  یناسک  هب  تبسن  تلادع  تیاعر  ندرک و  یکین  زا  ار  امش  ادخ  [ ـ  1 82/ هدئام َنوُِربْکَتْسَی » ْمُهَّنَا ال  َو  ًانابْهُر  َو 
یتسود زا  ار  امـش  اهنت  دراد ـ  تسود  ار  ناگـشیپ  تلادع  دـنوادخ  هک  ارچ  دـنکیمن ، یهن  دـندنارن ، نوریب  ناتراید  هناخ و  زا  دـندرکن و 

، دندرک کمک  امش  ندنار  نوریب  هب  ای  دندنار ، نوریب  ناتیاههناخ  زا  ار  امـش  دندرک و  راکیپ  امـش  اب  نید  رما  رد  هک  دنکیم  یهن  یناسک 
نامیا ادـخ  هب  هن  هک  باتک  لها  زا  یناسک  اـب  [ ـ  2 تسا ]. رگمتـس  ملاظ و  دراد  تسود  ار  اهنآ  سک  ره  دیـشاب و  هتـشادن  یتسود  اهنآ  اب 
ینامز ات  دینک  راکیپ  دـنریذپیم ، ار  قح  نییآ  هن  دنرمـشیم و  مارح  هدرک ، میرحت  شلوسر  ادـخ و  ار  هچنآ  هن  ازج و  زور  هب  هن  دـنراد و 

رگم دینکن ، هلداجم  تسا  رتوکین  همه  زا  هک  یـشور  هب  زج  باتک  لها  اب  [ ـ  3 دنزادرپب ]. دوخ  تسد  هب  ار  هیزج »  » میلـست عوضخ و  اب  هک 
ام و دوبعم  میاهدروآ و  نامیا  هدش  لزان  امـش  ام و  رب  ادخ  يوس  زا  هچنآ  مامت  هب  ام  دییوگب  اهنآ ) هب   ) دـندرک و متـس  هک  نانآ  زا  یناسک 
زج هک  تسا  ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب  باتک  لها  يا  وگب  [ ـ  4 میتسه ]. میلـست  وا  ربارب  رد  ام  تسا و  یکی  امش 

، دریذـپن ییادـخ  هب  هناگی ، يادـخ  زا  ریغ  ار ، رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  میهدـن و  رارق  وا  ياـتمه  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناـگی  دـنوادخ 
، نیقی هب  [ ـ  5 میتسه ].) میلست  هناگی  دنوادخ  نامرف  ربارب  رد  و   ) میناملسم ام  هک  دیـشاب  هاوگ  دییوگب  دننز  زاب  رـس  توعد ) نیا  زا   ) هاگره

دنیوگیم هک  یباییم  یناسک  ار  نانمؤم  هب  ناتسود  نیرتکیدزن  تفای و  یهاوخ  ناکرـشم  دوهی و  ار  نانمؤم  هب  تبـسن  مدرم  نیرتنمـشد 
.[ دـنزرویمن رّبکت  قح ) ربارب  رد   ) اهنآ دنتـسه و  ایند  كرات  ملاع و  يدارفا  اهنآ  نایم  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  میتسه » يراـصن  اـم  »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شسرپ تسیچ ؟ همذ  لها  اب  دروخرب  رد  (ع ) یلع ماما  هاگدید 

هراشا

؟ تسیچ همذ  لها  اب  دروخرب  رد  (ع ) یلع ماما  هاگدید 

خساپ

، ترـضح نآ  ةدـنیامن  هتخیر و  رابنا » » يزرم رهـش  هب  هیواعم  هاپـس  نارگتراـغ  هک  دـنداد  ربخ  (ع ) یلع ناـنمؤمریما  ماـما  هب  هک  یماـگنه  )
داهج فورعم  ۀبطخ  دومرف و  توعد  داهج  هب  ار  مدرم  دناهدرک ، تراغ  ار  ناناملسم  ریغ  ناناملسم و  لاوما  هتشک و  ار  ناسح » نب  ناّسح  »

هک یناملسم  ریغ  نز  ناملسم و  نز  ۀناخ  هب  اهنآ  نادرم  زا  یـضعب  هک  دناهداد  ربخ  نم  هب  ( » درک نایب  نینچ  هبطخ  نیا  ءانثا  رد  دناوخ و  ار 
اهنآ ياههراوشوگ  دنبندرگ و  دنبتسد و  لاخلخ و  هدش و  دراو  دنامب ) ظوفحم  مالسا  هانپ  رد  شسومان  لام و  ناج و  دیاب  و   ) هدوب دهاعم 
نیا رطاخ  هب  رگا  دناهتـشادن … ندرک  سامتلا  هیرگ و  زج  دوخ ، زا  عاـفد  يارب  ياهلیـسو  چـیه  هک  یلاـح  رد  هدروآ ، نوریب  ناـشنت  زا  ار 

اجنیا رد  تسا .» راوازـس  هتـسیاش و  نم  رظن  زا  هکلب  دـش ، دـهاوخن  تمالم  دریمب  دـنک و  قد  فسأت  يور  زا  یناملـسم  كاندرد ، ۀـثداح 
تحاران نانچ  نآ  نانآ ، لاوما  تراغ  زا  هداد و  رارق  اهنآ  زا  عافد  موزل  رد  ناملـسم ، نانز  زارطمه  ار  ناملـسم  ریغ  دـهاعم  نانز  (ع ،) ماما

زا عافد  ةرابرد  رتایوگ  نیا  زا  يریبعت  درادن .»! شنزرس  ياج  دریمب ، هّصغ  هودنا و  زا  دونشب و  ار  ربخ  نیا  یـسک  رگا   » دیامرفیم هک  هدش 
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. دوـــــــــــشیمن ادــــــــــــیپ  اـــــــــــهنآ  سوماـــــــــــن  لاــــــــــــم و  ناــــــــــــج و  هـــــــــــّمذ و  لــــــــــــها  ّتیثـــــــــــیح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شسرپ تسا ؟ هنوگچ  همذ  لها  ریغ  اب  ناناملسم  راتفر 

هراشا

؟ تسا هنوگچ  همذ  لها  ریغ  اب  ناناملسم  راتفر 

خساپ

ناـمیپ ناناملـسم  اـب  یهورگ  ینعی  نیبراـحم »  » و هّمذ » لـها  ، » دـنوشیم میـسقت  هورگ  ود  هب  اـهنت  ناناملـسم  ریغ  هک  دوشیم  روـصت  هاـگ 
ناج و تسا و  براـحم  تسین ، هّمذ  لـها  سک  ره  نیارباـنب  دنتـسه ، دربن  گـنج و  لاـح  رد  یهورگ  دـنراد و  زیمآ  تملاـسم  یتسیزمه 

یناسک « ) دـهاعم  » ناونع هب  یمّوس  هورگ  الاب ، هورگ  ود  زا  ریغ  اریز  دـنهورگ  راهچ  تقیقح  رد  ناناملـسم  ریغ  یلو  تسین . مرتحم  شلاـم 
هن هک  نداهم »  » و دنـشاب ) هتـشادن  ّتیلقا  تروصو  دننک  یگدنز  یمالـسا  طیحم  جراخ  رد  دنچ  ره  دنراد ، ناناملـسم  اب  نامیپ  دـهع و  هک 

روشک رد  ناناملسم  زا  هناگادج  هکلب  تسا ، گنج  لاح  رد  هن  دشاب و  هتـشاد  نیملـسم  اب  ینامیپ  هک  تسا  دهاعم »  » هن تسا و  اهتّیلقا  ءزج 
ییاهتیلقا دراد 1 ـ ینـشور  قیداصم  هورگ ، راهچ  نیا  زورما  يایند  رد  درادـن . نیملـسم  اـب  یتمحازم  هنوگ  چـیه  دـنکیم و  یگدـنز  دوخ 

لام و ناج و  تسا  دهعتم  یمالسا  تموکح  دنروشک و  نآ  نیناوق  لومـشم  دننکیم و  یگدنز  یمالـسا  ياهروشک  لخادرد  هک  دنتـسه 
هب ناوتیم  ار  تایلام  نامه  هک  دنزادرپیم  یمالـسا  ياهتموکح  هب  یتایلام  اهنآ  دیامن ، عافد  اهنآ  قوقح  زا  دـنک و  ظفح  ار  اهنآ  سومان 

عافد شاداپ  هنیزه و  ناونع  هب  یمالـسا  تموکح  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  « ءازج  » ةّدام زا  هیزج ،»  » اریز درک ، باسح  هیزج »  » تایلام ياج 
رد نیملسم  اب  رضاح  لاح  رد  هک  اکیرمآ »  » و لیئارـسا » » دننام هک  دنتـسه  ییاهروشک  2 ـ دنتـسه . هّمذ  لها  نامه  اهنیا  دریگیم و  اهنآ  زا 

لباقم رد  يدّهعت  هنوگ  چیه  ام  هک  دنتـسه  یبرح  نارفاک  اهنیا  دننکیمن ، یهاتوک  اهنآ  ّدض  رب  ینکـشراک  هنوگ  چـیه  زا  دـنگنج و  لاح 
يداصتقا يراجت و  ياهنامیپ  هاگ  دناهدرک و  هلدابم  ام  اب  ریفس  و  دنراد ، یتسود  تابسانم  ام  اب  هک  دنتسه  یناناملـسم  ریغ  3 ـ میرادن . اهنآ 

دنتـسه و دهاعم »  » قادصم اهنیا  ۀمه  میاهدرپس ، ییاهدّهعت  رگیدکی  ربارب  رد  یللملا  نیب  ياهنامزاس  قیرط  زا  ای  میراد ، اهنآ  اب  یگنهرف  و 
ار لباقتم  مارتحا  مینک و  راتفر  میراد  یللملا ) نیب  ياـهنامزاس  قیرط  زا   ) میقتـسم ریغ  اـی  میقتـسم  روط  هب  اـهنآ  اـب  هک  یتادّـهعت  قبط  دـیاب 
رد هن  هک  دنـشاب  ییاهروشک  تسا  نکمم  4 ـ درب . مان  هورگ  نیا  رد  ناوتیم  ار  ییایـسآ  ییاپورا و  ياهروشک  زا  يرایـسب  مینک . تیاـعر 
ام هن  ودنتـسه  ام  محازم  نانآ  هن  یلو  میراد ، اهنآ  اب  ياهدهاعم  هن  میاهدرک ، هلدابم  اهنآ  اب  ریفـس  هن  دنراد ، ام  اب  ینامیپ  هن  دـنگنج و  لاح 

هتکن نیا  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  میـشاب . هتـشاد  ار  یقالخا  یناسنا و  لوصا  تیاعر  دیاب  ام  زین  ییاهروشک  نینچ  ربارب  رد  اهنآ ، محازم 
ای هیزج ، ماکحا  و  دننکیم ، یگدنز  یمالـسا  ياهروشک  لخاد  رد  هک  دنتـسه  باتک  لها  زا  یهورگ  نآ  اهنت  هّمذ » لها  » هک تسا  نشور 

ناشدوخ ياهروشک  رد  هک  باتک  لـها  اـّما  تساـهنیا و  هب  طوبرم  هّمذ  ماـکحا  زا  نآ  دـننام  هریبک و  ناـهانگ  یـصاعم و  هب  رهاـظت  مدـع 
هاگ و  براحم »  » هاگ و  دهاعم » » قادصم اهنآ  دنشاب ، هتشاد  ییاهنامیپ  ام  اب  دنچ  ره  دنوشیمن ، بوسحم  هّمذ  لها  قادصم  دنراد ، یگدنز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . دنتسه نداهم » » قادصم

شسرپ دوش ؟ یم  ادیپ  اجک  زا  طباور ، ماکحتسا  تیمیمص و 

هراشا
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؟ دوش یم  ادیپ  اجک  زا  طباور ، ماکحتسا  تیمیمص و 

خساپ

کی هب  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب  تسا . تیمیمـص  نتفر  نیب  زا  اه و  هنیک  تافالتخا و  عاونا  داـجیا  اـشنم  ـالومعم  يداـم ، عفاـنم 
. يدام حور  یب  ياه  باسح  هلیسو  هب  هن  دوش  یم  نیمات  نامیا  هیاس  رد  تیمیمص  تین و  نسح  ینعی  دوب . دنبیاپ  يدام  ریغ  لوصا  هلـسلس 
هب دنک ، لرتنک  رشب  رد  ار  یهاوخدوخ  مادختـسا و  هزیرغ  ات  درادن  تردق  قالخا  نید و  تموکح  زا  ریغ  یتموکح ، چیه  تهج ، نیمه  هب 

يوس هب  هعماج  هجیتن  رد  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  هتـسیاش ، تروص  هب  یبهذم  حیحـص  تاروتـسد  رگا  دـهد . شمارآ  مظن و  وا  عامتجا 
دـشر و ثعاب  هک  دـنک  یم  داجیا  رـشب  دارفا  یگدـنز  طیحم  رد  یطیارـش  دوخ ، نیناوق  اب  نید  دوش . یم  تیادـه  دوخ ، صوصخم  لامک 
ار یللع  دنک و  یم  داجیا  تیمیمـص  تفلا و  دارفا ، ياهلد  نیب  رد  دوخ ، تاررقم  مکحم و  نیناوق  هلیـسو  هب  دوش . یم  اهنآ  یفاک  شرورپ 

يرکف یگدنکارپ  زا  ار  اه  ناسنا  هدیقع ، تدحو  داجیا  رطاخ  هب  نید  درب . یم  نیب  زا  تسا ، رگیدکی  زا  دارفا  يرود  هلـصاف و  بجوم  هک 
کی حور ، کی  نامرف  تحت  ندب ، کی  اضعا  دننام  ار  هعماج  کی  دارفا  ماجنارـس ، دنک و  یم  لیدـعت  ار  يدام  ياه  فدـه  هداد ، تاجن 

تسا و يدام  ياه  تردق  هزرابم  هنحـص  دنتـسین ، دنبیاپ  قالخا  نامیا و  لوصا  هب  نآ  دارفا  هک  یعامتجا  دهد . یم  رارق  رکف  کی  هدارا و 
رد یگدنز ) دربن   ) و ءاقب ) عزانت   ) هنحـص کی  تروص  هب  عامتجا  هجیتن ، رد  دـنک . یم  يرتشیب  شالت  دوخ ، رتشیب  هدافتـسا  يارب  سک  ره 
هب کـمک  يارب  نکمم  لـیاسو  هیهت  دارفا و  ومن  دـشر و  يارب  يدازآ ـ  نیماـت  یعاـمتجا  نینچ  رد  هک  تسین  حیـضوت  هب  مزـال  دـیآ . یم 

نامیا لصا  هک  یعامتجا  رد  اما  درادن . یـشزاس  هنوگ  چیه  عزانت ، لصا  اب  روما  نیا  اریز  تسین ، نکمم  یلمع ـ  یقالخا و  يرکف ، لماکت 
ياج هب  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یگدنز  تالکـشم  عفر  يارب  لماک  یگنهامه  يراکمه و  مرگ  طیحم  کی  دـنک ، یم  تموکح  قالخا ، و 

، يرکف دـشر  روظنم  هب  يدازآ  رثکادـح  زا  دـنناوت  یم  دارفا  یعاـمتجا  نینچ  رد  دـنک . یم  تموکح  نآ  رب  ءاـقب ) نواـعت  (، ) ءاـقب عزاـنت  )
. دنزاس مهارف  مومع  يارب  ار  سدقم  فده  نیا  هب  ندیسر  لیاسو  رگیدکی ، کمک  هب  دننک و  هدافتسا  یلمع  یقالخا و 

؟ دراد دوجو  يردارب  عون  دنچ  مالسا  رد 

شسرپ

؟ دراد دوجو  يردارب  عون  دنچ  مالسا  رد 

خساپ

هک یصوصخ  يردارب  يرگید  و  دنکرتشم ، نآ  رد  ناملـسم  دارفا  مامت  هک  یمومع  يردارب  یکی  دوشیم ؛ هدید  يردارب  عون  ود  مالـسا  رد 
هنومن درادربرد . ار  یفئاظو  تادـهعت و  توخا ، عون  ود  نیا  زا  مادـکره  دوشیم و  لـصاح  يردارب ) ناـمیپ  نتـسب   ) ةاـخاوم دـقع  قیرط  زا 

زا يرفن  ای 50  هتـسد 45  کی  نایم  هنیدم ، هب  ندمآ  زا  دـعب  هام  ای 8   5 ص )  ) مالـسا یمارگ  ربمغیپ  هک  تسا  نامه  یـصوصخ » توخا  »
قبط هلمج  زا  دومن . داجیا  ار  ینعم  نیا  زین  نارجاهم  زا  یـضعب  نایم  و  تخاس ، رارقرب  راصنا  زا  دادـعت  نیمهب  يرگید  ۀتـسد  اب  نارجاـهم ،

هب یمالسا ، یصوصخ  يردارب  نامیپ  نیا  تسب . ع ) « ) یلع  » و شدوخ »  » نایم توخا  دقع ، تسا  ملسم  مالسا  نادنمشناد  نایم  هک  یتیاور 
ردب ةوزغ  زا  دعب  ات  دندربیم ، زین  ثرا  رگیدکی  زا  ناردارب  هنوگنیا  یمالسا  تایاور  زا  ياهراپ  قبط  یتح  هک  دوب  رادهشیر  قیمع و  يردق 
نآرق بیترت  نیا  هب  و  دندش . ثرا ) نیتسخن  تاقبط  رد   ) نادنواشیوخ ًارـصحنم  ثراو  دیدرگ و  لزان  ماحرالا »....  اولوا   » هفیرـش ۀـیآ  هک 
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ار هار  و  تشادرب ، دوب  یتاقبط )  ) و ياهلیبق ،) (، ) يداژن  ) تازایتما هلمج  زا  فلتخم  تازاـیتما  ناـمه  هک  یعاـمتجا  لکـشت  دـس  نیرتگرزب 
. تخاس راومه  يدحاو  نوناق  وترپ  رد  یناهج  دحاو  تموکح  يارب 

شسرپ دهدیم ؟ رد  نت  یعامتجا  یگدنز  هب  رشب  ارچ 

هراشا

؟ دهدیم رد  نت  یعامتجا  یگدنز  هب  رشب  ارچ 

خساپ

دناوت یمن  عامتجا  نودـب  تسا و  یعاـمتجا  اـعبط  رـشب   » هک دـنا  هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  ناوارف ، تاـعلاطم  زا  سپ  ناسانـش  هعماـج 
ییاهنت هب  هک  دـنیب  یم  اریز  دـهد ؛ یم  رد  نت  یعامتجا  یگدـنز  هب  دوخ ، ینورد  تاساسحا  يرطف و  هزیرغ  قبط  نیارباـنب  دـنک . یگدـنز 
فدـه نیا  هب  ندیـسر  يارب  هار ، نیرت  ناسآ  دارفا ، اب  يراکمه  لقادـح ، ای  تسین و  لامک  هب  ندیـسر  یگدـنز و  تالکـشم  لح  هب  رداق 
هیامرـس زا  دیاب  راچان  هب  دیآ ؛ یمن  رب  يراک  ره  هدهع  زا  تسا و  دودحم  یمـسج ، یحور و  ياه  هیامرـس  زا  سک  ره  هرهب  نوچ  تسا و 

هیامرس ناگیار ، روط  هب  ات  دنتسین  رـضاح  الومعم  مه  نارگید  یفرط ، زا  دریگب و  کمک  تسا  نارگید  رایتخا  رد  هک  یندب  يرکف و  ياه 
ماجنا هب  اهنآ  جیاتن  یندب و  يرکف و  ياه  هیامرـس  هلدابم  هار  زا  عوضوم  نیا  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  دـنراذگب . شرایتخا  رد  ار  دوخ  ياه 

اهنت دوب ، هدنرد  تاناویح  زا  ناسنا  سرت  ادتبا ، رد  تیندم  شیادـیپ  اشنم  هک   » دـندقتعم يژولویـسوس  ياملع  زا  یعمج  هک  نیا  و  دـسرب ».
.« دهد یم  ناشن  ار  نآ  بناوج  مامت  هن  تسا و  ریذپ  ماجنا  دارفا ، لباقتم  ياه  کمک  اب  هک  ار  یتاجایتحا  نیا  زا  هشوگ  کی 

؟ تسیچ یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  شیارگ  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  شیارگ  تلع 

خساپ

کی زا  یگمه  اههوک ، فاکش  اهلگنج و  اههلوغیب و  اهنابایب و  رد  وا  يدرف  یگدنز  ندش  هدیچرب  و  رشب ، یعمج  هتـسد  یگدنز  شرتسگ 
دناوتب رگیدکی ، يراکمه  تنواعم و  وترپ  رد  هک  تسا  یعمج  هتسد  یگدنز  ناهاوخ  رـشب  هکنیا  نآ  و  دننکیم ، تیاکح  نشور  تقیقح 

یگدـنز تلع  هراـبرد  درادرب . ناـیم  زا  تسوا ، هنادنمتداعـس  یگدـنز  هار  رـس  رب  هک  ار  یعناوـم  و  ددرگ ، هریچ  تالکـشم  زا  يرایـسب  رب 
هب ناسنا  شیارگ  ام  تسا  نکمم  هیرظن ، کی  هیاپ  رب  مینکیم : هراشا  نآ  هب  الیذ  هک  تسا  هدش  حرطم  ینوگانوگ  تایرظن  رشب  یعامتجا 
رد هک  تسا  نیا  يو  ینورد  تالیامت  زیارغ و  زا  یکی  هک  میدرگ  دقتعم  میرامـشب و  وا  تایرطف  زا  تشرـس و  وزج  ار  یعامتجا  یگدنز 

, دناهتفگ میدق  زا  و  دناهدیقع ، نیا  رب  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هکنانچ  دنیزگ  يرود  يدرف  یگدـنز  زا  دـنک و  یگدـنز  دوخ  عونمه  رانک 
: مییوگب مینادـب و  رـشب  یبلط » مادختـسا   » هزیرغ میقتـسم  رثا  ار  روبزم  شیارگ  ای  هک  تسا  یـضتقم  رگید  هیرظن  عبطلاب .» یندـم  ناـسنإلا  »
گرب و هخاـش و  هویم و  زا  ناـسنا  هک  روطناـمه  ینعی  تسا ، رـشب  یلـصا  زیارغ  زا  شیوخ ، عفن  هب  يدوجوم  ره  زا  هدافتـسا  و  مادختـسا » »

مـشپ تسوپ و  تشوگ و  زا  ای  دربیم و  راک  هب  دوخ  دصاقم  هار  رد  ار  اهنآ  دنکیم و  هدافتـسا  یگدنز  رد  اهتخرد  مزیه  بوچ و  هشیر و 
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دربشیپ هار  رد  نینچمه  دـیامنیم ، مادختـسا »  » دوخ یتاـیح  دـصاقم  هار  رد  ار  همه  دربیم و  هرهب  تاـناویح  عاونا  خاـش  ریـش و  نوخ و  و 
نآ زراب  راـثآ  زا  هک  یعمج  هتـسد  یگدـنز  هب  مادختـسا »  » هزیرغ مکح  هب  و  هدومن ، هدافتـسا  ناـعونمه  دوجو  زا  دوخ ، یگدـنز  دـصاقم 

تادوجوم تسه ، هک  يزیچ  دربیم . راک  هب  دوخ  ناعونمه  هرابرد  ار  هزیرغ  نیا  دهدیم و  نت  تسا ، نارگید  جنرتسد  زا  لباقتم  هدافتـسا 
رکفت روعـش و  كرد و  ياراد  ناسنا  هک  اجنآ  زا  یلو  دندرگیم ، میلـست  طرـش  دـیق و  نودـب  يو  يرکف  يورین  تردـق و  ربارب  رد  رگید 

و هاوخ » دوخ  ، » دراد روعش  سح و  نارگید ، دننامه  تسا  یناسنا  زین  وا  اریز  دومن ؛ کلمت  ناگیار  ار  وا  شـشوک  راک و  ناوتیمن  تسا ،
جنرتـسد زا  هدافتـسا  ناـهاوخ  هک  یناـسنا  رظن  نیا  زا  دـهاوخیم ، وا  زا  يرگید  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ناـهاوخ  و  تسا ، تسود » دوـخ  »

. ددرگ رادروخرب  اهنآ  جیاتن  زا  الباقتم  ات  دراذگب  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  شـشوک  راک و  جیاتن  زا  يرادـقم  تسا  راچان  تسا  نارگید 
، دارفا همه  دیامنیم و  یلجت  يراکمه »  » و نواعت »  » ساسا رب  لباقتم و  يرادربهرهب  تروص  هب  ناسنا  یبلط » مادختسا  حور   » هک تساجنیا 

تلع هرابرد  یخرب  دنکیم . زاین  عفر  دوخ ، تیعقوم  یعامتجا و  نزو  هزادنا  هب  يدرف  ره  هتخیر و  مه  يور  ار  دوخ  ششوک  راک و  جیاتن 
: هک تسا  نیا  نآ  دشابیم و  رتموهفم  رتنـشور و  هتـشذگ  رظن  ود  زا  يدودح  ات  هک  دناهتـشاد ، زاربا  ار  یموس  رظن  رـشب  یعامتجا  یگدنز 
. تسا یلقع  ییامنهار  لالدتسا و  کی  همیمـض  هب  وا » یتسود  دوخ  تاذ و  بح   » هزیرغ نامه  یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  لیم  همـشچرس 

نیا يور  و  دشابیم ، دوخ  یگدنز  تردـق و  عاعـش  شرتسگ  لماکت و  ناهاوخ  یتسود ،» دوخ   » هزیرغ مکح  هب  يدرف  ره  هکنیا : حیـضوت 
رامش یب  یگدنز  تالکشم  هک  اجنآ  زا  یلو  دنک ، هدافتسا  رتشیب  هچ  ره  هدام  ناهج  هتفهن  ياهورین  یعیبط و  بهاوم  زا  دهاوخیم  هزیرغ 

و دنک ، راهم  ار  تعیبط  شکرس  ياهورین  رگید ، ياهتردق  همیمض  هب  دیاب  راچان  دشابیم ،  دودحم  ًالماک  يدرف  ره  تردق  عاعـش  تسا و 
یقرت لماکت و  ناـهاوخ  ياـهناسنا  ياـپ  شیپ  لـقع  هک  تسا  یهار  ناـمه  نیا  ددرگ . زوریپ  اـهنآ  رب  هتفر و  تاـیح  تالکـشم  گـنج  هب 
ناسنا رگا  نیا  ربانب  دـنادیم . يراکمه ، نواعت و  ساسا  رب  مه  نآ  یعمج ، هتـسد  یگدـنز  وترپ  رد  ار  تداعـس  هب  لـین  هار  و  دراذـگیم ،
تـسا رظن  نیا  زا  هن  دوریم ، دوخ  ناعونمه  یعیبط و  تادوجوم  مادختـسا  لابند  هب  رگا  ای  تسا و  یعامتجا  یگدـنز  تیندـم و  ناهاوخ 

هب ار  وا  یتـسود » دوخ   » هزیرغ هک  اـجنآ  زا  هکلب  دـشابیم ، ناـسنا  زیارغ  زا  تادوجوم » مادختـسا   » اـی تسوا و  تشرـس  وزج  تیندـم  هک 
یگدنز زج  لقع ، رظن  رد  هزیرغ ، نیا  تساوخرد  هب  ندیـسر  هار  دیامنیم و  توعد  تذلرپ  یگدـنز  تردـق و  عاعـش  شرتسگ  لماکت و 

راذـگ هیاپ  دوشیم و  هدیـشک  یعمج  هتـسد  یگدـنز  يوس  هب  لـقع ، ییاـمنهار  اـب  تهج  نیا  زا  تسین ، يراـکمه  نواـعت و  یعاـمتجا و 
. ددرگیم تیندم 

؟ دشاب یم  هزادنا  هچ  ات  نآرق  رد  یعامتجا  فطاوع  هدودحم 

شسرپ

؟ دشاب یم  هزادنا  هچ  ات  نآرق  رد  یعامتجا  فطاوع  هدودحم 

خساپ

یمن ار  دودح  نیا  زا  زواجت  هزاجا  هدرک و  دودـحم  لرتنک و  یهلا ، نید  ساسا  رب  اوقت و  نامیا و  روحم  رب  ار  یعامتجا  فطاوع  دـنوادخ 
هیآ رد  دنت ، ریباعت  اب  تسا و  دیدش  دـشاب ، هدرک  زواجت  هدربمان  كالم  بوچراچ  زا  هک  ییاه  یتسود  فطاوع و  اب  نآرق  تفلاخم  دـهد .
نم ءایلوا  نیرفاکلا  نونمؤملا  ذختی  ال  : ) میروآ یم  ار  اه  هیآ  نیا  زا  يا  هنومن  اج  نیا  رد  دنک . یم  عنم  نآ  زا  ار  ناناملسم  يرایـسب ، ياه 

دیابن نینمؤم  ( . )) ریـصملا هللا  یلا  هسفن و  هللا  مکرذـحی  ةاـقت  مهنم  اوقتت  نا  ـالا  ئـش  یف  هللا  نم  سیلف  کـلذ  لـعفی  نم  نینمؤملا و  نود 
رگم دوش ) یم  عطق  ادخ  اب  شا  هطبار  و   ) دیآ یمن  باسح  هب  يزیچ  ادخ  يوس  زا  دـنک , نینچ  سک  ره  دـنریگ و  دوخ  تسود  ار  نارفاک 
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دهاوخ ادخ  يوس  هب  همه  تشگزاب  دناسرت و  یم  دوخ  باقع  زا  ار  امـش  دنوادخ  دنک . هیقت  اهنآ  رـش  زا  دوخ  ظفح  يارب  دهاوخب  هک  نآ 
يرارقرب زا  ار  ناـنمؤم  دـنت ، ینحل  اـب  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  اـه  هیآ  نیرت  اـیوگ  نیرت و  حیرـص  زا  هیآ  نیا  هک  تفگ  نوتب  دـیاش  دوـب )).

. دراد یم  رذح  رب  رافک  اب  هناتسود  طباور 

نیب زا  ار  دوخ  زا  رت  فیعض  ناسنا  دنرادن  قح  دننک ، یم  یگدنز  اقب  عرانت  نوناق  ساسارب  هک  تاناویح ، فالخرب  اه  ناسنا  یناسنا ، هعماج  رد  ارچ 
؟ دننک يوریپ  اقب  نواعت  نوناق  زا  دیاب  و  دنربب ؟

شسرپ

دوخ زا  رت  فیعض  ناسنا  دنرادن  قح  دننک ، یم  یگدنز  اقب  عرانت  نوناق  ساسارب  هک  تاناویح ، فالخرب  اه  ناسنا  یناسنا ، هعماج  رد  ارچ 
؟ دننک يوریپ  اقب  نواعت  نوناق  زا  دیاب  و  دنربب ؟ نیب  زا  ار 

خساپ

یگدنز ًاساسا  و  دراد . دوجو  اقب  نواعت  لصا  یعامتجا و  یگدنز  مه ، تاناویح  زا  يرایسب  رد  هک  تشاد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  تسخن ،
تـسا يزیرغ  تروص  هب  رما  نیا  تاناویح  رد  تسه  هک  يزیچ  دریگب . تروص  نواعت  لـصا  ساـسا  رب  زج  دـناوت  یمن  یعمج  تروص  هب 
ساسا رب  هک  يا  هعماـج  رد  نآ  لکـش  نیرت  یناـسنا  نیرت و  لـماک  هک  دریگ . یم  تروص  هعوضوم  نیناوق  اـب  رما  نیا  اـه  ناـسنا  رد  یلو 

ناـسنا و ندوب  یعاـمتجا  هتکن  و  تسا . یعاـمتجا  يدوـجوم  ناـسنا  نیارباـنب ، دریذـپ . یم  تروـص  دوـش  یم  هرادا  یهلا  نیناوـق  یحو و 
يدوجوم ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  دوش و  یمن  نیمأـت  عاـمتجا  اـب  عاـمتجا و  رد  زج  رـشب  هدرتسگ  عونتم و  ياـهزاین  هک  تسا  نیا  نآ  تمکح 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  دـشاب ( . يریگرد  عزانت و  هن  يراکمه ، نواعت و  ساسا  رب  وا  یعامتجا  یگدـنز  دـیاب  تسا  یعامتجا  یندـم و 
ـ51ـ

؟ دوب دیلوت  رازبا  دولوم  دمآ ، دیدپ  یناسنا  ییادتبا  هعماج  رد  هک  یشنت  ایآ 

شسرپ

؟ دوب دیلوت  رازبا  دولوم  دمآ ، دیدپ  یناسنا  ییادتبا  هعماج  رد  هک  یشنت  ایآ 

خساپ

نتـشاد نوگانوگ و  داعبا  زا  ناسنا  بیکرت  لیلد  هب  ناـسنا  ییادـتبا  هعماـج  رد  شنت  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  ینید  عباـنم  زا  هچنآ 
يونعم و يرما  رثا  رد  هک  دوب  مالـسلا ،)) هیلع  )) مدآ نادنزرف  لیباق ، لیباه و  فالتخا  اهناسنا ، فالتخا  نیتسخن  تسا . هدمآ  دـیدپ  رایتخا 

لاق رخالا  نم  لّبقتی  مل  امهدحا و  نم  لّبقتف  ًانابرق  ابّرق  اذا  : » تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  دـمآ . دوجو  هب  دـیلوت  رازبا  رثا  رد  هن 
، دشن هتفریذپ  لیباق ) ینعی  ) يرگید ینابرق  دش و  لوبق  لیباه ) ینعی  ) ود نآ  زا  یکی  ینابرق  دـندرک و  ینابرق  ود  نآ  هک  هاگ  نآ  کّنلتقال ;

4ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  .« ) تشک مهاوخ  ار  وت  هنیآ  ره  : » تفگ لیباق ) ) وا سپ 

هعیش ناناملسم  ربارب  رد  درف  نیا  لامعا  راتفر و  هنافسأتم  یلو  مشاب  هتشاد  هطبار  مروبجم  ننست  لها  دارفا  زا  یکی  اب  یعامتجا  طیحم  کی  رد  نم 
؟ تسیچ درف  لباقم  رد  نم  هفیظو  هطبار  نیا  ظفح  يارب  تسا . هدننز  تشز و  رایسب 
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شسرپ

ربارب رد  درف  نیا  لاـمعا  راـتفر و  هنافـسأتم  یلو  مشاـب  هتـشاد  هطبار  مروبجم  ننـست  لـها  دارفا  زا  یکی  اـب  یعاـمتجا  طـیحم  کـی  رد  نم 
؟ تسیچ درف  لباقم  رد  نم  هفیظو  هطبار  نیا  ظفح  يارب  تسا . هدننز  تشز و  رایسب  هعیش  ناناملسم 

خساپ

صوصخ رد  میامن . يرازگـساپس  رکـشت و  روکذـم  درف  اب  هدـنزاس  ملاـس و  طاـبترا  هب  امـش  هقـالع  هجوت و  نسح  زا  منادیم  مزـال  ادـتبا 
ریما مالـسا ، (  راوگرزب  ربمایپ  زا  نید  ناگرزب  راتفر  دـسریم  رظن  هب  ناشیکمه  ریغ  ناشیکمه و  زا  معا  هعماج  دارفا  اب  طاـبترا  یگنوگچ 
لقن مرکا (  ربمایپ  تالاح  رد  دـشاب . يراـتفر  هوسا  وگلا و  نیرتهب  نید  ناربهر  ءاـملع و  و  موصعم (  ناربهر  ناـماما و  رگید  و  نینمؤملا ( 

زا ترضح  یتقو  زور  کی  درکیم . رازآ  تیذا و  ار  ناشیا  تخیریم و  كاشاخ   ) ربمایپ هار  رـس  رب  زور  ره  يدوهی  يدرف  هک  تسا  هدش 
. تسا هداتفا  ضرم  رتسب  رد  دـنتفگ  تسا ؟ هدـش  هچ  درم  نیا  دندیـسرپ  دـندشن  هجاوم  درف  نآ  زور  ره  دروخرب  اـب  دـندرک و  روبع  هچوک 

یضیرم رتسب  رد  ناشیا  هدنهد  رازآ  نمـشد  هک  دندرکن  یلاحـشوخ  زاربا  زگره  ترـضح  دنتفر . وا  تدایع  هب  میورب و  شتدایع  هب  دومرف 
ار شندش  ناملسم  هنیمز  وا  زا  تدایع  اب  دندمآ و  رب  وا  بلق  فیلأت  ددصرد  هکلب  تسا  هدش  هتشادرب  ناشهار  رـس  زا  محازم  کی  هداتفا و 

ناگرزب یگدنز  هریس  هعلاطم  اب  یناوتیم  امـش  دوشیم . هدهاشم  ناوارف  مالـسا  نید  ناگرزب  ناماما و  هریـس  رد  راتفر  نیا  دنتخاس . مهارف 
ياهتیـصخش ناربهر و  زا  هدـش  هتفرگرب  يراتفر  رگا  یتح  ییامن  راتفر  نآ  هباـشم  ینک و  ادـیپ  یهاـگآ  رتشیب  اـهراتفر  عون  نیا  زا  نید 

هناتـسود و دراوم  یخرب  رد  نایعیـش  اهینـس و  دروخرب  هنافـسأتم  دش . دهاوخ  بوذـجم  رایـسب  یـشخبب  مّسجت  شیارب  ار  وا  مارتحا  دروم 
میریگب دای  دـیاب  ناملـسم . ینامیا و  ناردارب  ات  دریگیم  تروص  رتتحار  اهتیلقا  اب  لماعت  یهاگ  تسا . هنامـصخ  هکلب  تسین ، هناردارب 

اب یناوتب  رگا  امـش  میرامـشب . مرتحم  ار  اهنآ  میراذگب و  مارتحا  نارگید  ياهرواب  تاداقتعا و  هب  اهرواب  تاداقتعا و  ظفح  نمـض  هنوگچ 
هب شیارگ  تسا  نکمم  هکلب  تفای  دـهاوخ  رییغت  نایعیـش  هب  تسبن  وا  راتفر  اـهنت  هن  ینک  ریخـست  ار  وا  بلق  يولع ، هنوگ و  ربماـیپ  راـتفر 

تفلاخم و زا  اهنت  هن  تروص  نیا  رد  دنک . سمل  هدهاشم و  ار  هعیـش  یگتـسجرب  تقادـص و  یکین و  لمع  رد  دـیاب  دـنک . ادـیپ  زین  عیـشت 
ناشیا اب  مینکیم  هیـصوت  دروآ . دـهاوخ  يور  تبحم  زاربا  هب  دـش و  دـهاوخ  زین  دـیرم  هکلب  درک  دـهاوخ  باـنتجا  نشخ  دـنت و  دروخرب 

زا دـینکب  دـیکا  شرافـس  زین  ناراکمه  ریاس  هب  دیـشاب و  هتـشاد  يو  ياهرواب  دـیاقع و  هب  مارتحا  ینابرهم و  تفطـالم و  اـب  مأوت  يراـتفر 
یعیبط دـنزرو . زارتحا  بانتجا و  تدـشب  ناشمارتحا  لوبق و  دروم  ناگرزب  ناربهر و  اـی  ناـشیا  هب  زیمآ  نیهوت  هدـننز و  دـنت و  ياـهراتفر 

دوخ هب  ًاعطق  دننکن  ینیهوت  ام  مارتحا  دروم  ياهتیـصخش  هب  نانآ  رگا  دوش  تناها  نیهوت و  نانآ  مارتحا  دروم  تیـصخش  هب  یتقو  تسا 
نعل نیهوت و  هناحیقو  تسا ، تنـس  لها  ناردارب  مارتحا  دروم  تیـصخش  هک  مود  هفیلخ  هب  هعیـش  ناردارب  یخرب  یتقو  دننکیم . نیهوت  ام 

دنهاوخ نیهوت  نارگید  هب  ًاعبط  یلو  دننکیمن  نیهوت  هعیـش  ناماما  هب  ًالومعم  هک  دننک  نینچ  زین  اهنآ  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیاب  دـننکیم 
ماقم رد  تساهنآ . ياهرواب  تاداقتعا و  تیناـسنا و  هب  مارتحا  تسا . ناـنآ  لوبق  هلزنمب  ناـنآ  مارتحا  دروم  ياهتیـصخش  هب  مارتحا  درک .
همه دیاب  ام  تسین  یمالسا  هعماج  حالـص  هب  هجو  چیه  هب  نیهوت  یلو  دش  دراو  ناوت  یم  یلالدتـسا  یقطنم و  تروصب  لالدتـسا  ثحب و 

نامدوخ يژرنا  ورین و  نداد  رده  هقرفت و  زا  میریگ و  راکب  نامدوخ  كرتشم  نمشد  اب  هلباقم  يارب  ینس  هعیش و  زا  معا  ار  نامناوت  ورین و 
يرهطم دیهش  ناتسار  ناتساد  ذخآم :  عبانم و  یشاب  زوریپو  قفوم  میزرو . بانتجا  تدشب 

تسا نسُح  دنتسه  لکشم  نآ  لح  هب  رداق  یتحار  هب  نارگید  دراد و  دیدش  زاین  هک  ییاج  رد  یتح  دهاوخن  يزیچ  اقلطم  نارگید  زا  یسک  هکنیا  ایآ 
. دینک نیعم  ار  نارگید  زا  کمک  تساوخرد  ای  نتساوخ  کمک  هدودحم  هن ؟ ای 
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شسرپ

دنتسه لکشم  نآ  لح  هب  رداق  یتحار  هب  نارگید  دراد و  دیدش  زاین  هک  ییاج  رد  یتح  دهاوخن  يزیچ  اقلطم  نارگید  زا  یـسک  هکنیا  ایآ 
. دینک نیعم  ار  نارگید  زا  کمک  تساوخرد  ای  نتساوخ  کمک  هدودحم  هن ؟ ای  تسا  نسُح 

خساپ

هک میدـنمزاین  ام  یعامتجا  یگدـنز  رد  لاح  ره  رد  دوش . تیاعر  دـیاب  هک  تسا  دوخ  صاخ  طباور  نیناوق و  ياراد  یعاـمتجا ، یگدـنز 
ریثأت و يدـنمزاین و  هطبار  رد  اهناسنا  همه  درادـن و  دوجو  قلطم  زاین  یب  مینک . لح  نارگید  اـب  طاـبترا  هار  زا  ار  دوخ  ياـهزاین  جـئاوح و 

ساسا تسین و  مه  یندش  هکلب  تسا  مومذم  اهنت  هن  دهاوخن  يزیچ  يرگید  زا  اقلطم  یسک  هک  نیا  سپ  میتسه . رگیدکی  اب  لباقتم  يرثأت 
زا زاین  عفر  الوا ، دراد : یـصاخ  هدودحم  نارگید  زا  کمک  تساوخرد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دـنک . یم  مدـهنم  ار  یعامتجا  یگدـنز 

دیابن کمک  تساوخرد  تسا . عونمم  مومذم و  يدکت  یگزویرد و  ییادگ ، دشاب . دیاب  یمدآ  ییاکتا  دوخ  لالقتـسا و  ظفح  اب  نارگید 
دیاب ایناث ، تسا . یمدآ  سفن  تزع  نارگید  زا  کمک  تساوخرد  ای  نتـساوخ  کـمک  هدودـحم  سپ  دـنزب . هبرـض  ناـسنا  سفن  تزع  هب 
لاعتم دـنوادخ  زا  دـیاب  عقاو  رد  اـهنت و  سپ  تسا . قلطم  زاـین  یب  دـنوادخ  اـهنت  دـندنمزاین و  وا  دـننامه  اـه  ناـسنا  همه  هک  تشاد  هجوت 

هب ار  اهزاین  اه و  هتساوخ  عفر  لاعتم  دنوادخ  هک  یناسک  زاین و  عفر  هلیسو  ناونع  هب  مدرم  دارفا و  زا  لباقم  رد  درک و  زاین  عفر  تساوخرد 
. درک ار  لکشم  عفر  تساوخرد  هداد  رارق  اهنآ  تسد 

؟ درک لح  ار  تافالتخا  ءهمه  ناوت  یم  وگ  تفگ و  اب  ایآ 

شسرپ

؟ درک لح  ار  تافالتخا  ءهمه  ناوت  یم  وگ  تفگ و  اب  ایآ 

خساپ

هتفرگ و ار  يرگید  لّجسم  مّلسم و  قح  یکی  هک  نیا  باب  زا  تسین ,  لح  لباق  نامتفگ  قیرط  زا  فالتخا ,  دراوم  زا  یـضعب  تفگ :  دیاب 
اب یـصخش  لاثم  ناونع  هب  مینک .  لح  وگ  تفگ و  هارزا  ار  نامفالتخا  مینیـشنب ,  ایب  دـیوگ : یم  فرط  هب  سپـس  هدرک و  زواجت  وا  قح  هب 
داد دیوگب : فرط  اما  دریگب , ار  دوخ  لام  دـهاوخب  هراچیب  کلام  ودـنک  بحاصت  ار  يرگید  ءهناخ  ای  نیمز ,  یناوْدُـع  تروص  هب  روز و 
هار زا  فالتخا  لح  دراوم , هنوگ  نیا  رد  تسا  صخـشم  مییامن !  لح  ار  ناملکـشموگ  تفگ و  قیرط  زا  مینیـشنب و  ایب  نکن ,  دایرف  نزن , 

هجو چـیه  هب  تسا و  یقطنم  ریغ  راکم و  ردـلق و  زابجل و  ّربکتم و  یـصخش  فرط ,  هک  نیا  باـب  زا  اـی  و  دوب . دـهاوخن  لوقعم  ناـمتفگ 
تـسایر ياه  مدآ  ریبز و  هحلط و  لاثما  قطنم و  یب  ناسّدـقم  کشخ  جراوخ و  هیواـعم و  مادـص و  لـثم  تسین ,  قح  شریذـپ  هب  رـضاح 

قیرط زا  ناوت  یم  دراوم  یـضعب  رد  هتبلا  تسا .  تردـق  روز و  لاـمعا  ندـیگنج و  فـالتخا ,  لـح  هار  اـهنت  دراوم  هنوـگ  نیا  رد  بلط ; 
یم شیپ  فالتخا  روشک  ود  ای  هلیبق و  ود  ای  رفن  ود  نیب  یتقو  ًالومعم  دـشاب . یم  بسانم  رایـسب  هک  درک , لـح  ار  تاـفالتخا  وگ  تفگ و 

يرگید يارب  ار  لباقم  فرط  ياه  فرح  هشیمه  نادان ,  اما  تسود ,  عقاو  رد  ای  تسود و  سابل  رد  اـما  نمـشد  ضرغم و  يا  هدـع  دـیآ ,
زا یکی  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا  یهیدب  دنک . یم  رتدیدش  مه  هب  تبـسن  ار  نیفرط  ءهنیک  دـنک و  یم  مک  هفاضا و  هاگ  یتح  دروآ و  یم 
قبط هدرک و  حرطم  ار  فالتخا  عوضوم  هناقداص  دننیشنب و  مهرانک  ینمشد  يزابجل و  زا  رود  هب  نیفرط ,  هک  تسا  نیا  اهراک  هار  نیرتهب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 276 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


قبط هدرک و  حرطم  ار  فالتخا  عوضوم  هناقداص  دننیشنب و  مهرانک  ینمشد  يزابجل و  زا  رود  هب  نیفرط ,  هک  تسا  نیا  اهراک  هار  نیرتهب 
دوجو يا  هطساو  دننک و  یم  تبحص  مه  اب  ًامیقتسم  نوچ  و  دنیامن , لح  یمالـسا  نیزاوم  قبط  ای  لوادتم و  نوناق  ای  دوخ  موسر  بادآ و 

 : هلمج زا  وـگ , تفگ و  هب  يداـیز  ياـه  هیـصوت  نآرق  رد  دیـسر . دـنهاوخ  هجیتـن  هب  رتدوز  تسا ,  ناـشدوخزا  دـشاب , مـه  رگا  درادـن و 
تـسا هدش  صخـشم  وگ  تفگ و  قیرط  زا  فالتخا  لح  ءهفیظو  ادتبا  دییامرف  یم  هظحالم  هک  نانچ  ءهیآ 9   49  ) تارجح یقروا 1. پـ .)()

 .. تردق لامعا  روز و  گنج و  قیرط  زا  سپس  و 

. دندش ادج  مه  زا  هلاس  جنپ  دنزرف  کی  نتشاد  اب  ناگتسب  تلاخد  رطاخ  هب  یناوج  جوز  شسرپ :

هراشا

دناد یم  هک  یتروص  رد  دـهد , یگدـنز  لیکـشت  ًاددـجم  دوخ  ءهقلطم  رـسمه  اب  دراد  لیم  دوخ  نیدـلاو  هژیو  هب  هداوناـخ  مغر  یلع  درم 
ینچ امش  رظن  هب  دوش . یم  نیدلاو  اب  هطبار  عطق  هب  رجنم  شددجم  جاودزا 

شسرپ

نیدلاو هژیو  هب  هداوناخ  مغر  یلع  درم  دندش . ادج  مه  زا  هلاس  جنپ  دنزرف  کی  نتشاد  اب  ناگتـسب  تلاخد  رطاخ  هب  یناوج  جوز  شـسرپ :
اب هطبار  عطق  هب  رجنم  شددـجم  جاودزا  دـناد  یم  هک  یتروص  رد  دـهد , یگدـنز  لیکـشت  ًاددـجم  دوخ  ءهقلطم  رـسمه  اب  دراد  لیم  دوخ 

؟ درادن هانگ  محر  عطق  تسا و  حالص  يرما  نینچ  امش  رظن  هب  دوش . یم  نیدلاو 

خساپ

هس رد  لاعتم  دنوادخ  دومر : 7 داجـس ماما  ترـضح  هک  نآ  ات  تسا ,  هدش  شهوکن  محر  عطق  زا  هدش و  دیجمت  محر  ءهلـص  مالـسا ,  رد 
ءهیآ 26  13  ) دعر  2 تسا .  نوعلم  یعطق  قادصم  محر ,  عطق  رد  رساخ  ءهیآ 25 .   2  ) هرقب  1 تسا .  هدرک  نعل  ار  محر  عطاق  نآرق  ياج 
: درک ضرع  مرکا 6 ربـمغیپ  هب  بصخـش  هک :  نیا  هلمج  زا  تسا ,  هدـش  دراو  دروـم  نیا  رد  مه  يداـیز  راـبخا  ءهیآ 24 .   47) دمحم  3 . 

ضرع  . محر عطق  دومرف : سپـس  نآ :  زا  دعب  درک : ضرع  ادخ . هب  كرـش  دومرف : تسیچ ؟  ادـخ  دزن  لمع ,  نیرت  ضوغبم  هّللا !  لوسرای 
. درک تیاکش  شیوخ  ناگتـسب  زا  دمآ و  قداص 7 ماما  تمدـخ  يدرم  و  ( 1  .) فورعم زا  یهن  رکنم و  هـب  رما  دوـمرف : نآ ؟  زا  دـعب  درک :

ایآ دومرف : ترـضح  دننک . یم  دندرک و  نانچ  نینچ و  نم  هب  درک : ضرع  نک .  یکین  اه  نآ  هب  ربب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  دومرف : ترـضح 
امـش ءهمه  زا  ار  شفطل  رظن  ترخآ  ایند و  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  ینک ,  نینچ  رگا  ینک ؟  محر  عطق  نانآ  لثم  مه  امـش  یهاوخ  یم 

هاگشیپ رد  دشابن , جوز  نآ  ءهیحان  زا  عطق  رگا  اما  تسا ,  هدرک  تمذم  رایسب  محر  عطق  زا  مالسا  هچ  رگا  هک  نیا  هصالخ  < دراد . یم  رب 
موصعم و لفط  نآ  نداد  رارق  تفوطع  رهم و  لاب و  ریز  هقلطم و  رـسمه  اب  دّدجم  یگدنز  لیکـشت  ام , رظن  هب  دوب . دنهاوخن  لوئـسم  ادـخ 

مورحمردپ ای  ردام  تبحم  زا  هشیمه  دیاب  هانگ  یب  لفط  نآ  یگدنز ,  لیکـشت  مدـع  تروص  رد  نوچ  تسا ,  ّمهم  یلیخ  وا  ندرک  تیبرت 
 , هریبک ناهانگ  بیغتسد ,  دیهش  یقروا 1. پـ . ) درک دنهاوخ  یتشآ  يدنا  زا  سپ  تسا و  یتقوم  نیدلاو  بضغ  رهق و  هک  یلاح  رد  دـنامب ,

 . یفاک لوصا  زا  لقن  هب  ج 1 ص 159 

؟ تسیچ یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  شیارگ  تلع 

شسرپ
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؟ تسیچ یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  شیارگ  تلع 

خساپ

کی زا  یگمه  اههوک ، فاکش  اهلگنج و  اههلوغیب و  اهنابایب و  رد  وا  يدرف  یگدنز  ندش  هدیچرب  و  رشب ، یعمج  هتـسد  یگدنز  شرتسگ 
دناوتب رگیدکی ، يراکمه  تنواعم و  وترپ  رد  هک  تسا  یعمج  هتسد  یگدنز  ناهاوخ  رـشب  هکنیا  نآ  و  دننکیم ، تیاکح  نشور  تقیقح 

یگدـنز تلع  هراـبرد  درادرب . ناـیم  زا  تسوا ، هنادنمتداعـس  یگدـنز  هار  رـس  رب  هک  ار  یعناوـم  و  ددرگ ، هریچ  تالکـشم  زا  يرایـسب  رب 
هب ناسنا  شیارگ  ام  تسا  نکمم  هیرظن ، کی  هیاپ  رب  مینکیم : هراشا  نآ  هب  الیذ  هک  تسا  هدش  حرطم  ینوگانوگ  تایرظن  رشب  یعامتجا 
رد هک  تسا  نیا  يو  ینورد  تالیامت  زیارغ و  زا  یکی  هک  میدرگ  دقتعم  میرامـشب و  وا  تایرطف  زا  تشرـس و  وزج  ار  یعامتجا  یگدنز 

, دناهتفگ میدق  زا  و  دناهدیقع ، نیا  رب  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هکنانچ  دنیزگ  يرود  يدرف  یگدـنز  زا  دـنک و  یگدـنز  دوخ  عونمه  رانک 
: مییوگب مینادـب و  رـشب  یبلط » مادختـسا   » هزیرغ میقتـسم  رثا  ار  روبزم  شیارگ  ای  هک  تسا  یـضتقم  رگید  هیرظن  عبطلاب .» یندـم  ناـسنإلا  »
گرب و هخاـش و  هویم و  زا  ناـسنا  هک  روطناـمه  ینعی  تسا ، رـشب  یلـصا  زیارغ  زا  شیوخ ، عفن  هب  يدوجوم  ره  زا  هدافتـسا  و  مادختـسا » »

مـشپ تسوپ و  تشوگ و  زا  ای  دربیم و  راک  هب  دوخ  دصاقم  هار  رد  ار  اهنآ  دنکیم و  هدافتـسا  یگدنز  رد  اهتخرد  مزیه  بوچ و  هشیر و 
دربشیپ هار  رد  نینچمه  دـیامنیم ، مادختـسا »  » دوخ یتاـیح  دـصاقم  هار  رد  ار  همه  دربیم و  هرهب  تاـناویح  عاونا  خاـش  ریـش و  نوخ و  و 

نآ زراب  راـثآ  زا  هک  یعمج  هتـسد  یگدـنز  هب  مادختـسا »  » هزیرغ مکح  هب  و  هدومن ، هدافتـسا  ناـعونمه  دوجو  زا  دوخ ، یگدـنز  دـصاقم 
تادوجوم تسه ، هک  يزیچ  دربیم . راک  هب  دوخ  ناعونمه  هرابرد  ار  هزیرغ  نیا  دهدیم و  نت  تسا ، نارگید  جنرتسد  زا  لباقتم  هدافتـسا 

رکفت روعـش و  كرد و  ياراد  ناسنا  هک  اجنآ  زا  یلو  دندرگیم ، میلـست  طرـش  دـیق و  نودـب  يو  يرکف  يورین  تردـق و  ربارب  رد  رگید 
و هاوخ » دوخ  ، » دراد روعش  سح و  نارگید ، دننامه  تسا  یناسنا  زین  وا  اریز  دومن ؛ کلمت  ناگیار  ار  وا  شـشوک  راک و  ناوتیمن  تسا ،

جنرتـسد زا  هدافتـسا  ناـهاوخ  هک  یناـسنا  رظن  نیا  زا  دـهاوخیم ، وا  زا  يرگید  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ناـهاوخ  و  تسا ، تسود » دوـخ  »
. ددرگ رادروخرب  اهنآ  جیاتن  زا  الباقتم  ات  دراذگب  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  شـشوک  راک و  جیاتن  زا  يرادـقم  تسا  راچان  تسا  نارگید 
، دارفا همه  دیامنیم و  یلجت  يراکمه »  » و نواعت »  » ساسا رب  لباقتم و  يرادربهرهب  تروص  هب  ناسنا  یبلط » مادختسا  حور   » هک تساجنیا 

تلع هرابرد  یخرب  دنکیم . زاین  عفر  دوخ ، تیعقوم  یعامتجا و  نزو  هزادنا  هب  يدرف  ره  هتخیر و  مه  يور  ار  دوخ  ششوک  راک و  جیاتن 
: هک تسا  نیا  نآ  دشابیم و  رتموهفم  رتنـشور و  هتـشذگ  رظن  ود  زا  يدودح  ات  هک  دناهتـشاد ، زاربا  ار  یموس  رظن  رـشب  یعامتجا  یگدنز 
. تسا یلقع  ییامنهار  لالدتسا و  کی  همیمـض  هب  وا » یتسود  دوخ  تاذ و  بح   » هزیرغ نامه  یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  لیم  همـشچرس 

نیا يور  و  دشابیم ، دوخ  یگدنز  تردـق و  عاعـش  شرتسگ  لماکت و  ناهاوخ  یتسود ،» دوخ   » هزیرغ مکح  هب  يدرف  ره  هکنیا : حیـضوت 
رامش یب  یگدنز  تالکشم  هک  اجنآ  زا  یلو  دنک ، هدافتسا  رتشیب  هچ  ره  هدام  ناهج  هتفهن  ياهورین  یعیبط و  بهاوم  زا  دهاوخیم  هزیرغ 

و دنک ، راهم  ار  تعیبط  شکرس  ياهورین  رگید ، ياهتردق  همیمض  هب  دیاب  راچان  دشابیم ،  دودحم  ًالماک  يدرف  ره  تردق  عاعـش  تسا و 
یقرت لماکت و  ناـهاوخ  ياـهناسنا  ياـپ  شیپ  لـقع  هک  تسا  یهار  ناـمه  نیا  ددرگ . زوریپ  اـهنآ  رب  هتفر و  تاـیح  تالکـشم  گـنج  هب 
ناسنا رگا  نیا  ربانب  دـنادیم . يراکمه ، نواعت و  ساسا  رب  مه  نآ  یعمج ، هتـسد  یگدـنز  وترپ  رد  ار  تداعـس  هب  لـین  هار  و  دراذـگیم ،
تـسا رظن  نیا  زا  هن  دوریم ، دوخ  ناعونمه  یعیبط و  تادوجوم  مادختـسا  لابند  هب  رگا  ای  تسا و  یعامتجا  یگدـنز  تیندـم و  ناهاوخ 

هب ار  وا  یتـسود » دوخ   » هزیرغ هک  اـجنآ  زا  هکلب  دـشابیم ، ناـسنا  زیارغ  زا  تادوجوم » مادختـسا   » اـی تسوا و  تشرـس  وزج  تیندـم  هک 
یگدنز زج  لقع ، رظن  رد  هزیرغ ، نیا  تساوخرد  هب  ندیـسر  هار  دیامنیم و  توعد  تذلرپ  یگدـنز  تردـق و  عاعـش  شرتسگ  لماکت و 

راذـگ هیاپ  دوشیم و  هدیـشک  یعمج  هتـسد  یگدـنز  يوس  هب  لـقع ، ییاـمنهار  اـب  تهج  نیا  زا  تسین ، يراـکمه  نواـعت و  یعاـمتجا و 
. ددرگیم تیندم 
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؟ دشاب یم  هچ  هفرط  ود  تادهعت  نامیپ و  دهع و  دروم  رد  مالسا  شرافس 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  هفرط  ود  تادهعت  نامیپ و  دهع و  دروم  رد  مالسا  شرافس 

خساپ

ربارب رد  دوخ ، تادهعت  هب  هک  دنهد  یم  نامرف  ای  هدرک  هیصوت  ام  هب  نوگانوگ  ریباعت  اب  تایآ ، زا  هتسد  کی  یعامتجا ، تادهعت  دروم  رد 
دهع هب  يدنب  ياپ  ناحجر  موزل و  هجوتم  ار  ناسنا  قیرط ، نیا  زا  دننک و  یم  شیاتـس  ار  دهع  هب  دنب  ياپ  دارفا  ای  میـشاب  دنب  ياپ  نارگید ،

: دـیامرف یم  هدرک ، شیاتـس  ناشکین  ياهراک  رطاخ  هب  ار  راکوکین  دارفا  درامـش و  یم  رب  ار  کین  ياهراک  اج ، کی  رد  نآرق  دـننک . یم 
، نآ هب  يدنب  ياپ  هک  دنک  یم  هراشا  کین  ياهراک  زا  یکی  ناونع  هب  دـهع ، هب  يافو  هب  هیآ ، نیا  رد  ( 1 () اودهاع اذا  مهدهعب  نوفوملاو  )

ربارب رد  ار  ناسنا  دهد و  یم  دـهع  هب  يافو  نامرف  تحارـص  اب  دـنوادخ  يرگید  هیآ  رد  دـشاب . هجوت  دروم  دـیاب  تسا و  زیگنا  رب  شیاتس 
هک شاب  دنب  ياپ  نارگید ) اب  دوخ   ) دهع ربارب  رد  ( )) 2 ( ) الوؤسم ناک  دهعلا  نا  دهعلاب  اوفوا  و  : ) دیامرف یم  هتسناد ، لوئسم  دوخ  تادهعت 

نیذـلاو : ) دـیامرف یم  وا  هتـسجرب  مزال و  تافـص  نایب  نمؤم و  یفرعم  ماقم  رد  زین  هیآ  ود  رد  دریگ )). یم  رارق  تساوخزاب  لاؤس و  دروم 
.( دنـشاب دنب  ياپ  اه  نآ  هب  و   ) دننک تیاعر  ار  دوخ  دـهع  اهتناما و  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  نانمؤم ) ( ) 3 ( ) نوعار مهدـهع  مهتانامال و  مه 

تناما لوبق  اب  راد  تناما  صخـش  تسا و  دهع  قیداصم  زا  یقادصم  عقاو ، رد  مه  تناما  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تایآ ، هنوگ  نیا  دروم  رد 
. دنک تبقارم  نآ  زا  يرادهگن و  ار  نآ  تناما ، هبلاطم  ماگنه  ات  هک  تسا  هتـسب  داد  رارق  وا  اب  هدش و  دـهعتم  وا  ربارب  رد  رگید ، صخـش  زا 

دهاوخ دهع  ضقن  هلزنم  هب  تناما ، رد  تنایخ  دهع و  هب  يافو  هلزنم  هب  تناما ، يادا  تسا و  ینیفرط  دـهع  هلزنم  هب  تناما  لوبق  نیا ، رب  انب 
رد تاـیآ ، نیا  زا  یکی  رد  دـنک . یم  شهوکن  ار  یعاـمتجا  ياـه  ناـمیپ  هب  هجوت  یب  نکـش و  دـهع  دارفا  تاـیآ ، زا  يرگید  هتـسد  دوب .

دندنب یم  يدهع  هک  یماگنه  ارچ  ( )) 4 ( ) نونمؤی مهرثکا ال  لب  مهنم  قیرف  هذبن  ًادهع  اودهاع  املک  وا  : ) دیامرف یم  لیئارـسا  ینب  تمذم 
رود يانعم  هب  هک  هدش  هدافتـسا  ذبن  هژاو  زا  ینکـش ، نامیپ  دروم  رد  هیآ ، نیا  رد  دـننک )). یم  ینکـش  نامیپ  ناگدـننک  دـهع  زا  یهورگ 

: دـیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  تسا . هدرک  شهوکن  ینکـش  دـهع  رطاـخ  هب  ار  ناـنآ  یخیبوت ، ماهفتـسا  اـب  تسا و  ندرک  ترپ  نتخادـنا و 
نامیا هدیزرو ، رفک  هک  دننانآ  ادخ  دزن  ناروناج  نیرت  دـب  ( )) 5 ( ) نوقتی مه ال  ةرم و  لک  یف  مهدهع  نوضقنی  مث  مهنم  تدهاع  نیذـلا  )

یم هظحالم  هک  روط  نامه  دـننک )). یم  ضقن  ار  ناشنامیپ  هشیمه  نانآ  یلو  يدـنب ، یم  نامیپ  اه  نآ  اب  وت  هک  یناـسک  نآ  دـنروآ  یمن 
راکشآ ینکش  دهع  یفنم  رایسب  شزرا  رذگهر ، نیا  زا  هدش و  شهوکن  یعامتجا  نانکـش  دهع  ریباعت ، نیرت  هدنزگ  اب  هیآ ، نیا  رد  دوش ،

لافنا 56 : 5 یقرواپ هرقب 100  : 4 یقرواپ نونمؤم 8  : 3 یقرواپ ءارسا 34  : 2 یقرواپ هرقب 177  : 1 یقرواپ دوش . یم 

؟ ددرگ یم  بوسحم  دنمشزرا  يرما  مالسا  رظن  زا  عامتجا  رد  یگدنز  ایآ 

شسرپ

؟ ددرگ یم  بوسحم  دنمشزرا  يرما  مالسا  رظن  زا  عامتجا  رد  یگدنز  ایآ 

خساپ
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کی ار  نآ  ناوت  یمن  تسا , هدومن  رداص  نآ  هرابرد  مالـسا  هک  یناوارف  ماکحا  دوجو  اب  دراد و  هک  یتیمها  همه  اب  ار  یعاـمتجا  یگدـنز 
همه يارو  رد  دهد و  یم  دـنویپ  نارگید  یگدـنز  اب  ار  درف  یگدـنز  هک  تسا  یطیارـش  عبات  نآ , تیبولطم  هکلب  درک , یقلت  قلطم  شزرا 

, دنهد یم  دنویپ  هعماج  هب  ار  درف  یگدنز  هک  یناور , لماوع  دراد . یعامتجا  یگدـنز  رد  تکراشم  رد  درف  تین  هب  یگتـسب  طیارـش , نیا 
شیوخ یگدنز  دبای و  شیارگ  هعماج  هب  ات  دنراد  یماو  ار  صخش  لماوع , نیا  ینالقع . لماع  یفطاع و  لماع  يزیرغ , لماع  زا : دنترابع 
یهارود رس  رب  ناسنا ، هک  یتقو  دراد . ینالقع  باختنا  هب  یگتسب  یعامتجا , یگدنز  یقالخا  شزرا  اما  دهد ؛ دنویپ  نارگید  یگدنز  اب  ار 

شزرا هزیگنا , مادـک  دـنک  یم  نییعت  هک  تسا  لـقع  نیا  دـنناشک , یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  يو  یفلتخم  ياـه  هزیگنا  دریگ و  یم  رارق 
, مه يدرف  لئاسم  رد  دوش . یم  نییعت  یقالخا  شزرا  هک  تسا  لقع  ییاـمنهار  هیاـس  رد  سپ  تفر . نآ  لاـبند  هب  دـیاب  دراد و  يرت  شیب 
ار اهراک  زا  کی  ره  یقالخا  شزرا  ناوت  یم  هک  تسا  لقع  تلاخد  اب  هکلب  تسین , یقالخا  شزرا  رب  لـیلد  یعیبط , هزیگنا  دوجو  فرص 
هب مه  لـقع  دراد . لـقع  مکح  هب  یگتـسب  نآ , یقـالخا  شزرا  نییعت  تسا و  یعیبـط  هزیگنا  کـی  یـسنج , توهـش  ًـالثم  درک ؛ صخـشم 

ققحت يارب  يرازبا  یعیبط , ياه  لیم  عقاو , رد  دـنک . مکح  لیم , نیا  ندوب  یفنم  ای  تبثم  شزرا  هب  تسا  نکمم  فلتخم , طیارـش  بسانت 
. فده نآ  ققحت  يارب  تسا  يرازبا  لیم , نیا  دنامب و  یقاب  ناسنا  لسن  هک  نیا  رب  تسا  فقوتم  تقلخ , فده  اریز  دنا ؛ ینالقع  فادـها 
رب دنمـشزرا , فادـها  ققحت  ریـسم  رد  ییاهراک  ماجنا  يارب  وا  ات  هداد  رارق  یعیبط  ياهرازبا  ناسنا , رد  هک  تسا  دـنوادخ  فاـطلا  زا  نیا 

ناسنا ندیسر  دیوگ : یم  لقع  تسا . هتـسباو  لقع  باختنا  هب  اه  نآ  یقالخا  شزرا  یلو  دراد , دوجو  یعامتجا  یگدنز  لیکـشت  دزیگنا .
يدام و حلاصم  نیمأت  يارب  دنک , یگدـنز  اهنت  دـهاوخب  درف  رگا  تسا و  یعامتجا  یگدـنز  ورگ  رد  شا  يونعم  يدام و  ياه  بولطم  هب 

تسد تامدقم  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  ییاهن , لامک  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  دش . دهاوخ  ور  هب  ور  یتالکـشم  اه و  يراوشد  اب  شا  يونعم 
یم ادـیپ  سایقلاب  ترورـض  دوب و  دـهاوخ  بولطم  یعامتجا , یگدـنز  لقع , مکح  هب  سپ  دوش . یم  مهارف  هعماج  رد  اـهنت  نآ , هب  یباـی 

. دنک

؟  تسیچ یهلا  نادرم  زا  یخرب  تلزع  تلع  دراد ؟ ترورض  یعامتجا  یگدنز  ایآ 

شسرپ

؟  تسیچ یهلا  نادرم  زا  یخرب  تلزع  تلع  دراد ؟ ترورض  یعامتجا  یگدنز  ایآ 

خساپ

يارب تسا  يا  هلیـسو  یعامتجا ،  یگدنز  تسا .  یبسن  نآ  شزرا  هکلب  درادن ، قلطم  شزرا  تسین و  فده  مالـسا  رد  یعامتجا  یگدنز 
دهد یم  دـنویپ  نارگید  یگدـنز  اب  ار  يدرف  یگدـنز  هک  تسا  یطیارـش  عباـت  یعاـمتجا ،  یگدـنز  تیبولطم  . رتـالاب ياـه  شزرا  نیماـت 

لماوع نیا  ینالقع .  لماع  یفطاع و  لماع  هب  يزیرغ  لماع  زا :  دنترابع  دنهد ، یمدنویپ  عامتجا  هعماج و  هب  ار  درف  یگدـنز  هک  یلماوع  .
عامتجا هیاس ي  رد  ناسنا  تالامک   . دهد دنویپ  نارگید  یگدـنز  اب  ار  شیوخ  یگدـنز  دـبای و  شیارگ  هعماج  هب  ات  دراد  یم  او  ار  ناسنا 

شزرا ياراد  عامتجا  مییوگب  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا  هتبلا  دنام ؛ دهاوخ  مورحم  یتالامک  نینچ  زا  ناسنا  نآ ،  نودـب  دوش و  یم  لصاح 
زا نتـسج  يرازیب  يربت و  هب  تسا ،  هدش  هداد  تیمها  رگیدمه  هب  مدرم  ندرک  تبحم  هب  هک  هزادنا  نامه  هب  میرک  نآرق  رد  تسا .  قلطم 

دـساف عامتجا  زا  حلاص  ناناوج  نآ  هک  تسا  هدـمآ  فهک  باحـصا  اتـساد  رد  هلمج -  زا  تسا .  هدـش  هداد  تیمها  مه  اه  ناسنا  یـضعب 
هراـنک نیا  نآرق  هیآ 16 . )  فهک  هروس  نودـبعی ( ، ) ) ...  اـم  مهومتلزتعا و  ذا  و  دـندرب ( ( :  هاـنپ  يراـغ  هب  هتفرگ ،  راـنک  دوخ  ناـمز 
يریگ هرانک  داسف  بالجنم  نآ  زا  دـندرک و  ترجه  هعماج  نآ  زا  دـننک  ظفح  ار  دوخ  نید  هک  نآ  يارب  نانآ  اریز  دیاتـس ؛ یم  ار  يریگ 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 280 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رذوبا الا  درک و  هیجوت  یتموکح )  هاگتـسدداسف  هلوقم (  نیمه  رد  ناوت  یم  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ار  رذوبا  يریگ  هشوگ  ناتـساد   . دـندرک
یعامتجا زادگ  زوسرگناشن و  افلخ ، لامع  هب  تبسن  رذوبا  ياه  يرگشاخرپ  دوش ، هعلاطم  رذوبا  یگدنز  خیرات  رگا   . درکن باختنا  تلزع 

كرـش هعماج ي  زا  ع )  میهاربا (  ترـضح  يریگ  هرانک   . دـندیرب عامتجا  زاار  وا  هکلب  دـیربن ، عامتجا  زا  رذوبا  رگید ، ترابع  هب  تسوا . 
 ( ع یسیع (  ترضح  باحصا  تینابهر  ای  نوعدتام ) ...  مکلزتعا و  و  هیآ 48 ( )  میرم ،  هروس  تسا ( ،  هدمآ  نآرق  رد  هک  يدورمندولآ 

ییاج رد  اما   . دننک ظفحار  ناشدوخ  نید  دنتساوخ  یم  هک  دوب  ناشنانز  دب  طیارـش  لیلد  هب  تسا ،  هدمآ  هیآ 49 و 50 میرم  هروس  رد  هک 
هـشوگ یـشنیرید و  تینابهر و  اه ، نآ  اب  ترـشاعم  نارگید و  تیادـه  يارب   ، تسا عامتجا  هعماج و  هب  تشگزاـب  رد  ادـخ  يدونـشخ  هک 

 ، ) تسا هنامز  طیارش  عبات  تسا و  یبسن  هکلب   ، تسین قلطم  شزرا  ياراد  مالسا  رد  عامتجا  یگدنز  سپ   . درادن یـشزرا  تلزع  يریگ و 
 ( . ; يدزی حابصم  داتسا   ، نآرق رد  قالخا  نآرق و  فراعم 

؟ ریخ ای  دوب  دیلوت  رازبا  دولوم  یناسنا  هیلّوا  هعماج  رد  فالتخا  ایآ 

شسرپ

؟ ریخ ای  دوب  دیلوت  رازبا  دولوم  یناسنا  هیلّوا  هعماج  رد  فالتخا  ایآ 

خساپ

دوجو هب  رایتخا  نتشاد  ناسنا  بیکرت  رطاخ  هب  یناسنا  ییادتبا  هعماج  رد  فالتخا  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  ینید  عبانم  زا  هک  هچنآ 
رد هن  يونعم و  يرما  رثا  رد  هک  دوب  مالـسلا )) هیلع  )) مدآ نادنزرف  لیباق ، لیباه و  فالتخا  اه ، ناسنا  نیب  رد  فالتخا  نیلّوا  تسا . هدـمآ 

لاـق رخـالا  نم  لـبقتی  مل  امهدـحا و  نم  لـّبقنم  ًاـنابرقابّرق  اذا  : » تسا هدـمآ  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  دـمآ . دوـجو  هـب  دـیلوت  رازبا  رثا 
( لیباق ) وا سپ  دشن . هتفریذپ  لیباق ) ) يرگید ینابرق  دش و  لوبق  لیباه ) ) ود نآ  زا  یکی  ینابرق  دندرک و  ینابرق  ود  نآ  هک  هاگنآ  ; کّنلتقال

46ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تشک ( .» مهاوخ  ار  وت  هنیآ  ره  تفگ 

؟ تسیچ نآ  تیمها  محر و  هلص  هراب  رد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  تیمها  محر و  هلص  هراب  رد  مالسا  رظن 

خساپ

رایـسب ياهباوث  بوخ و  جیاتن  هدـمآ و  لمع  هب  شرافـس  دـیکأت و  ناشیوخ  اب  دـنویپ  محر و  هلـص  هرابرد  يرایـسب  ثیداحا  تایاور و  رد 
محر هلـص  :» دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  میوش : یم  روآدای  ار  ثیدح  دنچ  هنیمز  نیا  رد  تسا . هدش  لقن  نآ  يارب 

هلـص و  دـنک ، یم  محر  هلـص  ناسنا  یهاگ  :» هدـش لقن  ربمایپ  زا  رگید  یتیاور  رد  و  درب .» یم  نیب  زا  ار  رقف  دـنک و  یم  دایز  ار  ناسنا  رمع 
لاس یـس  هب  لیدبت  لاس  هس  هدرک و  ینالوط  هدنامن ، شیب  لاس  هس  يو  رمع  زا  هک  ییاجرد  ار  شرمع  دـنوادخ  هک  دوش  یم  ثعاب  محر 

رد نینچمه  دوش . یم  لاـس  هس  هب  لیدـبت  محر  عطق  رثا  رد  اـما  هدـنام ، لاـس  یـس  ناـسنا  رمع  زا  ینعی  تسا ; سکعرب  مه  یهاـگ  دوش .
شخب «. ) دراد یم  هگن  دب  گرم  زا  ار  ناسنا  دنک و  یم  1832 ـ ـ  ناسآ ار  باسح  محر  هلص  :» هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح 
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1833ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  اهماظن و  یعامتجا  دعُب 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  اهماظن و  یعامتجا  دُعب 

خساپ

، مالسا ياهماظن  ناکحا و  زا  يا  هدمع  شخب  تسا . هداد  رارق  هّجوت  دروم  نآ  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  مالسا 
. اهنیا دـننام  داصتقا و  هب  طوبرم  ماکحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ ، هار  رد  داهج  ربهر ، ماـما و  نییعت  لـیبق  زا  تسا ; یعاـمتجا 
، دسرب تداعس  هب  دناوت  یمن  رگیدکی  اب  يراکمه  عامتجا و  نودب  ناسنا  هک  تسا  تهج  نادب  مالـسا  رد  یماکحا  اهماظن و  نینچ  دوجو 
. دراد یهلا  یحو  هب  زاین  زین  یعامتجا  یگدـنز  هنیمز ي  رد  دراد  یهلا  ییامنهار  هب  زاین  شیوخ  يدرف  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  هنوگ  نامه 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ دوب نامارد  اج  یب  ياهبیذکتو  اهقیدصت  دنزگزا  هعماج  لئاسم  اب  دروخربرد  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دوب نامارد  اج  یب  ياهبیذکتو  اهقیدصت  دنزگزا  هعماج  لئاسم  اب  دروخربرد  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

بابـسا مامت  هک  هدـناسر  ییاج  هبار  اهنآ  نیقیای ،  هک  دـنناد  هفئاط  ودار  مدرم  ثیدح 32 )  ) ثیدح نیعبرارد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح 
کلام مهللا  لقودنا  هدروآ  نامیا  وا  تقیقح  هبو  دنهاوخ  یمنو  دـننیب  یمنار  يزیچ  قح  ریغزاو  دـنناد  یلاعت  قح  هدارا  رخـسم  ار  يرهاظ 

اهنآ طخـسو  مدرم  ياضرو  هدـش  یهلا  بلق  ياراد  ناـنیا  دـندومن ،  رواـب  ار  ءاـشت ، نمم  کـلملا  عزنتو  ءاـشت  نم  کـلملا  یتوت  کـلملا 
دنتسه اهنآ  مود  هفئاطو  دندنبب ؛ اهنآ  يایندو  اهنآ  تایطعو  مدرمزا  ار  دوخ  ناگدید  سپ  دنشابن ،  بلاط  قح  ياضر  زجو  دننادن  يزیچار 

ییاج هب  ناشراک  هاگو  دنبلطیمار  قولخم  تیاضر  نانیا  تسا ،  لماک  ریغ  نامیاو  صقان  يربخ  دنراد  ربخ  رگا  ای  دنربخ ،  یب  قحزا  هک 
تیصعم لهااب  تقفاوم  هچنانچ  دننک . یم  مهارفار  دنوادخ  بضغو  طخس  بابساو  هدرک  بلجار  فیعـض  یقولخم  تیاضر  هک  دسر  یم 

میهاوـخب رگا  دـش ،  نشور  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  تراـبع  نومـضم  رد  هچناـنچ  مینک ، دروـم  یب  بیذـکتو  قیدـصت  اـی  دـننک  یم 
ار یهلا  ياوقت  هارو  دومن  ادیپ  اهرواب  هب  یبلق  داقتعاو  نیقی  ودش  لوا  هفئاط  لهازا  دیاب  مینک ، ادـیپ  تاجن  دروم  یب  بیذـکتای  قیدـصتزا 

شالت بذـکو  تمهت  عفر  تهجردو  تسناد  لوؤسم  عاـمتجا  تشادرب  رباربردار  دوخو  دومن  باـنتجا  تمهت  عضاومزا  رگیدو  دومن  یط 
نا دیامرف " :  یم  میرک  نآرق  هکنانچ  تسا .  یهلا  ياوقت  یقیقح  جالع  زین  دشابن  تواضقرد  ياطخ  راچد  دوخ  ناسنا  هکنآ  ياربو  دومن 

صیخـشت لطابار  لطابو  قحار  قح  ناسنا  رگا  تسا ، لطابو  قح  صیخـشت  تردـق  ناقرفرد  لامتحا  کی  هک  اناقرف " مکل  لعجی  هللااوقتت 
یبو تلاهجزا  زیهرپ  نآ  قیداصمزا  یکی  هک  تسا  ماـع  یموهفم  اوقت  هتبلا  دوش ،  یمن  دروم  یب  بیذـکتو  قیدـصت  هب  ـالتبم  رگید  دـهد 

تفرعم رون  نآ  هطـساو  هب  نابرهم  يادـخ  هک  دـشاب ، یم  مزال  تاقیقحتو  تاعلاطم  نتـشادو  شنادو  ملع  بسکاب  مزالم  هک  تسا  يربخ 
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مهو هر )  ) ماما ثیدح  نیعبرا  ثیدح 32  هب  مه  هنیمز  نیارد  تسبوخ  ءاشی " نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا  دنابات "  یم  ناسنا  لدردار 
 . دینک هعجارم  روبذم  هیآ  ریسفت 

لماک روطب  ( ؟  تسیچ مالسا  رد  محر  هلص  زا  فده 

شسرپ

لماک روطب  ( ؟  تسیچ مالسا  رد  محر  هلص  زا  فده 

خساپ

ناسنا يرگباختنا  يدازآ و  یگژیو  هب  هجوت  اب  یعامتجا  تادوجوم  نایم  رد  تسوا  ریذپان  بانتجا  تایرورض  زا  ناسنا  نتـسیز  یعامتجا 
تذل رگیدکی  رانکرد  نتـسیز  زا  مدرم  هک  يا  هنوگب  ددرگ  راوتـسا  اهیئابیز  اهـشزرا و  ساسا  رب  دـناوت  یم  وا  یعامتجا  یگدـنز  راتخاس 

زا تشذـگ  اب  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  یعامتجا  دـنویپ  يرگنـسمه و  یتمدـخمه ، يدرگاشمه ،  يراـکمه ،  یگیاـسمه ،  راـختفا  هدرب و 
هلـص یعامتجا  هاگیاج  نینچ  هب  ندیـسر  رد  لماوع  نیرترثؤم  زا  دیآ و  یم  تسدـب  اهتینم  رب  نداهن  اپ  مدرم و  هب  نتـسویپ  رد  نتـشیوخ و 
محر هلـص  دـندومرف :  قداص ( ماما  دـشابیم .  یعامتجا  طباور  نیریز  گنـس  هک  دـشابیم  یگداوناخ  دـنویپ  زور  هبزور  تیوقت  محر و 

ترـشاعم رد  هک  تسا  راچان  یهلا  مهم  فیلکت  نیا  ماجنا  يارب  اریز  دوشیم (  مرک  اخـس و  قلخ و  نسح  هلیمج  تفـص  ندش  اراد  ببس 
نینچمه نارگید و  هب  تبسن  یتح  دوشیم  قلخ  نسح  هکلم  ياراد  تسرامم  نیرمت و و  زا  سپ  دیامنب و  ار  كولس  نسح  تیاعر  ماحرا 

ضرم زا  شـسفن  زین  و  دنکیم ) ادیپ  تاجن  لخب  کلهم  ضرم  زا  دوشیم و  دوج  اخـس و  هکلم  ياراد  نآ  رارکت  محر و  هلـص  تکرب  هب 
هدش و قلخ  ریاس  هکلب  ناکیدزن  بوبحم  محر  هلص  ببس  هب  نوچ   ) دوشیم تحار  قلخ  اب  ینمشد  يالب  زا  دوشیم و  كاپ  دسح  هنیک و 

 . دییامرف هعجارم  بیغتسد  دیهش  داتسا  رثا  هریبک ج 1 ص 72  ناهانگ  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دوب ) دهاوخ  ناما  رد  اهنآ  رش  زا 

؟ باب نیا  رد  یلعف  تالکشم  نارتخد و  نارسپ و  نیب  یگنهرف  طابترا 

شسرپ

؟ باب نیا  رد  یلعف  تالکشم  نارتخد و  نارسپ و  نیب  یگنهرف  طابترا 

خساپ

ناربج راوگان .  دمایپ  رامیب  لیم  تساوخ و  ساسا  رب  نامرد  ریظن  دنمنوناق  ریغ  هاوخلد و  تروص  هب  اهیدـنمزاین  ندروآ  رب  تسا  عضاو  رپ 
یعقاو ياهزاین  هب  هاگآ  یتسه و  ماظن  ناسنا و  هدنروآ  دیدپ  رذـگهر  نیا  زا  تشاد . دـهاوخ  لابندـب  ار  یناور  یحور و  یمـسج ، ریذـپان 
نودب تاقالم  وگتفگ و  تسا . هتـسناد  زاجم  ودشاب و  هتـشاد  رب  رد  ار  نارتخد  نارـسپ و  طباور  ياههتـسیاب  هکیاهنوگب  نآ  نیمأت  ناسنا و 

اههاگـشناد سرادـم و  رد  هک  یناناوج  س244 : دـسافم . اهـشلاچ و  رد  نداتفین  هب  نانیمطا  بسانم و  شـشوپ  تیاـعر  اـب  یـسنج  هزیگنا 
سرد و لئاسم  عجار  نانآ  اب  ندوب  سردمه  یـسالکمه و  مکح  هب  دـنراد و  تاقالم  دروخرب و  مه  نارتخد  اب  دنتـسه  لیـصحت  لوغـشم 

راک نیا  ایآ  تسین  تذل  هبیر و  دـصق  هب  هتبلا  هک  تسا  هارمه  یخوش  هدـنخ و  اب  اهتبحـص  زا  یـضعب  یهاگ  هک  دـننکیم  وگتفگ  نآ  ریغ 
الا و  درادن ، لاکـشا  دشاب ، دسافم  رد  عوقو  مدع  هب  نانیمطا  اب  هارمه  هبیر و  دصق  نودـب  باجح و  تاعارم  اب  هارمه  رگا  ج : تسا ؟ زیاج 
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. تسین زیاج 

؟ دنکیم نایب  هنوگچ  ار  دنکیم ، تنایخ  دوخ ، عونمه  هب  هک ، ار  یسک  تبقاع  لاعتم ، دنوادخ 

شسرپ

؟ دنکیم نایب  هنوگچ  ار  دنکیم ، تنایخ  دوخ ، عونمه  هب  هک ، ار  یسک  تبقاع  لاعتم ، دنوادخ 

خساپ

تناما تسا . تناما "  " دض نآ  و  هدرک ، دهعت  ار  نآ  نتخادرپ  ناسنا  هک  تسا ، یقح  تخادرپ  زا  يراددوخ  يانعم  هب  لصا  رد  تنایخ " "

یـسایس و یعامتجا و  یگدـنز  نوئـش  مامت  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  نآرق  قطنم  رد  یلو  دوشیم ، هتفگ  یلام  ياـهتناما  هب  ًـالومعم  هچرگ 
تناما دوشیم  یـصوصخ  هسلج  رد  هک  ییاهوگتفگ  " : " ۀنامالاب سلاجملا   " هک تسا  هدش  دراو  ثیدح  رد  اذـل  دریگیم ، رب  رد  ار  یقالخا 

ایآ هک   ) درگنب دوخ  فارطا  هب  سپـس  دـنکیم ، لـقن  ینخـس  يرگید  يارب  یـسک  هک  یماـگنه  : " میناوخیم يرگید  ثیدـح  رد  "و  تسا .
َلوُسَّرلاَو َهَّللا  ْاُونوَُخت  َـال  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ََّـ َی : " میناوـخیم هیآ 27 ، لاـفنا ، ةروس  رد  " تسا . تناـما  نخـس  نیا  هن ) اـی  دینـش  ار  نآ  یـسک 

اور تنایخ  دوخ ، تاناما  رد  زین )  ) دـینکن و تنایخ  ربمایپ  ادـخ و  هب  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  َنوُمَْلعَت ;  ُْمتنَأَو  ْمُِکت  َـ َن َـ َمَأ ْاَُّونوَُختَو 
تناما و  تسوا ، تنس  ربمایپ  تناما  و  تسوا ، نییآ  ادخ  تناما  دناهتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب  دینادیم ". دیهجوتم و  هک  یلاح  رد  دیرادم ،

يراوخ و ار  تنایخ "  " ماجنارس تبقاع و  میرک ، نآرق  دوشیم . لماش  ار  همه  قوف  ۀیآ  رد  تناما  یلو  دشابیم ، اهنآ  رارسا  لاوما و  نانمؤم 
ْتَبَسَک اَّم  ٍسْفَن  ُّلُک  َیَّفَُوت  َُّمث  ِۀَم  َـ َیِْقلا َمْوَی  َّلَغ  اَِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  نَمَو  َّلُغَی  نَأ  ٍِّیبَِنل  َناَک  اَمَو  : " دیامرفیم دنکیم و  نایب  تمایق  زور  رد  ییاوسر 

چیه تسین ، نکمم  هک [ یلاح  رد  دـنک ، تنایخ  امـش  هب  ربماـیپ  تسا  نکمم  دـیدرک  ناـمگ  امـش  ( [ 161، نارمع لآ   ;) َنوُمَل ـ ُْظی َـال  ْمُهَو 
سپس دروآیم ، رشحم [ هنحص  هب   [ دوخ اب  هدرک  تنایخ  نآ  رد  ار  هچ  نآ  زیخاتـسر  زور  رد  دنک ، تنایخ  سک  ره  و  دنک ، تنایخ  يربمایپ 

] دید دنهاوخ  ار  دوخ  لامعا  لوصحم  اریز   [ دش دـهاوخن  متـس  اهنآ  هب  لیلد [ نیمه  هب   [ و دوشیم ، هداد  هدرک  لیـصحت  هچ  نآ  سک  ره  هب 
، تسا ناتخرد  ۀشیر  رد  بآ  هنایفخم  یجیردـت و  ذوفن  يانعم  هب  لصا  رد  للغ " هدـش و"  هتفرگ  تنایخ  يانعم  هب  للغ "  " هژاو زا  لغی " "

هیآ زا  زارف  نیا  موهفم  تروص  ره  رد  دـنیوگیم . لولغ "  " نآ هب  دریگیم ، تروص  یجیردـت  هنایفخم و  تروص  هب  تنایخ  هک  اج  نآ  زا  و 
هدرک تنایخ  نآ  رد  ار  هچ  نآ  زیخاتـسر  زور  دنک ، تنایخ  سک  ره  هک : تسا  نیا  ... ۀَم " َـ َیِْقلا َمْوَی  َّلَغ  اَِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  نَمَو  : " دیامرفیم هک 
اوسر ناگمه  ربارب  رد  بیترت ، نیا  هب  دروآیم و  رـشحم  هنحـص  هب  دوخ  هارمه  ایو  دنکیم  لمح  شیوخ  شود  رب  تیانج  كردم  ناونع  هب 
ببـس یتسود ، رد  تناـیخ  هتبلا  ص 136 ). ج 7 ، ناـمه ، ص 152 ; ج 3 ، نارگید ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت  .) دوـشیم

یمومع دامتعا  بلـس  هب  رجنم  ًاـتیاهن  هدـش و  دارفا  ناـیم  زیمآـتبحم  یتسود و  طـباور  ندـیدرگ  لزلزتم  یعاـمتجا و  طـباور  ندـش  تسس 
نآ تاعبت  هنماد  هک  تسا ، ياهنوگ  هب  نآ  قیداصم  زا  یخرب  یتشز  اما  تسا ، مومذم  هدـیهوکن و  تنایخ  قیداصم  مامت  هچ  رگ  ددرگیم ،

. دریگیم ارف  زین  ار  هعماج 

راثآ و هچ  ياراد  ار  تیعبت  نیا  و  دیوگیم ؟ هچ  دنتـسه  نیعم  ياهـشنک  ماجنا  رد  رادـتقا  ارچ  نوچیب و  عبات  مدرم ، بلاغ  هک  نیا  دروم  رد  نآرق 
؟ دنادیم ياهدرکیور 
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هچ ياراد  ار  تیعبت  نیا  و  دـیوگیم ؟ هچ  دنتـسه  نیعم  ياهـشنک  ماجنا  رد  رادـتقا  ارچ  نوچیب و  عبات  مدرم ، بلاـغ  هک  نیا  دروم  رد  نآرق 
؟ دنادیم ياهدرکیور  راثآ و 

خساپ

حرطم لاـمک  ناوـنع  هب  هک  يروـما  رد  ًاـصوصخم  تـسا  هدـننک  دـیلقت  ریذـپوگلا و  دوـخ ، ترطف  هزیرغ و  يور  زا  ناـسنا  یمارگ ، ردارب 
دنراد ار  مزال  یهاگآ  نف  نآ  رد  هک  هربخ  لها  رب  ناسنا ، دامتعا  ینعی  دـیلقت  تسا . یعمج  یگدـنز  هار  اـهنت  هدیدنـسپ ، دـیلقت  دـشابیم و 

، اهراک همه  رد  صـصخت  تصرف  ًاعطق ، هعماج  رد  دوش ، هاگآ  نآ  لیلد  زا  لماک  روط  هب  هک  تسین  رـسیم  نکمم و  وا  صخـش  يارب  یلو 
يارب دـیامن و  دامتعا  دـنراد ، صـصخت  هک  نارگید  هب  تسا  ریزگاـن  دوخ  ياـهراک  بلاـغ  رد  ناـسنا  اذـل  دوشیمن . مهارف  ناـگمه ، يارب 
حیحص میمصت  دناوتب  روما ، ۀمه  رد  ًالقتسم  دوخ  هک  دوش  ادیپ  یصخش  تسا  لاحم  و  دیامن . تیعبت  اهنآ  يأر  زا  دوخ ، یگدنز  حالـصا 

. تسا زیرگان  يرطف و  يزیچ ، تیعبت  دیلقت  لصا  اذـل ، نیـسردم ). هعماج  ص 208-212 ، ج 1 ، یئابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت  .) دریگب
، دیامن يریگولج  فارحنا  رد  نآ  ندیتلغورف  زا  دیامن و  یهدتهج  زیارغ ، رگید  نوچمه ، ار  هزیرغ  نیا  هک  دنکیم  یعـس  دـیجم ، نآرق  اما 
آَم ََیلِإ  ْاَْولاَعَت  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  : " دیامرفیم و  دنکیم . داقتنا  دـننکیم ، دـیلقت  نارگید  لامعا  زا  لیلد ، نودـب  ارچ و  نوچیب و  هک  یناسک  زا  اذـل 
هک یماگنه  (، 104، هدئام  ;) َنوُدَتْهَی َالَو  ً‹ا  ْیَش ئ َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤَآباَء َال  َناَک  َْول  ََوأ  َآنَءَآباَء  ِْهیَلَع  اَنْدَجَو  اَم  اَُنبْسَح  ْاُولاَق  ِلوُسَّرلا  َیلِإَو  ُهَّللا  َلَزنَأ 
ایآ تسا . سب  ار  ام  میاهتفای  نامناردپ  زا  هچنآ  دنیوگیم : دـیئایب ;  6 ربمایپ يوس  هب  هدرک و  لزان  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب 

ار ناکاین  مان  هب  یتب  زا  تیعبت  لیلدـیب  هناروکروک و  دـیلقت  نآرق  دـندوب ؟ هتفاـین  تیادـه  دنتـسنادیمن و  زیچ  اـهنآ  ناردـپ  هک  تسا  نینچ 
شالت اذل ، هیمالـسالا ). بتکلاراد  ص 106 ، ج 5 ، مراکم ، هللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت  .) دنکـشیم مهرد  ار  یلهاج  تنـس  نیا  دنکیم  تمذـم 

ْمَُکل : " دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  هوسا ، وگلامرکا و  ربمایپ  نآرق  تفرگ ؟ وگلا  دیاب  یسک  هچ  زا  هک  نیا  تسا و  دیلقت  یهدتهج  رد  نآرق 
زا ًالومعم  هدوبن و  هزیرغ  نیا  یهدتهج  هب  رداق  دنتسین ، قمعت  لیلحت و  لها  هک ، نیا  لیلد  هب  مدرم ، بلاغ  اّما  " ۀَنَسَح . ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف 

گنهامه نآ  اب  ار  دوخ  دننکیم  یعـس  دننیبیم  لامک  یعون  ار  رادتقا  هک  ور  نیا  زا  ) دنراد ارچ  نوچیب و  تیعبت  نارگید  نامکاح و  تردق 
بدا گنهرف و  رد  عبت ، هب  یمالسا و  ثیداحا  رد  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دنریگیم و  رارق  رادتقا  هانپ  رد  دنسرن  رادتقا  هب  دوخ  رگا  دنیامن و 

ای دنتسه  أرما  نادنمتردق و  اب  مدرم  ص 189 ) ج 9 ، همکحلانازیملا ،  ) كولملا عم  سانلا  نا  دیامرفیمیلع : ماما  تسا . هدش  حرطم  نیملسم 
لیلد هب  اّما  دنمهفیم  دنراد  لیلحت  تردق  یضعب  ای  و  دنتـسه ،) . دوخ  نامکاح  کلـسم  هب  مدرم  مهکولم ، نید  یلع  سانلا  فورعم  هلمج 
ًالوا نوچ  دوشیم ، مومذم  هتفرگ و  رارق  یبیرخت  ریـسم  رد  دتفایب  لهاان  تسد  رد  تردق  رگا  اذل  و  دننکیم ، تیعبت  تردق  زا  عمط ، عفانم و 
دیجم نآرق  هکنآ ، هصالخ  دـننکیم . يریگوگلا  تیعبت و  هب  روبجم  ار  مدرم  نادـنمتردق ، ًاـیناث  دـنبایب ، هیبشت  اـهنآ  هب  دـنهاوخیم  نارگید ،

هک دروآ  دـهاوخ  راب  هب  يراـبنایز  برخم و  راـثآ  دریگن  رارق  دوخ  یعقاو  ریـسم  رد  رگا  دراد و  ناـسنا  رد  هزیرغ  نیا  یهدـتهج  رد  یعس 
تیعبت رطاـخ  هـب  ینامـسآ  بهاوـم  ۀـمه  زا  دوـخ  ندرک  مورحم  یهلا و  تیادـه  نتفریذـپن  دـش  حرطم  هفیرــش  هـیآ  رد  نآ  هنوـمن  کـی 

موق دومرفقداص : ماما  تسوا  بضغ  هب  ندـش  راتفرگ  یهلا و  تمحر  زا  تیمورحم  دوشیم ، راـب  نآ  هب  هک  يرگید  رثا  تسه . هناروکروک 
دنتـشاد تیعبت  مه  زاب  دـناهدرک ، لالح  ار  یهلا  مارح  دنتـسنادیم ، هک  نیا  اـب  دنتـشاد و  دوخ  ياـملع  زا  ارچ  نوچیب و  دـیلقت  نوچ  دوهی ،

.( ص 256 ج 8 ، همکحلا ، نازیم  .) دندش یهلا  طخس  راتفرگ 

تسا هدمآ  هعماج  نالوئسم  ۀفیظو  مدرم و  هب  تمدخ  ةرابرد  یبلاطم  هچ  تایاور  تایآ و  رد  دییامرفب  ًافطل 
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تسا هدمآ  هعماج  نالوئسم  ۀفیظو  مدرم و  هب  تمدخ  ةرابرد  یبلاطم  هچ  تایاور  تایآ و  رد  دییامرفب  ًافطل 

خساپ

ِلدَـعلِاب ُُرمأَی  َهّللا  َّنِا   " ناکیدزن هب  یکین  ناسحا و  لدـع و  هب  روتـسد  دوشیم : نایب  تایاور  تایآ و  زا  ياهنومن  الاب  ياـهناونع  دروم  رد 
ناسحا و لدـع و  هب  دـنوادخ  لـمن 90 )  ) نورَّکَذـَت مُکَّلََعل  مُکُظِعَی  ِیغَبلاو  ِرَکنُملاو  ِأـشحَفلا  ِنَع  َیهنَیو  َیبرُقلا  ِيذ  ًِسياـتیاو  ِن  َـ ـسحِالاو
." دیوش رکذتم  دیاش  دهدیم ، زردنا  امش  هب  دنوادخ  دنکیم ، یهن  متس  ملظ و  رکنم و  اشحف و  زا  و  دهدیم ، نامرف  ناکیدزن  هب  شـشخب 
وا تجاح  رازه  دص  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک  هدروآ  رب  ینمؤم  زا  یتجاح  هک  یـسک  : " دیامرفیمقداص ماما  مدرم  هب  تمدـخ  شاداپ 

هراـب نیا  ردمرکا  ربماـیپ  دـیامنیم ". تشهب  رد  لـخاد  ار  وا  ناتـسود  ناـشیوخ و  وا و  هک  تسا  نـیا  نآ  نـیلوا  هـک  دـنکیم  هدروآرب  ار 
باوث دنوادخ  دنک ، جاخ  یتحاران  مغ و  زا  ار  وا  دیامن و  لح  ار  وا  لکـشم  دنک و  هدروآ  رب  ار  یناملـسم  تجاح  هک  یـسک  : " دیامرفیم

عفد وا  زا  ـالب  هد  دربیم و  رتـالاب  ار  وا  ماـقم  هجرد  هد  دـنکیم و  اـطع  وا  هب  ندرک  دازآ  هدـنب  هد  رجا  دـنکیم و  تـبث  وا  يارب  هنـسح  هد 
ای يداـُنی  ًـالجَر  َعِمَـس  نَم  : " دـیامرفیم ترـضح  نآ  نـینچمه  دوـب ". دـنهاوخ  وا  ندرک  تعافـش  هداـمآ  رفن  هد  تماـیق  زور  دـنکیم و 

، دیوگن خـساپ  دیـسرب ، مداد  هب  ناناملـسم  يا  دـنزیم  دایرف  هک  دونـشب  ار  یناسنا  يادـص  هک  یـسک  ٍِملـسُِمب ; َسیَلَف  ُهبِجَی  مَلَف  نیِملـسُمَلل 
اریز دیزیهرپب ، هوشر  نتفرگ  زا  : " دـیامرفیم هراب  نیا  رد   9 ادخ لوسر   " تسا هدش  یهن  تّدـش  هب  هوشر  زا  تایاور  رد  تسین "  ناملـسم 

دنوادخ  " تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  نینچ  مه  دـنکیمن ". مامـشتسا  تشهب  يوب  هوشر  ةدـنریگ  تسا و  رفک  هوشر 
ج یـسلجم ،  همالع  راونـالا ، راـحب  .") دـنادرگ رود  دوخ  تمحر  زا  ار  تسا  ود  نآ  ناـیم  طـساو  هک  سک  نآ  هوشر و  ةدـنهد  هدـنریگ و 

ِساّنلا َنَیب  ُمتمَکَح  اَذِاو   " مدرم نیب  نتـشاذگن  ضیعبت  تلادع و  تیاعر  ناریدم 1 . نالوئسم و  هفیظو  افو ). ۀسسؤم  رـشن  ص 274 ، ، 104
قـالخا ییور و  شوخ  دـینک ".2 . يرواد  تلادـع  يور  زا  دـینکیم ; يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  و  ( 58 أسن ، ;  ) ِلدَـعلِاب اومُکَحت  نَا 

تکرب هب  نارمع 159 ) لآ  ;  ) َِکلوَح نِم  اوّضَفن  ِبلَقلا َال  َظیلَغ  ًّـا  ظَف َتنُک  َولو  مَُهل  َتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍۀَـمحَر  اِمبَف   " مدرم اـب  دروخرب  رد  کـین 
ردیلع دـندشیم ". هدـنکارپ  وـت ، فارطا  زا  يدوـب  لد  گنـس  نشخ و  رگا  يدـش و  ناـبرهم  و   [ مرن مدرم   [ ناـنآ ربارب  رد  یهلا  تـمحر 

ام عیطم  دـیاب  زین  وت  تندرگ  رد  تسا  یتناما  هکلب  تسین  نان  بآ و  هلیـسو  وت  يارب  يرادـنامرف  : " دـیامرفیم سیق  نب  ثعـشا  هب  ياهماـن 
نکم مادـقا  نانیمطا  طایتحا و  اب  زج  يراک  چـیه  هب  لاـملا  تیب  دروم  رد  یهد  جرخ  هب  دادبتـسا  يرادـن  قح  ّتیعر  دروم  رد  یـشاب  قوف 

زا یکی  هب  ترـضح  روتـسد  يراپـسب "  نم  تسد  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  یتـسه  وا  ناراد  هنازخ  زا  یکی  وت  تسا و  وت  راـیتخا  رد  ادـخ  لاوما 
ریز تیعر و   [ هک مهدیم  روتـسد  وا  هب  مهدیم و  نامرف  یفخم  لامعا  یناهنپ و  روما  رد  ادخ  زا  سرت  اوقت و  هب  ار  وا  : " دوخ نارازگراک 

هک نیا  هچ  دنکن ، ییانتعایب  تسا  سیئر  هک  نیا  رطاخ  هب  ییوج  يرترب  باسح  هب  اهنآ  هب  دیوگن و  غورد  اهنآ  هب  دناجنرن و  ار  ناتسد 
زوریپ ادخ  هانپ  رد  هک  مراودیما  خساپ : مالسالا )  ضیف  ص 875 ، همان 26 ، و  ص 830 ، همان 4 ، هغالبلا  جهن  .") دنتسه ینید  ناردارب  اهنآ 
تیارب مه  همانـشسرپ  ۀگرب  هس  اهشـسرپ ، نیا  خساپ  اب  هارمه  مدناوخ  ار  وت  ۀناواکجنک  قیقد و  ياهشـسرپ  یـشاب  تمالـس  دنلبرـس و  و 

دوجو ةرابرد  تلّوا  شسرپ  مرهاوخ  ینک  هدافتسا  ترگید  ياهشسرپ  نتشون  يارب  تدوخ  ای  یهدب  تناتـسود  هب  ار  اهنآ  هک  متـسرفیم 
دسرپب یسک  رگا  سپ  تسا  دیشروخ  رون  بات  زاب  هام  رون  هک  ینادیم  ًامتح  منکیم  نایب  لاثم  ود  خساپ  نیا  ندش  نشور  يارب  دوب . ادخ 

تسا دیشروخ  دوخ  لام  هکلب  تسین  رگید  ياهراتس  رون  زا  دیشروخ  رون  اما  تسا  دیشروخ  رون  زا  هام  رون  مییوگیم  تساجک  زا  هام  رون 
میهدیم خساپ  تسیچ  زا  کمن  يروش  دسرپب  رگا  اما  تسا  کمن  زا  مییوگیم  تسیچ  زا  اذغ  نیا  يروش  دسرپب  یـسک  رگا  رگید : لاثم 

دناهدرک تباث  نارگید  اردص و  ّالم  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  انیـس ، یلعوبا  دننام  ناملـسم  گرزب  نادنمـشناد  تسا  کمن  دوخ  زا  هک 
دوجو هک  میراد  راک  رـس و  يدودحم  تادوجوم  اب  ایند  رد  ام  نوچ  دوب . دهاوخ  هدوب و  هشیمه  ادخ  هکلب  تسین  ییاج  زا  ادخ  دوجو  هک 
نودب دـشاب . هدروآ  تسد  هب  ار  دوخ  دوجو  يرگید  ياج  زا  دـیاب  يدوجوم  ره  هک  میرادـنپیم  نینچ  دـنریگیم ، رگید  ياج  زا  ار  دوخ 
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دیاقع شزومآ  باتک  ًاصوصخم  يداقتعا  ياهباتک  هعلاطم  مینک  هئارا  ناهج  داجیا  يارب  ینـشور  خساپ  میناوتیمن  ادخ  دوجو  هب  داقتعا 
ار یتایآ  هنوگچ  ناربمایپ  هک  يدوب  هتـشون  تمّود  لاؤس  رد  درک . دهاوخ  يرای  رتلماک  خـساپ  تفایرد  يارب  ار  وت  يدزی  حابـصم  داتـسا 

هدوبن ناسکی  ناربمایپ  ۀمه  ةرابرد  ادـخ  تایآ  لوزن  دـندناسریم ؟ مدرم  هب  دـندرکیم و  ظفح  تفایرد و  درکیم  لزان  اهنآ  هب  ادـخ  هک 
ربمایپ درکیم و  لزان  ربمایپ  ینارون  بلق  رب  ار  نآرق  تایآ  لیئربج  درکیم . تفایرد  لیئربج  ۀلیـسو  هب  ار  نآرق  تایآ  ام  ربماـیپ  اـما  تسا 

رد دوب . ربمایپ  طسوت  نآرق  نتشون  هب  طوبرم  تشسرپ  نیمّوس  دناوخیم . مدرم  يارب  تسبیم  شقن  شفیرش  بلق  رب  هک  ار  تایآ  نآ  مه 
زا یهورگ  دناوخیم و  مدرم  يارب  ار  نآرق  تایآ  ترضح  نآ  تشونن  يزیچ  دوخ  يربمایپ  نارود  رد  زگره  ربمایپ  هک  میوگب  دیاب  خساپ 

اهنآ ۀلمج  زا  هک  دنراد  ترهش  یحو  نابتاک  هب  خیرات  رد  هورگ  نیا  دنتشونیم . تاناویح  تسوپ  يور  رب  ار  نآرق  دنتشاد ، داوس  هک  نانآ 
تـشونن يزیچ  دوخ  تسد  اب  تفرن و  سرد  بتکم  هب  زگره  ربمایپ  هچرگ  هک  شاب  هتـشاد  هّجوت  ًانمـض  درک . هراـشایلع  ماـما  هب  ناوتیم 

فرط زا  نآرق  تایآ  دننادب  مدرم  هک  دوب  رطاخ  نادب  ربمایپ  نتشونن  هک  ینادب  دیاب  نینچمه  تسین  ربمایپ  ندوب  داوسیب  يانعم  هب  نیا  یلو 
هکلب هدوبن  ملع  هب  ترـضح  نآ  یهّجوتیب  لیلد  تفرگیمن  تسد  هب  ملق  ربمایپ  رگا  نیمه  يارب  ترـضح  نآ  دوخ  ۀتـشون  هن  تسادخ و 

تسا هدوب  میرک  نآرق  هب  مدرم  نامیا  تیوقت  يارب 

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  یترخآ  ییایند و  تبثم  ياهدمایپ  دینک و  نایب  ار  مدرم  هب  تمدخ   " هنیمز رد  ینآرق  تاروتسد 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  یترخآ  ییایند و  تبثم  ياهدمایپ  دینک و  نایب  ار  مدرم  هب  تمدخ   " هنیمز رد  ینآرق  تاروتسد 

خساپ

نارازگراـک نالوئـسم و  بناـج  زا  یناـسر  تمدـخ  مه  هدوب و  ماـع  هک  مدرم  هب  تمدـخ  یناسرتمدـخ و  تضهن   " موـهفم هب  هجوـت  اـب 
هزوح رد  اهنت  تمدخ ،  تسا 1" . رکذ  لباق  بلطم  دنچ  ار ، رگیدکی  هب  تبـسن  مدرم  راشقا  یناسر  تمدخ  مه  هدش و  لماش  ار  یتموکح 

یماظتنا ای  یماظن  یتیبرت و  یگنهرف  تامدخ  هژاو  نیا  هکلب  دوشیمن ، هصالخ  مدرم  هب  یعامتجا  تامدخ  ای  یتعنص و  يداصتقا  تامدخ 
أیبنا یگنهرف  تمدـخ  نامه  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  میرک  نآرق  تفگ  ناوتیم  نیا  ربانب  ددرگیم . لماش  زین  ار  یئاضق  تامدـخ  یتح  و 

لمحت ار  اهرازآ  یمامت  هدرکن و  غیرد  زیچ  چـیه  زا  قح  يوس  هب  مدرم  تیادـه  هار  رد  کـی  ره  هک  یناربماـیپ  درامـشیم ، مدرم  هب  یهلا 
زا ناـنآ  تیادـه  اـهناسنا و  میلعت  هیکزت و   " ناـمه ناـنآ  تمدـخ  نیرتگرزب  دنداتـسیا . یهلا  نید  هماـقا   " يارب ناـج  ياـپ  اـت  هدومن و 
رب ناشدوخ  زا  یلوسر  هدناوخن  سرد  تیعمج  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  وا  : " دیامرفیم دنوادخ  هدوب  رون  يوس  هب  رفک  ناهج و  یکیرات 
رد نآ  زا  شیپ  دنچ  ره  دزومآیم ، تمکح  نآرق و   [ باتک نانآ  هب  هدرک و  هیکزت  ار  اهنآ  دـناوخیم و  اهنآ  رب  ار  شتایآ  هک  تخیگنا 

نانآ یگنهرف  یسایس  تامدخ  زا  رگید  یکی  اتـسار ، نیمه  رد  هرقب 129 و 151 ). دینک  هظحالم  () هعمج 2 ."  ) دندوب يراکشآ  یهارمگ 
نیگنـس و ياهراب  و  فارعا 157 )  ) مِهیَلَع َتناک  یتَّلا  َل  َـ لغَالاو مُهَرـِصا  مُهنَع  ُعَضَیو  : " دـیامرفیم هدوب  تراـسا  دـنب  زا  اـهناسنا ، يدازآ 
يزاریـش و مراـکم  هللا  تیآ  نآرق  ماـیپ  یعوـضوم  ریـسفت  ك  (".ر . درادیم رب  ناـشندرگ  شود و  زا   [ دوـب اـهنآ  هب  هک  ار  ییاـهریجنز 

تایآ زا  هتسد  دنچ  هب  میرک  نآرق  رد  مدرم  هب  تمدخ   " دروم رد  قوف  بلطم  رب  نوزفا  . 2 فده )  یتاعوبطم  رشن  ص 25 ، نارگید ج 7 ،
رد هراومه  و  ( [ هدـئام 2 ;  ) ِنَودـُعلاو ِمثِالا  یَلَع  اونواعَت  الو  َيوقَّتلاو  ِِّربلا  یَلَع  اونواعَتو  : " دـیامرفیم نواعت  هیآ  فلا  درک : هراشا  ناوتیم 

مدرم هب  تمدخ  هک  تسا  نشور  دیشابن ". رگید  کی  راک  مه  يّدعت  هانگ و  هار  رد  زگره [  [ دینک و نواعت  مه  اب  يراکزیهرپ  یکین و  هار 
هرقب 195)  ) نینِسحُملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  اونِسحَاو  : " دیامرفیم ناسحا  هیآ  تسا ب  اهنآ  تالکشم  عفر  رد  نانآ  اب  يراک  مه  نواعت و  یعون 
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هک تسا  نـشور  صـصق 77 [) (;  ) سنوـی 26 (;  ) 7 أرـسا ، : ) دـینک هظحـالم  ."  [ دراد تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ ، هک  دـینک  یکین  و 
رما نیا  هب  شرافـس  يرایـسب  تاـیآ  رد  دـنوادخ ، قاـفنا  ۀـیآ  تسا ج  اـهنآ  هـب  ندرک  یکین   " قیداـصم زا  یکی  مدرم  هـب  ندرک  تمدـخ 
نآ تعـسو  هک  یتشهب  : " دـیامرفیم هدرک  یفرعم  یتسدـگنت  يرگناوت و  لاـح  رد  قاـفنا  ار  ناراـکزیهرپ  فاـصوا  زا  یکی  دـیامرفیم و 

نارمع 133 و لآ  ."  ) دننکیم قافنا  یتسدگنت  يرگناوت و  رد  هک  اهنامه  تسا .  هدـش  هدامآ  ناراکزیهرپ  يارب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 
تـسا یلام  قافنا  عون  زا  هک  تسا  سمخ  تاکز و  هقدص  نآ  عون  کی  هک  تسا  یفلتخم  ياههجرد  ماسقا و  ياراد  قافنا  دنچ  ره  ( 134
تمدـخ نیرتگرزب  زا  یکی  نیکاسم  نامورحم و  هب  یگدیـسر  قافنا و  تهج  ره  هب  دـشابیم ، تقو  قافنا  ای  ناج و  قاـفنا  رگید  عون  و 

زا روبع  ّمهم  لماوع  زا  یکی  میرک  نآرق  ماعطا  ۀیآ  د ) تایراذ 19 [.) (;  ) هبوت 103 (;  ) هرقب 267 : ) دینک هظحالم   [ تسا مدرم  هب  یعامتجا 
زور رد  نداد  اذـغ  ای  ياهدرب .  ندرک  دازآ  تسیچ  هندرگ  نآ  ینادیمن  وت  و  : " دـیامرفیم هدرمـش  نداد  ماعطا   " ار تماـیق  راوشد  هندرگ 

هب یگدیـسر  مدـع  ندرکن و  ماـعطا  لـباقم  رد  و  ( 16 12 ـ  دـلب ، ."  ) ار نیـشن  كاخ  يدنمتـسم  اـی  نادـنواشیوخ .  زا  یمیتی  یگنـسرگ . 
ضرق دنوادخ  هنـسحلا  ضرق  ۀیآ  ( û (.] '44 42 ـ  ّرثدم ، : ) دـینک هظحالم   [ هدومرف بوسحم  منهج  هب  نتفر  لماوع  زا  یکی  ار  نادنمتـسم 

هرقب ;  ) ًةَریثَک ًـا  فاعـضَا َُهل  ُهَفِع  َـ ـُضیَف ًـا  نَـسَح ًـا  ـضرَق َهّللا  ُضِرُقی  يذَّلا  اَذ  نَم  : " دـیامرفیم هدرک و  دادـملق  دوخ  هب  ضرق  ار  مدرم  هب  هنـسحلا 
؟ دنک ربارب  نیدنچ  وا ، يارب  ار  نآ  ات  دنک ) قافنا  هدیـشخب  وا  هب  ادخ  هک  یلاوما  زا  و  ، ) دهد ياهنـسحلا  ضرق   " ادـخ هب  هک  تسیک  ( 249
رب نوزفا  اریز  درمـش ; دروم  نیا  ناوتیم  ار  مدرم  هب  یتـیبرت  یگنهرف  تمدـخ  قیداـصم  زا  رگید  یکی  رکنم ; زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و )

دنوادخ دروآیم ; ناغمرا  هب  مدرم  يارب  ار ، یعامتجا  ّتینما  شمارآ و  عون  کی  هعماج  نایم  رد  تشز  لامعا  اشحف و  داسف و  يریگولج 
یتما نیرتهب  امش  نارمع 110 ) لآ  ;  ) ِهّللاـِب َنونِمُؤتو  ِرَکنُملا  ِنَع  َنوَهنَتو  ِفورعَملاـِب  َنوُرمأـَت  ِساـّنِلل  تَجِرُخا  ٍۀَُّما  َریَخ  ُمتنُک  : " دـیامرفیم
نامیا ادـخ  هب  دـیرادیم و  زاب  دنـسپان  راک  زا  دـیهدیم و  نامرف  هدیدنـسپ  راـک  هب  هک  نیا  هچ  ;  [ دـیاهدش رادـیدپ  مدرم  يارب  هک  دـیتسه 

نارازگراک یمالسا و  تموکح  فیاظو  نوئـش و  زا  یفرط  زا  دشابیم و  هعماج  راشقا  مامت  یمومع  هفیظو  کی  عقاو  رد  نیا  هک  دیراد ".
بتکلاراد ص 35 ، نارگید ج 3 ، يزاریـش و  مراـکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ك  ر . .) دراد لـمع  تدـش  هب  زاـین  هک  يدراوم  رد  تسا  نآ 

لد دنراد و  تسرد  دننک  ترجه  ناشيوس  هب  هک  ار  یناسک  نانآ  : " دیامرفیم نینچ  راصنا  حدـم  رد  دـنوادخ  راثیا : ۀـیآ  م  ۀیمالـسالا ) 
دنمزاین رایـسب  ناشدوخ  دـنچ  ره  دـنرادیم  مدـقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  دـننکیمن و  ساسحا  هدـش  هداد  نیرجاهم  هک  هچ  نآ  هب  يزاـین  دوخ 

مدرم يرگتیادـه  تمدـخ  یغیلبت و  هفیظو  رب  نوزفا  أیبنا ،: زا  یخرب  هک  تسا  انعم  نیا  رگنایب  یتاـیآ  دـیجم ، نآرق  رد  . 3 ( 9، رشح .) دنشاب
مَُکل ٍسوَبل  َۀَعنَص  ُه  َـ نمَّلَعو : " دیامرفیم ; 7 دوواد ترضح  يزاس  هرز  فلا  تسا  ترابع  نآ  زا  یشخب  هک  دناهتـشاد ، زین  يرگید  تامدخ 
ظفح ناتیاهگنچ  رد  ار  امـش  ات  میداد  میلعت  وا  هب  امـش  رطاخ  هب  ار  هرز  نتخاـس  و  ( 80 أیبنا ،  ) نورِک َـ ُمتنَا ش لَهَف  مُکِسَأب  نِم  مُکَنِـصُحِتل 
نیازخ تسرپرس  ارم   " تفگ فسوی  : ") دیامرفیم فسوی  ترضح  يراد  هنازخ  دیتسه "؟ب  ادخ ) ياهتمعن  نیا   ) رازگ رکش  ایآ  دنک ،

(56 فسوی 55 ـ   "  ) میداد تردـق  رـصم )  ) نیمزرـس رد  فسوی  هب  ام  هنوگ  نیا  مهاـگآ " و  هدـنرادهگن و  هک  هد  رارق  رـصم )  ) نیمزرس
نافعضتسم يرای  هب  درکیم ، دیدحت  ار  رصم  روشک  هک  يدیدش  يداصتقا  نارحب  تیریدم  مدرم و  هب  کمک  نایرج  رد  فسویترـضح 

هنومن ریـسفت  دینک : عوجر  .) دـشخب ناماسورـس  روشک  نآ  عضو  هب  دناتـسب و  ناملاظ  زا  ار  نامولظم  قح  دـهاکب و  اهضیعبت  زا  ات  تفاتش 
ِّل; ـ ِّظلا َیِلا  َّیلََوت  َُّمث  امَُهل  َیقَسَف  : " دیامرفیم نآرق  بیعش  ترـضح  نارتخد  هبیـسوم  ترـضح  یناسر  تمدخ  ج  ص 5 ). ج 10 ، نامه 
رد ياهزات  لصف  تمدخ  نیا  هلیسو  هب  هک و  دروآ ". هیاس  هب  ور  سپـس  دیـشک ، بآ  نز  ود  نآ  ِنادنفـسوگ )  ) يارب یـسوم  صصق 24 ) )

نایم رد  یعامتجا  تلادـع  طسب  يرارقرب و  ار  أیبنا  تضهن  مهم  فادـها  زا  یکی  میرک  نآرق  د ) دـش . هدوشگیـسوم  ترـضح  یناگدـنز 
، دنوادخ : " دیامرفیم درادیم ; نایب  مدرم  نیب  يرواد  تواضق و  فالتخا و  عفر  ار  نانآ  فیاظو  زا  یکی  و  ] 25، دیدح  [ هدرک رکذ  مدرم 

نایم رد  ات  دومن  لزان  نانآ  اب  ار ، درکیم  توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامسآ  باتک  دنهد و  میب  تراشب و  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ 
ار وت  ام  دوواد ! يا   " تسا نیا  دوواد  ترـضح  هب  شیاهروتـسد  زا  یکی  و  هرقب 213 ) ."  ) دـنک يرواد  دنتـشاد  فالتخا  هچ  نآ  رد  مدرم 
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یناسر تمدخ  ياههار  زا  یکی  نیا  ربانب  " ص 26 )  ) نک يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  رد  سپ  میداد  رارق  نیمز  رد  دوخ [ هدنیامن  و   [ هفیلخ
رد  ( û ص 261' ). نامه ج 19 ، هنومن  ریـسفت  ص 31 /  نامه ج 7 ، نآرق  مایپ  یعوضوم  ریـسفت  ك  ر .  ) تسا یئاضق  تمدـخ  مدرم  هب 
دش هراشا  وا  يزیتس  ملظ  هب  تایآ  زا  یـشخب  د تسین ـ  یهلا  أیبنا  زا  وا  دنچ  ره  هدـمآ ـ  نایم  هب  نخـس  زین  نینرقلاوذ   " تامدـخ زا  نآرق 

گرزب تاعطق  تفگ )  نینرقلاوذ  : ") دیامرفیم دزادرپیم و  جوجأم  جوجأی و  موق  موجه  ربارب  رد  وا  يزاسدس  نایب  هب  رگید  شخب  رد  و 
دیزورفایب نآ  فارطا  رد  شتآ   ) تفگ سپس  دیناشوپ ، ار  هوک  ود  نایم  ًالماک  ات  دنیچ ) مه  يور  هب  ار  اهنآ  و   ) دیروایب نم  يارب  ار  نهآ 

يور هب  ات  دیروایب  نم  يارب  هدش  بوذ  سم  نونکا   ) تفگ درک ، هتخادگ  خرـس و  ار  نهآ  تاعطق  ات  دندیمد ) اهنآ  . ) دـیمدب شتآ  رد  و )
 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ، 552 ص 523 ـ  نارگید ج 12 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  هب  دینک  عوجر  () فهک 96  "  ) مزیرب نآ 

راک و نمض  رد  مدرم  هب  تمدخ  هک  تسا  یهیدب  تسا و  هدومرف  شالت  راک و  هب  قیوشت  ار  اهناسنا  دنوادخ  میرک  نآرق  زا  یتایآ  رد  . 4
دننام  ) ندیشوپ يارب  يرویز  دیروخب و  هزات  تشوگ  نآ  زا  ات  تخاس  امش )  ) رّخـسم ار  ایرد  هک  تسا  یـسک  وا  : " دیامرفیم تسا  شالت 
هرهب ادخ  لضف  زا  دیزادرپ و ) تراجت  هب   ) امـش ات  دنفاکـشیم  ار  ایرد  هنیـس  هک  ینیبیم  ار  اهیتشک  دـینک و  جارختـسا  نآ  زا  دـیراورم )
يارب شالت  میرک  نآرق  صصق 73 ).) (;  ) 12 أرسا ، (;  ) 12 رطاف ،  ) ك ر . () لحن 14 . ) دیروآ ياج  هب  ار  وا  ياهتمعن  رکش  دیاش  دیریگ ،

و  ) یهلا لضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  رگید  یهورگ  : " دیامرفیم دنکیم ; نایب  ادـخ  هار  رد  داهج  فیدرمه  ار  مدرم  هب  تمدـخ  شاعم و 
نیا هب  مالسا  تیمها  نیا  و  لمزم 20 ) ... "  ) دننکیم داهج  ادخ  هار  رد  رگید  یهورگ  دنوریم و  رفس  هب  مدرم  هب  تمدخ  يزور و  بسک 
نانآ هک  میناوخیم  دنوادخ ، أیلوا  أیبنا و  ةریس  رد  ص 21 ). ص 200 و ج 9 ، نامه ج 25 ، هنومن  ریسفت  ك  ر . .) دهدیم ناشن  ار  عوضوم 
تسد اب   7 دوواد ترضح   " هک میناوخیمیلع  ماما  زا  یثیدح  رد  ًالثم  دندرکیم ; قازترا  مدرم  هب  یتمدخ  هئارا  شیوخ و  شالت  راک و  اب 

زا هاگ  نآ  و  دـنکیم ؟ يرای  ارم  نآ  شورف  يارب  امـش  زا  کی  مادـک  تفگیم  شنانیـشنمه  هب  تفابیم و  اـیروب  اـمرخ  گرب  زا  شیوخ 
هب دینک  عوجر  .) دـندرکیم یگدـنز  ود  نامقل  ای  وسیردا  ترـضح  ای  و  ۀـبطخ 160 ). هغالبلا  جـهن  .") دروخیم وج  نان  صرق  نآ  ياهب 

،250 ص 182 ـ  ج 1 ، اـقرژ ،)  ) ینیـسح مساقلاوبادیـس  همجرت  يرهـشير  يدـمحم  دـمحم  ثیدـح  نآرق و  هیاـپ  رب  يداـصتقا  هعـسوت 
هک يروط  هب  هدـش  ینامیا  ناردارب  تساوخرد  ندروآاجب  هب  تبـسن  يدـیکا  شرافـس  تیب  لها  تاـیاور  رد  نیا  رب  نوزفا  ثیدـحلاراد ) 

هماـن خـساپ  نیا  زا  جراـخ  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  هدـش  هدرمـش  مدرم  هـب  تمدـخ  جـیاوح و  یپ  رد  يردارب  قوـقح  نـیرتمهم  زا  یکی 
:( دیوگ لیمج  ، ) دـنرگیدکی راک  تمدـخ  نانمؤم  : " دـنکیم لقنقداص  ماما  زا  هک  مینکیم  هدنـسب  لیمج   " زا یتیاور  هب  طقف  دـشابیم .

ج 2، هللا ـ  همحر  ینیلک ـ  مالـسالاۀقث  یفاک  لوصا  ." دنناسریم ( دوس  رگیدـکی  هب  دومرف : دـنرگیدکی ؟ راکتمدـخ  هنوگچ  مدرک  ضرع 
ص 1377، یخیـش ج 3 ، اـضر  دـیمج  همجرت  يرهـشير  يدـمحمدمحم  ۀـمکحلا  نازیم  دـینک : عوـجر  فراـعتلاراد  ح 9 ، ص 167 ،

همحر يرون ـ  ثدحم  لیاسولا  كردتسم  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  رـشن  یفجن  يداه  خیـش  نمؤملا  یف  ثیدح  فلا  ثیدحلاراد 
روـط هب  رـشب ، یگدـنز  هک  اـج  نآ  زا  مدرم  هب  تمدـخ  يورخا  يوـیند و  ياهدـمایپ  . 5 تیبـلا )  لآ  هسـسؤم  رـشن  ص 50 ، ج 9 ، هللا ،ـ 
دارفا حیحـص  لماعت  زا  ریزگان  فلتخم  ياههنیمز  رد  عامتجا  درف  ره  قوذ  ناوت و  دادعتـسا و  ندوب  فلتخم  هب  هجوت  اب  تسا و  یعاـمتجا 

نیا رد  میرک  نآرق  دبلطیم . ار  فلتخم  ياههنیمز  رد  نتـشاد  نواعت  ندوب و  رگیدکی  تمدخ  رد  نامه  نیا  میتسه و  مه  اب  هعماج  کی 
فرخز ;  ) ًّـا یرخُس ًـا  ضَعب مُهُضَعب  َذِخَّتَِیل  ٍت  َـ جَرَد ٍضَعب  َقوَف  مُهَضَعب  انعَفَرو  اینُّدلا  ِةَویَحلا  ِیف  مُهَتَشیعَم  مُهَنَیب  انمَـسَق  ُنَحن  : " دیامرفیم دروم 

اب و   ) هدرک رّخسم  ار  رگیدکی  ات  میداد  يرترب  یضعب  رب  ار  یضعب  میدرک و  میسقت  اهنآ  نایم  رد  ایند ، یگدنز  رد  ار  اهنآ  تشیعم  (، 32
نینچ میرک  نآرق  تاـیآ  یخرب  زا  تفگ  ناوتیم  مدرم  هب  یناـسر  تمدـخ  يویند  ياهدـمایپ  دروـم  رد  (. دـنیامن " تمدـخ  نواـعت و  مه 

دنوادـخ یگدـنب  تدابع و  هب  اهنآ  هیاس  رد  ات  دـهاوخیم ، ایند  نیا  رد  ار  هافر  تینما  شمارآ  مدرم  يارب  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا 
، ایند نیا  رد  شدمایپ  نیرتمک  اهناسنا ، هب  یلام  تامدخ  دهدیم . رارق  ناسنا  رّخسم  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسور  نیمه  زا  دزادرپب و 

لابند هب  نآ  نیمداخ  يارب  ایند ، نیمه  رد  ار  يونعم  برق  تلاـح  کـی  هک  نیا  رب  نوزفا  تسا  ناگدـنامرد  نادنمتـسم و  يدـنم  زاـین  عفر 
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اهناسنا هب  یناور  یحور و  شمارآ  عون  کی  هتشاد و  هارمه  هب  ار  يویند  تداعـس  هک  یگنهرف  تامدخ  دروم  رد  تسا  نینچمه  و  دراد .
ياهباوث مامت  و  دـشاب ) ادـخ  يارب  رگا  هتبلا   ) تسا نادـیواج  تشهب  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اـب  نآ  يورخا  ياهدـمایپ  دـنکیم . أـطع 

نایب يورخا  ياهدـمایپ  ناونع  هب  ناوتیم  ار  نافعـضتسم و ... تاـجن  هار  رد  داـهج  هقدـص و  ۀنـسحلا و  ضرق  قاـفنا و  يارب  هدـش  حرطم 
هب تشهب  رد  نانآ  دادعت  هب  دنوادخ  دنک ، تمدخ  ار  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  یناملسم  ره   " تسا هدمآمرکا  لوسر  زا  یتیاور  رد  تشاد 

قیوشت و رب  تلالد  ياهتـسد  تیب  لها  ثیداحا  تایآ و  رظنم  زا  هصالخ  ح 1 ). ص 207 ، نامه ج 2 ، یفاک  لوصا  .") دهد راکتمدـخ  وا 
ربمایپ هک  يروط  هب  دـشاب ، یگدـنز  نارذـگ  يارب  تمدـخ  نآ  هئارا  رگا  یتح  دـنکیم ، يرازگ  تمدـخ  شالت و  راک و  هب  مدرم  بیغرت 

ِيورخا ياهشاداپ  رگنایب  تایاور  زا  یخرب  دنسوبیم . دوب ـ  هدش  هتـشر  هتـشر  لیب  نامـسیر و  رثا  رد  هک  ار ـ  يراصنا  دعـس  تسدمرکا 
ردیلع ماما  ًالثم  دراد ، هراشا  يرازگتمدخ  ياههار  زا  ياهراپ  هب  ثیداحا  زا  رگید  یـضعب  دـش . هراشا  نآ  هب  هک  تسا  يرازگ  تمدـخ 

هدوب و رادروخرب  تمعن  زا  هک  نآ  زج  هدـنامن  یـسک  هفوک  رد  : " دـنیامرفیم ناـشدوخ  ییاوشیپ  راـگزور  رد  مدرم  یگدـنز  عـضو  ناـیب 
هعـسوت .) دـشونیم تارف  ياراوگ  بآ  زا  دراد و  نکـسَم  ینابیاس  ریز  دروخیم ، مدـنگ  نان  مدرم  نیرتهیامورف  دراد ; ياهدوسآ  یگدـنز 

يرازگراگ هب  ار  يو  هک  هاگ  نآ  رتشا ، کلام  هب  ناشروهشم  ۀمان  رد  و  ح 773 ). ص 430 ، نامه ج 1 ، ثیدح  نآرق و  هیاپ  رب  يداصتقا 
یشاب نیمز  يزاسدابآ  نارمع و  هشیدنا  رد  یشیدنیب  تایلام  و   ) جارخ يروآدرگ  هب  هک  نآ  زا  شیب  دیاب  : " دیامرفیم دنرامگیم ; رـصم 

زاین ندروآرب  زا  تیاکح  هک  یناوارف  تاـیاور  و  باتک 53 ). هللا ـ  همحر  یـضردیس ـ  هغالبلا  جهن  ینادابآ  هب  رگم  دـیاین  درگ  جارخ  اریز 
دیزرو فاصنا  مدرم  اب  ناج  لد و  زا  سپ  : " دـناهدروآ نینچ  شیوخ  نارازگراک  زا  یکی  هب  ياهمان  ردیلع  ماما  دراد ; ناجاتحم  مدرم و 
هغالبلا جهن  ... . دیتسه و(" نایاوشیپ  ناریفس  تمأ و  نالیکو  مدرم  ِناراد  هنازخ  امش  انامه  هک  دیشاب ، ابیکش  ناشیاهزاین  ندروآرب  يارب  و 

.( 1327 ص 1316 ـ  نامه ج 3 ، همکحلا  نازیم  دینک : عوجر  باتک 51 ،

. دینک رکذ  دراد ، هراشا  ناسنا  نتسیز  یعامتجا  فده  هب  هک  ار  یتایآ  ًافطل 

شسرپ

. دینک رکذ  دراد ، هراشا  ناسنا  نتسیز  یعامتجا  فده  هب  هک  ار  یتایآ  ًافطل 

خساپ

هب رابهدفه  دودح  دیجم  نآرق  رد  نآ  تاقتشم  هنیدم و   " ةژاو تسا  هنیدم  یـسررب  نآرق و  رد  هنیدم  ةژاو  یـسررب  دنمزاین  شـسرپ  خساپ 
تـسا هتفر  راک  هب  هدکهد  سدقملاتیب و  رهـش ،  " ینعم هب  راب  نآ 33  تاقتـشم  هیرق و   " ةژاو هتفر و  راک  هب  هرونم  هنیدـم  رهـش و   " ینعم

ص 285، ج 1 ، ص 511 ، ج 9 ، ص 530 ، ج 15 ، ص 266 ، هرقب ج 8 ، تایآ 58 و 259/ لیذ  ، 15 ییابطابط ج 1 ـ  همّالع  نازیملا  (ر.ك 
زا معا  اهناسنا ، عامتجا  لحم   " ینعم هب  ار  هیرق   " نارسفم زا  یـضعب  فارعا و )... لیذ 161  ص 414 ، هنومن ج 6 ، ریسفت  ص 532 ، ج 2 ،

هنیدـملا و  " هژاو هـک  دوـشیم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا  قـالط )  هیآ 8  لـیذ  ص 255 ، هنومن ج 24 ، ریـسفت  .) دـناهتفرگ اتـسور " رهش و 
هک تسا  يرهـش  حالطـصا  هب  عمتجم و  اـهاج ، هیقب  رد  تسا  نآ  یلاـها  یبنلاۀـنیدم 6 و  دارم  هک  صاخ  دروم  دـنچ  زا  ریغ  نآ  تاقتـشم 

اهناسنا یعامتجا  یگدـنز  نامه  یندـم  ۀـعماج  زا  دوصقم  رگا  نآرق  رظن  زا  یندـم  هعماج  دـننکیم ـ . یگدـنز  اجنآ  رد  مدرم  زا  ياهدـع 
هروس تسیود  هیآ  لـیذ  رد  ار  ياهدرتـسگ  بلاـطم  هللا ـ  ُهمحَر  ییاـبطابط ـ  همـالع  تسا و  نآ  دروـم  رد  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  دـشاب ،

میروآیم 1. هدرـشف  روط  هب  ارنآ  زا  یـشخب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدرک  نایب  وطبار )... اورباـص و  اوربصا و  اونما   َ نیذـلا اـهّیا  اـی   ) نارمعلآ
رکذ نم  مکانقلخ  ّانا  سانلا  اهیا  ای   " هداد ربخ  تقیقح  نیا  زا  نایب  نیرتهب  اب  نآرق  تسا  هدش  هدـیرفآ  یعامتجا  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا 
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اـهتلم و ار  امـش  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  اـم  مدرم  يا  مُکَیقتا  هللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراـعتل  لـئابق  ًابوعـش و  مکاـنلعج  یثـنا و  و 
هداد ربخ  نآرق  . 2 تارجح 13 )  ) تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرتفیرش  دیـسانشب . ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  فلتخم  ياههلیبق 

ناشیا نایم  رد  هک  هدوب  ناربمایپ  ییامنهار  اب  هدـمآرب  نآ  ظفح  ددـص  رد  هدـش و  عامتجا  حـلاصم  عفانم و  هجوتم  ناـسنا  هک  يراـب  نیلّوا 
امیف ساـنلا  نیب  مکحیل  قحلاـب  باـتکلا  مهعم  لزنا  نیرذـنم و  نیرـشبم و  نّیبـنلا  هللا  ثـعبف  ةدـحاو  ۀـما  ساـنلا  ناـک  . " دـناهدش ثوـعبم 

زا دش ; ادیپ  فالتخا  سپس  دوبن ; فالتخا  ناشنیب  رد  دندوب . دحاو  تما  ادتبا  رد  مدرم  دیامرفیم  هفیرش  ۀیآ  نیا  هرقب 213 ) ... "  ) اوفلتخا
اهنت سپ  دننک . ظفح  ار  عامتجا  تدحو  عرـش  نیناوق  هب  لمع  اب  دـنرادرب و  ار  تافالتخا  ات  داتـسرف  باتک  اب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  ور ، نیا 

اومیقا نا  یسیع  یسوم و  میهَربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلا  ًاحون و  هب  َیـصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرـش   " تسا نید  عامتجا  نماض 
ات درک  توعد  ار  رشب  هک  ییادن  نیلوا  تسا 3 . هدش  عورـش  توبن  هیحان  زا  عامتجا  هب  توعد  نیاربانب  يروش 13 )  ) هیف اوقرفتتال  نیّدلا و 
هک هدوب   6 أیبنالا متاخ  مالـسا  عراش  يادـن  دـنزاس ، جراخ  اهتموکح  تیعبت  لامها و  جـنک  زا  ار  نآ  دزرو و  مامتها  انتعا و  عاـمتجا  رما  هب 

مکب قرفتف  لبسلا  اوعبتتال  هوعبتاف و  امیقتسم  یطارص  اذه  نا  و  : " دومرف توعد  یعامتجا  ۀنادنمتداعـس  یناگدنز  هب  نآرق  تایآ  ار  مدرم 
رارق عامتجا  ساسا  رب  ار  ینید  ياوقت  هصالخ  قافنا و  زامن ، داهج ، جح  لیبق  زا  ار  دوخ  عیارـش  ماکحا و  نیرتمهم  مالـسا  . 4 ماعنا 153 ) )

برق و هب  ندیسر  یقیقح و  تداعـس  زا  تسا  ترابع  هک  درک  مالعا  هعماج  يارب  ار  یکرتشم  فده  یعامتجا  تدحو  ظفح  يارب  و  داد ،
ملاع رب  شتموکح  ۀصرع  نامز  ندوب  هاتوک  دوجو  اب  هک  سب  نیمه  مالسا  یعامتجا  تنـس  ییارجا  تنامـض  رب  لیلد  . 5 ادخ . دزن  تلزنم 

يزور هدرک و  تباث  مدرم  يارب  ار  شتیحالـص  مالـسا  تسا  یقاب  زورما  هب  اـت  شراـثآ  هک  هدرک  داـجیا  فرگـش  یلوحت  هتـشاد و  هرطیس 
تاـحلاصلا اوـلمع  مکنم و  اوـنما   َ نیذـلا هللا  دـعو   " تفرگ دـهاوخ  هدـهع  هب  ملاـع  رـسارس  رد   ) ار هعماـج  روـما  ماـمز  هـک  دـمآ  دـهاوخ 

رد نآ  لیکشت  یعامتجا و  یگدنز  تیندم و  هک  تسا  نشور  یبوخهب  تایآ  نایب  تاحیضوت و  نیا  اب  ( 55 رون ،  ) ضرالا یف  مهنفلختسیل 
زا امـش  دوصقم  رگا  نارمعلآ .  هروـس  هیآ 200  لـیذ  ییاـبطابط ج 4 ، همـالع  نازیملا  ر.ك   ) تسا هـتفرگ  رارق  نآرق  ياهروتـسد  سأر 

نیا رد  هن  ای  دراد  ینآرق  ۀـشیر  هزورما  یعامتجا  یـسایس  لفاحم  رد  هدـش  حرطم  یندـم  هعماـج   " اـیآ هک  تسا  نیا  نآرق ،  رد  تیندـم  "

رد يدالیم  مدجیه  نرق  رد  تسا و  " eivilSociety " لداعم یندم  هعماج   " ةژاو میناسریم  ضرع  هب  هدرـشف  روط  هب  ار  یبلاطم  هنیمز 
. دـناهدرکن هدارا  نآ  زا  ار  یناسکی  يانعم  دـناهدرب ، راکهب  ار  نآ  هک  یناسک  نآ  هچخیرات  ندوب  ینالوط  مغریلع  اـما  هتـشاد  جاور  برغ 

یبرغ نادنمشناد  دراد . رارق  ماهبا  زا  ياهلاه  رد  هنافـسأتم  هدیـسر و  ناریا  هب  برغ  زا  ... هطورـشم و " یـسارکومد   " رکف دننامه  رکف ، نیا 
، دننک نییعت  ار  دوخ  تشونرس  دنـشاب و  هتـشاد  ار  تسخن  هاگیاج  هعماج  نآ  رد  مدرم  هک  دننادیم  ياهعماج  ار  نآ  فیراعت  زا  یخرب  رد 

لاح تسا  هعماج  نآ  مدرم  تیرثکا  لیم  زا  هتساخرب  هک  دشاب  هعماج  نآ  رب  مکاح  نیناوق  مدرم و  نخس  زین  هدننک  نییعت  نخـس  نیرخآ  و 
هب درادن . ینآرق  ۀعماج  اب  یقباطت  هنوگچیه  یندم  ۀعماج  نیا  تسا  دـنوادخ  ماکحا  نآرق  رد  ینید  هعماج  رد  نیناوق  يانبریز  هک  اجنآ  زا 

هدوب تسایس  زا  نید  نابلطییادج  راعش  سناسنر  زا  دعب  دناهداد و  رس  ار  ییادزنید  همزمز  یندم  هعماج  ققحت  يارب  یخرب  تهج  نیمه 
سکرام هک  تیندم  اب  فدارم  یندم  هعماج  تسا 1 . هتـشاد  مهم  یقلت  هس  برغ  رد  دوخ  خیرات  لوط  رد  یندم  هعماج  یلک  روط  هب  تسا 

ندـمتمریغ يودـب و  عماوج  هعماج و  یعیبط  عضو  لباقم  رد  یندـم  هعماج  . 2 دـنراد . رظن  ینعم  نیا  هب  یناملآ  يژولوئدـیا  رد  سلگنا  و 
راشقا هعزانم  تباقر و  نادیم  یندم  هعماج  . 3 دناهشیدنا . نیا  نارادمان  زا  وسور  كاژ  ناژ  زباه و  ساموت  كال  ناج  هک  ندـمتم  هعماج  )

نآ هب  رـسوتلآ  نارخأـتم  زا  نهوـک و  نیجو  لـگه  هک  تسا  شیوـخ  یهورگ  یفنـص و  عفاـنم  زا  رتـشیب  هـچره  تیاـمح  يارب  تاـقبط  و 
مهلم هک  میتسه  ياهعماج  لابند  هب  ام  رگا  هک  دندقتعم  ياهدع  درادن . ام  ینآرق  گنهرف  رد  یهاگیاج  یناعم  نیا  قبط  هژاو  نیا  دندقتعم .

نیا رتبسانم  رتلوقعم و  ایآ  تسا  یمالـسا  ياهـشزرا  ینآرق و  گنهرف  نامه  مه  دوصقم  تسا و  نآ  رب  مکاح  ياهـشزرا  یبنلا و  ۀنیدم  زا 
ییاههژاو دوخ  ینآرق  گنهرف  رد  ام  هک  ارچ  میزیهرپب  هدیچیپ  ياههژاو  نینچ  دربراک  زا  مییوگب و  نخـس  یمالـسا  هعماج   " زا هک  تسین 

هعماج لماش  هک  ياهنوگ  هب  ار  نآ  یمالسا  ناگدنسیون  زا  ياهدع  نکل  میراد  غارس  ینید و ... تموکح  مالـسا  ینید  هعماج  لثم  رتفافش ،
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نیناوق بادآ و  ننـس  اـهماظن ـ  اـب  هک  یناـسنا  دارفا  زا  ياهعوـمجم  زا  تسا  تراـبع  یندـم  هعماـج  . 1 دـناهدرک : فیرعت  دوـشب  زین  ینید 
ناسکی نانآ  ياهوخ  قلخ و  اهگنهرف و  اهيرادروخرب ، اهزاین ، دنراد . یعمجتـسد  كرتشم و  یگدنز  هدروخ  دنویپ  رگیدکی  هب  كرتشم 

زین ار  دندرک  داجیا   6 ربمایپ هک  ینیون  ندمت  یبنلا و  ۀنیدم  ناوتیم  ناس  نیدب  دننکیم . یگدنز  یمارآ  اب  رهـش  هنیدم و  کی  رد  تسا و 
ِنالک فدـه  ینعی  تسا  عماج  یتینالقع  نآ  هیاپ  تینالقع  هک  تسا  یلماع  عمجت  یندـم  هعماج  تسناد 2 . یندـم  هعماج   " موهفم نیا  هب 
یلماع عمجت  دنوش و  عمج  دوخ  رایتخا  اب  مدرم  زا  یهورگ  رگا  تساضعا  همه  يارب  یناسنا  هعسوت   ) تداعـس هب  لین   " نآ رد  هدش  حرطم 

دوخ یناسنا  دشر  هنیمز  نیرتهب  اب   ) دنسر تداعس  هب  اضعا  کت  کت  هار  نیا  زا  ات  دنزاس  رارقرب  ار  یصاخ  یهدنامزاس  دنهد و  لیکشت  ار 
هعماج زا  میناوتیم  هک  تسا  نآ  هیاپ  تینالقع  یلـصا  مسقم  فیرعت  قباطم  هک  هدش  ادـیپ  یندـم  هعماج  کی  تروص  نآ  رد  دـنبایب ،) ار 
هلجم ر.ك  .) دنتـسه تینالقع  عون  هس  اهنیا  هک  ارچ  مییوگب  نخـس  زین  یمالـسا  یندم  هعماج  یتسیـسکرام و  یندـم  هعماج  لاربیل  یندـم 

یناـجیرال و قداـص  رتکد  تفرعم ـ  يداهدـمحم  هللاتیآ  تـالاقم  زییاپ 77  یندـم  هعماج  هژیو  مود  هرامـش  مراـهچ  لاـس  هزوح  هشیدـنا 
.( هرامش 368 ص 51 یسراف  یسیلگنا  یسیلگنا و  یسراف  ناریا  یملع  كرادم  تاعلاطم و  رتفد  یسایس  مولع  گنهرف  ییاون و  ربکایلع 

؟  میراد یمالسا  ملاع  نآ  ياج  هب  ام  تسا و  هدمآ  برغ  زا  یناحور  هملک  ایآ 

شسرپ

؟  میراد یمالسا  ملاع  نآ  ياج  هب  ام  تسا و  هدمآ  برغ  زا  یناحور  هملک  ایآ 

خساپ

یللملانیب ياهملکتروص  هب  ابیرقت  رـضاح  لاح  رد  دراد و  دربراک  برغ  گنهرف  رد  رتشیب  هک  تسا  ییاـههژاو  زا  یناـحور »  » هملک هلب ، {
.} دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  ینید  نایاوشیپ  ناملاع و  دروم  رد 

هدع طسوت  دنهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  دروم  رد  قیقحت  هاگشناد و  نیلوئسم  ای  نایوجشناد  هتشذگ  ای  لیاسم و  یخرب  دروم  رد  قیقحت  یـسررب و 
؟  هن ای  تسا  تسرد  یفخم  تروص  هب  هتبلا  نایوجشناد  زا  يا 

شسرپ

دنهد یم  ماجنا  هک  ییاهراک  دروم  رد  قیقحت  هاگشناد و  نیلوئـسم  ای  نایوجـشناد  هتـشذگ  ای  لیاسم و  یخرب  دروم  رد  قیقحت  یـسررب و 
؟  هن ای  تسا  تسرد  یفخم  تروص  هب  هتبلا  نایوجشناد  زا  يا  هدع  طسوت 

خساپ

 : مالسا هاگدید  زا  دارفا  یصخش  روما  رد  وجتـسج  قیقحت و  - فلا تسا :  لیذ  بلاطم  هب  هجوت  دنمزاین  لاوئـس  نیا  هب  بسانم  خساپ  هیارا 
شیتفت وجتـسج و  زا  زیهرپ  نیملـسم و  يوربآ  تمرح و  يرادـهگن   ، دراد ماـمتها  ادـیدش  نآ  هب  مالـسا  نید  هک  یمهم  رایـسب  لـئاسم  زا 

رارسا هک  تسا  هدشن  هداد  هزاجا  سک  چیه  هب  تسین و  زیاج  مدرم  یـصخش  یگدنز  نوردنا  زا  ییوج  ربخ  سـسجت و   . تسا اهنآ  دیاقع 
تایآ و لـماش  يددـعتم  هلدا  دوش و  یم  مهارف  قوف  دراوم  اـب  مدرم  یناـگمه  رطاـخ  شیاـسآ  تینما و  دـنک .  اـشفا  ار  مدرم  ياهـشزغلو 

نماریثکاوبنتجا اونما  نیذلا  اهیا  ای   » دنیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  . 1 زا :  دنترابع  هک  دراد  تلالد  يا  هلئـسم  نینچ  زاوج  مدع  رب  زین  تایاور 
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يرایسب زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  لکای »...  نا  مکدحا  بحیا   ، اضعب مکـضعب  بتغی  وسجت ا و ال  و ال   ، مثا نظلا  ضعب  نا  نظلا 
تبیغ امـش  زا  یـضعب  دـینکن و  یـسوساج  رگیدـکی  هرابرد  تسا  هانگ  اهنامگ  زا  یخرب  هک  یتسار  هب  دـیزیهرپب ، نارگید  هرابرد  اـهنامگ 

نیرسفم رظن  قبط   . دیآ یم  ناتدب  نآ  زا  هتبلا  هک  ؟  دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  یـسک  ایآ   ، دننکن یـضعب 
یـسربط موحرم  نایبلا  عمجم  رد  هچناـنچ  تسا  مالـسا  لـها  ياهـشزغل  ندرک  لاـبند  يواـکجنک و  میرحت  اوسجت ) ـال  و  هملک ( زا  روظنم 

زا هکار  یناهانگ  اهـشزغل و  یـسک  رگا  دـیامرف  یم  هراب  نیا  رد  قداـص  ماـما  دیـشابن .  مدرم  ياـهبیع  يوجتـسج  یپ  رد  هک  تسا  هدومرف 
یم هک  تسا  هفیرش  هیآ  نیا  قیراصم  زا  وا  دنک  وگزاب  نارگید  يارب  دشاب و  هدینـش  دوخ  شوگ  ود  اب  ای  هدید و  دوخ  مشچ  ود  اب  نینموم 
 .) دراد دوجو  كاندرد  یباذـع  ناشیارب  ترخآ  رد   ، دـنراد تسود  ار  نانموم  ناـیم  رد  دـب  راـک  ندرک  شخپ  لـقن و  هک  ناـنآ   : دـیامرف

نینموم ياهشزغل  هراب  رد  دنیامرف : یم  زین  مالسا  ربمایپ  و  ثیدح 2 )  ، همهتلاو همیغلا  باب   ، وکلا نامیالا و  باتک   ، 357  / یفاک ج 2 لوصا 
دهاوخ ییوج  یپ  ار  وا  دوخ  ياهشزغل  زین  دنوادخ   ، دنک ییوج  یپ  ار  دوخ  نموم  ناردارب  ياهـشزغل  سک  ره  هک  نوچ   ، دینکن سـسجت 

نم باب   ، وک نامیا و  باتک   ، 3355  / یفاک ج2 لوصا   .) دشاب شا  هناخ  نورد  رد  هک  دـنچره  درک  دـهاوخ  اوسر  وربآ و  یب  ار  وا  درک و 
دزن دارفا  نیرت  جرا  مک  دـسیون :  یم  نینچ  رـصم  مکاح  ناونع  هب  کلام  هب  دوخ  فورعم  همان  رد  یلع  ماما  نینموملا ج5 )  تارمث  بلط 

یبویع ياراد  مدرم  اعون  هکنیا  يارب  دنرت  كاب  یب  رت و  صیرح  مدرم  رارسا  بویع و  شخپ  فشک و  هب  تبسن  هک  دنشاب  یناسک  دیاب  وت 
وت زا  ناهنپ  هک  ییاهـشزغل  نآ  ندرک  فشک  ددـص  رد  زگره  سپ   . تسا رتراوازـس  همه  زا  اـهنآ  نتـشاد  ناـهنپ  يارب  مکاـح  هک  دنتـسه 

راکـشآ و ياه  یگدولآ  زا  هعماج  يزاسکاپ  لوئـسم  طقف  نیملـسم  مکاح  ناونع  هب  وت  نوچ  این .  رب  هتفرگ  تروص   ( تموکح زا  ناـهنپ  )
هگن ناهنپ  ار  مدرم  رارسا  یناوت  یم  هک  اجنآ  ات  نیاربانب  درک .  دهاوخ  يرواد  دوخ  دنوادخ  مدرم  ناهنپ  ياهشزغل  هرابرد   ، یتسه يرهاظ 

هب دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  تایآ و  هعومجم   ( همان 53 هغالبلا  جهن  .) دراد هگن  ناهنپ  مدرم  زا  ار  وت  رارسا  زین  دنوادخ  ات  راد 
دروم يرگاـشفا  سـسجت و  شیتفت و   ، عمـس قارتسا  اـب  ناملـسم  دارفا  قوقح  دـیابن  زگره  مالـسا  هاگدـید  زا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  یبوخ 

یمالسا يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 23  رد   : یساسا نوناق  هاگدید  زا  دارفا  یـصخش  روما  رد  صحفت  قیقحت و  ب- دریگ .  رارق  ضرعت 
رد و   . داد رارق  هذخاوم  دروم  يا  هدیقع  نتـشاد  فرـص  هب  ناوت  یمن  ار  سک  چسه  تسا و  عونمم  دیاقع  شیتفت   : تسا هدمآ  نینچ  ناریا 

اهنآ هرباخم  مدـع   ، روسناس  ، ینفلت تاملاکم  ندرک  شاف  طبـض و   ، اه همان  ندـناسر  یـسرزاب و   : تسا هدـمآ  زین  یـساسا  نوناـق  لصا 25
مالـسا و رظن  زا  یلک  لصا  تشذـگ  هکنانچمه  انثتـسا :  دراوم  ج- نوناق .  مکح  هب  رگم  تسا  عونمم  سـسجت  هنوگ  ره  عمـس و  قارتسا  ،

زین یتینما  ناروماـم  يارب  یتـح  تسا و  هعماـج  دارفا  یناـهنپ  لـئاسم  یـصخش و  روما  رد  صحفت  قیقحت و  زاوج  مدـع  رب  یـساسا  نوناـق 
عوضوم نیا  هب  طوبرم  یـساسا  نوناـق  لوصا  تاـیاور و  تاـیآ و  عومجم  یـسررب  زا  لاـح  نیا  اـب  تسین  زیاـج  یـصخش  روما  رد  شیتفت 

هنوگ چـیه  هعماـج  یمومع  حـلاصم  اـب  هک  تسا  یگداوناـخ  یـصخش و  رارـسا  طـقف  میرحت  نیا  هدودـحم  ورملق  هک  دوـش  یم  صخـشم 
دیاب راچان  هب  دنراد  طابترا  یمالسا  ماظن  ظفح  یلم و  عفانم  لالقتسا و   ، تینما  ، یمومع حلاصم  هب  هک  يروما  لئاسم و  اما  درادن  یطابترا 

رد و  تسا .  مزـال  يرما  سدـقم  عرـش  میلـس و  لـقع  رظن  زا  نیا  دریگ و  رارق  تبقارم  یـسرزاب و  دروـم  يا  هژیو  تاررقم  بوچراـچ  رد 
هچ ره  هرادا  ءاقب و  تهج  یمالـسا  تلود  تسا .  هدـش  هداد  حـیجرت  يدرف  ياه  يدازآ  رب  يدراوم  نینچ  زین  ایند  ياـه  تموکح  یماـمت 
مه دـشاب و  علطم  نانآ  ياه  هشقن  ياه  هئطوت  هناگیب و  ياهتلم  یتلود و  عاضوا  زا  دـیاب  مه  شیوخ  ياه  تیلوئـسم  ماـجنا  هعماـج و  رتهب 

ذوفن زا  يریگولج  دوخ و  تمالـس  ظفح  تهج  مه  دشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  یلخاد  نانمـشد  ناسوساج و  ياه  همانرب  تاکرحت و  دـیاب 
ماما هکنانچ   . دشاب هتشاد  قیقد  عالطا  لوئسم  دارفا  درکلمع  قباوس و  زا   ، حیحص شنیزگ  لامعا  مهم و  ياههاگتسد  رد  بولطمان  رـصانع 

و هبرجت ،  اب  ایح و  اب  دارفا  نایم  زا  ار  دوخ  نیرومام  نارازگراک و  هک  داد  روتسد  وا  هب  هکنآ  زا  دعب  رتشا  کلام  اب  دوخ  هنان  دهع  رد  یلع 
یم نینچ  نانآ  راتفر  اهراک و  رد  شیتفت  لامعا  ترورـض  هب  عجار   ، دـنیزگرب مالـسا  رد  ماگـشیپ  كاپ و  هتـسیاش و  ياه  هداوناخ  نیب  زا 
نوچ  . رامگب نانآ  رب  دهعتم  افواب و   ، وگتسار دارفا  زا  یفخم  نارگشرازگ  نیبقارم و  نک و  تبقارم  نانآ  رادرک  راتفر و  رب  سپـس  دیامرف : 
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هتسیرگن تناما  کی  ناونع  هب  ناشدوخ  بصنم  رد  هک  دهد  یم  هزیگنا  دنک و  یم  راداو  ار  اهنآ   ، نانآ هرابرد  وت  يرس  یسرزاب  تبقارم و 
طـسوت دـیاب  مادـقا  نسا  تسا  صخـشم  هکنانچمه  هتبلا   . دـننک راتفر  یناـبرهم  یبوخ و  هب  مدرم  اـب  و   ، دـنهد جرخ  هب  يرتشیب  ییاراـک  و 

روما رد  وجتـسج  قیقحت و  هب  زاـجم  هجو  چـیه  هب  لوئـسم  ریغ  دارفا  دوـش و  لاـمعا  ینوناـق  يراـجم  قـیرط  زا  یتـموکح و  ياههاگتـسد 
 . تسا ینوناق  ریغ  مارح و  اعرش  یمادقا  نینچ  هدوبن و  نارگید  یصخش 

نیا روطچ  دیرگنب ...  ار  مب  هثداح  دنتسه ؟  مدرم  نیب  رتمک  ناوج  ياه  هبلط  ارچ  دنوشیمن ؟  رهاظ  مدرم  نیب  ام  ياملع  ارچ  منادیمن  مالس  ضرع  اب 
ینادیم همه  دندشکیم و ...  یشاقن  اهنآ  اب  دندادیم ...  کسورع  لافطا  هب  دندش ...  لاحشوخ  مدرم  ردقچ  دندرک و  ادیپ  روضح  مدرم  نیب  اه  هبلط 

شسرپ

 ... دیرگنب ار  مب  هثداح  دنتـسه ؟  مدرم  نیب  رتمک  ناوج  ياه  هبلط  ارچ  دنوشیمن ؟  رهاظ  مدرم  نیب  ام  ياملع  ارچ  منادـیمن  مالـس  ضرع  اب 
یـشاقن اهنآ  اـب  دـندادیم ...  کـسورع  لاـفطا  هب  دـندش ...  لاحـشوخ  مدرم  ردـقچ  دـندرک و  ادـیپ  روضح  مدرم  نیب  اـه  هبلط  نیا  روطچ 

رد تسا  گنرمک  امـش  روضح  ارچ  دـیتسه ؟  دـنک  ارچ  سپ  تسا ...  غیلبت  هلحرم  نیرتهب  یکچوک  رد  هک  مینادـیم  همه  دـندشکیم و ... 
سرادـم رد  ارچ  تسا ..  رفـص  ریز  نم  رظن  هب  هزوح  تاـغیلبت  دـیراد ؟  یناور  یعاـمتجا و  یلقع و  تاـناکما  همه  نیا  هکنیا  اـب  هعماـج ؟ 

؟  دیرادن روضح 

خساپ

رد دنک  یم  مکح  فاصنا  تسا . نآ  داعبا  همه  رب  طلـست  هبناج و  همه  هعلاطم  یـسررب و  دـنمزاین  يا  همانرب  ره  هرابرد  تواضق  یبایزرا و 
هک یعبانم  زا  ای  میـشاب و  رظان  دـهاش و  کیدزن  زا  دوخ  ای  نآ  فیک  مک و  هیملع و  ياـه  هزوح  رد  ینید  یگنهرف و  ياـه  تیلاـعف  دروم 

هعلاطم اه  تیلاعف  نیا  زا  یهاگآ  هار  نیرتهب  مینک . یهاگآ  بسک  دنـشاب ، یم  تاغیلبت  اه و  تیلاعف  عون  نیا  نایرج  رد  دـندامتعا و  دروم 
هام رد  نیغلبم  مازعا  رب  هوالع  هیملع  ياه  هزوح  نونکا  هاـگپ . هزوح و  هلجم  دـننام  دوش  یم  رـشتنم  اـه  هزوح  دوخ  رد  هک  تسا  یتـالجم 

، دـشاب یم  یهلا  فراعم  ینید و  ياه  هزومآ  لاقتنا  نید و  ياه  مایپ  ندـناسر  غیلبت و  يارب  ییـالط  تصرف  ود  هک  مرحم  ناـضمر و  ياـه 
طاـقن هژیو  هب  ناریا  طاـقن  همه  هب  رقتـسم  تباـث و  یناـحور  ناونع  هب  دنتـسه  دعتـسم  ناوج و  ياـه  هبلط  رتشیب  هک  ار  بـالط  زا  يا  هدـع 

درذـگ و یم  نآ  رمع  زا  لاـس  نیدـنچ  تسا  يا  هماـنرب  تسا ، غـیلبت  يارب  یناتـسبات  يا  هماـنرب  هک  ترجه  حرط  دـنک . یم  مازعا  مورحم 
تماما اب  ار  دوخ  تعامج  زامن  روشک ، رـسارس  رد  یناوارف  سرادم  نالا  تسا . هتـشاد  مدرم  ینید  یگنهرف و  عضو  رب  يدنمدوس  تاریثات 

اب طابترا  سامت و  رتمهم  همه  زا  و  (ع ) نیموصعم تایاور  ماکحا و  نایب  دـننام  زین  يرگید  ینید  ياه  همانرب  هدرک و  رازگرب  ناوج  بالط 
رتمک مارحلا ، مرحم  هام  ناضمر و  كرابم  هام  هژیو  هب  یغیلبت  ياه  تصرف  رد  دوش . یم  لابند  نآ  راـنک  رد  ناوج  لـسن  نازومآ و  شناد 

قیقحت تنرتنیا و  میقتسم و  نفلت  همان و  قیرط  زا  تاهبش  هب  خساپ  دشاب . هرهب  یب  طاشنرپ  لضاف و  بالط  روضح  زا  هک  تسا  یهاگشناد 
بالط زا  يا  هدع  مازعا  ناوج و  لسن  ياهزاین  هب  ییوگخطاپ  ياتـسار  رد  باتک  اهدص  فیلأت  یمالـسا و  ینید و  فلتخم  لئاسم  هرابرد 

نیا میتسین  یعدـم  هتبلا  تسا . هیملع  ياـه  هزوح  ینید  یگنهرف و  ياـه  تیلاـعف  زا  ییاـه  هنومن  یگمه  یجراـخ ، ياـهروشک  هب  مترحم 
رظن زا  مه  تیمک و  رظن  زا  مه  تاـغیلبت  عوـن  نیا  هک  میراد  ناـعذا  هکلب  تسا ، راـظتنا  دروـم  دـح  رد  عماـج و  صقن و  یب  ياـه  تیلاـعف 

يروآ نف  زا  هنیهب  هدافتـسا  هزات و  ون و  ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  هژیو  هب  دبای و  دوبهب  شیازفا و  دیاب  دـشاب و  یمن  بولطم  دـح  رد  تیفیک 
یمن هدز  خی  رفص و  ریز  هزوح  تاغیلبت  سپ  دریگ . رارق  هیملع  ياه  هزوح  راک  روتسد  رد  دیاب  ینید  میلاعت  غالبا  تهج  رد  ایند  زور  ياه 

هب ددرگ  غاد  هکلب  مرگ  اه  صقن  اه و  یتساک  یبای  هشیر  عماج و  يزیر  همانرب  اب  جیردت  هب  دیاب  هتبلا  هک  تسا  لدـتعم  مرلو و  هکلب  دـشاب 
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. دشاب ناهج  مدرم  ینید  يونعم و  شطع  ناوج و  لسن  ياهزاین  يوگباوج  هک  يا  هنوگ 

؟ تسین یبساک  يوحن  هب  ایآ  دش  یم  هچ  دوب  گنر  کی  رگا  دنراد  دیفس  هایس و  همامع  ارچ  سپ  تسین  غیلبت  یناحور  هفیظو  رگم 

شسرپ

؟ تسین یبساک  يوحن  هب  ایآ  دش  یم  هچ  دوب  گنر  کی  رگا  دنراد  دیفس  هایس و  همامع  ارچ  سپ  تسین  غیلبت  یناحور  هفیظو  رگم 

خساپ

: مود دندیـشوپیم . سابل  نینچ  ناراوگرزب ، نآ  تسا و  هدوب  جـیار  (ص ) موصعم ناماما  و  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  زا  سابل  عون  نیا  مکی :
و (ص ) مرکا لوسر  ترضح  زا  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  ثیداحا  تسا . هدش  نآ  رب  یناوارف  دیکأت  هدوب و  تابحتسم  زا  نتسب ، رس  رب  همامع 
هب ار  نآ  فرط  کی  دنتسب و  رس  رب  هماّمع  (ص ) لوسر ترضح  : » دنیامرفیم (ع ) اضر ماما  هلمج : زا  تسا ؛ هدش  دراو  (ع ) نیموصعم همئا 
رـس رب  دوخ  تسد  اـب  (ص ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدـش  لـقن  (ع ) قداـص ماـما  ترـضح  زا  دـنتخادنا ». بقع  هب  ار  رگید  فرطو  وـلج 

اضتقا هعماج  راشقا  زا  يرایسب  یفنـص  هاگیاج  موس : ص 18 .) نیقتملا ، هیلح  یـسلجم : همالع  ر.ك : ، ) دندیچیپ همامع  (ع ) یلع ترـضح 
... یماظتنا و یماظن و  ياهورین  دننام  دنـشابیم . صخـشم  سابل  عون  کی  ياراد  اذل  دـنوش ؛ هتخانـش  زاب  مدرم  راشقا  ریاس  زا  هک  دـنکیم 

مهناف انثیداحا  هاور  یلا  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  و  « » ءایبنالا هثرو  ءاملعلا   » ددـعتم تایاور  ساسا  رب  تسا  نینچ  زین  نایناحور  هراـبرد 
یـسابل دنمزاین  اذـل  دنـشابیم ؛ مدرم  یعامتجا و ... يونعم و  یحور و  عجرم  و  (ع ) راهطا همئا  ناراد  تناما  نایناحور ، مکیلع و ... یتجح 

زامن عقوم  رد  الثم  ای  و  دـشاب . رتناسآ  زاین  عقاوم  رد  اهنآ  هب  هعجارم  دـنوش و  صخـشم  هعماج  رد  هلیـسو  نیدـب  اـت  دنـشابیم  صخـشم 
ماما هک  تسین  هتـسیاش  : » دومرف (ع ) قداص ماما  هک  نانچ  دـشاب  تیناحور  یـصاخ  سابل  ياراد  تعاـمج  ماـما  هک  هدـش  دـیکأت  تعاـمج 

هب تبسن  یتلزنم  نأش و  دنچ  ره  سابل ، نیا  ندیشوپ  مراهچ : ح 1 .) باب 53 ، ص 329 ، ج 3 ، لیاسو ، « ) دشاب همامع  ابع و  ندوب  تعامج 
دوـجو تـسا . نآرق  ماـمتها  دروـم  هـک  ددرگیم  یهلا  رئاعــش  مـیظعت  بجوـم  یلو  دـنکیمن ، داـجیا  ناـیناحور  يارب  مدرم  راـشقا  ریاـس 

و (ص ) مرکا لوسر  سابل  هب  سبلم  یمالسایاهشزرا و  یگتسراو و  اوقت و  ملع و  رهظم  لبمس و  ناونع  هب  هک  هعماج  هتسراو  ياهتیصخش 
یبهذم تیوه  تیوقت  هعماج و  رد  یمالسا  یهلا و  ياهشزرا  شرتسگ  ظفح و  رد  دشابیم و  یهلا  رئاعـش  زا  دنـشاب ، (ع ) نیموصعم همئا 

سابل یتح  برغ ، یگنهرف  مجاهت  ریثأت  تحت  هنافسأتم  هک  ام  هعماج  رد  اصوصخ  تسا . رثؤم  رایـسب  هناگیب ، ياهشزرا  مجاهت  لباقم  رد 
لباقم رد  يرادـیاپ  دامن  یتنـس ، یبهذـم و  سابل  اب  هعماج  رد  یـصاخ  رـشق  دوجو  نیارباـنب  تسا . هدرکن  ظـفح  ار  شیوخ  یموب  یتنس و 

مدرم اب  تاواسم  عضاوت و  تیاعر  هلأسم  دـنام  یم  ددرگ . یم  بوسحم  تاهابم  رخف و  هیام  تسا و  یبرغ  ياـه  شزرا  گـنهرف و  موجه 
یم نآ  تیاعر  هب  فلکم  یبهذـم ، نایاوشیپ  ناربهر و  اصوصخ  همه  هک  تسا  یمهم  رایـسب  شزرا  لـصا و  کـی  مالـسا  هاگدـید  زا  هک 

هک هچنآ  تروص  ره  رد  دشاب . هتشاد  یفلتخم  لاکشا  دناوت  یم  نامز  تایـضتقم  بسانت  هب  عقاوم  یهاگ  زین  عوضوم  نیا  دنچ  ره  دنـشاب .
هللادـمحب هک  تسا  مدرم  اب  يربارب  تاواسم و  عضاوت ، تیاـعر  لـصا  دوش  یم  تشادرب  (ص ) مرکا ربماـیپ  و  (ع ) موصعم ناـماما  هریـس  زا 

عضاوت لصا  اب  اهنت  هن  اهنآ ، سابل  هلأسم  دنشاب و  یم  هدوب و  دنب  ياپ  نآ  تیاعر  هب  تبـسن  نونکات  خیرات  لوط  رد  ینید  ناگرزب  ءاملع و 
راک فیاظو و  ماجنا  یهلا و  رئاعـش  میظعت  یمالـسا و  ياه  شزرا  غیلبت  رد  یمهم  شقن  دوخ  هکلب  هتـشادن  تافانم  نارگید  اب  تاواـسم  و 

ياهنامز رد  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  دایز  نآ  هب  دـیاب  هک  هچنآ  دـیامن . یم  افیا  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  تیناحور و  یفنـص  ياه  هژیو 
ار اهسابل  نیا  نیدتم  حلاص و  دارفا  هک  دوب  نیا  مسر  اهنامز  نآ  رد  هکلب  دوبن  نانمؤم  زا  یـصاخ  هورگ  صتخم  ابق ، ابع و  همامع ، میدـق 

باسح هب  مالـسا  ياملع  هناشن  تمالع و  ناونع  هب  سابل  نیا  دـندنام و  سابل  نیا  رد  ینید  ياملع  اـهنت  جـیردت  هب  اهدـعب  دندیـشوپیم و 
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رگا دشابن  طیارش  نآ  ياراد  یسک  رگا  تسا و  مزال  تیحالص  نتشاد  ابع  ابق و  همامع ، ندیشوپ  طیارش  زا  یکی  مه  رضاح  لاح  رد  دمآ .
رد درادـن . ار  کشزپ  طیارـش  هک  یلاح  رد  دـشوپب  یکـشزپ  سابل  هک  دـنامیم  یـسک  دـننام  تسا و  هداد  ماـجنا  تسرداـن  راـک  دـشوپب ،

سابل نیا  مه  ناکشزپ  نارجات و  زا  يرایـسب  تهج  نیمه  هب  دوب  یفاک  یقالخا  تیحالـص  اهنت  سابل ، نیا  ندیـشوپ  يارب  میدق  ياهنامز 
کی ناونع  هب  دیاب  تقیقح  رد  دش و  نید  غیلبت  یمالسا و  مولع  بسک  سابل ، نیا  طیارش  زا  یکی  ریخا  ياهرصع  رد  یلو  دندیشوپیم  ار 

ءوس زا  یعامتجا و  زایتما  کی  هن  دوش . هاگن  نآ  هب  ینید ، هشیدنا  ياهشـسرپ  هب  ییوگخساپ  يارب  یگدامآ  مالعا  راک و  سابلو  مورفینا 
. درک يریگولج  دیاب  سابل  نیا  رد  یخرب  یلامتحا  هدافتسا 

خیش و هچ  تسا  یکی  هورگ  ود  ره  راک  هک  یتروص  رد  دنک  یم  قرف  مه  اب  همامع  ارچ  مدیسرپ  نم  تشاد ؟ نم  تساوخرد  هب  یطبر  امـش  باوج  ایآ 
مرکشتم دیس . هچ 

شسرپ

یکی هورگ  ود  ره  راـک  هک  یتروص  رد  دـنک  یم  قرف  مه  اـب  هماـمع  ارچ  مدیـسرپ  نم  تشاد ؟ نم  تساوخرد  هب  یطبر  امـش  باوج  اـیآ 
مرکشتم دیس . هچ  خیش و  هچ  تسا 

خساپ

هناگادـج مایپ  ياراد  صاخ  ياه  تمالع  اـی  صوصخم و  ياـه  گـنر  اـی  هژیو و  ياـه  ساـبل  زا  مادـک  ره  هک  تسا  ینتفگ  هراـب  نیا  رد 
ساـبل نآ  رد  دارفا  نآ  هب  یمارتـحا  یب  هک  يروط  هب  دوش  یم  دارفا  يارب  یقوقح  تیـصخش  بجوـم  هژیو  ساـبل  یهاـگ  یتـح  دنتـسه و 
هـسانش یکاخ  گنر  تسا و  ییایرد  يورین  هسانـش  دیفـس  گنر  یماظتنا  ياهورین  نایماظن و  نایم  رد  لاـثم  روط  هب  دراد . ینوناـق  درگیپ 

نآ لدـم  هکنیا  رب  هوالع  زین  تیناحور  سابل  هرابرد  دراد . یـصاخ  مایپ  مادـک  ره  تاجرد  دادـعت  اه و  هناـشن  یتح  تسا و  ینیمز  يورین 
زا هورگ  ود  هسانـش  زین  همامع  گنر  دـننک . هعجارم  نانآ  هب  دراد  ینید  لاوس  سک  ره  هک  يروط  هب  تسا  ناـنآ  یعاـمتجا  هفیظو  هساـنش 
هک دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  تسا  مزـال  تسا . رثوم  ناـنآ  قوقح  تیاـعر  یتح  ناناملـسم و  یمومع  راـکفا  يارب  هک  دـشاب  یم  ناـیناحور 

ناهاش نامز  رد  ناناملسم  یگدنام  بقع  زا  دعب  تسا و  هدوب  هتشذگ  ياه  نرق  رد  ناناملسم  لیصا  یتنس و  سابل  نویناحور ، یلعف  سابل 
گنهرف عبات  ناشرگید  یگنهرف  مزاول  زا  يرایسب  عبت  هب  اه  یقرش  ندیشوپ  سابل  هویـش  یگنهرف ، یگتخابدوخ  نایرج  راجاق و  تقایل  یب 

هب هجوت  اب  هتـشذگ  رد  حیـضوت ، نیا  ساسا  رب  دنداتـسیا . رییغت  نیا  لباقم  رد  هک  دـندوب  يرـشق  اهنت  نایناحور  اـما  دـیدرگ . هناـمز  بلاـغ 
يا هتـساوخ  تروـص  هب  زین  نارگید  زا  ناـنآ  ندـش  صخـشم  ینـس ) هعیـش و  زا  معا   ) مدرم ناـیم  رد  (ص ) ربماـیپ نادـنزرف  هژیو  هاـگیاج 

ثحب هتبلا  دیدرگ . لوادتم  نامز  نآ  رد  تاداس  صاخ  سابل  ندیشوپ  هداد و  فیرـش  بقل  نانآ  هب  رـصم  رد  هک  نآ  ات  دمآرد . یعامتجا 
هیلع رب  مایق  يادـتبا  رد  سابع  ینب  هک  نیا  امک  تسا  هدوب  حرطم  زین  نآ  زا  لبق  یعامتجا  یبهذـم و  یـسایس و  تاداقتعا  اب  سابل  طاـبترا 

ره هب  دنام . یقاب  نانآ  راعش  ناونع  هب  زین  اهدعب  سابل  نیا  دندیـشوپ و  هایـس  سابل  (ع ) تیب لها  يادهـش  يارب  يرادازع  هناشن  هب  هیما  ینب 
يارب یمومع  تساوخ  لیلد  هب  نیا  دـندوب و  صخـشم  سابل  ياراد  یناحور  ریغ  یناحور و  زا  معا  تاداـس  هتـشذگ  ياـه  ناـمز  زا  لاـح 

رت صخـشم  نایناحورریغ  نایناحور و  سابل  نیب  زرم  هک  اهدعب  دوب . (ص ) ربمایپ نادنزرف  هب  تبـسن  فیاظو  ریاس  يادا  مارتحا و  نتخانش ،
زبس لاش  ای  هالک  هک  يدارفا  رت ، نسم  تاداس  نیب  رد  امـش   ) دندیـشوپ سابل  يداع  مدرم  دننام  جیردت  هب  زین  یناحورریغ  تاداس  دیدرگ .

هدنهد ناشن  گنر  رد  توافت  نیا  نیاربانب  دندومن . ظفح  ار  دوخ  تدایـس  صاخ  سابل  یناحور  تاداس  اما  دینک ) یم  هدـهاشم  ار  دـنراد 
. تسین درکراک  رد  توافت 
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طقف دوخ  نیبردو  دنشاب  هتـشاد  نیقی  بهذم  رظن  زا  مدرم  ات  دننک  یمن  نایب  مدرم  نیبرد  ار  تایاور  نیدو و  ثیداحا  ردقنآ  هعیـشءاملع  ارچ  - 1
؟  دنهد یم  شرتسگ 

شسرپ

نیبردو دنـشاب  هتـشاد  نیقی  بهذـم  رظن  زا  مدرم  ات  دـننک  یمن  نایب  مدرم  نیبرد  ار  تایاور  نیدو و  ثیداحا  ردـقنآ  هعیـشءاملع  ارچ  - 1
؟  دنهد یم  شرتسگ  طقف  دوخ 

خساپ

مدرم نیبرد  (ع ) تیبلهاو ربمایپ  ثیداحاو  نید  تاداقتعاو  ماکحا  راشتنا  ناـشمهم  ياـهتلاسر  زا  یکی  هعیـش  نیغلبم  ءاـملع و  هتبلا  . 1 -( 1
شالتو تسا  مهارف  اهنیازا  رتشیب  یلیخ  راک  هنیمز  دراد  دوجو  دروم  نیارد  هک  شوجدوخ  يا و  همانرب  ةدرتسگ  ياهتیلاعف  مغریلعو   . تسا

ۀبنج نوچ  بلاطمو  ثیداحا  همه  ناـیب  تفگ :  دـیاب  تسا  یملعو  یـسرد  ياـه  هزوح  یلاـعبانج  روظنم  رگا  . 2 دبلط . یم  ار  يرت  عیـسو 
ياـه هبنج  اذـل  دـنرادن  ار  یگداـمآ  نیا  مدرم  مومعو  تسادـنمزاین  يا  هژیو  تامدـقمو  مولع  نتـشاد  هب  اـهنآ  قیقد  مهف  هتـشاد و  ینتفگ 
دراد دوجو  مه  مولع  رگید  درومرد  هلأسم  نیمه  ًانیع  دریگ . یم  رارق  یسررب  دروم  هیملع  ياه  هزوح  رد  اهنآ  یملع  ياهتقد  یـصصخت و 

یـصصختو قیقد  بلاطمو  دنیوگ  یم  مدرم  هب  دشاب  مومع  هدافتـساو  مهف  دحرد  هک  ار  یکـشزپ  ملع  زا  رادـقم  نآ  یکـشزپ  هعماج  ًالثم  .
. دوش یم  ثحب  هاگشناد  طیحم  نامهرد 

سردآ ًافطل  دینک ، مولعم  مه  ار  بحتسم  بجاو و  دیهد ، حیضوت  تسا  يرورض  مه  هک  يدراوم  دیـسیونب و  ار  هیاسمه  رب  هیاسمه  قوقح  مامت  ًافطل 
. دیهدن ار  یباتک  چیه 

شسرپ

، دینک مولعم  مه  ار  بحتسم  بجاو و  دیهد ، حیـضوت  تسا  يرورـض  مه  هک  يدراوم  دیـسیونب و  ار  هیاسمه  رب  هیاسمه  قوقح  مامت  ًافطل 
. دیهدن ار  یباتک  چیه  سردآ  ًافطل 

خساپ

اراد یتافاضا  اب  دراد ، ناملـسم  کی  هک  ار  یقوقح  مامت  هیاـسمه  مالـسا  رد  يردارب ، قوقح  زا  رتـالاب  تسا  یقوقح  یـضتقم  یگیاـسمه 
ای و  دوش ، هتسخ  هک  يروطب  ینکن ، لاؤس  شلاح  زا  دایز  ینکن ، ینالوط  تبحص  وا  اب  ینک ، مالس  وا  هب  هک  تسا  نیا  هیاسمه  قح  تسا .

يداش رد  یـشاب ، کیرـش  وا  اب  ازع  رد  و  یهد ، شتیلـست  تبیـصم  رد  ینک ، شتداـیع  ضرم  رد  دـنک ، وگزاـب  ار  دوخ  رارـسا  دـشاب  زاـین 
تـساوخ رگا  ینکن ، هاگن  شیناهنپ  روما  هب  ماب  زا  یـشوپب ، مشچ  شیاهـشزغل  زا  ینک  راهظا  وا  يداش  رد  ار  تتکرـش  و  ییوگ ، شکیربت 

ینعی يریگن ، تخـس  وا  رب  شراوید  تشپ  رد  نتخیر  هبورکاخ  نادوان و  بآ  هلأسم  رد  يریگن ، تخـس  وا  رب  درذـگب  راوید  رب  يا  هخاـش 
ینعم نیا  هب  ینکن ، گنت  ار  شهار  ییامن ، بلجار  هیاسمه  تیاضر  شراوید  تشپ  رد  هلابز  نتخیر  نادواـن و  بآ  نتخیر  رد  نک  یعس 

بجوم هیاسمه ، هار  رـس  رب  رگید  ياهزیچ  ای  نیـشام  نتـشاذگ  اب  ینک ، یم  هدافتـسا  كرتشم  هار  کی  زا  هیاـسمه  اـب  هک  یتروص  رد  هک 
تیلالح و وا  زا  دـش ، وا  هار  ندـش  گنت  بجوم  هک  يدـش ، هیاـسمه  هار  رـس  رب  يزیچ  نتـشاذگ  هب  روبجم  رگا  و  يوشن ، هیاـسمه  تیذا 
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یتبیـصم هک  یماگنه  و  یناشوپب ، وا  رب  دوش  یم  فشکنم  شرارـسا  زا  هچنآ  درب ، یم  هناخ  هب  يزیچ  هچ  هک  ینکن  تقد  یبلطب ، تیاـضر 
رد دوش ، یم  ضراـع  وا  هب  يراـتفرگ  هک  یتقو  رگید  ناـیب  هب  ینک ، دـنلب  ار  وا  يریگب و  ار  شلغب  ریز  دروخ ، یم  نیمز  دـسر و  یم  وا  هب 

شنانخـس هب  یناهنپ  يوشن ، لـفاغ  شا  هناـخ  تبظاوم  زا  شتبیغ  رد  هک  تسا  نیا  هیاـسمه  قوقح  رگید  و  یـشوکب ، وا  زا  يراـتفرگ  عفر 
ینابرهم شدنزرف  هب  و  ینکن ، رظن  وا  ۀمداخ  هب  و  یـشاب ،) هتـشادن  ءوس  رظن  هیاسمه  سومان  هب   ) یـشوپب مشچ  شمرج  زا  و  یهدن ، شوگ 

هکنیا تسیچ ؟ هیاسمه  قح  دیناد  یم  ایآ  هک  تسا  هدـمآ  مالـسا ، ( ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  ینک . داشرا  شیایند  نید و  رما  رد  ار  واو  ینک ،
دـش ضیرم  رگا  و  يوش ، هدامآ  وا  شیپ  رد  دـیبلط  ار  وت  رگا  و  یهد ، شـضرق  درک  ضرق  بلط  رگا  و  ینک ، شیرای  تساوخ  يراـی  رگا 

، یهد شتیلست  دیسر  وا  هب  یتبیصم  رگا  و  ییوگ ، شکیربت  دیسر  وا  هب  يریخ  رگا  و  ینک . عییشت  ار  شا  هزانج  درم  رگا  و  ینک ، شتدایع 
هیده وا  هب  ار  نآ  يدیرخ  يا  هویم  هک  یماگنه  و  يدنبب ، وا  رب  ار  داب  هار  هک  ینکن ، رتدـنلب  وا  زا  ار  تا  هناخ  نامتخاس  وا  ةزاجا  نودـب  و 

یناهنپ دوش ، یم  نارگید  شیپ  رد  هیاسمه  ندیشک  تلاجخ  ببس  هویم  ندرک  هیده  رگا  ربب ، شیارب  یناهنپ  رد  يدرکن  هیده  رگا  و  نک ،
هدـمآ قداص ( ماما  زا  ثیدـح  رد  يربب ". يرادـقم  شیارب  اذـغ  نآ  زا  هکنآ  رگم  نکن ، تیذا  ار  وا  تیاذـغ  يوب  هلیـسوب  و  ناسرب . وا  هب 

راتفرشوخ شناگیاسمه  اب  هک  یسک  تسین  ام  زا   : " دیامرف یم  نینچمه  دنک ".و  یم  دایز  ار  قزر  یگیاسمه ، رد  يراتفرـشوخ   : " تسا
مزال هیاسمه  رب  هک  یقوقح  رگید ، نایب  هب  ( 1."  ) دوش یم  بوسحم  هیاسمه  هناخ ، لهچ  ات  تهج  ره  زا   : " دیامرف یم  رقاب ( ماما  دشابن ".

رد . 2 ینک . تاــعارم  ار  شقح  شباــیغ  رد  . 1 مییاـمن : یم  رکذ  ناـتیارب  هک  هدـمآ ، راو  تسرهف  روـطب  داجـس ( ماـما  هلاـسر  رد  تـسا ،
.6 یشوپ . هدرپ  ار  شیاهیتشز  . 5 ینکن . سسجت  وا  رارسا  رد  . 4 یهد . شیرای  تفرگ ، رارق  ملظ  دروم  رگا  . 3 ییامن . شمارکا  شروضح 
وا ياهشزغل  . 8 ینکن . اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  اهیراتفرگ  رد  . 7 ینک . تحیصن  یناهنپ  رد  ار  وا  دراد ، تحیصن  شریذپ  يدش  نئمطم  رگا 

.1 ذخآم :  عبانم و  ینک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ترشاعم  هنامرحم  وا  اب  . 10 یشخبب . ار  شناهانگ  . 9 يریگب . هدیدن  ار 
،ص140 قالخا همجرت  ص189 2 . یگیاسمه ، قوقح  متشه ، باب  نارابجاضر ، دمحم  قالخا ، همجرت 

؟ رگید نایدا  لباقم  رد  هدش  مک  رایسب  مالسا  تاغیلبت  ارچ 

شسرپ

؟ رگید نایدا  لباقم  رد  هدش  مک  رایسب  مالسا  تاغیلبت  ارچ 

خساپ

یمالـسا تاغیلبت  یناهج ، هدرتسگ  تاغیلبت  ربارب  رد  و  تسا . رتمک  بتارم  هب  ناـیدا ، ریاـس  ربارب  رد  مالـسا  جـیورت  غیلبت و  دـیدرت ، نودـب 
هنافـسأتم تسا . مک  رایـسب  دودـحم و  یمالـساریغ ، تاغیلبت  ربارب  رد  یمالـسا  تاـغیلبت  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا . دودـحم  زیچاـن و  رایـسب 

يزادـنا هار  تاطابترا و  هعـسوت  اب  صوصخب  تسا . ناـیرج  رد  ناـهج  رـسارس  رد  مالـسا ، ّدـض  رب  يداـیز  یفنم  تاـغیلبت  هک  تساـهلاس 
ناناوج هشیدنا  نهذ و  رد  هظحل  هب  هظحل  تسا . هدـیدرگ  رادروخرب  یلوقعلاریحم  تعرـس  زا  مومـسم  تاغیلبت  نیا  تنرتنیا ، اه و  هراوهام 

رکذ هتبلا  ددرگ . یم  حرطم  دیدج  یتاهبشو  ههبش  دنا ، هتفگن  خساپ  ههبش  هب  یمالسا  ناربهر  ناگرزب و  زونه  و  دننک . یم  ینکفا  ههبش  ام 
هتشذگ هب  تبسن  تیقفوم  دصرد  مینک ، هدافتـسا  غیلبت  يارب  دیدج  ياه  هناسر  رازبا و  زا  میناوتب  رگا  هک  تسا ، تّیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا 
نونکا یلو  تشادن . دوجو  ییوگخساپ  ناکما  یلو  دنداد ، یم  مالسا  هب  ییاوران  ياه  تبسن  تاهبش و  هتشذگ  رد  تفای . دهاوخ  شیازفا 

هب و  درک ، راوس  جاوما  رب  ار  مالـسا  ینارون  تاروتـسد  ماکحا و  و  داد ، خـساپ  اـهنآ  هب  ناوت  یم  یتحارب  یطاـبترا ، لـیاسو  زا  هدافتـسا  اـب 
ریاس هب  تبـسن  یمالـسا  تاغیلبت  هک  ساسحا  نیا  یمارگ ، رگـشسرپ  دزاس . باریـس  ار  تقیقح  ناگنـشت  ات  درک ؛ لاسرا  ایند  طاقن  یـصقا 
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اذل تسا . هدش  رتاباحم  یب  و  رت ، عیـسو  رتدیدش ، مالـسا  هب  اه  همجه  دیدرت  نودب  یلو  دشاب . تیعقاو  زا  رود  دیاش  تسا ، هدش  مک  نایدا 
نانآ لد  رد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  هک  تسا  یتشحو  سرت و  هنامحریب ، موجه  نیا  تلع  دـیآ . یمن  مشچ  هب  یمالـسا  تاغیلبت 
مدرم یگدـنز  زا  نامز  رورم  هب  بهذـم  هک  دـندوب ، رواب  نیا  رب  برغ  ناهج  نادنمـشیدنا  یمالـسا ، بالقنا  عوقو  زا  لـبق  تسا . هدـنکفا 

نایناهج هجوت  نوناک  رد  ار  بهذم  و  درک ، لطاب  ار  يروئت  نیا  یمالـسا  بالقنا  یلو  دش . دهاوخ  لیدبت  يدرف  ياهلأسم  هب  هدش ، فذح 
یب کیتال و  نرق  دنتساوخ  یم  هک  ار  ریخا  نرق  و  تفای ، شیازفا  ناهج  رسارس  رد  مالـسا ، صوصخب  نید  هب  شیارگ  و  داد ، رارق  مدرم  و 

ار نرق 21  و  دندیمان ، ینیمخ  رـصع  ار  رـضاح  رـصع  یبرغ ، نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  درک . بهذم  تیمکاح  بهذم و  نرق  دنمانب ، ینید 
هدش مک  تاغیلبت  رگا  دنتـسناد . برغ  رب  مالـسا  بهذـم  هطلـس  نرق  ار  نرق 21  یخرب  یتـح  و  برغ ، اـپورا و  رد  بهذـم  تیمکاـح  نرق 
دیابن دوش ، یم  عقاو  هچنآ  هب  ام  هتبلا  دشاب . هتـشاد  دناوت  یم  یموهفم  هچ  يریـسافت  ریباعت و  نینچ  راد ، هنماد  عیـسو و  موجه  نیا  اب  دشاب ،
مالسا نیبم  نید  غیلبت  مجح  هب  هک  دننکب  تمه  و  تسا ، مک  غیلبت  هک  دننک  ساسحا  دیاب  امش ، دننامه  ناملـسم  مدرم  همه  و  میـشاب . عناق 

ناششالت یعـس و  ناگمه  دیاب  اذل  تسا . تسکـش  يوس  هب  ماگ  نیلوا  دش ، نینچ  رگا  هک  دنوشن . عناق  یحطـس  دح و  چیه  هب  و  دنیازفیب .
، مینک هبلاـطم  نارگید  زا  ار  هفیظو  نیا  دـیاب  هک  نیا  نمـض  و  دنتـسه . لوؤـسم  همه  هار ، نیا  رد  هـتبلا  و  دـشاب . مالـسا  غـیلبت  جـیورت و  رب 

مالـسا غیلبت  لوؤسم  ام  ۀـمه  میرادـن . تیلوؤسم  ام  و  تسا ، لوؤسم  نالف  نـالف و  مییوگب  و  مینیـشنب ، مارآ  تکاـس و  دـیابن  زین  ناـمدوخ 
هیـصوت نانمـشیدنا ، ياههاگدید  و  ناغلبم ، فیاظو  زا  رتشیب  یهاگآ  تهج  مییامنب . هبلاطم  ار  هفیظو  نیا  رگیدکی  زا  دیاب  همه  و  میتسه .

يرهطم دیهش  زا  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  ینیمخ ( ماما  رصع  . 1 دینک :  هعلاطم  ار  ریز  باتک  ود  منک  یم 

ار شیوخ  نامیپ  دهع و  هک  یـسک  طقف  ایآ  دنکیمن ، افو  دوخ  دهع  هب  اهنآ  زا  یکی  سپـس  دنهدیم ، لوق  رگیدـکی  هب  درم  نز و  هک  يدروم  رد 
فرط ود  ره  ای  تسا  راکهانگ  هتسکش 

شسرپ

نامیپ دهع و  هک  یـسک  طقف  ایآ  دنکیمن ، افو  دوخ  دـهع  هب  اهنآ  زا  یکی  سپـس  دـنهدیم ، لوق  رگیدـکی  هب  درم  نز و  هک  يدروم  رد 
فرط ود  ره  ای  تسا  راکهانگ  هتسکش  ار  شیوخ 

خساپ

دامتعا هتشر  هک  یناهانگ  هلمج  زا  تسا  هعماج  دارفا  لباقتم  دامتعا  یعامتجا  یگدنز  هیامرـس  کش  نودب  تسا 1 . هجوت  لباق  هتکن  دنچ 
جرم جره و  ثعاب  هک  تسا  دـهع  هب  يافو  كرت  دـنکیم  تسـس  ار  یعامتجا  طباور  ياـنبریز  دلـسگیم و  هعماـج  نیب  رد  ار  ناـنیمطا  و 
ْاُوفْوَأ ْاَّوـُنَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ََّـ َی : " دـیامرفیم تسا  هدـش  ناـمیپ  دـهع و  هب  ياـفو  هب  یناوارف  دـیکأت  نآرق  تاـیآ  رد  تهج  نیمه  هب  ددرگیم ،

هک دراد  یعیـسو  يانعم  نامیپ  دـهع و  نیا  هک  دـینک ". افو  اهدادرارق ) و   ) اهنامیپ هب  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  هدئام 1 ) ;) دوُقُْعلِاب
نامیپ دهع و  هچ  دشاب و  یعامتجا  ای  يداصتقا و  یسایس و  ياهنامیپ  هچ  دوشیم  لماش  ار  دارفا  نایم  رد  نامیپ  دهع و  دادرارق و  عون  ره 

هّللا تیآ  هنومن  ریـسفت  جراعم 32 ([) (;  ) نونمؤم 8 (;  ) میرم 54 (;  ) 20 دعر ، (;  ) لحن 91 (;  ) هرقب 177  ) ر.ك  [ ییوشانز یگداوناـخ و 
َو : " دیامرفیم رگید  ياهیآ  رد  و  ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ص 382 ، ص 245 و ج 11 ، ص 600 و ج 4 ، نارگید ج 1 ، يزاریش و  مراکم 

میناوخیم زین  تایاور  رد  دوشیم ".و  لاؤس  دهع  زا  هک  دینک ، افو  دوخ )  ) دـهع هب  و  ( 34، أرسا  ;) ًالو  ?›ُ ْسَم َناَک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  ْاُوفْوَأ 
، راکدب ای  دشاب  راکوکین  رفاک ، ای  دشاب  ناملـسم  لباقم  فرط  هاوخ  دنهد  ماجنا  ناگمه  دروم  رد  ار  همانرب  هس  هک  دنفظوم  ناناملـسم  هک 

اضر دیمح  همجرت  يرهش  ير  يدمحم  ۀمکحلا  نازیم  ر.ك  ردام (. ردپ و  هب  مارتحا  تناما و  يادا  دهع ، هب  يافو  زا : دنترابع  هس  نآ  هک 
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مزال و طرش  نآ  دننک ، یطرـش  دوخ  دقع  نمـض  رد  يرهوش  نز و  رگا  یهقف  هلئـسم  قبط  رب  . 2 ثیدحلاراد )  ص 4100 ، ج 9 ، یخیش 
مه درم  دربن و  نوریب  رهـش  نالف  زا  ار  وا  هک  دـنک  طرـش  درم  اب  دوخ  دـقع  ندـناوخ  ماگنه  رد  ینز  رگا  ًالثم  دوش ، تیاـعر  تسا  بجاو 

هلئسم 2451، ص 427 ، یمـشاه ج 2 ، ینب  نسح  دمحم  دیـس  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  دربب (. نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  نز  دیابن  دنک ، لوبق 
هتسکش ار  دهع  نآ  أدتبا  رد  هک  یـسک  طقف  دوشیم ، هتـسب  ینامیپ  دهع و  هک  يدروم  رد  . 3 مق )  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  رـشن  رتفد 

. دشاب هدوب  عرش  فالخ  دیابن  نامیپ  دهع و  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  هدش  هانگ  بکترم 

. دننک یم  راتفر  وا  اب  نمشد  لثم  رگید  بهذم  زا  یصخش  ندید  اب  هک  تسا  يردقب  روشک  رد  یبهذم  تابصعت  ارچ 

شسرپ

. دننک یم  راتفر  وا  اب  نمشد  لثم  رگید  بهذم  زا  یصخش  ندید  اب  هک  تسا  يردقب  روشک  رد  یبهذم  تابصعت  ارچ 

خساپ

ریاس نیب  هدش  داجیایلدمه  تدحو و  یمالـسا و  بالقنا  دوجو  تکرب  هب  هللادمحلا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  خساپ  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
... ناتسکاپ و دنه ، دننام  دنراد . ام  ابیهباشم  تیعـضو  هک  ییاهروشک  ریاس  هب  تبـسن  یبهذم  تافالتخا  روشک  یموق  یبهذم و  ياههورگ 
ام یمالسا  هعماج  هدنبیز  مه ، مک  رادقم  نیا  هتبلا  دراددوجو . ییانثتسا  تروص  هب  ردان و  رایسب  بالقنا ، زا  لبق  ياهنامز  هب  تبسن  هچ  و 

هجوت دـشابیم و  نامیمالـسا  روـشک  یگچراـپکی  تدـحو و  تینماـیارب ، یـساسا  مهم و  رایـسب  تارطخ  زا  یکی  نآ  دوـجو  دـشابیمن و 
هتسد ود  هب  ناوتیم  رصتخم  تروص  هب  تابصعت  نیا  لماوع  دروم  رد  اما  تسا . هدرکبلج  دوخ  هب  نآ  زا  يرادربهرهب  يارب  زین  ار  نانمشد 

ناوریپ دراد و  نوگانوگ  بهاذـم  هتـشذگ  خـیرات  رد  هشیر  هک  یلئاـسم  - 1 تابـصعت : یلخاد  لماوع  یـسررب  فلا ) درک : هراشا  اـهنآ  زا 
ینیبدوخ و لیبق ، زا  سفن : ياوه  تلاـخد  - 2 دنیامنیم . دروخرب  تدـش  هب  ضرعت  تناها و  هنوگره  اب  هتـشاد و  نآ  هب  يدـیدش  قلعتنآ 

تاضراعت اهيریگرد و  هتشذگ ، رایسب  ياهنامز  زا  یبهذم : تافالتخا  یجراخ  لماوع  یـسررب  ب )  ماقم و ... هاج و  بح  ییوجيرترب ،
نیب یلخاد  داـحتا  هب  اـم  روـشک  هک  لاـح  ناـمز  رد  تسا  هدـش  تیادـه  یناـهج  نادـنمتردق  هلیـسو  هب  نیملـسم  نیب  یبهذـمیاهگنج  و 

تدایـسو تیمکاح  هار  رد  عنام  نیرتزیمآهعجاف  دراد ، زاین  تدـش  هب  ناملـسم  ياهتلم  ریاس  اب  داحتا  نینچمه  بهاذـم و  اههورگمامت و 
هب تناها  یبهذم و  تابـصعتزا  نتـشادربتسد  زج  یهار  نآ  اب  هلباقم  يارب  دشابیم و  یبهذـم  تابـصعت  تافالتخا و  يریگجوا  مالـسا ،

نیا قیقد  دروم  ییزج  تروص  هب  لاؤس  رد  دوب  بوخ  هچ  هتبلا  دشابیمن . بهاذم  نیب  كرتشم  طاقن  رب  هیکت  بهاذـم و  رگید  تاسدـقم 
. داد رارقیسررب  دروم  رتهب  ار  هلأسم  ناوتب ، ات  دشیم  رکذ  هلأسم 

؟ دیا هداد  ماجنا  ناوج  لسن  اب  طابترا  يارب  یمادقا  هچ  دنوش و  یم  دومج  رجحت و  راتفرگ  نایناحور  ارچ 

شسرپ

؟ دیا هداد  ماجنا  ناوج  لسن  اب  طابترا  يارب  یمادقا  هچ  دنوش و  یم  دومج  رجحت و  راتفرگ  نایناحور  ارچ 

خساپ

ینونک نامز  رد  دهد و  یم  ناشن  تیناحور  هزوح و  خیرات  هک  نانچمه  هک  میبای  یمرد  هلئاسم  نیا  هب  هنافـصنمو  هنانیب  عقاو  یـشرگن  اب  - 
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ات يددـعتم  لیالد  هب  بـالقنا  زا  لـبق  رد  هنافـسئاتم  دـنچ  ره  هکلب  دومن  هئارا  هنیمز  نیا  رد  یلک  مکح  کـی  ناوت  یمن  میتسه  نآ  دـهاش 
نیع رد  اما  میدوب  اه  هزوح  راـنک  هشوگ و  رد  دـیدج  تاـعوضوم  مولع و  زور و  لـئاسم  زا  يربخ  یب  دومج و  رجحت و  دـهاش  يدودـح 

 , یملع فلتخم  ياه  هصرع  رد  تیناـحور  نارکفتم  نادنمـشیدنا و  زا  يرایـسب  لاـعف  تکراـشم  روضح و  دـهاش  زین  نآ  راـنک  رد  لاـح 
 (, هر  ) ماما موحرم  ییابطابط ,  همالع  دننام : ینارکفتم  زا  ناوت  یم  لاثم  ناونع  هب  هک  میشاب  یم  هدوب و  هاگشناد  عماجم  هعماج و  یگنهرف 

دیدج ياهزاینو  دیدج  طیارـش  هب  هجوت  اب  بالقنا  زا  دعب  رد  اما  درب . مان  ار  یناقلاط  موحرم  یتشهب ,  رتکد  حتفم ,  رتکد  يرهطم ,  دـیهش 
ياه شزرا  ماکحا و  اب  دیدج  تاعوضوم  لئاسم و  قیبطت  هنیمز  رد  يدج  رایسب  تروص  هب  ناصقن  الخ و  نیا  یمالسا  تموکح  زا  یشان 

هدافتسا اب  اه و  ترورض  نیا  تلع  هب  اه  هزوح  دش و  ساسحا  نانآ و ... يارب  بسانم  ياه  خساپ  نتفای  ناکم و  نامز و  تایضتقم  یهلا و 
مک اه  هزوح  خیرات  رد  نیا  زا  لبق  ات  دیاش  هک  تفای  تسد  یلوحت  یگدـنلاب و  دـشر و  نانچ  هب  بالقنا  زا  دـعب  هدـش  داجیا  زاب  ياضف  زا 

فلتخم ياه  هتـشر  رد  نویناحور  ياهزاین  نیمئات  ياتـسار  رد  يددـعتم  یتاعلاطم  یتاقیقحت و  یـشهوژپ  تاسـسئوم  زکارم و  دوب  هقباـس 
يا هتسجرب  دیتاسا  نارظنبحاص و  یعامتجا  مولع  ياه  هتشر  زا  يرایسب  رد  میـشاب و  یم  یملع  زکارم  ریاس  اه و  هاگـشناد  رد  دیدج  مولع 
نایم رد  دنـشاب  هتـشاد  لماک  فارـشا  طلـست و  برغ  یهاگـشناد  کیمداکآ و  لفاحم  رد  جـیار  تاعوضوم  ثحابم و  نیرتدـیدج  هب  هک 
لماک تخانـش  هب  هجوت  اب  ار  یمالـسا  ياهـشزرا  فراعم و  هک  دنراد  دوج  مق و  هیملع  هزوح  اصوصخ " هزوح  ناهوژپ  نید  نویناحور و 

هب یطابترا  لـیاسو  هتفرـشیپ و  يژولونکت  يرنه ,  ياهـشور  نیرت  بلاـج  نیرت و  هتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  اـب  دـیدج و  لـئاسم  تاـعوضوم و 
رب هطبار  يرارقرب  هزوح و  هتـشذگ  ياهیگدـنام  بقع  ناربج  تهج  رد  قوف  تامادـقا  هیلک  دـنهد . یم  لاـقتنا  نادـنم  هقـالع  ناـبطاخم و 

ناریا نازاس  هدـنیآ  هعماج و  تیرثکا  هدـنهد  لیکـشت  هک  ناوج  رـشق  اصوصخ " هزوح  نیبطاـخم  اـب  اـه  هاگدـید  لداـبت  مهاـفت و  ساـسا 
ناناوج يارب  یترایز  یتحایس و  یحیرفت ,  ياهودرا  يرازگرب  زا  ناوت  یم  لاثم  ناونع  هب  دوش  یم  هدش و  ماجنا  دنشاب  یم  زیزع  یمالـسا 

هب طلـسم  دروخرب و  شوخ  لاح  نیع  رد  دنمـشیدنا و  رکف و  شوخ  نویناـحور  زا  هدافتـسا  اـب  یلیـصحت  فلتخم  عطاـقم  رد  ناـناوجون  و 
رد درب  مان  نانآ  هب  تروشم  هئارا  ییامنهار و  اهنآ و  زاین  دروم  لئاسم  تالکشم و  تخانـش  یـسررب و  يارب  یتیبرت  یـسانشناور و  لوصا 
اه هزوح  هک  تسنیا  ياـیوگ  هکلب  تسین  دوخ  ناـبطاخم  ناـناوج و  بذـج  رد  هزوح  لـماک  تیقفوم  ياـنعم  هب  قوف  بلاـطم  تروص  ره 
رد دوخ  صقاون  عفر  ددـص  رد  هداد و  تیمها  مهم  رایـسب  عوضوم  نیا  هب  ادـیدش " دـنراد  هک  یلام  یخیراـت و  تالکـشم  دوجو  مغریلع 

. دنشاب یم  یناسر  عالطا  غیلبت و  هزوح 

. دش دهاوخ  مک  نآ  هبذاج  زا  دشابن  طلتخم  اه  هدکشناد  رگا  ایآ 

شسرپ

. دش دهاوخ  مک  نآ  هبذاج  زا  دشابن  طلتخم  اه  هدکشناد  رگا  ایآ 

خساپ

طلتخم ریغ  ياه  هدکـشناد  هک  دـنراد  يا  هبذاـج  عون  هچ  طـلتخم  ياـه  هدکـشناد  هک  نیاو  دوش  صخـشم  هبذاـج »  » زا روظنم  دـیاب  ادـتبا 
هژیو راک  هاگیاج و  رظنم  زا  میهاوخب  رگا  تسا ؟ دیفم  نایوجـشناد  يارب  يا  هبذاج  ره  ایآ  هک  دوش  هجوت  دیاب  دـعب  هلحرم  رد  و  دـنرادن ؟

هاگـشناد کی  هبذاج  نیرت  یعقاو  یترابع  هب  ای  نیرت و  یلـصا  هک  تفگ  دیاب  مینک  هاگن  هلأسم  هب  یمالـسا  هعماج  کی  رد  هاگـشناد  ياه 
و دراد -  دوجو  زین  یهاگـشناد  ریغ  ياه  ناکم  ریاس  رد  اه  هبذاج  هیقب  الا  و  تسا -  نآ  یلیـصحت  یملع و  دـعب  ناـمه  نایوجـشناد  يارب 

زین رتشیب  تسا  هداد  ناشن  تارک  هب  هبرجت  هک  هنوگنامه  هکلب  هدشن  مک  طلتخم  ریغ  ياه  هدکـشناد  رد  اهنت  هن  يا  هبذاج  یگژیو و  نینچ 
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. تساک دهاوخ  نآ  بذاک  ياه  تیباذج  ریاس  زا  هدرک و  نایامن  رتشیب  ار  هاگشناد  یملع  تیباذج  دش و  دهاوخ 

؟ دهدیم ار  شزرایب  فرحنم و  ياهباتک  رشن  هزاجا  ارچ  سپ  تسا  بهذم  یعیش  ناریا  تلود  دنتسه و  تدحو  یعدم  نایعیش 

شسرپ

؟ دهدیم ار  شزرایب  فرحنم و  ياهباتک  رشن  هزاجا  ارچ  سپ  تسا  بهذم  یعیش  ناریا  تلود  دنتسه و  تدحو  یعدم  نایعیش 

خساپ

ندوب و هناگی  ندوب -  یکی  ینعم  هب  تغل  رد  تدـحو  تسا . مزـال  دـنچ  یتاحیـضوت  نآ  ترورـض  تدـحو و  موهفم  ندـش  نشور  يارب 
یقیقح ندوب  یکی  ینعم  نامه  هب  تدحو  هملک  هفـسلف  رد  الثم  دراد ، یفلتخم  دربراک  فلتخم  مولع  رد  هملک  نیا  هک  تسا  ندـش  هناگی 

كارتشا ینعی  یلم  تدحو  دباییم . یصاخ  دربراک  هک  تسا  یمالسا  تما  تدحو  نیملسم و  تدحو  یـسایس  هصرع  رد  تدحو  تسا .
رد یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  روطنامه  دنیآ . رامـش  هب  دحاو  ياهعومجم  هلزنم  هب  هکنانچ  دـصاقم  لامآ و  رد  تلم  کی  دارفا  همه 

یمدرم دارفا و  همه  ینعی  دوبیم  لاس  نآ  رد  یمالـسا  ماظن  فادها  اهراعـش و  زا  یکی  یلم  تدحو  دندومرف : یسمش 1379  لاس  لولح 
فادها ای  صاخ و  فده  کی  ندروآ  تسدب  يارب  یبهذم  يرکف و  شیارگ  بهذـم و  نید و  عون  ره  اب  دنتـسه  ناریا  روشک  نکاس  هک 

رد لیکشت  زین  ار  یمالسا  تموکح  لیکشت  فادها  زا  هک  فادها  نیا  زا  یضعب  دنسرب . دوصقم  نآ  هب  ات  هتـشاد  يراکمه  مه  اب  يددعتم 
ةاروتلا و یف  مهدـنع  اـبوتکم  هنودـجی  يذـلا  یمـالا  لوسرلا  نوعبتی  نیذـلا  : » تسا هدـمآ  فارعا  هروـس  هیآ 157  رد  هدـمآ  مـیرک  نآرق 

تناک یتلا  لالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  ثئبخلا و  مهیلع  مرحی  تابیطلا و  مهل  لحی  رکنملا و  نع  مههنی  فورعملاب و  مهرمای  لـیجنالا 
یما ربمایپ  هک  ادـخ  هداتـسرف  زا  هک  انامه  نوحلفملا .» مه  کئلوا  عم  لزنا  يذـلا  رونلا  اوعبتا  هورـصن و  هورزع و  هب و  اونما  نیذـلاف  مهیلع 

زا دـهدیم و  روتـسد  فورعم  هب  ار  اهنآ  دـنباییم . تساهنآ  دزن  هک  لیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافـص  هک  يربماـیپ  دـننکیم . يوریپ  تسا 
رب هک  ار  ییاهریجنز  نیگنـس و  ياهراب  دـنکیم و  میرحت  ار  اهیکاپان  درامـشیم و  لالح  اهنآ  يارب  ار  هزیکاپ  يایـشا  درادیم ، زاـب  رکنم 

نانآ دندومن . يوریپ  هدش  لزان  وا  اب  هک  يرون  زا  دندرک و  شیرای  تیامح و  دندروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  سپ  دراد . یمرب  دوب  اهنآ 
تیاده فورعم و  هب  رما  یمالسا  تموکح  نآ  عبت  هب  تلاسر و  فده  زا  یشخب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  هفیرش  هیآ  نیا  زا  دناراگتسر .

ملظ زا  يریگولج  عرش و  فالخ  لامعا  رکنم و  زا  ناگدنب  یهن  تسا و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هتساوخ  هچنآ  کین و  ياهراک  هب  تسا 
هعماج رد  یهلا  دودـح  ماکحا و  ندرک  هدایپ  نآرق و  زا  يوریپ  ار  یمالـسا  ماـظن  کـی  یلخاد  فادـها  ناوتیم  هلمج  کـی  رد  متـس و  و 
يرود دش  هتشذگ  ياهتما  تکوش  تزع و  بجوم  هک  يروما  نآ  : » دنیامرفیم هغالبلاجهن  هبطخ 192  رد  (ع ) یلع ماما  تسناد . یمالسا 
يرما ره  زا  اهنآ  تسا  هدوب  یگتـسبمه  داحتا و  تیاعر  رب  رگیدکی  بیغرت  هیـصوت و  نتـشامگ و  تمه  یگدنکارپ و  هقرفت و  زا  ندیزگ 
مهان تداسح ، لخب ، يزوت ، هنیک  دننام  يروما  دندیزرویم ؛ بانتجا  درکیم  تسـس  ار  ناشتردـق  تسکـشیم و  ار  ناشتارقف  نوتـس  هک 
کی ناشنامرآ  فده و  دندوب و  عمتجم  مه  اب  هک  یماگنه  دنتـشاد  یلاح  هچ  دیرگنب  رگیدکی . زا  ندـیزگ  يرود  ندرک و  تشپ  يرکف ،
تهج کی  رد  اهمیمصت  دنتشاد و  یفاک  یتریصب  دوب ، ریسم  کی  رد  ناشیاهریـشمش  اهتـسد و  قفاوم -  گنهامه و  ناشیاهلد  دوب -  زیچ 

لوقعم و تدحو  یمالـسا  تما  تدـحو  زا  روظنم  دـندوبن .»؟ نایملاع  باقر  کلام  ناهج و  راطقا  ياورنامرف  دـندوب  نینچ  یتقو  ایآ  دوب ،
کی ياراد  دنتـسه و  رگیدکی  هب  لصتم  هک  سنج  کی  زا  زیچ  ود  هک  دوشیم  هتفگ  یتدـحو  هب  یفاضا  تدـحو  تسا . هیفاضا  تدـحو 

نوزفا ناشناوت  تردـق و  دنتـسه و  یقاب  ود  ره  هک  دـنوش  یکی  هک  هناخدور  بآ  ود  لثم  دـننک  ادـیپ  تدـحو  مه  اـب  دنـشابیم  زین  مکح 
شخب نیا  دروم  رد  اما  و  تسه . هدوب و  نونکات  یمالسا  هیلوا  نورق  زا  نادنمشیدنا  املع و  نازوسلد ، یمامت  هتـساوخ  تدحو  نیا  ددرگ .
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لاؤس حرط  طرـش  شیپ  امـش و  شـسرپ  لوا  شخب  هب  هجوت  اب  دوشیم ؟ هداد  شزرا  یب  فرحنم و  ياهباتک  رـشن  هزاجا  ارچ  هک  لاوس  زا 
اـهتموکح و دروـم  رد  یتاداـقتنا  هک  تسا  يداـقتعا  یخیراـت و  ياـهباتک  پاـچ  ناـتروظنم  دـسریم  رظن  هب  دـشابیم  تدـحو  ثحب  هک 
هک یباتک  ره  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  دـنراد . (ع ) یلع ماما  تموکح  نارود  نامدرم و  راتفر  لامعا و  یـضعب  اـی  مالـسا و  هیلوا  ياـهتفالخ 

هدرک نآ  شراگن  هب  مادقا  هداد و  صیخـشت  دوخ  هاگدید  زا  ار  عوضوم  نآ  هب  نتخادرپ  نتـشون و  ترورـض  ياهدنـسیون  دوشیم  هتـشون 
دنچ یتاراـبع  هب  ناوتیمن  دـنهد و  صیخـشت  عوـضوم  نآ  رد  ناـهاگآ  ارآ و  ناـبحاص  یتسیاـب  ار  باـتک  کـی  ندوـب  شزرایب  تسا و 
بتک ای  تایاور و  نآرق ، زا  ياهلدا  اهناهرب و  اهلالدتـسا ، ياراد  اهباتک  نیا  کشیب  تفرگ . هدـیدان  ار  یـصخش  هلاـس  نیدـنچ  تاـمحز 
روشک رد  دومن . تواضق  اهنآ  دروم  رد  ناشیاهاعدا  تمـسق  دروم  رد  قیقحت  اـهنآ و  قیقد  هعلاـطم  اـب  ناوتیم  هک  دنتـسه  ربتعم  یخیراـت 

بهاذم زا  کی  ره  ناوریپ  دسریم و  پاچ  هب  یبهذم  فلتخم  تایرـشن  بتک و  دراد و  دوجو  يددـعتم  هیملع  ياههزوح  هک  ام  یمالـسا 
هتبلا دشابن  یبهذم  ای  یسک و  دنیاشوخ  دنچ  ره  درادن  لمأت  ياج  باتک  رشن  دنزادرپیم ، دوخ  یبهذم  ناغلبم  ناملاع و  تیبرت  هب  هنادازآ 

دش و دهاوخ  هتفرگ  نآ  شورف  دیرخ و  رـشن و  يولج  دشاب  هدرک  نیهوت  رگید  بهاذم  ناوریپ  يداقتعا  لوصا  هب  هدش  رـشتنم  باتک  رگا 
نوعتباف لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلا   » هک مییامن  هراشا  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  رخآ  رد  و  دـنریگیم . رارق  ینوناق  تازاجم  دروم  اهنآ  ناگدنـسیون 
باختنا ار  اهنآ  نیرتهب  لماک  یعقاو و  تقد  هعلاطم و  اب  دنوشیم و  ار  نانخـس  هک  تسا  نیا  نارادـنید  نانمؤم و  فاصوا  زا  { 1 «} هنسحا

هیآ 39. رمز ، هروس  [. 1 . ] دنیامنیم

؟ دوشیم يریگولج  دب  دصق  نودب  نارسپ  نارتخد و  طابترا  زا  هعماج  رد  ارچ  سپ  دنادیمن ؟ رگیدکی  ردارب  رهاوخ و  ار  نادرم  نانز و  مالسا  رگم 

شسرپ

يریگولج دب  دصق  نودب  نارسپ  نارتخد و  طابترا  زا  هعماج  رد  ارچ  سپ  دنادیمن ؟ رگیدکی  ردارب  رهاوخ و  ار  نادرم  نانز و  مالسا  رگم 
؟ دوشیم

خساپ

، دیوگب یـسک  رگا  تسین و  شیب  ياهطلاغم  نیا  دنرگیدکی . ردارب  رهاوخ و  نادرم ، نانز و  هک  هدـماین  بلطم  نیا  یتیاور  هیآ و  چـیه  رد 
هانگ و دنـشاب ؟ هتـشاد  عرـش  فالخ  عورـشمان و  طابترا  رگیدمه  اب  هک  دوشیم  لیلد  ندوب  ردارب  رهاوخ و  رگم  ًایناث : تسا . فراعت  هیبش 
هک نز  درم و  نیب  طالتخا  طاـبترا و  تسا . مارح  ینتاـن  ردارب  رهاوخ و  زا  هچ  دریگب و  تروص  ینت  ردارب  رهاوخ و  زا  هچ  یهلا  تیـصعم 

رهاوخ و نادرم ، نانز و  مینک  لوبق  ضرف  رب  رگا  نیاربانب  تسا . رتدـیدش  رتتشز و  ردارب ، رهاوخ و  زا  تسا ، مزالم  هانگ  اب  هاوخان  هاوخ 
یب وا  هب  دننزب و  تسد  شرهاوخ  هب  دنهاوخیم  هک  دنیبب  يرـسپ  رگا  دننک . ظفح  ار  رگیدکی  تمرح  دـیاب  رتشیب  سپ  دـنرگیدکی ، ردارب 
امـش هک  ياهجیتن  سکعرب  دـنرگیدکی ، رهاوخ  ردارب و  نانز  نادرم و   ) هک نآ  لوبق  ضرف  رب  سپ  دـنکیم . عاـفد  وا  زا  دـننکب ، یمارتحا 

رگیدکی هب  دب  هاگن  اهنت  هن  دنراد و  هگن  ار  رگیدـکی  تمرح  نانز  نادرم و  هعماج  رد  دـیاب  سپ  مییوگیم : میریگیم و  هجیتن  دـیاهتفرگ ،
بزع هک  رـسپ  رتخد و  ًاصوصخم  مرحماـن  نز  درم و  هک  تسا  لوبق  لـباق  رگم  ًاـثلاث : دـننک . يریگولج  مه  هب  یتمرح  یب  زا  هکلب  دـننکن ،

اوقت و هک  یلیبدرا  سدـقم  هب  دـننکن ؟ دـب  هاگن  رگیدـکی  هب  دنـشاب و  هتـشاد  طابترا  مه  اب  تسا ، بلاغ  نانآ  رد  توهـش  هزیرغ  دنتـسه و 
! مربیم هانپ  ادخ  هب  تفگ : ینکیم ؟ هچ  دنراذگب ، اهنت  غاب  کی  رد  مرحمان  يرتخد  ای  ینز  اب  ار  وت  رگا  دـنتفگ : هدوب ، ریظن  یب  وا  سدـُق 

جوا رد  هک  نارـسپ  نارتخد و  تسا  لوبق  لباق  هنوگچ  ّنسم ، درمریپ و  مه  دوب و  اوقت  اب  هیقف  ملاع و  مه  یلیبدرا  سدـقم  هک  نیا  حح  إـب ؛
، نارسپ نارتخد و  نیب  طابترا  رد  ًاعبار : دنشاب !؟ هتشادن  رگیدکی  هب  دولآ  توهش  دب و  هاگن  دنشاب و  هتـشاد  طابترا  مه  اب  دنتـسه ، توهش 
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ادخ ناگدنب  نیا  نانآ ، زا  هدافتساءوس  زا  دعب  تقو  نآ  دنتسه . نارتخد  دوریم ، نیب  زا  شیوربآ  تّفع و  دروخیم و  هبرض  رتشیب  هک  نآ 
نیا دننزیم ، نز  قوقح  زا  مد  هک  نانآ  ایآ  تسین ؟ ناوناب  هب  ملظ  نیرتدـب  نیا  ایآ  دـنوریم ! يرگید  دیـص  لابند  نادرم  دـنوشیم و  اهر 

؟ دننک عافد  نانز  قوقح  زا  دنهاوخیم  هنوگ 

؟ تسا بجاو  شباوج  دنک ، مالس  رتخد  هب  نابایخ  رد  یمرحمان  رسپ  رگا 

شسرپ

؟ تسا بجاو  شباوج  دنک ، مالس  رتخد  هب  نابایخ  رد  یمرحمان  رسپ  رگا 

خساپ

هک تسا  باـب  نیا  زا  هن  دـننکیم ، ناـنآ  هب  نارـسپ  هک  ییاـه  مالـس  دـننادب  دـیاب  نارتـخد  " تسین . عمط  یب  مالـس ...  " هدـمآ اـهلثم  رد 
فادها هب  دننک و  زاب  دوخ  يارب  ار  هار  دننکـشب و  ار  وگ  تفگ و  ّدس  دنهاوخیم  هکلب  دنهد ، ماجنا  ار  یمالـسا  بحتـسم  رما  دنهاوخیم 

يارب تلصخ  دنچ  هدمآ : یمالـسا  تایاور  رد  دشاب . هانگ  اب  هارمه  دیاش  هکلب  تسین ، بجاو  اهمالـس  هنوگ  نیا  باوج  اذل  دنـسرب . دوخ 
هب ییانتعا  یب  ندادن و  هناگیب  تسد  هب  ار  دوخ  راقو و  ینیگنس و  يانعم  هب  ربکت  ربکت ؛  - 1 تسا : بوخ  نانز  يارب  یلو  تسا ، دب  نادرم 

، راونالاراحب  - 1 اهتشونیپ : ( 1 .) ندوب وسرت   - 3 تسا . يدـب  فص  نادرم  يارب  اما  تسا ، بوخ  نانز  يارب  لخب   - 2 تسا . نامرحمان 
ص 238. ج100 ،

یلمع يرکف و  لالقتسا  درک و  دییات  دوب , مه  هابتشا  رگا  ار  عمج  کی  ياهراک  دیاب  ایآ  امش  رظن  هب  وش ! تعامج  گنر  مه  اوسر , يوشن  یهاوخ  رگا 
!؟ دشن اوسرات  دروخ  بارش  دیاب  دنتسه , بارش  ندیشون  لوغشم  یگمه  عمج  رگا  ًالثم  تشادن , 

شسرپ

لالقتـسا درک و  دییات  دوب , مه  هابتـشا  رگا  ار  عمج  کی  ياهراک  دیاب  ایآ  امـش  رظن  هب  وش ! تعامج  گنر  مه  اوسر , يوشن  یهاوخ  رگا 
!؟ دشن اوسرات  دروخ  بارش  دیاب  دنتسه , بارش  ندیشون  لوغشم  یگمه  عمج  رگا  ًالثم  تشادن ,  یلمع  يرکف و 

خساپ

زکارم رد  زج  ییالقع  عمج  یتسه  ماظن  رد  دننک . یم  هدافتسا  نآ  زا  طلغ  هب  هک  تسا  هدش  مدرم  زا  يرایـسب  زیواتـسد  لثم  نیا  هنافـسأتم 
تاداع و زا  تخـس  دـنریگ و  یم  يوأم  یهانپ  رد  هدـش و  جراخ  مدرم  هدوت  نایم  زا  ًاـعون  ییـالقع  عمج  نیا  دوش . یمن  لیکـشت  صاـخ 

فرع یتح  قالخا و  هنودرگ  زا  هک  دـنروآ  ور  ییاـهراتفر  هب  يداـع  مدرم  دوش  یم  بجوم  هلـصاف  نیا  دـنزیهرپ . یم  ساـنلا  ماوع  موسر 
بادآ و زا  هک  یمدرم  دوش . یم  نیریاس  يارب  يوریپ  لباق  ياـهوگلاو  اـهدومن  لیکـشت  بجوم  اـه  یفرع  هب  نیمه  تسا .  جراـخ  يداـع 
رد ریثأت  ءهنّظم  مادک  ره  هک  تشاد  دنهاوخ  یّصاخ  ياهدرک  يور  لاح  ياضتقا  هب  دنشاب , هدربن  يا  هرهب  یمالسا  ءهنـسح  تنـس  موسر و 

هاـنگ و زا  رگا  یتح  رازاـب  هچوک و  تاداـع  دـننک . یم  يوریپ  هب  راداو  هدرک  توعد  شیوخ  شیک  هب  ار  يدارفا  یتح  دراد و  رگید  عمج 
هک ییاه  ینیـشن  بش  رد  روضح  هب  دـسر  هچ  اـت  دـشاب , بساـنم  ندرک  تیعبت  نتفرگ و  وگلا  تهج  دـناوت  یمن  دـشاب , رود  هب  تیـصعم 
هک نیا  رب  هوالع  دنوش و  یم  لوغشم  ردخم  داوم  زا  هدافتسا  ای  راگیس و  ندیشک  هب  یعمج  دنک . یم  تیاده  ار  نآ  ناطیش  هدرکان  يادخ 
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فلتخم لیالد  هب  صخـش  رگا  دنناشک . یم  یهابت  هب  زین  ار  ناشیا  هدروآ و  لمع  هب  توعد  ناتـسود  زا  دننک , یم  هارمگ  هدولآ و  ار  دوخ 
تبسناه ناسنا  يرترب  زایتما و  كالم  هک  نآ  لاح  دننک , یم  درط  هتـشادنپ و  هداتفا  بقع  ار  وا  دوشن , ناشیا  عمج  رد  روضح  هب  رـضاح  , 

لقع رب  هیکت  اب  هک  دیرفآ  روعش  اب  لقاع و  ار  ناسنا  دنوادخ  (. 1 : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسین .  تیدوبع  اوقت و  هب  زج  رگید  کی  هب 
اب قباطم  دید  رگا  دجنـسب ; ار  نآ  دنتـسه , يراک  هب  لوغـشم  یعمج  دید  رگا  دهد و  صیخـشت  هاچ  زا  هار  دـنک و  باختنا  ار  شیوخ  هار 

سأر و رد  اه  نآ  ییوگ  باوصان  زا  تتامـش و  زا  هدرک و  زیهرپ  ناـشیا  زا  هنرگ  ددـنویپب و  عمج  نآ  هب  تسا ,  فرع  بهذـم و  لـقع و 
هیآ 38  39  ) رمز یقروا 2 . پـ  ) هیآ 13  49  ) تارجح یقروا 1 . پـ ( ) 2  : .) تسا وا  نابیتشپ  لاعتم  يادخ  نوچ  , دیسارهن راتفگ 

تابحتسم هب  رت  شیب  یلصا ؟  هن  دننک , یم  تبحـص  یعرف  تاعوضوم  نوماریپ  رت  شیب  دنوش , یم  مازعا  روشک  رـسارس  هب  هک  ینویناحور  رثکا  ارچ 
؟  تابجاو هن  دنزادرپ , یم 

شسرپ

هب رت  شیب  یلصا ؟  هن  دننک , یم  تبحـص  یعرف  تاعوضوم  نوماریپ  رت  شیب  دنوش , یم  مازعا  روشک  رـسارس  هب  هک  ینویناحور  رثکا  ارچ 
؟  تابجاو هن  دنزادرپ , یم  تابحتسم 

خساپ

یلصا و لیاسم  بلاط  هک  نیاو  یشوهزیت  رطاخ  هب  امش  زا  دیا . هدرک  راهظا  هک  تسا  نامه  بلطم  میریذپب  دیاب  اه  یخلت  همه  اب  هنافسأتم 
یم حرطم  ار  امـش  ءهتـساوخ  ربانم  رد  هک  يدارفا  دـندایز  دنتـسین . هنوگ  نیا  نویناحور  ءهمه  هتبلا  دومن . ینادردـق  دـیاب  دـیتسه , یبوجو 

لیاسم زا  نآرق و ... فیرحت  مدـع  زاجاو و  تیالو  ماما 7و  6و  ربمایپ ثیدح  نتفگ  خزرب و  ربق و  داعم و  ادخ , دوجو  تابثا  رگم  دـنزاس .
حرطم ار  یعرف  لیاسم  ًابلاغ  هک  يا  هدع  دـننک ؟ یم  ثحب  اه  نآ  نوماریپ  نویناحور  زا  يرایـسب  هک  دنتـسین  يداقتعا  یبوجو و  یلوصا و 

حرط ءهدهع  زا  دـنناوت  یمن  دنتـسین و  رادروخرب  یفاک  یملع  ییاناوت  زا  یخرب  هنافـسأتم   1 دشاب : ریز  تاهج  رطاخ  هب  دـیاش  دـنزاس , یم 
لثم یعرش  لیاسم  هک  دوب  نانچ  مسر  میدق  زا  مینک .  یم  نینچ  مه  ام  دندرک , نانچ  نویفرص  هک  هبلط  نیب  فورعم  تسا  یلثم   2 دنیآرب .

3 دشاب . یم  ظوفحم  يا  هدع  يارب  مه  زورما  رد  هویش  نامه  هنافسأتم  دش . یم  هتفگ  ناضمر  هام  رد  نید  لوصا  تالماعم و  هزور ,  زامن ,
يرورـض ار  لیاسم  هنوگ  نآ  حرط  هدـع  نیا  اذـل  تسا .  رارقرب  ماکحا  نایب  نآرق و  تئارق  سلاـجم  اهاتـسور  اهرهـش و  رثکا  رد  ًـالومعم 

... يرازاـبو و يرادا  ییاتـسور ,  يرهـش و  داوس , اـب  داوس و  مک  داوس و  یب  زا  معا  یفلتخم  دارفا  یمومع  سلاـجم  رد  ًاـعون   4 دننادیمن .
5 دوش . یم  يراددوخ  لیاسم  هنوگ  نیا  حرط  زا  دبلط , یم  ار  یـصاخ  طیارـش  نامز و  یلالدتـسا ,  بلاطم  حرط  نوچ  دننک . یم  تکرش 

حرط یمومع  سلاجم  رد  هک  دوش  یم  ادیپ  هعماج  رد  یتدیقع و ... يداصتقا و  یخیرات و  یسایس و  لیاسم  يرسکی  ینامز  رصع و  ره  رد 
توعد تعاس  دنچ  فرظ  رد  ار  يددعتم  دارفا  نوچ  دنرصقم , سلاجم  ناگدننک  هماقا  ناسـسؤم و  يدراوم  رد   6 دراد . ترورض  اه  نآ 

یلیخ سلاجم  هنوگ  نیا  رد  یلالدتـسا  لیاسم  حرط  تسا  یهیدب  تسین .  رتشیب  تقو  تعاس  مین  یلا  تسیب  مادـک  ره  يارب  هک  دـننک  یم 
. دوش رتهب  ًادعب  میراودیما  تسین .  بولطم  نویناحور  تاغیلبت  تیفیک  هک  میریذپب  دیاب  تاهیجوت  نیا  ءهمه  اب  تسین .  بسانم 

رد ای  میزادرپب و  تبحص  هب  اهنآ  اب  هک  دهدیمن  هزاجا  دهدیم و  جرخ  هب  تیـساسح  ییاد و  ومع ، رـسپ  نوچ  لیماف  ياهرـسپ  اب  ام  راتفر  مردپ 
؟ تسا حیحص  راک  نیا  ایآ  میوش . لوغشم  هریغ  نویزیولت و  ياشامت  هب  قاتا  لخاد 

شسرپ
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میزادرپب و تبحص  هب  اهنآ  اب  هک  دهدیمن  هزاجا  دهدیم و  جرخ  هب  تیساسح  ییاد و  ومع ، رسپ  نوچ  لیماف  ياهرـسپ  اب  ام  راتفر  مردپ 
؟ تسا حیحص  راک  نیا  ایآ  میوش . لوغشم  هریغ  نویزیولت و  ياشامت  هب  قاتا  لخاد  رد  ای 

خساپ

عونمه هب  جاتحم  طباور  رد  تسا و  یعامتجا  یندم و  يدوجوم  ناسنا  مینک . نایب  ار  ياهمدـقم  تسیابیم  ناتلاؤس  هب  نداد  خـساپ  زا  لبق 
مولع و يریگارف  رد  جایتحا  تشیعم ، رد  جاـیتحا  تسا . تواـفتم  دـننکیم ، ادـیپ  رگیدـکی  هب  تبـسن  رـشب  عون  هک  یتاـجایتحا  دـشابیم .

نآ دـشاب و  رتمهم  همه  زا  دـیاش  هک  دراد  دوجو  يرگید  جایتحا  اما  اهیتسود .  اهتقافر و  هب  زاین  دوقع . تالماعم و  رد  جایتحا  عیاـنص ،
ناربمایپ هک  ار  ییاه  تعیرش  نایدا و  مامت  دوشیم . مزال  یـصاخ  ياههزیرغ  نتـشاد  هطـساو  هب  هک  تسا  مه  هب  تبـسن  درم  نز و  جایتحا 

دب و دناوتیمن  لقع  لاح  نیا  اب  دهد . صیخشت  ار  دب  بوخ و  ات  دش  هدیرفآ  لقاع  رشب  دیوگیم : دناهدروآ ، ناغمرا  هب  رشب  تیاده  يارب 
هب یتردق  موکحم  لقع  یسنج ، تالیامت  هزیرغ و  ثحب  رد  ًالثم  دهد ، ناشن  ییارجا  راکهار  هداد و  صیخـشت  ار  روما  زا  يرایـسب  بوخ 

تهج نیمه  هب  تسا . روهقم  لـقع  یتـسرپ ، اـیند  یهاوخ و  نوزفا  یتـسود ، لاـم  یبلطتردـق ، ثحب  رد  اـی  تسا و  توهـش  سفن و  ماـن 
نید یهلا  نایدا  هلمج  زا  دزادـنیب . هار  يدوبهب  ریـسم  رد  ار  ناشلقع  تیادـه و  تسار  هار  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  ار  ناربمایپ  ملاع  دـنوادخ 

. دش هضرع  مدرم  هب  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  طسوت  تسا و  نید  نیرتلماک  نیرترب و  نیرخآ و  هک  دشابیم  مالـسا 
درم و نز و  طباور  رد  میرح  ظفح  اهنآ  هلمج  زا  دراد . ییاهروتـسد  هیـصوت و  یعامتجا  نوئـش  موسر و  بادآ و  یمامت  رد  مالـسا  نید 

ورف يزاب ) رظن  زا   ) ار ناگدید  وگب  نمؤم  نادرم  هب  : " دـیامرفیم نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . راگنلو  ياهترـشاعم  بادآ و  زا  زیهرپ 
نانز هب  و  تسا . هاگآ  دـننکیم ، هچنآ  هب  دـنوادخ  نامگ  یب  تسا . رتهزیکاـپ  ناـنآ  يارب  نیا  دـنرادب . ظوفحم  ار  ناشـسومان  دـنراذگ و 

يرـسور دننکنراکـشآ . تسا ، راکـشآ  هچنآ  زج  ار  ناشتنیز  دنرادب و  ظوفحم  ار  ناشـسومان  دـنراذگ و  ورف  ار  ناشناگدـید  وگب : نمؤم 
ای ناشنارـسپ  ای  ناشرهوش  ناردـپ  ای  ناشردـپ  ای  ناشرهوش  رب  رگم  دـننکن ، راکـشآ  ار  ناشتنیز  دـنزادنیب و  ناـشیاهنابیرگ  رب  ار  ناـشیاه 
هک تسا  هدمآ  باب  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  تایآ ، رب  هوالع  ( 1" .) ناشرهاوخ نارسپ  ای  ناشردارب  رسپ  ای  ناشردارب  ای  ناشرهوش  نارـسپ 

ًالماک هلئسم  نیا  تلع  دنوش . لوغـشم  زامن  ای  اعد و  هب  دنچ  ره  دنـشاب ، مه  رانک  تولخ ، ناکم  رد  دنناوتیمن  مرحمان  یبنجا و  درم  نز و 
شنیرفآ تسا . وا  تشرس  ناسنا و  ياههزیرغ  ءزج  نیا  و  دراد ، سوه  لیم و  فلاخم ، سنج  هب  تبـسن  هراومه  ناسنا  هک  تسا  صخـشم 

لباقم رد  نز  ًالثم  تیمرحم ، دراوم  رد  رگم  تسا  هدشن  هتـسناد  زیاج  سکع  هب  ای  درم و  اب  نز  هطبار  تسا . هدرک  ردقم  نینچ  ناسنا  يار 
ردام همع ، هلاـخ ، نز ، رداـم  رداـم ، نز ، لـباقم  رد  درم  اـی  ییاد ، ومع و  هداز و  رهاوخ  اـی  هداز  ردارب  ردارب و  دـج و  اـی  ردـپ و  اـی  رهوش 

، ییوشانز ياهتلع  زا  یکی  ًـالوصا  دنتـسه و  مرحم  ًـالماک  رگیدـکی  هب  تبـسن  هک  رهوش  نز و  زج  هب  هدازرهاوخ . هداز و  ردارب  گرزب ،
ادج يراتفر  همع  رـسپ  ییادرـسپ و  هلاخ ، رـسپ  ومع ، رـسپ  نوچ  یمرحمان  دارفا  مراحم و  رگید  اب  اهنآ  تسا ، لباقتم  يدـنم  هرهب  عتمت و 

اب ومع  رـسپ  ییاد و  رـسپ  همع و  رـسپ  هلاخ و  رـسپ  مالـسا ، رظن  رد  یلو  دنراد ، یلیماف  تبـسن  يدنواشیوخ و  دنچ  ره  ناشیا  نوچ  دنراد ،
مارتـحا ناـتیومع  ردـپ و  تاـیرظن  هب  سپ  تسا . هدـش  مرحم  دارفا  هب  هراـشا  هـیآ  رد  هـک  روـط  ناـمه  دـنرادن ، یتواـفت  رگید  ياـهمرحم 

قاتا کی  رد  دـنناوتیمن  ناوج  ًاصوصخ  مرحمان  رفن  ود  دـیوگیم : مالـسا  نید  دنتـسه . رادـنید  عرـشتم و  يدارفا  اـهنآ  اریز  دـیراذگب ،
هتشاد یکیدزن  تبسن  رگیدکی  اب  ود  نآ  هچ  رگا  دوشیم ، یناطیـش  ياههبذاج  بجوم  تولخ ، طیحم  رد  مرحمان  ود  روضح  اریز  دنـشاب ،

هک تسا  هدش  شرافس  (ع ) ناموصعم تانایب  رد  یتح  دهدیم و  جرخ  هب  يدایز  ساوسو  دراوم  هنوگ  نیا  رد  مالـسا  سدقم  نید  دنـشاب .
نـس رثکادح  تیاور  نیا  رد  ( 1 .) دوش ادج  رگیدـکی  زا  ناشیاه  باوختخر  دـیاب  دنـسرب ، یگلاس  هد  نس  هب  هناخ  کی  رد  نادـنزرف  یتقو 

. دراد نادـنزرف  راتفر  نیدـلاو و  صیخـشت  رظن و  هب  یگتـسب  هک  تسا  هدـمآ  یگلاس  شـش  ات  اهتیاور  یـضعب  رد  یگلاس و  هد  ات  زاـجم 
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یناوجون و هلحرم  دراو  هتـشذگ و  نس  نیا  زا  رگا  سپ  دراد . رهاوخ  ردارب و  نوچ  مرحم  دارفا  لزنم و  لـخاد  هب  هراـشا  طوـبرم  ثیداـحا 
کی رد  تسیابیمن  دنتـسه ، ناوج  ای  ناوجون  هک  يرهاوخ  ردارب و  ًالثم  دوش و  ماجنا  دـیاب  يرتعیـسو  ياـهيریگشیپ  دـناهدش ، یناوج 

یگدنز نوئـش  مامت  رد  ياهدنهد  زیهرپ  یـساسا و  شقن  تیبرت  سپ  دنزادرپب . تحارتسا  هب  ردام  ردـپ و  روضح  زا  رود  هب  تولخ و  قاتا 
: دـنیامرفیم تولخ  ياهناکم  ای  هتـسبرد و  قاتا  لثم  صاخ  لحم  رد  روضح  مرحمان و  اب  طابترا  زا  بانتجا  باـب  رد  اـهقف  اـملع و  دراد .

ادـخ رکذ  هب  هچ  تسا ، مارح  دوش ، دراو  دـناوتیمن  مه  يرگید  تسین و  اجنآ  رد  یـسک  هک  یتولخ  لـحم  رد  مرحماـن  نز  درم و  ندوب  "

يرگید صخـش  هک  دشاب  یلوط  رگا  یلو  تسین ، حیحـص  اج  نآ  رد  مه  ناشزامن  رادیب . ای  دنـشاب  باوخ  تبحـص . هب  ای  دنـشاب  لوغـشم 
ردپ و لثم  اهرتگرزب  دـینیبیم  رگا  سپ  ( 2" .) درادن یلاکـشا  دشاب ، اج  نآ  رد  دـمهفیم ، ار  دـب  بوخ و  هک  ياهچب  ای  دوش  دراو  دـناوتب 

تیـساسح دیریگب و  کین  لاف  هب  ار  هلئـسم  نیا  دنهدیم ، ناشن  تیـساسح  ناشنادنزرف  اب  امـش  راتفر  رد  گرزب  ردـپ  ومع و  ییاد ، ردام ،
رد هچ  رگا  دنتسه . اهمرحمان  هیقب  لثم  هلاخ  رسپ  همع و  رسپ  ییاد و  رسپ  ومع و  رسپ  نوچ  يدارفا  دینادب . ینید  تریغ  یبهذم و  ار  اهنآ 

و تفرگ . دای  اهنآ  زا  دننادیم  يزیچ  رگا  تخادرپ و  اهنآ  اب  یملع  ياهثحب  هب  رگید  دارفا  روضح  رد  ًالثم  دوشیم  صاخ  دراوم  یضعب 
لماک و باجح  تیاعر  اب  تسیابیم  ییاهرادید  نینچ  دـشابن . نارگید  روضح  نودـب  تولخ و  لحم  رد  ییاه  طابترا  نینچ  دـینک  یعس 

يرتهب ياههبرجت  دیدیسر ، یگدنز  رتالاب  لحارم  هب  یتقو  کیدزن  هدنیآ  رد  هللاءاش  نا  دریگ . ماجنا  دنلب  هدنخ  حازم و  یخوش و  زا  زیهرپ 
. درک دیهاوخ  بسک  ار 

هچوک و رد  دهاوخ  یم  نم  زا  مدزمان  متفرگ ، دزمان  هک  یتقو  زا  یلو  متفر ، یم  نوریب  وتنام  اب  هتبلا  مدوب . باجح  اب  رایـسب  میدزمان  زا  لبق  ات  نم 
تسود د وا  یلو  دنکن  تساوخرد  ار  راک  نیا  هک  میوگ  یم  وا  هب  مه  یلیخ  مراذگب . نوریب  يرسور  زا  ار  میاهوم  زا  یمک  هدرک و  شیارآ  نابایخ 

شسرپ

رد دـهاوخ  یم  نم  زا  مدزمان  متفرگ ، دزمان  هک  یتقو  زا  یلو  متفر ، یم  نوریب  وتنام  اب  هتبلا  مدوب . باجح  اب  رایـسب  میدزمان  زا  لـبق  اـت  نم 
تـساوخرد ار  راـک  نیا  هک  میوگ  یم  وا  هب  مه  یلیخ  مراذـگب . نوریب  يرـسور  زا  ار  میاـهوم  زا  یمک  هدرک و  شیارآ  ناـبایخ  هچوک و 

؟ منکب راکچ  دیاب  متسه ؟ راکهانگ  نم  ایآ  تروص  نیا  رد  دراد . تسود  وا  یلو  دنکن 

خساپ

ََيوه تسا ، ناوج  نوچ  وا  هتبلا  دینک . لمع  دوخ  یعرـش  ۀفیظو  هب  دیاب  ناشیا  هب  بدا  تیاعر  ناترهوش و  هب  مارتحا  نمـض  زیزع ! رهاوخ 
. دوشب امـش  يادیـش  هتفیـش و  هک  دینک  بلج  دوخ  هب  ار  وا  يروط  ییور  هدنخ  اب  هدیدنـسپ و  راتفر  قالخا و  اب  امـش  دراد . ییاه  سوه  و 
هب وا  یگتـسبلد  لاح  نیع  رد  دش . دهاوخ  رت  رثؤم  وا  يارب  امـش  ياه  تحیـصن  اه و  فرح  دـیدرک ، بلج  دوخ  هب  ار  وا  تبحم  هک  یتقو 

رطخ امـش  يارب  دیوش ، رهاظ  نابایخ  هچوک و  رد  هتـسارآ  يا  هرهچ  اب  امـش  رگا  دناد  یمن  ًالعف  وا  دش . دهاوخ  رت  مکحتـسم  رتشیب و  امش 
دعب دنداتفا و  نادایـص  ماد  رد  دندمآ و  نوریب  هناخ  زا  هدرک ، شیارآ  يرهاظ  اب  دـندرک و  جاودزا  هزات  هک  ینارتخد  اسب  هچ  تسا . نیرفآ 

اب زابـسوه  ةدـننار  دـندش و  نیـشام  رب  راوس  هدرک ، كزب  ِمناـخ  سورع  اـب  هارمه  داـماد  هزاـت  دراوم  زا  یخرب  رد  دـشن .  يربخ  اـه  نآ  زا 
زا زگره  دنادب ، امش  رهوش  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  رامآ  رگا  درب . ار  سورع  تخادنا و  یماد  هب  ار  هبرجت  یب  داماد  هزات  نوگانوگ  ياهدنفرت 
اب دشاب . عمج  ناتساوح  دیاب  تسا . هدرتسگ  امش  لاثما  يارب  نادایـص  ماد  دینادب  دییآ . نوریب  هناخ  زا  هنوگ  نیا  دنک  یمن  تساوخرد  امش 

یناسک ًاصوصخم  تسا ، نانز  نادرم و  ظفاحم  باجح  هک  دینادب  دنک . رظن  فرص  دوخ  تساوخرد  زا  هک  دیهاوخب  ناتدزمان  زا  مرن  نابز 
دید دیاب  دراد .  او  هانگ  هب  ار  امـش  دناوت  یمن  رـسمه  تسین .  یخوش  يرادنید  لئاسم  ًانمـض  دنتـسه . سورع  داماد و  هزات  امـش  دننام  هک 
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یم رگا  تسا  یتریغ  یب  تمالع  نیا  هک  دـهد  ناـشن  مدرم  ۀـمه  هب  ار  شرـسمه  ییاـبیز  تسا  لـیام  تسیچ ؟ راـک  نیا  زا  ناـشیا  ةزیگنا 
امش تروص  ره  رد  . تسا تراقح  ساسحا  یلقع و  مک  ۀناشن  نیا  هک  دراد  یسناش  بجع  دنیوگب  دنازیگنا  رب  ار  نارگید  ترـسح  دهاوخ 
مرخ یمن  ار  راگدرورپ  بضغ  رهوش ، ياضر  رطاخ  هب  زگره  هدنب  دییامرفب  دینک و  یگداتسیا  مکحم  صرق و  ناملسم  نز  کی  ناونع  هب 

لوئـسم ابمیقتـسم  نفلت  اب  دوبن  یعناـم  رگا  دـتفا .  یمن  ییادـج  رکف  هب  زگره  وا  هتبلا  موش .  یم  ادـج  وت  زا  ینک  يراـشفاپ  یهاوخب  رگا  . 
. دنیامن عناق  قطنم  اب  ار  ناشیا  ات  دیهدب  رهوش  تسد  هب  ار  یشوگ  هدرک و  تبحص  يراوزبس  یتعیرش  ياقآ   ، دحاو

؟ تسیچ تّلع  دننک .  یم  تکرش  اه  شنج  مسارم  زا  رتمک  يرادازع  مسارم  رد  مدرم 

شسرپ

؟ تسیچ ّتلع  دننک .  یم  تکرش  اه  شنج  مسارم  زا  رتمک  يرادازع  مسارم  رد  مدرم 

خساپ

رادروخرب يرتشیب  ّتیباّذـج  زا  يرادازع  مسارم  رگا  هتبلا  دنتـسه . نینچ  نیا  اه  ناسنا  ۀـمه  تسا . سونأم  رتشیب  اه  يداش  اب  ًاتعیبط  ناـسنا 
. دننک یم  تکرش  رتشیب  مدرم  دوش ، توعد  فورعم  ياه  يربنم  زا  توص و  شوخ  ناحاّدم  زا  دشاب و 

ایآ مینک . کمک  هک  تسا  ام  هفیظو  دننکیم  لایخ  دنوشیم و  مه  راک  بلط  هکلب  دننکیمن ، رکـشت  اهنت  هن  هک  دنکیم  کمک  يدارفا  هب  ناسنا  یهاگ 
؟ مییامن کمک  زاب  يدارفا  نینچ  هب 

شسرپ

هک تسا  ام  هفیظو  دـننکیم  لایخ  دـنوشیم و  مه  راک  بلط  هکلب  دـننکیمن ، رکـشت  اهنت  هن  هک  دـنکیم  کمک  يدارفا  هب  ناسنا  یهاـگ 
؟ مییامن کمک  زاب  يدارفا  نینچ  هب  ایآ  مینک . کمک 

خساپ

دودـح نآرق  تسا . ناسنا  لاح  هب  دـیفم  هدیدنـسپ و  رایـسب  تافـص  زا  یهلا  ناگدـنب  زاین  ندروآرب  نانآ و  هب  ناسحا  نارگید و  هب  یکین 
دنوادخ " "]و   1] تسا ناراکوکین  اب  ادـخ  تسا ": هداد  رارق  شیاتـس  دروم  ار  اهنآ  ـالاب  دـح  رد  هدرک و  داـی  ناراـک  وکین  زا  راـب  لـهچ 
ترضح تسا . هتفر  رده  هب  دوش ، یکین  لها  ان  هب  رگا  تفگ : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  رد  یکی  [" . 2] دراد تسود  ار  ناراکوکین 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  [" . 3] ددرگ لماش  ار  يدب  کین و  ره  هک  دشاب  اسآ  لیس  ناراب  دننام  یتسیاب  ناسحا  یکین و  تسین . نینچ  دومرف ":
وت دوبن ، یکین  ۀتـسیاش  يو  رگا  هک  رادم  غیرد  تسیاشان ، هتـسیاش و  دـب ، هچ  کین و  هچـسکچیه  ةرابرد  ار  ریخ  راک  دومرف ": هلآ  هیلع و 

تبغر یب  یکین ، ناسحا و  زا  ار  وت  ناساپسان  یساپسان  زگره  دومرف ": مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  [" . 4] دوب یهاوخ  هتسیاش  راک  نیا  هب  دوخ 
تـسود ار  ناراـکوکین  دـنوادخ  هوـالع ] هب  . ] یـشاب هدومنن  یناـسحا  يو  هب  هک  دـنک  ینادردـق  وت  زا  یـسک  اـسب  هچ  دزاـسن . درـس  لد  و 

هدـش اراد  ار  تلیـضف  داـعبا  ۀـمه  تـقیقح  هـب  دـنک ، یکین  راـک  دـب  اـب  هـک  سک  ره  دوـمرف ": رگید  ثیدـح  رد  ترـضح  [" . 5] درادیم
نایوگدب و هب  هک  دوب  نیا  تیب  لها  ةریس  ًالوصا  داد . مجلم  نبا  هب  دندروآ ، شیارب  هک  يریـش  زا  راوگرزب  نآ  هک  هنوگ  نامه  [" . 6] تسا
ار وا  يو  هک  نانچ  ماگنه  بش  ترـضح  تشاد . دنمتـسم  يومع  رـسپ  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  دـندرکیم . یکین  ناـش  نانمـشد 
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. دهد ازس  ار  وا  ادخ  دنکیمن . ار  يدنواشیوخ  تیاعر  نیسحلا  نبا  یلع  تفگ : ومع  رسپ  دیشخب . وا  هب  رانید  دنچ  تفر و  شدزن  دسانشن ،
عطق ناسحا  نآ  دش و  دیهش  ترضح  یتقو  دناسانشن . شیومع  رـسپ  هب  ار  دوخ  و  درک ، يرابدرب  ییابیکـش و  دینـش و  ار  نانخـس  نیا  ماما 

زادنا هلجد  درد  نکیم و  یکین  وت  [ 7]1. دوب ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  راکوکین  درم  دیمهف  تقو  نآ  دش ،

؟ تفای تسد  یلاع  نایب  ّنف  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ تفای تسد  یلاع  نایب  ّنف  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

ّنف دعاوق  لوصا و  یفاک  تّقد  اب  دناوتب  سکره  هک  دراد  یطباوض  لوصا و  يرـشب ، مولع  نونف و  نوچمه  هباطخ  هک  دـندقتعم  نارونخس 
رونخـس دوبن . رونخـس  بیطخ و  شدوخ  یلو  دوب  هباطخ  ّنف  عضاو  وطـسرا  دنیوگ : یم  دوش . یم  يرهام  بیطخ  دریگب ، راک  هب  ار  هباطخ 

ریذپ ناکما  یگداس  هب  يرونخس  رد  العا  یلصا و  دصقم  هب  ندیسر  دنک . تاعارم  شیاه  ینارنخس  رد  ار  هباطخ  بولسا  هک  تسا  یسک 
دنچ رد  ناوـت  یم  ار  یلاـع  فدـه  نیا  هب  یباـی  تسد  ياـه  هار  دراد . زاـین  تماقتـسا  عیـسو و  تاـعالطا  رایـسب و  نیرمت  هب  هکلب  تـسین 
مرگ يا  هرجنح  حیصف و  ینایب  بلاج ، یگنهآ  یعیبط ، روط  هب  هک  تسا  یسک  قفوم  بیطخ  یتاذ : دادعتـسا  فلا ) درک : هصالخ  عوضوم 

كاپ بلق  روش و  رپ  رس  زوسرپ و  یلد  دوشن . نایب  يدرـس  نابز و  تنکل  راتفرگ  دنک . ادا  حیحـص  ار  فورح  جراخم  دشاب . هتـشاد  اریگو 
تسد هباطخ  دنلب  هّلق  هب  دناوت  یم  نیرمت  اب  يدرف  نینچ  دشاب . هتسارآ  راشرـس  شوه  يوق و  نهذ  روضح  رظنم و  ییابیز  هب  دشاب . هتـشاد 

ار تغالب  تحاصف و  رارسا  ات  دیامن  هعلاطم  ار  تسدربز  نارونخس  نابیدا و  راتفگ  دیاب  تسخن  نارنخس  نابیدا . نانخس  ۀعلاطم  ب ) دبایب .
زا يرایـسب  دسانـشب . ار  نآ  يابیز  بوخ و  شور  ظافلا و  يریگراک  هب  ةویـش  دـبایرد و  ار  زغن  اـبیز و  تاریبعت  دـیایب و  اـه  نآ  مـالک  رد 

هدامآ ینارنخـس  نیودت  يارب  ار  دوخ  یهذ  ۀـنیمز  ات  دنتـسج  یم  هرهب  نارگید  بوتکم  ياه  ینارنخـس  زا  زاغآ  رد  فورعم ، ناگدـنیوگ 
اه رخـسمت  ًانایحا  تاضارتعا و  تالاکـشا و  لباقم  رد  دزاس و  هدامآ  دیادش  لمحت  يارب  ار  دوخ  دیاب  بیطخ  سفن : رب  طلـست  ج ) دنزاس .

يدایز بویع  رما  عورش  رد  ینارنخس  هک  تسا  هدشن  هدید  موادم : میرمت  تضایر و  د ) دوشن . رـسلد  ینارنخـس  زا  دشاب و  رابدرب  روبص و 
مک یلو  دنا  هتشاد  ار  بویع  هنوگ  نیا  نانارنخـس  یمامت  تالمج . ظافلا و  نادقف  نایب و  ییاسران  ات  هتفرگ  نابز  تنکل  زا  دشاب ؛ هتـشادن 

. تسا ندش  رونخـس  زا  هدـنرادزاب  لماوع  زا  سفن  هب  دامتعا  مدـع  هرهلد و  سرت و  سفن : هب  دامتعا  تأرج و  ( 5 تسا . هدش  فرطرب  مک 

. دیادزب دوخ  زا  ار  هرهلد  سرت و  تاعامتجا ، رد  مدرم و  ربارب  رد  نتفگ  نخـس  نیرمت و  اب  دیاب  دوشب ، یبوخ  رونخـس  دهاوخب  یـسک  رگا 
زا اویش  زغن و  نانخـس  بسانم ، ابیز و  راعـشا  دیازفایب . دوخ  تاظوفحم  رب  دناوت  یم  هچ  ره  دیاب  نارنخـس  مزال : تاظوفحم  تامولعم و  و )

یّـصاخ ّتیباّذج  زا  وا  ینارنخـس  ات  دـشاب  هتـشاد  هظفاح  رد  ار  ثحب  عوضوم  اب  بسانم  تایا  ثیداحا و  ظفح  يدعـس و  دـننام  یناگرزب 
. صیخلت اب  دعب ، هب  ص 62  يرونخس ، نخس و  ةرابرد  يراوزبس ، یتعیرش  رقاب  دمحم  [ 22 [ ] 22 .] دشاب رادروخرب 

؟ دنشاب ناما  رد  راکهزب  ناناوج  ّرش  زا  هنوگچ  دننک ، یم  دمآ  تفر و  هعماج  رد  هک  اوقت  اب  باجح و  اب  نارهاوخ 

شسرپ

؟ دنشاب ناما  رد  راکهزب  ناناوج  ّرش  زا  هنوگچ  دننک ، یم  دمآ  تفر و  هعماج  رد  هک  اوقت  اب  باجح و  اب  نارهاوخ 
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خساپ

يورین دـشاب ، رت  شیب  ایح  هچ  ره  تسا . اـیح  مرـش و  دراد ، یم  زاـب  هاـنگ  هب  ندـش  هدولآ  زا  ار  درف  ملاـسان ، طیارـش  رد  هک  یمهم  لـماع 
هب نید  نایاوشیپ  [ 18" .] تسا ناسنا  يایح  مرـش و  ةزادنا  هب  ینمادکاپ  تفع و  : " دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  دوب . دهاوخ  رت  يوق  هدـنرادزاب 

هناخ زا  ترورض  هب  زج  دنا  هدرک  هیصوت  نانز  هب  نار  سوه  ِنادایص  ةدولآ  ياه  هاگن  سرریت  زا  ندوب  ناما  یمومع و  تفع  ظفح  روظنم 
، شـشوپ رد  يریگ  تخـس  اریز  دـنرگنن ، ار  نامرحمان  ات  هداد  رارق  باجح  ةدرپ  رد  ار  اه  نآ  : " دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  دـنوشن . جراـخ 

نآرق دنشاب . هتشاد  دمآ  تفر و  دنیوگب و  نخـس  راقو  تناتم و  اب  دندش ، جراخ  لزنم  زا  رگا  [ 19" .] تسا نانآ  يراوتسا  تمالس و  لماع 
ناشن هبرجت  [ 20 .] دننک عمط  امـش  رد  نالد  رامیب  هک  دییوگن  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  ربمغیپ  نانز  هب  دـیجم 
غارـس ًالومعم  راکهزب  ناناوج  دوش . یم  اه  نآ  یحور  تمالـس  تسارح و  بجوم  نارتخد  طسوت  ایح  باـجح و  تاـعارم  هک  تسا  هداد 
ینخس ادتبا  تسا  نکمم  دنوش ، هجاوم  تیـصخش  اب  راقو و  اب  نیتم و  يدارفا  اب  رگا  اما  دننیبب  اه  نآ  زا  يزبس  غارچ  هک  دنور  یم  يدارفا 

، مکحلاررغ [ 18 . ] دننک یم  يریگولج  نآ  رارکت  همادا و  زا  دنوش ، ور  هب  ور  فرط  نخـس  لمعلا  سکع  اب  یتقو  ًاعطق  اما  دنیوگب  دنـسپان 
ۀیآ 32. ( 33  ) بازحا [ 20 . ] ۀمان 31 هغالبلا ، جهن  [ 19 . ] ص 312 ج 4 ،

رئاس یملع و  لئاسم  لماش  ای  تسا  يداصتقا  یلام و  لئاسم  صوصخ  رد  طقف  ایآ  هدومن  یهن  نارگید  زا  شهاوخ  لاؤس و  زا  مالـسا  ربمایپ  هک  نیا 
؟ دوشیم زین  لئاسم 

شسرپ

لئاسم لماش  ای  تسا  يداـصتقا  یلاـم و  لـئاسم  صوصخ  رد  طـقف  اـیآ  هدومن  یهن  نارگید  زا  شهاوخ  لاؤس و  زا  مالـسا  ربماـیپ  هک  نیا 
؟ دوشیم زین  لئاسم  رئاس  یملع و 

خساپ

؛  نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لهأ  اولئساف  دیامرفیم " : نآرق  تسا  يرورض  مزال و  ناصّـصختم  ملع و  لها  زا  یملع  ياهشـسرپ  لاؤس و 
دیلک هدش  هدز  لفق  اهبلق  [ 16 [؛  لاؤسلا اهحاتفم  لافقأ  بولقلا  دومرف " : نینمؤملاریما ع   " دینک . لاؤس  ناصصختم  زا  دینادیمن  رگا  [ 15]

مّلعملاو و لـئاسلا  هعبرا  هیف  رجوـی  ّهناـف  هّللا  مکمحری  اولئـساف  لاؤـسلا  اـهحاتفم  نئازخ و  ملعلا  دوـمرف " : (ص  ربماـیپ  " تـسا . لاؤـس  نآ 
لاؤس ةرابرد  دـیریگ . رارق  یهلا  محر  دروم  اـت  دیـسرپب  سپ  تسا  لاؤس  ملع  ياـههنیزخ  دـیلک  [ 17 [؛  مهل ّبحملاو  عماسملا  عمتـسملا و 

[18 [؛  ملعلا فصن  لاؤسلا  دومرف " : ص   ) ربمایپ زاب   " ملاع . ملع و  نارادتسود  هدنونش و  مّلعم و  هدننک و  لاؤس  دنربیم : رجا  هتـسد  راهچ 
دیاب باـب  نیا  رد  هتبلا  تسا  بوخ  هکلب  تسین  مومذـم  اـهنت  هن  یملع  لـئاسم  باـب  رد  ندرک  لاؤس  نیارباـنب   " تسا . ملع  زا  یمین  لاؤس 

هب تایاور  رد  هک  روط  نامه  هدئاف  یب  ياهلاؤس  ای  يرگید  ندرک  حضتفم  دصق  هب  هن  دشاب ، يریگدای  دصق  هب  دـیفم و  یملع  ياهلاؤس 
درادنپیم دسانـشن ، ار  نانآ  سک  ره  دننکیمن . لاؤس  نارگید  زا  دنتـسه ، نمؤم  هک  یناریقف  دـیامرفیم " : نآرق  تسا  هدـش  هراشا  اهنآ 

لاؤس زا  دومرف " : رذوبا  هب  (ص  ربمایپ [ 19 " .] دننک ظفح  ار  دوخ  يوربآ  هک  دنهدیم  ناشن  يروط  ار  دوخ  رهاظ  نوچ  دنتـسه ، ینغ  هک 
[20 " .] دـش دـهاوخ  لئاس  ریگندرگ  تمایق  زور  ِینالوط  باسح  تسا و  يراوخ  ّتلذ و  ثعاـب  نوچ  نک  زیهرپ  نارگید  زا  تساوخرد  و 
[21 " .] دنکیم لئاز  ار  بسن  بسح و  دـیامنیم و  لیلذ  ار  زیزع  هک  تسا  يراوخ  ّتلذـم و  قوط  ندرک  لاؤس  دومرف " : نینمؤملاریما ع 
: دومرف ص   ) ربمایپ [ 22 " .] دننکیمن زارد  یسک  يوس  هب  ییادگ  تسد  دنریمب ، یگنسرگ  زا  رگا  یتح  ام  نایعیش  دومرف " : قداص ع  ماما 
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همکحلا نازیم  [ 16 . ] ۀیآ 43 لحن 16 ) [ 15 [ ] 23 " .] دوشیم زاب  وا  يوس  هب  رقف  زا  یباب  دـنک ، زاب  دوخ  يور  ار  لاؤس  باب  یـسک  رگا  " 
نامه [ 23  ] نامه [ 22  ] نامه [ 21  ] ناونع 1708 همکحلا  نازیم  [ 20  ] هرقب ۀیآ 272  نومضم  [ 19  ] نامه [ 18  ] نامه [ 17 . ] ناونع 1702

ناونع 1711.

تسا حیحص  شور  رکف و  نیا  ایآ  دوش . تحاران  وا  زا  نمشد  یتح  سک  چیه  درادن  تسود  مرسمه 

شسرپ

تسا حیحص  شور  رکف و  نیا  ایآ  دوش . تحاران  وا  زا  نمشد  یتح  سک  چیه  درادن  تسود  مرسمه 

خساپ

نیملاعلل ۀـمحر   " ار مالـسا ص ) ربمایپ  دـیجم  نآرق  دوشیم . هدـید  یهلا  ياـیلوا  رد  هک  تسا  ياهدیدنـسپ  تفـص  مدرم  نتـشاد  تسود 
یناسنا تبحم  قشع و  لبمس  ترضح  [ 1 "] یشاب تمحر  رهم و  نایناهج  يارب  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  وت  : " دیامرفیم دنکیم و  یفرعم 
غورفرپ نامشچ  اب  تشذگیم  دحا  هوک  رانک  زا  یتقو  تسا  هدمآ  خیرات  رد  تادامج  تاناویح و  یتح  دیزرویم ، رهم  زیچ  همه  هب  دوب و 
تـسود ار  نآ  ام  دراد و  تسود  ار  ام  هک  تسا  یهوک  هّبحن ؛  انّبحی و  لبج  تفگ "  داد و  رارق  تیانع  دروم  ار  دـُحا  زیمآتبحم  هاـگن  و 

راتفر يروط  وا  اب  مینک  لمع  وا  دـنیاشوخ  لیم و  قباطم  یـسک  ره  اب  هک  تسین  نآ  تبحم  ياـنعم  دـیوگیم : يرهطم  داتـسا  [ 2  "] میراد
اهنت تبحم   " نـیا رب  هوـالع  [ 3  ] تسا ییورود  قاـفن و  هکلب  تسین  تبحم  نیا  دوـش . هدیـشک  اـم  يوـس  هب  دـیایب و  شـشوخ  وا  هـکمینک 
نید مه  مالـسا  تسا  مزـال  درط  عفد و  هزراـبم و  دراد و  ترورـض  زین  تنوـشخ  ییاـهجازم  اهقاذـم و  رد  تسین  تیرـشب  جـالع  يوراد 

تسا (ع ) یلع ماما  عماج  تیـصخش  شاهنومن  هعفاد  مه  دراذ و  هباج  مه  لماک  ناسنا  [ 4  ] تمقن عفد و  نید  مه  تسا و  تبحم  بذـج و 
تیانع یسک  هب  رگا  هکلب  تشادن  هظحالم  یسک  زا  ادخ  هار  رد  یلع  [ 5 .] دوب زاس  یضاران  زاس و  نمشد  يدرم  يرهطم  داتسا  لوق  هب  هک 
دنکیم هدیجنر  ار  وزرآرپ  عمطرپ و  ياهحور  تسا و  زاس  نمشد  تلاح  نیا  دوب . ادخ  رطاخ  هب  درکیم ، هظحالم  یـسک  زا  دیزرویم و 
ینانمشد وا  دننام  سک  چیه  هک  نانچ  مه  تشادن  راکادف  یناتـسود  یلع  دننام  سک  چیه  ربمغیپ  باحـصا  نایم  رد  . " دروآیم درد  هب  و 

يربت یلوت و  [ 6  .] تشگ عقاو  نانمـشد  موجه  دروم  شاهزانج   ، گرم زا  دعب  یتح  هک  دوب  يدرم  تشادـن  كانرطخ  روسج و  نینچ  نیا 
نید عورف  ءزج  هک  ییاج  ات  تسا  مالسا  بتکم  مهم  تاعوضوم  زا  هک  ادخ ، نانمشد  نتشاد  نمشد  ادخ و  ناتسود  نتـشاد  تسود  ینعی 

ص هعفاد ، هبذاج و  يرهطم ، داتسا   - 3 ص 248 . راونالاراحب ج21 ،  - 2 هیآ 107 . ( 21  ) ءایبنا  - 1 یقرواپ : تسا  هزور  زامن و  رانک  رد  و 
ص 109. نامه ،  - 6 ص 108 . نامه ،  - 5 ص 16 . نامه ،  - 4 . 14

؟ دراذگیم رادیاپ  قیمع و  رثا  مدرم  ياهبلق  هب  هک  دراد  دوجو  ربهر  رد  ياهبذاج  هچ 

شسرپ

؟ دراذگیم رادیاپ  قیمع و  رثا  مدرم  ياهبلق  هب  هک  دراد  دوجو  ربهر  رد  ياهبذاج  هچ 

خساپ

ییالاو هژیو و  صاخ ، هاـگیاج  کـی  زا  ینید  هعماـج  رد  يربهر  هکنآ  تسخن  میاـمنیم . بلج  هتکن  ود  هب  ار  امـش  هجوت  زیچ  ره  زا  لـبق 
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؛) جع  ) موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  تسا و  ع )  ) يده همئا  و  ع )  ) ایبنا سپس  دنوادخ ، نآ  زا  تیمکاح  لوا ، هلهو  رد  هک  تسا  رادروخرب 
رد ایلوا ، ایبنا و  يربهر  رارمتسا  ینعی  هیقف ، يربهر  هعیش ، یمالسا  هعماج  رد  نیاربانب  تسا . طئارـشلا  عماج  ناهیقف  ای  هیقف  هدهعرب  يربهر 

نامه هکنیا  مود  هتکن  تفای . راهتـشا  یلجت و  هیقف  یلو  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هزورما  هک  رت ، لزاـن  يهلحرم  بلاـق و 
یناهنپ و صقن  بیع و  هنوگره  زا  نوصم  تسیابیم  ع )  ) يدـه همئا  ایبنا و  نوچ  یناربهر  دوشیم ؛ هدافتـسا  ثیداحا  تایآ و  زا  هک  روط 

يدرف یعامتجا ، یقالخا ، یملع ، ظاحل  و ا ز  دنشاب ؛ هتشاد  زین  هشیدنا  رد  تمصع  رادرک ، راتفگ و  رد  تمصع  رب  هوالع  دنشاب و  راکشآ 
ار مزال  هاگیاج  مدرم  دزن  رد  اـت  دنـشاب  بیع  هنوگره  زا  اربم  اـهیبوخ و  همه  عماـج  رگید  تراـبع  هب  دنـشاب و  هعماـج  دارفا  دمآرـس  و ...

همئا اب  ار  یـسک  هسیاقم  دـصق  ام  هچ  رگا  . ) دـتفا ذـفان  مدرم  سان و  ناج  رد  ناشمالک  هتـشگ و  اـهلد  بوبحم  هجیتن  رد  هدروآ و  تسدـب 
ملع شدوخ ، صاخ  يانعم  هب  تمـصع  زا  ریغ  هب  اهیگژیو -  نیا  زا  يرایـسب  یلو  دزـسن ) نانآ  اب  هسیاقم  ار  يدـحا  نوچ  میرادـن  يدـه 
هیقف یلو  ربهر و  ناونع  هب  موصعم  ماما  تبیغ  نامز  رد  ار  ینید  هعماـج  يربهر  هک  يدرف  رد  تسیاـبیم  زین  رتلزاـن  هلحرم  رد  بیغ و - ...

ارچ هک  دـنتفرگیم  داریا  ص )  ) ربمایپ رب  یتح  هک  رظن  هتوک  ضرغم و  ناریگ  هدرخ  زا  ياهدـع  دزن  مه  ات  دوش ؛ تفای  دریگیم ؛ هدـهع  هب 
و دـیآ ؛ لئان  مـالک  ذوفن  تیبوبحم و  هاـگیاج  هب  مدرم ، داـحآ  دزن  مه  دریگن و  رارق  هنعط  دروم  دوریم و ... هار  رازاـب  رد  دروخیم ، اذـغ 

لحاس هب  ار  نآ  دـشاب و  یمالـسا  هعماـج  تکرح  لاـح  رد  یتشک  يارب  نیما  يراد  ناکـس  رهاـم ، تیارد و  اـب  ییادـخان  نوچمه  دـناوتب 
رظن هب  هک  اـجنآ  زا  یلو  تسا  یلک  امـش  لاؤس  هچ  رگا  یمارگ ! بطاـخم  ددرگ . نومنهر  يونعم  يداـم و  لـماکت  تفرـشیپ و  تداـعس ،

دحرد راصتخا  روط  هب  دـشاب ؛ نیملـسملا  سوئر  یلع  هلظ  هللا  مادا  ياهنماخ  هللا  ۀـیآ  ترـضح  بـالقنا  مظعم  ربهر  امـش  دوصقم  دـسریم 
لاعتم دنوادخ  يارب  یگدنز ، لحارم  یمامت  رد  دنک  یعس  یـسک  رگا  صالخا :  - 1 میروآیم : ملق  هب  ار  یتاکن  شیوخ  كدـنا  تعاضب 

بوبحم یهلا ، گنر  نیمه  رطاخ  هب  وا  ماـن  یتح  وا و  تیـصخش  وا ، مـالک  ًاـنیقی  دـشخبب  یهلا  يهغبـص  ار  شا  یگدـنز  دـنک و  یگدـنز 
، تبرغ دـیعبت و  نارود  تازرابم ، نارود  یگبلط ، نارود  زا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  يربهر  و  دـش . دـهاوخ  دـنوادخ  صلخم  ناگدـنب 

شخرچ هب  ندوب  ییادـخ  صالخا  روحم  رب  ار  هدـش  دای  لحارم  یگدـنز و  يهخرچ  ینونک ، نارود  تزع و  يروهمج و  تساـیر  نارود 
زا رود  هداـس و  یگدـنز  ياراد  هک  ار  هعماـج  یبهذـم  یملع و  ياـههرهچ  اهتیـصخش و  مدرم  یلک  روط  هب  نتـسیز : هداـس   - 2 دروآرد .
قبط و  دوب . دنهاوخ  اونـش  اهنادب ، تبـسن  هتـسناد و  قداص  وا  لمع  اب  ار  وا  راتفگ  و  دنرادیم . تسود  ار  دشاب  قرب  قرزرپ و  تالمجت و 

تایـصوصخ و یخرب  لقن  اسب  هچ  هک  يربهر  نارود  رد  صوصخ  هب  دوب و  هداس  ادـتبا  نامه  زا  هل  مظعم  یگدـنز  علطم ، دارفا  تاراـهظا 
هب دنتـشادیم  تسود  ار  مولظم  درف  مدرم ، هراوـمه  تیموـلظم :  - 3 دشابن . رواب  لباق  يرایـسب  يارب  ناشیا  هنادـهاز  یگدـنز  ياهیگژیو 

نیا متـشادنپیم ! نونکاـت  دومرف : هک  ع )  ) یلع ماـما  زا  ینخـس  داـی  هب  دـشاب . هتـشاد  رارق  تموکح  سأر  رد  دوخ  هک  یمولظم  صوـصخ 
رواـب دوش . عقاو  مولظم  تسا  نکمم  مه  يربـهر  تموکح و  هک  متفاـیرد  نونکا  اـما  دـنرادیم  متـس  شیوخ  مدرم  هب  هک  دـنیاهتموکح 
تمایق يادرف  رگا  دومرف : هک  دنتفرگ . رارق  ملظ  دروم  هاگآان  ناتـسود  ای  اهامن و  تسود  یخرب  يوس  زا  زین  بالقنا  يربهر  هک  دـییامرفب 

تیعطاق  - 5 دشاب . یـصخش  قوقح  هب  طوبرم  هک  هچ  نآ  هب  تبـسن  ضامغا  تشذگ و  لهاست : حماست و   - 4 تفگ ! مهاوخ  مبای  هزاجا 
نانمؤم و ربارب  رد  یناـبرهم  عضاوت و   - 7 نانمشد ؛ ربارب  رد  تبالـص  تهبا و  ینید 6 -  یمالـسا و  ياهشزرا  هعماـج و  قوقح  ربارب  رد 
ناـمورحم و يزوسلد  يراوـخمغ   - 10 یحاــنجارف ؛ درکلمع   - 9 ناـفلاخم ؛ لـمحت  تهج  رد  یلداـیرد ، ردـص و  حرـش   - 8 ناتسود ؛
رد ینادراک  ریبدت و   - 13 تیناحور ؛  توسک  تدایـس و  راختفا   - 12 يزابناج ؛ راختفا  لادـم  ندوب  اراد   - 11 بالقنا ؛ یلصا  نابحاص 
؛) هر  ) ینیمخ ماما  طخ  زا  يوریپ  یهارمه و  تعاطا ،  - 14 ثداوح ؛ نیرتینارحب  زا  هعماج  روشک و  نداد  روبع  یجراخ و  یلخاد و  روما 

. تسا یمالسا  هعماج  رد  يربهر  مالک  ذوفن  تیبوبحم و  بجوم  هک  تسا  یلماوع  زا  اهنیا  يهمه  و ...  - 16 قلخ ؛ نسح   - 15

؟ تسا تخس  ندرک  یبوخ  ارچ 
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شسرپ

؟ تسا تخس  ندرک  یبوخ  ارچ 

خساپ

همدـقم هب  بلطم  تیفافـش  تهج  دراد : دوجو  اهنآ  بلغا  هکلب  اـهناسنا و  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یتیعقاو  تسا . تخـس  ندرک  یبوخ 
وا تایح  هدارا  ظفح و  نمـضتم  هک  ناسنا  یناویح  دُعب  ینعی  تسا ، هوقلاب  ناسنا  لعفلاب و  ناویح  دلوت  ودـب  رد  ناسنا  : " دـینک هجوت  لیذ 

، ندروخ لـیبق  زا  دـنراد  دوجو  ناـسنا  رد  تاـیح  ياـقب  ظـفح و  فدـه  اـب  هک  يزیارغ  یماـمت  تسا . دوجوم  لـعفلاب  تروـص  هب  تسا ،
ودب رد  هک  یناویح  دُعب  فالخ  رب  دـنریگیم . همـشچرس  وا  یناویح  دـُعب  زا  یگمه  یبلطایند ) ییارگ و  سوه  و   ) یـسنج لیم  ندـیباوخ ،

وا نورد  رد  هک  تسا  ییاهرذب  هباثم  هب  ینعی  تسا ، هوقلاب  تروص  هب  ماگنه  نیا  رد  وا  یناسنا  دُعب  تسا ، دوجوم  لعفلاب  تروص  هب  دلوت 
دهاوخرد دوشیم ، هدیمان  یناسنا  ترطف  ای  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  هک  هچ  نآ  تروص  هب  حیحـص  شرورپ  تروص  رد  هدـش و  هدیـشاپ 

، دوش عیاض  ناسنا  دوخ  تسد  هب  ای  ددرگ  نفد  یـشومارف  تلفغ و  اهراورخ  ریز  رد  ناسنا  نورد  رد  اهرذـب  نیا  رگا  هک  ناـنچ  مه  دـمآ .
ییارگ و یکین  ناــیب : رگید  هــب  ( 1" .) دیامنیم Ġ تاــناویح زا  رتتـسپ  یلحارم  هـب  ًاــنایحا  هدرکن و  زواــجت  تیناوـیح  زرم  زا  يو 

طیحم حیحـص و  تیبرت  دـنمزاین  دـشابیم ، هتفهن  یمدآ  نورد  رد  ییاهرذـب  تروص  هب  تسا و  یناسنا  ترطف  داـعبا  زا  هک  یبلطتلیـضف 
هروش نیمز  رد  ای  دنامب  رابنا  رد  ینوگ و  لخاد  دراد ، ومن  دشر و  دادعتـسا  مدـنگ  ياههناد  هک  هنوگ  نامه  رگا  تسا . دـعاسم  یـشرورپ 
یبوخ أشنم  هک  ییارگ  یکین  لـثم   ) یمدآ ترطف  داـعبا  دوشیمن ، لیدـبت  مدـنگ  هعرزم  هشوخ و  هب  دوش ، هدـناشفا  دـعاسمان  ياوه  راز و 

تیناسنا ماقم  هب  دـیاین ، نوریب  یـشومارف  تلفغ و  زا  دریگیمن و  رارق  بسانم  یـشرورپ  طیحم  ملاس و  یتیبرت  ياـضف  رد  اـت  تسا ) ندرک 
یناسنا تیهام  دوخ و  تقیقح  زا  بلقنم  هدش و  خسم  دوجوم  کی  نورد  رد  اما  تسا  ناسنا  رهاظ  هب  هچ  رگا  تروص  نیا  رد  دـسریمن .

هچ رگا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  تشاد . دـهاوخن  یبوـخ  هب  شیارگ  هلمج  زا  یناـسنا  تـالامک  هب  یلیاـمت  ور  نیا  زا  تـسا . شیوـخ 
يارب دـنوادخ  اما  دراد ، رارق  ناسنا  رد  يرطف  تروص  هب  یناسنا  ياهشزرا  اهیکین و  هب  شیارگ  لعفلاب و  اهناسنا  رد  يزیرغ  ياـهورین 
ینطاب لوسر  تروص  هب  ار  لقع  یقالخا ، لیاضف  اهشزرا و  تیناسنا و  یلاع  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  يرطف و  ياهورین  تیوقت  دـییأت و 

هطبار دنتـسین . ناـصقن  دوـبمک و  راـچد  اـهناسنا  تهج  نیا  زا  تسا . هداتـسرف  زین  ار  يرهاـظ  نـالوسر  ناربماـیپ و  هداد و  رارق  ناـسنا  رد 
ياـههبنج هب  نداد  اـهب  مک  یناوـیح و  تـالیامت  زیارغ و  هب  دـح  زا  شیب  هجوـت  تلفغ و  هک  هنوـگ  ناـمه  اـه  یکین  هب  شیارگ  تفرعم و 

اهیبوخ يوس  هب  شیارگ  ای  هجیتن  رد  دنکیم ، مورحم  تیناسنا  ماقم  هب  ندیـسر  زا  ار  وا  ناسنا ، بلط  لامک  وج و  ادـخ  ترطف  یناسنا و 
وج و لاـمک  ِترطف  داـعبا  گـنهامه  روهظ  ییافوکـش و  دـهدیم ، ماـجنا  ار  بوخ  ياـهراک  یلیم  یب  یتخـس و  اـب  اـی  تشاد و  دـهاوخن 

ماجنا ینیریـش  تلوهـس و  نازیم  درک . دهاوخ  شخب  تّذـل  نیریـش و  ار  بوخ  ياهراک  قلطم  نداد  ماجنا  زین ، یناسنا  یلاع  ياهشیارگ 
نازیم هب  زین  هقالع  قشع و  تّیمک  دراد . یگتـسب  درف  هقـالع " قشع و   " نازیم هب  دـشاب ) تخـس  ًاـتاذ  نیگنـس و  هچ  رگا   ) بوخ ياـهراک 

هب ترطف  ییافوکـش  نازیم  هک  نانچ  تسا . هتـسباو  ناسنا  يوجادـخ  یلاع و  ياهشیارگ  هوقلاب و  ياهدادعتـسا  زورب  ترطف و  ییافوکش 
ادخ نامرف  ربارب  رد  يریذپ  میلست  عوشخ و  يونعم و  یسُدق و  هبنج  دشاب ، رتشیب  تخانش  تفرعم و  هچ  ره  تسا . یهاگآ  تفرعم و  نازیم 

هلیـسو ار  نآ  ماجنا  دـنادیم و  ادـخ )  ) شبوبحم ناـمرف  ار  بوخ  ياـهراک  نوچ  ( 2" .) ءاملعلا هداـبع  نِم  هَّللا  یـشخی  اـّمنإ  : " تسا رتشیب 
رارکت قیرط  زا  یقالخا  هلـضاف  تاکلم  تافـص و  . " ددرگیم رادـیدپ  يو  رد  شماجنا  هب  قشع  دسانـشیم ، قوشعم  هب  برقت  یکیدزن و 

رد هکَلَم  تباث و  تفـص  تروص  هب  رارکت  هیاس  رد  یلمع  اـت  تسا  یعیبط  دـنیآیم . دوجو  هب  ناـسنا  نورد  رد  اـهنآ  اـب  بساـنم  لاـمعا 
تمارک تروص  هب  ات  درک  رارکت  ردق  نآ  ار  بوخ  ياهراک  دـیاب  ( 3" .) تسا تّقشم  تمحز و  اب  هارمه  ًابلاغ  لکـشم و  شماجنا  هدماین ،
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دک 1020، ملعم ، تیبرت  زکارم  لّوا  لاس  اههتشر ) هیلک  كرتشم  سرد  ) یمالسا قالخا  . 1 اهتشون : یپ  دیآ . رد  ینورد  هکلم  یقالخا و 
ص 206. دک 1020 ، ملعم ، تیبرت  زکارم  لّوا  لاس  اههتشر ، هیلک  كرتشم  سرد  یمالسا ، قالخا  . 3 هیآ 28 . ( 35  ) رطاف . 2 ص 15 .

دیکأت درم  نز و  طباور  مدع  شـشوپ و  رب  مالـسا  ارچ  سپ  دندرگ ، یم  رت  صیرح  دنوش ، یم  عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبـسن  اه  ناسنا  دنیوگ  یم 
؟ دراد

شسرپ

نز و طباور  مدع  شـشوپ و  رب  مالـسا  ارچ  سپ  دندرگ ، یم  رت  صیرح  دـنوش ، یم  عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبـسن  اه  ناسنا  دـنیوگ  یم 
؟ دراد دیکأت  درم 

خساپ

رثا رد  اما  ددرگ  یم  رت  لعتـشم  دریگ و  یم  ینوزف  تیدودحم  عنم و  رثا  رد  رـشب  تبغر  لیم و  شتآ  دندقتعم : یـسنج  قالخا  نارادـفرط 
فرـصنم نآ  زا  یـشان  ضراوع  یـسنج و  روما  هب  مئاد  هجوت  زا  ار  رـشب  هک  نیا  يارب  دریگ . یم  مارآ  دـبای و  یم  شهاک  عابـشا ، اضرا و 

ناوریپ دیورف و  ( 1 .) میهدـب يدازآ  وا  هب  میرادرب و  شیاپ  يولج  زا  ار  یتیعونمم  دـیق و  هنوگ  ره  هک  تسا  نآ  حیحـص  هار  هناـگی  مینک ،
هتشادنپ هک  تسا  نیا  رد  وا  لاثما  دیورف و  هابتشا  : " دیوگ یم  يرهطم  داتسا  اما  دنا  هدش  یسنج  ةزیرغ  يدازآ  هب  دقتعم  ساسا  نیا  رب  يو 

بقاوع اه و  تیعونمم  اه و  تیدودحم  هجوتم  طقف  اه  نیا  تسا . اه  نآ  رـصح  دـح و  یب  عابـشا  اضرا و  زیارغ ، ندرک  مارآ  هار  اهنت  دـنا 
هیـضق فرط  کی  نوچ  اه  نیا  داد . قلطم  يدازآ  نآ  هب  دیاب  هزیرغ  نیا  شمارآ  داجیا  يارب  هک  تسا  نیا  ناشحرط  دنا . هدش  اه  نآ  ءوس 
میلـست ندرک و  اهر  دنک ، یم  هدقع  دیلوت  بوکرـس و  ار  هزیرغ  تیعونمم ، تیدودحم و  هک  روط  نامه  دنا  هدرکن  هجوت  دنا ، هدـناوخ  ار 

يارب يا  هتـساوخ  ره  هک  درادـن  دوجو  ناکما  نیا  نوچ  دزاس و  یم  هناوید  ار  نآ  ندروآ ، رد  تاجییهت  تاکیرحت و  ضرعم  رد  ندـش و 
ةدقع دوش و  یم  بوکرـس  رتدب  هزیرغ  دوش ، هدروآرب  درف  کی  نایاپ  یب  ياه  هتـساوخ  ۀمه  درادـن  ناکما  هکلب  دوش ، هدروآرب  يدرف  ره 

يرگید یعیبط و  زاین  دح  رد  هزیرغ  ياضرا  تسا : مزال  زیچ  ود  هزیرغ  شمارآ  يارب  يرهطم  داتسا  رظن  هب  ( 2" .) دیآ یم  دوجو  هب  یحور 
یحیحص بلطم  تسا ، صیرح  دوش  عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبسن  ناسنا  دنیوگ : یم  هک  نیا  اما  ( 3 .) نآ کیرحت  جییهت و  زا  يریگولج 

هب دوش . کـیرحت  نآ  يوس  هب  مه  دوش و  عوـنمم  نآ  زا  مه  هک  دزرو  یم  صرح  يزیچ  هب  ناـسنا  تسا . حیـضوت  هب  دـنمزاین  یلو  تسا ،
، دوش هضرع  رت  مک  ای  دوشن  هضرع  ًالـصا  يرما  رگا  دـنزاس . عونمم  ار  وا  اما  دـننک  رادـیب  یـصخش  دوجو  رد  ار  يزیچ  ياـنمت  حالطـصا 

هتفر اطخ  دش  هجوتم  دوب ، یـسنج  ةزیرغ  يدازآ  تخـسرس  رادفرط  هک  دـیورف " ( "4 .) دوب دـهاوخ  رت  مک  نادـب  تبـسن  مه  علو  صرح و 
دقتعم یسنج  يدازآ  هب  هک  زین  لسار " . " درک فرحنم  يرگید  ریـسم  هب  شدوخ  صاخ  هار  زا  ار  نآ  دیاب  درک  داهنـشیپ  ور  نیا  زا  تسا ،
یمسج ترارح  دبای ، یم  نیکست  اضرا  اب  هچ  نآ  تسا . یمسج  ترارح  زا  ریغ  یسنج  لئاسم  رد  یحور  شطع  هک  هدرک  فارتعا  تسا ،

نوچ اما  دوش ، اضرا  یناـمز  رد  یمـسج  ترارح  رظن  زا  دـیاش  هچ  رگا  تسا و  ریذـپان  يریـس  ناـسنا  حور  ینعی  یحور . شطع  هن  تسا ،
نز و طباور  رد  يدازآ  تفگ : دیاب  سپ  دور . رتالاب  مه  نآ  زا  دهاوخ  یم  دنک و  یمن  تعانق  دح  نآ  هب  دراد ، ریذپان  يریـس  حور  ناسنا 
. ددرگ یم  تاوهش  ندش  رو  هلعش  ببـس  هکلب  دنک ، یمن  يریگـشیپ  توهـش ، هب  تبـسن  علو  صرح و  زا  باجح ، هب  یهجوت  یب  ای  درم و 
یسنج و طباور  رد  زیمآ  تنوشخ  ياهراتفر  رضاح ، رـصع  رد  یـسنج  يدازآ  دروآ  هر  تسا . تیعقاو  نیا  يایوگ  ناهج  رد  دوجوم  رامآ 

نز تفه  نز ، هد  ره  زا  ناتسلگنا  رد  تسا . زدیا  هلمج  زا  یتبراقم  ياه  يرامیب  راک و  لحم  رد  یسنج  رازآ  نانز و  زا  زیمآ  رهق  هدافتـسا 
راکـشآ ندنل  رد  اه  یـسررب  زین  یـسنج  زواجت  دروم  رد  دندرگ . یم  یـسنج  رازآ  راچد  ینالوط  تدم  هب  دوخ  یلغـش  یگدـنز  ةرود  رد 
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هار هب  ندش  هدناشک  اه و  يزاب  سنجمه  رامآ  دیاب  تاعالطا  نیا  رب  ( 6 .) دوب هتفرگ  رارق  زواجت  دروم  نت  کی  نت  شش  ره  زا  هک  تخاس 
دازآ طباور  یـسنج و  يدازآ  رگا  تسین . يریذپ  يریـس  هاگ  چیه  یحور  شطع  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  همه  هک  مینک  هفاضا  ار  رگید  ياه 
دایز دـب  ياهدـمایپ  ردـق  نآ  مییوگب  تسا  رتهب  تسیچ ؟ زا  یـشان  برغ  رد  تاقافتا  سپ  دـهد ، یم  شهاـک  ار  علو  صرح و  درم ، نز و 
دننام درادن . دوجو  رگید  يزاب  سنجمه  دننام  فارحنا  ياه  هار  تازواجت و  رگید  هک  نآ  هن  دنا ، هدش  تیمها  یب  نآ  هب  تبسن  هک  تسا 

، هتـسکش ار  اه  فرظ  هدرک و  هراپ  ار  اه  شرف  هدرک ، بارخ  ار  راوید  هناخ  ياه  هچب  دـنیب  یم  دوش و  یم  دراو  يا  هناخ  هب  یـسک  هک  نیا 
هتخیر و مه  هب  هناخ  عضو  هک  تسین  نآ  ناشن  ردام ، هجوت  مدـع  دـنک . یمن  هجوت  ای  تسین  تحاران  ًالـصا  هناخ  ردام  دـنیب  یم  تقو  نآ 
هدرک و بوکرس  دودحم و  ار  یسنج  ةزیرغ  قلطم ، تروص  هب  هن  مالسا  تسا . تیعضو  هب  ردام  یهجوت  یب  زا  یـشان  هکلب  تسین ، بارخ 

ةزیرغ ياـضرا  زا : تسا  تراـبع  نآ  تسا و  هدرک  حرطم  ار  يا  هناـیم  هار  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . هدراذـگ  دازآ  قـلطم  روـط  هب  ار  نآ  هن 
رب دیکأت  یسنج و  ةزیرغ  جییهت  کیرحت و  زا  زیهرپ  هعماج ؛ یناور  تینما  یناسنا و  تمارک  ظفح  اب  دنمنوناق  یعیبط و  تروص  هب  یـسنج 

هتبلا دنا . هتفریذـپ  ار  نآ  اه  ناسنا  یمامت  تسا و  يرـشب  تلـصخ  هک  تسا  تفع  ایح و  شـشوپ ، یلـصا  ۀفـسلف  جاودزا . رد  يریگ  ناسآ 
زا باجح  ۀلئـسم  باتک  رتشیب ، ۀعلاطم  تهج  هداوناخ . تلاصا  ظفح  هعماج و  تمالـس  دننام  تسا ، ّبترتم  شـشوپ  رب  زین  يرگید  جـیاتن 

ص برغ ، مالسا و  رد  یسنج  قالخا  يرهطم ، داتسا  . 1 اه : تشون  یپ  مییامن . یم  یفرعم  ار  يزیرهم  يدهم  زا  نز  باتک  يرهطم ، داتسا 
ش 17، دقن ، باتک  هّلجم  . 6 ص 98 . نامه ، . 5 ص 105 . نامه ، . 4 ص 104 . نامه ، . 3 . 140 ص 130 ـ  باجح ، ۀلئسم  نامه ، . 2 . 26

ص 275.

؟ دراد تسود  ار  ندرک  یگدنز  یعامتجا  ناسنا  ارچ 

شسرپ

؟ دراد تسود  ار  ندرک  یگدنز  یعامتجا  ناسنا  ارچ 

خساپ

!؟ دریگ رارق  هعماج  زا  ادج  دناوت  یم  ایآ  دروآرب ؟ ییاهنت  هب  ار  شتاجایتحا  دناوت  یم  ایآ  دراد ؟ تسود  ار  ندرک  یگدـنز  اهنت  ناسنا  ایآ 
کمک و اب  دراد و  نارگید  هب  زاین  رما  نیا  رد  هکلب  دروآرد ، شخرچ  هب  دـنک . هرادا  ار  شیگدـنز  تسین  رداق  ییاهنت  هب  هک  تسا  نشور 

یعمج هتسد  یعامتجا و  روط  هب  اه  ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  هلئسم  نیا  خیرات  دهد . همادا  یگدنز  هب  دناوت  یم  اهنآ  يرایمه 
ار امـش  ام  مدرم ! يا  : " دیامرف یم  نآرق  رد  ادخ  تسا . هدش  هداهن  ناسنا " ندوب  یعامتجا   " ساسا رب  شنیرفآ  ناینب  دنا و  هدرک  یگدـنز 
هب هتسباو  امش  زا  کی  ره  و"  ( 1" .) دیـسانشب ار  رگیدکی  هک  میدروآرد  اه  هلیبق  اه و  تلم  تروص  هب  میدیرفآ و  نز  کی  درم و  کی  زا 

ندوب یعاـمتجا   " هک تفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم  سپ  ( 3" .) دـندش هدـنکارپ  ًادـعب  هک  دـندوبن  تما  کـی  زج  مدرم  و "  ( 2" .) تسا يرگید 
، دناد یم  دب  ار  نآ  هکلب  هدماین ، شـشوخ  ندرک  یگدـنز  اهنت  ییاهنت و  زا  و  ( 4 .) تسا یعامتجا  ًاترطف  درف  ره  اریز  تسا ، لصا  ناـسنا "
ات ار  عامتجا  حور  هتخیر و  عامتجا  بلاق  رد  ار  دوخ  ماکحا  همه  مالـسا  لیلد  نیمه  هب  تسا ، عاـمتجا  رد  ناـسنا  لـماکت  دـشر و  هک  ارچ 

هیرظن نیا  هتبلا  دنک . یگدـنز  هعماج  رد  دـشاب و  یعامتجا  دراد  تسود  ناسنا  ور  نیا  زا  ( 5" .) تسا هدیمد  ناسنا  رد  نکمم  دـح  نیرخآ 
رد هک  تسا  نیا  رگید  هیرظن  اما  تسا . هدـش  نایب  یمدآ  ندوب  یعامتجا  هرابرد  هک  تسا  ناـسنا  ندوب " عبطلاـب  یندـم   " هیرظن اـب  قباـطم 
اج نآ  زا  اما  دنک ، هشیپ  درجت  دور و  ورف  دوخ  رد  هراومه  دراد  تسود  وا  دنار و  یم  يدرف  یگدنز  اوزنا و  هب  ار  وا  هک  تسا  یلیم  ناسنا 

. درب رـس  هب  عامتجا  رد  تسا  روبجم  دـنک ، نیمأت  ار  دوخ  ياهزاین  ییاهنت  هب  دـناوت  یمن  ناسنا  تسا و  زیمآ  هرطاـخم  اوزنا  رد  نتـسیز  هک 
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دوخ اب  اریز  هدیزگرب ،  ار  یعامتجا  یگدنز  رابجا  رارطضا و  هب  ینعی  ( 6 ( ؛ تسا ربجلاب " یندم  عبطلاب و  يوزنم  ناسنا  هاگدید  نیا  قباطم 
هب ار  یعامتجا  یگدنز  رطاخ  نیمه  هب  دبای ، تسد  دوخ  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  هب  دناوت  یمن  یعامتجا  یگدـنز  رد  زج  هک  هدرک  باسح 
 - 2 هیآ 13 . ( 49  ) تارجح  - 1 اه :  تشون  یپ  تسا . هدیزگرب  دنک ، یم  داجیا  ناسنا  يارب  هک  ییاه  تیدودحم  تالکـشم و  مامت  مغر 
 - 6 ص 11 . نامه ،  - 5 ص 5 . مالـسا ، رد  یعامتجا  طباور  یبابطابط ، همالع   - 4 هیآ 19 . ( 10  ) سنوی  - 3 هیآ 195 . ( 3  ) نارمع لآ 

ص 16. مالسا ، یعامتجا  دعب  يرایدنفسا ، دمحم 

مدرم هک  تسا  نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یضعب 
؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب 

شسرپ

تسا نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیـصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یـضعب 
؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب  مدرم  هک 

خساپ

دامن ناونع  هب  اما  دراذگ ، دهاوخن  نآ  رب  يریثأت  زین  درادن ، دارفا  یقیقح  تیصخش  هب  یطابترا  یگبلط  سابل  ندیشوپن  ای  ندیشوپ  هچ  رگا 
هب ار  دوخ  سدـقم ،  سابل  نیا  ندیـشوپ  اب  دـنک  نید  غیلبت  دـهاوخب  رگا  دوشیم ، هبلط  هک  یـصخش  دراد . یعیـسو  دربراـک  غیلبت ، رازبا  و 

یـسک هچ  زا  دـیاب  ار  نید  عورف  لوصا و  یمالـسا و  ماکحا  دـننادب  دنـسانشب و  ات  دـنکیم  یفرعم  ینید  فراعم  ماکحا و  هب  ملاـع  ناونع 
ای دننکیم  هدافتـسا  ءوس  تیعقوم  نیا  زا  یگبلط ، سابل  ندیـشوپ  اب  دناهدرکن و  يزاسدوخ  هک  یناسک  دنتـسه  نیب  نیا  رد  هتبلا  دنزومایب .
هب دروآیم و  ور  یگبلط  هب  مالسا  غیلبت  رطاخ  هب  هک  یـصخش  دوشیمن  لیلد  لاح  نیا  اب  دنوش ، یم  نارگید  ینامگ  دب  بجوم  هناهاگاان 

سابل ندیـشوپ  زا  دوشیم ،  ای  هدـش  دارفا  نظ  ءوس  هب  رجنم  هک  یـضعب  طلغ  درکلمع  رطاخ  هب  دراد ، داقتعا  ناـمیا و  سدـقم  فدـه  نیا 
صیاـقن و مدرم ، دزن  ندـش  وـگلا  اـب  اـت  دـنک  لـمع  رتهناـعطاق  هار  نـیا  ردتسیاـبیم  يدرف  نـینچ  سکع ، رب  دوـش ، فرـصنم  یناـحور 
تیناحور و ماقم  نأش و  ات  دنـشوپب ، ار  سابل  نیا  دـیاب  هتـسیاش  دارفا  رگید  ترابع  هب  دـنک . ناربج  ار  دوخ  نافنـص  مه  رگید  ياهیتساک 

بولطمان هدافتـسا  سابل  نیا  زا  ًاـنایحا  هک  تسا  یناـسک  راـک  دـییأت  ياـنعم  هب  هتـسیاش ،  دارفا  نتفر  راـنک  دوش . ظـفح  ساـبل  نیا  شزرا 
وا هیاپ  هب  ریخا  نرق  رد  لقادح  سک  چـیه  هک  ار  ماما  ترـضح  نوچ  یتمظع  اب  ياه  تیـصخش  دارفا و  درک  يروآدای  دـیاب  زین  دـننکیم .
راک همادا  زا  دیابن  نارگید  فرح  رطاخ  هب  سپ  يرهطم . دیهـش  ییابطابط و  همالع  دننام  ای  دیـشوپیم و  ار  سابل  نیمه  وا  تسا . هدیـسرن 
دایز اهنابز  مخز  هک  طیارش  نیا  رد  دشابیم . ترخآ  ادخ و  دای  مالسا و  هب  توعد  نآ ، تسا و  مایپ  ياراد  تیناحور  سابل  دش . سویأم 
نیا نودب  هک  روصت  نیا  دراد . باوث  دشاب ، ادخ  يارب  رگا  هک  دوشیم  باسح  سفن  اب  هدهاجم  عون  کی  تیناحور  سابل  ندیشوپ  هدش ،

نتخادنا ییادج  رکفت ، نیا  تافآ  نیرت  مهم  زا  دشاب . لوبق  دروم  دناوتیمن  ددعتم  لئالد  هب  درک ، غیلبت  مالسا  نید  زا  ناوتیم  رتهب  سابل ،
. دنزومآیم رت  حیحص  رتهب و  یناحور  ریغ  صخش  زا  ار  نید  قیاقح  فراعم و  مدرم  هک  هابتشا  رکف  نیاو  تسا  تیناحور  نید و  نیب 

؟ ددرگ یم  هدوزفا  زین  اه  نآ  ییاهنت  هب  دوش ، یم  هفاضا  دارفا  یهاگشناد  داوس  نازیم  هچ  ره  ارچ 

شسرپ
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؟ ددرگ یم  هدوزفا  زین  اه  نآ  ییاهنت  هب  دوش ، یم  هفاضا  دارفا  یهاگشناد  داوس  نازیم  هچ  ره  ارچ 

خساپ

رد دشاب . هتـشاد  توافتم  جـیاتن  دـناوت  یم  اه ،  ناسنا  دروم  رد  دـشاب . قداص  همه  دروم  رد  دـشاب و  یلک  دـناوت  یمن  موهفم  هلمج و  نیا 
رد تسا و  ادخ  دای  زا  تلفغ  ییاهنت ، ساسحا  لماوع  زا  یکی  لاح  ره  رد  دشاب . تسرد  دـناوت  یمن  یلک ، ۀـنوگ  هب  زین  نآ  سکع  فرط 
یم هدوزفا  ناسنا  ملع  هب  هچ  ره  هتبلا  دشابن . حطـس  نیا  رد  ای  دشاب  هتـشاد  یهاگـشناد  داوس  یـصخش  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  تهج  نیا 

تروص نیا  رد  دـشاب . لـئاق  یتلزنم  نأـش و  دوخ  يارب  دوش  یم  ثعاـب  یملع  رورغ  اریز  ددرگ ، یم  رت  شیب  زین  وا  يریذـپ  بیـسآ  دوش ،
نئمطت هللا  رکذب  الأ   : " دـناد یم  ادـخ  دای  ار  اه  لد  شخب  مارآ  لماع  اهنت  دـیجم  نآرق  ددرگ . یم  مهارف  ادـخ  یـشومارف  تلفغ و  ۀـنیمز 

زا هراومه  تسا ، هدـیزگرب  نآ  ياج  هب  ار  ایند  هدرک و  شومارف  ار  ادـخ  هک  یـسک  ( 1" .) تسا اه  لد  شمارآ  بجوم  ادـخ  دای  بولقلا ؛
راثآ زا  یکی  دـیجم  نآرق  درب . یم  رـس  هب  هودـنا  ترـسح و  رد  درادـن ، هچ  نآ  تباب  زا  دـشاب و  یم  ینارگن  میب و  رد  دراد ، هچ  نآ  تباب 

یهاـگ هیکت  دوخ  يارب  دراد ، هجوـت  ادـخ  هب  هک  یـسک  اـما  ( 2 . ) تـسا هدرک  یفرعم  يوـیند  یناگدـنز  یگنت  ار  ادـخ  داـی  زا  ینادرگور 
 ، تسا نم  اب  وا  زاب  مشاب ،  مه  نیرت  اهنت  رگا  هک  دیوگ  یم  دوخ  اب  وا  دـتفا . یمن  مطالت  هب  اه  نافوط  نیرت  دـیدش  اب  تسا و  هتفای  نئمطم 

ةدرک لیـصحت  رـشق  نایم  صوصخ  هب  یملع  رورغ  رهاظم  زا  یکی  تسا . رت  کیدزن  ناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  تسه و  اج  همه  وا  هک  ارچ 
، دیامن یگدنب  راهظا  للذت  اب  دناوت  یمن  دهد و  یم  تسد  زا  ار  عوضخ  حور  دش ، تلاح  نیا  راچد  هک  یسک  اریز  تسا ، يزیرگ  نید  ام 

دهاوخ یتسرپادخ  عنام  باجح و  دشابن ، هارمه  اوقت  اب  رگا  ملع  اریز  تسا ، هدرک  حرطم  ار  سفن  بیذهت  ملع ،  رانک  رد  مالسا  ور  نیا  زا 
هیآ 124. ( 20  ) هط  - 2 هیآ 28 . ( 13  ) دعر  - 1 اه :  تشون  یپ  دش .

؟  تسیچ مالسا  رد  یعامتجا  یگدنز  ساسا 

شسرپ

؟  تسیچ مالسا  رد  یعامتجا  یگدنز  ساسا 

خساپ

ـهـا نآ ور  ـن  یا زا  تسا .  ییایند  تداعـس  یترابع  هب  ایند و  یگدنز  يایازم  زا  يدـنم  هرهب  یهلا ,  ریغ  يدام و  یعامتجا  ياه  ماظن  فدـه 
ناسنا يارب  ـجـا کـه  نآ زا  مال  ـ ـسا ـا  ما دـنناد .  یم  عامتجا  ياـضعا  ناـیم  يدادرارق  شریذـپدروم و  نیناوق  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  سا  ـ ـسا
دیحوت هب  اـهنآ  هلمج  هک  یهلا  فراـعم  قیرط  زا  رگم  تسین  نکمم  تداعـس  نیا  هب  لـین  هک  دـناد  یم  تسا و  لـیاق  زین  يورخا  تداـعس 

هدرک لعج  نوگانوگ  نیناوق  هک  تسا  يدیحوت  نید  نیمه  ساسا  رب  تسا و  هدادرارق  يدیحوت  ـن  ید ار  عا  ـتـمـ جا سا  ـ سا دندرگ .  یمرب 
 . تسا هداد  رارق  یمالسا  هعماج  هدهع  رب  سپس  هدرپس و  یمالسا  تموکح  تسد  هب  الوا  زین  ار  نی  ـ ناو ـن قـ یا يار  ـ جا نا  ضـمـ تسا . 

؟ یباختنا ای  تسا  يرارطضا  تسا ، یعیبط  ناسنا  ندوب  یعامتجا  میرک  نآرق  رظن  زا 

شسرپ

؟ یباختنا ای  تسا  يرارطضا  تسا ، یعیبط  ناسنا  ندوب  یعامتجا  میرک  نآرق  رظن  زا 
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خساپ

ۀکرابم ةروس  رد  تسا . هدـش  يزیریپ  وا  شنیرفآ  تقلخ و  نتم  رد  ناسنا ، ندوب  یعاـمتجا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  ۀـمیرک  تاـیآ  زا 
«. ْمُکیْقتإ ِهللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکإ  َّنإ  اوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُا  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانإ  ُساّنلا  اَهُّیأ  ای  : » دـیامرفیم ۀیآ 13  تارجح 

نیا هب  هکنیا  هن   ) دیسانشزاب ار  رگیدکی  هلیـسو  نیا  هب  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اهتّلم و  ار  امـش  میدیرفآ و  ینز  يدرم و  زا  ار  امـش  مدرم ! يا  ]
تروص هب  هک  هدش  هدیرفآ  ياهنوگ  هب  ناسنا  تسامش ]. نیرتیقّتم  دنوادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  انامه  دینک .) رخافت  رگیدکی  رب  هلیـسو 

یعامتجا یگدنز  کفنیال  طرش  هک  رگیدکی  یـسانشزاب  اههلیبق ، اهتیّلم و  هب  باستنا  اب  تسا ؛ هدمآرد  ياهلیبق  یّلم و  فلتخم  ياههورگ 
یـسانشزاب دوـبن ، تسا  دارفا  قارتـفا  هجو  یتـهج  زا  دارفا و  كارتـشا  هجو  یتـهج  زا  هک  اـهباستنا  نیا  رگا  ینعی  دریگیم ؛ تروـص  تسا 

تاناکما و رظن  زا  اهناسنا  دوبن . ریذـپناکما  تسا  رگیدـکی  اب  اـهناسنا  طـباور  ساـسا  رب  هک  یعاـمتجا  یگدـنز  هجیتن  رد  دوب و  نکمماـن 
ار نامه  دراد و  يرگید  هک  تشاد  ار  نامه  سک  ره  دندوب ، هدش  هدیرفآ  نینچ  رگا  هک  دـناهدشن ، هدـیرفآ  دـننامه  ناسکی و  اهدادعتـسا 
اهدادعتـسا و رظن  زا  ار  اهناسنا  دنوادخ  دوبن . راک  رد  یلدابتم  تم  دـخ  يدـنویپ و  یلباقتم و  زاین  ًاعبط  تسا و  دـقاف  يرگید  هک  دوب  دـقاف 
هب رگید  یـضعب  رب  بهاوم ، زا  یـضعب  رد  ار  یـضعب  تسا ؛ هدـیرفآ  تواـفتم  فـلتخم و  یفطاـع ، یلقع و  یحور و  یمـسج و  تاـناکما 

ار همه  هلیسو  نیا  هب  تسا و  هداد  يرترب  بهاوم  زا  رگید  یـضعب  رد  ضعب ، نیا  رب  ار  رگید  ضعب  نآ  ًانایحا  تسا و  هداد  يرترب  یتاجرد 
. تسا هدومن  مهارف  ار  یعامتجا  ۀتسویپ  مه  هب  ِیگدنز  ۀنیمز  هلیسو  نیا  هب  هداد و  رارق  مه  هب  نتسویپ  هب  لیام  مه و  هب  دنمزاین  عبّطلاب 

؟ یباختنا ای  تسا  يرارطضا  تسا ، یعیبط  ناسنا  ندوب  یعامتجا  میرک  نآرق  رظن  زا 

شسرپ

؟ یباختنا ای  تسا  يرارطضا  تسا ، یعیبط  ناسنا  ندوب  یعامتجا  میرک  نآرق  رظن  زا 

خساپ

ۀکرابم ةروس  رد  تسا . هدـش  يزیریپ  وا  شنیرفآ  تقلخ و  نتم  رد  ناسنا ، ندوب  یعاـمتجا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  ۀـمیرک  تاـیآ  زا 
«. ْمُکیْقتإ ِهللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکإ  َّنإ  اوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُا  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانإ  ُساّنلا  اَهُّیأ  ای  : » دـیامرفیم ۀیآ 13  تارجح 

نیا هب  هکنیا  هن   ) دیسانشزاب ار  رگیدکی  هلیـسو  نیا  هب  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اهتّلم و  ار  امـش  میدیرفآ و  ینز  يدرم و  زا  ار  امـش  مدرم ! يا  ]
تروص هب  هک  هدش  هدیرفآ  ياهنوگ  هب  ناسنا  تسامش ]. نیرتیقّتم  دنوادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  انامه  دینک .) رخافت  رگیدکی  رب  هلیـسو 

یعامتجا یگدنز  کفنیال  طرش  هک  رگیدکی  یـسانشزاب  اههلیبق ، اهتیّلم و  هب  باستنا  اب  تسا ؛ هدمآرد  ياهلیبق  یّلم و  فلتخم  ياههورگ 
یـسانشزاب دوـبن ، تسا  دارفا  قارتـفا  هجو  یتـهج  زا  دارفا و  كارتـشا  هجو  یتـهج  زا  هک  اـهباستنا  نیا  رگا  ینعی  دریگیم ؛ تروـص  تسا 

تاناکما و رظن  زا  اهناسنا  دوبن . ریذـپناکما  تسا  رگیدـکی  اب  اـهناسنا  طـباور  ساـسا  رب  هک  یعاـمتجا  یگدـنز  هجیتن  رد  دوب و  نکمماـن 
ار نامه  دراد و  يرگید  هک  تشاد  ار  نامه  سک  ره  دندوب ، هدش  هدیرفآ  نینچ  رگا  هک  دـناهدشن ، هدـیرفآ  دـننامه  ناسکی و  اهدادعتـسا 
اهدادعتـسا و رظن  زا  ار  اهناسنا  دنوادخ  دوبن . راک  رد  یلدابتم  تم  دـخ  يدـنویپ و  یلباقتم و  زاین  ًاعبط  تسا و  دـقاف  يرگید  هک  دوب  دـقاف 
هب رگید  یـضعب  رب  بهاوم ، زا  یـضعب  رد  ار  یـضعب  تسا ؛ هدـیرفآ  تواـفتم  فـلتخم و  یفطاـع ، یلقع و  یحور و  یمـسج و  تاـناکما 

ار همه  هلیسو  نیا  هب  تسا و  هداد  يرترب  بهاوم  زا  رگید  یـضعب  رد  ضعب ، نیا  رب  ار  رگید  ضعب  نآ  ًانایحا  تسا و  هداد  يرترب  یتاجرد 
. تسا هدومن  مهارف  ار  یعامتجا  ۀتسویپ  مه  هب  ِیگدنز  ۀنیمز  هلیسو  نیا  هب  هداد و  رارق  مه  هب  نتسویپ  هب  لیام  مه و  هب  دنمزاین  عبّطلاب 
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؟ دنراد لقتسم  تایح  اهتما  ایآ  نآرق  رظن  زا 

شسرپ

؟ دنراد لقتسم  تایح  اهتما  ایآ  نآرق  رظن  زا 

خساپ

هب دوش  عوجر   ) تسا لیاق  نایصع  تعاط و  لمع ، روعش ، مهف و  كرتشم ، لمع  ۀمان  كرتشم ، تشونرس  اههعماج ) « ) اهتّما  » يارب نآرق 
اهنیا درادن . ینعم  نایصع  تعاط و  روعـش و  مهف و  تشونرـس و  دشاب ، هتـشادن  ینیع  دوجو  رگا  تّما »  » هک تسا  یهیدب  ( 4/102، نازیملا

تادوجوم رامـش  رد  هک  تهج  نآ  زا  اـههعماج  تسا . یعاـمتجا  یعمج و  تاـیح  هک  تسا ، لـئاق  تاـیح  یعون  هب  نآرق  هک  تسا  لـیلد 
کی دنوشیم . هدناوخ  دوخ  لمع  ۀمان  يوس  هب  دنراد و  لمع  ۀمان  دنراد ، رایتخا  هدارا و  دنتسه و  بطاخت  لباق  فّلکم و  رعاش و  هدنز و 

ره تسا ؛ نآ  دوخ  صوصخم  یتما  ره  كاردا  روعـش و  مهف و  دـنکیم و  ادـیپ  صاخ  رّکفت  زرط  صاخ ، ياهرایعم  دـحاو ، روعـش  تّما ،
اسب دراد ؛ صاخ  یکاردا  ۀقئاذ  قوذ و  یتّما  ره  یلمع ؛) تاکاردا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  لقاال   ) دنکیم تواضق  یّصاخ  ياهرایعم  اب  یتما 

نینچنیا ار  دوـخ  دارفا  یکاردا  ۀـقئاذ  هک  تسا  تما  یعاـمتجا  ّوـج  تساـبیزان ؛ رگید  یتـّما  ةدـید  رد  اـبیز و  یتـّما  ةدـید  رد  هـک  اـهراک 
. دزاسیم

؟ دنادیم هچ  ار  توعد  شریذپ  عناوم  طیارش و  مالسا 

شسرپ

؟ دنادیم هچ  ار  توعد  شریذپ  عناوم  طیارش و  مالسا 

خساپ

هغدـغد و ندوب ، كاپ  ار  دوخ  توعد  شریذـپ  طرـش  مالـسا  دـنزیم . رود  ترطف  لوح  رد  هشیمه  ای  ًابلاغ و  عناوم  طیارـش و  مالـسا  رد 
یحور و داـسف  زا  عـناوم ، رد  ًـالباقتم  دـنادیم . ندوـب  يرطف  تاـیح  هـب  هدـنز  نتـشاد و  شنیرفآ  ربارب  رد  ّتیلوؤـسم  ساـسحا  ینارگن و 
 / جح  ) تریـصب مشچ  ندش  انیبان  .(، 7 هرقب /   ) اهلد ندـش  موتخم  .(، 14 نیفّفطم /   ) بلق راـگنز )  ) نیر .(، 283 هرقب /   ) بلق مثا  یقـالخا ،
.(، 23 فرخز /   ) ناردپ تاداع  زا  يوریپ  .(، 10 سمش /   ) سفن باتک  ندش  فیرحت  .(، 44 هدجس /  مح   ) لد شوگ  ندش  اونشان  .(، 46

فرت و فارـسا و  دـنکیم . داـی  روما  نیا  لاـثما  و  .( 116 ماـعنا /   ) ناـمگ ّنـظ و  زا  يوریپ  .(، 67 بازحا /   ) اهتّیـصخش ارَبُـک و  زا  يوریپ 
هدـنرد کـی  اـی  همیهب و  کـی  هب  لیدـبت  ار  یمدآ  تیوقت و  ار  یناوـیح  ياـهیوخ  هک  دـنکیم  یّقلت  عناـم  تهج  نآ  زا  زین  ار  یگدزمّعنت 
ناناوج یمالسا ، تامیلعت  رظن  زا  تسا . هعماج  لماکت  حالـص و  ریخ و  تهج  رد  شبنج  تکرح و  عنام  نآرق  رظن  زا  روما  نیا  دیامنیم .

. دنراد شریذپ  يارب  يرتشیب  یگدامآ  نادنمتورث  زا  ناشیورد  نالاسنهک و  زا 

؟ تسیچ یئابطابط  همالع  رظن  زا  حالف  يوس  هب  هعماج  نتفر  طرش 

شسرپ
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؟ تسیچ یئابطابط  همالع  رظن  زا  حالف  يوس  هب  هعماج  نتفر  طرش 

خساپ

رادروخرب لماع  هس  زا  هک  دـنک  یم  تکرح  حـالف  تمـس  هب  یتروص  رد  هیلع ـ ) هللا  ناوضر   ) ییاـبطابط همـالع  داتـسا , ریبعت  هب  هعماـج ـ 
 –2 دـننک . هاگآ  ینید  قیمع  ياه  هشیدـنا  هب  ار  هعماـج  و  دـنهدب , شرتسگ  مدرم  نیب  ار  یهلا  فراـعم  هک  دنـشاب  یناـققحم   – 1 دشاب :
ملاع و يا  هعماج  رگا  دـشاب . فوئر  اریذـپ و  هعماج  دارفا  ياه  لد   – 3 دننک . مرن  زردنا  دـنپ و  هار  زا  ار  مدرم  ياهلد  هک  دنـشاب  یظاعو 

زردنا دنپ و  اب  هک  تشادن  ظعاو  یلو  تشاد ؛ ققحم  ینادنمـشناد  ای  دـنک , وگزاب  لیلحت و  هناملاع  ار  يداقتعا  لئاسم  هک  تشادـن  ققحم 
دنک و یمن  تکرح  لامک  تمـس  هب  هعماج  نآ  زگره  دوبن , فراعم  ياریذـپ  مدرم  ياه  لد  ای  دـنک , داجیا  شریذـپ  هیحور  مدرم  نیب  رد 

ققحم املع و  مه  هک  دیاتـس  یم  ار  یتلم  میرک  نآرق  ددرگ . یمن  فوشکم  نآ  يارب  یتقیقح  هجیتن  رد  دـش و  دـهاوخن  اوقت  ریـسم  یهار 
قح ياریذـپ  مرن و  نآ  دارفا  ياه  لد  هک  يا  هعماج  تسا . نابرهم  قیقر و  هعماج  نآ  دارفا  ياه  لد  مه  رگتحیـصن و  ظاعو و  مه  دـنراد ,
اهنآ رد  یقح  نخـس  هن  اذل  دناد , یم  بلق  تواسق  راتفرگ  ار  اهنآ  میرک  نآرق  هک  لیئارـسا . ریظن  دـنیب , یمن  ار  حالف  يور  زگره  دـشابن ,
ماـقم رد  هلآ  هیلع و  یلـص هللا  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  تسا  ناـمه  عشاـخ  بلق  تیمها  دـسر . یم  یـسک  هب  ناـشریخ  هن  دـنک  یم  ذوفن 
یبلق رصع ). زامن  بیقعت  نانجلا , حیتافم  راونالاراحب 16/63/ح 10 ؛ « ) عشخی بلق ال  نم  و  کب ...  ذوعأو  ینإ  مهللأ  : » دومرف یم  شیاـین 

. تسا یسق  درادن , عوشخ  هک  یبلق  تسا و  عشاخ  تسا , حلاص  لمع  شیادیپ  أدبم  دراد و  صلاخ  تین  هک 

؟ دشاب یم  هزادنا  هچ  ات  نآرق  رد  یعامتجا  فطاوع  هدودحم 

شسرپ

؟ دشاب یم  هزادنا  هچ  ات  نآرق  رد  یعامتجا  فطاوع  هدودحم 

خساپ

یمن ار  دودح  نیا  زا  زواجت  هزاجا  هدرک و  دودـحم  لرتنک و  یهلا ، نید  ساسا  رب  اوقت و  نامیا و  روحم  رب  ار  یعامتجا  فطاوع  دـنوادخ 
هیآ رد  دنت ، ریباعت  اب  تسا و  دیدش  دـشاب ، هدرک  زواجت  هدربمان  كالم  بوچراچ  زا  هک  ییاه  یتسود  فطاوع و  اب  نآرق  تفلاخم  دـهد .
نم ءایلوا  نیرفاکلا  نونمؤملا  ذختی  ال  : ) میروآ یم  ار  اه  هیآ  نیا  زا  يا  هنومن  اج  نیا  رد  دنک . یم  عنم  نآ  زا  ار  ناناملسم  يرایـسب ، ياه 

دیابن نینمؤم  ( . )) ریـصملا هللا  یلا  هسفن و  هللا  مکرذـحی  ةاـقت  مهنم  اوقتت  نا  ـالا  ئـش  یف  هللا  نم  سیلف  کـلذ  لـعفی  نم  نینمؤملا و  نود 
رگم دوش ) یم  عطق  ادخ  اب  شا  هطبار  و   ) دیآ یمن  باسح  هب  يزیچ  ادخ  يوس  زا  دـنک , نینچ  سک  ره  دـنریگ و  دوخ  تسود  ار  نارفاک 

دهاوخ ادخ  يوس  هب  همه  تشگزاب  دناسرت و  یم  دوخ  باقع  زا  ار  امـش  دنوادخ  دنک . هیقت  اهنآ  رـش  زا  دوخ  ظفح  يارب  دهاوخب  هک  نآ 
يرارقرب زا  ار  ناـنمؤم  دـنت ، ینحل  اـب  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  اـه  هیآ  نیرت  اـیوگ  نیرت و  حیرـص  زا  هیآ  نیا  هک  تفگ  نوتب  دـیاش  دوـب )).

. دراد یم  رذح  رب  رافک  اب  هناتسود  طباور 

؟ دشاب یم  ییاهزیچ  هچ  فالتخا  نیا  قیداصم  همحر )  یتما  فالتخا  ) 

شسرپ
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؟ دشاب یم  ییاهزیچ  هچ  فالتخا  نیا  قیداصم  همحر )  یتما  فالتخا  ) 

خساپ

 : هفیرش هیآ  رد  فالتخا ) )  هملک ( (  دننام  يریگرد ؛  داضت و  هن  دشاب  یم  تساخرب  تسشن و  دمآ و  تفر و  فالتخا ) )  زا ( (  دوصقم 
دمآ تفر و  ياـنعم  هب  هک  هیآ 19 )  نارمع  لآ  بابلالا ( ) )  یلوال  تایال  راهنلاو  لـیللا  فـالتخا  ضرـالاو و  تاومـسلا  قلخ  یف  نا  ) ) 
 . ; ددنب یم  رب  تخر  رگید  رظن  دیآ و  یم  يدیدج  هیرظن  هاگ  هک  دنیوگ  یم  فالتخا  ور  نیا  زا  ار  ارآ  توافت  و   . دشاب یم  زور  بش و 

لاغتشا

هب دعب  مدرک و  تمدخ  يرادهب  رد  ام ) هس  لاس و  هُن   ) تدم ما .  هتفرگ  قالط  مرهوش  زا  تسرپرس .  یب  رـسپ و  دنزرف  راهچ  ياراد  متـسه  يردام 
دیهدب یبیترت  متساوخ  یم  متسه .  راکتمدخ  نامرد  تشادهب و  ءهکبش  رد  هرابود  ور و  هبور  یتالکشم  اب  قالط  زا  دعب  مدش .  دیرخ  زاب  رهوشرارصا 

ءهرادا

شسرپ

مدرک و تمدخ  يرادهب  رد  ام ) هس  لاس و  ُهن   ) تدم ما .  هتفرگ  قالط  مرهوش  زا  تسرپرس .  یب  رسپ و  دنزرف  راهچ  ياراد  متسه  يردام 
یم متـسه .  راکتمدخ  نامرد  تشادهب و  ءهکبـش  رد  هرابود  ور و  هبور  یتالکـشم  اب  قالط  زا  دعب  مدش .  دیرخ  زاب  رهوشرارـصا  هب  دـعب 

. دوش لح  نم  تالکشم  ات  دنک , بوسحم  هدنب  تمدخءزج  ار  لاس  ُهن  نآ  يرادهب  ءهرادا  دیهدب  یبیترت  متساوخ 

خساپ

ًاددجم امـش  يارب  ار  تمدخ  هلاس  هن  قباوس  هک  دسر  یمن  رظن  هبدیا  هدش  تمدخ  دـیرخزاب  یلاع  بانج  هک  نیا  تلع  هب  یمارگ !  رهاوخ 
ییارجا لـئاسم  رد  دـحاو  نیا  لاـح  ره  رد  دـییامرفب . لاؤس  هطوبرم  ءهرادا  ینیزگراـک  زا  دـیناوت  یم  دـشاب  نیا  زاریغ  رگا  دـننک . روـظنم 
لوئـسم اب  دـیناوت  یم  امـش  دراد . هدـهع  رب  ار  یگداوناخ و ... يداقتعا ,  یبهذـم ,  تالاؤس  هب  ییوگ  خـساپ  ءهفیظو  دـنک و  یمن  تلاخد 

. دیریگب سامت  نفلت 743183 هرامش  اب  يراوزبس  یتعیرش  ياقآ  جاح  دحاو 

ارم شرافس  مراد  هک  یناوارف  دوبمک  يدنم و  هلئاع  رطاخ  هب  مراد  اضاقت  دینک , یفرعم  دادما  هتیمک  هب  ارم  هک  دیدوب  هداد  هک  يداهنشیپ  ساسا  رب 
. دییامنباج نآ  هب 

شسرپ

مراد هک  یناوارف  دوبمک  يدـنم و  هلئاع  رطاخ  هب  مراد  اضاقت  دـینک , یفرعم  دادـما  هتیمک  هب  ارم  هک  دـیدوب  هداد  هک  يداهنـشیپ  ساـسا  رب 
. دییامنباج نآ  هب  ارم  شرافس 

خساپ

شـالت و اـب  تسا  دـیما  دراد . لوذـبم  ار  شتاـیانع  امـش  هب  دوـخ  تّنم  یب  تسد  اـب  میهاوـخ  یم  ناـنم  دـنوادخ  زا  یمارگو !  زیزع  ردارب 
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هب ار  امـش  شرافـسام  دیوش . لیان  مه  امـش  دـنا , هدیـسر  هیلاع  تاجرد  هب  نارگید  هک  روط  نامه  تالکـشم ,  لباقم  رد  ربص  تمواقم و 
رـضاح تعامج  زامن  هب  دینک  یعـس  هتبلا  دنرادن . غیرد  ار  دوخ  کمک  نانآ  میراودـیما  مییامن .  یم  ناترهـش  ینیمخ  ماما  دادـما  ءهتیمک 

 . میراد تیقفوم  يوزرآ  امش  يارب  دیامرف . تیانع  امش  هب  قزر  تعسو  دنوادخ  هک  دینک  اعداهزامن  زا  دعب  دیوش و 

یم هعجارم  اه  نآ  هب  هک  يدارفا  هک  دوش  یم  هدهاشمًاضعب  تسا ؟  هنوگچ  دنا  لوغـشم  سیون  اعد  ناونع  هب  فلتخم  طاقن  رد  هک  يدارفا  تیلاعف 
؟  تسیچ مالسا  رظن  دنا ; یضار  دنریگ و  یم  هجیتن  دننک 

شسرپ

اه نآ  هب  هک  يدارفا  هک  دوش  یم  هدـهاشمًاضعب  تسا ؟  هنوگچ  دـنا  لوغـشم  سیون  اـعد  ناونع  هب  فلتخم  طاـقن  رد  هک  يدارفا  تیلاـعف 
؟  تسیچ مالسا  رظن  دنا ; یضار  دنریگ و  یم  هجیتن  دننک  یم  هعجارم 

خساپ

 , هقدـص ای  رمع , لوط  ثعاب  محرء  هلـص  هک  روط  نامه  تسا ,  اعد  تاببـسم ,  بابـسا و  ملاع  رد  رثؤم  لـماوع  زا  یکی  هک  تسین  یکش 
تباجتسا طیارش  زا  یکی  تسا .  اه  ّتنس  نیا  زا  یکی  مه  اعد  دنتـسه , یهلا  ياه  ّتنـس  زا  اه  نیا  و  دوش , یم  اهالب  ندش  فرطرب  ببس 

املع مدرم و  نیب  رد  ییاه  هنومن  هک  نانچ  دشاب , ییاوقت  اب  كاپ و  ناسنا  دسیون , یم  اعد  ای  دنک  یم  اعد  هک  یـصخش  هک  تسا  نیا  اعد 
, دـشاب یکاـپ  سفن  اوقت و  ياراد  هدوب و  یبوخ  مدآ  سیوناـعدرگا  نیارباـنب ,  تسا ;  هدـنام  یمن  باوـج  یب  ناـشیاهاعد  هک  میا  هتـشاد 

بیرف هار  نیا  زا  ار  مدرم  هداد و  رارق  دوخ  شاعم  رارما  هلیسو  ار  یسیوناعد  هک  دنوش  یمادیپ  مه  یناسک  اما  دوش , یم  باجتسم  شیاعد 
یم هیدـه  اه  سیوناعد  هب  هک  ار  یلوپ  هتبلا  تسین .  زیاـج  ناـنآ  هب  هعجارم  درک و  داـمتعا  ناـنآ  هب  ناوت  یمن  تروص  نیا  رد  دـنهد , یم 

ج 1 ص 629 لئاسملا ,  عماج  ینارکنل ,  لضاف  هّللا  تیآ  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) درادن یلاکشا  دوش ,

؟  مینک باختنا  هنوگچ  ار  هدنیآ  لغش 

شسرپ

؟  مینک باختنا  هنوگچ  ار  هدنیآ  لغش 

خساپ

دروم رد  هتکن  دنچ  تسا .  یلکـشمرایسب  راک  دنک , یم  نیمأت  ار  وا  ءهدـنیآ  تسا و  دـیفم  ناسنا  يارب  يراک  هچ  هک  نیا  لغـش و  باختنا 
ار دوخ  یتدم  دنرادن و  يا  هقیلـس  قوذ و  ینف ,  روما  رد  هک  يدارفا  اسب  هچ  هقیلـس :  قوذ و   1 تسا :  مهم  لغش  هب  عجار  يریگ  میمـصت 
نآ ییاناوت  هک  نآ  لاح  دـننز و  یم  یبساک  هب  تسد  يدارفا  ای  دـنوش و  یم  ناوتان  هدروخرـس و  راک  نیا  زا  هرخءالابو  دـننک  یم  لـطعم 

هدنیآ لغش  هب  تبسن  ار  دوخ  ءهقیلس  قوذ و  دیاب  ناناوج  ًاصوصخم  سک  ره  نیاربانب  دنروخ ; یم  تسکش  یتدم  زا  دعب  دنرادنار و  راک 
یهاگآ نف و  هفرح و  نابحاص  اب  ًاصوصخم  ناگرزب  ای  ردـپ  اب  ندرک  تروشم   2 دروخ . یم  ناشقاذم  هب  يراک  هچ  دننیبب  دنجنـسب و  ناش 

بحاص هقیلـس و  شوخ  دارفا  اب  دروخ , یم  نآ  هب  ناتقوذ  ای  دیراد  هقالع  هک  ار  یلغـش  ره  تسا  مهمرایـسب  اه , لغـش  نآ  فیک  مک و  زا 
؟ دراددوجو لغـش  نیا  تیفرظ  اتـسور  ای  رهـش  نیا  رد  ایآ  تسا ؟  دـیفم  مزال و  راک  نیا  ایآ  دیـسرپب : نانآ  زا  دـینک و  تروشم  نف  ناـمه 
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ور هبور  تسکش  اب  هجیتنرد  درادن , ار  لغـش  نآ  تیفرظ  اج  نآ  یلو  دنز , یم  راک  هب  یلغـش  يارب  ار  يا  هیامرـس  یّلحم  رد  ناسنا  یهاگ 
اب بوخ  دروخرب  قلخ و  نسُح  ياکتـسرد و  تقادـص و  فاـصنا و  لغـش ,  باـختنا  زا  سپ   3 تسا .  مهم  رایـسب  لغـش  ِناکم  دوش . یم 

مهم تاکن  زا  دـنک , یم  مهارف  ار  لیاسو  وا  تسا و  ادـخ  تسد  هب  يزور  قزر و  هک  نیا  ادـخ و  رب  لکوت   4 تسا .  مهم  رایسب  نایرتشم 
. دیآ یم  باسح  هب  لغش  باختنا 

 , هدرک يرگراک  اه  لاس  مردپ  نینچ  مه  ددرگ , لح  لکشم  نیا  ادخ  هب  لکوت  اب  مراودیما  یلو  منک ,  یمن  ادیپ  راک  متسه و  سناشدب  مدوخ  رظن  هب 
نیا رد  ار  ام  ًافطل  دنک . همیب  ار  دوخ  ًاصخش  تسا  هدش  روبجم  مردپ  مینک و  تیاکشوا  زا  میناوت  یمن  میتسه  یمیدق  تسود  راک  بحاص  اب  نوچ  یلو 

روم

شسرپ

اه لاس  مردـپ  نینچ  مه  ددرگ , لح  لکـشم  نیا  ادـخ  هب  لکوت  اب  مراودـیما  یلو  منک ,  یمن  ادـیپ  راـک  متـسه و  سناشدـب  مدوخ  رظن  هب 
دوخ ًاصخش  تسا  هدش  روبجم  مردپ  مینک و  تیاکـشوا  زا  میناوت  یمن  میتسه  یمیدق  تسود  راک  بحاص  اب  نوچ  یلو  هدرک ,  يرگراک 

. دینک ییامنهار  دروم  نیا  رد  ار  ام  ًافطل  دنک . همیب  ار 

خساپ

راتفرگ یسک  رگا  هک  تسا ,  دنسپان  نیقلت  عون  کی  اریز  دینک , فذح  ناتنهذ  زا  ار  یـسناشدب  هب  داقتعا  مینک  ناشنرطاخ  زیچ  ره  زا  لبق 
ندرگ هب  ار  ریـصقت  تشاد ,  دوجو  یعنام  اـیو  دـش  یهاـتوک  اـی  دوبن  هنیمز  هک  اـج  ره  رد  دوش و  یمن  اـهر  نآ  زا  رمع  رخآ  اـت  دـش , نآ 
شیپ زا  تسا و  لزلزتم  نوچ  دراد , یم  رب  ماـگ  هیحور  نیااـب  یتـقو  دوب , تیقفوم  ناـکما  ییاـج  رد  ًاـنایحا  رگا  دزادـنا و  یم  یـسناشدب 

ار شیوخ  رتخا  ینک  دوخ  نوچ  وت  . [ دـهد یم  تسد  زا  ار  اه  تصرف  دوش و  یمن  قفوم  دـش , دـهاوخن  قفوم  ًامتح  هک  دـنک  یم  تواضق 
یم ار  نیمه  ناطیـش  يوش و  میلـست  دیاب  ینک ,  یم  یفرعم  سناشدب  لیلد  نودب  ار  تدوخ  یتقو   [ ار يرتخا  کین  مشچ  کلف  زا  رادمدب 
نینچ تسین .  یتخب  کین  لابند  هب  دنک و  یمن  یتقو  شوخ  يزورهب و  يوس  هب  یتکرح  رگید  دش , دیماان  سویأم و  ناسنا  یتقو  دـهاوخ .

یم هدـیدان  ار  اه  ییاناوتو  اه  یبوخ  اه و  تمعن  ددرگ و  یم  هدرـسفا  دـیما و  اـن  هتفر  هتفر  تسه ,  شدوجو  رد  رفک  ءهیحور  هک  یناـسنا 
هک دینادن  سناشدب  ار  دوخ  دینزن و  دب  لاف  زگره  تسین .  وا  هب  يدیما  رگید  هک  ددرگ  یم  لیدبت  دـیماان  ناسنا  کی  هب  هتفر  هتفر  دریگ و 

یناسک زا  ار  سفن  هب  دامتعا  دـشاب و  راودـیما  دـنک و  شالت  دورب و  راک  لابند  دـنک و  تکرح  دراد  هفیظو  ناـسنا  درادـن . یبوخ  تبقاـع 
یعـس دـنروآ . یم  تسد  هب  ار  دوخ  دوصقم  بولطم و  دـننز و  یم  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  یفاک ,  تاناکما  نتـشاد  نودـب  هک  دریگبداـی 

ییاناوتان هب  ناتهاگن  رگا  یلو  دییآ , یمرد  تکرح  هب  هک  تسا  تقو  نآ  دینک . هرامـش  ار  ناتیاه  ییاناوت  يدادادـخ و  ياه  تمعن  دـینک 
بحاص ناتردپ و  دروم  رد   [ راب هب  دیان  گرم  زج  سأی  زا  هکراودیما  شاب و  رگراک  ورب  . [ دروآ دیهاوخن  تسد  هب  یناوتان  زج  دـشاب , اه 

, رت گرزب  رفن  کی  ًالثم  دـیوش , دراو  یتسود  وزیمآ  تملاسم  هار  زا  مینک  یم  داهنـشیپ  دـیوش . دراو  تیاکـش  هار  زا  تسین  مزال  وا  راـک 
زا دیراذگب و  نایم  رد  وا  اب  ار  هلئسم  دینک و  ادیپ  دونش , یم  اروا  فرح  تسا و  راک  بحاص  مارتحا  دروم  هک  یـسک  ای  دیفـس  شیر  کی 
لاس هک  ینالف  قح  رد  تسا  بوخ  هچ  دیوگب : دنک و  تبحـص  راک  بحاص  ابو  دنک  ینایمرداپ  ریخ  رما  نیا  رد  هک  دـیهاوخب , کمک  وا 

کمک وا  هب  یناد ,  یم  هک  روط  ره  ای  یهدب و  ار  وا  همیب  قح  ای  ینک  همیب  ار  وا  ای  یهد  ماجنا  يریخراک  تسا ,  دـنمزاین  وت و  رگراک  اه 
یمادقا نینچ  ءهنیمز  ای  دوش  یمن  تفای  یـسک  نینچ  رگا  تسا .  يدرمناوج  تشذگ و  بسانم و  اج و  هب  یلیخراک  نیا  هک  ینادب  ینک ; 

ار ناتردـپ  دـینک  تساوخرد  يو  زا  میرکت  دـیجمت و  اب  دیـسیونب و  راک  بحاص  هب  باطخ  هنامرتحم  يا  همان  ناتردـپ  تقفاوم  اب  تسین , 
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یتشیعم ياه  يراتفرگ  نمـض  رد  دینک . کمک  امـش  هب  دناد , یم  حالـص  يرگید  هار  ره  زا  ای  ودزادرپب  ار  شا  همیب  جراخم  ای  دـنک  همیب 
ندـناوخ سرد  هب  میلاح  شوخ  همتاخ  رد  تسا .  دازآ  نآ  هب  لمع  رد  هک  تسا  هناتـسود  داهنـشیپ  کـی  نیا  دـییوگبو : دیـسیونب  ار  دوخ 

تـسا دیما  ریگب . رظن  رد  ار  هدنیآ  نک و  رکف  نتـشاد  كردم  ندش و  داوس  اب  سرد و  دیاوف  ءهرابرد  رت  شیب  یمک  دیا . هدرک  ادیپ  هقالع 
لابند هب  ار  یگدرـسفا  يدومخ و  تسا و  راب  ناـیز  رایـسب  مسج  ناور و  حور و  يارب  يراـک  یب  ینک .  ادـیپ  يرت  شیب  كرحت  هقـالع و 

 . میاودیما نک .  تیاعر  ار  طابضنا  مظن و  اهراک  رد  دشاب و  ناتسبات  ياه  همانرب  رکف  هب  الاح  نیمه  زا  دراد .

ییادتبا و ءهیاپ  رد  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  هاپـس و  یمالـسا ,  داشرا  یناتـسبات  حرط  رد  79 لاس 74 ـ زا  مراد .  نآرق  هب  یناوارف  ءهقـالع 
؟  موش مادختسا  یشرورپ  یبرم  ای  نآرق  یّبرم  ناونع  هب  ییاج  رد  تسا  نکمم  ایآ  نیا  هب  هجوت  اب  مراد .  سیردت  هقباس  ییامنهار 

شسرپ

ییادتبا و ءهیاپ  رد  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  هاپـس و  یمالـسا ,  داشرا  یناتـسبات  حرط  رد  79 لاـس 74 ـ زا  مراد .  نآرق  هب  یناوارف  ءهقـالع 
؟  موش مادختسا  یشرورپ  یبرم  ای  نآرق  ّیبرم  ناونع  هب  ییاج  رد  تسا  نکمم  ایآ  نیا  هب  هجوت  اب  مراد .  سیردت  هقباس  ییامنهار 

خساپ

اب هک  تسا  نآ  یمدآ  گرزب  ياـه  تداعـس  زا  یکی  تسا و  هدـنزرا  بوخ و  رایـسب  دـیجم  هّللا  مـالک  نآرق و  هب  هقـالع  یمارگ !  رهاوخ 
شرورپ و شزومآ و  رد  مادختـسا  يارب  دنـشاب , هتـشاد  هلاس  دنچ  سیردـت  ءهقباس  هک  امـش  لثم  یناسک  ًامتح  دـشاب .. هتـشاد  سنا  نآرق 

هعجارم دوخ  ناتـسرهش  دجاسم  جیـسب  ای  تاغیلبت و  نامزاس  ای  شرورپو  شزومآ  هب  رت  شیب  یهاگآ  يارب  دنراد . تیولوا  رگید , ياهاج 
, دریگ تروصردام  ردـپ و  تروشم  نودـب  همان  نفلت و  رگا  هک  دوب  نیا  یلبق  همان  زا  ام  ضرغ  هک  درک  يروآدای  دـیاب  نایاپ  رد  دـییامرف .

كاپ یکاپ و  هب  تبـسن  اـم  هنرگو  دوب  هنوگ  تحیـصن  یلک و  تروص  هب  همه  دـیدرک  رکذ  هک  يرگید  دراوم  نینچ  مه  تسین و  تسرد 
روما ءهمه  رد  امـش  يارب  میرادـن .  يدـیدرتو  کش  دـیراذگ , یم  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  تالکـشم  اـیر  یب  هک  امـش  نوچ  يدارفا  ینماد 

 . میراد تیقفوم  يوزرآ 

هک یتروص  رد  دوش , یمن  رّـسیم  میارب  يراک  مور ,  یم  راک  يارب  اجک  ره  متـسه و  راکیب  هک  تسا  لاس  ود  تدم  ملپید ,  كردـم  ياراد  بناجنیا 
راک دیناوت  یم  رگا  مدنمـشهاوخ  مراد .  تیریدم  رد  تراهمو  یـسیون  همانملیف  یحاّدم ,  یگدنـسیون ,  یطاطخ ,  ياه  هنیمز  رد  ییاه  تراهم 

میارب يدنموربآ 

شسرپ

رد دوش , یمن  رّـسیم  میارب  يراک  مور ,  یم  راک  يارب  اجک  ره  متـسه و  راکیب  هک  تسا  لاس  ود  تدـم  ملپید ,  كردـم  ياراد  بناـجنیا 
رگا مدنمشهاوخ  مراد .  تیریدم  رد  تراهمو  یسیون  همانملیف  یحاّدم ,  یگدنسیون ,  یطاطخ ,  ياه  هنیمز  رد  ییاه  تراهم  هک  یتروص 

. دییامن رّسیم  میارب  يدنموربآ  راک  دیناوت  یم 

خساپ

اما تسا ,  ناوارف  راک  یـضاقتم   . تسا اـهروشک  رتشیب  هکلب  روشک  نیا  ناـناوج  زا  يرایـسب  ریگنماد  امـش  لکـشم  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
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ییاه ییاناوت  اهرنه و  زا  یلاعبانج  هناتخبـشوخ  یلو  تسا ,  لکـشم  بولطم  لغـش  هب  یـسرتسد  هجیتن  رد  تسا .  مک  راک  لغـش و  ءهنیمز 
یم بسانم  لغـش  ندرک  ادیپ  هب  مادقا  هک  نیا  نمـض  دیوشراک و  هب  تسد  یلغـش  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  دیناوت  یم  دـیتسه و  رادروخرب 
ياه لغـش  اه و  ّتیلاعف  دینیـشنن . رظتنم  دـیروآیب و  ور  دازآ  ياـه  لغـش  هب  دـینک  یعـس  دـینک . تیلاـعف  هدـش  داـی  ياـه  هنیمز  رد  دـینک ,
یبای لغـش  دروم  رد  رگید  بلطم  دیتسه . دنم  هرهب  يرتشیب  يدازآ  زا  زین  تسا و  رادروخرب  يرتهب  رتشیب و  دـمآرد  زا  دازآ  یـصوصخ و 

. دینک تکرح  یبای  لغش  يارب  رگید  قطانم  ای  رواجم  ياهرهش  هب  ناوت  تروص  رد  دینکن و  افتکا  ناتدوخ  رهش  اتـسور و  هب  هک  تسا  نیا 
زا دیرادرب و  اعد  هب  تسد  ناتیاهزامن  زا  دـعب  نمـض  رد  تسا .  اهراک  رد  شیاشگ  ثعاب  ادـخ  هب  دـیما  دـیوشن . دـیما  ان  ادـخ  تمحر  زا 

 . تسا باجتسم  دنزرف  قح  رد  ردپ  ياعد  اریز  دینک , اعد  تساوخرد  مه  ناتریپ  ردپ  زا  دینکدادمتسا . دنوادخ 

هتشر و نیا  یفرعم  صوصخ  رد  متسه . اهمتسیس  لیلحت  يزیر و  همانرب  شیارگ  عیانص ، یسدنهم  هتـشر  لوا  لاس  يوجـشناد  هلاس ، بناجنیا 19 
؟ دینک ییامنهار  ارم  نآ  هب  طوبرم  بلاطم  عبانم و  یلغش و  هدنیآ 

شسرپ

نیا یفرعم  صوصخ  رد  متسه . اهمتسیس  لیلحت  يزیر و  همانرب  شیارگ  عیانص ، یـسدنهم  هتـشر  لوا  لاس  يوجـشناد  هلاس ، بناجنیا 19 
؟ دینک ییامنهار  ارم  نآ  هب  طوبرم  بلاطم  عبانم و  یلغش و  هدنیآ  هتشر و 

خساپ

عیانص یتیریدم  ياهبصنم  رد  یلغش  هدنیآ  رطاخ  هب  هک  تسا  ياهتشر  اهمتسیس ، لیلحت  يزیر و  همانرب  شیارگ  عیانص  یـسدنهم  هتـشر 
ياـه هاـگولگ  حالطـصا  هب  اـی  اـههناخراک  دـیلوت  طـخ  لرتـنک  شرتـسگ و  يزادـنا و  هار  صوصخ  رد  روط  نیمه  دراد و  لاغتـشا  هنیمز 

، دالوف عیانـص  دـننام  ار  یعونتم  یلغـش  ياهتصرف  امـش  ور  نیا  زا  تسا . امـش  هتـشر  هب  طوبرم  یـصصخت  ياهراک  هلمج  زا  اههناخراک 
لیـصحت نارود  رد  تسا  رتـهب  هک  تسا  ینتفگ  هتـشر  نیا  عباـنم  اـهباتک و  دروم  رد  تشاد . دـیهاوخ  دوخ  يورارف  يزاـس و ... نیـشام 

دیتاسا تدعاسم  تروشم و  اب  دیناوتیم  دیدوب ، رادروخرب  ییالاب  یملع  ناوت  زا  رگا  دیناوخب  بوخ  ار  دوخ  یلصا  ياهسرد  یهاگشناد 
زا دعب  دیناوتب  هک  نیا  تسا و  ناتیملع  ناوت  ندوب  الاب  تسا ، مهم  امش  یلغش  هدنیآ  رد  هچ  نآ  اّما  دینک ، هدافتسا  مه  رگید  عبانم  زا  دوخ ،

يوزرآ امش  يارب  ام  تسا . رمتـسم  شـشوک  شالت و  لیـصحت و  رد  تیدج  زین  نآ  هیلوا  طرـش  داوس و .  اب  سدنهم  کی  لیـصحت  مامتا 
. میراد شناد  ملع و  هصرع  رد  تیقفوم 

؟  تسیچ ناریا  لثم  یجراخ  ياهروشک  میقم  اه ي  یناغفا  دمآ  رد  عبنم 

شسرپ

؟  تسیچ ناریا  لثم  یجراخ  ياهروشک  میقم  اه ي  یناغفا  دمآ  رد  عبنم 

خساپ

هناش هجو  چیه  هب  مه  تمحز  ابو  تخس  ياهراک  زا  دنتـسه و  شالترپ  شوک و  تخـس  رایـسب  ناتـسناغفا  ناملـسم  مدرم  هک  ییاه  نآ  زا 
رثکا مق  سدقم  رهـش  رد  نآلا  هنومن  ناونع  هب  دنیآ , یمرب  یگدنز  هرادا  ءهدـهع  زا  یبوخ  هب  دنـشاب  هک  يروشک  رهرد  دـننک , یمن  یلاخ 
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یتدم یـصاخ  للع  هب  صخـش  تسا  نکمم  هتبلا  نتـسه  راک  لوغـشم  ناش  همهًابیرقت  مق  میقم  یناغفا  ناردارب  اما  دنراکیب , یلحم  ناناوج 
درادنوا تیعبات  هب  یطبر  نیاو  دنامن  راکیب 

؟ دش نابلخ  رتویپماک ، یسدنهم  لغش  نتشاد  اب  ناوتیم  ایآ 

شسرپ

؟ دش نابلخ  رتویپماک ، یسدنهم  لغش  نتشاد  اب  ناوتیم  ایآ 

خساپ

میتسهدهاش هزمورما  مولع ، ندش  یصصخت  اب  یلو  دراد ، دوجو  دشاب  نابلخ  رتویپماک ، یـسدنهم  لغـش  نتـشاد  اب  صخـش  هک  نیا  ناکما 
عمج دوش . صصختم  رهام و  دناوتب  ات  دشاب  يدج  اشوک و  رایسب  دیاب  دوخ  رظن  دروم  صصخت  هصرع  رد  رتشیب  تیقفوم  يارب  صخش  ره 

نآ رد  رهام  دارفا  صـصخت  تراهم و  زا  ًالومعم  لغـش  ره  هصرع  رد  دـنراد ، يددـعتم  لغاشم  هک  يدارفا  اـما  دراد ، ناـکما  لـغاشم  نیب 
يرثؤم دیفم و  تامدخ  أشنم  دناوتب  ددرگ و  رحبتم  رظنبحاص و  هتـشر  کی  رد  دنک  یعـس  دیاب  ناسنا  ور  نیا  زا  دنتـسین . رادروخرب  هتـشر 
بلطم نیا  یلو  دـننک ، راـک  فلتخم  داـعبا  رد  هک  تسا  اـیهم  يوق  دعتـسم و  رایـسب  ياـهناسنا  زا  يدودـعم  يارب  ناـکما  نیا  هتبلا  دوش .

. دنشاب هتشاد  راک  هب  لاغتشا  هدرک و  ادیپ  صصخت  هنیمز  کی  رد  تسا  رتهب  مدرم  مومع  يارب  درادن و  تیمومع 

يارب امش  داهنشیپ  دییامن ؟ یم  داهنشیپ  هچ  راکیب  ناناوج  يارب  امش  دراد  دوجو  راکیب  ناوج  نویلیم  دنچ  هک  تسا  يروط  هعماج  طیارـش  هک  نونکا 
؟ تسیچ راکیب  ناناوج  ربارب  رد  هداوناخ  تلود و 

شسرپ

داهنشیپ دییامن ؟ یم  داهنشیپ  هچ  راکیب  ناناوج  يارب  امش  دراد  دوجو  راکیب  ناوج  نویلیم  دنچ  هک  تسا  يروط  هعماج  طیارـش  هک  نونکا 
؟ تسیچ راکیب  ناناوج  ربارب  رد  هداوناخ  تلود و  يارب  امش 

خساپ

يداصتقا لئاسم  ِناسانـشراک  يوس  زا  هک  تسا  لیخد  یفلتخم  لماوع  نآ  لح  يارب  هک  تسا  ام  ینونک  ۀعماج  مهم  لضعم  کی  يراکیب 
نالوئـسم نیدـلاو و  تهج  نیا  رد  تسا . هعماج  رد  راک  گنهرف  ندروآ  دوجو  هب  رما ، نیرت  مهم  ام  رظن  هب  دوش . یم  حرطم  یعاـمتجا  و 

ثعاب رما  نیمه  هداد و  ییارگ  فرـصم  ییارگ و  كردم  هب  ار  دوخ  ياج  راک  گنهرف  رـضاح  لاحرد  هنافـسأتم  دـنراد . يریطخ  ۀـفیظو 
ادص و یگنهرف و  ياهداهن  ۀفیظو  دننکن . ادیپ  ار  یبسانم  لغش  دنشاب و  راکیب  هعماج  رد  هاگشناد  نالیصحتلا  غراف  زا  يرایـسب  تسا  هدش 

راک قالخ و  دارفا  هب  نداد  اهب  يا و  هفرح  ینف  ياه  شزومآ  هب  نداد  تلاصا  تیلاعف و  شالت و  راک و  گنهرف  داجیا  هک  تسا  نآ  اـمیس 
هکلب تسین  بیع  اهنت  هن  راک  هک  دنـسرب  رواب  نیا  هب  ناناوج  ات  دنهد ، رارق  دوخ  راک  روتـسد  ار  زرواشک  رگراک و  رـشق  هب  هجوت  نیرفآ و 

ناردپ فیاظو  زا  یکی  مالسا  دوش . یمن  هدروآرب  زگره  دنهد  ماجنا  ار  يرادا  ياهراک  دننیشنب و  زیم  تشپ  همه  هک  عقوت  نیا  تاراختفا .
بوخ مان  يو  يارب  هک  تسا  نآ  شردپ  رب  دنزرف  قح  : " دیامرف یم  (ص ) ادخ لوسر  دناد . یم  نادـنزرف  هب  بسانم  راک  هفرح و  میلعت  ار 

هب از  لاغتـشا  هدزاب و  دوز  ياه  هژورپ  هب  هجوت  رگید  ۀـتکن  [ 14" .] درامگب يا  هتـسیاش  راک  هب  ار  واو  دشوکب  شتیبرت  رد  دـنک و  باختنا 
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زارد ياه  ماو  دننام  دنک  مهارف  ار  یتالیهـست  ودـیامن  قیوشت  دـیلوت  رما  رد  ار  ناگمه  دـیاب  تلود  تسا . يزرواشک  شخب  رد  صوصخ 
تـسد هب  ار  مزال  ياه  تراهم  تعرـس  هب  دـنناوتب  ناناوج  اـت  دـیامن  لاـعف  روشک  حطـس  رد  ار  يا  هفرح  ینف  یـشزومآ  زکارم  زین  تدـم .

. دزاس ناسآ  ار  یلخاد  تادیلوت  تارداص  دنروآ و 

؟ تسا طرش  ندوب  یناحور  ای  دیس و  یعامتجا ، لغاشم  زارحا  يارب  مالسا  رظن  زا 

شسرپ

؟ تسا طرش  ندوب  یناحور  ای  دیس و  یعامتجا ، لغاشم  زارحا  يارب  مالسا  رظن  زا 

خساپ

هب نآ  زا  هزورما  هک  يزیچ  نامه  تسا . تیلوئسم  ماجنا  ییاناوت  اوقت و  یعامتجا ، ياه  تیلوئـسم  اه و  تسپ  زارحا  كالم  مالـسا  رظن  زا 
یبایزرا يانبم  رب  و  رگنب ، فرژ  تنارازگراک  روما  رد  : " دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  باطخ  (ع ) یلع دوش . یم  دای  صصخت  دهعت و  ناونع 

هشیر ار  تنایخ  روَج و  ياه  هخاش  ود  نیا  هک  یگماک ، دوخ  يانبم  رب  هن  یصخش و  ياه  شیارگةزیگنا  هب  هن  رامگب ، ناشراک  هب  تسرد 
ای دیس  دوش . لّوحم  تیلوئسم  نآ  زارحا  طیارش  ندوب  اراد  دارفا و  یگتسیاش  قبط  دیاب  اه  تیلوئـسم  هک  هدمآ  یـساسا  نوناق  رد  [ 2" .] دنا

ص ۀمان 53 ، مالـسالا ) ضیف   ) هغالبلا جـهن  [2 . ] دـنا هدرکن  رکذ  طرـش  ناونع  هب  اه  تسپ  لـغاشم و  زا  کـی  چـیه  رد  ار  ندوب  یناـحور 
.1002

؟ دنرّفنتم زیچ  ره  زا  دنتسین و  راودیما  دوخ  هدنیآ  هب  ناناوج  ارچ  تسیچ ؟ ینارگ  يراکیب و  یلصا  تلع 

شسرپ

؟ دنرّفنتم زیچ  ره  زا  دنتسین و  راودیما  دوخ  هدنیآ  هب  ناناوج  ارچ  تسیچ ؟ ینارگ  يراکیب و  یلصا  تلع 

خساپ

هب ار  مروت  يداصتقا ، تاجایتحا  هب  تبـسن  تارابتعا ، بسانت  یب  شیازفا  ای  شدرگ  رد  لوپ  رادـقم  بساـنت  یب  شیازفا  ياهعماـج ، ره  رد 
اهـالاک تمیق  و  ( 1 .) دـنیامن لیدـبت  ـالاک  هب  ار  دوخ  لوپ  دنـشوکیم  مدرم  دـیآیم و  نییاـپ  لوپ  شزرا  هک  تسا  نآ  هجیتن  دراد . هارمه 

لیبق زا  تباث  ياهییاراد  ياراد  هک  يدارفا  اریز  دوشیم ، عیزوت  رد  نزاوت  مدع  بجوم  اهتمیق  یمومع  حطـس  شیازفا  دباییم . شیازفا 
تباث ياهییاراد  تمیق  لیلد ، نیا  هب  دـندرگیم . دـنمهرهب  مّروت  زا  دـنا ، یقیقح  ياهتورث  ریاس  ای  ـالاک و  ياـهرابنا  لـیبموتا ، نکـسم ،
هجاوم شیپ  زا  شیب  یتالکشم  اب  هشیمه  اهنآ  هب  یسرتسد  يارب  دنتـسه ، اهییاراد  عون  نیا  دقاف  هک  يراشقا  لباقم ، رد  دباییم ، شیازفا 

دزمتـسد و قوقحدننام و  تباث  همین  تباث و  ياهدـمآرد  یلو  دـندرگیم ، گنهامه  مروت  خرن  اب  ریغتم  ياهدـمآ  رد  نینچمه  دـنوشیم .
یعیبط یلـصف و  لماوع  ای  دهدیم و  شیازفا  ار  اهالاک  زا  یخرب  تمیق  میقتـسم ، ریغ  تایلام  دنـشکب ، شود  هب  ار  مروت  نیگنـس  راب  دـیاب 
ینالوط ًاتبـسن  نامز  تدم  رد  اهتمیق  یمومع  حطـس  مادم  دشر  تسا ، بولطمان  هچنآ  دوش . ياهالاک  زا  یهورگ  تمیق  شیازفا  بجوم 
تیعمج دشر  خرن  هک  یعماوج  رد  دوشیم . بوسحم  مروت  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ینارگ  تمیق و  شیازفا  رمتـسم  تروص  هب  رگا  هک  تسا 
جیردت هب  درادن ، یگنهامه  روشک  نآ  تیعمج  دشر  هب  ور  دنور  اب  لاس  ره  رد  ییاز  لاغتـشا  نازیم  عماوج  نیا  رد  دراد و  ییالاب  دـصرد 
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نازیم تسین ، الاب  تیعمج  دـشر  خرن  تسا و  رادروخرب  يداصتقا  قنور  زا  هک  یعماوج  رد  سکع  رب  اّما  دوشیم  هدوزفا  ناراکیب  نازیم  رب 
نازیم شیازفا  تهج  هب  ( 2 .) تسا مهارف  دوش ، عامتجا  هصرع  دراو  دهاوخیم  هک  یلسن  يارب  لاغتشا  ياههنیمز  تسا و  الاب  ییاز  لاغتـشا 
تهج هب  یتعنـص  هعـسوت  دشابیم . حرطم  موس  ناهج  ياهروشک  رد  هک  تسا  یتعنـص  هعـسوت  يژتارتسا  هب  زاین  یلعف ، هلحرم  رد  لاغتـشا 

رد هتفرـشیپ  نردـم و  يژوـلونکت  هک  نیا  اـت  تسا  روـشک  حطـس  رد  لاغتـشا  نیمأـت  هب  زاـین  هـکلب  دـشابیمن ، هتفرـشیپ  ناـهج  اـب  تباـقر 
رد يداصتقا  يزیر  همانرب  ياهعماج  رد  رگا  دریگ . رارق  يدـشر  هب  ور  ریـسم  رد  لاغتـشا  نازیم  دوش و  هتفرگ  راک  هب  يداصتقا  ياهتیلاعف 

لاغتشا ریسم  رد  یمروت و  دض  ریسم  رد  زین  دشاب ، هعماج  نوگانوگ  راشقا  اب  بسانتم  هعماج و  ياههتساوخ  يوگخـساپ  هک  دشاب  يریـسم 
هب فرط  کی  زا  ینارگ ، يراکیب و  مهم  لماوع  دـنک . فرطرب  ار  هعماج  ياهزاین  یبولطم  ّدـح  رد  دـناوتیم  دوش ، میظنت  نیودـت و  ییاز 

شقن نا  رد  يرایـسب  لماوع  دـناوتیم  لاح  نیع  رد  هعماج . راـشقا  هب  رگید  فرط  زا  تسا و  هتـسباو  ناراذـگ  تسایـس  نازادرپ و  يروئت 
هورگ نیا  دنتسه . اهیبوخ  هدنیآ و  هب  قشع  دیما و  ياپ  ارس  هک  دیمان  يدارفا  دیاب  ار  ناناوج  لاؤس ، مّود  دروم  صوصخ  رد  دشاب . هتشاد 
هعماج دناوتیم  دربب ، یپ  دوخ  ياهییاناوت  اهتیلباق و  هب  لسن  نیا  رگا  دننکیم . افیا  ياهعماج  ره  رد  ياهدنزاس  قاّلخ و  شقن  هعماج  زا 

ار سأی  يدیما و  ان  هک  تسا  ياهعماج  ناوج  هعماج  دنک . داجیا  هعماج  رد  ار  یباداش  طاشن و  دربب و  شیپ  ولج  هب  ور  تکرح  کی  رد  ار 
دسانـشب و ار  دوخ  ًالّوا  دیاب  ناوج  ریـسم  نیا  رد  اّما  دراد . هارمه  هب  ار  نشور  ياهدـنیآ  هب  قوش  يراودـیما و  هراومه  هدـنکفا و  هشوگ  هب 

دراد هک  ییاهتیلباق  ساسا  رب  دناوتب  ات  دـهد  رارق  يریـسم  رد  يدـج  روط  هب  ار  مزع  هدارا و  ًایناث  دـنادب . ار  دوخ  ياهییاناوت  اهتیلباق و 
ندرپس وا  هب  لد  ادـخ و  دای  دـنکن ، شومارف  دـیاب  ناوج  لاح  همه  رد  هک  یـساسا  مهم و  هتکن  دـشاب . يدـیفم  رثؤم و  صخـش  هعماج  رد 

رفنت يدـیماان و  يوس  هب  ناـسنا  هاـگ  چـیه  تروص  نیا  رد  تسا . ناـسنا  تیقفوـم  دـیلک  اـهیبوخ و  همه  هب  قـشع  ادـخ ، هب  قـشع  تسا .
رّفنت و لماوع  دنـسریم . تیقفوم  عیفر  ياههّلق  هب  یگدـنز  شزرو و  ملع ، ياههصرع  رد  هک  دنتـسه  یناـناوج  هزورما  دوشیمن . نومنهر 

مدع - 2 میکح . رداق و  راگدرورپ  هب  نامیا  دیما و  قشع و  مدع  - 1 دشاب : زیچ  دنچ  رد  دناوتیم  هدنیآ  یگدنز و  هب  تبسن  ناوج  ینیبدب 
رد هک  ياهعماج  روشک و  یتح  نارگید و  هب  تبسن  يدامتعا  یب  - 3 یلبنت . یتحار و  هب  ندرک  وخ  ملاس و  یگدنز  يارب  هدهاجم  شالت و 

نارگید و فرط  زا  یگنهرف  بولطماـن  تاـغیلبت  - 5 نآ . هب  ندیـسر  هار  یتخبـشوخ و  یعقاو  يانعم  مهف  مدـع  - 4 دننکیم . یگدـنز  نآ 
ناوج کی  هک  دنشاب  هتشاد  شقن  تهج  نیا  رد  دنناوتیم  زین  رگید  يرایسب  لماوع  رّدخم . داوم  ًاضعب  دنسپان و  ياههار  هب  ندش  هدناشک 

ياهدنیآ هتفای و  تاجن  یلمع  يرکف و  تالکـشم  زا  دناوتیم  ادخ  زا  دادمتـسا  اب  دوخ و  تّیوه  تخانـش  اب  اهنآ و  تخانـش  اب  ناملـسم 
هلجم . 2 ص 686 . ج 1 ، یسراف ، فراعملا  ةریاد  بحاصم ، نیـسحمالغ  . 1 اهتشون : یپ  دیامن . میـسرت  دوخ  يارب  شخب  دـیما  نشور و 

. صیخلت اب  ص 40 و 41 ، هرامش 23 ، تفرعم ،

؟ دننک یمن  راک  شاعم  رارما  يارب  نویناحور  ارچ  دندرک  یم  راک  شاعم  رارما  يارب  مالسلا )) مهیلع  )) همئا هک  یلاح  رد 

شسرپ

؟ دننک یمن  راک  شاعم  رارما  يارب  نویناحور  ارچ  دندرک  یم  راک  شاعم  رارما  يارب  مالسلا )) مهیلع  )) همئا هک  یلاح  رد 

خساپ

لیـصحت و هب  دـنهاوخب  نویناحور  رگا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو  دـنا ; هدرک  یم  راک  مالـسلا )) مهیلع  )) ام ناماما  هک  تسا  حیحـص  نیا 
مولع زا  نوچ  ناماما  درادن . دوجو  دنـشاب  هتـشاد  لاغتـشا  زین  يداصتقا  ياهراک  هب  دنناوتب  هکنیا  ناکما  دنزادرپب  ینید  یملع و  تالاغتـشا 

زین هتکن  نیا  هب  هّجوت  دنشاب . هتشاد  لاغتشا  راک  هب  دنتسناوت  یم  دنا  هتشادن  زاین  لیصحت  هب  شیوخ  مولع  يارب  دنا و  هدوب  رادروخرب  ّیندل 
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دادعتـسا يور  رب  ندرک  راک  زا  هک  دز  مخـش  ار  نیمز  تخادرپ و  راک  هب  ینامز  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ماما  لاثم  ناونع  هب  هک  تسا ، مزـال 
2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوب هدش  مورحم  عونمم و  تساهنآ ، هریس  ناوریپ  و  مالسلا )) مهیلع  )) ناربمایپ یلصا  راک  هک  اه ، ناسنا 

؟ تسا يا  هدیدنسپ  لغش  مالسلا )) مهیلع  )) تیب لها  يارب  یحاّدم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا يا  هدیدنسپ  لغش  مالسلا )) مهیلع  )) تیب لها  يارب  یحاّدم  ایآ 

خساپ

رکذ و  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لها  ناتـسود  ندنایرگ  تسا . تسادق  ياراد  دنمـشزرا و  رایـسب  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لها  يارب  یحاّدـم 
يراعشا دنک  یعـس  دنک و  هّجوت  شیوخ  ّمهم  ّتیلوئـسم  هب  دیاب  حاّدم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هّجوت  تسا . باوث  ياراد  نانآ  بیاصم 

. دوش مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لها  تمرح  کـته  بجوم  هک  یتسرداـن  نیماـضم  هن  دـشاب ، حیحـص  ینیماـضم  ياراد  هک  دـنک  باـختنا  ار 
1619ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟  ددرگ یمن  لصاح  دوبهب  ناناوج  لاغتشا  تّیعضورد  ارچ 

شسرپ

؟  ددرگ یمن  لصاح  دوبهب  ناناوج  لاغتشا  ّتیعضورد  ارچ 

خساپ

داجیا يداعو  یعیبط  ناـیرج  هلئـسم  کـی  مینک .  یم  هراـشا  نآ  مها  هب  اـم  هک  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  یفلتخم  تاـهج  دـیاب  خـساپ  رد 
رگا ور  نیا  زا  دنتـسه  دنمزاین  مه  هب  یعامتجا  یگدنز  رد  اهناسنا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نایرج  نیا  تسا .  لاحو  هتـشذگ  رد  لاغتـشا 
هیلوا نورق  رد  تسا . هتفرگ  تروـص  یتـالماعم  عاـمتجا ،  دارفا و  لـباقتم  هـطبارو  لـماعت  نـیا  رد  تـسا  زرواـشک  يرگیدو  اوناـن  یـسک 

هب جایتحا  دوش  رتشیب  دارفا  ياهزاین  هچ  ره  تفای .  همادا  یعیبط  نایرج  نیا  زین  دـش  نیزگیاج  لوپ  هک  دـعب  هدوب و  الاک  هب  الاک  تـالماعم 
تـسین روصت  لباق  هاگچیه  دـنا .  هدـناسر  یم  مه  هب  ییاه  هرهبو  اهزاین  دوب  دوجوم  راک  اج  ره  دوش .  یم  دایز  زین  مه  اب  دارفا  يراـکمه 
يراکیب هدیدپ  تلع  لابند  هب  دیاب  سپ  دشابن .  راک  هب  يزاین  ودیآ  دوجو  هب  يراکیب  مان  هب  یلکـشم  دورب و  نیب  زا  یعیبط  ءاضتقا  نیا  هک 

 ، دنک یم  یمئاد  ار  راک  هب  زاین  هک  روکذـم  یـساسا  لماع  نآ  لابند  هب  دارفا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  یـساسا  للع  بابـسا و  زا  تشگ ، 
یم مه  رب  ار  یعیبط  ریـسم  نیا  دنورب ،  يدیلوت  ریغ  یلالد و  ياهراک  غارـس  هب  رتشیب  دنزادرپن و  تسا  یلـصا  زاین  هک  يدیلوت  هب  دـنورن و 

رد هک  دـنوش  یم  لوغـشم  تبابط  لثم  یـصاخ  هتـشر  کی  رد  همه  هکلب  دوش  یمن  يریگیپ  هعماج  ياهزاین  اـب  بساـنتم  اـهراک  اـی  دـنز . 
یم راکیب  هیقب  تشاد و  دهاوخ  ار  يدودعم  بذـج  تردـق  دوجوم  تاناکما  صاخ ،  هتـشر  نیا  رد  دراد .  یتاناکما  هب  زاین  راک ،  هلحرم 
مود لماع  نیا  رد  هتبلا  هک  دنتسه  دنمزاین  مه  هب  هشیمه  اهناسنا  دوشن  راک  کی  رد  مکارت  دوش و  باختنا  اهزاین  قباطم  اهراک  رگا  دنوش . 

هب ار  ناناوج  حیحـص ،  ياه  ینیب  شیپ  نودـب  هک  دـنراد  شقن  حیحـصان  باـختنا  نیا  رد  تکلمم  تلود و  نازیر  هماـنرب  مه  مدرم و  مه 
تمیق نییعت  يراذـگ و  شزرا  هکنیا ،  رگید  بلطم  دنتـسه .  ناوتان  ًـالمع  لاغتـشاداجیا  رد  اـما  دـننک  یم  بذـج  یلیـصحت  ياـه  هتـشر 
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یم ییانتعا  مک  اهنآ  لوصحمو  نازرواشک  راک  هب  هک  یتقو  يزرواـشک  رد  ًـالثم  تسا .  يراـکیب  نارحب  لـلع  زا  یکی  فلتخم  ياـهراک 
مدـنگ و دـنمزاین  تکلمم  هک  یلاح  رد  دوش . یم  قنور  یب  يزرواشک  دوش ،  یم  تخادرپ  اهنآ  لوصحم  لباقم  رد  یکدـنا  ياهب  دوش و 
رد تسا .  یئزج  قادصم  کی  رد  تورث  عیزوت  طلغ  ياهتسایس  هجیتن  نیا  دنروآ و  یمن  ور  راک  نیا  هب  مدرم  یل  تسا و  نآ  هدننک  دراو 

لاغتـشا عنام  ًالمع  ینعی  دوش .  یم  هداد  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  ریاس  اهیلالد و  لثم  يدـیلوت  ریغ  ياهراک  هب  يداـیز  رایـسب  ياـهب  لـباقم ، 
ياهب رگاو  تسا  مدرم  ياهزاین  هدـننک  فرط  رب  هدـمع  لماع  نیمز  هکنآ  لاحو  تسا .  نآرد  مدرم  زاین  هک  دـنوش  یم  ییاهراک  هب  مدرم 

هک يریاب  ياهنیمز  تسین  مک  دـنروآ و  یم  ور  راـک  نیا  هب  مدرم  دـنربب ،  ـالاب  ار  نآ  تـالوصحم  تمیق  دوش و  هداد  اـهراک  نیا  هب  مزـال 
لامک لباقم  رد  يزودنا  تورث  هیحور  هلمج :  زا  رگید  یلماوع  زین  درادـن و  موهفمو  ینعم  يراکیب  لکـشم  هک  تسا  راک  ياهورین  رظتنم 

امیـسو و ادـص  دـنیامرف " : یم  هطبار  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تسا .  هجوت  لـباق  هک  دراد  دوجو  مه  نآ  ریغ  یباـی و  تراـهمو  یبـلط 
زا یـضعب  دـننک .  حرطم  ار  شاـیع  هداد ي  تحار  هب  نـت  درد  یب  یفارـشا  ناوـج  کـی  يوـگلا  ناوـج  يارب  هراوـمه  دـیابن  اـه  هماـنزور 

کی دش ،  یهار  ره  زا  هک  تسا  نیا  ناسنا  فده  همه  دنک  لایخ  ناوج  هک  دننزب  فرح  يروط  دوخ  ياهیفاب  هفـسلف  رد  دـیابن  تاعوبطم 
شتـسد رد  ندروآ  رد  لوپ  يارب  يا  هلیـسو  دـنک ،  مهارف  شدوـخ  يارب  یملع  یهاوـگ  کـی  تسناوـت  رگا  دروآ .  تسد  هب  لوـپ  تشم 

دیابن نآ !  نیا و  هب  ندز  دربتسد  اب  ولو  تناها ،  تفخ و  تلذ و  هب  نداد  نت  ولو  قاچاق ،  ولو  دش ،  هک  يرگید  هار  ره  دشن ، رگا  تسه ، 
یلیخ لوپ  تسا .  یگدـنز  ندـنارذگ  يارب  هلیـسو  کـی  لوپ  تسین ،  لوپ  ندروآ  رد  فدـه ،  تسین ، شزرا  لوپ  درک ،  هدـمع  ار  لوـپ 

دادعتسا ياج  هب  هکدنک  ساسحا  وا  ات  دنهدن  رارق  طلغ  يوگلا  کی  ار  وگلا  ناوج ،  يارب  دوشب .  ناسنا  فده  هک  تسا  نیا  زا  رتکچوک 
ضحم هدننک  فرـصم  شایع و  راکیب و  دوشب  رگا  لوپ  نیا  اب  تفر .  لوپ  غارـس  دیاب  ملعو ،  صـصخت  بسک  ناوارف و  شالت  راکتبا و  و 

ياه هناسر  نیاربانب  تسا .  اهرکف  زرط  نیرت  طلغ  رکف  زرط  نیا  تسا ؟  تسرد  رکف  زرط  نیا  اـیآ  درادـن !  یعناـم  وا  رظن  زا  مهزاـب  دوب ، 
ناناوج ًاصوصخم  مدرم  مه  دنتـسه  اهنیا  رگا  یعقاو  ياهتلع  هک  تسا  نیا  لاؤس  یلـصا  خـساپ  اـما  ( 1  . "  ) دنل وئـسم  دهعتم و  مه  یعمج 

رگا دنا " :  هدومرف  يربهر  مظعم  ماقم  هکنانچمه  نازیر .  همانرب  نال و  وئـسم  مه  دننک و  رظن  دیدجت  دوخ  باختنا  رد  دـیاب  هک  دنلوئـسم 
راکیب رگشل  کی  دیآ ؟  یم  شیپ  هچ  دننکن ،  زاب  اج  هعماج  رد  دسر ،  یم  هار  زا  دراد  هک  یلـسن  يارب  دننکن و  رکف  مزال  يزیر  همانرب  هب 
تبـسن رورغ  زاربا  يارب  ینابز  هن  یی ،  هدنیآ  هن  يروش ،  قوش و  ساسحا  هن  يدیما ،  ساسحا  هن  دـنام ؟  یم  تلم  تسد  يور  ناوت  یب  و 

مه دـنل ،  وؤسم  همه  دراد .  دوـجو  ییاهـضرف  مه  رتدـب  نیا  زا  متفگ ،  هکتسا  شنیرتـمک  نیا  هتبلا  يرورغ .  ًالـصا  هنو  دوـخ ،  نهیم  هب 
نیا هکینامز  اـت  و  ( 2  . "  ) دنلوئـسم مه  اه  همانزور  تسا ،  لوؤسم  مه  امیـسو  ادـص  ، اههناسرنایدـصتممهو ناـیرجم  مه  نازیر ،  هماـنرب 

ار ام  تالکـشم  دیایب و  رگید  یـسک  هک  تسااجب  ان  راظتنا  نیا  یلک  روط  هب  دش و  دـهاوخ  هدوزفا  تالکـشم  رب  دریذـپن  تروص  تارییغت 
 : " دندومرف صوصخ  نیارد  يربهر  مظعم  ماقم  دننک .  تیّدج  یگدنزاس  نیا  رد  دیاب  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  تلم  تلود و  دـنکب .  لح 

ياقآ هتـشذگ ،  لاس  تسا .  هدـش  مهارف  هنیمز  نیا  رد  مه  یلوبق  لباق  ياه  همانرب  تسا و  لح  لباق  روشک ،  داـصتقا  لکـشم  نم ،  رظن  هب 
فورعم يداصتقا )  یهدـناماس  همانرب ي  مان (  هب  هک  دـندرک  مهارف  ار  یی  همانرب  دایز  شالت  زا  دـعب  یتعامج ،  کـمک  هب  روهمج  سیئر 

مظعم ربهر  رضحم  زا  خساپو  شسرپ   ( 2  . 225  ، 226 ص 372 ،  یمالسا ،  بالقنا  مظعم  ربهر  رضحم  زا  خساپو  شسرپ   ( 1 ( 3  . "  ) دش
 . 225  ، 226 ص 372 ،  یمالسا ،  بالقنا  مظعم  ربهر  رضحم  زا  خساپو  شسرپ   ( 3  . 225  ، 226 ص 372 ،  یمالسا ،  بالقنا 

دندرک راک  لاس  دنچ  هک  سیردتلا  قح  دنریگب و  اهنآ  ياج  ار  يژرنارپ  ياهناوج  دننک و  یمن  هتسشنزاب  دنوش ، یم  هدوسرف  وریپ و  هک  یناریبد  ارچ 
تراظن نئمطم  یسک  تساهشرورپ ، شزومآ و  مادقا  لوا  یلو  تفرگ  میهاوخ  دنیوگ  یم  دننک ، مادختسا  دندرک  راک  رازه  ای 25  رازه  جرب 125  اب 

؟ دنک

شسرپ
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لاس دنچ  هک  سیردتلا  قح  دنریگب و  اهنآ  ياج  ار  يژرنارپ  ياهناوج  دننک و  یمن  هتـسشنزاب  دـنوش ، یم  هدوسرف  وریپ و  هک  یناریبد  ارچ 
، تساهشرورپ شزومآ و  مادقا  لوا  یلو  تفرگ  میهاوخ  دنیوگ  یم  دننک ، مادختسا  دندرک  راک  رازه  ای 25  رازه  جرب 125  اب  دندرک  راک 

؟ دنک تراظن  نئمطم  یسک 

خساپ

زین ام  تسا . يدنـسرخ  ریدـقت و  نیـسحت و  لباق  ناوج  لسن  لاغتـشا  یعامتجا و  لیاسم  هب  تبـسن  امـش  هنـالؤسم  بوخ و  شنیب  كرد و 
يراکیب لکشم  هتبلا  دشخبب . ییایوپ  كرحت و  هعماج  نوگانوگ  ياهراک  اه و  ّتیلاعف  هب  دناوت  یم  ناناوج  لاغتشا  میدقتعم  امـش  دننامه 

زا دـیاب  هک  تسام  روشک  مهم  هدـمع و  تالـضعم  زا  یکی  يراکیب  تسین . لح  لباق  یـشزومآ  يرادا و  ياهـشخب  رد  مادختـسا  اـب  طـقف 
هعماج رد  يراکیب  نارحب  رضاح  لاح  رد  ههد 60 ، رد  ناریا  تیعمج  شیازفا  هب  هجوت  اب  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  نوگانوگ  ياـههبنج 

دیاب مدرم  نالوئـسم و  همه  زینو  یـصوصخو  یتلود  يرادا  ریغ  يرادا و  ياههاگتـسد  همه  نآ  اب  هلباقم  يارب  هک  تسا  هتفای  زورب  دومن و 
دارفا ندرک  هتسشنزاب  دیا  هدرک  داهنـشیپ  امـش  هک  روطنامه  اهـشور  زا  یکی  هک  دنیآ ، قیاف  لضعم  نیا  رب  اءاشنا ... ات  دننک  شالت  تمه و 

یم تروص  لاـس )  30  ) تمدـخ مامتا  زا  لبق  یتح  حرط  نیا  هدـش ، غالبا  تاروتـسد  اب  هتبلا  هک  تسا  دـیدج  ياـهورین  مادختـسا  نسم و 
یلو دوش ، تشنزاب  دیاب  دش ، مامت  شلاس  هک 30  لاس  زا  یعطقم  ره  رد  سک  ره  تسا  هدرک  مالعا  ًاـصوصخم  شرورپ  شزومآ و  دریگ .

نایاپ ات  دش ، مامت  شتمدـخ  لاس  یلیـصحت 30  لاس  نیب  رد  رگا  هدرک  مالعا  تسا و  هدـش  لیاق  ءانثتـسا  کی  طقف  یـشزومآ  رداک  يارب 
. دوش هتسشنزاب  دیدج  یلیصحت  لاس  زا  دهدب و  تیلاعف  همادا  یلیصحت  لاس 

هراچ هار  ما  هتشگ  دیماان  لیصحت  همادا  زا  سویام و  رایسب  هدنیآ  زا  راک  رازاب  دوبن  هب  تبسن  ملیصحت و  لوغشم  تاتابن  حالـصا  تعارز و  هتـشر  رد 
؟  تسیچ

شسرپ

ما هتشگ  دیماان  لیصحت  همادا  زا  سویام و  رایسب  هدنیآ  زا  راک  رازاب  دوبن  هب  تبسن  ملیصحت و  لوغشم  تاتابن  حالـصا  تعارز و  هتـشر  رد 
؟  تسیچ هراچ  هار 

خساپ

فوخ دـیابن  تسایعیبط و  امـش  تالاح  زا  يردـق  نیاربانب   . تسور هبور  دوخ  ياوه  لاح و  هیرظن و  رییغت  اب  امئاد  ناسنا  یناوج  نینـس  رد 
نامیشپ دوش  هجاوم  تسا  هدادماجنا  هتشاد و  هقالع  نادب  راگزاس و  لقع  مکح  اب  هک  يراک  ره  رد  ناسنا  نامز  رورم  اب  اما  دیشاب . هتـشاد 

رگا هکنیا  فالخ  رب  دوشن . وا  دـئاع  ادـعب  يدامدوس  هکنآ  ول  درب و  یم  تذـل  درک  لمع  شاهقالع  قباطم  یـسک  رگا  نیارباـنب  دوشیمن .
نیا ام  داهنشیپ  دراد . ینامیشپ  عونکی  هشیمه  دربیمن و  تذلمه  زاب  دنارذگب  بوخ  دمآرد  نارگید و  نیسحت  یگقالع و  یب  اب  ار  يرمع 

تالکـشم يدج  مزع  اب  دیزیهرپبیمایپ . رییغت  بذبذت و  زا  دیهد و  همادا  راک ) ای  سرد   ) دیراد هقالع  اعقاو  هک  يراک  ره  هب  امـش  هک  تسا 
هقالع طرـش  هب  مه  ادـخ  دـیریگب . میمـصت  دـیناوتیمرتهنالقاع  دوش و  یم  تفای  شلاـبند  هب  زین  اـهنآ  لـح  هار  ادـیوه و  رتشیب  مکمک  هار 

J .} دناسریم ار  يزور  ندیشک  تمحز  نتشاد و 

؟ نادرم ات  دنهد  یم  حیجرت  ار  نانزام  روشک  رد  ارچ  و  ارچ ؟ تسا  نادرم  زا  رتشیب  هعماج  رد  نانز  راک  سناش  نآلا 
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شسرپ

؟ نادرم ات  دنهد  یم  حیجرت  ار  نانزام  روشک  رد  ارچ  و  ارچ ؟ تسا  نادرم  زا  رتشیب  هعماج  رد  نانز  راک  سناش  نآلا 

خساپ

فلتخم ياه  هرود  لوط  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  هاوگ  تیرـشب  خـیرات  تسا . نانز  قوقح  هلأسم  ناهج  حطـس  رد  حرطم  لـیاسم  زا  یکی 
هدماین باسح  هب  اهناسنا  فیدر  رد  یتح  دنا . هتفرگ  رارق  یمحریب  زواجت و  يدعت و  ملظ و  دروم  نانز  یئزج ، يدراوم  يانثتسا  هب  خیرات 
بالقنا نارود  و  مالـسا ( یمارگ  لوسر  رـصع  درک  حرطم  ناوت  یم  هک  خیرات  زیامتم  ياه  هرود  زا  دن . هدش ا  یقلت  هجرد 2  ناسنا  ای  دنا 

ملظ ظاحل  هب  ایند  رد  یلو  دنتسه  هدوب و  تلزنم  برق و  ياراد  رایسب  اه  هرود  ریاس  تبـسن  هب  نانز  هرود  ود  نیا  رد  تسا . ناریا  یمالـسا 
ییاه يرهم  یب  لمعلا  سکع  تضهن  نیا  تسا . هداتفا  هار  یتسینیمف  تضهن  هزورما  تسا  هدش  هتـشاد  اور  نانز  رب  هک  یفعاضم  يدـعت  و 

درم لیفط  هب  نز  تسا  زونه  هک  زونه  دـهد  یم  رـس  هک  ياهناتـسود  رـشب  ياهراعـش  همه  اب  برغ  رد  دوش . یم  هدـش و  نانز  هب  هک  تسا 
زا سپ  ناریا  رد  دنوش . یم  هتخانـش  هدش و  يراذگمان  ناشرهوش  مان  هب  دوشیم و  ضوع  ناشمـسا  جاودزا  زا  سپ  نانز  اذـل  تسا  ناسنا 

بالقنا نیا  تکرب  هب  ار  یندـم  ینید و  ياـه  يدازآ  قوقح و  زا  يرایـسب  ناـنز  و  تسا ، هدـش  يا  هژیو  هجوت  ناـنز  هب  یمالـسا  بـالقنا 
ریبعت هب  هک  دنمـشزرا  مودخ و  رـشق  نیا  هب  تبـسن  یتلادع  یب  ملظ و  دـهاش  روشک  فتخم  قطانم  رد  مه  زونه  یلو  دـنا  هتفایزاب  سدـقم 

ندوب و نز  رطاخ  هب  ینز  چیه  هک  دسر  ارف  يزور  میراودـیما  میـشاب و  یم  دنتـسه ، هعماج  نادرم  هدـنهد  شرورپ  ینیمخ ( ماما  ترـضح 
رد هک  یساسحا  زا  یـشخب  دش  هراشا  هچنآ  هب  هجوتاب  دریگن . رارق  تبحم  هجوت و  ای  يدعت و  ملظ و  دروم  ندوب  درم  رطاخ  هب  يدرم  چیه 

مورحم نآ  زا  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یقوقح  قح و  هکلب  تسین  حـیجرت  عقاو  رد  دراد  دوجو  نادرم  رب  نانز  رتشیب  حـیجرت  دروم  رد  هعماج 
هجوت دروم  رتشیب  اهنآ  هک  مینک  یم  ساسحا  نینچ  هتـشادن  دوجو  هتـشذگ  رد  نوچ  دنا و  هدرک  بسک  ارنآ  رـضاح  رـصع  رد  دـنا و  هدوب 

نانز زورما  هچنآ  نیاربانب  دنتسه . مورحم  شیوخ  یهلا  یناسنا و  قوقح  زا  يرایسب  زا  نانز  مه  زونه  و  تسین ، نینچ  هکنآ  لاح  دنتسه و 
یناسنا یهلا و  دودح  زا  زین  نانز  زا  يرایسب  هتبلا  دراد و  هلصاف  سدقم  عرـش  اب  زونه  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دنا  هدرک  بسک  ام  هعماج  رد 

نآ زا  ـًا  ـضعب هدرک و  هدافتـسا نـ یبوـخ  هب  هدـمآ  دوـجوب  هعماـج  رد  ناـشیا  رب  هـک  یمارتـحا  هدـش و  هداد  ياـهيدازآ  زا  هدـش و  جراـخ 
شخب رد  نایامرفراک  زا  يرایسب  هنافسأتم  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  لباق  نانز  لاغتشا  ثحب  رد  هک  يرگید  هتکن  دنا . هدرک  هدا  ـ فتساءو سـ
رایسب ياه  تمیق  اب  ار  نانآ  هدرک و  هدافتسا  ءوس  نانز  دوجو  زا  روشک ، رد  يراکیب  لضعم  دوجو  راک و  يورین  مکارت  لیلدب  یـصوصخ 

ـی لقادح هب  ندیـسر  یگداوناخ و  دوجوم  تالکـشم  راک و  رازاب  دیدش  تباقر  لیلد  هب  زین  نانز  دنرامگ و  یم  راک  هب  نادرم  زا  رت  نییاپ 
تخادرپ هب  روبجم  نانآ  دـنهدیم . راک  هب  نت  مک  رایـسب  ياهخرن  اب  يداصتقاو  یتشیعم  یبسن  لالقتـسا  بسکو  ـد  مآرد زا  ـی  ئزج ـی  تح
ساسحا تسا و  رتهب  ناشیارب  دمآرد  نتشادن  زا  مه  مک  دمآرد  نامه  دنشاب  هتـشاد  یمک  دمآرد  دنچ  ره  نیاربانب  دنتـسین  یگدنز  هنیزه 
ناشدوخ يرورـض  هیلوا و  جاتحیام  نیمأت  هیزیهج و  دیرخ  ای  ناش  ةداوناخ  هب  دننک و  لح  ار  ناشتالکـشم  زا  یـشخب  دنناوت  یم  دننک  یم 

ثعاب زین  نانز  قوقح  باـتو  بتو  هیزیهج  دـیرخ  یگدـنز و  ياـه  هنیزه  نتفرـالاب  جاودزا ، نس  شیازفا  رگید  يوس  زا  دـنیامن . کـمک 
دراو هلصافالب  دناسر  یم  نایاپ  هب  ار  هطسوتم  تالیـصحت  يرتخد  کی  یتقو  هزورما  دنـشاب . لغـش  لابند  هب  رتشیب  نارتخد ) ) نانز دوشیم 

زا یکی  اذـل  تسا ، لـمحت  لـباق  ریغ  لزنم  رد  يراـکیب  نیاو  دـنامب  هناـخ  رد  یلاـس  دـنچ  تسا  نکمم  هکلب  دوش  یمن  كرتشم  یگدـنز 
مه ات  دزادرپ  یم  راک  يوجتسج  هب  اذل  تسا . لزنم  زا  جراخ  رد  ندرک  راک  لزنم ، رد  نتسشن  يراکیب و  زا  یصالخ  یمرگرس و  ياههار 

ياـه هنیزه  نتفرـالاب  لـیلد  هب  هکنیا  رب  ًاـفاضم  دـناسرب . کـمک  شا  هداوناـخ  دوخ و  تشیعم  هب  یکدـنا  مه  دوش و  صـالخ  يراـکیب  زا 
طیارش رد  هک  دننک  یم  طابنتـسا  نینچ  اریز  دنهد ، یم  حیجرت  راکیب  رب  ار  لغاش  نانز )  ) نارتخد جاودزا  رد  نارـسپ  زا  يرایـسب  یگدنز ،
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( نارتخد  ) نانز ددرگ  یم  بجوم  زین  نارـسپ )  ) نادرم رواب  هزیگنا و  نیا  دنتـسین . یگدـنز  همادا  هب  رداق  ییاهنت  هب  درم  دـمآرد  اـب  ینونک 
اب هک  تسا  نیا  میوش  یم  روآداـی  نارتخد ) ) ناـنز لاغتـشا  باـب  رد  هک  يرخآ  هتکن  دـنورب . راـک  لاـبند  هب  جاودزا  سناـش  شیازفا  يارب 
زا يرتشم  رتشیب  بذـج  بلج و  يارب  ناکـشزپ و )...  ياه  بطم  اـه ، هزاـغم   ) یـصوصخ شخب  رد  ناـیامرفراک  زا  یخرب  فسأـت  لاـمک 
رد اه  یـشنم  بلغا  هک  دینک  یم  هدهاشم  اذل  دننک ، یم  هدافتـسا  ءوس  نانآ  مسج  زا  تقیقح  رد  دـننکیم و  هدافتـسا  ناوج  نز  نانکراک 

یلو دنهد  یم  لیکشت  دنا  هدرک  كزب  ار  دوخ  هک  یناوج  نانز  ار  گرزب و ...  ياههاگـشورف  زا  يرایـسب  ياه  هدنـشورف  فلتخم ، زکارم 
ینارگن هک  مینک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  نایاپ  رد  دنا ! هدش  تسرپ  لوپ  ناعامط  تسد  رد  يا  هلیـسو  رازبا و  هک  دنا  لفاغ  دـیاش  ناشدوخ 

روحم نادرم  هک  ارچ  دوش  يرتشیب  هجوت  دـیاب  زین  نادرم  هب  يداـصتقا  نادـیم  رد  هک  میدـقتعم  زین  اـم  دـشاب و  یم  اـجیب  يدراوم  رد  اـمش 
زا يرایـسب  اریز  دـشاب ، راک  هب  نانز  ياهزاین  نتفرگ  هدـیدان  یهجوتیب و  تمیق  هب  دـیابن  هجوت  نیا  اما  دنتـسه  هعماج  هداوناـخ و  دـمآرد 

یضترم دیهش  داتسا  ، مالـسارد نز  قوقح  ماظن  - 1 هب :  دـینک  هعجارم  رتشیب  عالطا  تهج  دنتـسه . زین  هناخ  روآ  نان  عقاو  رد  لـغاش  ناـنز 
ناریا نانز  تیعضو  هسیاقم  ) مود هاگن  رد  قشع  يربهر 4 - مظعم  ماقم  هاگدید  زا  نز  ینیمخ 3 - ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  يرهطم 2 -

فارگدنل اینوس  (، برغ و 

یعامتجا ماجسنا 

؟  تسیچ رد  اهتلم  يانف  تسکش و  زمر 

شسرپ

؟  تسیچ رد  اهتلم  يانف  تسکش و  زمر 

خساپ

رد هقرفت  گنس  دننک و  ییارآ  فص  مه  رباربرد  هک  یتلم  دناد ,  یم  یلخاد  ياهگنج  اهشکمشک و  ندمآ  دیدپ  رثا  رد  ار  تسکش  نآرق 
يارب دـنیآرب و  مه  ياه  نیمزرـس  لاوما و  فرـص  رد پـی تـ دـنتفیب و  مه  ناج  هب  رگیدـکی  هب  کـمک  ياـج  هب  دوش و  هتخادـنا  ناـشنایم 

یم دوبان  دوز  ای  رید  دزارفارب  دـق  يرگید  لاوما  فرـصت  نتخاس و  هراوآ  يارب  هتـسد  ره  دـننز و  الاب  ار  اه  نیتسآ  رگیدـکی  نوخ  نتخیر 
دشاب ناش  یصخش  عفانم  ظفاح  ینوناق  ره  هک  تسا  نیناوق  يارجا  رد  ضیعبت  نامه  اهتلم  طوقس  لماوع  زا  رگید  یکی  نینچمه  دندرگ . 

 . دنیامن شومارف  تسا  هعماج  دوس  هب  هچنآ  دننک و  ارجا 

؟ تسیچیمالسا ثیداحا  رظن  زا  اههعماج ، ماجنارس 

شسرپ

؟ تسیچیمالسا ثیداحا  رظن  زا  اههعماج ، ماجنارس 

خساپ

رد یهلا  فاطلا  وترپ  رد  رـشب  ددرگیم و  یناسنا  لقع  ییافوکـش  هیام  نیریـش ، خـلت و  براجت  نامز و  رورم  اـهدرخ  لوقع و  لـماکت  . 1
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ترضح يادن  هب  گنرد  یب  تهج  نیا  زا  تسین ، تالکشم  اهداضت و  لح  هب  رداق  یناسنا  ریبادت  يرشب و  ياهنامزاس  رگید ، هک : دباییم 
عـضو انِمئاق  ماق  اذِإ  : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  (ع ) رقاب ماما  دـندنویپیم . ماما  بالقنا  هب  رطاخ ، تیاضر  اب  اهناسنا  دـیوگیم و  خـساپ  مئاق 

فطل و تسد  دـنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  هاـگنآ  ( ] 1/ یفاک « ) مهمـالحأ هب  تلمک  مهلوقع و  اـهب  عمجف  داـبعلا  سوؤر  یلع  هدـی  هللا 
ادیپ لماکت  نانآ  ياهدرخ  وا  هلیسو  هب  دشخبیم و  تدحو  نانآ  لوقع  هب  قیرط ، نیا  زا  دراذگیم و  دوخ  ناگدنب  رس  رب  ار  دوخ  تمحر 

هب ار  دوخ  يادص  دهاوخیم  هک  بالقنا  ربهر  تسین ، ریذپ  ناکما  عیانص  لماکت  نودب  یناهج ، بالقنا  کی  عیانـص  لماکت  . 2 دنکیم ].
رـصع رد  هک  دـهدیم  دیونیمالـسا  ثیداحا  تهج  نیا  زا  دـشابیمن ، ریذـپ  ناکما  کینکت ، لماکت  نودـب  دـناسرب ، ناهج  هطقن  نیرخآ 

، دننکیم یگدنز  رواخ  رد  هک  يدارفا  دـنکیم و  ادـیپ  ار  رهـش  کی  مکح  ناهج  هک  دـنکیم  ادـیپ  لماکت  يدـح  هب  عیانـص  ماما ، روهظ 
یف نمؤملا  ّنِا  : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  ماما  هک  نانچ  دنونـشیم . ار  نانآ  نانخـس  دننیبیم و  دننکیم ، یگدـنز  رتخاب  رد  هک  ار  یناسک 

رد هک  نامیا  اب  درف  مئاق ، نامز  رد  « ] قرـشَملِاب يذلا  هاَخأ  يرَی  برغَملا  یف  يَذلا  اذَک  برغَملاب و  هاخَأ  يرَیل  قرـشَملاب  وه  مئاقلا و  نامَز 
تسا هدش  نایب  رت  نشور  روط  هب  بلطم  رگید  ثیدح  رد  دنیبیم ]. دنکیم  یگدنز  برغم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  دنکیم ، یگدنز  قرشم 

، نوعمسیف مهملکی  دیری  مئاقلا  نیب  مهنیب و  نوکی  یتح ال  مهراصبأ  مهعامسأ و  یف  انتعیـشل  هللا  ّدم  ماق  اذإ  انمئاق  ّنا  : » هک تسا  نیا  نآ  و 
دـشخبیم تردق  وا  ناوریپ  ياهـشوگ  ناگدید و  هب  ادخ  دنکیم  مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ  ( ] 483/ رثألا بختنم  «. ) هناکم وهو  هیلإ  نورظنیو 

رد دـنرگنیم  وا  هب  دنونـشیم و  ار  وا  نانخـس  و  دـیوگیم ، نخـس  نانآ  اب  وا  دـنامیمن  یقاب  یلئاح  دوخ ، ربهر  نانآ و  نایم  هک  اجنآ  اـت 
ياهدیونیمالسا ثیداحا  دنیآیم  رد  مالـسا  شـشوپ  رد  نایناهج  . 3 یطابترا ]) لیاسو  لـماکت  . ) دراد رارق  دوخ  ياـج  رد  وا  هک  یلاـح 

قرشَملا و هناطلُس  غلبَی  : » دیامرفیم (ع ) رقاب ماما  هک  اجنآ  دهدیم ، قیبطت  مئاق  ماما  روهظ  رب  مالسا ، نییآ  نتـشگ  یناهج  هرابرد  ار  ینآرق 
ارف ار  برغ  قرش و  وا  طلـست  تردق و  ( ] 292/ رثألا بختنم  « ) نوکِرـشُملا هِرَک  َول  هّلک و  نیدـلا  یلع  هَنید  ِهب  ّلجوّزع  هللا  رهُظی  برغَملا و 

یقالخا لماکت  . 4 دنـشاب ]. هتـشادن  تسود  ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگیم  زوریپ  نایدا  مامت  رب  ار  دوخ  نید  وا ، هلیـسوب  ادـخ  دریگیم و 
ربمایپ زا  ار  هلمج  نیایمالسا  ناثدحم  همه  هک  اجنآ  دهدیم ، شرازگ  مهدزاود  ماما  روهظ  رصع  رد  یقالخا  لماکت  زایمالـسا  ثیداحا 

هلمج تسا و  يرگمتـس  ملظ و  طاسب  ندـش  هدـیچرب  داد و  لدـع و  شرتسگ  مئاق ، ماـما  تموکح  ياـهیگژیو  زا  یکی  هک  دـننکیم  لـقن 
رب رـشب  طلـست  ناهج و  يدابآ  زایمالـسا  ثیداـحا  اـه  یبارخ  میمرت  . 5 تسا . یقالخا  لماکت  نیا  رگنایب  ًالدـع » ًاطـسق و  ضرـألا  ـألمی  »

. تسا هدش  دراو  ام  تایاور  رد  ریز  رد  هدش  دای  هلمج  دهدیم و  شرازگ  ینـشور  هب  ماما  روهظ  نامز  رد  نیمز  لد  رد  هتفهن  ياههنیجنگ 
رارق ماـما  راـیتخا  رد  نیمز  لد  رد  هـتفهن  ياـههنیجنگ  ( ] 482/ رثـالا بختنم  « ) هرمُعی اـّلإ  بارخ  ِضرـألا  یف  یقبی  ـالو  ُزوـنکلا  هل  رهْظتو  »

هک نیا  هجیتن  دنکیم ]. دابآ  ار  روج  ملظ و  طلـست  زا  ثوروم  ياه  یناریو  مامت  دراد ، هک  يونعم  يدام و  تردق  ذوفن و  اب  وا  دریگیم و 
يزیچ تسایمالـسا ، ثیداحا  نآرق و  قیدصت  دروم  دـهدیم ، ناشن  اههعماج  ماجنارـس  هرابرد  یعامتجا  یلقع و  تابـساحم  هک  ار  هچنآ 

تالوحت نیا  اب  ماـگمه  ار  مئاـق  ماـما  روهظ  دـنکیم و  نییعت  ینـشور  هب  ار  اـه  لـماکت  نیا  تقو  ناـمز و  یمالـسا ، ثیداـحا  تسه ، هک 
. دنادیم

؟ دشاب یم  هچ  هعماج  داسفا  حالصا و  زا  روظنم 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  هعماج  داسفا  حالصا و  زا  روظنم 

خساپ
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نآ دوخ و  عون  اب  بسانم  لامک  يدوجوم ، هک  دنور  یم  راک  هب  يدراوم  رد  دنا و  هتفای  قاقتـشا  داسف  حالـص و  هشیر  زا  داسفا  حالـصا و 
، تسا ینوگرگد  تکرح و  ریـسم  رد  ناهج  نیا  رد  هک  يدوجوم  ره  دـهدب . تسد  زا  اـی  دروآ  تسد  هب  ار  دور  یم  راـظتنا  وا  زا  هک  هچ 
، عضو نیا  زا  درک ، ادـیپ  تسد  لامک  نآ  هب  رگا  هک  دـنک  ادـیپ  تسد  دوخ ، عون  اـب  بساـنتم  یتـالامک  هب  یـصاخ  طیارـش  رد  دـناوت  یم 
ار لامک  نآ  موادت  نآ ، هب  لوصو  زا  سپ  ای  تشاد ، زاب  دوخ ، قیال  لامک  هب  لوصو  زا  ار  وا  یلماوع  رگا  دوش و  یم  عازتنا  حالص  موهفم 

. دوش یم  عازتنا  نآ  زا  داسف  موهفم  تروص ، نیا  رد  تخاس ، نکممان 

. دیربب مان  ار  حلاص  هعماج  طیارش  مئالع و 

شسرپ

. دیربب مان  ار  حلاص  هعماج  طیارش  مئالع و 

خساپ

یب دـنناوتب  هعماـج  يازجا  دارفا و  هک  تسا  نیا  تسخن ، طرـش  درک : میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  ناوت  یم  ار  حـلاص  هعماـج  طیارـش  مئـالع و 
يا هعماج  دنامب . ناما  رد  همه  ناج  دوشن و  دیدهت  نانآ  یتمالـس  یگدنز و  دنهد و  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  نآ ، رد  هغدـغد  بارطـضا و 

هتـشاد یلام  تینما  هعماج ، ياضعا  هک  تسا  نآ  مود ، طرـش  تسا . يدـساف  هعماج  کش  یب  دنـشاب ، هتـشادن  یناج  تینما  شیاـضعا  هک 
ای دنـشکب ، شتآ  هب  ار  ناشیاهرازتشک  دـننک ، ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  دـنزیرب و  بمب  دـننک ، دوباـن  ار  مدرم  لاوما  هعماـج ، رد  رگا  دنـشاب .

دراو هعماج  ياضعا  هب  یلام  نایز  رگید ، لکـش  ره  هب  ای  دـشاب و  هتـشادن  ار  لماک  هدزاب  هک  دـننک  داـجیا  ناـشعرازم  اـهغاب و  يارب  یتفآ 
هیآ دنتـسه . دـسفم  دـننکب ، ار  اهراک  نیا  دـننزب و  اه  تنایخ  هنوگ  نیا  هب  تسد  هک  یناسک  تسا و  یعاـمتجا  داـسف  یعون  مه  نیا  دوش ،

، هعماج ياضعا  تسا . هعماج  رد  دارفا  تیثیح  وربآ و  ظفح  موس ، طرـش  دراد . رظن  دراوم  نیا  همه  هب  لسنلا )) ثرحلا و  کـلهی   )) هفیرش
یناسک درادن ، تینوصم  دارفا  تیـصخش  يا  هعماج  رد  رگا  دنامب ، ظوفحم  هعماج  رد  ناشتمرح ، تیـصخش و  وربآ ، ضرع ، دنراد  راظتنا 

عون کی  هب  هدولآ  زین  يا  هعماج  نینچ  دوش ، یم  دیدهت  ناشیوربآ  دندرگ و  یم  مهتم  هانگ  یب  دارفا  دـنوش ، یم  تیـصخش  رورت  قحان  هب 
هعماج کی  رد  دشاب . مکاح  هعماج  دارفا  نیب  رد  دیاب  هک  تسا  لباقتم  فطاوع  یلدـمه و  تدـحو ، مراهچ ، طرـش  تسا . یعامتجا  داسف 

، دنزرف ردپ و  رهوش ، نز و  نیب  یگداوناخ ، یگدنز  رد  هک  نانچ  دشاب ؛ رارقرب  حیحـص  طباور  هعماج  ياههورگ  دارفا و  نیب  دـیاب  حـلاص 
موهفم يونعم )) تیثیح   )) هتبلا تسا . هعماج  ياضعا  يونعم  تیثیح  ظفح  مجنپ ، طرـش  دراد . دوجو  ردارب و ...  رهاوخ و  دـنزرف ، رداـم و 
تیثـیح زا  اـم  روظنم  اـما  درک ، یقلت  يونعم  تیثـیح  ناوـت  یم  مه  ار  وربآ  ضرع و  تیـصخش و  عوـضوم  ینعم  کـی  هب  دراد و  یعیـسو 

تسا و يرظن  یلقع و  لئاسم  هب  طوبرم  هک  راکفا  دـیاقع و  لـثم  تسا ؛ ناـسنا  ناور  لـقع و  هب  طوبرم  داـعبا  فرـص  اـج ، نیا  رد  يونعم 
. تسا یناور  لئاسم  هب  طوبرم  هک  قالخا 

؟ دوش یمن   ... يداصتقا و دوکر  بجوم  ایآ  تسیچ ؟  یمسر  تالیطعت  دوجو  تلع 

شسرپ

؟ دوش یمن   ... يداصتقا و دوکر  بجوم  ایآ  تسیچ ؟  یمسر  تالیطعت  دوجو  تلع 
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خساپ

یسررب اب  اما  تسناد .   ... یتعنص و يداصتقا و  دوکر  یگدنام  بقعرد  رثوم  لماوع  زا  یکی  ناوت  یم  ار  هزادنا  زا  شیب  تالیطعتدنچ  ره 
رد یمهم  لــماع  دــناوت  یمن  زور )  ـالثم "25  هزادـنا (  نیا  هب  یمـسر  تـالیطعتدوجو  هک  تفاـی  تسد  هجیتـن  نـیا  هـب  ناوـت  یم  قـیقد 

نیا هباشم  ابیرقت " هتفرـشیپ ،  ياهروشکزا  يرایـسب  رد  " الوا ، لیذ :  لـیالد  هب  دوش  یقلت  هعماـج  ياـه  یگدـنام  بقعو  تالکـشمدوجو 
لیطعت نآ  دصرد  دودح 76 رد  هک  دشاب  یم  یمـسر  لیطعت  زور  دودح 19  رد  ناملآ  رد  الثمدراد " دوجو  یمـسر  تروص  هب  تالیطعت 

عنام دناوت  یمن  تالیطعت  رادقم  نیا  سفن  نیاربانب  ص 307 )  داضت ، هعیـسوت و  روپ ، عیفر  زرمارف  زور ( ، )  ددح 15  دشاب (  یم  یبهذم 
ای تلحر  زورلاس ، يرادازع ،  و  مخریدغ و )...  ، رطف نابرق ،  دیع  دننام  یبهذم (  دایعا  هب  نداد  تیمها  " ایناث ،  . دشاب هعـسوت  رد  يا  هدـمع 
رب مکاح  ياه  شزرا  گنهرف و  شرتسگ  رد  يدایز  رایسب  شقن  اروشاع و )...  ص ، )  مرکا (  لوسر  تلحردننام  نید (  ناگرزب  تداهش 

همیا و  هیآ 32 )  جـح ،  تسا (  هدوـمرف  هیـصوت  نآ  رب  دـنوادخ  میرک  نآرقرد  هک  هدوـب  ریاعـش  مـیظعت  زا  دوـخ  دراد و  یمالـسا  هعماـج 
يارب هک  دنیامرف ( ( :  یم  روتسد  ع )  نیسح (  ماما  يارب  ازع  ییاپرب  هنیمز  رد  ع )  رقاب (  ماما   . دنا هدومن  دیکات  نآ  رب  زین  ع )  نیموصعم ( 

 ( ( ، ) دننک اپرب  يرادازع  مسارم  دنیرگب و  وا  رب  هک  دـهد  روتـسد  دوخ  هناخ  لها  هب  دـننک و  هیرگ  يرادازع و  هبدـن و  ع )  نیـسح (  ماما 
یمداش ام  يداش  رد  نوزحم و  ام  يازع  رد  ام  نایعیـش  هک  تسا  هدـش  دراو  ع )  راهطا (  همیا  زا  نینچمه  و  ص 175 . )  تارایزلا ،  لماک 

همیا مامتها  رگناشن  هک  دیع و )..  ياهزور  رد  زامن  دننام  هدش (  دراو  صوصخم  بادآ  لامعا و  ییاور  بتک  رد  اهزور  نیا  يارب   . دنـشاب
ظاحل زا  یلو  درادـن ، یتفرـشیپ  رهاظرد  هعماج  لیطعت ،  ياهزور  رد  يداصتقا  ظاحل  زا  هچ  رگا  نیاربانب  دـشاب ، یماـهزور  نیا  هب  راـهطا 

لیبق زا  هعماج  يدام  ياه  شخب  هب  نآ  تارثا  دناوت  یم  میقتسمریغ  هک  دراد  هعماج  یقرت  تفرـشیپرد و  يرایـسب  ریثات  یگنهرف  يونعم و 
ياه شخبرد  لکـشم  نیرتشیب  هنومن  ناونع  هب   . دوش یم  اهنآ  تفرـشیپ  ییافوکـش و  ثعاب  هدرک و  تیارـس  زین   ... یتعنـص و يداـصتقا ، 
ریاس نییاپ و  یلیخ  یهدزاب  اب  هارمه  دـمآراکریغ  يرادا  ماظن  کـی  داـجیا  ثعاـب  هک  دـشاب  یم  يراـک  نادـجو  دوبن  اـم  یتلود  يرادا و 

مسارم تشادگرزب  رد  هک  ییاه  هزومآرثا  رب  دنناوتب  یمومع  ياه  هناسر  یگنهرف و  ياه  هاگتسد  هک  یتروص  رد  تسا .  هدش  تالکـشم 
يداصتقا و يرادا ،  تالکـشم  زا  يرایـسب  دـنوش ، هعماج  دارفا   ... دـهعت و اوقت ، نامیا ،  تیوقت  ثعاب  دـنزومآ ، یم  دارفا  هب   ... یبهذـم و

هتفرشیپ ياهروشک  رد  اذل  دوب ، دهاوخ  رثوم  رایـسب   ... يدیلوت و ياهورین  ییآراک  نازیم  هزیگنا و  تیوقت  رد  دش و  دهاوخ  لح  هعماج  ...
دایعا مهم و  ياهزور  زا  يرایسب  دوش و  یم  هجوت  رایسب  یعامتجا  ماظن  اتیاهن " هعماج و  رگید  ياه  شخب  درکراک  يارب  بهذم  شقن  هب 
ترثک زا  نخس  یتقو  ارچ  " اثلاث ، ص 307 . )  داضتو ، هعسوت  روپ ، عیفر  زرمارف  دنا ( ، هدروآرد  یمسر  لیطعت  تروص  هب  ار  دوخ  یبهذم 
تسایس زا  یکی   . داد شهاک  ناوت  یمن  ار  يزورون  یناتساب  تالیطعت  رگم  میور .  هناشن  ار  یبهذم  تالیطعت  هلصافالب  دیآ  یم  تالیطعت 
زکارمرد ار  يزورون  زور  هدزیـس  تالیطعت  هک  دـشن  مه  لاس  کی  يارب  یتح  هنافـساتم  یلو  دوب ، هلاسم  نیمه  ییاجر  دیهـش  تلود  ياه 

 . ; دنهد لیلقت  زور  هب 5  یشزومآ 

؟ تسیچ یناسنا  هعماج  ياهیناماسبان  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ یناسنا  هعماج  ياهیناماسبان  تلع 

خساپ
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دنک یم  تباث  نیشیپ  للم  یخیرات  تایبرجت  اریز  تسناد ، حیحص  بهذم  کی  هب  ندوبن  دنبیاپ  ناوت  یم  ار  اهیناماسبان  مامت  یـساسا  تلع 
. دوش دنمتداعـس  دـناوت  یمن  دـنک ، یـضار  ار  ناسنا  نادـجو  لقع و  هک  یناسمآ ، بتکم  کـی  هب  يدـنبیاپ  نودـب  یناـسنا  هعماـج ي  هک 
یکین و ریخ و  هزیگنا ي  هعماج  دارفا  رد  ناـمیا  قیرط  از  اـت  ددرگ . ینید  هدـیقع  ناـمیا و  نیزگیاـج  دـناوت  یمن  یناـسنا  نیناوق  هاـگچیه 

ندمت هابتـشا  نیرتگرزب  داد . قوس  تداعـس  لامک و  يوس  هب  ار  هعماج  ناوت  یمن  ییورین  چـیه  اب  دوشن ، داجیا  يدـیلپ  یتشز و  زا  يرود 
هب ار  هدـیقع  ناـمیا و  میظع  يورین  دـنک و  یم  رکف  بهذـم  نید و  هب  زج  يزیچ  ره  هب  اـهیناماسبان  حالـصا  يارب  هک  تسا  نیمه  ینوـنک 
یم ماجنا  هک  یناوارف  ياهـششوک  زا  تلع  نیمه  هب  دریگ . یم  هیدان  یناسنا  هعماج ي  حالـصا  رد  ار  نآ  هدـمع ي  شقن  هدرواین ، باسح 
رگم دوش  یمن  حالـصا  یهابت  داـسف و  ياـه  هبنج  زا  يا  هبنج  چـیه  دوش و  یم  هدوزفا  اـهیناماسبان  رب  دـیآ ، یمن  تسد  هب  يا  هجیتن  دریگ 

1251ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک یم  زورب  رگید  یلکش  رد  رگید و  يا  هشوگ  زا  لکشم  نآ  هکنآ 

؟ تسیچ تاکاحم  لصا 

شسرپ

؟ تسیچ تاکاحم  لصا 

خساپ

حالطـصا رد  تاکاحم  تسا . ندروآ  راتفگ  ای  رادرک  هلیـسو  هب  ار  يزیچ  دـننام  ندرک و  روگزاب  تیاکح و  يانعم  هب  تغل  رد  تاـکاحم 
هار ندز ، فرح  لصا ، نیمه  ساسارب  كدوک  تسا . لصا  نیمه  هطـساو  هب  هعماج  درف و  یقرت  الوصا  نارگید . اـب  ندـش  گـنرمه  ینعی 

. دریگ یم  تروص  لـصا  نیمه  هطـساو ي  هب  راـگزومآ  زا  بلاـطم  نتفرگداـی  زوـمآون و  شزوـمآ  دـیگ . یم  داـی  ار  رگید  روـما  نتفر و 
، دـشاب هارمه  لقعت  رکف و  اب  هچنانچ  نارگید  زا  ناسنا  دـیلقت  هکنیا  هّجوت  لباق  هتکن ي  تسا . نارگید  زا  دـیلقت  نامه  تاکاحم  نیارباـنب ،

حالطـصا هب  رکف و  نودـب  رگا  اما  تسا . هدرک  قیوشت  نادـب  هدوتـس و  ار  نآ  زین  مالـسا  تسا . هعماـج  درف و  یقرت  بجوم  دـیفم و  رایـسب 
ناناملسم هناروکروک ي  دیلقت  هدنز  هاوگ  نیرتهب  تسا . هعماج  درف و  یتخبدب  بجوم  تسا و  مومذم  دب و  رایسب  دیامن ، دیلقت  راو  یطوط 

. دـننک یم  دـیلقت  اهنآ  زا  هریغ  ینار و  توهـش  كانرطخ ، ياـهدایتعا  رد  هاـگآدوخان  روط  هب  هّجوت و  نودـب  هک  تسا ، 1809 ـ ـ  برغ زا 
یم ار  اهراتفگ  هک  یناسک  ارم ، ناگدـنب  هد  هدژم  ربمایپ  يا  ; هنـسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلا  دابع  رـشبف  :» دـیامرف یم  دـیجم  نآرق 

1810ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  «. ) دننک یم  يوریپ  ار  شیاهبوخ  اما  دنونش ،

؟ ریخ ای  دوب  دیلوت  رازبا  دولوم  یناسنا  هیلّوا  هعماج  رد  فالتخا  ایآ 

شسرپ

؟ ریخ ای  دوب  دیلوت  رازبا  دولوم  یناسنا  هیلّوا  هعماج  رد  فالتخا  ایآ 

خساپ

دوجو هب  رایتخا  نتشاد  ناسنا  بیکرت  رطاخ  هب  یناسنا  ییادتبا  هعماج  رد  فالتخا  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  ینید  عبانم  زا  هک  هچنآ 
رد هن  يونعم و  يرما  رثا  رد  هک  دوب  مالـسلا )) هیلع  )) مدآ نادنزرف  لیباق ، لیباه و  فالتخا  اه ، ناسنا  نیب  رد  فالتخا  نیلّوا  تسا . هدـمآ 
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لاـق رخـالا  نم  لـبقتی  مل  امهدـحا و  نم  لـّبقنم  ًاـنابرقابّرق  اذا  : » تسا هدـمآ  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  دـمآ . دوـجو  هـب  دـیلوت  رازبا  رثا 
( لیباق ) وا سپ  دشن . هتفریذپ  لیباق ) ) يرگید ینابرق  دش و  لوبق  لیباه ) ) ود نآ  زا  یکی  ینابرق  دندرک و  ینابرق  ود  نآ  هک  هاگنآ  ; کّنلتقال

46ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تشک ( .» مهاوخ  ار  وت  هنیآ  ره  تفگ 

هعماج رد  هک  ینیبدب  نیا  زا  هک  دینک ؟ ییامنهار  دشاب  اوادم  کی  ناونع  هب  هک  یلک  هاگدید  کی  عامتجا  یگنهرف  یـسایس و  وج  دروم  رد  ًاشهاوخ 
. دهد ناشن  یتیفافش  يدودح  ات  دراد  دوجو 

شسرپ

هک ینیبدب  نیا  زا  هک  دینک ؟ ییامنهار  دشاب  اوادم  کی  ناونع  هب  هک  یلک  هاگدید  کی  عامتجا  یگنهرف  یسایس و  وج  دروم  رد  ًاشهاوخ 
. دهد ناشن  یتیفافش  يدودح  ات  دراد  دوجو  هعماج  رد 

خساپ

تـسا نکمم  دراد و  ناسنا  هک  تسا  ییاهضرف  شیپای  تسا  نظ  ءوس  ای  تسا ، یفاک  تخانـش  مدع  ای  تسیچ ؟ ینیبدب  لماوع  دید  دیاب 
، رگا لطاب  ای  تسا  قح  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  یسایس  ماظن  کی  لاح  نیع  رد  دشاب . اهتیعقاو  يرسکی  ساسا  رب  اهینیبدب  زا  یـضعب 
رد یساسا  هتکن  میئآرب . اهیتساک  نآ  عفر  ددص  رد  ناوت  ةزادنا  هب  دیاب  دوش  یم  هدهاشم  نآ  رد  اهیتساک  میناد  یم  قح  ماظن  ار  ماظن  لصا 

ياهکالم دناوت  یم  زین  دشاب و  تاقبط  مومع  يدام  هافر  دناوت  یم  هک  ددرگ  یم  زاب  دارفا  رظن  رد  ماظن  کی  تیبولطم  كالم  هب  اهتواضق 
. دشاب مالـسا  نیناوق  ءارجا  يارب  ماظن  ياههمانرب  يریگتهج  مدرم و  هنادازآ  باختنا  ینید و  تموکح  ییاپرب  لالقتـسا و  دـننام  یـشزرا 

مدـع ای  تیبولطم و  هدـننک  نییعت  اهتمیق  لوزن  عاـفترا و  تسا  يداـم  هاـفر  اـهنآ  دزن  رد  تیبولطم  صخاـش  هک  يدارفا  يارب  تسا  یعیبط 
ياـهلومرف رابکتـسا و  ياهینمـشد  يداـصتقا و  ةرـصاحم  هب  هجوت  اـب  زین  يداـصتقا  شخب  رد  هک  دـنک  یم  مکح  فاـصنا  تسا  تیبولطم 

ماـمتها سلجم و  نیناوـق  يریگتهج  هک  میـشاب  هتـشاد  رواـب  تقیقح  نیا  هـب  رگید  مـهم  لـماع  اـههد  اـهنآ و  يداـصتقا  ةزراـبم  ةدـیچیپ 
مورحم قطانم  هب  هجوت  لباق  تامدـخ  اعدا  نیا  قدـص  ياههناشن  لیالد و  تسا و  یئادز  تیمورحم  تهج  رد  يداصتقا  نالک  ياههمانرب 

هب ناوت  یم  ار  هعماج  يداصتقا  عاضوا  رب  مکاح  طیارش  تسین . هسیاقم  لباق  توغاط  تموکح  ةرود  مامت  هب  تبـسن  هک  تسا  اهاتـسور  و 
شزو نمـض  رد  دـهاوخ  یم  وا  تسا و  هتخاس  هدـنکارپ  ارحـص  رد  ار  وا  تیبلا  ساسا  ۀـمه  تخـس  ینافوط  هک  دومن  هیبشت  يدرف  عاضوا 
ناـفوط هراـبود  دـشخب  یم  مظن  نآ  هب  دـنیچ و  یم  مه  راـنک  هدرک  عمج  ار  هچره  دـنک ، يروآدرگ  ار  دوخ  قرفتم  لاوما  یناـفوط  نینچ 

ياـهرورت هعماـج  رب  مکاـح  يداـصتقا  طیارـش  رد  دـشاپ . یم  مه  زا  يرگید  تمـسق  دـنک  یم  حالـصا  ار  یتمـسق  رگا  دـنز و  یم  مـهرب 
یلو دیامن  یم  داجیا  یتخس  رایسب  عاضوا  هتفرگ  ار  مارآ  رارق و  هک  دنک  یم  لمع  نافوط  نیمه  ۀلزنم  هب  رابکتـسا  ياهینمـشد  يداصتقا و 
ماظن هب  ندز  هبرـض  رد  اـکیرمآ  تلود  هک  ییاـههجدوب  نـالک  ياـهمقر  تسا . مدرم  ۀـماع  دـید  زا  ناـهنپ  لـماوع ، اهینمـشد و  نیا  ًاـبلاغ 

يداصتقا اهیناماسبان  تلع  صیخشت  تردق  دریگ  یم  راک  هب  هک  یناهنپ  یسایس  ياهدنفرط  دیامن و  یم  بیوصت  ناریا  یمالسا  يروهمج 
ياهشزرا هب  یبایتسد  هار  رد  شـشوک  تیدج و  سفن  ماظن  تیبولطم  ياهصخاش  هک  یناسکدید  رد  اما  دزاس و  یم  راوشد  ار  نآ  لح  و 

دوش لمع  یهلا  فیلکت  هب  هک  تسا  نآ  مهم  دیآ  شیپ  یطیارش  عاضوا و  هچ  هزرابم  شکاشک  رد  هک  دنکیمن  قرف  تسا  مالـسا  یلاعتم 
تداهـش و ای  ددرگ و  بیـصن  هبلغ  يزوریپ و  تفرگ  قلعت  لاعتم  يادـخ  ةدارا  رگا  دوشن . هدروآ  دورف  میلـست  رـس  اهینمـشد  لـباقم  رد  و 

ۀمه اب  دـیاب  دراد  یقداص  راکادـف و  ناربهر  تسا و  اپرب  سدـقم  داهج  نیا  هک  یتقو  اـت  یناـسک  نینچ  رظنم  رد  مالـسا ، هار  رد  يزاـبناج 
. تفر دهاوخن  تسد  زا  ياهثداح  چیه  اب  دیما  ینیبشوخ و  دومن و  عافد  بالقنا  زا  دوجو 
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؟ دنادیم هچ  ار  بوخ  لآهدیا و  هعماج  کی  ياهیگژیو  نآرق 

شسرپ

؟ دنادیم هچ  ار  بوخ  لآهدیا و  هعماج  کی  ياهیگژیو  نآرق 

خساپ

. دشوپیم لمع  هعماج  تیرـشب  هنیرید  يوزرآ  دباییم و  ققحت  غیدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  متا  لماک و  وحن  هب  ینآرق  لآهدـیا  هعماج 
نت نمـض  هک  تسا  بولطم  لآهدـیا و  نآرق  هاگدـید  زا  ینید  هعماج  نآرق : هاگدـید  زا  ینامرآ  هعماـج  ياـهیگژیو  اـههّفلؤم و  زا  یخرب 

لمع رکف و  رد  قح  زا  يوریپ  ینید ، هعماج  هفلؤم  نیلوا  يرادـم ، قح  . 1 تساراد . زین  ار  اـههفلؤم  نیا  نید ، يرواد  تموکح و  هب  نداد 
تمعن نیا  زا  هک  یناسک  دـنکیم و  بیغرت  هیـصوت و  ار  يرادـم  قح  قح و  زا  تیعبت  هشیدـنا و  لقع و  تیمکاـح  يرکف ، هزوح  رد  تسا 

قح هب  هیصوت  زین  یلمع  هزوح  رد  دینکیمن ". لقعت  ارچ  ( 44، هرقب  ;) َنُولِقْعَت َالَفَأ   " دیامرفیم دیامنیم و  تمذم  ار  دننکیمن  هدافتسا  یئادخ 
َءآَدَهُش ِطْسِْقلِاب  َنیِم   َ َّوَق ْاُونوُک  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی . " دشاب ناتناگتسب  ای  ناتدوخ  ررض  هب  ول  دیشاب و  رادم  قح  دیامرفیم  دیامنیم و  يروحم 

ادـخ يارب  دـینک و  لمع  مایق و  تلادـع  هب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  ( 135، أسن ;) نِیبَْرقَئ ْـالاَو  ِْنیَدـِل   َ َْولا َِوأ  ْمُکِـسُفنَأ  ََّیَلَع  َْولَو  ِهَِّلل 
. دنشاب هتشاد  يراگزاسانرس  نآ  اب  تیرثکا  ول  تسا و  قح  وریپ  ینید  هعماج  اذل  دشاب ". ناتناکیدزن  ای  امـش  نایز  هب  هچرگ  دیهد  تداهش 
طسق و هماقا  نیمه  زین  ناربمایپ  تثعب  یعاـمتجا  فدـه  هک  تسا  يروحم  تلادـع  بولطم ، هعماـج  هصخاـش  نیمود  يروحم  تلادـع  . 2

اَنَلُـسُر اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  . " دریگب رارق  ینآرق  لآهدـیا  هعماـج  هحولرـس  رد  دـیاب  يروحم  فدـه  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  اذـل  تسا  هدوب  لدـع 
باتک و نآ  اب  میداتسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام  ( 25، دیدح ;) طْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملا  َو  َب  َـ َتِْکلا ُمُهَعَم  اَْنلَزنَأ  َو  ِت  َـ ِیَْبلِاب َنّ

عبانم رد  تلادع  تیاعر  زا  زین  قوقح و ... داصتقا ، هصرع  رد  یعامتجا  تلادع  تیاعر  دننک ". مایق  تلادع  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم 
. دراد زیهرپ  جرم  جره و  زا  تسا و  رگنوناق  ینآرق ، لآهدـیا  هعماج  ییارگنوناـق  . 3 تسا . ینآرق  لآهدیا  هعماج  ياههـصخاش  زا  عفانم  و 

نوناق نیا  دنبیاپ  ار  دوخ  دنادیم و  هعماج  رد  يراذـگنوناق  عبنم  ار  ایبنا  میلاعت  یحو و  دریذـپیمن و  ار  یهلا  نوناق  زج  ینوناق  هک  نآ  نمض 
رب ار  نوناق  دنادیم  ترخآ  تایح  ار  یعقاو  تایح  هتـسنادن و  ایند  یگدنز  نیمه  هب  رـصحنم  ار  یناسنا  تایح  هنماد  نوچ  مالـسا  . " دنادیم

هدرکن هدنـسب  مدرم  لاعفا  لامعا و  رد  اههدارا  لیدعت  هب  اهنت  يراذـگنوناق ، هلحرم  رد  تسا و  هدرک  عضو  دـیحوت  ساسا  رب  ساسا و  نیا 
رب ار  نوناق  هک  زورما  ندـمت  فالخ  رب  تسا . هدرک  لیمکت  هلـضاف  قالخا  هقح و  فراعم  يدابع و  فیاـظو  هلـسلس  کـی  اـب  ار  نآ  هکلب 
زا رگید  یکی  ینید  تموـــکح  . 4 ص 12ـ111 ). ;ج 4 ، ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، .) دـنکیم عضو  يداـم  ذـئاذل  زا  يدـنمهرهب  ساـسا 

ققحم نید  فادـها  ماـکحا و  ینید ، تموـکح  يریگلکـش  نودـب  هک  تسا  ینید  تموـکح  ییاـپرب  ینآرق ، لآهدـیا  هعماـج  ياـههفلؤم 
رد ینید  رادـمامز  ياهنم  ینید  تموکح  زا  باوصان  ياهریـسفت  تسا و  رـسیم  ینید  رادـمامز  هیاـس  رد  ینید  تموکح  و  دـش . دـهاوخن 

َةَوَلَّصلا َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ْاُونَماَء  َنیِذَّلاَو  وُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ  : " دـیامرفیم دـیجم  نآرق  تسا . ینید  تموکح  لـصا  حرط  در و  تقیقح ،
لاح رد  دنرادیم و  اپ  هب  زامن  هک  ینانمؤم  وا و  ربمایپ  تسادخ و  اهنت  امـش  ربهر  تسرپرـس و  ( 55، هدئام  ;) َنوُعِک  َ َر ْمُهَو  َةَوَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو 

يربهر فرصت و  یتسرپرس و  يانعم  هب  قوف  هیآ  رد  یلو  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  دیوگیم : مراکم  هّللا  تیآ  دنزادرپیم ". تاکز  عوکر 
هب ارذگ  یهاگن  اهنیا  ۀیمالـسالا ). بتکلاراد  ص 424 ، ج 4 ، نارگید ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت  .) تسا يونعم  يدام و 
هب دـیناوتیم  لیامت  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياههـصخاش  دوب  نآرق  رظنم  زا  لآ  هدـیا  هعماج  یلک  ياهیگژیو  اههـصخاش و 

. دییامرف هعجارم  سردمریم  هتشون  نیرب  هعماج  باتک 
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؟ دراد هعماج  رب  يراثآ  هچ  یعامتجا  یشاپورف 

شسرپ

؟ دراد هعماج  رب  يراثآ  هچ  یعامتجا  یشاپورف 

خساپ

دـنادیم و لاعتم  دـنوادخ  ياهروتـسد  زا  ینامرفان  هانگ و  ۀـجیتن  ار  عماوج  یعاـمتجا  يدوباـن  یـشاپورف و  میرک  نآرق  یمارگ  رگـشسرپ 
هک یماـگنه  و  ( 16 أرـسا ،  ;  ) اًریِمْدـَت اَه  َـ َنْرَّمَدَـف ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اَهِیف  ْاوُقَـسَفَف  اَـهِیفَْرتُم  اـَنْرَمَأ  ًۀَـیْرَق  َکـِلْهُّن  نَأ  آـَنْدَرَأ  آَذِإ  َو  : " دـیامرفیم
هب هک  یماگنه  سپس  میرادیم  نایب  توهش  تسم  نادنمتورث   [ اهنآ نیفرتم   " يارب ار  دوخ  رماوا  مینک  كاله  ار  يراید  رهش و  میهاوخب 

هلمج زا  فلتخم  لماوع  رثا  رب  یعامتجا  هک  یماگنه  میبوکیم  مه  رد  تدش  هب  ار  اهنآ  دنتفای  تازاجم  قاقحتسا  دنتـساخرب و  تفلاخم 
بترتم نآ  رب  شراثآ  هک  دـنامیمن  یقاـب  ياهعماـج  رگید  دیـشاپورف  لاـعتم  دـنوادخ  ياهروتـسد  زا  عاـمتجا  نآ  مدرم  یناـمرفان  هاـنگ و 

زا رگا  مرتحم  رگـشسرپ  نارهت )  ۀیمالـسالا  بتکلاراد  ص 58ـ61 ، نارگید ج 12 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  ۀـیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) دوش
. دیهد حیضوت  يدعب  تابتاکم  رد  دیراد ، يرگید  روظنم  روصت و  هعماج  رد  یعامتجا  یشاپورف  ریثأت 

دنهد یمن  هئارا  لح  هار  يرکف  یعامتجا و  تالکشم  دروم  رد  ناسانش  مالسا  املع و  ارچ 

شسرپ

دنهد یمن  هئارا  لح  هار  يرکف  یعامتجا و  تالکشم  دروم  رد  ناسانش  مالسا  املع و  ارچ 

خساپ

دروم روحم  دنچرد  ار  امـش  همان  لامجا ، هب  یلو  میهاوخیم ؛ رذع  امـش  هنادـنمدرد  همان  هب  حورـشم  خـساپ  زا  راک ، مکارت  لیلد  هب  هچرگ 
زا یناسنا  مولع  یمامت  رد  لـح  هار  هئارا  - 2 مالسا ، ياملع  يوس  زا  يرکف  لئاسم  يارب  یـشور  هئارا  مدع  تلع  - 1 میهدیم : رارق  ثحب 

یملع ياههار  زا  هدافتسا  - 5 ناناوج ، یگناگود  ساسحا  رضاح و  لاح  رد  هعماج  تالکشم  - 4 هثدحتسم ، لئاسم  - 3 نادنمشناد ، يوس 
، هدش دای  ياههنیمز  زا  یخرب  رد  یشیدنا . تحلـصم  يراک و  هظفاحم  - 7 هوبنا ، ياهباتک  هلاقم و  هئارا  مدع  - 6 اطخ ، نومزآ و  هویش  و 
رد نونکات ، شیپ  اهنرق  زا  یمالسا  نادنمـشناد  - 1 دراددوجو . وگوتفگ  دـقن و  ياج  زین  يدراوم  رد  یلو  میناتـسادمه ؛ امـش  اب  زین  ام 

، قطنم شرتسگ  دناهداد . خساپ  نآ  هب  یحو  وترپ  رد  هتخانشار و  اهزاین  زا  يرایسب  نانآ  دناهتشادرب . ماگ  تیرـشب  زاین  دروم  يرکف  لئاسم 
شالت نیا  هرمث  يرشب ، فراعم  مولع و  زا  نالک  درخ و  هتشر  اههد  نآرق و  مولع  ، هقف یسانشنابز ، لوصا  بط ، موجن ، تایضایر ، هفسلف ،
خساپ زا  زیربل  یمالسا ، مالک  هفسلف و  تسا . هتخادرپن  اهنآ  هب  یسک  هک  مینک  روصت  دیابن  میشابن ، انشآ  اهنآ  اب  ام  رگا  هتبلا  تسا . یخیرات 

. دـناهداد رارق  ناگمه  رایتخا  رد  ار  نآ  هتخادرپ و  راکفایـسررب  دـقن و  هب  رـصع  ره  رد  یناگنازرف  نیا ، رب  هوالع  تسا . يرکف  ياـهزاین  هب 
نیا رد  يدنلب  ياهماگ  فلتخم ، ياههنیمز  رد  دوخ  راثآ  اب  یلمآ و ... هدازنسح  همالع  هر ،) ) يرهطم دیهش  هر ،) ) ییابطابط همالع  نینچمه 
رکنم یلو  دشاب ؛ لامک  هب  ور  دیاب  هراومه  ملع  تسا . هار  نایاپ  هدش ، هتفگ  هچنآ  هک  دنک  اعدا  دیابن  زگره  یسک  هتبلا  دناهتـشادرب . رـصع 

تروص هب  رضاح ، نرق  رد  یناسنا  مولع  ياههتشر  زا  يرایسب  - 2 دراد . صخش  یعالطایب  زا  ناشن  یمالسا ، ثارت  گنسنارگ  هوبناندش 
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رد هتبلا  تسا . هلمج  نآ  زا  اهنآ  فلتخم  ياههتشر  یسانشناور و  یسانشهعماج ، تساهدمآرد . شناد  زا  یصاخ  هتـشر  لکـش  هب  هژیو و 
هفـسلف عامتجالا و  ملع   » هراـبرد دوخ ، خـیرات  همدـقم  رد  نودـلخ  نبا  ًـالثم  تسا ؛ هدوب  حرطم  مولعنیا  لـیاسم  تاـعوضوم و  زین  هتـشذگ 

اههد انیـس و  نبا  یباراـف ، راـثآ  رد  دـننادیم . یـسانشهعماج  شناد  حاّرط  ار  يو  هک  ياهنوـگ  هب  تـسا ، هدرک  حرطم  ار  یتاـیرظن  خـیرات »
فلتخم لـیالد  هب  هتـشذگ ، نرق  ود  یکی  رد  هنافـسأتم  دراد . دوـجو  اههتـشر  رگید  یـسانشناور و  نوـماریپ  یتـالوقمزین  رگید  دنمـشناد 

هب اهنت  تیقالخ ، راکتبا و  ياج  هب  هدـش و  هناگیب  دوخ  ثارت  زا  ناناملـسم   - دـبلطیم عیـسو  یلاجم  نآ  حرـش  هک  یعاـمتجا -  یـسایس و 
هدننک دیلوت  زا  ورنیمه  زا  دندوب . هدش  دراو  هصرع  نیا  رد  مامت  یتیدج  اب  نانآ  دوخ  هک  دنتخادرپ ؛ ناگناگیب  ياههزومآ  ندرک  راوخشن 

دراو دندوب -  ناینیـشیپ  شناد  ناثراو  هک  هیملع -  ياههزوح  رب  نارود  نآ  رد  هک  ییاهراشف  دـندش . لیدـبت  نآ  هدـننک  فرـصم  هب  رکف ،
شالت هب  كدنا  ياهدودـحم  رد  اهنت  نآ ، هعـسوت  ناگتـشذگ و  یملع  ثاریم  ظفح  رد  راچان  هب  هک  داد  رارقانگنت  رد  نانچ  ار  نانآ  دـش ،

بالقنا زا  سپ  هاتوک  لاجم  تفر . نیب  زا  ای  دش و  جارات  ناگناگیب  طسوت  ای  دنام و  یقاب  اهباتک  روطـس  يالهبال  رد  ایزین  هیقب  دنتخادرپ .
هب نادنمـشناد ، هک  دادـن  ار  هزاجا  نیا  فلتخم ، لـیالد  هب  اـنب  دـیآیمن -  باـسح  هب  زین  ياهظحل  شناد  رمع  ربارب  رد  یتسار  هب  هک  زین - 

هیملع و ياههزوح  ایوگ  تقیقح  رد  دنشوکب . نآ  هتسیاب  هعسوترد  دنزادرپب و  زور  شناد  هتشذگ و  ثاریم  لماک  تخانـش  هب  لماک  روط 
هب اهنآ  رد  تسیابیم  هک  دنتـشگ ، ورهبور  هدـشن  قیقحت  تاعوضوم  زا  یهوبنااـب  یلو  دـندش ؛ رادـیب  نارگ  یباوخ  زا  یمالـسا ، نارکفتم 

اهههد و اهلاس و  هب  تسا و  دـنک  رایـسب  یتکرح  ياراد  ملع ، شناد و  تکرح  هک  نیا  هبهجوت  اـب  لاـح  دـنتخادرپیم . يروآون  عادـبا و 
اب هتبلا  دومن ؟ رظن  راهظا  اهنآ  رد  تخادرپ و  لئاسم  نیا  یمامت  هب  ههد  ود  یکی  ضرع  رد  ناوتیم  هنوگچ  دراد ، زاـین  ناـمز  اـهنرق  یتح 

ییایؤر لئاسم  همه  هبـش  کی  لح  راظتنا  یلو  دنرادیمرب ؛ هتـشادرب و  يدنلب  ياهماگ  هصرع  نیا  رد  ینارکفتم  دش ، هتفگ  هک  هچنآ  همه 
دناهتـشادرب دنلب  ییاهماگ  گرزب  ياهقف  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یهقف  لئاسم  دوصقم  رگا  هثدحتـسم ؛ لئاسم  هرابرد  اما  - 3 تسین . شیب 

لبق تمـسقرد  هک  تسا ، اهشناد  مولع و  تاعوضوم  دوصقم  رگا  یلو  دـننکیم ؛ هدرک و  مـالعا  ار  شیوخ  تارظن  اـهزاین  اـب  بساـنتمو 
دراوم رد  حیرص  بسانم و  ياهلح  هار  ندشن  حرطم  ناناوج ، یگناگود  ساسحا  لماوع  زا  یکی  یلب ، - 4 تفرگ . رارق  وگوتفگ  دروم 
تـسا شقن  ياراد  هنیمز  نیا  رد  یـسایس  یگنهرف و  فلتخم  لماوع  هکلب  دروآ ؛ باسح  هب  لماع  اهنت  ار ، نیا  دیابن  یلو  تسا . نوگانوگ 

هنیمز نیارد  هدـنرادزاب  لـماوع  هلمج  زا  يداـصتقا  یعاـمتجا و  عناوم  رگید ، يوس  زا  تخادرپ . نآ  لـیلحت  هب  دوخ  ياـج  رد  یتسیاـب  هک 
-5 تسا و . ... ورهبور  یگنهرفو  یعامتجا  میظع  عناوم  اب  نآ  يزاس  هدایپ  یلو  تسا ؛ هعیش  هقف  یعطق  ماکحا  زا  تقوم  حاکن  ًالثم  تسا ؛

دوجو زا  ، روشک نالک  درخ و  ياهيزیرهمانرب  عوضوم  رد  زین  نونکات  درب . هرهب  یملع  ياـهلح  هار  زا  دـیاب  تالکـشم ، لـح  رد  املـسم 
نیا رب  هیکت  اب  اهنت  هکنیا  روصت  یلو  دوشیم ؛ هدرب  هرهب  دـنراد -  روضح  اهناگرا  اهنامزاس و  رد  هک  فلتخم -  ياههتـشر  ناصـصختم 
رارق لمع  دروم  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  ، زین اطخ  نومزآ و  عوضوم  تسا . هناشیدنا  هداس  یتواضق  تسا ، لح  لباق  تالکـشم  همه  تایرظن 
هجوت اب  مینادیم . دراو  يدودح  ات  ار  امش  داقتنا  هنیمز  نیا  رد  - 6 یگنهرف . لئاسم  زا  یضعب  يداصتقا و  لئاسم  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هتفرگ 
تروص یمیظع  ياهيراذگهیامرـس  دـیاب  روشک ، لالقتـسا  گنهرف و  ظفح  يارب  اـهنآ ، دـنمورین  ياهوگدـنلب  برغ و  تاـغیلبت  هوبنا  هب 

هتـشادرب هصرع  نیا  رد  زین  يدـنلب  ياهماگ  هچ  تسا ؛ هتفرگن  ماجنا  راک  نیا  رگید ، ياهانگنتو  يداصتقا  لـیالد  هب  هنافـسأتم  یلو  دریگ ؛
میتسناوتیم رتهب  ات  تسا ، عوضوم  مادک  هب  طوبرم  یشیدناتحلصم ، يراک و  هظفاحم  زا  امـش  دوصقم  میتسنادیم  شاک  - 7 تسا . هدش 

! مینک وگوتفگ  نآ  هرابرد 

؟  تسیچ هتسراو  هتفرشیپ و  هعماج  يانعم 

شسرپ
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؟  تسیچ هتسراو  هتفرشیپ و  هعماج  يانعم 

خساپ

-2 وا ، ربارب  رد  تیدوبع  یتسرپ و  ادخ  هب  یتسرپ  دوخ  زا  هدرک  رذـگ  - 1 مالسا : نآرق و  هاگدید  زا  بولطم  هعماج  ياهیگژیو  هصالخ 
هب رمآ  - 5 هعماج ، لخاد  رد  تفوطع  اـب  ناـبرهم و  - 4 نانمـشد ، ربارب  رد  هچراپکی  دـحتم و  - 3 داعبا ، همه  رد  طـسق  لدـع و  زا  هدـنکآ 

همانرب بیترت و  مظن و  ياراد  - 7 یسایس ، يداصتقا -  یعامتجا -  فلتخم  ياههصرع  رد  قفوم  دنمتردق و  - 6 رکنم ، زا  یهان  فورعم و 
. روما همه  رد 

؟  تسا هدش  دراد  ییالاب  رامآ  ام  روشک  رد  هک  قالط  هلءاسم  يارب  يرکف  لاحب  ات  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هدش  دراد  ییالاب  رامآ  ام  روشک  رد  هک  قالط  هلءاسم  يارب  يرکف  لاحب  ات  ایآ 

خساپ

دشابیم نآ  نتخانـش  هعماج  لماوع  قیقد و  ياهشیر و  یـسررب  دنمزاین  قالط ، هلئـسم  اب  هلباقم  يریگـشیپ و  يارب  یّلح  هار  هنوگ  ره  هئارا 
قالط لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  هداوناخ ، ییاضق  ياـهعمتجم  رد  دوجوم  راـمآ  قبط  . 1 میزادرپیم : اهنآ  نیرتمهم  نایب  هب  راـصتخا  هب  هک 

نیا دوخ  هتبلا  هک  دشابیم . یگداوناخ و ... تافالتخا  رقف ، يراکیب ، لیبق  زا  نآ  زا  یشان  بقاوع  دایتعا و  موش  لضعم  زا  یـشان  روشک  رد 
مدـع يراکیب و  لیبق ، زا  یعامتجا  يداـصتقا و  تالـضعم  . 2 دوشیمیـسررب . همادا  رد  هک  تسا  يرگید  لماوع  زا  رثأـتم  داـیتعا  لـماع و 
مهارف ار  ییادج  قالط و  ياههنیمز  هک  دشابیم  لماوع  زا  یکی  یهافر و ... تاناکما  نکسم و  لکـشم  اهدمآ ، رد  نییاپ  حطـس  لاغتـشا ،
یلدم روشک ، يزاسزاب  نارود  زاغآ  سدقم و  عافد  نارود  زا  سپ  دعب : هب  لاس 1368  زا  هعماج  رب  مکاح  ياهشزرا  رییغت  . 3 دنروآیم .

هب دـیدرگ  ددـعتم  ياهیراجنهان  یـشزرا و  ياهداضت  زورب  بجوم  لدـم  نیا  هک  دـش  هتفرگ  شیپ  رد  یعامتجا  يداـصتقا و  هعـسوت  يارب 
يرایمه و کمک و  زا  لمجت ، هب  یتسیزهداس  زا  نردـم ، يوس  هب  یتنـس  زا  یعامتجا  ياهـشزرا  رییغت  لیبقزا  یجیاتن  هعـسوت  هک  ياهنوگ 
زا ییارگدرف و  هب  ماجـسنا  زا  تورث و  شزرا  هب  تعاـنق  شزرا  زا  و  يدرف ، یئوجدوس  هب  هداوناـخ  یتح  هعماـج و  يارب  تشذـگ  راـثیا و 

هداوناـخ و نوناـک  داـینب و  ندـش  تسـس  اهـشزرا ، رییغت  موش  بقاوع  زا  یکی  . تشاد یپ  رد  ار  اـیند ، لوپ و  شزرا  هب  ادـخ  نید و  شزرا 
ناکرا یمامت  برغ ، يرابودنب  یب  لذـتبم و  اپارـس  هتخیـسگ و  راسفا  یگنهرف  موش  موجه  یگنهرف : مجاهت  . 4 دشابیم . قالط  شرتسگ 

هک روطناـمه  دراد  تذـل و ... تلاـصا  ییارگدرف  رد  هشیر  هک  برغ  گـنهرف  تسا ، هداد  رارق  دـیدهت  دروم  ار  هداوناـخ  هلمج  زا  هعماـج 
گنهرف نیا  موجه  ضرعم  رد  هک  یعماوج  ریاس  يارب  ار  ناریثأت  نیا  هدـش  برغ  رد  هداوناـخنوناک  یـشاپورف  قـالخا و  طاـطحنا  بجوم 

هداد رارق  راشف  رد  ار  اههداوناخ  تیرثکا  يداصتقا  تالضعم  تالکـشم و  هک  ینامز  هکنآ  هصالخ  تسا . هدروآ  ناغمرا  هب  زین  دنراد  رارق 
ياضعا هب  تیلوئـسم  ساـسحا  ربص  تعاـنق و  لـکوت ، ناـمیا ، لـیبق  زا  یقـالخا  تادـهعت  یمالـسا و  ياـهشزرا  رگید  فرط  زا  دـشاب و 

ندش تسـس  اب  هعماج  دـشاب ، هدـش  نوگرگد  یگنهرف ، مجاهت  نینچمه  هعماجرد و  مکاح  ياهـشزرا  ّوج و  رییغت  رثا  رد  زین  هداوناخ و ...
ای تسا  هدـش  ماجنا  یتامادـقا  دـشابیم و  يریگـشیپ  لباق  هلأسم  نیا  ایآ  هکنیا  ردوم  رد  اما  دوشیم . هجاوم  قالط  زورب  هداوناخ و  ناکرا 
رد نیلوئـسم  نیارباـنب  دـشابیم ، قوـف  لـماوعزا  ياـن  میقتـسم  ریغ  اـی  میقتـسم  تروـصب  قـالط  لـضعم  هک  اـجنآ  زا  هک  تفگ  دـیاب  هن ؟
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يارب ًالثم  دـناهدیناسر . ماجنا  هب  زین  ار  يددـعتم  تامادـقا  هتـشاد و  لـضعم  نیا  ياهشیر  یـساسا و  لـح  رد  یعـس  دوخ  ياـهيزیرهمانرب 
لکـشم لح  ییازلاغتـشا و  لیبق : زا  یتامادـقا  هداوناـخ ، ناـکرا  ندـش  تسـس  لـبق  زا  نآ  موش  بقاوع  زا  يریگولج  داـیتعا و  اـب  هزراـبم 

تالـضعم تالکـشم و  اب  هلباقم  تهج  رد  نینچمه  ردـخم و  داوم  شخپ  اب  عطاق  هزرابم  یـشزرو ، یحیرفت ، تاناکما  شرتسگ  يراکیب ،
تلادع طسب  روظنم  هب  يداصتقا  دـسافم  اب  هزرابم  هعماج  ریذپبیـسآ  فعـضتسم و  راشقا  یتشیعم  یقوقح و  تیعـضو  هب  هجوت  ، يداصتقا

زا مه  یلخاد  یگنهرف  تادیلوت  ندرب  الاب  یگنهرف ، مجاهت  اب  هزرابم  هار  رد  نینچمه  و  ّدلوم و ... لغتشا  نکسم  شخب  هب  هجوت  یعامتجا 
تالکـشم لح  يارب  شالت  نامیا و  هیحور  تیوقت  یمالـسا و  ياهشزرا  ندومن  هنیداـهن  تیبثت و  جـیورتتهج ، رد  یفیک  یمک و  ظاـحل 

يددعتم دیفم و  رایسب  تامادقا  تاعوبطم ، قیرط  زا  هچ  امیس و  ادص و  قیرط  زا  هچ  هداوناخ و ... نوناک  هب  يرادافو  تیلوئـسم و  ساسحا 
داـجیا و دوشیم ، قـالط  تالکـشم  لـح  بجوـم  ياـنبریز  میقتـسم و  ریغ  تروـصب  هک  قوـف  تامادـقا  رب  هوـالع  تسا . هتفرگ  تروـص 

يارب هداوناـخ  ییاـضق  ياـهعمتجم  رد  رگید  تامادـقا  یخرب  یگداوناـخ و  تاـفالتخا  تالکـشم و  لـح  يارب  هرواـشم  زکارم  شرتـسگ 
ناونع هب  یمالـسا  عباـنم  رد  هک  قـالط  لـماوع  لـح  اـب  دزوریم  دـیما  هللاءاـشنا  دـشابیمهجوت . لـباق  اـههداوناخ ، ییادـج  زا  يریگـشیپ 

رد یلـضعم  نینچ  دهاش  هجو  چـیه  هب  دراد ، هعماج  رب  يدایز  رایـسب  یفنم  ياهدـمایپ  راثآ و  و  هدـش ، هدرب  مان  دـنوادخ  لالح  نیرتفوغبم 
J .} میشابن یمالسا  هعماج 

تسا هدش  يروآدرگ  هراب  نیا  رد  ياهعومجم  ایآ  تسیچ  میرک  نآرق  یعامتجا  تایآ  زا  روظنم 

شسرپ

تسا هدش  يروآدرگ  هراب  نیا  رد  ياهعومجم  ایآ  تسیچ  میرک  نآرق  یعامتجا  تایآ  زا  روظنم 

خساپ

یعامتجا تایآ  ةزوح  میناوتب  نآ  رذگهر  زا  ات  دوش  نشور  یعامتجا  مولع   " موهفم ادـتبا  تسا  مزال  یعامتجا  تایآ  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
فدارتم يانعم  هب  هاگ  تسا  هتفر  راک  هب  ینوگانوگ  یناعم  رد  یعامتجا  مولع   " حالطصا میریگب  یپ  ار  نآ  تایآ  هتخانش و  یتسرد  هب  ار 

روما و هب  رظان  هک  یناسنا  مولع  زا  یـشخب  رباهنت  ار  نآ  هاـگ  دوشیم و  هتفرگ  قوقح  یـسانشناور و  داـصتقا ، خـیرات   ) یناـسنا مولع   " اـب
هدوب و یعامتجا  نوؤش  روما و  هب  رظان  هک  یناسنا  مولع  هب  اهنت  هدرک  رتگنت  ار  انعم  هاگ  دـننکیم و  قیبطت  تسا  ناسنا  یعاـمتجا  نوؤش 

یعامتجا یگدنز  ياهتیعقاو  تاینیوکت و  فشک  یپ  رد  یفیـصوت  ملع   ) دـننکیم قالطا  يروتـسد  هن  و   ) دـشاب هتـشاد  یفیـصوت  ۀـبنج 
یهاگآ يارب   ) تسا ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  ياهشزرا  تافیرـشت و  ةدـننک  نایب  شزرا  ای  يراـجنه و  اـی  يروتـسد  ملع  تسا و  ناـسنا 

هجوت اب  نیاربانب  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  يدزی ص 16 و 17 ، حابـصم  یقت  دمحم  ینیمخ ،  ماما  هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  رتشیب ر.ك 
هب هاگ  نآرق  تایآ  ۀـمه  هک  اج  نآ  زا  یلو  داد . رارق  هعلاطم  دروم  ناوتیم  ار  نآرق  تایآ  زا  یـشخب  هدـش  دای  ياهفیرعت  زا  کی  ره  هب 

ار تایآ  ناوتیمن  دزادرپیم ، نآ  زا  ییاههشوگ  هب  دوخ ، يریـسفت  يرکف و  ةزوح  رد  يرّـسفم  ره  تسا و  هتخادرپ  ینوگانوگ  ياههبنج 
ياـهتهج هظحـالم  هب  اـهنت  یعاـمتجا  تاـیآ  يزاسادـج  هک  نآ  رگم  درک ، میـسقت  نآ  ریغ  یعاـمتجا و  هـب  یلک  يدنبمیـسقت  کـی  رد 

ماکحا طوبرم  تایآ  ۀتـسد  رد  مه  دریگ و  رارق  یعامتجا  تایآ  ۀتـسد  رد  مه  دـناوتیم  هیآ  کی  رگید  ترابع  هب  دـشاب ; اهنآ  یعامتجا 
حرطم هزوح  نیا  رد  ار  نآرق  تایآ  نیرتشیب  ناوتب  دیاش  تسا و  ناوارف  عونتم و  رایسب  نآ  عیـسو  یناعم  هب  هجوت  اب  یعامتجا  تایآ  يدرف 
طوبرم تایآ  زین  و  تالماعم و ... جح  تعامج  دجـسم و  ياهزامن  تاکز  سمخ و  عافد  صاصق  رما ، یلو  زا  يوریپ  ماکحا  دـننام  درک ;

ریز رد  یعاـمتجا  موـلع  رــصانع  اـههخاش و  اـب  بساـنتم  یعاـمتجا  تاـیآ  ییوشاــنز و ... ماــکحا  نارگید  اــب  ترــشاعم  یگنوـگچ  هـب 
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ییاههعومجم رد  کی  ره  سانـشناور و ... یگنهرف  یـسایس  یماظن  يداصتقا  تایآ  لاـثم  يارب  دـنریگیم ; ياـج  لقتـسم  ییاـههعومجم 
ياههخاش زا  یخرب  ةرابرد  یتح  تسا  هدـش  هئارا  یناوارف  ياهيراگنکت  اهریـسفت و  یعامتجا  تایآ  ةرابرد  دـنوشیم ـ . ثحب  لقتـسم 

رادلا هّیطع  نیدلا  ییحم  رثا  میرکلا  نآرقلا  تایآل  يداصتقالا  فاشکلا   " دننام هدیدرگ  نیودت  ار  رتلقتـسم  ییاهگنهرف  یعامتجا  مولع 
زا خـیرات  هعماج و  : " زا تسا  تراـبع  یعاـمتجا  تاـیآ  عباـنم  زا  یخرب  یمالـسالا  رکفلل  یملاـعلا  دـهعملاو  یمالـسالا  باـتکلل  ۀـیملاعلا 

ۀـسسؤم تاراـشتنا  يدزی  حابـصم  یقت  دـمحم  داتـسا  نآرق ،  رد  تسایـس  قوـقح و   " يدزی حابـصم  یقت  دـمحم  داتـسا  نآرق ،  هاگدـید 
یعامتجا یگدنز   " یمالسا مولع  یناهج  زکرم  ناگدنسیون  زا  یعمج  دلج ،) راهچ   ) هعماج مالسا و   ; " ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و 

دمحم رصاعم " ناهج  رد  نآرق  شقن   " يوضر سدق  ناتسآ  یهللا  دسا  دومحم  دیس  رتکد  ۀمجرت  یلبـش  دمحا  رتکد  مالـسا ،  هاگدید  زا 
... يرایدنفسا و دمحم  مالسا ;  یعامتجا  دعب   " هانپ قلاخ  قیدص  دمحم  ۀمجرت  یلازغ 

؟ دیهد حیضوت  ار  نآرق  رد  اهنآ  ریس  یعامتجا و  لیاسم 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآرق  رد  اهنآ  ریس  یعامتجا و  لیاسم 

خساپ

دیکأت عامتجا  هعماج و  تیاده  حالصا و  رب  هراومه  میرک  نآرق  دنراد و  ياهژیو  هاگیاج  میرک  نآرق  مالسا و  میلاعت  رد  یعامتجا  لئاسم 
تّیمها . 1 دوشیم : هراشا  تسا  هدرک  ثحب  یعامتجا  لئاسم  هرابرد  میرک  نآرق  تبـسانم  هب  هک  يدراوم  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  دنکیم ،
ْمُـکَّلََعل َهَّللا  اوـُقَّتاَو  اوُِـطباَرَو  اوُِرباَـصَو  اوُِربْـصا  اوـُنَماَء  َنـیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ََّـ َی : " دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  هـک  ناـنچ  یعاـمتجا  یگدــنز  طـباور 

اورپ ادـخ  زا  دـینک و  ینابهگن  ار  اهزرم  دـیزرو و  یگداتـسیا  دـینک و  ربص  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  نارمع 200 ) لآ  ;) َنوُِحْلُفت
ربص و فلا  تسا  ناناملسم  مومع  يارب  ياهدام  راهچ  عماج  ۀمانرب  کی  ةدنرادرب  رد  روکذم  هیآ  دیوش ". راگتـسر  هک  تسا  دیما  دییامن ،

تبقارم نانمشد و  ربارب  رد  شاب  هدامآ  روتسد  نارگید ج  تمواقم  ربارب  رد  تمواقم  ربص و  تالکـشم ب  ثداوح و  ربارب  رد  یگداتـسیا 
ص نارگید ج 3 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) دیـشاب راگزیهرپ  یمالـسا د . ياهنیمزرـس  روشک و  ياهزرم  زا  مئاد 

ندروخ مارح و  اب  لالح  لام  نتخیمآ  نامیتی  لاومارد  تنایخ  لثم  یعامتجا  ياهیناماسبان  لماوع  . 2 ۀیمالسالا )  بتکلاراد  234 و 235 ،
ثرا مهس  نییعت  لثم  عامتجا  رد  فالتخا  لماوع  نتـشادرب  یعامتجا و  لئاسم  یخرب  لح  رد  نداد  راکهار  . 3 ( 2، أسن ...) كانههبش و لام 

.5 ( 88، دوه (، ) 19، أسن  ) نانز قوقح  زا  عاـفد  نآ و  هدودـحم  یعاـمتجا و  ياـهيدازآ  . 4 و 12 )  11، أسن ....) ناگدنامزاب و زا  مادـک  ره 
تینما و داجیا  میکحت و  لماوع  . 7 هبوت 107 )  ) یعامتجا ینید و  زکارم  ياهیگژیو  . 6 لافنا 66 )  ) یعامتجا ياههورگ  يرادیاپ  لماوع 

نظءوـس زا  باـنتجا  نارگید  ندرکن  هرخــسم  تـبیغ  زا  یهن  لـثم  هعماـج  دارفا  قوـقح  تیاـعر  . 8 تارجح 12 )  ) یعاـمتجا ياهدـنویپ 
ناناملـسم نایم  داـحتا  يردارب و  توخا و  . 10 هدئام 2 ) (، ) يروش 38 ;) روما رد  يراـکمه  نواـعت و  تروـشم و  . 9 تارجح 11و12 ) )

ًِسيآَتیِإ َو  ِن  َـ َـسْح  ?ًِ ْالا َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  : " دیامرفیم میرک  نآرق  و ... ( 25، دیدح (،) 135، أسن  ) یعامتجا تلادع  . 11 تارجح 10 ) )
ناکیدزن هب  ششخب  ناسحا و  لدع و  هب  دنوادخ  لحن 90 ) ;  ) َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  َو  ِرَکنُْملاَو  ِءآَشْحَْفلا  ِنَع  َیَْهنَی  َو  ََیبْرُْقلا  ِيذ 

هب هفیرـش  ۀیآ  نیا  رد  دیوش "! رکذتم  دیاش  دـهدیم ، زردـنا  امـش  هب  دـنوادخ  دـنکیم ; یهن  متـس  رکنم و  اشحف و  زا  دـهدیم ;و  نامرف 
. دوشیمن روصت  نآ  زا  رتعماج  رتاریگ و  رتعیسو ، نوناق  هک  لدع  تسا 1 ـ هدش  نایب  مهم  لصا  شش  رد  یقالخا  یناسنا  یعامتجا  لئاسم 

تـسین ریذپناکما  ییاهنت  هب  تلادع  لصا  کمک  هب  تالکـشم  لح  هک  دیآیم  شیپ  ساسح  عقاوم  اهناسنا  یگدنز  لوط  رد  ناسحا  2 ـ
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ًسياـتیا  " ناـکیدزن هب  یکین  3 ـ دـبای . قـقحت  دـیاب  ناـسحا   " لـصا زا  هدافتـسا  اـب  هک  دراد ، يراکادـف  تشذـگ و  راـثیا و  هب  زاـین  هکلب 
صوصخ رد  َیبرقلايذ " ِياتیا  تسا و"  هعماج  لک  هب  طوبرم  ناسحا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  ناـسحا  هلأـسم  زا  یـشخب  هک  " َیبرقلايذ ،

ینعی ، ) رتکچوک هعماج  زا  گرزب  هعماـج  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  دوشیم ، بوسحم  کـچوک  هعماـج  هک  تسا  ناگتـسب  نادـنواشیوخ و 
; دوشیم رهاظ  هعماج  لک  رد  نآ  رثا  دندرگ ، رادروخرب  يرتشیب  ماجـسنا  زا  رتکچوک  ياهدحاو  نیا  هاگره  هدش  بیکرت  یلیماف  هعماج 

رادروخرب يدـنمورین  یفطاع  هناوتـشپ  هک  رظن  نآ  زا  نادـنواشیوخ  ناگتـسب و  ینعی  کچوک  ياـههعماج  هب  کـمک  هلأـسم  نآ  رب  نوزفا 
نیا حیضوت  رد  نارـسفم  زا  یخرب  یغب .  رکنم "و"  " ، " اشحف  " زا يرود  6 ـ ، 5 ، 4 دوب . دهاوخ  دنمهرهب  يرتشیب  ییارجا  تنامـض  زا  تسا 

شیوخ و قح  زا  زواجت  هنوگره  یغب  و"  راکشآ ، ناهانگ  هب  هراشا  " رکنم ،  " یناهنپ ناهانگ  هب  هراشا  " اشحف ، : " دناهدومرف هیآ  زا  تمسق 
هناگهس تافارحنا  اب  ةزراـبم  یبرقلايذ و  ِياـتیا  ناـسحا و  لدـع و  هناـگ  هس  لوصا  ياـیحا  تسا  نارگید  هب  تبـسن  ینیبرترب  دوخ  ملظ و 

نیا رطاخ  نیمه  هب  دزاسب ، داسف  یتخبدـب و  هنوگره  زا  یلاخ  مارآ و  دابآ و  يایند  هک  تسا  یفاک  یناهج  حطـس  رد  یغب  رکنم و  أـشحف ،
نارگید يزاریش و  مراکم  هللاۀیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) درمـش یعامتجا  لئاسم  دروم  رد  نآرق  تایآ  نیرتعماج  زا  ناوتیم  ار  هفیرـش  هیآ 

 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 366ـ372 ، ج 11 ،

وا رب  اههدننک  ملظ  زا  یمان  ارچ  دوشیمهتفگ ، هدش  وا  رب  هک  ییاهملظ  دنیوگیم و  نخس  (س ) همطاف ترـضح  زا  هک  رگید  مایا  هیمطاف و  مایا  رد 
؟ دنامب اههچب  مدرم و  نهذ  رد  ات  دوشیمن ، هدرب  رمع و )...

شسرپ

ملظ زا  یماـن  ارچ  دوشیمهتفگ ، هدـش  وا  رب  هک  ییاـهملظ  دـنیوگیم و  نخـس  (س ) همطاـف ترـضح  زا  هک  رگید  ماـیا  هیمطاـف و  ماـیا  رد 
؟ دنامب اههچب  مدرم و  نهذ  رد  ات  دوشیمن ، هدرب  رمع و )... وا  رب  اههدننک 

خساپ

ترـضح تفرگ ، رارق  ناوارفملظ  دروـم  ادـخ  لوـسر  زا  دـعب  هـک  يدارفا  زا  یکی  تـسا  ترـضح  نآ  تیموـلظم  داـعبا  زا  یکی  مـه  نـیا 
توکس ناناملسم ، نیب  نداتفاین  هقرفت  مالـسا و  ظفحرطاخ  هب  نامز  نآ  رد  نایعیـش  زا  رایـسب  و  (ع ) یلع نینمؤملاریما  یلو  دوب ، (س ) ارهز

ربص [2 ؛] ًابهن یثارت  يرأ  یجـش  قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  ُتربص و  دومرف : (ع  نینمؤملاریما دـندومن  ربص  تّیمولظم ، نیع  رد  دـندرک و 
نآ زونه  مه  ام  نامز  رد  " دـندرب . تراـغ  هب  ارم  ثرا  هک  مدـیدیم  دوب . میولگ  رد  یناوختـسا  ممـشچرد و  يراـخ  هک  یلاـح  رد  مدرک ،
نیا رطاخ  هب  زونه  دناهدوب و  مولظم  هراومه  تیونعملامک  يدنلب و  تمظع و  نیع  رد  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  دراد . همادا  تّیمولظم 
هبطخ هغالبلا ، جهن  [ 2 . )] میئایب هاتوک  میروبجم  دننادن ، مالـسا  زا  جراخار  ام  دنوشن و  رطاخ  هدرزآ  نایعیـش  ام  زا  ّتنـس  لها  ناردارب  هک 

.3

کی ناشدوخ  هدیدن  یسک  راب  کی  نونکات  اما  دننکیم  توعد  یلدکی  تدحو و  هب  ار  مدرم  هشیمه  دننکیم و  یگدنز  یناحور  رفن  راهچ  ام  رهش  رد 
!؟ دنراد يراظتنا  هچ  مدرم  زا  دننک ، قفاوت  مه  اب  دنناوتن  یناحور  رفن  راهچ  یتقو  دنوش ، عمج  اج 

شسرپ

هدیدن یسک  راب  کی  نونکات  اما  دننکیم  توعد  یلدکی  تدحو و  هب  ار  مدرم  هشیمه  دننکیم و  یگدنز  یناحور  رفن  راهچ  ام  رهـش  رد 
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!؟ دنراد يراظتنا  هچ  مدرم  زا  دننک ، قفاوت  مه  اب  دنناوتن  یناحور  رفن  راهچ  یتقو  دنوش ، عمج  اج  کی  ناشدوخ 

خساپ

اهنت هن  دیحوت  تسا . رازیب  یگدنکارپ  هقرفت و  قافن و  هنوگ  ره  زا  تسا و  یگناگی  تدحو و  نییآ  مالسا  سدقم  نید  هک  تسین  يدیدرت 
رد تسا  یحور  دـیحوت  دـنزیم . رود  دـیحوت  روحم  رب  نآ  ياههمانرب  همه  مالـسا و  عورف  لوصا و  مامت  هکلب  تسا ، نید  لوصا  زا  یکی 

فادـها تفرـشیپ  رد  يزیمآزاـجعا  رثا  یگچراـپکی  داـحتا و  ( 1 .) تسا مالـسا  رکیپ  رد  هک  تـسا  یناـجو  مالـسا  تاـیملعت  هـمه  دـبلاک 
بآ ششوپ  ریز  ار  یعیـسو  ياهنیمزرـس  تسا و  ورین  نیرتگرزب  دیلوت  ءدبم  هک  هدش  اپ  رب  اهج  رد  یمیظع  ياهدس  زرما  دراد . یعامتجا 

ناراب ياههناد  زیچان  ياهتردق  نتسویپ  هجیتن  زج  يزیچ  میظع  تردق  نیا  مینیبیم  مینک  رکف  ترـسد  رگا  تسا . هداد  رارق  ییانـشور  ای 
رگیدـکی هب  یکین  یتسود و  رد  نمؤم  دارفا  لثم  : " دومرف (ص ) ادـخ لوسر  میوشیم . فقاو  اـهناسنا  داـحتا  تلمهاـهب  هاـگ  نآ  تسین .

(2" .) دوب دـهاوخن  شمارآ  رارق و  ار  رگید  ياضعا  دـیآ ، درد  هب  دوش و  روجنر  نآ  زا  یـضعب  نوچ  هک  تسا  رکیپ  کی  ياضعا  نوچمه 
، دراد ياهداعلاقوف  رثا  قفاوت  داحتا و  دیدیمهف  لتقو  امـش  اما  دیتشون ، امـش  هک  دنـشاب  يروط  نامه  ناترهـش  نویناحور  رگا  ریزع ، ردارب 
اب ًامتح  دنشاب و  نانچ  ناترهـش  نویناحور  مینکیمن  رکف  یلو  دنیامن . كرت  هاوخ  دننکب و  لمع  ناگدنیوگ  هاوخ  دینک ، لمعنآ  قبط  دیاب 

تـسا رتهب  هتبلا  دیـشاب . هدیدن  امـش  تسا  نکمم  اما  دنوشیم ، دنمهرهب  رگیدـکی  ملع  زا  دـننکیم و  رظن  لدابت  مه  اب  دـنراد و  سامت  مه 
2 ص 50 . ج 6 ، هنومن ، ریسفت   - 1 اهتشون : یپ  دنکن . نارگید  رد  هقرفت  داجیا  هدرکان  يادخ  ات  دشاب  مدرم  راظنا  رد  یهاگ  نانآ  عمجت 

ص 33. ج 3 ، هنومن ، لقن  قبط  ص 450 ، ج 2 ، يزار ، حتفلاوبا  ریسفت  - 

؟ دنکیم داهنشیپ  ار  یلح  هار  هچ  باتک ، لها  ناناملسم و  ناهج  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  ۀنیمز  ندش  مهارف  يارب  نآرق 

شسرپ

؟ دنکیم داهنشیپ  ار  یلح  هار  هچ  باتک ، لها  ناناملسم و  ناهج  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  ۀنیمز  ندش  مهارف  يارب  نآرق 

خساپ

دیامرفیم دنکیم ، توعد  تسا ، نآ  ياههخاش  دیحوت و  لصا  هک  كارتشا  دراوم  هب  يراشفاپ  هب  هتخاس و  بطاخم  ار  باتک  لها  نآرق ،
رارق وا  کیرش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  تسا  ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب  باتک  لها  يا  وگب  ]

ْنَا ال ْمُکَْنَیب  َو  انْنَیب  ءاوَس  ٍۀَِملَک  یِلا  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَا  ای  ُْلق  [ » دنریذپن ییادخ  هب  هناگی  دنوادخ  زج  ار  رگید  یضعب  ام  زا  یـضعب  میهدن و 
توعد نیا  زا  هاگ  ره   ] دـیازفایم ناـیاپ  رد  /64 و  نارمع لآ  ِهللا .» ِنود  ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  ًانُـضَْعب  َذِخَّتَی  الَو  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشنال  َو  َهللا  ّاِلا  َدـُبْعَن 

يارب هار  نیرتهب  ، كرتشم ردق  يوس  هب  توعد  میوریم .) شیپ  دیحوت  ّطخ  رب  و  [ ) میناملـسم ام  هک  دیـشاب  هاوگ  دـییوگب  دـننک  یچیپرس 
ددرگ و يرگید  عبات  دنک و  اهر  ار  دوخ  دیاقع  مامت  میهاوخب  هورگ  کی  زا  ناوتیمن  ًابلاغ  هک  ارچ  تسا ، فلتخم  بهذـم  ود  یتسیزمه 
، دندیورگن مالـسا  هب  فلتخم  لیالد  ندینـش  زا  دعب  رگید ، نایدا  ناوریپ  رگا  هک  تسا  نیا  رتهب  سپ  تسین ، یلمع  دشاب ، یقطنم  مه  رگا 

نامه ینامـسآ ، نایدا  ۀمه  نیب  كرتشم  ردق  نیرتهب  مییامن و  يراکمه  كرتشم  ردـق  رد  مینک و  اهر  ناشدوخ  ّصاخ  دـیاقع  رد  ار  اهنآ 
یکی كرتشم ، ياههبنج  رب  هیکت  زیمآتملاسم و  یتسیزمه  هب  توعد  نیا  عقاو  رد  تسا . تافص  تاذ و  رد  ادخ  یگناگی  دیحوت و  لصا 

ناوریپ روز ، هب  لسوت  اب  دهاوخ  یمن  زگره  مالـسا  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  تسا و  نسحا » یه  یّتلاب  ۀـلداجم   » نشور ياهقادـصم  زا 
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هب ییاههمان  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  هّیبیدح ) حتف  زا  دـعب   ) ترجه متفه  لاس  رد  هکنیا  بلاج  دـناشکب . مالـسا  نییآ  هب  ار  رگید  بهاذـم 
يوس هب  ار  اهنآ  تشون و  ناریا ، هاشداپ  يرسک »  » مور و هاشداپ  لقره »  » رـصم و رادمامز  سقوقم »  » دننام ناهج  گرزب  ياهتموکح  نارس 

لاصتا ۀـقلح  هک  یمهم  لصا  نآ  رد  دـییایب  لقاّدـح  ینعی  دومرف ، هراشا  قوف  ۀـیآ  هب  اههمان  نیا  زا  يرایـسب  لیذ  رد  دومن ، توعد  مالـسا 
یبلط حلـص  حور  يارب  هناشن  نیرتهب  دوخ ، نیا  مینک . یتسیزمه  سپـس  يراکمه و  رگیدکی  اب  دیحوت ، لصا  تسا ، ینامـسآ  نایدا  ۀـمه 

. دراد (ص ) ربماـیپ رــصع  رد  هـشیر  هـک  تـسا ، ینامــسآ  ناـیدا  ریاــس  ناوریپ  اــب  زیمآ  تملاــسم  یتـسیزمه  يارب  یگداــمآ  مالــسا و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ تسیچ بهاذم  رگید  ناوریپ  اب  یتسیز  مه  نوماریپ  یمالسا  تایاور  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ بهاذم  رگید  ناوریپ  اب  یتسیز  مه  نوماریپ  یمالسا  تایاور  هاگدید 

خساپ

َو  » دـیامرفیم رتشا  کلام  فورعم  نامرف  رد  یلع  ماـما  هلمج 1 ـ زا  دروخیم  مشچ  هب  هنیمز  نیا  رد  يداـیز  تاـکن  یمالـسا  تاـیاور  رد 
ِنیِّدلا ِیف  ََکل  ٌَخا  اِّما  ِناْفنِـص ، ْمُهَّنِاَف  ْمُهَلْکَا ، ُِمنَتْغَت  ًایراض  ًاعَبَـس  ْمِْهیَلَع  َّنَنوُکَتال  َو  ْمِِهب  َفْطُّللا  َو  ْمَُهل  َۀَّبَحَْملاَو  ِهَّیعَّرِلل  َۀَمْحَّرلا  َکَْبلَق  ْرِعْـشَا 
شابم ياهدنّرد  ناویح  نوچمه  نک و  فطل  تّبحم و  تمحر و  زا  راشرس  شیوخ ، تّلم  هب  تبـسن  ار  دوخ  بلق  « ] ِْقلَْخلا ِیف  ََکل  ریظَن  ْوَا 
رتاسر رتایوگ و  نیا  زا  يریبعت  وت ]! دـننامه  یناسنا  ای  دـناوت و  ینید  ردارب  ای  دـنهورگ  ود  اهنآ  اریز  ینادـب ، تمینغ  ار  ناـنآ  ندروخ  هک 

ارادـم و ّتبحم و  نیا  ناـمرف  نیا  رد  (ع ) یلع هکنیا  هب  هّجوت  اـب  دوش و  یمن  ادـیپ  ناناملـسم  ریغ  هب  تبـسن  زیمآتّبحم  یتسیزمه  ةراـبرد 
ـ  2 دوشیم . نشور  ًالماک  رگیدـکی  لباقم  رد  هعماج  کی  دارفا  فیلکت  دسانـشیم ، یمالـسا  تموکح  سیئر  هفیظو  ار  فطل  تمحر و 

اجک مزاع  امش  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  یّمذ  دوب ، رفـسمه  یّمذ  رفاک  کی  اب  (ع ) یلع هک  میناوخیم  (ع ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
رگم تفگ  یّمذ  درم  دمآ ، وا  هارمه  زین  نانمؤمریما  دش ، ادج  ع )  ) یلع زا  یهار  ود  رـس  یّمذ  درم  نآ  هک  یماگنه  هفوک ، دومرف  دـیتسه ؟

ار راک  نیا  هتسناد  دومرف  يدرک ؟ اهر  ار  هفوک  هار  ارچ  سپ  درک  ضرع  تسا ، نینچ  يرآ  دومرف  یتسه !؟ هفوک  مزاع  امـش  هک  يدومرفن 
اذِا ًۀَْـئیَنُه  ُهَبِحاص  ُلُجَّرلا  َعِّیَُـشی  ْنَا  ِۀَـبْحُّصلا  ِنْسُح  ِمامَت  ْنِم  اذـه   » دومرف يدرک ؟ نینچ  یتسنادیم  هک  نیا  اب  ارچ  سپ  درک  ضرع  مدرک ،!

، دش ادـج  وا  زا  شرفـسمه  هک  یماگنه  ناسنا  هک  تسا  ترـشاعم  نسح  لامکزا  نیا  ( ] راونالاراحب 41/53 « ) انُّیبَن انرَمَا  َِکلذَـک  َو  ُهَقَراف ،
يرآ دومرف  ماما  تسا ؟ نینچ  یتسار  دیـسرپ  بّجعت  يور  زا  یّمذ  درم  تسا ]. هداد  روتـسد  ام  هب  ربمایپ  هنوگ  نیا  دنک ، هقردب  ار  وا  یمک 

نید هب  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  و  تسوا ، ۀـناراوگرزب  لامعا  نیمه  رطاـخ  هب  دـننکیم  يوریپ  وا  زا  هک  یناـسک  نیارباـنب  تفگ  یّمذ  درم 
(167/ نادـلبلا حوتف  « ) ِهَمایِْقلا َمْوَی  ُهُجیجَح  انَاَف  ِِهتَقاط  َقْوَف  ُهَفَّلَک  َو  ًادِـهاعُم  َمَلَظ  ْنَم   » میناوخیم ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  3 ـ ماوت »!
، دیامن فیلکت  شتردق  ناوت و  زا  شیب  وا  هب  ای  دنک ، متـس  دراد  ناناملـسم  اب  یتسیزمه ) یتسود و   ) نامیپ هک  یناملـسم  ریغ  رب  سک  ره  ]

فـسوی وبا  جارخ  باتک  رد  هک  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ منکیم ]! هبلاطم  ار  وا  ّقح  متـسه و  وا  باـسح  فرط  مدوخ  نم  تماـیق ، زور  رد 
هکنیا رطاخ  هب  هتـشادهگن  باتفآ  رد  ار  هّمذ  لـها  زا  یعمج  منغ » نب  ضاـیع   » هک درک  هدـهاشم  مازح » نب  میکح   » میناوخیم تسا  هدـمآ 
يراـک هچ  نیا  ضاـیع ! يا  تفگ  میکح » ( » دـهد رارق  راـشف  تحت  ار  اـهنآ  تساوخیم  قیرط  نیا  زا  و   ) دـندوب هتخادرپن  ار  دوخ  هیزج » »

(124/ جادـخلا « ) ِهَرِخاـْلا ِیف  َنُوبِّذَُـعی  اْینُّدـلا  ِیف  َساَّنلا  َنُوبِّذَُـعی  َنیذَّلا  َّنِا   » دوـمرف هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  نـم  ینکیم ؟ تـسا 
نیملـسم نایم  رد  يردـق  هب  هلأسم  نیا  درک ]. دـهاوخ  تازاجم  ترخآ  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنهدیم ، رازآ  ایند  رد  ار  مدرم  هک  یناـسک  ]
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دنتسه ام  دزن  یهورگ  تشون  وا  هب  هاطرا » نب  یلع   » مان هب  شنارادنامرف  زا  یکی  هک  دننکیم  لقن  زیزعلادبع » نب  رمع   » زا هک  دوب  فورعم 
تـسا بیجع  رایـسب  یتسار   » تشون وا  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  دنزادرپیمن ، دننک  ءاذیا  دنهد و  رازآ  ار  اهنآ  هکنیا  نودـب  ار  ناشجارخ  هک 

وت نم  تیاضر  هزاجا و  ییوگ  متسه و  یهلا  باذع  لباقم  رد  وت  رپس  نم  ییوگ  ینک ! هجنکـش  ار  یناسنا  یهاوخیم  هزاجا  نم  زا  وت  هک 
جارخ سک  ره  دسریم  وت  هب  نم  ۀمان  هک  یماگنه  ياهدرک ) هابتشا  تخـس  ینکیم ، رکف  نینچ  رگا   ) دشخبیم ییاهر  یهلا  باذع  زا  ار 

ادخ هب  دوزفا  سپس  نک ) تعانق  دنگوس  نیمه  هب  درادن و  ییاناوت  هک   ) هدب دنگوس  ار  وا  ّالا  درادن و  یلکشم  دزادرپب  دوخ  لیم  اب  ار  دوخ 
رتبوبحم نم  دزن  دـناهتخادرپن ) ار  لاملا  تیب  قح  و   ) دـناهدرک تیانج  نانآ  هک  منک  تاـقالم  یلاـح  رد  ار  ادـخ  تماـیق ، زور  نم  دـنگوس 

!« مشاــــــبهدرک رازآ  اــــــی  هجنکــــــش  ار  اــــــهنآ  هـــــک  یلاــــــحرد  مـــــنک  تاــــــقالم  ار  ادــــــخ  هـــــک  نـــــیا  زا  تــــــسا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ دسرب دوخ  بولطم  فده  هب  دناوت  یم  یتروص  هچ  هب  تسا  یعامتجا  یملع و  ياهتیقّفوم  اهتفرشیپ و  همه  عبنم  هک  يرشب  عامتجا 

شسرپ

؟ دسرب دوخ  بولطم  فده  هب  دناوت  یم  یتروص  هچ  هب  تسا  یعامتجا  یملع و  ياهتیقّفوم  اهتفرشیپ و  همه  عبنم  هک  يرشب  عامتجا 

خساپ

هک دوش ، یم  ینازوس  منهج  هب  لیدبت  هنرگو  دشاب  هتـشاد  ار  دنویپ  نیرتمکحم  هک  دسرب  دوخ  بولطم  فدـه  هب  دـناوت ، یم  یتروص  رد 
ناونع هب  تیرـشب  ناهج  یمومع  تدـحو  رب  وس  کی  زا  ددرگ . دـنم  هرهب  نآ  تاکرب  زا  هکنآ  یب  دراد ، ار  عامتجا  تالکـشم  تامحز و 

، رکیپ کی  وضع  ار  نانمؤم  رگید  يوس  زا  و  دهن . یم  دـیکأت  دـنا  هدـش  دـلوتم  ردام  ردـپ و  کی  زا  هک  یناردارب  هداوناخ و  کی  ياضعا 
کی وضع  رگیدکی و  سنجمه  دیعون و  مه  یگمه  امش  « ] ٍضَْعب ْنِم  ْمُکُضَْعب   » دیوگ یم  درمش و  یم  داژن  نابز و  فالتخا  زا  رظن  فرص 

رای و و   ) یلو نامیا  اب  نانز  نادرم و  « ] ٍضَْعب ُءایلْوَا  ْمُهُـضَْعب  ُتانِمْؤُملاَو  َنونِمْؤُْملاَو   » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  195 و  نارمع / لآ  رکیپ ].
هک يدنواشیوخ ، ياهدنویپ  هب  تبـسن  نامیا  دنویپ  تیرـشب و  دنویپ  رب  هوالع  دـنک و  یمن  تعانق  زین  نیا  هب   71 هبوت / دنرگیدکی ]. روای )

َنیذَّلَا  » دیامرف یم  درمش و  یم  گرزب  یهانگ  ار  نامیپ  نیا  نتسکش  دنک و  یم  دیکأت  هیصوت و  زین  تسا  يرتکیدزن  رت و  هدرشف  هریاد  رد 
هک دنتسه  اهنآ  ناقـساف  « ] نُورِـساْخلا ُمُه  َِکئلُوا  ِضْرَْالا  ِیف  َنُودِسُْفیَو  َلَصُوی  ْنَا  ِهب  ُهللا  َرَمَا  ام  َنوعَطْقَیَو  ِهقاثیم  ِدَْعب  ْنِم  ِهللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی 

ناهج رد  دنیامن و  یم  عطق  دنزاس  رارقرب  هداد  روتـسد  ادخ  هک  ار  ییاهدـنویپ  دننکـش و  یم  دـنتخاس  مکحم  هکنآ  زا  سپ  ار  ادـخ  نامیپ 
ِیف اوُدِـسْفَت  ْنَا  ُْمْتیَّلََوت  ْنِا  ُْمْتیَـسَع  ْلَهَف   » میناوخ یم  هیآ 22 و 23  ص )  ) دـمحم هروـس  رد  27 و  هرقب / دـنناراکنایز ]. اهنیا  دـننک  یم  داسف 

دیراد راظتنا  نیا  زج  ایآ  دـیوش ، نادرگ  يور  رگا  اما  « ] ْمُهَراْصبَا یمْعَاَو  ْمُهَّمَـصَاَف  ُهللا  ْمُهَنََعل  َنیذَّلا  َِکئلُوا  ْمُکَماـحْرَا ـ  اوُعِّطَُقتَو  ِضْرَاـْلا 
، هتخاس رود  شتمحر  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا  نینچ  دـینک ـ  عطق  ار  دـنواشیوخ ي  دـنویپ  دـینک و  داسف  نیمز  رد  هک 
يروک و هیام  نیمز و  رد  داسف  فیدرمه  ار  اهدـنویپ  نیا  عطق  بیترت  نیا  هب  و  تسا ]. هدرک  روک  ار  ناشیاهمـشچ  و  رک ، ار  ناشیاهـشوگ 

یعامتجا ياهدنویپ  میکحت  هب  کمک  هک  يزیچ  ره  هک  تساجنآ  ات  مالـسا  رد  اهدنویپ  نیا  تیمها  دـناد . یم  نطاب  شوگ  مشچ و  يرک 
هیام هک  يزیچ  ره  سکع ، هب  و  دشاب . یم  زاجم  نیبلا  تاذ  حالصا  يارب  تسا  هانگ  نیرتدب  هک  یغرود  یتح  هدش  هدرمـش  بولطم  دنک ،

. دشاب هک  یمان  ره  ناونع و  ره  تحت  هدش ، هدرمش  دودرم  روفنم و  ددرگ  اهدنویپ  یگتسسگ  مه  زا 

؟ تسا هدرک  هدافتسا  یلئاسو  هچ  زا  یعامتجا » حور   » و دنویپ »  » داجیا يارب  نآرق 
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شسرپ

؟ تسا هدرک  هدافتسا  یلئاسو  هچ  زا  یعامتجا » حور   » و دنویپ »  » داجیا يارب  نآرق 

خساپ

نیرتکـیدزن و هک  ار  يردارب  توخا و  و  هدومیپ ، ار  هار  نیرتکـیدزن  هطبار ، نیا  داـجیا  يارب  هک  دـهدیم  ناـشن  نآرق  تاریبعت  رد  تقد 
و تسا . هدرمـش  اهناسنا  یعامتجا  دنویپ  یـساسا  لصا  تسا ، لباقتم  مارتحا  تاواسم و  ساسا  رب  رگیدـکی  اب  ناسنا  ود  ۀـطبار  نیرتقیمع 

کی زا  يوریپ  رطاخب  یناحور ، رظن  زا  مه  و  ردام ـ  ردـپ و  کی  هب  اـهناسنا  ۀـمه  تشگزاـب  رطاـخب  ینامـسج ـ  رظن  زا  مه  ار ، توخا  نیا 
دننام و  عونمه »  » ای قیفر »  » ۀملک يور  نآرق  تسا . هتخانـش  ربتعم  دحاو ، نوناق  نیئآ و  هناگی و  دنوادخ  هب  نامیا  ینعی  يرکف ، دحاو  أدبم 
نایم هب  يردارب »  » زا نخس  اج  همه  هکلب  هدرکن ، هیکت  دوشیم ، هیکت  اهنآ  يور  یعامتجا  مهم  راعـش  کی  ناونعب  زورما  يایند  رد  هک  اهنیا 
ردارب ناـنمؤم   ] 10/ تارجح ْمُْکیَوَـخَا » َْنَیب  اوُِحلْـصاَف  ٌةَوـِخا  َنوـُنِمؤُْملا  اَـمَّنِا  . » تساعدـم 1 نـیا  ياـیوگ  دـهاش  ریز  تاـیآ  تـسا ، هدروآ 

ْمُِکبوـُُلق َْنَیب  ََّفلَاَـف  ًءادـعَا  ُْمْتنُک  ْذِا  مُْکیَلَع  َهللا  َتَـمِْعن  اوُرُکْذاَو  . » 2 دـینک ]. داجیا  افـص  حلـص و  ناتناردارب  نایم  رد  نیارباـنب  دـنرگیدکی ،
نایم رد  دنوادخ  دیدوب ، رگیدکی  نمـشد  هکیماگنه  دوخ ، رب  ار  دنوادخ  تمعن  دیروایب  رطاخب   ] 103/ نارمع لآ  ًاناوِْخا » ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَاَف 

نامیتی اب  رگا   ] 219 هرقب ـ  مکناوخاف » مهوطلاخت  ناو  . » 3 دیدش ]. رگیدکی  ردارب  یهلا  تمعن  فطل و  هب  درک و  داجیا  تفلا  امـش  ياهلد 
نامناردارب ام و  اراگدرورپ   ] 10 رشح ـ  نامیْالِاب  انوُقَبَـس  َنیذَّلا  اَِنناوْخِِالَو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  . » 4 دنتسه ]. امش  ناردارب  اهنآ  دیشاب  هتـشاد  شزیمآ 

انْعََزنَو  » دیوگیم هک  اجنآ  هدرمش  توخا »  » نیمه ار  نایتشهب  هتسجرب  تافـص  زا  یکی  نآرق  . 5 اشخبب ]. دـندروآ  نامیا  ام  زا  شیپ  هک  ار 
هک یلاح  رد  مینکیمرب ، اهنآ  ياههنیـس  نورد  زا  ار  اـههنیک  ماـمت  اـم   ] 47 رجح ـ  َنیِلباقَتُم » ِرُرُـس  یلَع  ًاناوِْخا  ٍلِـغ  ْنِم  ْمِهِرُودُـص  یف  اـم 
رد ار  تشهب  دنناوتیم  ود  نیا  ربارب و  مه  دـنردارب و  مه  [ ) تشاد دـنهاوخ  رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  اهتخت  يور  دـننکیم ، يردارب  ساسحا 

.( دنروآ دوجوب  زین  ایند  نیمه 

؟ تسیچ یعامتجا  ياههنحص  رد  نانمؤم  روضح  ضیف  ةرابرد  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ یعامتجا  ياههنحص  رد  نانمؤم  روضح  ضیف  ةرابرد  نآرق  هاگدید 

خساپ

اذا هلوسَر و  هللااب و  اونما  نیَذلا  نونمؤُملا  امنا  : » دیامرفیم (ص ) مرکا لوسر  هب  تبـسن  نانمؤم ، فیاظو  زا  یـشخب  نایب  رد  ناحبـس  يادخ 
مهنأَش ضعِبل  كونذأتَسا  اذِاَف  هلوسر  هللااب و  نونمؤی  نیذلا  کئلوأ  كونذأتسی  نیذلا  نِا  هونذأتسی  یتح  اوبهذَی  َمل  عماج  رمأ  یلَع  هَعَم  ناک 

رد هدروآ ، نامیا  ربمایپ  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نانمؤم  /62 ؛ رون میحر » روفغ  هللا  نا  هللا  مهل  رفغتسا  مهنم و  تئِـش  نِمل  نذِأَف 
جراـخ هنحـص  زا  ربماـیپ  هزاـجا  نودـب  دـنراذگیمن و  اـهنت  ار  ربماـیپ  زگره  تسا ، مزـال  هنحـص  رد  ناـگمه  روضح  هک  یعاـمتجا  روـما 

(ص) یمارگ لوسر  اـب  یهارمه  میظع  زوف  هب  قفوم  هدـننک  ناذـیتسا  درف  اریز  تسا ، روصق  زا  یـشان  ربماـیپ ، زا  ناذـیتسا  هتبلا  دـنوشیمن .
يارب ات  دهدیم  روتسد  ربمایپ  هب  دنوادخ  هاگنآ  دور . نوریب  ربمایپ  رضحم  زا  یلبق  نذا  اب  ات  هدش  هداد  صیخرت  وا  هب  یماکان  رثا  رب  هدشن و 
ساپ هب  اهنت  تسا و  هدش  مورحم  گرزب  یضیف  زا  روصق  نیا  رثا  رب  نکیل  تسا  روذعم  وا  هچرگ  اریز  دنک ، شزرمآ  بلط  يروذعم  نینچ 
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یقوقح یقیقح و  تیـصخش  زا  معا  دارم ، هک  اـج  نآ  زا  نیا  رباـنب  دوش . ناربج  وا  صقن  اـت  دـنکیم  رافغتـسا  وا  يارب  ربماـیپ  شناذـیتسا ،
ار هنحـص  كرت  قح  ترتع  نآرق و  هزاجا  نودب  یـسک  یعامتجا ، روما  رد  زین  نونکا  مه  تسا و  هدنز  هشیمه  يارب  هیآ  نیا  تسا ، ربمایپ 

یـصو ربمایپ و  رافغتـسا  اعد و  نیقی  هب  دهاوخیم و  شزرمآ  يو  يارب  هادف ) انحاورا   ) رـصع ّیلو  زین  ندوب  نوذأم  تروص  رد  یلو  درادن 
هک یناسک  هراب  رد  هک  تسا  ءاسن  هروس  هیآ 64  ناشیاعد ، تباجتسا  دهاش  دوب . دهاوخ  وغل  رافغتسا  هب  روتسد  هنرگ  تسا و  باجتسم  وا 

ار ربماـیپ  رافغتـسا  اـهنآ و  هب  وت  دـنوادخ  دـنک  شزرمآ  بلط  ناـشیارب  ربماـیپ  دـننک و  هبوت  رگا  دـیامرفیم : دناهتـشاد ، اور  متـس  دوـخ  هب 
شزرمآ هبوت و  شریذپ  مّمتم  یلو  دشن ، دـیق  راکهبت  ِدوخ  هبوت  ثحب ، لحم  هیآ  رد  هچرگ  . 64/ ءاسن ًامیحر » ًاباوت  هللا  اودجََول  : » دریذپیم

. دش هداد  رارق  یمارگ  لوسر  شزرمآ  بلط  وا ، هانگ 

؟ تسیچ ناسنا  یعون  تدحو  ياههناشن 

شسرپ

؟ تسیچ ناسنا  یعون  تدحو  ياههناشن 

خساپ

دهاعت گنهرف و  لماعت  اههـشیدنا ، براضت  ارآ ، لدابت  هب  اهرـصم  اهرـصع و  همه  رد  اهلـسن  مامت  دـحاو  رظن  هب  ندیـسر  ارآ و  لدابت  1 ـ 
نآ رد  یعونتم  مولع  دوش و  سیـسأت  هاگـشناد  ای  هزوح  یبونج ، ای  یلامـش  یبرغ ، ای  یقرـش  روشک ، ره  رد  دـنزرویم . تردابم  اـهقوقح ...

نتـشاد اب  ناگمه  دـمرآیم ، یقرـش  يوجـشناد  رانک  رد  یبرغ  يوجـشناد  دنیـشنیم و  یبرغ  بلاط  راوج  رد  یقرـش  بلاـط  ددرگ  سیردـت 
شناد یبونج  ای  یلامـش  یبرغ ، ای  یقرـش  داتـسا  زا  دـنربیم و  هرهب  مولع  نوگهنوگ  ياههتـشر  زا  فلتخم  تاداع  و  ننـس ، موسر ، بادآ ،

، دشاب ددعتم  عاونا  ياراد  هک  تسین  سنج  هلزنم  هب  ناسنا  هک  دـهدیم  ناشن  يرـشب  ياهـشناد  مامت  رد  هدرتسگ  یگنهامه  نیا  دـنزومآیم ،
ار ناسنا  یعون  تدحو  لومش  ناهج  حلص  تدحو و  یناگمه  راظتنا  2 ـ  دراد . نوگانوگ  فانصا  هک  تسا  يدحاو  تقیقح  عون و  هکلب 

یتدحو هک  دنربیم  رس  هب  يزور  راظتنا  رد  اهناسنا  همه  هک  تفگ  ناوتیم  نآ  دییأت  رد  درک و  نشور  ًالماک  ناوتیم  رگید  یبرجت  دهاوش  اب 
روهظ هللا  ۀیقب  ترـضح  یناهج ، حلـصم  هدش و  مکاح  یناهج  حلـص  هک  دنتـسه  يزور  رظتنم  همه  ددرگ ، مکاح  لومـش  ناهج  ریگارف و 
دشیم نوگانوگ  اهنآ  ياههتـساوخ  دندوب ، نوگانوگ  عاونا  اهناسنا  رگا  اریز  تسا ؛ عون  کی  ياراد  تیناسنا  دوشیم ، مولعم  نیاربانب ، دنک .

هار و فدـه و  ددـعت  اب  دـشیم و  نوگانوگ  فادـها  دوب  نوگانوگ  اههار  رگا  دـشیم و  نوگانوگ  اههار  دوب ، نوگانوگ  اههتـساوخ  رگا  و 
هک تسا  نآ  يارب  دننک ، گنهامه  دحاو  نوناق  اب  ار  اهناسنا  ات  دنـشوکیم ، ناگمه  مینیبیم ، هک  نیا  دوب . لاحم  داحتا  یگنهامه و  هدنور ،

ینعی دشاب ؛ صخـش  ای  فنـص  رد  تسه ، یفالتخا  رگا  دشاب و  سنج  تیناسنا  هک  نیا  هن  تسا ، دـحاو  عون  تیناسنا  هک  دـناهتفریذپ  همه 
، قیبطت رد  ياطخ  باب  زا  اهناسنا ، یـضعب  هتبلا  تسوا . تاذ  میرح  یناسنا و  تقیقح  زا  جراخ  فالتخا  هکلب  دنتـسین  فلتخم  ًاتاذ  اـهناسنا 

تسا دحاو  عون  ناسنا  مییوگب : هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  یلو  درک ، لیصحت  ار  لومش  ناهج  تدحو  ناوتیم  یحو  نودب  دننکیم  رکف 
هنیابتم قیاقح  ياراد  هدوب و  سنج  هلزنم  هب  تیناسنا  رگا  یعامتجا  لماکت  3 ـ  تخاس . دحتم  ار  وا  ناوتیم  لومش ، ناهج  یحو  نید و  اب  و 

، دندوب نوگانوگ  عاونا  هدنیآ ، یلعف و  ناسنا  نیـشیپ و  ناسنا  رگا  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  رّـسیم  اهناسنا  لماکت  زگره  عون ، ۀـلزنم  هب  هن  دـشاب ،
اریز درکیمن ؛ مهارف  ار  هدـنیآ  عون  لماکت  هنیمز  یلعف  عون  هجیتن  رد  و  دـشیمن . مهارف  رگید  عون  دـشر  هنیمز  عون ، کی  براـجت  اـب  زگره 

هدهاشم رگا  دنکیم . عورش  ار  دوخ  هزات  تیلاعف  دیدج  عون  هدرک و  یط  ار  شدوخ  صاخ  یلماکت  ریسم  شیاهتفرشیپ  همه  اب  هتشذگ  عون 
هک تسا  نآ  لیلد  دریگیم ، رارق  هدنیآ  رصع  یلاعت  هنیمز  رضاح ، رصع  لماکت  یلعف و  لسن  دشر  يانب  ریز  هتـشذگ ، لسن  براجت  دوشیم ،
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لدابت هنرگ  تسا و  دـحاو  عون  یناکم ، دـعب  رظن  زا  مه  ینامز و  دـعب  رظن  زا  مه  ناسنا  تسا . عون  کی  راصعا  راصما و  همه  رد  تیناـسنا 
هک یناـسک  هاوخ  اـهناسنا ، ماـمت  هک  دوشیم  هدـهاشم  هک  نیا  دوـبن . لوـقعم  نکمم و  لالدتـسا  هشقاـنم و  وـگتفگ و  هرظاـنم و  گـنهرف و 

مهارف ار  يدعب  دشر  هنیمز  مه  دنراد و  یگنهرف  لدابت  مه  دنربیم ، رـس  هب  ددعتم  ياهرـصع  رد  هک  اهنآ  هاوخ  دننکیم و  یگدـنز  نامزمه 
دحاو عون  تیناسنا  هک  تسا  نآ  يارب  تسردان ، ای  دـندرک  رکف  تسرد  اـهنآ  هک  دـننکیم  رظن  راـهظا  ناگتـشذگ  هراـبرد  مه  دـنزاسیم و 

، دحاو فده  نآ  تسا و  مالـسا  دحاو ، هار  نآ  هک  دوب  دهاوخ  فدـه  کی  هار و  کی  ياراد  ریزگان  دوب ، دـحاو  عون  ناسنا  رگا  تسا و 
، هدوب نوگانوگ  عاونا  ناسنا  هک  نیا  هن  اهیلع » سانلا  رَطَف  : » دیامرفیم نآرق  اذل  تسا و  دـحاو  عون  تیناسنا  دـهاوش ، نیا  ساسارب  هللا . ءاقل 

تـسا هجوتم  ادخ  تمـس  هب  طقف  هکلب  دوش ، ریوصت  وا  يارب  هناگادج  ياههار  ناوارف و  فادها  هجیتن  رد  دشاب و  هتـشاد  ددعتم  ياهترطف 
ماقم هب  لین  ناسنا  شنیرفآ  لیـصا  فده  دبلطیم . صخـشم  هار  نتفر ، ادخ  تمـس  هب  دوریم و  ادخ  تمـس  هب  هدمآ و  ادـخ  دزن  زا  هکنانچ 

اب هک  ترطف  بولطم  هار  تسا و  هناـیم  دـصاقم  طـسوتم و  فادـها  عقاو  رد  دوشیم ، داـی  رگید  ياهتداعـس  زا  رگا  تسا و  هللا  ءاـقل  خـماش 
. تسا مالسا  دسریم  فده  هب  ناسنا  نآ  ندومیپ 

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  رصانع 

شسرپ

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  رصانع 

خساپ

يرادرک و : » ب ینامرآ .» یتدیقع و  : » فلا تسا : هنوگ  ود  دروآ ، درگ  يدحاو  هطقن  رد  ار  یمالسا  تما  دناوتیم  هک  ییاه  هیام  رصانع و 
هار ندوـمیپ  يارب  دـیوگ  یم  دزرو و  یم  دـیکات  طارـص  یگناـگی  رب  دـیجم  نآرق  هـک  مییوـگب  دـیاب  تـسخن ، رــصنع  هراـبرد  يراـتفر .»

یطارـص اذه  َّنَا  و  : » دیامرف یم  هک  نانچ  تسا . طارـص  نآ  زا  فارحنا  یگمه  اه  هار  رگید  درادـن و  دوجو  هار  کی  زا  شیب  يراگتـسر 
هار تسا  نیا  هک  دیـشاب  هاـگآ   ] 153/ فارعا نوقتت .» مکلعل  هب  مکاّـصَو  مکلذ  هلیبَس  نع  مکب  قرفَتَف  لبـسلا  اوعبتت  ـال  هوعبتاـف و  ًامیقتـسم 

شرافس نآ  هب  ار  امش  ادخ  هک  تسا  اهنیا  دیورن ، دزاس  یم  هدنکارپ  هار  نآ  زا  ار  امش  هک  رگید  ياه  هار  زا  دینک و  يوریپ  نآ  زا  تسار ،
ژک نآ ، فالخرب  یهار  عون  ره  تسین و  شیب  طارـص  کی  لمع ، هدـیقع و  قیرط  زا  لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  دـییارگب ]. اوقت  هب  اـت  هدرک 

، تسا مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  هب  طوبرم  دحاو ، طارص  نیا  هک  دوشن  روصت  درادیم . زاب  تداعس  هار  ندومیپ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یهار 
طارـص  » هب نآ  زا  هزورما  هک  هچنآ  تسا . دنوادخ  ربارب  رد  میلـست  نآ  دنا و  هدرک  توعد  هار  کی  ندومیپ  هب  ار  مدرم  ناربمایپ  مامت  هکلب 
طارـص تدحو  نیمه  رطاخب  دراد . هتـشاد و  دیکات  طارـص » تدحو   » رب هراومه  هک  تسا  یهلا  یحو  لباقم  هطقن  تسرد  دوشیم ، دای  اه »

ماـما زا  نآ  تیاور و  کـی  رد  اـهنت  و  ناـیدا »  » زا هن  دروآ  یم  ناـیمب  نخـس  دـحاو » نید   » زا دراوـم  ماـمت  رد  ثیدـح  نآرق و  هـک  تـسا 
هب نید »  ظفل «  رب  نآرق  رارصا  تسا . هدش  انعم  هب  لقن  ثیدح  هک  دوریم  لامتحا  هدمآ و  عمج  تروص  هب  نید »  » ظفل هک  تسا  (ع ) متشه

شیب نید  کی  دنوادخ  هدوب و  ناسکی  راودا  مامت  رد  یلمع ، لئاسم  رد  یلک  نیناوق  یتدـیقع و  لوصا  هک  تسا  نیا  يارب  درفم ، تروص 
نیناوـق نید و  رهوـج  رد  عیارـش  هـمه  /19 و  نارمع لآ  مالـسالا .» هللا  دـنع  نیدـلا  نا  : » دـیامرف یم  هک  ناـنچ  تشاد ، دـهاوخن  هتـشادن و 

یتسرپ و اتکی  . 1 نامرآ » هدیقع و  ورملق  رد  زاس  تدحو  رـصانع  نییبت   » نونکا دـنرادن . فالتخا  رامق ، بارـش و  تمرح  دـننام  تداعس ،
ناهج ناناملسم  دروآ . درگ  يدحاو  هطقن  رد  ار  ناناملـسم  همه  دناوتیم  هک  تسا  يا  هطبار  فلتخم ، ياه  هولج  رد  دیحوت »  » ییارگ اتکی 

رد دیحوت  رب  یلقع ، لیالد  نینچمه  نآرق و  تایآ  دنراد و  رواب  داقتعا و  اتکی  هدننادرگ  ربدم و  اتکی و  راگدیرفآ  قلاخ و  اتکی ، يادخ  هب 
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ار تاذ  رد  تیونث  هک  دوش  یمن  ادیپ  یناملـسم  ادخ ، نامـسآ  ریز  رد  دـنهد . یم  یهاوگ  ریبدـت  رد  دـیحوت  تیقلاخ و  رد  دـیحوت  تاذ و 
دیحوت دیحوت ، بتارم  زا  یکی  ددرگ . فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  هک  نیا  رگم  دشیدنیب  وا  زج  يربدم  ای  ادـخ و  زج  یقلاخ  هب  دریذـپب و 
دیحوت لصا  هب  داقتعا   5/ دمح نیعتـسن .» كایا  دبعن و  كایا  : » مییوگ یم  هتـسویپ  زامن  رد  میدقتعم و  نآ  هب  ناگمه  هک  تسا  تدابع  رد 

هماع توبن  میرذگب ، هک  دیحوت  زا  دزادرپ . وگتفگ  ثحب و  هب  نآ  عورف  رد  تسین  مزال  رگید  تسا ، یفاک  ناملسم  کی  يارب  تدابع ، رد 
« تیمتاخ  » هلاسم دنراد . هیرظن  کی  دنتسه و  ادص  کی  لصا  نیا  رد  ناناملـسم  همه  تسا و  زاس  تدحو  رـصنع  نالوسر ، متاخ  توبن  و 

رهم كال و  توبن  باب  متاخ ، ربمایپ  ندـمآ  اـب  هک  دـندقتعم  دـنراد و  هیرظن  تدـحو  نآ  رد  ناناملـسم  همه  هک  تسا  یمکحتـسم  لـصا 
همه تسا و  حرطم  داـعم » ماـن «  هب  یموـس  لـصا  میرذـگب  هک  لـصا  نیا  زا  دـش . دـهاوخن  زاـب  یـسک  يور  هب  باـب  نیا  رگید  دـیدرگ و 

: هناحبـس لاق  دهدیم . رفیکار  ناراکدـی  شاداپ و  ار  ناراکوکین  دـنک و  یم  هدـنز  ار  همه  يزور  گرزب  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  ناناملـسم 
امش نیقی  هب  دینادرگ و  بجاو  شیوخ  رب  ار  شـشخب  تمحر و  دنوادخ   ] 12/ ماعنا هماـیقلا » موی  یلا  مکنعمجیل  همحرلا  هسفن  یلع  بتک  »

، دوشیم ریبعت  ناـمرآ » هدـیقع و   » ناونعب نآ  زا  هک  هناـگ  هس  لوصا  نیا  دروآ ]. دـهاوخ  درگ  تسین ، یکـش  نآ  رد  هک  تماـیق  زور  رد  ار 
ۀیام دـیابن  تسا و  یمالک  لئاسم  وزج  تایئزج ، رد  فـالتخا  دـنراد و  هیرظن  تدـحو  نآ  رد  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  هک  تسا  يرـصانع 

هک ار ، رگید  هورگ  یهورگ  دـیابن  نیاربانب  تسا ، رفک  هیام  نآ  زا  فارحنا  و  نامیا ، هیام  هناـگ ، هس  لوصا  نیا  هب  فارتعا  دوش . فـالتخا 
تسا یماکحا  نامه  نییآ ، تعیرـش و  زا  دوصقم  نییآ  تعیرـش و  یگناگی  . 2 دننک . ریفکت  دـنراد ، هیرظن  تدـحو  لوصا  نیا  رد  ود  ره 

هورکم و…  ار  يدراوم  بحتـسم و  ار  رگید  یخرب  بجاو و  ار  یخرب  دزاس ، یم  دودـحم  كرت ، لعف و  رظن  زا  ار  اـم  رادرک  راـتفر و  هک 
دـنرادن و یفالتخا  لـصا  ود  نیا  تیجح  رد  ناناملـسم  همه  تسا و  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  تعیرـش ، همـشچ  رـس  دـنک . یم  یفرعم 
، دوب تعدب  تنـس  شراگن  هک  يراگزور  رد  تسا و  ربمایپ  تنـس  ظفاح  مه  نآرق و  تئارق  نابهگن  مه  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  هناتخبـشوخ 

هدوب ترتع  رایتخا  رد  ع )  ) قداص ترضح  رصع  ات  دروآ و  درگ  دش ، فورعم  یلع » باتک   » مان هب  اهدعب  هک  یباتک  رد  ار  ربمایپ  تنـس  وا 
لوسر ادخ و  نآ  زا  ار  يربهر  هک  نیا  تسا و  يربهر  تدحو  رب  ناناملسم  قافتا  بیرقت ،»  هدنزاس «  رصانع  زا  يربهر  تدحو  . 3 تسا .

لوسرلا و اوعیطا  هللا و  اوعیطا  : »... دـیامرف یم  هک  اجنآ  دـنا ، هتفرگرب  یهلا  یحو  زا  ار  لـصا  نیا  ناـگمه  دـنناد و  یم  رمـالا  یلوا  و  يو ،
رد هورگ ، نیا  يربهر  دـینک ]. تعاطا  زین  ناتدوخ  زا  نامرف  نابحاص  لوسر و  زا  دـینک و  تعاطا  ادـخ  زا   ] 59/ ءاسن مکنم ».... رمالا  یلوا 

، موس هورگ  رد  دـیاب  تهج  نیا  زا  دریگیم . ارف  ار  یمالـسا  هعماج  یگدـنز  بناوج  همه  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  یـسایس  صاـخ  لـئاسم 
فدهرد تدـحو  . 4 دـنک . همیب  يربـهر  رما  يارب  ار  ناـنآ  تیحالـص  هک  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  رترب  شناد  مـلع و  اوـقت و  دـننام  یطیارش 

یکین اه و  یبوخ  يوس  هب  ار  هعماج  دیاب  هک  تسا  دقتعم  یمالـسا  تما  تسا . تدحو  هدنزاس  لماوع  زا  زین  فده  رد  تدـحو  : تدـحو
نونموت رکنملا و  نع  نوهنت  فورعملاب و  نورمات  سانِلل  تجرُخا  هما  ریخ  متنک  : » دیامرف یم  هک  نانچ  داد ، قوس  تمرکم  تلیضف و  اه و 

مدرم يارب  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امش   ] 110/ نارمع لآ  نوقسافلا » مهرثکا  نونموملا و  مهنم  مهل  ًاریخ  ناکل  باتکلا  لها  نمآ  ول  هللااب و 
هدروآ نامیا  باتک  لها  رگا  دیراد . نامیا  ادـخ  هب  دـیراد و  یم  زاب  دنـسپان  راک  زا  دـیهد و  یم  نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  دـیدش ، رادـیدپ 

دیاب ناناملـسم  همه  هک  ربمایپ  تلاسر  فادها  زا  یکی  دـننامرفان ]. ناشرتشیب  یلو  دـننمؤم  نانآ  زا  یخرب  دوب ، رتهب  ناشیارب  اعطق ؛ دـندوب ،
هب گرزب  فدـه  نیا  تسا و  نآ  ياج  هب  دـیحوت  نتخاس  نیزگیاج  ناـهج و  رد  یتسرپ  تب  كرـش و  وحم  دنـشاب ، اـشوک  نآ  ققحت  رد 

يذلا وه  : » دیامرف یم  هک  نانچ  دـنام  دـهاوخن  یقاب  يرثا  یتسرپ  تب  كرـش و  زا  تفریذـپ و  دـهاوخ  ققحت  ناهج  رد  ناناملـسم  هلیـسو 
تیادـه و اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا   ] 33/ هبوت نوکرـشملا » هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لـسرا 
رد یمالـسا  تما  نیاربانب ، دنـشاب ] هتـشادن  شوخ  ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگ ، زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  تسرد ، نید 
هن دننک ، يراکمه  مه  اب  یناهج  عماجم  رد  دیاب  دنراد و  هیرظن  تدحو  فده ، ضرغ و  رد  يربهر و  تدایق و  رما  رد  تعیرـش ، هدیقع و 

. دنزادرپب رگیدکی  قیسفت  ریفکت و  هب  هک  نیا 
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شسرپ

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  عناوم 

خساپ

ود زا  یکی  دلقم  دیاقع  لوصا  رد  ماجنارـس  تنـس  لها  یمالک ، تافالتخا  زاغآ  زا  نرق  هس  تشذگ  زا  سپ  یهقف  یمالک و  تافالتخا  . 1
لها رظن  زا  دنچ  ره  دنتسه –  تنس  لها  زا  يا  هخاش  ام  رظن  زا  هک  هلزتعم  اما  يدیرتام .»  » و يرعشا » : » زا دنترابع  نانآ  دنا و  هدیدرگ  ماما 

. تسین یقاب  باتک  دنچ  زج  يرثا  نانآ  زا  هدـش و  دوبان  نامز  رورم  هب  دـنراد و  یـصاخ  بتکم  دوخ  يارب  دنـشاب –  یمن  نانآ  وزج  تنس 
رد هچ  یمالک ، بهاذم  نیا  تقیقح  رگا  یلو  یلیعامسا »  » و يدیز » «، » يرشع ینثا  : » دنوشیم میسقت  هورگ  هس  هب  یمالک  لئاسم  رد  هعیش 

هرابرد ناملـسم  رگا  درادـن و  مالـسا  نامیا و  هب  یطابترا  هک  تسا  یلئاسم  رد  فالتخا  دـید  میهاوخ  دوش  هتفاکـش  هعیـش ، رد  هچ  ینس و 
میدق میرک  نآرق  ب : نآ ؟ رب  دیاز  ای  تسوا  تاذ  نیع  ادـخ  تافـص  فلا : دـننام : یلئاسم  تشاد ، دـهاوخن  یلکـشم  دـیوگن  نخـس  اهنآ 

؟ ثداح ای  تسا 

؟ دننک مکحتسم  رگیدمه  اب  ار  یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ  دیاب  هنوگچ  وجشناد  هبلط و  کی 

شسرپ

؟ دننک مکحتسم  رگیدمه  اب  ار  یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ  دیاب  هنوگچ  وجشناد  هبلط و  کی 

خساپ

بالقنا و ياه  نامرآ  هب  یبایتسد  هدوب ،  نایوجـشناد  بـالط و  يراـکمه  یلدـمه و  درواتـسد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هک  هنوگناـمه 
یعوـنتم رایـسب  داـعبا  رد  دـناوت  یم  هک  رـشق  ود  نیا  يراـکمه  یلدـمه و  -1 دراد :  یگتـسب  لـیذ  تاـکن  تیاـعر  هـب  زین  نآ  ماکحتـسا 

دیلوت دناوت  یم  رشق  ود  نیا  یلمع  یملع و  کیتامتسیس  يراکمه  یـشهوژپ .  یعامتجا ،  یـسایس ،  یگنهرف ،  دعب  رد  الثم " دشابحرطم ،
دـشاب یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  ماکحتـساو  یبایتسد  يارب  لمع  هشیدنا و  قیمع  ياهزاین  هدننک  نیمات  يراذگ و  فدـهو  رکف  هدـننک 

 ، تابجاو ماجنا  يزاسدوخ و   ، هعلاطم لیـصحت ،  دـننام :  یعامتجا  یـصخش و  فیاظو  اه و  تیلووسم  ماجنا  يارب  شـالت  تیدـج و  - 2.
-3 ... دـشاب و یم  تکراشم  هب  مزال  هک  ییاج  رد  لاعف و  روضح  یـسایس و  یمومع و  لـیاسم  هب  تبـسن  تیـساسح  تاـمرحم ،  زا  يرود 
زا نمشد  اریز  مهم ،  نیا  هب  یبایتسد  رد  نمـشد  ياه  هیطوت  ندومن  یثنخ  وجـشناد و  هبلط و  نایم  ینکفا  هقرفت  اب  هزرابم  هقرفت و  زا  زیهرپ 

ادـج رگیدـکی  زا  دنتـسه  مسج  حور و  هلزنم  هب  هعماج  يارب  هک  ار  ود  نیا  دـناوتب  ات  هتفرگ  هناشن  ار  رـشق  ود  نیا  یگنهرف ،  مجاهت  قیرط 
-5  ... نانمشد و ياه  هیطوت  ندومن  دزشوگ  هار و  تالکشم  بالقنا ،  ياه  نامرآ  فادها و  درومرد  مدرم  هب  ندیشخب  یهاگآ  - 4  . دنک
-1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب   . دـشاب یم  بالقنا  ياه  نامرآ  ماکحتـساو  هعماج  تداعـس  هار  هناگی  هک  يربهر  ماـما و  طـخ  رد  تکرح 

هرامش 18 و 35;  هزوح  هلجم  یحلاص 2 - سابع  دیس  هاگشناد  هزوح و  تلاسر 

؟  تسیچ هاگشناد  دننام  یملع ،  طیحم  رد  ننستو  عیشت  نیب  رتشیب  یگچراپکیو  تدحو  داجیا  هار  نیرتهب 
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شسرپ

؟  تسیچ هاگشناد  دننام  یملع ،  طیحم  رد  ننستو  عیشت  نیب  رتشیب  یگچراپکیو  تدحو  داجیا  هار  نیرتهب 

خساپ

هعلاطم و قیقحت و  هب  كرتشم  لیاسم  رد  رگیدکی  اب  ماگمه  دومن و  زیهرپ  یفالتخا  لیاسم  حرط  زا  دیاب  تدـحو  ماکحتـسا  ظفح و  يارب 
 . ; دومن كرتشم  نانمشد  هجوتم  ار  اه  هشیدنا  راکفا و  هتسج و  يرود  زیگنارب  تیساسح  روما  زا  تخادرپ  یعاسم 

هعیش و نیب  يربارب  تدحو و  هلیسو  ناشنانمشداب ،  ینمشد  ناشناتـسود و  اب  یتسود  تیب و  لها  تدوم  هب  عجار  هدراو  تایاور  نیب  دوشیم  هنوگچ 
؟ درک عمج  ینس 

شسرپ

يربارب تدـحو و  هلیـسو  ناشنانمـشداب ،  ینمـشد  ناشناتـسود و  اب  یتسود  تیب و  لها  تدوم  هب  عجار  هدراو  تایاور  نیب  دوشیم  هنوگچ 
؟ درک عمج  ینس  هعیش و  نیب 

خساپ

تسین نانچ  اریز  درادن ؛ ینس  هعیش و  نیب  یمالسا  تدحو  اب  یتافانم  نانآ  نانمشد  اب  ینمشد  و  ع )  تیب (  لها  ناتـسود  اب  یتسود  هلاسم 
یف هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلیـساال  لق  هفیرـش ( (  هیآ  مکح  هب  نانآ  زا  يرایـسب  هکلب  دنـشاب × ع )  تیب (  لها  نانمـشد  زا  ننـست  لـها  هک 

اب هکدوش  یم  یناسک  لماش  اهنت  قوف  روتـسد  نیاربانب   . دنرامـش یم  بجاو  ار  ع )  تیب (  لـها  تدوم  یتسود و  يروش 23 ) )  یبرقلا - 
عنم رـس  نآ  رب  نوزفا   . اهنآ ناروای  رگمتـس و  نامکاح  دـننام  دنتـساخرب ؛ هلباقم  هب  نانآ  اب  هدـمآ و  رد  يراگزاسانرـس  زا  ع )  تیب (  لـها 

نادنچ دریگن  رارق  اتـسار  نیا  رد  هک  ییاهدـنویپ  ور  نیا  زا  تساهنآ .  یفارحنا  نایرج  طخ و  رد  نتفرگرارق  تیب  لها  نانمـشد  اب  یتسود 
نآ هعیش  تازایتما  زا  نکیلو  دراد  یبتارم  تراهط  تمصع و  نادناخ  اب  یتسود  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  زین  هتکن  نیا  هتبلا   . درادن یلاکشا 

راهطا همیا  هب  تبسن  هک  دشابن  یناسک  زا  امش  تسود  رگا  نیاربانب  تسا .  هدناشوپ  لمع  هماج  یهلا  روتـسد  نیا  هب  داعبا  مامت  اب  هک  تسا 
 . ; درادن یلاکشا  وا  اب  یتسود  دنک  توادع  راهظا  ع )  ) 

؟ دنشاب دحتم  مه  اب  دنناوت  یم  فلتخم  بهاذم  اب  ناناملسم  ایآ 

شسرپ

؟ دنشاب دحتم  مه  اب  دنناوت  یم  فلتخم  بهاذم  اب  ناناملسم  ایآ 

خساپ

هیلع هزرابم  هار  رد  دیاب  دنقفتم ، مه  اب  مالـسا  لصا  رد  نوچ  بهاذم  رد  فالتخا  دوجو  اب  اّما  دنراد  یفلتخم  بهاذـم  هکنیا  اب  ناناملـسم 
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هب خـساپ  شخب  . ) دوش یمن  یناهج  رفک  هیلع  نانآ ، راکیپ  عنام  نانآ ، یبهذـم  تاـفالتخا  دـنوش و  دـّحتم  مه  اـب  ناـهج ، رابکتـسا  رفک و 
1204ـ ـ )  تالاؤس

؟ تسا ینعم  هچ  هب  تنس  لها  هعیش و  تدحو 

شسرپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  تنس  لها  هعیش و  تدحو 

خساپ

يانعم هک  تسا  مزال  هتکن  کی  هب  هّجوت  یلو  داد ، تدـحو  هب  زاـین  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  اـم  ناملـسم  تلم  رـضاح ، لاـح  رد  دـیدرت  یب 
تـسد دوخ  يداقتعا  یـساسا  لئاسم  زا  تنـس  لها  اـی  دریگب ، هدـیدان  ار  شیوخ  یـساسا  يداـقتعا  لـئاسم  هعیـش  هک  تسین  نیا  تدـحو 
نمـشد هک  دنـشاب  هتـشاد  هّجوـت  هتکن  نیا  هب  دـنراد ، هدـیقع  نادـب  هچنآ  ظـفح  اـب  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  تدـحو  ياـنعم  هکلب  درادرب ،
نیاربانب دنشاب ، هتشادن  عازن  يریگرد و  هتـشاد و  تدحو  يراکمه و  رگیدکی  اب  رتشیب  هچ  ره  دیاب  نآ ، اب  هلباقم  يارب  هک  دنراد  یکرتشم 
فالتخا يا  هنوگ  هب  دیابن  لئاسم  نیا  حرط  يرآ ، درادن ; تافانم  تیمیمـص  مهافت و  اب  یبهذـم  لئاسم  هرابرد  وگتگ  ثحب و  اب  تدـحو 

یعـس دیاب  نینچمه  دشاب ، تقیقح  ندش  نشور  هزیگنا  هب  دـیاب  اهنت  بلاطم  نایب  هکلب  دوش ; تموصخ  دروخرب و  ثعاب  ات  دـشاب ، زیگنارب 
روکذم لئاسم  دشاب ، ییاه  هدافتساءوس  نینچ  يارب  هنیمز  هچنانچ  دننکن و  هدافتساءوس  رما  نیا  زا  مالسا ، نانمشد  نارگ و  هئطوت  هک  درک 

1268ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک حرط  دیابن  زین  ار 

؟ دوش یم  هتفگ  نخس  تسا  بهاذم  فالتخا  هرابرد  هک  یبلاطم  زا  دراد ، دوجو  داحتا  هب  زاین  نامز  نیا  رد  هکنیا  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  هتفگ  نخس  تسا  بهاذم  فالتخا  هرابرد  هک  یبلاطم  زا  دراد ، دوجو  داحتا  هب  زاین  نامز  نیا  رد  هکنیا  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

فالتخا و رگیدـکی  اب  هدرک و  هزرابم  كرتشم  روط  هب  شیوخ ، نانمـشد  ربارب  رد  ناناملـسم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ناناملـسم  نیب  داحتا 
رانک ار  یقطنم  یملع و  ياه  ثحب  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  یلو  دندرگ ; ناوتان  هتشگن ، تس  ناشنانمشد  ربارب  رد  دنشاب . هتـشادن  هقرفت 

، تسا یهیدب  دشابن . شیوخ  تاداقتعا  هرابرد  یسررب  قیقحت و  ددصرد  دوش و  يرگید  تادقتعم  میلـست  فرط  ود  زا  یکی  ای  دنراذگب ،
یملع و ثحب  یلو  دراد ، لابند  هب  ار  يزوت  هنیک  عازن و  فالتخا و  هک  تسا  یلئاسم  دزاس ، یم  دراو  هبرض  یمالـسا  داحتا  هب  هک  یلئاسم 

دهاوخن ینمـشد  يزوت و  هنیک  فالتخا و  هنوگ  چیه  ءاشنم  فصنم ، فرط و  یب  صخـش  يارب  تسا و  قح  ندش  نشور  يارب  یلالدتـسا 
هب هعیش ، نیتسار  ناربهر  نید و  میرح  زا  ناناوج ، هژیوب  مدرم ، نتخاسرود  يارب  رانک ، هشوگ و  رد  يزومرم  ياهتسد  زورما ، 1280 ـ ـ . دوب

یبهذم تادقتعم  رد  ام  ناناوج  رگا  هک  دنزاس  یم  رشتنم  نانآ  نایم  رد  هنیمز  نیا  رد  یتالاکـشا  تاهبـشو و  دنا  هدز  تسد  ییاه  تیلاعف 
خساپ شخب  . ) دنهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ  تاداقتعا  جیردتب ، هدش ، عقاو  ریثات  تحت  دنـشاب ، هتـشادن  یئانـشآ  ناهرب  لیلد و  اب  شیوخ ،

1281ـ ـ )  تالاؤس هب 
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؟ دنرب یم  دوس  تنس  لها  نایعیش و  نایم  هقرفت  زا  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دنرب یم  دوس  تنس  لها  نایعیش و  نایم  هقرفت  زا  یناسک  هچ 

خساپ

، اهتلم يونعم  يدام و  عبانم  تراغ  يارب  رامعتسا  اریز  تسا ; رامعتسا  موش  ياه  هئطوت  اه و  هشقن  زا  یکی  ینس  هعیش و  نایم  ینکفا  هقرفت 
دوخ دیلپ  فادها  هب  یبوخب  دناوت  یم  نآ  هیاس  رد  رامعتسا ، هک  ییاهرازبا  زاسراک و  ياه  هشقن  زا  یکی  دوش . یم  دراو  نکمم  هار  ره  زا 

هّجوت دیاب  هتبلا  دسر . یم  شیوخ  دصقم  هب  رامعتسا  دییارگ ، فعض  هب  هقرفترثا  رد  اهورین  یتقو  تسا ; ناناملسم  نایم  هقرفت  داجیا  دوش ،
عضوم زا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  درادرب ; تسد  شیوخ  یبهذم  تاداقتعا  زا  هعیش  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ینس  هعیش و  رگا  هک  تشاد 

1296ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنوش دّحتم  كرتشم  نمشد  هیلع  درک ، مارتحا  رگیدکی  هب  تبسن  هنامصخ  يریگ 

؟ تسا رّسیم  هنوگچ  نانآ  اب  تدحو  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تنس  لها  دیاب  هعیش  هکنیا  اب 

شسرپ

؟ تسا رّسیم  هنوگچ  نانآ  اب  تدحو  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تنس  لها  دیاب  هعیش  هکنیا  اب 

خساپ

هک تساـنعم  نیا  هب  هکلب  دـنک ; ادـیپ  شیارگ  ناـنآ  بهذـم  هب  درادرب و  تسد  شیوـخ  داـقتعا  زا  هعیـش  هک  تسین  نـیا  تدـحو  ياـنعم 
هکنیا نمـض  دـندقتعم . داعم  یهلا و  ناربمایپ  نآرق و  ادـخ و  هب  ناناملـسم  همه  هک  نیا  دـننام  دراد ، دوجو  ناناملـسم  نیب  رد  یتاـکرتشم 

رد دننک . هلباقم  نانمـشد  اب  دنوش و  دحتم  دیاب  نانمـشد  اب  ییورایور  هلباقم و  يارب  دنراد ، دوجو  ام  يارب  دنراد و  زین  یکرتشم  نانمـشد 
1297ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن نیهارب  هلدا و  ساسارب  یبهذم ،  لئاسم  هراب  رد  ثحب  اب  یتافانم  داحتا ، هجیتن 

؟ تسا ریذپ  ناکما  ناناملسم  نیب  یقیقح  تدحو  داجیا 

شسرپ

؟ تسا ریذپ  ناکما  ناناملسم  نیب  یقیقح  تدحو  داجیا 

خساپ

تروص رد  هلباقم و  زا  عنام  نانآ ، یبهذم  تافالتخا  دیابن  دـننک و  ظفح  ناشنانمـشد  لباقم  رد  ار  شیوخ  تدـحو  ناناملـسم  تسا  مزال 
. درادرب شیوخ  یبهذـم  تاداقتعا  زا  تسد  کی ،  ره  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  اـما  ددرگن ; یعمج  هتـسد  روط  هب  نمـشد  اـب  دوبن  موزل 
زا سپ  هک  نیا  هراـبرد  ثحب  یکی  دـنوش ; طـلخ  رگیدـکی  اـب  دـیابن  هک  دراد  دوـجو  بلطم  هراـب  نیا  رد  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب  ًاـساسا ،
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زا سپ  هک  نیا  هراـبرد  ثحب  یکی  دـنوش ; طـلخ  رگیدـکی  اـب  دـیابن  هک  دراد  دوـجو  بلطم  هراـب  نیا  رد  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب  ًاـساسا ،
تافالتخا هب  دیابن  نآ  هراب  رد  لالدتـسا  ثحب و  تسا و  یملع  يداقتعا و  یثحب  نیا  هک  تسا ، هدوب  هک  يو  نیـشناج  ربمایپ ، تشذـگرد 

تسا مزال  هورگ  ود  ره  رب  دنراد و  برغ  داحلا  مسینویهص و  دننام  یکرتشم ، نانمـشد  هورگ ، ود  ره  هک  نیا  رگید  دوش . هدیـشک  يرهاظ 
; دـنیامن هّجوت  یکارتشا  ياه  هبنج  هب  اهنت  دـننک و  اهر  ار  شیوخ  یبهذـم  تاداقتعا  اه و  یگژیو  ود ، ره  هک  تسین  نیا  كرتشم ، هزرابم 
زا ار  نانآ  ددرگن و  ینمـشد  يزوت و  هنیک  ثعاب  یلمع  يداقتعا و  فالتخا  اـت  دـنهدب ، نت  تسا  یقطنم  یلالدتـسا و  هچنآ  هب  دـیاب  هکلب 

1301ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن زاب  كرتشم  نمشد  هیلع  هزرابم 

؟ تسیچ یعامتجا  رد  قافن  هقرفت و  نتشادرب  نایم  زا  یساسا  هار 

شسرپ

؟ تسیچ یعامتجا  رد  قافن  هقرفت و  نتشادرب  نایم  زا  یساسا  هار 

خساپ

رد يراکادـف  تشذـگ و  حور  تروص  نیا  رد  تسا . دارفا  رد  نامیا  حور  تیوقت  اـهفالتخا ، اـه و  ینمـشد  ندرب  نیب  زا  يارب  هار  نیرتهب 
دروم ار  ناناملـسم  دـیجم  نآرق  ددرگ . یمن  يزوت  هنیک  ینمـشد و  هقرفت و  ثعاـب  یئزج  تاـفالتخا  ودوـش  یم  هدـنز  هعماـج  دارفا  ناـیم 

متحبـصاف مکبولق  نیب  ّفلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  تمعن  اورکداو  اوقرفتالو  اعیمج  هللا  لبحب  ومـصتعاو  .» دیامرف یم  هدادرارق ، باطخ 
رگیدکی اب  هک  ماگنه  نآ  دیروایب ، دای  ار  ناتدوخرب  ادخ  تمعن  دیوشن و  هدنکارپ  دینزب و  گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  اناوخا ; هتمعنب 

هب خـساپ  شخب  .« ) دـیدش ردارب  رگیدـکی  اب  نامیا [ تمعن  [ ادـخ تمعن  رثا  رد  هجیتن  رد  داد  تفلا  امـش  ياـهلد  نیب  ادـخ  دـیدوب ، نمـشد 
1218ـ ـ . هیآ 103 نارمع ، لآ  هروس   - 1(1 ( ـــــــــــــــــــــ )  تالاؤس

؟ دریگ تروص  دیاب  يروحم  هچ  لوح  نیملسم  تدحو 

شسرپ

؟ دریگ تروص  دیاب  يروحم  هچ  لوح  نیملسم  تدحو 

خساپ

دنهد رارق  رایعم  ار  مالسا  دارفا  رگا  تسا و  رولبتم  ماما  طخ  رد  هک  تسا  نیتسار  مالسا  طخ  دنشاب  هتشاد  تدحو  نآ  رد  دیاب  دارفا  هچنآ 
دنک یمن  داجیا  يررـض  دوش و  یم  لح  يدوزب  يا  هقیلـس  فالتخا  دنام و  یمن  یقاب  فالتخا  دیآ و  یمن  دوجوب  يریگرد  هجو  چـیه  هب 
یم هجوت  یهورگ  فادها  هب  هزادنا  هچات  دنریگب و  رظن  رد  ار  یمالـسا  ياهرایعم  رادـقم  هچ  ات  دارفا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ساسا  نیا  رب 

1236ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک

؟ درادن تافانم  مالسا  تیناقح  اب  ناناملسم  نیب  رد  هقرفت  فالتخا و  دوجو  ایآ 

شسرپ
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؟ درادن تافانم  مالسا  تیناقح  اب  ناناملسم  نیب  رد  هقرفت  فالتخا و  دوجو  ایآ 

خساپ

قیاـقح و رایـسب  هچ  تسین  حیحـص  دـندرک  یمن  ادـیپ  فـالتخا  نآ  هراـبرد  مدرم  دوـب  تسرد  يا  هیرظن  اـی  نید  رگا  هـک  لالدتـسا  نـیا 
یلو دیامن ; ناعذا  نآ  تحـص  هب  دـنک و  كرد  یبوخ  هب  ار  اهنآ  یتسرد  دـناوت  یم  ییوج  تقیقح  فاصنا و  اب  ناسنا  ره  هک  ییاهتیعقاو 

فالتخا دوجو  دزاس . یم  دیدرت  کش و  راچد  نآ  دروم  رد  ار  اهنآ  دراد و  یم  زاب  تقیقح  كرد  زا  ار  يدایز  هدع ي  نوگانوگ  لماوع 
كرد يارب  شـشوک  شـالت و  زا  يا  هظحل  وج  قح  هدازآ و  ياـهناسنا  هک  تسا  هدـشن  نآ  بجوم  یملع  قیاـقح  زین  ینید و  قیاـقح  رد 

ار قیاقح  نشور  ياهلیلد  اب  ات  دـنهد  یم  همادا  دوخ  شواک  قیقحت و  هب  يا  هیرظن  نید و  ره  هراـبرد  هکلب  دنتـسیا ، زاـب  تیعقاو  تقیقح و 
قیقحت و زا  ار  یقطنم  ناسنا  چـیه  تسا . هدـش  ادـیپ  نآ  هراب  رد  هک  ییاهفالتخا  هک  تسا  قیاـقح  ناـمه  زا  یکی  زین  مالـسا  دـننک  كرد 

هار زا  هک  دراد  دوجو  قافتا  دروم  تباث و  یلوصا  يا  هقرف  یبهذـم و  ياهفالتخا  دوجو  اب  هک  اریز  دراد ; یمن  زاـب  نآ  هراـبرد ي  شواـک 
1239ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک كرد  ار  تقیقح  ناوت  یم  اهنآ 

؟ دوش حرطم  یلم  داحتا  روحم  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  اروشاع  ایآ 

شسرپ

؟ دوش حرطم  یلم  داحتا  روحم  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  اروشاع  ایآ 

خساپ

. ینامز رصع و  ره  رد  تلادع  قح و  ندناسر  رمث  هب  يارب  تسا  یشخب  ماهلا  عبنم  نیسحلا ( ... ادبعابا ترضح  نادیهش  رالاس  رورس و  مایق 

. درذـگیم دوخ  زیچ  همه  زا  لدـع  قح و  يـالتعا  هماـقا و  يارب  هک  تسا  یتماقتـسا  تمه و  تریـصب و  ناـمیا و  ناـنچ  ياراد  نیـسح ( 
هب باطخ  شنانخـس  رد  هک  اجنآ  تسا . یگدـنز  سرد  رـسارس  اروشاع ، زور  رد  وا  ناـمیا  حور  زا  راشرـس  هنادرم و  ياـهزجر  ناـنخس و 

مارح دنکیم ، ملظ  هک  تسا  راک  رـس  رب  یمکاح  دـنیبب  هعماجرد  سک  ره  دومرف :  ادـخ ( لوسر  مدرم ، يا   : " دـیامرف یم  نمـشد  رکـشل 
اب مدرم  نایم  رد  دنک ، یم  تلاخم  ادخ ( لوسر  ّتنـس  اب  و  دنک ، یمن  لمع  دراذـگ و  یم  رانک  ار  ادـخ  مکح  درامـش ، یم  لالح  ار  ادـخ 

ِتوافت یب  ِتکاس  نیا  تمایق  رد  دنوادخ  دنکن ، مادقا  وا  هیلع  لمع  نابز و  اب  درف ) نیا   ) سپـس و  دـنک ، یم  لمع  ینمـشد  متـس و  ملظ و 
رد تسا  تکرح  کی  داجیا  رگناـیب  نخـس  نیا  ( 1.") تسا هدرک  راچد  ار  ملاظ  نآ  هک  دـنک  یم  راچد  یتشونرـس  ناـمه  هب  ار  لـمع  یب 
نآ و  متس . يدوبان  يارب  یلدمه  تدحو و  کی  يوس  هب  یمتس ، ملظ و  ره  هب  یـضار  نوبز و  كرحت و  یب  هدرـسفا و  دومخ و  ياهناسنا 

ینعی دنک " يرای  ارم  هک  تسه  یـسک  ایآ  ینرـصنی . رـصان  نم  له   : " هک دروآ  یم  رب  دایرف  ماما  يریگرد  گنج و  ۀنحـص  رد  هک  نامز 
يارب یگتـسبمه  داحتا و  هب  توعد  عقاو  رد  دنک ، يرادساپ  ادخ ( لوسر  سدقم  میرح  زا  هک  دوش  یم  ادـیپ  يدنمتفارـش  ناسنا  چـیه  ایآ 
داسف راچد  هک  یتلم  تسا ، دـنب  رد  ریـسا و  هک  یتلم  تخومآ ، تیرـشب  هب  دوخ  مایق  اب  ماما  تسا . یهلا  تاسدـقم  زا  تنایـص  تظاـفح و 

شفیلکت هک  دنادب  دـیاب  دـنا ، هتفرگ  تسدـب  ار  وا  تشونرـس  یگدـنز و  دـننک و  یم  تموکح  وا  رب  نید  نانمـشد  هک  یتلم  تسا ، نارس 
نیا فیلکت  نآ  هدرک و  صخـشم  ار  درم  نز و  ناوج ، ریپ و  گرزب ، کچوک و  زا  ار  دارفا  کت  کت  فیلکت  ینیـسح  تضهن  و  تسیچ ،
کی ینامز ، رهرد  خیرات ، لوط  رد  درک . رفس  گنهآ  شنارای  و  نیـسح ( نوچ  دیاب  تسا ، راگدرورپ  ءاقل  ام  یلـصا  نطوم  رگا  هک  تسا 
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هلباقم يارب  و  دادن ، تسد  زا  ار  نامز  تخانش و  ار  ههبج  نیا  دیاب  اذل  دنک ، یم  هدرک و  دیدهت  ار  نیملسم  مالسا و  یناهج  مصخ  ههبج و 
تخانش دهد ، یم  ام  هب  اروشاع  هک  تسا  یمایپ  نیا  تشادنرب ، هزرابم  زا  تسد  زیچ ، همه  ندرک  ینابرق  ناج و  ياپ  ات  دش و  دحتم  نآ  اب 

يرابکتـسا نمـشد  هک  يا  هدرتسگ  یتاغیلبت  جوم  اب  زورما  لطاب . يزادنارب  رد  داحتا  تدحو و  هاگنآ  وا ، ربارب  رد  فیلکت  نتـسناد  لطاب ،
و نیسح ( تضهن  زا  نتفرگ  سرد  اب  هک  تسا  بجاو  ناناملسم  داحآ  رب  هتخادنا ، هار  هب  نیملسم  مالـسا و  هیلع  یقیرط  ره  هب  وس و  ره  زا 

لاس نایلاس  هک  ار  تاملظ  ياه  هدرپ  ات  دنروآ ، تسدب  ار  لمع  تدـحو  رظن و  تدـحو  راکـشآ ، ياهینمـشد  نیا  اب  هلباقم  يارب  شنارای ،
سدقم رما  نیا  هتبلا  دنزادرپ . هزرابم  هب  كرتشم  نمشد  هیلع  هتفاکش و  هدز ، نماد  نانآ  نایم  ار  ییادج  هقرفت و  هتفرگ و  ارف  ار  نانآ  تسا 

، دوب شراوگرزب  باحصا  و  نیـسح ( ماما  رد  هک  هنوگنآ  یندز ، لاثم  یتماقتـسا  الاو و  یتمه  هب  زاین  و  دراد ؛ یناوارف  ياهترارم  اهیتخس و 
. تسا سمل  حوـضو  هب  لاس 57  یمالـسا  بالقنا  رد  تماقتـساو  نامیا  داـحتا و  نیا  ینیع  هنومن  یندـش . یلو  لکـشم ، تسا  يرما  دراد .
يرظن و تدـحو  کی  اب  دـنتفرگ . نیـسح ( مایق  زا  ناریا  عاجـش  نیدـتم و  مدرم  هک  تسا  یـسرد  هجیتن  داـتفا ، قاـفتا  نمهب 57  رد  هـچنآ 

تموکح ۀشیر  رب  هشیت  یلم ، داحتا  کی  اب  دحاو و  ههبج  کی  رد  هاگنآ  دنتسناد ، وا  ربارب  رد  ار  دوخ  فیلکت  دنتخانـش و  ار  لطاب  یلمع ،
زا ماهلا  دوب ، وا  يالاو  ياهنامرآ  و  نیـسح (  هب  قشع  ناـمه  هجیتن  نیا  هدروآرد و  نب  خـیب و  زا  ار  نآ  دـندز و  دادـیب  ملظ و  هلاـس   2500
لاح نیع  رد  دنمزاین و  نآ  هب  ًادیدش  ناملسم  للم  مامت  هک  يزیچ  داد . شناوریپ  هب  وا  هک  دوب  یتداهـش  تماقتـسا و  نامیا و  سرد  نامه 

يرهطم دیهش  ینیمخ ، هسامح  ج44،ص382 *  راونالاراحب ، . 1 ذخآم :  عبانم و  دنتـسه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . نآ  زا  لفاغ 
يربهر مظعم  ماقم  تانایب  اروشاع ، نارادتناما 

ام ار  اه  هتشذگ  هابتشا  ارچ  سپ  دورب  نیب  زا  ینسو  هعیش  نایم  هلصاف  هک  مینک  یعس  دیاب  دنسرب و  تدحو  هب  ناناملـسم  هک  تسه  نیا  ام  فده  رگا 
لها خر  هب  ار  نآ  بش  زور و  ره  نایعیش  ارچ  دنا  هدش  هابتشا  راچد  هناگ ) هس  ءافلخ   ) ام ناگتشذگ  ًاضرف  تسه  تنس  لها  لاؤس  نیا  مینک  یم  رارکت 

نس

شسرپ

هابتـشا ارچ  سپ  دورب  نیب  زا  ینـسو  هعیـش  نایم  هلـصاف  هک  مینک  یعـس  دیاب  دنـسرب و  تدـحو  هب  ناناملـسم  هک  تسه  نیا  ام  فدـه  رگا 
ره نایعیش  ارچ  دنا  هدش  هابتشا  راچد  هناگ ) هس  ءافلخ   ) ام ناگتشذگ  ًاضرف  تسه  تنـس  لها  لاؤس  نیا  مینک  یم  رارکت  ام  ار  اه  هتـشذگ 

تنس لها  هک  دنراد  راظتنا  روطچ  دوش و  یم  نیملـسم  رتشیب  هنیک  هلـصاف و  ثعاب  نیا  دنـشک و  یم  تنـس  لها  خر  هب  ار  نآ  بش  زور و 
رضاح امش  ایآ  دهدب  شحف  ار  امش  دادجا  ردپ و  یسک  رگا  دنهدءیم . شحف  ار  ام  ناردپ  هکیتروص  رد  دننک  یم  لوبق  ار  نایعیـش  هتفگ 

؟ دیهد شوگ  دشاب  امش  عفن  هب  رگا  ار  وا  ياه  هتفگ  یتح  هک  دیتسه 

خساپ

دنراد و اوعد  اهنآ ، ياملع  ننست و  لها  اب  هن  هعیش ، ياملع  ًاصوصخ  عیشت  لها  زا  کی  چیه  هک  درک  ضرع  دیاب  امش  لاؤس  صوصخ  رد 
هنرگ دننزب و  يراک  نینچ  هب  تسد  هک  دنـشاب  هدروخ  بیرف  لهاج و  حول و  هداس  يدارفا  ای  يدرف  هکنیا  رگم  دنهد  یم  شحف  اهنآ  هب  هن 

رد تسا و  هدشن  تیاعر  هلأسم  نیا  اهراب  فرط  نآ  زا  یلو  دـننز . یمن  هدزن و  یلامعا  نینچ  هب  تسد  هعیـش  ياملع  القع و  زا  کی  چـیه 
هکنیا هوالع  هب  دروآ . تسدب  هعیـش  هب  تبـسن  ینـس  ياملع  زا  یـضعب  یفاصنا  یب  زا  ناوت  یم  ار  يدایز  كرادم  ینـس  هعیـش و  ياهباتک 

ندرک و اوعد  درب  یم  نیب  زا  ار  تدـحو  هک  يزیچ  نآ  هکلب  درادـن  هدـیقع  رظن و  فالتخا  اب  یتافانم  چـیه  ینـس  هعیـش و  ناـیم  تدـحو 
، نارگ رامعتسا  هک  تسا  یمهم  ياه  هبرح  نامه  زا  یکی  نیا  تسا و  مارح  حیبق و  فرط  ود  ره  زا  هک  تسا  ندرک  نیهوت  نداد و  شحف 
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هقرفت ( ] ْدُسَت ْقِّرَف   ) لصا دننک . لیلذ  ار  ناملـسم  مدرم  رامعتـسا و  ار  اهنآ  کلامم  تراغ و  ار  اهنآ  عبانم  نآ ، طسوت  هب  دنا  هتـسناوت  اهراب 
ياهرهـش قارع و  رد  ناوت  یم  ار  نآ  دـهاوش  حوضو  هب  مه  زونه  هک  تسا  لواـپچ  يرگرامعتـسا و  مهم  لوصا  زا  نک ،] ییاـقآ  زادـنیب ،

يارب هک  دـییامرفب  هعجارم  رواشیپ  ياهبـش  باتک  لئاوا  هب  دـیناوت  یم  رتشیب  هعلاطم  يارب  درک . هدـهاشم  رگید  قطانم  ناریا و  نیـشن  ینس 
عوجر ًامتح  دیا  هدومنن  هعلاطم  رگا  ار  رفمه ) رتسم  تارطاخ   ) ادیپان ياهتـسد  باتک  نینچمه  دوب و  دهاوخ  هدنزومآ  دـیفم و  رایـسب  امش 

ایآ دومن  دـیابن  تاساسحا  کیرحت  دـنیوگ  یم  هک  یمرتحم  نایاقآ  هدـمآ ...(  رواشیپ  ياهبـش  باتک  زا  یتمـسق  دـینک . هدافتـسا  هدومن و 
هک ییاهعافد  هن  دیامن  یم  تاساسحا  ـا  هملق نآ  ـد  ننیبب ات  ـد  نیامن یمن  امن  ینس  ناگدنسیون  یـضعب  تالمح  تالاقم و  اهباتک و  هب  يرظن 
یپ هناگ  هس  ءافلخ  هابتـشا  هب  ًاعقاو  ننـست  لها  رگا  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا  ناـیاپ  رد  ( 1 () دنیامن یم  هعیش  نادنمـشناد  ءاملع و 
یلع نینمؤملاریما  ندرک  نیـشن  هناخ  تفالخ و  بصغ  رد  اهنآ  تاهابتـشا  رطاخ  هب  مالـسا  تما  بئاصم  مامت  هک  دنا  هدـیمهف  دـنا و  هدرب 

( تسا يرامعتـسا  دیاکم  زا  ههبـش  نیا  و   ) دیا هدومرف  نایب  هک  يا  ههبـش  نیا  لصا  سپ  دننک . عافد  نانآ  زا  نانچمه  دیابن  سپ  تسا ، (ع )
نیظعاولا ناطلـس  رواـشیپ ، ياهبـش  . 1 ذـخآم :  عباـنم و  نیملـسم . تدـحو  ظـفح  يارب  هـن  تـسا  عیــشت  ندرک  حالــس  عـلخ  يارب  طـقف 

ص13 همحر ا ،)... ) يزاریش

شدرگ هعیش  قطنم  رکفت و  هب  دیابن  ارچ  اهنیا ; ۀمه  هب  هجوت  اب  تنس  لها  ناردارب  بصعت  هعیش و  ییارگقح  یفرط  زا  و  مالسا ـ  ناهج  تحلـصم 
؟ دنشابیم اوقرفت "و ... " ال  باطخ هب  رومأم  تنس  لها  ناردارب  هک  نیا  هن  رگم  مینکن  شزاس  اهنآ  اب  ام  ارچ  دننکن ؟

شسرپ

هعیش قطنم  رکفت و  هب  دیابن  ارچ  اهنیا ; ۀمه  هب  هجوت  اب  تنس  لها  ناردارب  بصعت  هعیش و  ییارگقح  یفرط  زا  و  مالسا ـ  ناهج  تحلصم 
؟ دنشابیم اوقرفت "و ... " ال  باطخ هب  رومأم  تنس  لها  ناردارب  هک  نیا  هن  رگم  مینکن  شزاس  اهنآ  اب  ام  ارچ  دننکن ؟ شدرگ 

خساپ

ۀلیـسو هنوگ  ره  مالـسا و  نآرق   [ ادخ نامـسیر  هب  یگمه  : " دیامرفیم هدناوخارف  هقرفت  مدـعو  تدـحو  هب  ار  ناناملـسم  ۀـمه  نآرق  يرآ 
زا ندیشک  تسد  تنـس و  لها  اب  شزاس  يانعم  هب  ینـس  هعیـش و  تدحو  اّما  نارمعلآ 103 ) ") دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  تدـحو ، 

ار رگیدمه  هک 1 . تسا  نیا  تدحو  حیحص  يانعم  تسین  تنس  لها  ندش  هعیـش  يانعم  هب  تدحو  هک  نانچ  تسین  تیبلها  قح  بهذم 
نامینامـسآ باتک  هلبق و  هدوب   6 مرکا ربمایپ  توبن  هناگی  يادخ  هب  دقتعم  ام  ۀمه  هک  ارچ  میهدن  رفک  تبـسن  رگیدکی  هب  مینادـب  ناملـسم 

ثعاب يریگرد  عازن و  هک  ارچ  میـشاب  رگیدکی  عفادم  ندوب  ناملـسم  مکح  هب  مینک و  زیهرپ  رگیدکی  اب  يریگردو  عازن  زا  تسا 2 . یکی 
عازن و لافنا 46 )  ) مُکُحیِر َبَهْذـَتَو  ْاُولَـشْفَتَف  ْاوُعَز  َـ َنَت َـالَو  : " دـش دـهاوخنآرق  مالـسا و  لـصا  هب  ندـش  دراو  هبرـض  ناناملـسم و  فعض 
رد میهد و  مه  تسد  هب  تـسد  تاـکرتشم  رب  دـیکأت  اـب  دورب ".3 . نیب  زا  امـش  تکوشو  تردق  و  دیوش ، تسـس  هک  دـینکن ، شکمـشک 
اب یفالتخا  دراوم  رد  مینک و  لمحت  ار  رگیدـکی  مییامن 4 . یگداتسیا  دناهتسب  نآرق  مالسا و  يدوبان  هب  رمک  هک  كرتشم  نانمـشد  لباقم 

هدومن و زیهرپ  رمث  یب  ياهوگتفگ  اهثحب و  رد  ندش  دراو  زا  صصختمریغ  دارفا  هک  انعم  نیا  هب  میـشاب  هتـشاد  یقطنم  دروخرب  رگیدکی 
يارب تقیقح  ات  دـنیامن  نایب  ار  یمالـسا  لئاسم  بسانم  ةویـش  اب  بسانم و  ياـج  رد  دـنراد ، ار  ینید  لـئاسم  ناـیب  یگتـسیاش  هک  يدارفا 
تنس لها  قطانمرد  هلاس  ره  نالا  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدش  هتـشادرب  یتبثم  ياهمدق  هنیمز  نیا  رد  هک  نانچ  دوش . نشور  نایوج  تقیقح 

ةراـبرد ینــس  هعیــش و  نادنمــشناد  اـملع و  دوـشیم و  رازگرب  یقیقحت  یملع ـ  ياـهشیامه  ناتــسچولب ،  ناتــسیس و  رد  رتـشیب   ) ناریا
پاچ و باتک  تروص  هب  مالعا و  مه  نآ  ۀـجیتن  ناـیاپ  رد  دـنزادرپیم ، وگتفگ  ثحب و  هب  دنـسیونیم و  هلاـقم  هدـش  حرطم  تاـعوضوم 
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نامتفگ دروآهر  یمالـسا /  بهاذـم  ياههاگدـید  یقیقحت  یملع ـ  ياهشیامه  تالاقم  هعومجم  مهافت  يوس  هب  ر.ك  دوشیم (. رـشتنم 
یقیقحت یملع  شیامه  تالاقم  هعومجم  یمالسا  بهاذم  یـشیدنا  مه  ننـست /  عیـشت و  ياملع  یقیقحت  یملع ـ  نویـسیمک  درواتسد 29 

لها روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  مق  یمالـسا  بهاذم  یـشهوژپ  یـشزومآ و  ۀسـسؤم  طسوت  باتک  نیا  یمالـسا  بهاذـم 
عازن زا  زیهرپ  بهذم و  ظفح  اب  هک  تسا  نیا  تسام  ۀفیظو  هچ  نآ  نیاربانب  تسا )  هدش  رشتنم  يروآدرگ و  ناتـسچولب  ناتـسیس و  تنس 

زج يزیچ  ام  ةدهع  رب  و  سی 17 )  ;) ُنِیبُْملا ُغ  َـ َلَْبلا آلِإ  آَْنیَلَع  اَم  َو   " مینک نایب  بسانم  ةویـش  اب  دوخ و  ياج  رد  ار  تقیقح  قح و  يریگرد  و 
یناوتیمن وت  صـصق 56 )  ;) َنیِدَـتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ُءآَشَی  نَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِک  َـ َل َو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدـْهَت  َـال  َکَّنِإ  و"  تسین .  راکـشآ  غـالبا 

رد تسا  رتهاگآ  ناگتفای  تیاده  هب  وا  دـنکیم ;و  تیادـه  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  یلو  ینک  تیادـه  يراد  تسود  هک  ار  یـسک 
دوجو زین  قح  بلاط  وج و  تقیقح  دارفا  نانآ  نیب  رد  هکلب  دنتـسین ، بّصعتم  همه  تنـس  لها  ناردارب  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  ناـیاپ 

. دراد

؟ دوش یم  یگدیسر  رتمک  اه  هزوح  هب  دنراد  هاگشناد  هزوح و  تدحو  هب  ماظن  نیلوئسم  يربهر و  مظعم  ماقم  هک  يدیکات  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  یگدیسر  رتمک  اه  هزوح  هب  دنراد  هاگشناد  هزوح و  تدحو  هب  ماظن  نیلوئسم  يربهر و  مظعم  ماقم  هک  يدیکات  اب  ارچ 

خساپ

دـننکن و زارداه  تلود  يوس  هب  زاین  تسد  ناوارف  تالکـشم  دوجو  اب  هک  دـناهدوب  نآرب  خـیرات  لوطرد  هتـسویپ  هعیـش  هیملع  ياـههزوح 
ماظن دـنچره  زین  ینونک  نامزرد  تسا . هدوب  ماکح  تلاخد  زا  اههزوح  لالقتـسا  نماض  تیرح و  يدازآ و  حور  دوجو  بجوم  رما  نیمه 

دنچ ره  اذل  دشابیم . یگتسباو  زا  اههزوح  تمالـسنماض  تسا و  یقاب  لصا  نیا  نانچمه  یلو  تسا  هزوح  زا  هتـساخرب  یمالـسا و  مکاح 
ناکمالا یتح  هک  نایوزوح  يوس  زا  تسا  یباختنا  نیا  لصا  رد  ودریگ  ماجنا  هزوح  هب  تبـسن  یخرب  طـسوت  ییاـهيرهمیب  تسا  نکمم 

دراد هتـسیاش  نادنچ  هن  یماجنارـس  هک  یتلود  تاناکما  لیـس  ندش  ریزارـس  زا  ودنزاس  فرطرب  یلخاد  دودحم  تاناکما  اب  ار  تالکـشم 
J .} دننک يراددوخ 

؟ دیهد حیضوت  هچ  ینعی  وجشنادو  یناحور  تدحو 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  هچ  ینعی  وجشنادو  یناحور  تدحو 

خساپ

رد يرکف  - یملعهورگ ود  نیا  ییادـج  تسام . هعماج  يارب  یتایح  ترورـض  کی  هکلب  نکمم  اهنت  هن  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  هلأـسم 
يرکفمه هب  رگا  زغم  ود  نیا  تسازغم . ود  ياراد  هک  دزاسیم  هیبش  یندـب  هب  ار  تکلمم  دراد و  يرابنایز  رایـسب  یبیرخت  شقن  ام  هعماـج 

ریذپان فصو  یجرم  جره و  دنـشاب  رگیدکی  زاهناگیب  رگا  یلو  دـنزاسیم  رتهدـش  باسح  رتهبار و  ندـب  ياهشنک  اهتیلاعف و  دنباتـشب 
« تسا یندش  بولطم و  سدقم  داهن  ود  نیا  نیب  یتدحو  هنوگچو  تسیچ  تدحو  نیا  فیرعت   » هک نیا  اب  هطبار  رد  هتبلا  دنروآیم . دیدپ 
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وـس ود  زا  نونکات  دـیآ . لمع  هب  يرتقیمع  ياهشواک  اهیـسررب و  دـیاب  هورگود  ره  يوس  زا  تسین و  یفاـک  هدـش  ماـجنا  ياهیـسررب 
، يرشب تفرعم  رد  کیژولوئدیا  تدحو  ج ) یتفرعم ، تدحو  ب ) یقالخا ، تدحو  فلا ) : هلمج زا  هدیدرگ ؛ داهنـشیپ  يددعتم  ياههویش 

دراوم زا  هویـش  نیرتمهم  کیژتارتسا . تدحو  ز ) یـسایس ، تدحو  و ) کیتامگارپ ،)  ) یلمع تدـحو  ه )  کیناگرا ،) ) ینامزاستدـحو د )
J .} تسا کیژتارتسا  تدحو  الاب 

؟  تسیچ هاگشناد  دننام  یملع ,  طیحم  رد  ننستو  عیشت  نیب  رتشیب  یگچراپکیو  تدحو  داجیا  هار  نیرتهب 

شسرپ

؟  تسیچ هاگشناد  دننام  یملع ,  طیحم  رد  ننستو  عیشت  نیب  رتشیب  یگچراپکیو  تدحو  داجیا  هار  نیرتهب 

خساپ

هعلاطم و قیقحتهب و  كرتشم  لئاسم  رد  رگیدکی  اب  ماگمه  دومن و  زیهرپ  یفالتخا  لئاسم  حرط  زا  دـیاب  تدـحو  ماکحتـسا  ظفح و  يارب 
J .} دومن كرتشمنانمشد  هجوتم  ار  اههشیدنا  راکفا و  هتسج و  يرود  زیگنارب  تیساسح  روما  زا  تخادرپ  یعاسم 

؟  دیئامن یم  داهنشیپ  ار  یئاههار  هچ  دراد  یپرد  یموش  بقاوع  هک  قطانم  زا  یضعب  رد  يا  هفیاط  یموق و  تافالتخا  ندرب  نیبزا  يارب 

شسرپ

؟  دیئامن یم  داهنشیپ  ار  یئاههار  هچ  دراد  یپرد  یموش  بقاوع  هک  قطانم  زا  یضعب  رد  يا  هفیاط  یموق و  تافالتخا  ندرب  نیبزا  يارب 

خساپ

رظن دروم  هعماجرد  هتـشاد و  یخیرات و ...  یگنهرف  ددـعتم  ياههنیمز  لـلع و  یلاـعبانج  هماـن  رد  هدـش  رکذ  تاـفالتخاو  تابـصعت  دوجو 
ینامز دـنمزاین  راوشد و  يدودـحات  یموش  هدـیدپ  نینچ  اب  هزرابم  تسا  یعیبط  تسا  هدـمآرد  ماـع  گـنهرف  تروص  هب  هدـش و  هنیداـهن 
رـصانع رد  ذوفن  یگنهرف و  يراجم  زا  یهد  طـختیفیک  نیا  رییغت  هویـش  نیرتهب  تسا  یتاـیح  يرورـض و  رایـسب  لاـح  نیع  رد  ینـالوط و 
رایـسب تیعقوم  تفای  دـیهاوخ  لاغتـشا  يریبد  سدـقم  هفیظوهب  هدـنیآ  رد  یلاعبانج  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـسریم  رظن  هب  تسا  ریذـپگنهرف 

یجیردـت يزاسنوگرگد  رد  يرثوم  شقن  دـیناوتیم  تفاـی و  دـیهاوخهطخ  نآ  ناـناوجون  راـکفا  ریونت  حیحـصت و  تهج  رد  ياهدـنزرا 
 ... دجاسم و دننام  ینید  یگنهرف و  تیلاعف  ياهنوناک  رگید  رد  يراکمه  تکراشمنینچمه و  دیشاب  هتـشاد  ناوج  لسن  رد  قوف  تیعـضو 

J .} تسا هنیمز  نیا  رد  یمالساحیحص  راکفا  يارب  یبوخ  هنیمز 

؟  تسا هتفرگ  ماجنا  یتامادقا  هچ  اه  هزوح  حالصا  هنیمز  رد  تسیچ و  هاگشناد  هزوح و  تدحو  زا  دوصقم 

شسرپ

؟  تسا هتفرگ  ماجنا  یتامادقا  هچ  اه  هزوح  حالصا  هنیمز  رد  تسیچ و  هاگشناد  هزوح و  تدحو  زا  دوصقم 
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خساپ

ندمت يراذگناینبو  بالقنا  موادت  کش  نودب  تسا . یمالسا  بالقنا  تکربرپ  میظع و  ياهدروآهر  زا  یکی  هاگـشناد ، هزوح و  تدحو 
رد هچنآ  تسین . ریذپناکما  سدقمداهن  ود  نیا  ریذپان  تسسگ  دنویپ  تدحو و  وترپ  رد  زج  نآ ، ریگارف  هعـسوت  دشر و  یمالـسا و  نیون 

کی و ره  ياهیتساک  اهيدـنمناوت و  میظع ، هاـگیاپود  نیا  تیهاـم  تخانـش  لوا  هجرد  رد  تسا ، ریذـپان  باـنتجا  هتـسیاب و  دـنور ، نیا 
هجو هک  تسین  يدـیدرت  هاگـشناد ، هزوـح و  تیهاـم  اـب  هطبار  رد  تساود . نآ  تدـحو  دـنویپ و  تـهج  بساـنم  ییوـگلا  نتـشاد  سپس 
کی ره  لاـح  نـیع  رد  دنتــسه . يرکف  یملع و  ياهتیــصخش  هدــنهد  شرورپو  یملع  ییاــهداهن  ود  ره  هـک  تـسا  نـیا  ناــشکرتشم 

روش و هیملع ، ياههزوح  یـساسا  هاگتـساخ  دنراد - . هناگادـج  ياهمانراک  هچخیرات و  دوخـصاخ و  شور  راتخاس و  هژیو و  یهاگتـساخ 
عماج و تاروتـسد  رد  يواکجنک  یهلا و  نیرفآ  تیادـهو  شخبتداعـس  فراـعم  رد  يواـکفرژ  هب  هقـالع  ینید و  فصولا  دـیاز  قاـیتشا 

یعامتجا يدرف و  تایح  فلتخم  داعبا  رد  ینید  ياهراجنه  نتخومآ  وینایحو  ياهدومنهر  ساسا  رب  ناهج  تخانش  مالـسا و  زاس  یگدنز 
هک تسا  هدـش  یناـشخرد  یملع  ياـههرهچ  شرورپ  خـیرات و  لوط  رد  هیملع  گرزبیاـههزوح  شیادـیپ  ثعاـب  هزیگنا  نیا  تسا . ناـسنا 
رب نوزفا  هدوب و  شیوخ  راگزور  دمآرـس  زین  بط و ...  تئیه ، تایـضایر ، هفـسلف ، دـننام : اههتـشررگید  رد  ینید  صاـخ  مولع  رب  هوـالع 

یلعوب نوچ : ییاههرهچ  زا  ناوتیم  تایح  نیا  رد  دـناهدوب . زین  ياهدـنزرا  رایـسب  یـسایس  یعامتجا و  ياهتیلاعفیاراد  یملع ، تامدـخ 
رب درب . مان   ... ینیمخ و ماما  ترضح  هداز ، نسح  هّللا  تیآ  يرهطم ، دیهش  ییابطابط ، همالع  اردص ، الم  ییاهب ، خیـش  یـسوط ، خیـش  ، انیس

هدش نایب  تسا -  ناریارد  دیدج  کبس  هب  یناریا  هاگشناد  نیلوا  هک  نارهت -  هاگـشناد  سیـسأت  تهج  ناخ  اضر  روتـسد  رد  هچنآ  ساسا 
رداک تیبرت  - 2 برغ ، يژولونکتو  ملع  اـب  ییانـشآ  - 1 تسا : هدـش  نایب  هتکن  ود  ناریا  رد  دـیدج  ياههاگـشناد  هاگتـساخ  اـب  هطبار  رد 

دشر و یلخادیانغ و  هب  هجوت  ًالوا  هطبار  نیا  رد  دروخیم . مشچ  هب  نارهت  هاگشناد  سیسأت  يارب  هاش  اضر  روتـسد  رد  هتکن  ود  نیا  ماظن .
دـشر ياتـسار  رد  هک  دراددوخ  نمـض  رد  ار  یقلت  نیا  هدـیدرگ و  شومارف  یلخاد ، گنهرف  هوقلاب و  تاـناکما  رب  هیکت  اـب  یملع  هعـسوت 

، یبرغ ياههطلـس  هب  ماظن  لک  یگتـسباوهب  هجوت  اب  ماظن  رداک  تیبرت  رد  ایناث  دشاب . برغ  تادیلوت  هدـننک  فرـصم  دـیاب  هراومه  یملع 
اهیتعیرش دایرف  ناهگان  هک  دش  ياهنوگ  هب  تکرح  نیاتارمث  دنبای . شرورپ  برغ  دلقم  هتـسباو و  يدارفا  نآ  رد  هک  دیبلطیم  ار  ياهویش 

ره ياپ  هک  دـندروآ  رب  گناب  اهیتعیرـش  نوچ  یناسک  دـش و  هتـشادربیبرغ  یتیبرت  ماظن  ناگتفای  شرورپ  ياهتنایخ  زا  هدرپ  دـش و  دـنلب 
روما نیا  رد  ياهتفر  هزوـح  یناـحور  چـیه  هک  یلاـح  رد  دوـشیم ، هدـید  اههاگـشنادناگتفای  تیبرت  زا  یکی  ياـضما  يرامعتـسا ، دادرارق 

فادها زا  یکی  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دندشیم ، تیبرت  هنوگ  نیا  نایهاگشناد  همه  هک  تسیننآ  يانعم  هب  نیا  هتبلا  درادن . تکراشم 
ياهشیارگ اب  ياهناسنا  لقتـسم و  فیرـش و  ياهناسنا  هتـسد  ود  هب  نایهاگـشناد  نکیل  تسا ، هدوب  نیا  دیدجهاگـشناد  ناراذـگ  ناـینب 

نیا رد  هتبلا  تسا . ریگمـشچ  تیمها و  زیاح  رایـسب  یمالـسا -  بالقنا  زا  سپ  هژیوب  لوا -  هورگ  هدرتسگ  لاعف و  شقن  کشنودـب  یبرغ 
راثآ رب  هوالع  دوخ ، تیلاعفخیرات  لوط  رد  هک  نآ  نیع  رد  هیملع  ياههزوح  هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  راـکنا  لـباق  زین  تیعقاو  کـی  نیب 

یخرب زین  یعاـمتجا و  یـسایس و  ياـهراشفلیلد  هب  دـناهداد ، شرورپ  دوخ  رد  هک  یگرزب  ياهتیـصخش  یعاـمتجا و  یـسایس ، یگنهرف ،
. تسا هتـشگ  زین  ییاهفعـض  راچد  ورنیمه  زا  هدش و  يدیدشتاقیـضت  راچد  ریخا  نرق  ود  یکی  رد  دوخ ، ینورد  ياهشنیب  اهشرگن و 

لقادح هب  دـش و  هتـشاذگ  رانک  یملع  ياههتـشر  زا  يرایـسب  ناخ ، اضر  دـهعرد  صوصخ  هب  فلتخم  ياهراشف  لیلد  هب  هک  نآ  هلمج  زا 
ربارب رد  یگتخاب  دوخ  ییارگبرغ و  جوم  طیارـش  نیا  رب  هوالع  یعیبط و . ...  مولع  هسدنه ، ، موجن یکـشزپ ، ياههتـشر  لثم  دیدرگ ؛ افتکا 

رد رواب  نیا  زین  نونکا  دومن . تیدودـحم  فالتخا و  راـچد  ار  اـههزوح  شیپزا  شیب  زین ، تسایـس  زا  نید  ییادـج  یبرغ  راعـش  زین  نآ و 
داهنشیپ تسا . یبرغ  رکفت  ياهناغمرازا  زین  نیا  هک  دنـشاب  ادج  تسایـس  زا  نید  لاجر  نید و  یتسیاب  هک  دراد  دوجو  ناهذا  زا  يرایـسب 
تدحو زا  یتسیابن  یلو  تساهجوت ؛ لباق  ياهتکن  اتـسار  نیمه  رد  یهاگـشناد  مولع  اب  اههزوح  ندش  طبترم  دروم  رد  همان  زیزع  هدنـسیون 
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لالقتـسا مالـسا و  گنهرف ، نایک  زا  عاـفد  ياربرگید  یگنهرف  زراـب  ياهتیـصخش  زین  و  هر »  » لـحار ماـما  رگا  تشاد . یکیزیف  یتشادرب 
 - دنریگب رارق  بوچراچ  کی  رد  يرادا  یکیزیف و  رظن  زا  دیابهک  تسین  انعم  نادب  دناهداد  رس  ار  هاگشناد  هزوح و  تدحو  راعـش  يرکف 

يروص و تدحو  هن  تساهراکهار ، اهدربهار و  لوصا و  فادها و  رد  تدحو  ، تدـحو دـیفم -  هن  تسا و  نکمم  هن  یتدـحو  نینچ  هک 
رد هـن  دراد و  دوـجو  دازآ  رکفت  هاگــشناد  رد  هـک  هدــش  اــعدا  دــش و  ثـحب  زین  دازآ  رکفت  هراــبرد  زیزع  تـسود  هتــشون  رد  یکیزیف .
زا تـسا  عـقاو  فـالخرب  ینخــس  هـک  دریگیمن  رارق  دـقن  ثـحب و  دروـم  تاهبــش  هزوـح  رد  هـک  تـسا  نآ  دوـصقم  رگا  درادـنهزوح .

. تساهدشیم هداد  خساپ  نادب  حرطم و  اههزوح  رد  رگید ، بهاذم  نایدا و  ناوریپ  نیدحلم و  تاهبش  نیرتگرزب  رود  رایـسبیاههتشذگ 
رد هک  زین  یناسکو  دنراد  هدهع  رب  دـننادیم  قح  هک  ار  هچنآ  ینید و  گنهرف  شرتسگ  غیلبت و  هفیظو  شیوخ  تلاسر  رب  انب  اههزوح  هتبلا 
نآ زج  يریـسم  رد  هک  یتسیابنو  دنناوتیمن  لوصالا  یلع  ور  نیا  زا  دنهنیم . ماگ  هار  نیا  رد  هزیگنا  نیمه  هب  دـنوشیم  دراو  کلـس  نیا 
رد دنزادرپندقن . یسررب و  هب  هدیشیدنین و  یـساسا  لئاسم  رد  دننک و  روسناس  زین  ار  دوخ  رکف  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دنرادرب . ماگ 

یلو تسا  هدمآ  شیپیتیعضو  نینچ  رضاح ، لاح  رد  بالقنا  ياهترورض  زین  یـساسا و  نوناق  ياضتقا  هب  روشک  تیمکاح  لکـشم  دروم 
هژیو طیارـش  یلو  ددرگ ؛ راذگاو  یناحورریغ  هب  ییارجا  بصانم  هیلک  هک  دوب  نآ  ناشرظن  زاغآ  زا  هر »  » لحار ماما  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

ات یتدـم  يارب  هک  درک  اضتقا  ار  ترورـض  نیا  نامزنآ ، یناحور  ریغ  ياهتیـصخش  زا  قفوماـن  هبرجت  دـنچ  بـالقنا و  زا  سپ  ساـسح  و 
تسد رد  ار  تردق  یناحور  ياهتیصخش  تکلمم ، یسایس  يرکفلالقتسا و  ظفح  يارب  مزال  ياهیگژیو  ياراد  ون و  ياهلسن  شرورپ 
رکفت ياضتقم  دشابن . ییارجا  ياهتسپ  رد  یناحور  روضح  دوجو و  هب  يزاین  هک  دوربشیپ  ياهنوگ  هب  طیارـش  تسا  دیما  دنـشاب . هتـشاد 

ره هب  دـشاب ؟ اراک  تسناوتیمـشور  متـسیس و  مادـک  یلیمحت ، گنج  بالقنا و  زا  سپ  ینارحب  طیارـش  رد  میـشیدنیب  هک  تسا  نآ  دازآ 
: میوشیم روآ  دای  راصتخا  هب  ار  هتکن  دنچ  نامزیزع  تسود  ياهداهنشیپ  هرابرد  دبلطیم . عیسو  ياهصرع  دوخ  اههتشذگ  لیلحت  تروص 
هک نآ  رب  هوالع  . تسا فده  ریسم و  تدحو  هکلب  تسین ؛ هاگـشناد  هزوح و  یکیزیف  تدحو  تدحو ، زا  دوصقم  دش  هتفگ  هک  نانچ  - 1
هک تسا  یگرزب  رطخ  هزوحندـش ، یتلود  دوشیم و  رجنم  اـههزوح  ندـش  یتـلود  هب  هاگـشناد  هزوح و  یـشزومآ  طـیحم  ندـش  ناـسکی 
رد یسیلگنا  دض  بالقنا  هطورشم  بالقنا  دننامه  یفلتخم  طیارش  رد  دناهتـسناوت  اههزوح  رگا  دناهدرکیم . زیهرپ  نآ  زا  اههزوح  هراومه 

نامزیزع تسود  هک  يربخ  نامه  تسا ؛ هدوب  تموکح  زا  دوخ  لالقتسا  لیلد  هب  دنیامن  افیا  یشقن  یمالـسا  بالقناهرخالاب  و  قارع و ... 
انب بالقنا  زا  شیپ  - 2 دناهدومن . هئارا  لح  هار  ناونع  هب  دناهتخیرگیم  نآ  زا  ار  هچنآ  ًالمع  دوخ  داهنـشیپ  رد  یلو  دنتـسه  نارگن  نآیارب 

بالقنا زا  سپ  یلو  دشیم ؛ هداد  رارقرظن  ّدم  شنیزگ  بذج و  رد  ار  طیارش  لقادح  اههزوح  دش -  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هک  یلیالد -  هب 
زونه هچرگ  دـمآ ، دوجو  هب  یتالوحت  زین  یـشزومآمتسیس  یـسرد و  داوم  رد  تفرگ و  ماجنا  اهتیحالـص  ساسا  رب  اهيدورو  شنیزگ و 

روکنک قیرط  زا  دوشن  هزوح  ندش  یتلود  هب  رجنم  هک  نآ  رب  طورشم  یـصاخ  لومرف  اب  دیاش  هتبلا  تسا . هدنام  یقاب  ناوارف  حالـصا  ياج 
داهنـشیپ لاح  نیع  رد  تسا . هدادـن  ناشن  رما  نیا  هب  یتبغر  هزوح  نونکاـت  ندـش ) یتلود   ) هتکن نیمه  رب  اـنب  یلو  ؛ دومن شریذـپ  هبلط  زین 

دیاـبهک تسا  شزرا  اـب  منتغم و  رایـسب  يداهنـشیپ  دوش  هدافتـسا  هزوح  يارب  رترب  بوخ و  ياهدادعتـسا  زا  هک  نیا  ینبم ر  نامزیزعتـسود 
اهدــص دوـجو  نآ  لـیلد  دراد و  دوـجو  هزوـح  رد  رکفت  يدازآ  - 3 میتـسه .) هزوـح  يدـصتم  زین  اـم  هتبلا   ) تفاـی نآ  ماـجنا  يارب  یهار 
هنادازآ سک  ره  هک  قیقحت و ...  هلاقم ، باتک ، نارازه  دوجو  نینچ  مه  نوگانوگیاههشیدـنا و  قیالـس و  اب  رکفتم  هدنـسیون و  دنمـشناد ،
يدازآ دوجو  رب  هناشن  نیرتزراب  دوخ  نیا  تسا و  هدـشن  هدـهاشم  هنیمز  نیا  رد  لاـحب  اـت  یعنمچیه  دـهدیم و  هئارا  ار  دوخ  شنیب  رظن و 
فظوم ار  دوخ  همه  هک  تسا  (ع ) نیموـصعم همئا  تاـیاور  نآرق و  نآ  دراد و  دوـجو  هنیمز  نیا  رد  یبوچراـچو  راـیعم  هتبلا  تسا . رکفت 

نید غّلبم  زین  زگره  تسا و  یـساسا  ینخـس  نیا  نید ؛ غیلبت  ندوـبن  لغـش  هراـبرد  - 4 دـننک . تیلاعف  تکرح و  بوچراچنیا  رد  دـننادیم 
ندـش یـصصخت  هب  هجوت  اب  هک  نیا  نآ  تسا و  ثحب  لـباق  اـج  نیا  رد  ياهتکن  یلو  دـنادب . رگیدـلغاشم  دـننامه  یلغـش  ار  نآ  یتسیاـبن 

لیصحت لاس  یس  یلا  تسیب  هب  زاین  هک  ياهتشر  رد  صخش  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  ایآ  ناهج ، یمالساهعماج و  میظع  زاین  اهشناد و 
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ياهیاپ یمومع و  ياهشزومآ  تاعالطا و  بسک  یتح  یلعف  طیارش  رد  دشاب ؟ هتشاد  مه  يرگید  لغش  لاح  نیع  رد  دوشـصصختم  دراد 
، دنوشیم لغـش  هب  رجنم  رگید  ياهشناد  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  یلوصا . ریغ  دـنب و  میت  تروصهب  رگم  تسین  ققحت  لباق  ضرف  نیا  اب 

. دوش لغش  هب  رجنم  دیاب  زین  هتشر  نیا 

تسیچ اههاگشناد  هزوح و  نیب  رتشیب  تدحو  هار 

شسرپ

تسیچ اههاگشناد  هزوح و  نیب  رتشیب  تدحو  هار 

خساپ

یثنخ لماوعرگید  فرط  زا  تسین . یفاک  دوجوم  ياـهشالت  هک  دومن  ناـعذا  دـیاب  هتبلا  دریگیم ، تروص  يرایـسب  شـالت  هنیمز  نیا  رد 
ره نایهاگـشناد ، نایوزوح و  هک  تسا  نیا  مهم  نکیل  دنراد ؛ مه  زا  یملع  داهن  ود  نیا  نتـشادهگن  رود  رد  یعـس  هک  تسه  زین  ياهدننک 
اب مهافت  طباور و  ندش و  کیدزن  رد  تاناکماو  اهحرط  نیرتهب  يریگراک  هب  اب  دوجو و  مامت  اب  دیاب  دنراد و  تیلوؤسم  هنیمز  نیا  رد  ود 

. دننک شالت  مه ، 

؟  مینک شالت  وا  ندش  هعیش  تهج  رد  تسا  مزال  ایآ  میشاب و  هتشاد  يراتفر  هچ  ینس  کی  اب  دروخرب  رد 

شسرپ

؟  مینک شالت  وا  ندش  هعیش  تهج  رد  تسا  مزال  ایآ  میشاب و  هتشاد  يراتفر  هچ  ینس  کی  اب  دروخرب  رد 

خساپ

دیابار یمالـسا  يردارب  توخا و  لـصا  تروص  ره  رد  تسا . تواـفتم  فلتخم  طیارـش  اـه و  طـیحم  رد  تنـس  لـها  اـب  هطبار  یگنوگچ 
تایحور و هدننک و  توعد  یلالدتسا  يرکف و  ياهییاناوت  هب  یگتسب  عیـشت  هب  نانآ  زا  یـصاخشا  ای  صخـش  توعد  اما  تشاد . ظوفحم 

هدـش هراشا  دروم  هب  تبـسن  يدـنمدوس  هجیتن  ینیبشیپ  هک  یتروص  رد  و  تسا . يراوشد  اتبـسن  راـک  دراد و  هدـنوش  توعد  ياـهتیلباق 
يرهطم 2- دیهش  يربهر  تماما و  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  تهج  دـیوشتالوقم . نیا  رد  وگوتفگ  دراو  ناشیا  اب  تسین  مزال  دـینکیمن 

J  } شوپهایس همجرت  تاعجارملا ، همجرت  نآرق ، رد  (ع ) یلع ماما  يربهر  يرش 3 - داوج  دیس  اوران  ياهتمهت  هعیش و 

تسا هدرکن  ادیپ  ققحت  زونه  هاگشناد  هزوح و  تدحو  ارچ 

شسرپ

تسا هدرکن  ادیپ  ققحت  زونه  هاگشناد  هزوح و  تدحو  ارچ 

خساپ
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رد یلو  تسهو  هدوب  ام  هعماـج  نارکفتم  ناحلـصم و  زا  يرایـسب  ینیمخ و  ماـما  گرزب  ياههشیدـنا  زا  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  ثحب 
يانعم هب  هن  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  تخادرپ . نآ  ناکما  مدـع  ای  ناکما  یـسررب  هب  سپـس  هدومن  نآ  زا  یحیحـص  فیرعت  دـیاب  زاغآ 

ینوگ مه  هباشت و  رگیدکی  اب  اههتشرزا  يرایسب  رد  هاگشناد  هزوح و  زین  نونکا  مه  هک  نیا  هچ  ییاوتحم . ماغدا  هن  تسا و  یکیزیف  ماغدا 
ياهنامرآ هب  لین  يارب  یکیژتارتسا  يداحتا  تدـحو  نیا  روحم  هکلب  ریـسفت و ... هقف ، قوقح ، تایبدا ، تایهلا ، ياههتـشر : دـننام  دـنراد 

زا فیط  ود  نیا  ییادـج  خـلت  معط  اـهراب  یمالـسا  عماوج  یماـمت  هکلب  اـم و  هعماـج  تسا . هعماـج  گـنهرف  روشک و  يـالتعا  بـالقنا و 
رد دوب . هتـشاذگن  یقاب  راکفا  براقت  هزوح و  ياههشیدـنا  حرط  يارب  ییاـج  یگدزبرغ  هرطیـس  موجه و  یناـمز  دناهدیـشچ . ار  رگیدـکی 

ییادـج تقیقح  رد  دـندیدیم . نآ  اـب  داـضت  رد  ار  شیوخ  هار  دنتـشاگنایم و  چـیه  هبار  نایهاگـشناد  زین  ناـیوزوح  یخرب  لـباقم  هطقن 
هب ار  نایهاگشناد  نایوزوح و  ماما ، هک  تسا  یتدحو  نیا  تسا . هنآ  يدایا  ناگناگیب و  يارب  ذوفن  هار  نیرتهب  رگیدکی  زا  ود  نیا  ینامرآ 

نیا دنیوگیم  هک  نانآ  نیاربانب  دیفم . هن  تسا و  یلمع  يرما  هن  ای ... دنوش و  دحتم  اههتـشر  رظن  زا  نانآ  هکنیا  یلو  دـندناوخیم . ارف  نآ 
رهم نآرب  زین  اـم  تسا  مود  مسق  اـهنآ  دارم  رگا  یلو  دنهابتـشا ؛ رد  تخـس  دـنیوگیم  ار  لوا  مـسق  تدـحو  رگا  تـسین  نـکمم  تدـحو 

ندمتو و گنهرف  يالتعا  روشک و  نتخاس  يارب  ییاونمه  ینامرآ و  تدحو  ینعی  ماما ؛ مالک  رد  هاگشناد  هزوح و  تدحو  مینزیمدییات .
. نوگانوگ ياههبنج  زا  نآ  دشر 

میرادرب تسد  تسا  فالتخا  بجوم  هک  ییاهراعش  زا  تسین  رتهب  ناناملسم  نیب  تدحو  يارب  ایآ 

شسرپ

میرادرب تسد  تسا  فالتخا  بجوم  هک  ییاهراعش  زا  تسین  رتهب  ناناملسم  نیب  تدحو  يارب  ایآ 

خساپ

بهاذـم همه  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا . بولطم  دوشن  دـیکأت  اهراعـش  زا  یـضعب  رب  رگا  هتبلا  میـشکب . تسد  دوخ  دـیاقع  زا  تسین  مزال 
نآ هب  ناک  امک  هیقب  ودرادرب  تسد  دوخ  ياهراعـش  اههصخـشم و  یـضعب  زا  بهذـم  کـی  هک  نیا  هن  دـنریگ ، شیپ  رد  ار  ياهیور  نینچ 

. دنهد همادا 

؟ میناوخ یم  ننست  لها  ناردارب  ار  دنتسه  یلع  نمشد  تسود  هک  ننست  لها  ارچ  تسا ، یلع  نمشد  یلع ؛ نمشد  تسود 

شسرپ

؟ میناوخ یم  ننست  لها  ناردارب  ار  دنتسه  یلع  نمشد  تسود  هک  ننست  لها  ارچ  تسا ، یلع  نمشد  یلع ؛ نمشد  تسود 

خساپ

نمشد هک  دنشاب . یم  بلطم  نیا  هدننک  نایب  هک  تسا  دوجوم  یتایاور  .1 تسا :  هجوت  لباق  ریز  تاکن  دیدومرف  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
یم ردارب  ار  اهنآ  ام  لیلد  دـنچ  هب  هک  تشاد ، هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اهتنم  - 2 تسا . لوسر (  ادـخ و  ضوغبم  قفانم و  رفاک ، یلع ،

ادـیپ ار  داقتعا  نیا  هتـشاد ، دوجو  هک  یمومـسم  دایز و  تاغیلبت  رطاخ  هب  اهنآ ، سانلا  ماوع  ًاـصوصخ  و  ننـست ، لـها  رثکا  فلا :  میناوخ : 
خیرات هک  روطنامه  ب :  تسادج . هورگ  نیا  زا  کلـسم ، یباّهو  بّصعتم و  یّنـس  دنچ  هلأسم  و  دنروذعم . ًاعقاو  اهنآ  زا  یلیخ  و  دناهدرک .
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خیرات هک  روطنامه  ب :  تسادج . هورگ  نیا  زا  کلـسم ، یباّهو  بّصعتم و  یّنـس  دنچ  هلأسم  و  دنروذعم . ًاعقاو  اهنآ  زا  یلیخ  و  دناهدرک .
نیب هقرفت  فالتخا و  داـجیا  نیمه  مالـسا ، يدوباـن  وحم و  يارب  نارگرامعتـسا  ۀـشقن  هبرح و  نیرتگرزب  تسا ، بلطم  نیا  رب  یبوخ  هاوگ 
یمن رگید  ببس  چیه  هب  دندروآ ، تسد  هب  هقرفت  ببس  هب  هک  ار  یعفانم  نارگرامعتسا  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  تسا . هدوب  نیملـسم 
دنهد شحف  ار  رگیدکی  و  دنیوجب ، يرازیب  رگیدمه  زا  و  دنشاب ، هتشادن  داحتا  ناملـسم  ياههورگ  یتقو  اریز  دنروایب . تسد  هب  دنتـسناوت 

 : دیامرف یم  میرک  نآرق  دبایب . طلست  یمالسا  کلامم  رب  هدرک ، هدایپ  ار  دوخ  يرامعتسا  فادها  یتحار  هب  دناوت  یم  نمشد  دننک ، نعل  و 
دب دینک ، نینچ  رگا  هک  اه ؛ هدیقع  ءارآ و  فالتخا  ببـس  هب  دینکن ، فالتخا  عازن و   ) ینعی ( ، 1") مکحیر بهذت  اولشفتف و  اوعزانت  الو  "

هک تسا  ییاهزیچ  هّیقت و ، ...  هیروت ، اریز  دنک . یم  قرف  رهاظ  هلأسم  اب  نورد ، لد و  هلأسم  ج ـ  دور ). یم  امـش  يوربآ  دـیوش و  یم  لد 
نمـشد لد  رد  هعیـش  درف  کی  اسب  هچ  تسا . هدش  هدافتـسا  اهنآ  زا  ًامتح  نآ ، عقاوم  رد  هک  هدـش ؛ عقاو  دـیکا  ضرافـس  دروم  مالـسا ، رد 

نابز هب  و  دنک ، یم  هّیقت  رهاظ  رد  اما  دنراد ؛ یم  تسود  ار  یلع ( ترـضح  نانمـشد  هناهاگآ  هک  تسا ، بصعتم  ننـست  لها  تخـسرس و 
یعقاو نایعیـش  زا  ار  ام  ۀمه  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدـش  شرافـس  رایـسب  مالـسا  رد  اهراک  لیبق  نیا  اریز  دـنک . یمن  راهظا  ار  ینمـشد  نیا 

... ۀمحر ا " يزاریش نیظعاولا  ناطلس  رواشیپ ، ياهبـش   48 هیآ / لافنا ۀکرابم  هروس  . 1 ذـخآم :  عبانم و  اءاش ... نا  دـهدب . رارق  نیموصعم ( 
"ص782و783و1003و1005 هیلع ، 

؟ تسیچ هاگشناد  نیب  هزوح  اب  طابترا  تالکشم 

شسرپ

؟ تسیچ هاگشناد  نیب  هزوح  اب  طابترا  تالکشم 

خساپ

هب امـش  هک  دشاب ، ترورـض  زاین و  ساسحا  نیمه  هاگـشناد ،) هزوح و   ) زکارم ود  نیا  نیب  دنویپ  رد  مدق  نیرت  یـساسا  ماگ و  نیلوا  دیاش 
يرما تروص  هب  و  دـبای ، شرتسگ  نایهاگـشناد  نایوزوح و  نایم  رد  لّمأت  هجوت و  نیا  رگا  دـیا . هتـشاد  تیانع  یتایح  مهم و  هلأـسم  نیا 

لوؤسم و دارفا  زا  ارنآ  و  دننک ، ّربدت  رکفت و  نآ  نتخاس  قَّقحم  يارب  زکرم ، ود  نیا  ياضعاو  رـصانع  ۀبطاق  و  دیآرد ، یناگمه  یمومع و 
دادعت راعـش  طقف  هک  ینامز  ات  یلو  تفرگ . دـهاوخ  شدوخ  هب  یلمع  ۀـبنج  هاگـشناد ، هزوح و  نیب  دـنویپ  دـننک ، هبلاطم  ناشدوخ  قوفام 
دادعت اهنت  و  دننکن ، رکف  دنـشیدنین  رما  نیا  هب  هاگـشناد ، هزوح و  رد  لغاش  ياضعا  زا  يریثک  رامـش  دشاب ، زکرم  ود  رد  دارفا  زا  یکدنا 
هبطاق یتح  هک  یمـسارم  دـننک ، افتکا  کیلبمـس  دودـحم و  یمـسارم  ییاـپرب  هب  حـتفم ، رتکد  دیهـش  داتـسا  تداهـش  زورلاـس  رد  یکدـنا 

زا یتح  تسا  نکمم  شزومآ ، زکارم  ناداتسا  نایناحور و  زا  یمظعا  شخب  هک  ینامز  ات  دنوشن ، علطم  نآ  زا  زین  نایوزوح  نایهاگشناد و 
هشیدنا رکف و  نآ  ققحت  يارب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دننامب ، و  دنشاب ، ربخ  یب  هاگشناد  هزوح و  تدحو  زور  حتفم و  دیهش  تداهش  زورلاس 

درخ و نابحاص  هک  تسا  نیا  ام ، رظن  هب  لکـشم  عنام و  نیرت  هدـمع  نیاربانب  دـش . دـهاوخن  یلمع  هاگـشناد  هزوح و  نیب  تدـحو  دـننک ،
. دنا هدرکن  مهف  كرد و  ینـشور  هب  ار  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  تّیمها  ترورـض و  زکرم ، ود  نیا  رد  نف  باتک و  نالماح  و  هشیدـنا ،

ياهـشور اـههار و  ندرک  ادـیپ  هب  رجنم  اـه ، ینزیار  اـهعّمجت و  اهتـسشن و  ًاـعبط  دـیآ ، دوجوب  رـشق  ود  رد  ناـمأوت  زاـین  كرد و  نیا  رگا 
لیبق زا  يدراوم  ناوت  یم  تسا ، لکـشم  نیرت  مهم  هک  دش ، رکذ  هچنآ  رب  هوالع  دـش . دـهاوخ  تالکـشم ، عناوم و  ییاسانـش  و  تدـحو ،

، سورد لصفرـس  سورد و  توافت  و  كرادم ، رابتعا  توافت  توافتم ، هدش  ذخا  كرادـم  هاگـشناد ، هزوح و  یـشزومآ  توافتم  متـسیس 
ربتعم و كرادـم  ياراد  و  هاگیاج ، رابتعا و  کـی  زا  زکرم  ود  يزور  رگا  یلو  دـنز . یم  نماد  تدـحو  مدـع  هب  هک  تسا  یلیاـسم  زا  و ...
، دوش يزادنا  هار  تروص  نیا  هب  و  دنوش ، رادروخرب  و ...  زکرم ، ود  لوبق  دروم  متسیس  نیفرط ، لوبق  دروم  یـشزومآ  نوتم  هدش ، هتخانش 
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هک دنتسه  اهنآ  دننک  ساسحا  نایوزوح  هک  ینامز  ات  یلو  دننکن . ناشدوخ  نیب  ییادج  ساسحا  هاگشناد ) هزوح و   ) قوف نوناک  رد  دیاش 
، دنرادن انغ  اه  هتشر  نیا  رد  اههاگشناد  و  دنرظن ، بحاص  مالک و ....  نافرع و  هفسلف و  مهم  لیاسم  رد  و  دننک ، یم  تیبرت  سانش  مالـسا 

یـشزومآ متـسیس  هزوح ، هک  ینامز  ات  دـنرادروخرب . هزوح  زا  يرتشیب  يانغ  زا  اه  هتـشر  نیا  رد  دـننک  ساسحا  زین  اههاگـشناد  ًالباقتم  و 
همه اب  یـشزومآ ـ  نوتم  نیرتهب  دنک  ساسحا  هزوح  هک  ینامز  ات  دـنادب ، رتهب  ار  شدوخ  متـسیس  هاگـشناد ، متـسیس و  نیرتهب  ار  شدوخ 

ساسحا نینچ  زین  هاگـشناد  و  دراد ، ار  تسین ـ  رادروخرب  یتخاونکی  زا  روشک  حطـس  رد  و  دراد ، دوجو  فلتخم  زکارم  رد  هک  ییاهتوافت 
نید و یب  دارفا  شرورپ  زکرم  ار  اههاگشناد  هزوح ، دزادرپب ، يرگید  راکنا  هب  قوف  زکارم  زا  مادک  ره  هک  ینامز  ات  دشاب ، هتـشاد  یلباقتم 

تدحو و ، ...  دنادب ، رترب  يرگید  زا  ار  دوخ  مادک  ره  هک  ینامز  ات  دیامن ، مهتم  يرگید  وحن  هب  ار  هزوح  هاگشناد ، و  درامـشب ، بهذمال 
نوناکود نیا  دارفا  نیب  تدحو  ترورـض  رد  قیمع  رواب  کی  دیاب  ادـتبا  رد  نیاربانب  تسا . یندـشان  لاحم و  يرما  هاگـشناد  هزوح و  نیب 

رد و ؛ ... دوشب ، يرگید  لمکم  دیؤم و  مادک  ره  و  دنزیهرپب ، رگیدکی  بیرخت  راکنا و  زا  دـعب  لحارم  رد  و  ددرگ ، رارقرب  شناد ، نید و 
. دش دهاوخ  یکی  هکلب  کیدزن ، مه  هب  اهنت  هن  هاگشناد  هزوح و  تروص ، نیا 

؟ دنا هتشاد  فالتخا  دروم  لیاسم  صوصخ  رد  يدرگزیم  تّنس  لها  هعیش و  ياملع  نونک  ات  ایآ 

شسرپ

؟ دنا هتشاد  فالتخا  دروم  لیاسم  صوصخ  رد  يدرگزیم  ّتنس  لها  هعیش و  ياملع  نونک  ات  ایآ 

خساپ

ینزیار هثحابم و  رگیدـکی  اب  فالتخا  دروم  لئاسم  صوصخ  رد  دنتـسشن و  مه  اب  اـهراب  ناـش  یگنهرف  تاـیح  رد  ینـس  هعیـش و  ياـملع 
رما نیا  رد  يزاریش " نیظعاولا  ناطلس  نیدلا "و"  فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  " ، " ینیما ۀمالع   " دننامه یناملاع  رـضاح  رـصع  رد  دندرک .

"، هیجان ۀقرف  ای  ناراگتـسر  هورگ  " ، " تاعجارملا  " دننامه شزرا  رپ  باتک  دـنچ  رد  اه  شالت  نیا  لصاح  هک  دنتـشادرب  یبوخ  ياه  مدـق 
بهاذم نیب  بیرقت  یپ  رد  توتلـش  خیـش  رهزالا ، هاگـشناد  سیئر  يدرجورب و  هللا  تیآ  تسا . جردـنم  ریدـغلا " رواشیپ "و"  ياه  بش  "

. دش لیکـشت  بهاذـم  نیب  بیرقت  یناهج  عمجم   " ینیمخ ماما  روتـسد  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  دـندمآ . رب  یمالـسا 
اب ار  لیاسم  دـنوش و  یم  عمج  مه  رود  تدـحو  ۀـتفه  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  تدالو  زورلاس  ۀناتـسآ  رد  لاس  ره  رد  یّنـس  هعیـش و  ياملع 

هدومن نیودت  یگتسبمه "  " ناونع تحت  یباتک  يزاریش  رازآ  یب  رتکد  هراب  نیمه  رد  دنراذگ . یم  نایم  رد  مه  اب  مهافت  بیرقت و  فده 
. دومن هعجارم  باتک  نیا  هب  ناوت  یم  رت  شیب  حیضوت  يارب  تسا .

؟ دشاب یم  هچ  یّنس ، هعیش و  نایم  فالتخا  دوجو  اب  یمالسا  دحاو  تما  زا  روظنم 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  یّنس ، هعیش و  نایم  فالتخا  دوجو  اب  یمالسا  دحاو  تما  زا  روظنم 

خساپ

تافالتخا دنشاب . دحتم  دنتـسه ، هک  یبهذم  هورگ و  ره  زا  ناناملـسم  ۀمه  ناگناگیب  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  یمالـسا  دحاو  تما  زا  روظنم 
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دودـحو موهفم  ةرابرد  يرهطم  دیهـش  ددرگ . ناناملـسم  يژتارتسا  رد  تدـحو  عنام  دـیابن  اه  نیا  دـننام  یبهذـم و  یـسایس ، ییاـیفارغج ،
کی اهنت  یمالـسا  بهاذـم  نایم  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـیآ  _ 1 دـیوگ : یم  دـنک و  یم  رکذ  ار  لامتحا  هس  زاغآ  رد  یمالـسا  تدـحو 

ریغ ۀمه  دوش و  هتفرگ  بهاذـم  ۀـمه  تاکرتشم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ایآ  _ 2 دوش ؟ هتـشاذگ  رانک  بهاذم  ریاس  دوش و  باختنا  بهذم 
ایآ - 4 دشاب ؟ هتشاد  قرف  دوجوم  بهاذم  ۀمه  اب  هک  دوش  هتخاس  يدیدج  بهذم  کی  تاکرتشم  نیا  زا  دوش و  هتشاذگ  رانک  تاکرتشم 

دوصقم دیازفا : یم  يرهطم  دیهش  دنشاب ؟ دحتم  ناگناگیب  ربارب  رد  ینس  هعیش و  زا  معا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تدحو  زا  دارم 
فص رد  دحتم و  ناگناگیب  ربارب  رد  یبهذم ، تافالتخا  نتـشاد  نیع  رد  اه  نیا  تسا . فلتخم  بهاذم  ناوریپ  داحتا  ناناملـسم ، داحتا  زا 

تاکرتشم ذخا  ای  بهذم و  کی  هب  بهاذـم  رـصح  یمالـسا ، تدـحو  زا  یمالـسا  رکفنـشور  ياملع  روظنم  تسا  یهیدـب  دنـشاب . دـحاو 
[17 .] تسا موس  يانعم  دارم  هکلب  تسین ، اهنآ  تاقرتفم  درط  بهذم و 

نیا هنوگچ  سپ  درادن ، دوجو  لمع  رد  هدئاف  نیا  هک  یلاح  رد  دنناوخ ، یم  زامن  هلبق  هب  ور  داحتا  ندمآ  دوجو  هب  رطاخ  هب  ناناملـسم  دـنا  هتفگ 
؟ دیآ یم  دوجو  هب  داحتا 

شسرپ

سپ درادـن ، دوجو  لمع  رد  هدـئاف  نیا  هک  یلاح  رد  دـنناوخ ، یم  زاـمن  هلبق  هب  ور  داـحتا  ندـمآ  دوجو  هب  رطاـخ  هب  ناناملـسم  دـنا  هتفگ 
؟ دیآ یم  دوجو  هب  داحتا  نیا  هنوگچ 

خساپ

مامت هجوت  اریز  دـشاب ، نآ  ياـه  تمکح  زا  یکی  دـناوت  یم  دـنچ  ره  تسین ، یمالـسا  تدـحو  داـحتا و  هب  یباـی  تسد  اـهنت  هلبق  ۀفـسلف 
یمالسا تما  یلدمه  رد  هک  تسا  صاخ  تهج  کی  هب  نداتسیا  نتفرگ و  رارق  يانعم  هب  صاخ  ییوس  تمس و  هب  زامن  ماگنه  ناناملـسم 

زیهرپ هیور ، تدحو  نوچ : یلماوع  نآ ، رانک  رد  هک  تسا  دـیفم  یتروص  رد  ییوسمه  تسین . یفاک  رما  نیا  اهنت  یلو  تسا ، رثؤم  رایـسب 
یثنخ نمـشد و  هدرتسگ  تاغیلت  اب  هلباقم  یمالـسا ، ياه  تلود  يراکمه  لماعت و  نید ، ياهروتـسد  نآرق و  هب  لمع  از ، شنت  لـماوع  زا 

هلـصاف شلیلد  دنا ، هدیـسرن  لماک  تدحو  هب  كرتشم ، هلبق  دوجو  اب  ناناملـسم  مینیب  یم  رگا  دوش . هتفرگ  راک  هب  نانآ  ياه  هئطوت  يزاس 
. دشاب یم  نانمشد  یناطیش  دنفرت  زا  ندنام  لفاغو  ییایفارغج  يداژن و  تافالتخا  هب  ندز  نماد  مالسا و  زا  نتفرگ 

؟ مینک دیاب  هچ  مییامن ، داجیا  تدحو  نانآ  نیب  و  مینک ،  رارقرب  هطبار  ینس  هعیش و  نیب  هک  نیا  يارب 

شسرپ

؟ مینک دیاب  هچ  مییامن ، داجیا  تدحو  نانآ  نیب  و  مینک ،  رارقرب  هطبار  ینس  هعیش و  نیب  هک  نیا  يارب 

خساپ

نیرت مهم  نیلوا و  گولاـید )  ) وگتفگ ( 1 دوش : یم  هراشا  یـضعب  هب  هک  دراد  دوجو  يددعتم  ياهراکهار  یمالـسا  تدـحو  داجیا  يارب 
مه رانک  رد  یمالـسا  ياه  هقرف  ینید  ناملاع  نازادرپ و  هیرظن  هک  انعم  نیدـب  تسا ، یملع  نامتفگ  ناناملـسم ، ییارگمه  تهج  راـکهار 

انـشآ رگیدکی  ینابم  زا  یمالـسا  ناملاع  هدش و  دـیکأت  كرتشم  لیاسم  رب  اهوگتفگ  نیا  رد  دـنهد . ماجنا  یملع  ياهوگتفگ  هتفرگ ، رارق 
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ییانشآ رگیدکی  ینابم  لوصا و  یضعب  زا  یمالـسا  ياه  هقرف  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  ناناملـسم  نیب  یفالتخا  لیاسم  زا  یلیخ  اریز  دنوش ؛
تبسن هتـشاد و  مه  زا  یتسردان  ياه  تشادرب  هک  ناناملـسم  هک  هدش  بجوم  رگیدکی  لوصا  زا  اهنآ  لماک  ییانـشآ  مدع  دنرادن .  لماک 

تابـصعت رتشیب  ددرگ . مهارف  یکیزیف  ياهدروخرب  ياه  هنیمز  هدومن و  رداص  ار  رگیدکی  ریفکت  مکح  یتح  دندرگ ، نیبدـب  رگیدـکی  هب 
دوش یم  بجوم  رگیدکی  دیاقع  زا  بهاذم  ییانـشآ  مدع  دراد . یمالـسا  ياه  هورگ  ینابم  زا  یهاگآ  مدع  رد  هشیر  زین  یموق  یبهذـم و 

زیگنارب فالتخا  دراوم  مدرم ، یهاگآان  لهج و  هطساو  هب  دنرب .  یم  دوس  یمالسا  ياه  هقرف  نایم  اه  هقرفت  زا  هک  اهنآ  مالـسا و  نانمـشد 
نادنمـشیدنا زا  یکی  نیدـلا  فرـش  همالع  دـنریگ . هدـیدان  دوش ، یم  ناناملـسم  نیب  داحتا  بجوم  هک  ار  يدراوم  هدرک و  رت  گـنررپ  ار 

هک تسا  هدش  حرطم  ییاه  باوج  لاؤس و  تنس ) لها  ياملع  زا   ) يرشب میلس  خیش  وا و  نیب  هتخادرپ و  یملع  نامتفگ  هب  هک  تسا  یعیش 
طاـقن هب  هجوـت   - 2 دراد . یمالـسا  تدـحو  يارب  يزاـس  گـنهرف  هنیمز و  رد  يداـینب  شقن  هک  تـسا  تاـعجارملا "  " باـتک نآ  هجیتـن 

، دوش مالـسا  گرزب  هورگ  ود  نیب  تدـحو  بجوم  دـناوت  یم  رـصاعم  ناـهج  رد  هک  یمهم  لـماوع  زا  یکی  كرتشم : نمـشد  كرتشم و 
یم فالتخا  دراوم  زا  رتارف  رایـسب  بهذـم  ود  نیا  ناـیم  قاـفتا  دروم  لـئاسم  ًاـنئمطم  تسا . بهذـم  ود  نیا  نیب  كرتشم  طاـقن  هب  هجوت 

لماوع زا  یکی  هک  دوش ، یم  هتـشاگن  هدـیدان  كرتشم  تاداقتعا  لئاسم و  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  فالتخا  دروم  لئاسم  ًاـبلاغ  امادـشاب 
ياـهروشک مالـسا و  لـصا  هک  یکرتشم  نمـشد  هب  هجوت  نینچ  مه  تسا . رگیدـکی  زا  ناناملـسم  رتشیب  هچ  ره  يرود  فـالتخا و  داـجیا 

یم یمالـسا  ياهروشک  نایم  تدـحو  رظن و  قافتا  مهم  لماوع  زا  یکی  تسا ، هداد  رارق  تمذـم  دروم  ار  مالـسا  ناـهج  مدرم  یمالـسا و 
يرکف نافلاخم  اب  یهارمه  و  ع )  ) نیموصعم همئا  نانمؤمریما و  توکس  یساسا  تلع  مینک ، هاگن  زین  مالـسا  ردص  هب  رگا  دشاب . یم  دناوت 

3 تسا . هدوب  مالسا  نانمشد  هلیسو  هب  یمالسا  ياهزرم  نتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  كرتشم و  نمشد  هب  هجوت  مالـسا ، ناهج  رد  یتدیقع  و 
هلجم و باتک ،  بلاق  رد  یملع  راثا  نیودـت  یمالـسا  تدـحو  داجیا  رد  يدربراک  ياه  هویـش  زا  یکی  یملع  ياه  تشرف  راثآ  نیودـت  - 

فالتخا لماوع  تدـحو و  لماوع  هب  دـیاب  یملع  راثآ  رد  تسا .  تایرظن  راکفا و  لداـبت  یملع و  ياـه  تسـشن  يرازگرب  زین  هماـنزور ، 
راثآ مهم  ياهروحم  زا  دیاب  زین  يا  هسیاقم  یقیبطت و  دیاقع  نراقم و  هقف  نیودت  ددرگ . یـسررب  مالـسا  ناهج  تالکـشم  هدش و  هتخادرپ 

رد يداینب  شقن  بیرقتلاۀلاسر "  " دننام يا  هلجم  راشتنا  نیدلا و  فرش  همالع  فیلأت  همهملا " لوصفلا   " دننام ییاه  باتک  دنشاب .  یملع 
یمالـسا تدحو  داجیا  تهج  ناوت  یم  زین  اه  همان  شیامن  اه و  لایرـس  نیودـت  اب  رگید  يوس  زا  دنتـشاد . یمالـسا  تدـحو  يزاس  هنیمز 

رودص  - 4 دـنریگ . رارق  ناناملـسم  راـیتخا  رد  دـنوش و  همجرت  فلتخم  ياـه  ناـبز  هب  راـثآ  زا  تسد  نیا  تسا  رتهب  دومن . يزاـس  هنیمز 
شقن هک  هنوگ  نامه  دراد ، یمالـسا  تدحو  رد  يداینب  شقن  یمالـسا  ياه  هقرف  نادـهتجم  ياوتف  رودـص  دـیدرت  یب  ییارگمه  ياهاوتف 

رداص ار  رگیدمه  يدابع  مسارم  رد  ناناملـسم  ندومن  تکرـش  زاوج  دننام  ییاواتف  نادهتجم  رگا  دراد . ناناملـسم  تافالتخا  رد  یـساسا 
هدوب ماگشیپ  صوصخ  نیا  رد  عیشت  تنس و  لها  ناملاع  نادهتجم و  زا  یضعب  دنک . یم  مهارف  ار  ناناملسم  ییوسمه  ياه  هنیمز  دنیامن ،

، دوخ فورعم  ياوتف  رد  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  رـصانلادبع  لامج  نامز  رد  رـصم  رهزالا  هاگـشناد  سیئر  توتلـش ،  دومحم  خیـش  دنا .
لها یکیدزن  رد  دوخ  ناـمز  رد  وا  فورعم  ياوـتف  ( 1 .) درک دییأت  یهقف  یمـسر و  بهذم  کی  ناونع  هب  ار  هعیـش  هقف  يرفعج و  بهذـم 

هزومآ اب  ناناملسم  ییانشآ  یمالسا ، تدحو  ياهراکهار  زا  یکی  یمالسا  فراعم  اب  ییانـشآ   - 5 تشاد . ییازس  هب  ریثأت  هعیـش  هب  تنس 
هدناوخ ینید  ناردارب  ناناملـسم  همه  تایآ  زا  یخرب  رد  ( 2 .) دنا هدش  توعد  ییارگمه  هب  ناناملـسم  ددـعتم  تایآ  رد  تسا . ینید  ياه 

(4 ... " .) اوقّرفت ًاعیمج و ال  هللا  لبحب  اومصتعاو  ( "3 ... ") ةوخا نونمؤملا  امنا   : " تسا هدش  هتفرگ  هدیدان  یلم  ییایفارغج و  ياهزرم  هدش و 
زا یکی  دنرادن ؟ تدحو  ناناملـسم  ارچ  ( 5 . ) تسا هدش  شرافس  یمالسا  داحتا  یگتـسبمه و  هب  ناناملـسم  همه  زین  یمالـسا  تایاور  رد 

رواب نیا  رب  نیدلا  فرـش  همالع  لحار و  ماما  دـننام  ییاه  تیـصخش  تسا . ینید  ياه  هزومآ  فراعم و  زا  يریگ  هلـصاف  نآ  مهم  لماوع 
زا یکی  هک  تسا  نآ  تقد  لباق  ۀتکن  تسا . مزال  یمالسا  فراعم  اب  ناناملسم  لماک  ییانشآ  یمالـسا " تدحو  داجیا  تهج " هک  دندوب 

یمالـسا فراعم  اب  ناناملـسم  هک  دوب  نآ  هدش ،  لیکـشت  هرهاق  رد  هک  ۀیمالـسالا " بهاذملا  نیب  بیرقتلا  ۀـعامج   " یـساسا نوناق  دراوم 
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ییارگمه ياه  هنیمز  لماوع و  تخانـش  هک  هنوگ  نامه  یمالـسا ، تدحو  داجیا  يارب  فالتخا  لماوع  ییاسانـش   - 6 دننک . ادیپ  ییانشآ 
فالتخا لماوع  دیاب  یمالسا ، تدحو  داجیا  يارب  ساسا  نیا  رب  تسا . هتـسیاب  زین  فالتخا  ياه  هنیمز  لماوع و  تخانـش  دراد ، ترورض 

يداینب شقن  زین  یجراخ  نانمشد  ددرگ . هزرابم  اهنآ  اب  ییاسانـش و  یناسفن ، ياهاوه  زا  يوریپ  ییارگ و  تردق  یموق ، تابـصعت  دننامه 
هداد دنا . هدرک  داجیا  فالتخا  ناناملسم  نیب  نک " تموکح  زادنیب و  فالتخا   " راعش اب  نارگرامعتـسا  دنراد  هتـشاد و  فالتخا  داجیا  رد 
نانآ دنتشاد . یساسا  شقن  دندمآ ، دوجو  هب  مالسا  ناهج  رد  هک  يراوگان  ثداوح  رد  نارگرامعتـسا  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  یخیرات  ياه 

اه هقرف  زا  یـضعب  شیادـیپ  داجیا و  يا  هشیر  یـساسا و  لماع  ناوت  یم  یتح  دـندروآ . دوجو  هب  ار  یلخاد  ياه  گنج  فالتخا  داجیا  اـب 
 ، یمالـسا تدـحو  داجیا  يارب  ساسا  نیا  رب  درک . ادـیپ  ار  اهنآ  زومرم  ياه  تسد  تسناد و  نارگرامعتـسا  ار  هعیـش  تنـس و  لـها  ناـیم 

ياه هار  زا  یکی  شیوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  دراد . ترورض  فالتخا  یجراخ  یلخاد و  لماوع  تخانش 
ياهوزرآ ناناملـسم  نایم  مهافت  نسح  داجیا  يارب  نم   : " دـیوگ یم  يو  تسناد  فالتخا  لـماوع  ییاسانـش  ار  یمالـسا  تدـحو  داـجیا 

مهارف ار  فالتخا  عفر  تابجوم  هک  موش  روآدای  ناشیا  هب  مسیونب و  توتلـش  دومحم  خیـش  هب  يا  همان  رد  مدوب  ددـصرد  متـشاد و  رایـسب 
ياهروشک طسوت  كرتشم  تسایـس  ذاختا  یمالـسا ،  تدـحو  داجیا  ياه  هویـش  زا  یکی  كرتشم  ياه  تسایـس  ذاـختا   - 7 ( 6" .) دنزاس

لکش يداصتقا  كرتشم  ياهرازاب  لیکـشت  يداصتقا و  ياه  تسایـس  یللملا و  نیب  طباور  رد  دنناوت  یم  اه  تسایـس  نیا  تسا . یمالـسا 
زا تیاـمح  هب  هدوـمن و  ذاـختا  يدربـهار  ياـه  تسایـس  ناناملـسم  نانمـشد  ربارب  رد  یـسایس  ياـه  هنحـص  رد  ناوـت  یم  نینچ  مه  دریگ 

ص یمالسا .  بهاذم  یگتسبمه  يزاریـش ، رازآ  یب  میرکلادبع   - 1 اه :  تشون  یپ  تخادرپ . مالـسا  ناهج  ناگدید  بیـسآ  نامولظم و 
ریسفت  - 5 هـیآ 13 . نارمع ، لآ   - 4 هیآ 10 . ( 49 ، ) تارجح  - 3 ص 43 . ج3 ، هنومن ، ریسفت  هـیآ 103 ؛ نارمع ، لآ   - 2 . 311  - 310

.115 نیشیپ ، يزاریش ، میرکلادبع   - 6 ص 46 . ج3 ، هنومن ،

هنوگچ تدحو  هب  نآرق  توعد  اب  نآ  عمج  و  همحر ؟ )  یتما  فالتخا  تسیچ (  نآ  هب  اهنآ  توعد  تلع  دنا ؟  هدید  ار  فالتخا  هجیتن  ناناملـسم  ایآ 
؟  تسا نکمم 

شسرپ

هب نآرق  توعد  اب  نآ  عمج  و  همحر ؟ )  یتما  فالتخا  تسیچ (  نآ  هب  اـهنآ  توعد  تلع  دـنا ؟  هدـید  ار  فـالتخا  هجیتن  ناناملـسم  اـیآ 
؟  تسا نکمم  هنوگچ  تدحو 

خساپ

 , امرگ امرس و  زور ,  بش و  رظن  زا  ملاع  رد  ینعی  تسه ,  مه  تعیبط  يرورـض  هکلب  تسا  يرورـض  رـشب  يارب  اهنت  هن  فال  ـتـ خا دو  ـ جو
لماکت و ملاع و  ماظن  ظفح  بجوم  ءارآ  فالتخا  تقیقح  رد  و  دراد ,  دوجو  فالتخا  نآ  لاثما  و  تحص ,  ضرم و  ناتسمز ,  ناتسبات و 

ملسم و  دشاب ,  یم  یهلا  گرزب  ياهتمعنو  بهاوم  زا  دشاب  دازآ  رظن  يار و  باخت  ـ نا ندر و  رکف کـ رد  رـشب  هکنیا  تسا و  رـشب  تفرـشیپ 
رد تدـحو  تسا  نآ  هب  یعاد  نآرق  هک  یتدـحو  ـا  ما و  دـشاب .  یمن  هینک  ضغب و  ینمـشد و  بجوم  بهاذـم  ءارآ و  فـالتخا  هک  تسا 

يوس هب  ار  اهناسنا  نآرق  تسا و  ینامیا  یقالخا و  تدحو  دارم  هکل  بـ ـت ,  سا لا  رـشب مـحـ تعیبط  بسحب  تدحو  نآ  نوچ  تسین  ءارآ 
یم عورف  رد  فالتخا  لوصا و  رد  داحتا  نوچ  تسا  رسیم  مه  ءارآ  فالتخا  دوجو  اب  تدحو  نیا  هک  دنک ,  یم  توعد  تدوم  يردارب و 

زا دش  دمآ و  هب  ار  نآ  ع )   ) قداص ماما  تسا .  هدـش  ریـسفت  رگید  يا  هنوگ  هب  رابخالا  یناعم  رد  يوبن  ثیدـح  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـشاب . 
 ( . رابخالا ج 1 ص 157 یناعم  دنا ( هدرک  انعم  نید  نتخومآ  يارب  رود  ياهرهش 
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؟ دهد ناشن  دوخ  زا  یمالسا  تدحو  هلئسم  هب  یناوارف  هقالع  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هک  دوب  هدش  ثعاب  یلماع  هچ 

شسرپ

؟ دهد ناشن  دوخ  زا  یمالسا  تدحو  هلئسم  هب  یناوارف  هقالع  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هک  دوب  هدش  ثعاب  یلماع  هچ 

خساپ

ندز نماد  هقرفت و  رد  هتـشذگ  ماکح  تسایـس  هک  تسنادیم  دوب ، انـشآ  یمالـسا  بهاذم  خیرات و  هب  نوچ  يدرجورب  هللاتیآ  ترـضح 
رثکادـح هقرفت  نیا  زا  يرامعتـسا  ياه  تسایـس  زین  رـضاح  رـصع  رد  هک  تشاد  هجوت  مهو  تسا ، هتـشاد  ریثأت  هزادـنا  هچ  فالتخا  شتآ 

ار هعیـش  اهنآ  هک  هدش  ببـس  قرف ، ریاس  زا  هعیـش  يرود  دـعب و  هک  تشاد  هجوت  مهو  دـننزیم ، نماد  ار  نآ  هکلب  دـننکیم و  ار  هدافتـسا 
رارقرب یّنس  هعیش و  نیب  یمهافت  نسح  هک  دوب  دنمهقالع  رایسب  تاهج ، نیا  هب  دنیامنب . تقیقح  زا  رود  یتاروصت  اهنآ  هرابرد  دنـسانشن و 
فراعم هعیـش و  هقف  هعیـش و  رگید  فرط  زا  ددرگ و  نیمأت  تسا  سدقم  نید  نیا  گرزب  روظنم  هک  یمالـسا  تدـحو  یفرط  زا  هک  دوش 

زا لبق  لاس  دـنچ  فداصت  نسح  زا  دوش . یفرعم  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ناناملـسم  تیرثکا  هک  ننـست  هعماـج  هب  تسه  هک  روط  نآ  هعیش 
ینس نارکفنشور  زا  یعمج  تمه  هب  هیمالسالا » بهاذملا  نیب  بیرقتلاراد   » دندوب درجورب  رد  ناشیا  زونه  هک  هل  مظعم  تسایر  تماعز و 

راب نیلوا  يارب  درک . يراکمه  کمک و  هسـسؤم  نیا  اب  رکف و  نیا  اب  نکمم  دح  ات  دوخ  تماعز  هرود  رد  هل  مظعم  دش . سیـسأت  هعیـش  و 
لاس هس  ود  هلـصاف  هب  وا  توف  زا  دعب  میلـس و  دیجملادبع  خیـش  یّنـس  یناحور  میعز  هعیـش و  یناحور  میعز  نیب  لاس  دص  نیدنچ  زا  دعب 

هل و مظعم  رکفت  زرط  ًاعطق  دیدرگ . هلدابم  اههمان  دش و  رارقرب  ياهناتـسود  طباور  رهزا  عماج  سیئر  رـصم و  یتفم  توتلـش ، دومحم  خیش 
نتخانـش تیمـسر  هب  دروم  رد  ار  فورعم  یخیراـت  ياوتف  نآ  هک  نیا  رد  دوـب  رثوـم  دوـب  توتلـش  خیـش  ناـشیا و  نیب  هک  یمهاـفت  نسح 

دوب و عوضوم  نیا  هتخابلد  قشاع و  تفگ  دیاب  هکلب  دوب ،  دنم  هقالع  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  تفگ  دیابن  ار  هل  مظعم  دـهدب . هعیـش  بهذـم 
، دـش ناـشیا  توف  هب  رجنم  هک  یبـلق  هثداـح  رد  هک  مدینـش  قثوم  عبنم  ود  زا  هک  تسا  نیا  بیجع  دزیم . رپ  عوضوم  نیا  يارب  شلد  غرم 
رد دننکب و  دوخ  لاح  هب  یهجوت  هکنآ  زا  لبق  دندمآ ، شوه  هب  دعب  دـنا و  هدوب  شوهیب  یتدـم  دـش و  ضراع  هک  لوا  یبلق  هلمح  زا  دـعب 

 . متشاد هنیمز  نیا  رد  اهوزرآ  نم  دنیوگیم  دننکیم و  حرط  ار  یمالسا  تدحو  بیرقت و  عوضوم  دننزب  یفرح  عوضوم  نیا 

؟ تسیچ يداژن  يوق و  تابصعت  دروم  رد  مالسا  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ يداژن  يوق و  تابصعت  دروم  رد  مالسا  هاگدید 

خساپ

ای : » دومرف تحارص  لامک  رد  میرک  نآرق  درک . هزرابم  نانآ  اب  تدش  اب  هکلب  درکن ، یهجوت  زیمآ  بصعت  تاساسحا  نیا  هب  اهنت  هن  مالسا 
ۀمه ام  مدرم ، يا   ] 13/ تارجح ْمُکیْقتَا » ِهللاَدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  اوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُا  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِا  ُساـّنلا  اـهَّیَا 
امـش نیرتیمارگ  دیـسانشب ، ار  رگیدکی  هلیـسو  نیا  هب  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اههورگ و  ار  امـش  میدیرفآ و  نز  کی  درم و  کی  زا  ار  امش 

لیاـبق زین  بارعا و  ریغ  اـب  ترـضح  نآ  راـتفر  زرط  و  (ص ) مرکا لوسر  دـیکأت  تاـنایب و  هیآ و  نیا  تسامـش ]. نیرتراـکزیهرپ  ادـخ  دزن 
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رکذت ار  هلمج  نیا  دایز  عقاوم  رد  (ص ) مرکا لوسر  ترضح  نیخروم ، ۀمه  فارتعا  هب  درک . صخشم  ًالماک  ار  مالسا  هار  برع ، فلتخم 
مدآ نادنزرف  امـش  ۀمه   ] 34/ لوقعلا فحت  يْوقَّتلِاب » ّـِالا  ٍّیِمَجَع  یلَع  ٍِّیبَرَِعل  َلْـضَف  ـال  ٍباُرت ، ْنِم  ُمَدا  َو  َمَداـِل  ْمُکُّلُک  ُساـّنلا  اَـهَّیَا  : » دادیم

رد (ص ) مرکا ربمغیپ  يراکزیهرپ ]. هب  رگم  دنک  يرترب  يوعد  برع  ریغ  رب  دناوتیمن  برع  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  كاخ  زا  مدآ  دـیتسه و 
« لِعُج  » هب دننکیم  لوغـشم  ار  دوخ  اهراک  هنوگ  نیدب  هک  ار  یمدرم  دـناوخیم و  كاندـنگ  زیچ  کی  ار  هتـشذگ  ماوقا  هب  راختفا  یتیاور 

ِهللا یَلَع  َنَوْهَا  َّنَنوکََیل  َْوا  َمَّنَهَج  محف  نم  ٌمْحَف  ْمُه  امَّنِا  ٍماْوقَِأب ، ْمُهَرْخَف  ٌلاجِر  َنْعَدَِیل  : » تسا نینچ  تیاور  لصا  دـنکیم . هیبشت  کسوس ] ]
هک دننادب  دننک و  اهر  ار  راک  نیا  دـننکیم ، رخافت  دوخ  تیموق  هب  هک  نانآ  ( ] 2/624، دوادیبا ننس  « ) َنَتَّنلا اَهِّفنَِاب  ُعَفْدَت  یتَّلا  ِنالْعِْجلا  َنِم 

لمح دوخ  ینیب  اب  ار  تفاثک  هک  ییاهلعج  زا  ادخ  دزن  دنشکن ، راک  نیا  زا  تسد  نانآ  رگا  دنتـسین و  منهج  لاغز  زج  راختفا  ياههیام  نآ 
رذوبا لثملایف  هک  تفریذپیم  زاب  شوغآ  اب  هنوگنامه  ار  یشبح  لالب  یناریا و  ناملـس  (ص ) مرکا ربمغیپ  دوب ]. دنهاوخ  رتتسپ  دننکیم 
َناْملَس  » فرش هب  دیابرب  نارگید  زا  ار  تقبس  يوگ  دوب  هتسناوت  یسراف  ناملس  نوچ  و  ار ،  رسای  رامع  يْدنِک و  دوسا  نب  دادقم  يرافغ و 
یموق تابصعت  ياپ  نیملسم  نایم  رد  هک  درکیم  تبقارم  هراومه  (ص ) مرکا لوسر  دش . لئان  ملس )»  » ةدام راحبلا ، هنیفس  « ) ِْتیَْبلا َلْهَا  اّنِم 

دارفا زا  یکی  هب  یتبرـض  هکنآ  زا  سپ  یناریا  ناملـسم  ناوج  نیا  دوب . نیملـسم  نایم  رد  یناریا  یناوج  کی  دحا  گنج  رد  دیاین . نایم  هب 
ناوج کـی  منم  هک  ریگب  لـیوحت  نم  زا  ار  تبرـض  نیا  ینعی  « ] ّیِـسِراْفلا َمـالُْغلا  اـَنَا  َو  اهْذُـخ  : » تفگ رورغ  يور  زا  دروآ ، دراو  نمـشد 

هک دومرف  ناوج  نآ  هب  ًاروف  تخیگنا ؛ دـهاوخرب  ار  نارگید  تابـصعت  نخـس  نیا  نونکامه  هک  درک  ساـسحا  (ص ) مرکا ربمغیپ  یناریا ].
يدرکن و راختفا  تسا  طوبرم  تکلسم  نییآ و  هب  هک  يزیچ  هب  ارچ  ینعی  .( 2/625، دواد یبا  ننس  ( ؛ يراصنا ناوج  کی  منم  یتفگن  ارچ 

؟ يدیشک نایم  هب  ار  يداژن  یموق و  رخافت  ياپ 

؟ تسیچ ع )  ) یلع هاگدید  زا  تدحو  راثآ 

شسرپ

؟ تسیچ ع )  ) یلع هاگدید  زا  تدحو  راثآ 

خساپ

هک هاگ  نآ  نانم  ؤم  ریما  اـیند . رب  تیمکاـح  4 ـ تینما . 3 ـ یلم . رادـتقا  2 ـ یلم . تزع  زا 1 ـ دـنترابع  یعامتجا , تدـحو  راثآ  نیرت  مهم 
ییاهرفیک زا  میناوخیم  هغالبلا  جهن  زا  هبطخ 192  رد  هک  نانچ  دنا ؛ هدرک  حیرصت  هدش  دای  راثآ  هب  دنا , هتفگ  نخـس  ناگتـشذگ  ةرابرد 

اه یتخس  اه و  یبوخ  رد  ار  اه  نآ  تالاح  دیـشاب و  رذحرب  تسا , هدش  عقاو  نیـشیپ  ياه  تما  رب  دنـسپان  ياهراک  دب و  رادرک  رثا  رد  هک 
رد هک  ینامز  دندوب و  یبوخ  رد  هکیماگنه  هب  نانآ  لاح  توافت  رد  هک  هاگ  نآ  سپ , دیشاب ! نانآ  دننام  امش  دنکن  دیرآ ؛ دای  هب  هراومه 
 , هدومن رود  نانآ  زا  ار  نانمـشد  دش و  نانآ  رادتقا  تزع و  بجوم  هک  دیور  ییاهراک  غارـس  هب  دیدومن , هشیدنا  دنتـشاد  رارق  يدب  رش و 
زا ینعی  دش ؛ نانآ  یعامتجا  دنویپ  ثعاب  تیصخش  تمارک و  داد و  رارق  ناشرایتخا  رد  ار  تمعن  دروآ و  يور  اهنآ  هب  تمالس  تیفاع و 
ره زا  دـندومن . ضیرحت  هیـصوت و  نآ  هب  ار  رگید  کی  دنتـشامگ و  تمهیماگ  مه  تفلا و  رب  دـندیزرو و  باـنتجا  یگدـنکارپ  هقرفت و 

لخب و ینورد ,  ياه  هنیک  زا  ینعی  دـیزرو ؛ بانتجا  درک  تسـس  ار  ناـش  تردـق  تسکـش و  مه  رد  ار  اـه  نآ  تارقف  نوتـس  هک  يراـک 
رد هنوگچ  هک  دینک  ربدت  نیـشیپ  نانمؤم  لاح  حرـش  رد  دـینیزگ  يرود  هعماج  نیب  یتسـس  روتف و  داجیا  مه و  هب  ندرک  تشپ  تداسح و 

رارق يرتـشیب  ياـنگنترد  ناـیناهج  همه  زا  اـیآ  دـندوبن ؟ تمحز  تدـش و  رد  مدرم  هـمه , زا  شیب  اـیآ  دـندوب ! ناـحتما  شیاـمزآ و  لاـح 
اه نآ  هب  ار  راگزور  ياه  یخلت  دنتـشاد . رارق  اههجنکـش  نیرتدـب  رد  هراومه  دـندوب و  هتخاس  شیوخ  هدرب  ار  نانآ  اه  نوعرف  دنتـشادن ؟
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عافد يارب  یقیرط  هن  دننز و  زاب  رـس  عضو  نیا  زا  هک  دنتـشاد  یهار  هن  تشاد ؛ همادا  تیروهقمو  تکاله  تلذاب  نانچمه  نیا  دندناشچ و 
زا اه  یتحاران  لـمحت  شتبحم و  رطاـخ  هب  تاـمیالمان  ربارب  رد  ربص  تماقتـسا و  تیدـج و  دـنوادخ ؛ هک  هاـگ  نآ  اـت  دـنتفاییم ؛ دوخ  زا 

ار سرت  تزع و  هب  ار  تلذ  دوشگ و  ناشیارب  یتاجن  هار  الب , گنت  ياه  هقلح  نورد  زا  عقوم  نیا  رد  تفای ؛ اه  نآ  رد  ار  شتیشخو  فوخ 
هک دیـسر  نانآ  هب  دنوادخ  هیحان  زا  مارتحا  تمارک و  ردـق  نآ  دـینادرگ . اوشیپ  رادـمامز و  مکاح ؛ ار  اه  نآ  ینعی  درک ؛ لیدـبت  تینما  هب 
اه بلق  قفتم , اههتـساوخ  دحتم , ناشاه  تیعمج  هکیماگنه  ؛ دندوب هنوگچ  اه  نآ  دیرگنب  دـندنارورپیمن . رـس  رد  مه  ار  نآ  لایخ  یتح 

. دندوب یکی  همه  ناش  اه  دوصقم  اه و  مزع  ذفان و  اهدید  رگید ,  کی  هدننک  يرای  اه  ریـشمش  مه , نابیتشپ  اه  تسد  لدتعم , اه  هشیدناو 
؟ دندشن نایناهج  ۀمه  سیئرو  رادمامز  ایآ  دندیدرگن ؟ نیمز  راطقا  ترپرس  کلام و  اه  نآ  ایآ 

؟  تسیچ يدیحوت , نایدا  هزوح  رد  تدحو  ياهروحم 

شسرپ

؟  تسیچ يدیحوت , نایدا  هزوح  رد  تدحو  ياهروحم 

خساپ

شتسرپ تسا 1 ـ هدرک  نایب  ار  َملاع  نادـحوم  نیب  داـحتا  روحم  هس   64 نارمع /  لآ  اولاعت »... باتکلا  لهآای  لق   » ۀیآ رد  ناحبـس  يادـخ 
رب هللا .) ّالا  دبعن  ّالأ   ) تسا ناحبس ) يادخ  شتسرپ  رب  قافتا  تدابع (  رد  دیحوت  يدیحوت , نایدا  ناوریپ  ةزوح  رد  داحتا  روحم  نیلوا  ادخ 

انلـسرَأ امو   » دناهدناوخارف يدابع  دـیحوت  هب  ار  اهناسنا  زین  دـندوب و  يدابع  دـیحوت  هب  رومأم  یهالا , ناربمایپ  همه  میرک , نآرق  تایآ  هیاپ 
هچرگ  65  / فارعا هریغ »... هلِإ  نم  مَکل  ام  هللا  اودـُبعا  موق  ای   »... 25  / ءایبنا ِنودـبعاف » انأّالإ  هلإ  ّهنأ ال  هیلِإ  یحُون  ّالِإ  لوسَر  نِم  کلبَق  نِم 
رـسفم ناحبـس و  يادخ  رد  تدابع , رـصح  رگ  نایب  هریغ ) هلإ  نم  مکل  ام   ) ۀلمج نکیل  تسین , رـصح  نابز  مود  هیآ  رد  هللا » اودبعا   » ناسل

الو  » تسا یتاذ  كرـش  یفن  يدـیحوت , نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  داحتا  روحم  نیمود  كرـش  یفن  2 ـ تسا . هللا )) ّالإ  هلإ  ال   )) ۀـملک يایوگ 
« واو ( » كرـش یفن  تدابع و   ) ود نیا  نایم  تسا , یلمع  كرـش  یفن  باـن و  تداـبع  زا  نخـس  اـج  ره  میرک  نآرق  رد  ًائیـش .» هب  كرـُشن 

نیا زا  تسین . راگزاس  یلمع  كرـشاب  صلاخ , بان و  تداـبع  اریز   55 رون /  ًائیـش » یب  نوکرـُشیال  یننودبعی   » دننام تسا ؛ هدماین  فطع 
نیا رد  64 ـ  نارمع /  لآ  اولاعت »... باتِکلا  لهأ  ای  ُلق   » هیآ دـننام  تسا ـ  هدـمآ  فطع  واو » , » كرـش یفن  تدابع و  نیب  یهاـگ  رگا  ور ,

هک نایدوهی  دننام  كرـشم ؛ تاذ  رد  یلو  دـشاب , دـحوم  ترابع  رد  یـسک  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛ یتاذ  كرـش  یفن  دارم  دراوم , هنوگ 
هب ازجم  روط  هب  , یتاذ یلمع و  كرـش  زا  کی  ره  هک  نآ  يارب  نیاربانب , دندقتعم . لولح  هب  هک  نایحیـسم  ای  دننادیم  ادخ  رـسپ  ار  ریّزُع » »

كرـش یفن  يارب  يرگید  یلمع و  دیحوت  هرابرد  یکی  ات  دوشیم , رکذ  فطع  واو »  » اب رگید  رابو  لقتـسم  راب  کی  دوش , میهفت  بطاخم 
نم ًابابرَأ  ًاُضعب  انـضَعب  ذّخَتی  الو   » تسا هطلـس  یفن  يدیحوت , نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  موس  روحم  رگید  کی  رب  هطلـس  یفن  3 ـ دشاب . یتاذ 

زا دـنرگید و  کی  هیبش  کیرـش و  تقیقح و  کی  ضاعبَا  هعماج , دارفا  کـی . مینکیم  هراـشا  هتکن  ود  هب  روحم ,  نیا  ناـیب  رد  هللا » نُود 
لداعم هک  نأ  رگم  دنک ؛ لیمحت  يرگید  رب  ار  شا  هدارا  دناوتیمن  یسک  سپ ,  تسین . يرترب  يرگید  رب  ار  یـسک  یعامتجا , طباور  رظن 

لیلد ّالوا  نیاربانب , دنمزالتم . گنهامه و  رگید  کی  اب  ود , نیا  تسا و  تیهوُلا  تاصتخم  زا  تیبوبر , ود . دنک . لّمحت  نارگید  زا  ار  نآ 
ياهیگژیو زا  تیبوبر  ًایناث  دـنریگب . هدـهع  هبار  نارگید  تیبوبر  دـنرگید , کـی  هیبش  کیرـش و  هک  اـه  ناـسنا  یـضعب  هک  درادـن  دوجو 

. تساراد ار  ناهج  ناسنا و  تیبوبر  یگتسیاش  هک  تسادخ  اهنت  تسا و  تیهولا 
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؟ تسا هتخادرپ  يدیحوت  نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  هلأسم  هب  هنوگچ  نآرق 

شسرپ

؟ تسا هتخادرپ  يدیحوت  نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  هلأسم  هب  هنوگچ  نآرق 

خساپ

نانآ بتک  ناربمایپ و  همه  هب  ناـمیاهیآ  مییاـمنیم . ناـیب  یبلاـطم  ود  نآ  هراـبرد  مینکیم و  هراـشا  میرک  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  هراـب  نیا  رد 
ربمایپ  ] 285 هرقب /  هلُـسُر »... نِم  دـحَأ  نَیب  قّرُفنال  هلُـسُر  هبتُکو و  هتِکئالَم  هللاِاب و  نَما  ٌّلـک  نونمُؤملاو  ّهبَر  نِم  هیلِإ  لزنُأ  اـِمب  لوسَّرلا  نَما  »

داـعم و باـتک  ناگتــشرفو و  ادـخ  هـب  یگمه  ناـنمؤم , تـسا و  هدروآ  ناـمیا  هدـش , لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنادـب  (ص )
هب ار  ملاع  نادحوم  همه  روبزم , هیآ  میراذگیمن ] . ... قرف  شناگداتـسرف  زا  کی  جـیه  نایم  [ دـنتفگ و   ] دـنا هدروآ  نامیا  شناگداتـسرف 

درایلیم کی  زا  شیب  هک  نیملـسم , هلخاد  رد  داـحتا  یکی  مینک  شـشوک  شـالت و  داـحتا  ههبج  ود  رد  دـیاب  اـم  دـنکیم و  توعد  داـحتا 
يارب هداهن , رتارف  ار  ياپ  دیاب  یمالـسا , تدـحو  لیـصحت  زا  سپ  هک  نآ  رگید  دنـشاب و  دـحاو  فص  رد  مالـسا  تما  ناونع  هب  ناملـسم 

دـض رب  دـنناوتب  هدـش , دـحتم  دـنا  ینامـسأ  باتک  ياراد  هک  یناسک  همه  اب  ناناملـسم  همه  ات  مینک  مادـقا  ملاع  نادـحوم  تدـحو  نیمأت 
توبن داعم و  تمایق و  تلاسر و  یحو و  راکنا  هدام و  رد  دوجوم , رـصح  تعیبط و  ياروام  راکنا  داحلا و  اریز  دننک ؛ مایق  ناهج  نادـحلم 
توعد زا  هتشذگ  ناحبـس  يادخ  اذل , دراد . لابند  هب  ار  لمحت  لباق  ریغ  نیگنـس  حناوس  خلت و  ياهدمایپ  یبیغ , فراعم  ریاس  هزجعم و  و 

هب مدرم  زا  يرایـسب  عیانـص  مولع و  رظن  زا  هتفرـشیپ  يایند  رد  نونکا  دـنکیم . داحتا  هب  توعد  مه  ار  ملاع  نادـحوم  داحتا , هب  ناناملـسم 
لیکشت يدحاو  ههبج  ملاع , نادحوم  رگا  دنامب  یقاب  دناوتب  ینونک  طیارش  رد  هک  تسینیمارم  یتسرپ  تب  دنا ؛ هداد  نت  یتسرپ  تب  ّتلذ 

ار ناتـسرپ  تب  هنرگو  دنـشخب ؛ ییاهر  یگیام  ورف  زا  ار  ملاع  ناتـسرپ  تب  دنناوتیم  دندنبب , یفرط  يدیحوت  یهالا و  گنهرف  زا  دـنهد و 
دوخ ناتـسرپ  تب  دباییمن و  ماود  تسین و  ترطف  لوبق  دروم  ینید  یب  وداحلا  هچرگ  تسین ؛ ناربج  لباق  هک  دنکیم  دـیدهت  داحِلا  رطخ 

ناحبس يادخ  اذل  دراد . تزع  هب  تلذ  زا  يرشب  عماوج  ییاهر  رد  ییازـس  هب  مهـس  نادحوم , ینید  داحتا  دنهدیم . حیجرت  نادحلم  رب  ار 
تخومآ نیملسم  هب  مه  64 و  نارمع /  لآ  مکنَیبو »... اننَیب  ءاوَس  ۀِملَک  یلِإ  َولاعَت  باتِکلا  لهَأ  ای  ُلق   » داد روتسد  ص )  ) مرکا لوسر  هب  مه 

رگم میراد ؛ نامیاهدرک  لزان  هچنآ  هب  تسا و  یکی  ام  همه  يادخ  دـنیوگب  هدرک , هلداجم  نسحَا  لادـج  هار  زا  ملاع  نادـحوم  همه  اب  هک 
مکیلِإ لزنُأو  انیلِإ  لزنُأ  يَذلِاب  اّنما  اولُوقو   » تسین اهنآ  تیاده  هب  دیما  دنقافنو و  داحلا  كرـش و  لها  باتک , لها  توسک  رد  هک  یهورگ 

میداقتم ِملسم و  اتکی  هناگی و  يادخ  ربارب  رد  ام  تسا و  یکی  امـشو  ام  يادخ   ] 46 توبکنع /  نوملسُم ؛» َهل  نَحنَو  دحاو  مکهلإو  انهلإو 
رد دنهدیم و  لیکشت  ار  رضاح  رصع  ياه  ناسنا  عطاق  تیرثکا  هک  ار , ملاع  نادحومیمامت  دناوتیم  بتکم  نیا  دیشاب ]. نینچ  زین  امش  و 

ءاوس ۀملک  یِلا  اولاعَت  باتِکلا  لهَأ  ای  ُلق   » تدحو هب  باتک  لها  توعد  هیآ  دهد . رارق  دحاو  فص  رد  دنتسین , شیب  یتیلقا  نادحلم  ربارب 
نارمع لأ  نوملسُم » ّانَِأب  اودِهْشا  اولوقَف  اّولوَت  نِإَف  هللا  نود  نم  ًابابرَأ  ًاضَعب  انضُعب  ذّختَی  الو  ًائیَش  ِهب  كرـُشن  الو  هللا  ّالإ  دبعَن  ّالَأ  مکنیبو  اننیب 

اتکی يادخ  زج  هک  تسا  نیاهملک  نآ  مینک و  يوریپ  تسا , ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  قح  ۀملک  نآ  زا  دییایب  باتک ! لها  يا  وگب   ] 64/
زا اه  نآ  رگا  سپ , مینکن ]. میظعت  تیبوبر  هب  ادخ  ياج  هب  ار  یخرب  یخرب , میهدن و  رارق  کیرـش  وا  اب  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  سک  چیه 

هللادنع نیّدلا  ّنإ   » تسا یکی  ناحبس  يادخ  دزن  نید , هچرگ  . میدنوادخ نامرف  میلست  ام  هک  دیشاب  هاوگ  امـش  دیئوگب  دننادرگ , يور  قح 
دنناوارف كرتشم  لوصا  ياراد  هک  تسا  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی , دننام  ینایدا  تسا , جیار  هچنآ  نکیل   64 نارمع /  لآ  مالسإلا ›› ... 

ياـهراتفر تینث و  و  ثیلثت , دـننام  دولآ ؛ كرـش  دـیاقع  زا  يرایـسب  دـنیآ , درگ  كرتـشم  لوصا  نآ  لوـح  ملاـع  نادـحوم  همه  رگا  هک 
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دنکیم توعد  هللا  لبح  روحم  لوح  داحتا  هب  ار  ناناملـسم  همه  اهنت  هن  میرک , نارق  ور , نیا  زا  تسب . دـهاوخ  رب  تخر  یعامتجا  هناملاظ 
دیامرفیم هک  نانچ  دـنکیم ؛ توعد  داحتا  هب  ار  ملاـع  نادـحوم  همه  هکلب   103 نارمع /  لآ  اوقرفَت »... الو  ًاعیمَج  هللا  لـبَِحب  اومـصَتعاو  »

نِِإف هللا  نود  نِم  ًابابرآ  ًاضعب  انـضَعب  ذخَتیالو  ًائیـش  هب  كرـشن  الو  هللا  ّالإ  دبعن  ّالآ  مکنیب  اننیب و  ِءاوس  ۀـملَک  یلِإ  اَولاعَت  باتِکلا  لها  ای  ُلق  »
ياج بلق  رد  هک  تسا  یتقیقح  ياـنعم  هب  هدـش , داـی  هیآ  رد  ۀـملک »  » تسا ینتفگ   103 نارمع /  لآ  نوملـسم » ّانأب  اودهْـشا  اولوقَف  اّولوت 

«, لوق , » نیاربانب تسا . هدـش  ریبعت  زین  لوق »  » و فرح »  » هب نآ  زا  دوشیم و  ناـیب  زین  اـههرواحم  رد  دـنکیم و  روهظ  لـمع  رد  دریگیم و 
يراج ناـبز  رب  مه  دـنکیم و  روهظ  لـمع  رد  مه  دراد , هشیر  بلق  رد  مه  هک  دوشیم  قـالطا  یفراـعمو  یناـعم  نآرب  هملک »  » و فرح » »

نایدوهی و هب  باطخ  نیرتابیز  ناناملسم , هب  نآرقلا » لهأ  ای   » ۀملک اب  باطخ  دننامه  باتکلا » لهآ  ای   » هملک اب  باطخ  نینچمه  دوشیم .
. دراد هژیو  ياهبذاج  هک  تسا  نایحیسم 

؟  تسیچ يرشب  عماوج  همه  نایم  تدحو  دروم  رد  نآرق  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ يرشب  عماوج  همه  نایم  تدحو  دروم  رد  نآرق  رظن 

خساپ

دنرادن و يراک  امش  اب  هک  یناکرـشم  نارفاک و  دیامرفیم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نارق  . تسا لومـش  ناهج  تدحو  داحتا و  کی  داحتا , نیا 
يادخ یلو  تسامـش , ضوغبم  ناشداقتعا  نید و  هچرگ  دناهدرکن , ناناملـسم  دـض  رب  ياهئطوت  دـنناسریمن و  يررـضیمالسا  هعماج  هب 

تـسود ار  نارگتلادع  دنوادخ , نوچ  دیـشاب ؛ هتـشاد  تلادع  یکین و  زیمآ و  تملاسم  ۀـطبار  نانآ  اب  هک  دـنکیمن  یهن  ار  امـش  ناحبس 
«. نیطـسقُملا ّبُحی  ُهللا  َّنإ  مهیلِإ  اوطـسَقتو  مهوّربَت  نَأ  مکراید  نِم  مکوجرُخی  ملو  نیّدلا  یف  مکوِلتاُقی  َمل  نیِذـَلا  نَع  هللا  مکاهنَی  ال   » دراد
هب نارفاک  هچنانچ  دیامرفیم  هدرک , حرطم  ار  رفک  تلود  ویمالـسا  تلود  نیب  شزاس  حلـص و  رگید , ياج  رد  نآرق  نینچمه   8/ هنحتمم
رد حلـص , شریذپ  نیا  نکیل   61/ لافنا اهل »... حنْجاف  ملَّسلل  اوحنج  نإو   » دیهدب ناشن  لیامت  راهظا  دـنداد , شزاس  حلـص و  داهنـشیپ  امش 
هب ار  ناتلاوما  دنتـشک و  ار  امـش  زا  یـضعب  هدرک , هلمح  نانآ  رگا  اریز  دنـشاب ؛ هتـشادن  ياهلمح  مجاهت و  امـش  هب  نانآ  هک  تسا  یتروص 

؛ دیناوخن ارف  شزاس  حلـص و  يوس  هب  ار  نانآ  دیهدن و  هار  دوخ  هب  یتسـسو  نهو  زگره  حلـص . هن  تسا ؛ هزرابم  نات  هفیظو  دندرب , تراغ 
ریسا ای  زاب  ناج  ای  دیهش  دیدرک و  هزرابم  یتقو  هکلب  دراذگیمن ؛ هجیتن  یب  ار  امـش  لامعا  زگره  تسامـش و  اب  ادخ  دیرترب و  امـش  نوچ 

. دهدیم رارق  هجیتن  عوفشم  دناسریم و  فده  هب  ار  ناتلامعا  دیداد ,

؟ تسیچ یناسنا  داحتا  روحم 

شسرپ

؟ تسیچ یناسنا  داحتا  روحم 

خساپ

ناعونمهاب دـیاب  دوشیمن , میـسرت  وا  تداعـس  لیـصا  طوطخ  نارگیداب , یگنهامهیب  تسا و  دـنمزاین  هعماج  هب  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 376 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یتقیقح وا , یتسه  اب  ناسمه  وا  تداعـس  زین  يرابتعا و  ای  ینهذ  هن  تسا ؛ ینیوکت  ینیع و  يدوجوم  ناسنا , نوچ  دـشاب و  دـحتم  شیوخ 
ياهدادرارق دننامه  يرابتعا  هن  دشاب ؛ ینیوکت  ینیع و  ياهروحم  رب  دیاب  زین  نارگید  اب  وا  دنویپ  يدادرارق , ای  ینهذ  يرما  هن  تسا ؛ ینیع 

دادرارق ددرگیم و  خـسف  عاضوا  رییغت  اب  دـقعنم و  نآ  دـننامو  هعراضم  حلـص , هراجا , عیب ,  نیوانع  تحت  هک  یعارز  یعانـص و  يراجت ,
, ینهذ يدادرارق و  هن  تسا و  ینیوکت  ینیع و  یطبر  هک  نآ  ِنیع  رد  دوخ , ناعونمه  اب  ناـسنا  داـحتا  دـنویپ و  دوشیم . دـقعنم  يدـیدج 
دشاب و ا ز ارجا  لباق  یلـسن  رـصمو و  رـصع  ره  رد  ینیمز و  نامز و  ره  رد  هک  يروط  هب  دشاب ؛ هتـشاد  تیدباو  یگنادواج  زایمهـس  دیاب 
, نامز لوحت  اب  دوشیمن و  عقاو  ثداوح  لواطت  سرتسد  رد  هک  يزیچ  تسادـیپ  دـنامب . ظوفحم  یخیرات  ییاـیفارغج و  ياـه  ینوگرگد 

راجانو تسا  عقاو  صاخ  طیارش  نامز و  رد  نّیعم و  لگ  كاخ و  زا  وا  مسج  اریز  تسین ؛ رشب  يّدام  ینامـسج و  هبنج  ددرگیمن , ضوع 
يداژن یموق , فالتخا  أشنم  روبزم ,  یگژیو  دوب . دهاوخ  نیرق  يدام  صاوخ  زا  هتفرگ  تأشن  ِگنهرف  اب  دراد و  هارمه  هب  ار  اه  نآ  گنر 

دیواج رهوگ  راتخاس  رد  درادن و  تلاصا  يدـنمدوس ,  نیع  رد  هک  تساه  نآ  ریاظن  موسر و  بادآ ,  ننـس , رد  توافت  أدـبم  و  ینابز , و 
حلاط ای  حلاص  درف  رـصم , رـصع و  ره  مدرم  نایم  زا  موق و  داژن و  ره  نایم  رد  نیمزرـس و  ره  زا  اریز  تشاد ؛ دـهاوخن  يرثؤم  مهـسیمدآ 
دّدعت مه  ینعی  دشخبیمن ؛ تلاصا  تسا , ترثک  ۀیام  دراد و  يدام  ۀبنج  هک  روما  هنوگ  نیاهب  ناحبس  يادخ  ور , نیا  زا  دباییم . شرورپ 

رکَذ نِم  مکانقلخ  ّانا  سانلا  اهیأ  ای   » دـنکیم هراشا  ناسنا  لیـصا  لماکت  رد  اه  نآ  ریثأت  مدـع  هب  مه  دـنکیم و  اـضما  ار  اـه  نآ  زا  یـشان 
کی ییاسانـش  رد  داژن  ددـعت  هیآ , نیا  ساسا  رب   13 تارجح /  مکیقتأ »... هللادـنع  مکمرکَأ  َّنإ  اوفراعِتل  ِلئابق  ًابوعُـش و  مکاـنلعَجو  یثنُأو 

, دوخ ۀبون  هب  يدام , ترثک  نیمه  دنچره  تسین . رثؤم  چیه  مالـسا , یـشزرا  ماظن  رد  هنرگو  دراد ؛ رثا  یعیبط  همانـسانش  ةزادـنا  هب  رگید ,
ْقلَخ هتایا  نِمو   » درادن هارمه  هب  یـشزرا  زایتما  نکیل  دشاب , ناحبـس  دنوادخ  تردـق  ۀـناشن  اهددـعتو  اه  فالتخا  ریاس  دـننامه  دـناوتیم 

ضرف رب  للم ـ  نامزاس  تابوصم  نیارباـنب ,  22 مور /  نیَملاعلل .» تایَال  کلذ  یف  ّنِإ  مِکناولآو  مکِتنـسلآ  َفالتخاو  ضرَـألاو  تاومَّـسلا 
عماوج ینیوکت  تداعـس  نیمأـت  ناوت  هک  تسا  يدادرارق  يروما  اـهنت  یّلم , ویموق  يداژن و  ياـه  هماـن  نیئآ  زین  و  نآ ـ  حالـص  دادـس و 

, يدیحوت ترطف  رادیاپان . يدام  روما  زا  رتالاو  وا  تیدبا  و  تسا , يرابتعا  دادرارق  زا  رترب  ناسنا , ینیوکت  تقیقح  اریز  درادن ؛ ار  يرـشب 
«, تباث  » یلـصا ناونع  هب  ار  يرـشب  عماوج  همه  اب  هدرتسگ  تدحو  هبناج و  همه  تداعـس  ۀیامرـس  ناحبـس  يادخ  یناهج  تدحو  ۀیامرس 

. تسین نآ  دقاف  یلـسن  رـصم و  رـصع و  چیهرد  درف  چیه  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدراذگ  ناسنا  داهن  رد  یگـشیمه »  » و یناگمه » «, » ناسمه »
دنویپ ناوت  بیوصت , داد و  رارق  رابتعا و  هنوگره  هب  زاین  نودـب  هک  تسا  يدـیحوت  ترطف  ناـبز  ناـمه  ینیوکت , لـماکت  ۀـیام  تسد  نیا 
سانلا رثکَأ  ّنکلو  مّپَقلا  نیِّدـلا  کلذ  هللا  قلَِخل  لیدـبَتال  اـهیلَع  َساـنلا  رطَف  یَتلا  هللا  ترِطف  ًاـفینَح  نیّدـِلل  کـهجَو  ِمقأَـف   » دراد ار  اـهناسنا 
نـسحا  » هب ار  يو  نوـچ  دـهدیم ـ  رییغت  ار  نأ  دـنوادخ  هن  هک  تسا  نیا  ناـسنا  يدـیحوت  ترطف  لیدـبت  مدـع  زار   30 مور /  نوملعَیـال »

ماـظن رد  ریثأـت  ناوت  دـنوادخ , زج  سک  چـیه  هن  و  دوش ـ  لیدـبت  اـت  تسین  وا  يدـیحوت  ناـهن  رد  یبـیع  صقن و  چـیه  تخاـس و  میوقت »
, يرشب عماوج  داحتا  اه و  ناسنا  تدحو  روحم  اهنت  هللا .» قلخل  لیدبت  ال   » دومرف ضحم  یفن  ناونع  هب  ور , نیا  زا  دراد . ار  ناسنا  شنیرفآ 

هتفرگ تأشنیمیلقا  تیـصوصخ  زا  هن  ترطف ؛ اریز  تسا ؛ رادـیاپ  هنادواج و  زین  ینیوکت و  ینیع و  يرما  هک  تسا  ناـنآ  يدـیحوت  ترطف 
رگید ثداوح  ضرعم  رد  هن  دوش و  يرپس  نآ  تشذـگ  اب  ات  تسا  روصحم  صوصخم  ۀـنامز  رد  هن  ددرگ و  نوگرگد  نآ  رییغت  ابات  تسا 
مـسر تنـس و  ره  رب  مکاح  نامز و  ره  رب  طیحم  نیمز و  ره  رب  فرـشم  نانچ  مه  هکلب  ددرگ ؛ هدوسرف  اهدادخر  لوحت  اب  ات  دوشیم  عقاو 

زا ياّربم  هدام و  زا  هّزنم  هدـش , نیجع  وا  یتسه  اب  هک  يدـیحوت  ترطف  تسا و  درجم  ناـسنا , حور  اریز  تسا ؛ نآ  دـننام  يداژن و  ویموق 
عبات بذج  تابثا و  رد  هن  تسا و  يدام  ینابم  دعاوق و  وریپ  عفد » یفن و   » ةدودحم رد  هن  ور , نیا  زا  تسا . خیرات  تعیبط  رب  مکاح  نیناوق 

میقتسم و ریثأت  ورملقزا  تهج , ود  نیاهبو  تسا  نآ  زا  رت  لماک  ًایناثو  درادن  هدام  اب  تیخنس  درجم , یتوکلم و  حور  ًالوا  اریز  تساه , نآ 
يا وت  داد و  رارق  گنهامهو  وسمه  ار  نانآ  اه ي  لد  هک  تسا  دـنوادخ  طـقف  دومرف  ناحبـس  يادـخ  ور , نیا  زا  تسا . رود  هداـم  لیـصا 

؛ یتشادن ار  نآ  ناوت  یهد , دـنویپ  ار  اه  نآ  ياهلد  ات  يدرکیم  هنیزه  تسا , نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ره  نیمز و  يدام  عبانم  ۀـمه  رگا  ربمایپ !
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مهبولق نَیب  تّفلَأام  ًاعیمَج  ضرَألا  یف  ام  َتقفنَأ  َول  مهبوُلق  نَیب  َّفلأَو   » درک فیلأت  ار  اه  نآ  بولق  دحتم و  ار  نانآ  ناحبـس  يادخ  نکیل 
دنوادـخ يانـسح  يامـسا  زا  مان  ود  اه , لد  تفُلا  بولق و  دـنویپ  نیا  رد  هیآ 63 ) لاـفنا , هروـس  «. ) میکَح زیزَع  ّهنِإ  مهَنیب  فـّلَأ  هللا  نکلو 

«, یناهج تدـحو   » هک نآ  لصاح  تسا . دـحتم  مهاب  نامیکح  نازیزع و  ياـه  لد  ور , نیا  زا  دراد . ییازـس  هب  مهـس  میکح  زیزع و  ینعی 
لاوز يرابتعا و  دشابن , قباطم  اه  ناسنا  يدیحوت  تشرـس  اب  هک  يدنویپ  هنوگره  دوب و  دـهاوخن  رّـسیم  یناگمه  ینیوکت و  دـنویپ  نودـب 

. تسا ریذپ 

شسرپ تسا ؟ هتخادرپ  سدقمان  سدقم و  فالتخا  هلأسم  هب  هنوگچ  , نآرق

هراشا

؟ تسا هتخادرپ  سدقمان  سدقم و  فالتخا  هلأسم  هب  هنوگچ  , نآرق

خساپ

مومذم و فالتخا  یهاگ  دوشیم و  ریبعت  ملع » زا  لبق  فالتخا   » هب نآ  را  هک  تسا  سّدقم  حودمم و  یهاگ  فالتخا , نآرق , گنهرف  رد 
دارفا نیب  رد  ّتیعقاو , قح و  روهظ  يارب  هک  یفالتخا  سّدـقم  فالتخا  دوشیم . داـی  ملع » زا  دـعب  فـالتخا   » هب نآ  زا  هک  تسا  سّدـقمان 

وگ تفگ و  ثحب و  هب  دارفا  نیا  ّقح . ِندش  نشور  يارب  نارظن  بحاص  فالتخا  دننام  تسا ؛ سدقم  فالتخا  دـیآیم , دـیدپ  نوگانوگ 
ناسنا دزاسیم و  مهارف  ار  لامک  ودشرۀنیمز  نوچ  فالتخا , نیا  دوش . راکـشآ  تقیقح  نآ , ۀیاس  رد  ات  دننکیم  رظن  لدابت  دننیـشنیم و 

يزیچ ات  نوچ  دروآیم ؛ راب  قّقحم  ار  ناسنا  ملع , زا  لبق  فالتخا  تسا . سّدـقم  حودـمم و  دـناسریم , یگنهامه  داحتا و  ۀـّلق  هب  ار  اـه 
رظن و فالتخا  نانآ  نیب  رگا  اریز  تساـه ؛ ناـسنا  یّقرت  ۀـیام  شهوژپ , قیقحت و  حور  دریذـپب .  ار  نآ  دـیابن  تسا , هدـشن  مولعم  وا  يارب 

مهارف هدیچیپ  لئاسم  ّلح  ۀنیمز  درکیمن و  تفرـشیپ  زگره  تعنـص  ملع و  دـندوب , دـنم  هرهب  ناسکی  هشیدـنا  زا  هکلب  دوبن , ءارآ  براضت 
فدـه دـصقم و  فـالتخا , فرط  ود  ره  نوچ  درادـن ؛ فدـه » تدـحو   » و ندوب » تّما   » اـب یتاـفانم  هنوگ  چـیه  فـالتخا , نیا  دـشیمن .

رثا رد  دننکیم ؛ لابند  ار  يدحاو  فده  هک  وزارت  فلتخم  ۀّفک  ود  دننامه  دننکیم ؛ لابند  تسا , عقاو  ّقح و  روهظ  نامه  هک  ار  يدحاو 
اب دشاب , رت  نیگنـس  ْنزو  ۀفک  رگا  دـیآیم . دـیدپ  فالتخا  يرگید  ینیگنـس  یکی و  ندوب  کبـس  الاک و  ۀّـفک  اب  نزو  ۀّـفک  قباطت  مدـع 

رتنیگنس نوزوم  الاک و  هّفک  رگا  مینک و  تکرح  مه  اب  ات  یهد  رارق  نم  لداعم  ار  نآ  ییازفیب و  الاک  رب  يرادقم  دیاب  دیوگیم  ضارتعا 
نایاپ فالتخا  ات  دننک  تکرح  مه  ياپمه  گنهامه و  دیاب  وزارت  ۀّفک  ود  تسین . نم  لداعم  نزو , ارچ  هک  دنکیم  ضارتعا  زین  وا  دـشاب ,

فالتخا تسا . لدع  طسق و  يرارقرب  نامه  ینعی  دحاو ، فده  دصقم و  هب  ندیـسر  يارب  وزارت  ۀـفک  ود  فالتخا  عازن و  نیاربانب , دـبای .
رظن لدابت  زا  سپ  رگا  رظن , بحاص  ود  دیآیم . دیدپ  سفن  ياوه  ملظ و  رثا  رب  تسا و  عقاو  قح و  روهظ  زا  سپ  فالتخا , نیا  سدـقمان 

فـالتخاو دنداتـسیا  ّقح  ربارب  رد  هدرک , سفن  ياوه  ناطیـش و  يوریپ  یحو , اـی  لـقع  هلیـسو  هب  هاوـخ  ناـنآ , يارب  قـح  ندـش  نشور  و 
اب وزارت  ۀّفکود  یگنهامه  زا  سپ  دهاوخب  یـسک  هک  نآ  ریظن  تسا ؛ لطاب  قاقِحا  قح و  ندرب  نیب  زا  يارب  مومذم و  ناشفالتخا  دـندرک ,

, هدرک یهن  مومذم  فالتخا  نیا  زا  ار  ناناملسم  ناحبس  يادخ  دنک . داجیا  فالتخا  هفک  ود  نیب  دنزب و  گنرین  یـشورف , مک  و  فیفطت » »
اوقّرفت و نیذـللاک  اونوکت  الو   » دـندرک فالتخا  باتک  نتم  نید و  رد  قح , ندـش  نشور  زا  سپ  هک  دیـشابن  نانآ  دـننام  امـش  دـیامرفیم 

ةدحاو ۀّمُأ  سانلا  ناک   » هیآ رد  میرک  نآرق  سّدـقمان  سّدـقم و  فالتخا  نآرق و   105 نارمع /  لآ  تانّیبلا »... مهءاجام  دـعب  نم  اوفلتخا 
نِم هوتُوُأ  نیذـَلا  ّالِإ  هیف  فلَتخا  امَو  هیف  اوفلَتخا  امیف  ساـنلا  نیب  مکحَیل  ّقحلاـِب  باـتِکلا  مهعَم  لزنَأو  نیرذـنُمو  نیرّـشبُم  نیّیبَّنلا  هللا  ثعَبَف 

ناحبس يادخ  تسا . هدرک  رکذ  ًاحرصت  ار  مومذم  فالتخا  ًاحیولت و  ار  حودمم  فالتخا   213 هرقب /  مهنَیب »... ًایَغب  ِیبلا  تانّ مهتءاج  امدَعب 
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صیخشت رد  تعنصو , ملع  تفرشیپ  رثا  رب  سپس  دنتشاد . یطیسبو  هداس  یگدنزو  دندوب  يدحاو  هورگ  مدرم  دیامرفیم  هیآ  نیا  زاغآ  رد 
. تسا حودـمم  هدوب , باتک  ایبنا و  ِندـمآزا  شیپ  نوچ  یحیولت , فالتخا  نیا  دـندرک . فالتخا  دـسافم , حـلاصم و  نییبت  لـطاب و  ّقح و 

ُهللا ثعَبَف  دـنهد ...«  نایاپ  نانآ  تافالتخا  هب  ات  درک  لزان  نانآ  هارمه  هب  ار  یهالا  باتک  درک و  ثوعبم  ار  ناربمایپ  ناحبـس  يادـخ  سپس 
نینچ هیآ  نازِو  هک  دوشیم  هدافتسا  ریبعت  نیا  زا  اوفلَتخا .»... امیَف  ساّنلا  نَیب  مکحِیل  ّقحلِاب  باتِکلا  مهعَم  لزنَأو  نیرذنُمو  نیرّـشبُم  نیّیبَّنلا 

. دـنکیم دـییأت  ار  ینآرق  تشادرب  نیا  زین  یجراخ  یلخاد و  هنیرق  هک  ناـنچ  ثعبف ؛»... دوفلتخا  ّمث  ةدـحاو  ۀـّمأ  ساـنلا  ناـک   » تسا هدوب 
, ینیب ناـهج  رد  دـنامیم و  ظوفحم  یلّوا  ياـه  ناـسنا  تدـحو  رگا  نوچ  تسا ؛ اوفلتخا » اـمیف  ساـنلا  نیب  مکحَِیل   » ۀـلمج یلخاد  دـهاش 

لوزن هب  زاین  ًایناث  دنتشادن . یفالتخا  نوچ  دوب ؛ وغل  هلمج  نیا  ندروآ  ًالّوا  دندرکیمن , فالتخا  یعامتجا  يدرف و  روما  یناسفن و  تاکلم 
یجراخ دهاش  دشاب . هدمآ  مهارف  باتک  لوزن  ایبنا و  تثعب  هنیمز  ات  دشاب  نانآ  نیب  یفالتخا  دیاب  سپ , دوبن . باتک  مان  هب  نیناوق  ۀعومجم 
حیرصت هک  تسا   19 سنوی /  نوفلتخی » هیف  امیف  مهنَیب  یـضَُقل  ّکِبَر  نِم  تقبَـس  ۀِملَک  الول  اوفلَتخاَف و  ةدحاو  ۀّمُأ  ّالِإ  سانلا  ناک  امو   » ۀیآ

تروص نآ  رد  هک  دوشن  یهتنم  قح  روهظ  هب  هک  نآ  رگم  تسا ؛ سّدـقم  حودـمم و  لّوا , فـالتخا  نیا  دراد . یحو  زا  لـبق  فـالتخا  هب 
نآ غالبا  یحو و  لوزن  ربارب  رد  مدرم  دیامرفیم  هدومن , حیرـصت  مومذم  فالتخا  هب  هیآ , لابند  هب  ناحبـس  يادخ  هاگ  نآ  تسا . مومذـم 

اب یحو , ِنالماح  نید و  ِناملاع  زا  یهورگ  دندش و  قح  میلـستو  دنتفریذپ  ار  نانآ  تاروتـسد  ياهّدع  دـندش ؛ هتـسد  ود  ناربمایپ , طّسوت 
ار نید  رد  فـالتخا  ۀـنیمز  دـنتفریذپن و  ار  قح  یـشکرس  دـسح و  یغب و  يور  زا  قح , روهظ  یهـالا و  تازجعم  تاـنّیب و  همه  نآ  دوجو 

فالتخا  » هیجوت يارب  یخرب  دیاش   213 هرقب /  مهَنیب .»... ًایَغب  تانّیَبلا  مهتَءاج  ام  دعب  نِم  هوتوُأ  نیّذَلا  ّالإ  هِیف  فلَتخا  امَو  دندرک ...«  مهارف 
نیا نکیل  دناهداد ؛ هئارا  ایبنا  ربارب  رد  ار  دوخ  یـصخش  رظن  ینید , ِناملاع  تسا و  رظن  فالتخا  یعون  زین  فالتخا  نیا  دنیوگب  سدـقمان »
ًایناث . 213  / هرقب مهنیب » ًایغب   » دـهدیم لیکـشت  یـشکرس  یغب و  سوه و  اوه و  ار  مومذـم  فالتخا  ۀـیاپ  ًـالّوا  اریز  تسا ؛  تسرداـن  نخس 

هب هک  نآ  رگم  تسا ؛ زیاج  رگید  کی  زا  ینید  ِناملاع  يوریپ  هک  تسا  هداد  ناشن  ار  ییاـه  هار  رظن  فـالتخا  ّلـح  يارب  ناحبـس  يادـخ 
. تسا كدنا  رایسب  یهقف , لیاسم  رد  ینادجو  ملع  دوجو  تسا و  هتفر  اطخ  لباقم  فرط  هک  دشاب  هدش  تباث  ینادجو  ملع 

شسرپ تسیچ ؟ سدقم  فالتخا  ياهروحم 

هراشا

؟ تسیچ سدقم  فالتخا  ياهروحم 

خساپ

هراشا اه  نآ  هب  هک  دراد  ینوگانوگ  ياـهروحم  دـنا , هدـمآ  نآ  عفر  يارب  اـیبنا  دـهدیم و  خر  یحو  لوزن  زا  شیپ  هک  سدـقم  فـالتخا 
باوـخ و یگنوـگچ  هیذـغت و  رادـقم  تـّیفیک و  رد  فـالتخا  دـننام  ؛ يدرف فیاـظو  یگدـنز و  بادآ  ةراـب  رد  فـالتخا  فـلا  مـینکیم 

هنیمر رد  فالتخا  ب  تسیک ؟ اب  قح  هک  دوش  مولعم  دـیاب  نکیل  دوشیمن , هعماج  رد  جرمو  جره  بجوم  فالتخا  نیاهچرگ  تحارتسا . 
رد جرم  جره و  بجوم  دوشن , لح  رگا  فالتخا  نیا  يراجت . ریغ  يراجت و  نیناوق  رد  فالتخا  دننام  یمومع ؛ طباور  یعامتجا و  لیاسم 

. تسا هعماج 

شسرپ تسیچ ؟ نآ  ءاشنم  نید و  رد  سدقمان  فالتخا 

هراشا
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؟ تسیچ نآ  ءاشنم  نید و  رد  سدقمان  فالتخا 

خساپ

ایبنا و ِتّوبن  هک  ناـنآ  دـننکیم .  راـکنا  هک  یخرب  دـنریذپیم و  هک  یهورگ  دـنهورگ  ود  یهـالا  ناربماـیپ  توعد  اوعد و  ربارب  رد  مدرم 
ار ایبنا  ِتّوبن  هک  یناـسک  اـّما  دـننوریب ؛ ثحب  هریاد  زاو  دـنراد  ماـن  رفاـک  دنتـشادنپ , هناـسفا  اـی  هروطـسا  ار  نآ  دـنتفریذپن و  ار  یهلا  یحو 

نامیا یهالا  یحو  هب  هک  یهورگ  دـندش  هتـسد  ود  باـتک , نتم  نید و  ةراـبرد  دنتـسناد , ناـنآ  ياوعد  قدِـص  ۀـناشن  ار  هزجعم  هتفریذـپ ,
رد هتخانش , ار  یحو  قح و  یهالا , نذا  هبو  دندش  دنوادخ  یشاداپ  تیاده  لومشم  ع )  ) ایبنا شخب  تایح  تاروتـسد  تکرب  هب  دندروآ و 

یگدـنز شمارآ  حلـص و  لامک  رد  , یعیبط بهاوم  زا  يرادرب  هرهب  تیفیک  یعامتجا و  يدرف و  لیاسم  رد  هنوگچ  هک  دـندیمهف  نآ  وترپ 
دنداد رارق  ایند  هلیسو  ار  نید  زین  بلط  تصرف  یهورگ  یلو   213 هرقب /  هنذِإب »... ّقَحلا  نِم  هیف  اوفلتخا  اَِمل  اونما  نیَِذلا  ُهللا  يدَهَف  دننک ...« 

هار تسا  سّدقمان  ملع و  زا  دـعب  فالتخا  نوچ  فالتخا  نیا  دـندرک . فالتخا  یهلا  نید  رد  تشادرب , ءوس  یـشکرسو و  یغب  يور  زا  و 
یگرزب رطخ  نید , رد  فالتخا  نیدرد  سدقمان  فالتخا  أشنم  درادن . خزود  شتآ  ای  ریشمش  هلیسو  هب  یهالا  باذع  زج  ینامرد  جالع و 

مایپ نید و  نوچ  تسین ؛ ایبنا  نخـسای  ادخ  نید  رد  ماهبا  زا  یـشان  فالتخا , نیا  تسا . هدش  نوگانوگ  بهاذم  ییادـیپ  بجوم  هک  تسا 
213  / هرقب تانّیبلا »... مهتءاـجام  دـعب  نِم  تسین ...«  نآ  ردیماـهبا  چـیه  تسا و  تاـنّیب »  » و هنّیب »  » هکلب تسا , نشور  نّیب و  اـهنت  هن  اـیبنا ,

بجوم تسا و  ضامغا  وفع و  لباق  نیوانع , نیا  نوچ  ؛ تسین ناگدـننک  فالتخا  تلفغای  نایـسن  لهج , نید , رد  فالتخا  أشنم  نینچمه 
هک نانچ  تسا ؛ ءوس  ناملاع  دننام  نید , هب  نابوسنم  زا  یخرب  یبلط  تسایر  دسح و  ملظ , نید , رد  فالتخا  أشنم  اهنت  تسین . یهالادیعو 
هک دـیآیم  رب  هـیآ  نـیا  زا   213 هرقب /  ...« مهَنیب ًاـیَغب  تاـنّیَبلا  مهتءاـج  اـم  دـَعب  نِم  هوتوُأ  نیذـلا  اـّلإ  هیف  فلتخا  اـمَو  دـیامرفیم ...«  نآرق 

تسا ترطف  قباطم  یهالا  نید  اریز  تسا ؛ ترطف  تارّرقم  دودح و  زا  يّدعتو  یغب  هب  دنتـسم  هکلب  درادن ؛ يرطف  ۀشیر  نید , رد  فالتخا 
اهیلَع َسانلا  رطَف  یتلا  هللا  ترِطف  ًافینَح  نیِّدلل  کهجَو  ِمقأَف   » دنکیمن ادیپ  ار ه  نآ  رد  یفالتخاو  رییغت  شنیرفآ , هاگتـسد  هیحان  زا  زگرهو 

دوخ یـشکرس و  یغبار و  نید  رد  فالتخا  أشنم  زین  رگید  تایآ  رد  ناحبـس  يادخ   . 30 مور /  مّیَقلا »... نیّدلا  کلذ  هللا  قلِخل  لیدَـبت  ال 
3ـ  / يروش مهَنیب »... ًایغب  ملعلا  مه  اج ’ ام  دعب  نِم  ّالإ  اوقرفت  امو  هیف *... اوقّرفتت  الو  دننام ...«  تسا ؛ هتـسناد  ینید  ِناملاعزا  یخرب  يروحم 

بناج زا  ناهرب  ملع و  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دندومیپن ؛ فالتخا  هقرفت و  هار  نید , رد  مدرم  و  دینکم ... فالتخا  هقرفت و  نید  رد  زگره  ]14
.[ رگید کی  نایم  ییوج  يرترب  تداسح و  فرص  هب  مه  نآ  هدمآ ؛ اه  نآرب  قح 

شسرپ تسیچ ؟ سدقمان  فالتخا  هقرفت و  ياهدمآ  یپ 

هراشا

؟ تسیچ سدقمان  فالتخا  هقرفت و  ياهدمآ  یپ 

خساپ

نآ موش  راثآ  ناناملـسم و  نایم  عزانت  ةرابرد  میرک  نآرق  تکوش  تردـق و  لاوز  1 ـ مییامنیم . هراشا  یـساسا  عوضوم  هس  هب  اج  نیا  رد 
زا ناتهوکشو  تّزع  فعض , و  لشَف »  » ندمآ اب  دوشیم و  امش  یتسـس  فعـض و  بجوم  عزانت  نوچ  دینکن ؛ عازن  رگید  کی  اب  دیامرفیم 
ادخ نوچ  دینک ؛ لمحت  ار  يراوشد  نیا  امش  نکیل  تسا , يراوشد  رایسب  راک  ینکش  هقرفت  تدحو و  ظفح  هچرگ  نیاربانب , دوریم . نیب 
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مکحیر بهذَتو  اولـشفَتف  اوعزانَت  الو  هلُوسر  َو  هللا  اوُعیطَأ  و   » دـش دـیهاوخ  قفوم  تماقتـسا , ربص و  ۀـیاس  رد  ماجنارـس  تسا و  نارباص  اب 
لماـع دریگیم , همـشچرس  سفن  ياوه  زا  تسا و  لـطاب  زا  قح  ندـش  نشور  زا  سپ  هک  یعازن   46/ لافنا نیرباـصلا » عَم  هللا  ّنِإ  اوربْصاو 

عازن و ریثأـت  ّرـس  تسا . هتفهن  نآ  رد  زین  يداـحتا  تسا , فـالتخا  هک  نآ  زا  يادـج  عازن , اریز  تسا ؛ هعماـج  دارفا و  يدوباـن  ياربیمهم 
ندرب نیب  زا  تسا  زیچ  ود  ناشـشالت  هجیتن  هورگ , ود  ای  درف  ود  هاوخ  ناگدـننک , فـالتخا  نوچ  تسا ؛ قاـفتا  ناـمه  زین  نآ  يرگ  ناریو 
رگید کی  تردق  يدوبان  رب  نارگ  فالتخا  نیاربانب , فلاخم . فرط  تردق  اب  هلباقم  يارب  دوخ  ناوت  نداد  ردـه  لباقم و  فرط  تردـق 

اولـشفتف اوعزانت  ال   »... دـیامرفیم میرک  نآرق  ور , نیا  زا  دـش . دـهاوخ  هعماج  تکوش  تردـق و  لاوز  بجوم  رما , نیمه  دـنراد و  قافتا 
رمع رخاوا  رد  ُابیرقت  نیطساق , نیقرام و  نیثکان و  اب  گنج  زا  سپ  ع )  ) یلع ترـضح  یگدرب  ّتلذ و  46 2 ـ لافنا /  مکحیر .»... بهذتو 
حرش امش  يارب  ار  ناگداز  ربمایپ  خیرات  ۀقلح  هس  نم  مدرم ! دیامرفیمو  دهدیم  رادشه  دنکیم و  میسرت  ار  یخیرات  عطاقم  دوخ , كرابم 
رگید راب  دیداتفا , ّتلذ  هب  دیدیـشچ و  راب  کی  ار  خلت  ۀبرجت  نیا  رگا  تسا و  يراگنا  لهـس  لها  دنوادخ , هک  دینکن  لایخ  امـش  ات  مهدب 
يایبنا ناونع  هب  ناشیا  نادنزرف  نآ ,  تکرب  هب  هک  تسا  ع )  ) میهاربا قح , لیلخ  مایق  هلحرم  هلسلس , نیا  خیرات  ِلّوا  ۀقلح  دیوشن . ماک  خلت 

نم ًادـحأ  ِتؤی  مل  ام  مکاتاو  ًاکولُم  مکلعجَو  دـندش ...«  مدرم  رب  كولم » , » میرک نآرق  ریبعت  هب  ناگدازربمایپ و  ناگدازماما و  ویمیهاربا 
هلـسلس نیا  خیرات  زا  لوا  ۀـقلح  نامه  نیاو , دیدیـسر  تمظع  جوا  هب  ع )  ) قح لیلخ  تکرب  هب  امـش  , عطقم نیا  رد  . 20 هدئام /  نیَملاعلا »

لیعامـسا و نادنزرف  نوچ  یناگدازماما  ناگدازربمایپ و  تشذگرـس  امـش  دومرف  هلـسلس  نیا  خیرات  زا  مود  ۀقلح  نییبت  رد  هاگ  نآ  تسا .
لاوحَألا و لادتعا  ّدَشأ  امَف  ع )  ) لیئارسإ یَنب  قاحسإ و  یَنب  لیعامسإ و  دلَو  لاِحب  اوِربَتعاَف   » دیاهدینش ار  ع ) ( ) لیئارسا  ) بوقعی قاحـسا و 

دننیبب دـندوب ؛ هدازماما  هداز و  ربمایپ  میهاربا و  رابت  زا  فیرـش  ياه  ناسنا  نانآ , (. 93 دنب , 192 هبطخ هغالبلا , جهن  لاثمألا ( » َهابتـشا  برقَأ 
فیر نَع  مُهنوزاتحَی  مَهل  ًابابرَأ  ةرِـصایقلاو  ةرِـساکِألا  تناک  یلاَیل  مهقُّرفَتو  مهتّتـشَت  لاح  یف  مهَرمأ  اولّمأت   » دـندنارذگ ار  يراگزور  هچ 
جهن ٍَربو ( »... ٍَربَد و  َناوخِإ  نیکاسَم  ۀلاع  مهُوکرتَف  شاَعملا  ِدَکَن  حیرلا و  ِیف  اهَم  حیَشلا و  ِتبانم  یلا  ایندلا  ِةرـضُخ  قارِعلا و  رَحب  قافالا و 
يوس زا  ناریا و  ياهارسک  وس  کی  زا  دندرک !؟ هچ  ناگدازربمایپ  ناگدازماما و  اب  ناراک , هبت  دیدیدن  ایآ  (. ] دنب 93 هبطخ 192 , هغالبلا ,

هن مور , ياهرـصیق  ناریا و  ياهارـسک  دندناشک . ییادـگ  یگدرب و  هب  ار  نانآ  دـندرک و  تموکح  ناگدازماما  رب  مور ,  ياهرـصیق  رگید 
ار مرخ  زبسرس و  قطانم  هک  دندیدن  ایآ  دنتـسنادیم . تاوم  ءزج  ار  نانآ  دندرک ؛ تزایح »  » ار نانآ  هکلب  دندوب , ناگدازماما  نیا  ّبر  اهنت 
, هدرک دیعبت  اوه  بآ و  دب  قطانم  هب  ار  نانآ  دنتفرگ و  نانآ  تسد  زا  ار  اوه  بآ و  شوخ  ياه  نیمزرس  دندرک و  جراخ  نانآ  فّرـصت  زا 

تنطلـس ورملق  هک  دـیرادن  دای  هب  ایآ  ِشاعَملا ].» دَـکَنو  « ؟ دـندومن تراغ  ار  نانآ  ریاـخذ  عباـنم و  نداـعم و  دـنداد و  ناکـسا  اـج  نآ  رد 
تفرگ رب  رد  ار  نانآ  مور , ةرصایق  تنطلس  ذوفن  ۀقطنمو  تشاد  ششوپ  ریز  ار  ناگدازربمایپ  ناگدازماما و  ذوفن  هقطنم  ناریا , ياهارـسک 
خیرات تیاکح  نیا  دنوش !؟ راداپراچ »  » يزور ناگداز , ربمایپ  هک  دیدرکیم  رکف  امش  ایآ  دندش ؟ مور  ناریا و  نایادگ  نانآ  هک  ییاج  ات 

ار نانآ  اهرصیق  اهارسک و  دندش و  َربَو » َربَد و  باحصا  (, » ع  ) قاحـسا ناگداون  و  ع )  ) لیعامـسا ناگداون  ع ،)  ) میهاربا ناگداون  هک  تسا 
هیام هچنآ  دندش ؛ َْربَو  َْربَد و  باحـصاو  دنداتفا  ییادگ  هب  ع )  ) میهاربا ناگدازربمایپ  ارچ  هک  دینک  شومارف  ادابم  دندرک . ادـگ  تشُم  کی 
زاـب راـب  ّتلذ  عـطقم  نآ  هب  هک  نیا  يارب  نیارباـنب , دوـبن . فـالتخا » هب  ندز  نماد   » و نـید » كرت   » زج يزیچ  تـشگ , هلـسلس  نـیا  تـّلذ 

ناگدازربمایپ ناگدازماما و  یگدـنز  زا  مود  عطقم  تشذگرـس  , نیا دـّحتم . گنهامه و  ًایناث  دیـشاب و  رواب  نید  راد و  نید  ًالّوا  دـیدرگن ,
اب درک و  روهظ  مالسا  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  تکرب  هب  هلسلس ,  نیا  خیرات  زا  موس  عطقم  رد  هاگ  نآ  مالـسا . روهظ  زا  شیپ  ات  تسا ؛

ّتتـشت و زاب  زا  ار  نانآ  داد و  نید  نانآ  هب  دومن ؛ اـیحا  ار  ناـنآ  رکف  دروآ و  ناـغمرا  هب  ار  دـیحوت » هملک   » و هملک » دـیحوت  , » دوخ روهظ 
دندیـسر ییاج  هب  ناراداپراچ  نیمه  مالـسا , وترپ  رد  هک  نانچ  درک ؛ ادها  ناشیاهب  ار  يدابآ  يدازا و  تیاهن , رد  دیـشخب و  ییاهر  قّرفت 
نوُضُمی مهیلَع و  اـهکلمَی  ناـک  نَم  یلَع  رومُـألا  نوکلمَی  نیـضرَألا  فارطَأ  ِیف  كوـُلمو  نیَملاـعلا  یلَع  ٌماّـکُح  مُهَف   » دـندش اورناـمرف  هک 

هک مالـسا ـ  نیمه  هیاس  رد  دنب 101 ) , 192 هبطخ هغالبلا , جهن  «. ) ةافَـص مهل  ُعَرُقت  الو  ةانق  مهل  زمُغتال  مهیف  اهیـضُمی  ناک  نمیف  ماکحَألا 
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هطلس ناریاهرساکَا  مور و  ةرصایق  رب  َربَو , َربَد و  باحصا  نیا  دنتـشگ و  موکحم  نامکاح , ۀمه  دنادرگزاب ـ  نانآ  هب  ار  هدش  شومارف  دجم 
ریما تسا . هلـسلس  نیا  خیرات  زا  مّوس  عطقم  عطقم , نیا  دـندش . كولم  ماّکح و  هدروآ , زاجح  هب  ار  برغ  قرـش و  یگنج  میانغ  دـنتفای و 
رصع یعامتجا  طیارش  ناگداز , ربمایپ  ناگدازماما و  هلسلس  یخیرات  راودا  لیلحت  هدش و  دای  هناگ  هس  تاقلح  نییبت  زا  سپ  ع )  ) نینمؤملا
ّتلذ عطقم  نآ  هب  دیهاوخیم  ایآ  دیدز ! زابرس  نم  تعاطا  زا  دیتخاسن و  نم  اب  هک  یناسک  يا  دیامرفیم  نینچ  دنکیم و  حیرـشت  ار  دوخ 

نآرق و يربهر  تحت  رد  هک  يدنم  هوکـش  عطقم  هب  ای  دـیدرگرب  دـندوب  ناتبابرا  دـندرکیم و  تزایح  ار  امـش  هرـصایق  هرـساکا و  هک  راب 
جهن  ...« ) هّیلهاجلا ماکحِأب  مکیلَع  بورضملا  هللا  َنصِح  ُمتْملث  ۀعاّطلا و  لبَح  نِم  مکیدیَأ  متّضَفَن  دَق  مّکنِإوالَأ   » دیدرکیم تکرح  ترتع 
اهنت ارم  دـیدومن و  خاروـس  ار  مکحتـسم  هعلق  نیا  دـیدرک و  اـهر  دوـخ  تسد  زا  ار  تعاـطا  باـنط  امـش  ( ] دـنب 103 , 192 هبطخ هغالبلا ,

اهّلِظ و یف  نولقتنَی  یّتَلا  ۀفلُألا  هذه  ِلبح  نِم  مهَنیب  دقَع  امِیف  ۀّمُألا  هذه  ۀعامَج  یلَع  نَتما  دَـق  هناحبـس  هللا  ّنِاَف   » دومرف هاگ  نآ  دـیتشاذگ ].
هبطخ 192, هغالبلا , جهن  «. ) ٍرطخ ّلُک  نم  ُّلجأو  ٍنَمَث  ّلُک  نم  ُحجرأ  اّهنأل  ۀمیق  اهل  نیقولخَملا  نم  ٌدحأ  فرعیال  ِۀـمِعِنب  اهِفنک  یلِإ  نووأَی 

دناوتیمن يدحا  هک  داد  نانآ  هب  یتمعن  درک و  دحتم  هللا » لبح   » هیاس رد  ار  نانآ  هک  داهن  مدرم  نیا  رب  یتّنم  ناحبـس  دـنوادخ  ( ] دنب 103
يدـنمشزرا زیچ  ره  زا  رت و  نارگ  ییاـهب  رپ  يـالاک  ره  زا  تـمعن , نـیا  دـنادیمن . ار  نآ  تـمیق  اریز  دـنک ؛ یـسانش  قـح  ار  تـمعن  نآ 

تسارح دوخ  یهالا  تدحو  زایمالسا  ماظن  رد  رگا  نونکا  دیدیسر ]. الاو  عطقم  نیاهب  امش  تسا و  رتریطخ  يریطخ  رما  ره  زا  رتیتمیق و 
زا هک  حیحصان  ياه  ینمشد  قحان  تواضق  ینمـشد و  3 ـ دش . دهاوخ  امـش  ریگنماد  لّوا  عطقم  نامه  دییامنن , تعاطا  ترتع  زا  دـینکن و 
رد يرک  يروک و  بجوم  هک  اج  نآ  ات  دراد ؛ ییازس  هب  ریثأت  ناسنا  تواضق  یهد و  رظن  رد  دریگیم , همـشچرس  سدقمان  ياه  فالتخا 

رگا ناسنا  (. 74/165 راحب , « ) مصی ویمُعی  ئـشلل  کّبح   » تسا هنوگ  نیا  یهاگ  اه  یتسود  هک  نانچ  دوشیم ؛ اه  ّتیعقاو  قیاقح و  ربارب 
اب دیایب و  شدب  یسک  ای  يزیچ  زا  ًاعقاو  رگا  زین  دونشیمن و  دنیبیمن و  ار  شفعض  طاقن  بویع و  دشاب , هتشاد  تسود  ار  یـسک  ای  يزیچ 

نکیل درادن ؛ يزرم  دح و  هک  تسا  یناهانگ  زا  فالتخا » . » دریگیم هدینشنو  هدیدان  ار  شتّوق  طاقن  اه و  ییابیز  دشاب , هتشاد  ینمـشد  وا 
, فصو نیا  اب  دنیبب ؛ دولآ  رفک  ار  دوخ  بیقر  ياهراک  دهدب و  ینید  هغبـص  دوخ  ياهراک  هب  ناسنا  هک  دـنکیم  راک  هناواک  ناور  ناطیش 

. دش دهاوخ  رتشیب  توادع  هنیک و  قمعو  رت  هدرتسگ  تافالتخا  هنماد  زور  ره 

؟ تسیچ سدقمان  فالتخا  هقرفت و  یلعاف  أدبم 

شسرپ

؟ تسیچ سدقمان  فالتخا  هقرفت و  یلعاف  أدبم 

خساپ

, درک توعد  تسایبنا ـ  هار  نامه  هک  یناگمه ـ  داحتاو  داـیقنا  هبیمالـسا  یناـمیا و  ةزوح  رد  ار  ناـنمؤم  هک  نآ  زا  سپ  ناحبـس , يادـخ 
نیَِذلا اُهُیَأ  ای   » تسا راب  نایز  دارفا  يارب  وا  ياه  مدق  تسا و  راکشآ  نمشد  ناطیش , اریز  دومرف ؛ یهن  ناطیـش  ياه  ماگ  يوریپ  زا  ار  نانآ 

دوشیم هدافتـسا  هیآ  نیا  لیذ  ردص و  لباقت  زا   208 هرقب /  نیبم » ٌّودَـع  مکل  ّهنِإ  ناطیَّـشلا  تاوطُخ  اوعبَّتَتالو  ۀـّفاک  ملِِّسلا  ِیف  اولُخدا  اونَما 
دـنکیم و توعد  یناگمه  دایقنا  داحتا و  هب  ار  ناـنمؤم  هیآ , ردـص  هک  نیا  زا  اریز  تسا ؛ ناطیـش  ياـههار  زا  یکی  هقرفتو , فـالتخا  هک 
. تسایبنا هار  داحتا , حلـص و  هک  نانچ  تسا ؛ ناطیـش  هار  هقرفت , هک  دوشیم  مولعم  دـنکیم , یهن  ناطیـش , ياـه  هار  يوریپ  زا  هیآ , لـیذ 

طارـص ربارب  رد  ناطیـش , هار  ًالوا  نوچ  تسا ؛ هدروآ  ناطیـش  ار  رکف  نیاهک  دـنادب  دـیاب  دـش , ادـیپ  یـسک  ره  رد  فالتخا  رکف  نیاربانب ,
رکف و ًایناث  . 153 ماعنا /  هلیبس »... نع  مکب  قّرقَتف  لبُّسلا  اوعبََّتت  الو  هوعبَّتاـف  ًامیقتـسم  یطارـص  اذـه  ّنأو   » تسا ناـهرب  یحو و  میقتـسم و 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 382 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ دناوتیمن  هشیدنا  ةدـننک  داجیا  ًاثلاث  دـهاوخیم . یلعاف  ببـس  هکلب  دوشیمن ؛ ادـیپ  دوخ  هب  دوخ  تسا و  يدوجو  رما  کی  هشیدـنا ,
تاماهلا زا  هزات , راکفا  یلعاـف  ببـس  اـیآ  میمهفب  هک  نآ  يارب  سپ , نآ . ةدـنزاس  هن  تسا ؛ هشیدـنا  ةدـننک  لوبق  نهذ , اریز  دـشاب ؛ نهذ 

 / ماعنا مکولداجِیل »... مهئایلوأ  یلِإ  نوُحوَیل  نیطایَشلا  ّنِإو  نیطایش ...«  تائاقلا  زا  ای   30 تلصف /  ۀکئالَملا » مهیلَع  لّزَنَتَت   » تسا ناگتشرف 
یهالا نازیم  اب  قباطم  هزیگنا , لمع و  ماقم  رد  ای  هشیدنا  رظن و  ماقم  رد  هچنآ  ره  ینعی  میربب ؛ هرهب  ملاس  لقع  یحو و  نازیم  زا  دـیاب   121

یعامتجا يدرف و  لئاسم  رد  ناطیـش , ياهماگ  يوریپ  زا  ار  نانمؤم  اهراب  میرک , نآرق  تسا . ناطیـش  هسوسو  اقلا و  دوبن , یحو ـ  لقع و   ـ
مکل ّهنِإ  ناطیَّشلا  تاوطُخ  اوعَبَّتتالو   » تسین ندز  نایز  ررض و  زج  نمـشد  راکو  تسا  راکـشآ  ناطیـش , ینمـشد  نوچ  تسا ؛ هدرک  یهن  , 
نامیا كانبات  رهوگ  ات  دنکیم  هسوسو  دـیآیم و  هتـسویپ  هتـسهآ و  وا  تسا . ماگ  هب  ماگ  زین  ناطیـش  تسایـس  208 و  هرقب /  نیبم » ٌودَـع 
ٌءيَرب ّینِإ  لاق  رَفک  اّملَف  رُفکا  ناسنِإلل  لاق  ِذإ  ناطیَّشلا  لَثمَک   » دنک هارمگو  رفاک  ار  وا  تیاهن , رد  دیامن و  وربآیب  ار  وا  دیادزب و  ار  نمؤم 

16 رشح / نیَملاعلا » َّبر  هللا  فاخَأ  ّینِإ  کنِم 

؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  سدقمان  فالتخا  هقرفت و  اب  هزرابم  ياههار 

شسرپ

؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  سدقمان  فالتخا  هقرفت و  اب  هزرابم  ياههار 

خساپ

نیریاس هتسناد , نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  یهورگ  هک  نیا  فالتخا و  للع  دیامرفیم  تافالتخا  حیرـشت  ةرابرد  میرک  نآرق  ناهرب  ۀماقا  1 ـ
, دنتـسه فالتخا  هیام  هچرگ  اه  نیا  ددرگیمرب . یهقف  یملع و  ياه  تشادرب  هب  اـی  يراـبتعا  روما  هب  اـی  یعیبط  روما  هب  دـننکیم  درط  ار 

دننام فالتخا , یعیبط  لماوع  هراـبرد  میرک  نآرق  یعیبط  ياـه  تواـفت  ندوبن  زاـیتما  دـننکیمن . يرترب  زاـیتما و  داـجیا  مادـک  چـیه  یلو 
هیام زگره  تسا و  دارفا  تخانـش  یعیبط  همانـسانش  اه  نیا  دـیامرفیم  فلتخم , ياه  نابز  اه و  هجهل  نوگانوگ و  ياـهداژن  اـه و  ّتیموق 

ًرکَذ و نِم  مکانقلَخ  ّانِإ  سانلا  اهیأ  ای   » دـنکیم داـجیا  ار  تدـحو  هنیمز  اوقت  تسا و  دارفا  يرترب  زاـیتما و  هیاـم  اوقت  نوچ  تسین ؛ راـختفا 
زا يرایـسب  تیلهاج , رـصع  رد  . 13 تارجح /  ریبَـخ » میلَع  هللا  ّنِإ  مکیقتَأ  هللادـِنع  مکمرکَأ  َّنِإ  اوفَراـعِتل  لـِئابَقو  ًابوعُـش  مکاـنلعَجو  یثـنُا 

ندودز هب  يدایز  مامتها  ص )  ) مرکا لوسر  صخـش  میرک و  نآرق  ور , نیا  زا  دوب . هلیبق  داژن و  هب  رخافت  زا  یـشان  اـه  عازنو  اـه  فـالتخا 
هب رخافت  تیلهاج و  گنن  امـشزا  دـنوادخ  مدرم ! يا  دومرف  مدرم  هب  ياهبطخ  رد  هکم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنتـشاد . فالتخا  ببـس  نیا 
دنم تواقش  راکدب و  ناسنا  ادخ و  دزن  دنم  شزرا  اوقت و  اب  راکوکین و  ناسنا  دنتسین  شیب  هورگ  ود  مدرم  سپ , دودز . ار  ناکین  ناردپ و 

تءارق ار  هتفگ  شیپ  هفیرـش  ۀیآ  ترـضح , نآ  هاگ  نآ  دـیرفآ ؛ كاخ  زا  ار  مدآ  دـنوادخ  دـنمدآ و  دـنزرف  مدرم , همه  قح . هاگـشیپ  رد 
؛ یکی ناتردپ  تسا و  یکی  امش  يادخ  دینادب  مدرم ! يا  دیامرفیم  هنیمز  نیمه  رد  ص )  ) ترـضح نآ  ( 309 ,/ 8 یبطرق , ریسفت  . ) دومرف

نم اـیآ  اوقت . هب  رگم  تسوپ  هایـس  رب  نوگمدـنگ  هن  نوگمدـنگ و  رب  تسوـپ  هایـس  هن  برع و  رب  مجع  هن  دراد و  يرترب  مجع  رب  برع  هن 
رد نینچنه  ( 309 ,/ 8, یبطرق ریـسفت  . ) دنناسرب نابیاغ  هب  نارـضاح  ار  نخـس  نیا  دومرف  يرآ . دـنتفگ  همه  مدرک ؟ غالبا  ار  یهالا  روتـسد 

؛ دنکیم امـش  ياه  لد  هب  هاگن  یلو  دنکیمن ؛ هاگن  امـش  لاوما  ماسجا و  بسن , یگداوناخ , عضو  هب  دنوادخ  دومرف  نینچ  رگید  ثیدـح 
نیرتاوقتاب ادخ  دزن  امـش  نیرت  بوبحم  دیمدآ و  نادنزرف  یگمه  امـش  دنکیم . تبحم  فطل و  وا  هبادـخ  دراد , یحلاص  بلق  هک  یـسک 

ات درک  هزرابم  نآ  رگید  یلکـشره  هلیبق و  گنر و  داژن و  زا  معا  یلهاـج  تیبصع  اـب  مالـسا  نیارباـنب  ( 309  / 8 یبطرق , ریـسفت   ) تسامش
لماوع هرابرد  میرک  نآرق  يرابتعا  للع  ندوبن  زایتما  دـنک . يروآ  عمج  يدـحاو  مچرپ  ریز  هلیبق , موق و  داژن و  ره  زا  ار  ناهج  ناناملـسم 
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دارفا يرترب  رخافت و  هیام  زگره  میهدیم و  دارفا  هب  شیامزآ  يارب  ار  يراـبتعا  روما  نیا  دـیامرفیم  ماـقم  لاـنم و  لاـم و  دـننام  يراـبتعا 
هک دنادب  دربب , تّذل  ییوج  يرترب  زا  دنیبب و  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  يرابتعا , روما  نیا  اب  دهاوخب  هک  یتُّما  ای  درف  ره  سپ  دوب . دـهاوخن 

قداص يو  یکچوکو  جـنر  دـش , بذاک  وا  یگتـسجرب  تّذـل و  یتقو  دراد و  رّدـخم  ّداوم  زا  داتعم  هک  یتذـل  دـننام  تسا ؛ یبذاک  تّذـل 
تّذـل شـشوپ  ریز  ار  درد  تقیقحرد , ندرب , تّذـل  لایخ  هب  وا  دـشاب . بذاک  اـی  قداـص  ضیقن , فرط  ود  هک  تسین  نکمم  نوچ  تسا ؛

ار ناطیـش  هار  دوریم , نآ  لابند  هب  یلو  تسین , زایتما  راختفا و  لیلد  يرابتعا , یعیبط و  روما  دنادیم  هک  یـسک  نیاربانب  دنکیم . لّمحت 
یهقفویملع ياه  تشادرب  ةراـبرد  میرک  نآرق  یملع  ياـه  تشادرب  يارب  عجرم  نییعت  تسین . راـگزاس  لـقع  اـب  تنطیـش , دـیامیپیم و 

 »... دوشیم لح  تافالتخا  نیا  دینک , هعجارم  تّنـس  باتک و  هب  رگا  نکیل  دنک , مهارف  ار  فالتخا  ۀنیمز  دنناوتیم  اهنیاهچرگ  دیامرفیم 
مهف لیمحت  يرواد و  شیپ  اب  ّتنس , نآرق و  رضحم  هب  عوجر  هک  نآ  طرش  هب   ) 59/ ءاسن لوَسّرلاو »...  هللا  یلِإ  هوُّدرَف  ٍئش  یف  متعزانَت  نِإَف 

هعجارم اب  رگا  دوش . ّلح  ناشلکشم  ات  دننک  هضرع  ّتنـس  نآرق و  هب  ار  تافالتخا  دوخ و  هکلب  دشابن ؛ اه  نآ  هب  دوخ  فرحنم  تسردان و 
سّدقم و ردق  نآ  اهرظن  فالتخا  نیا  نوچ  دنک ؛ مهارف  ار  هقرفت  هنیمز  دیابن  دشن , ّلح  یهقف  ویملع  ياهرظن  فالتخا  تّنـسو , باتک  هب 

سَأرلا ضَعب  اوبرضِإ   » دومرف ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  نانچ  تسا ؛ یقیقح  حیحص و  هیرظن  ندش  رادیدپو  فشک  هیام  ًالّوا  هک  تسا  دومحم 
هک دناهدیـسر  بلطم  نیاهب  دـیلقت , داـهتجا و  ثحب  رد  یهقف , ناـگرزب  اـیناث  ( 266 , / 2 يدـمآ , مکحلاررغ  « ) باوَصلا هنِم  دـّلوتَی  ضَعِبب 
هک يدروم  رگم  دشاب , اوتف  داهتجا و  ّدح  رد  ناشفالتخا  هچ  رگ  دشابیمن ؛ زامن  رد  يرگید  هب  نانآ  زا  یکی  يادـتقا  عنام  اهرظن  فالتخا 
روآ نیقی  هک  تسا  ّهلدا  زا  راهظتـسا  ًاعون  اهاوتف  نوچ  تسا ؛ ردان  رایـسب  دروم  نیاهک  دشاب  هتـشاد  وا  زامن  نالطب  هب  ینادجو  ملع  مزج و 

2ـ دوشن . لـح  وا  فـالتخا  دورب و  ّتنـس  نآرق و  همکحم  هب  حالـصا  هدارا  كاـپ و  بلق  اـب  هک  یـسک  تسین  نکمم  نآ , رب  نوزفا  . تسین
نیا زا  دنادیم . یناطیـش  اج و  هبان  ياه  ینمـشد  اه و  یتسود  یناسفن و  ياوه  ار  یلمع  تافالتخا  همه  هشیر  میرک , نآرق  هنـسح  هظعوم 

, هدمآ نوریب  بضغ  توهـش و  هاچ  زا  ات  دناسرب  سفن  لامک  هب  یقالخا  رظن  زا  ار  اه  ناسنا  هک  دراد  ناوارف  شالت  یبای , هشیر  هارمه  ور ,
ياهلد زا  ار  ینمشد  هنیک و  هنوگره  ام  دیامرفیم  نایتشهب  فاصوا  هرابرد  ناحبس , يادخ  دنیآ . لیان  تفرعم  تمکح و  لامکو  جوا  هب 

ماقم هتسراو و  تفص  نیمه  زین  راصنأ ) رجاهم و   ) مالـسا ردص  نانمؤم   43 فارعا /  ٍّلِغ »...  نِم  مه  رودُـص  یف  ام  انَعَزنو   » میدودز نانآ 
نیذّلل ًالِغ  انبوُلق  یف  لعَجت  َالو  نامیِإلاب  انوقبَـس  نیَِذلا  انناوخِإلو  اَنل  رِفْغا  اّنبَر  نولوقَی  دندرکیم ...«  تلأسم  ادخ  زا  ناشیاهاعد  رد  ار  دنلب 

ینعی هدم ]. رارق  نانآ  هب  تبسن  یتوادع  هنیک و  هنوگ  چیه  ام  ياه  لد  رد  زرمایب و  ار  نام  ینامیا  ناردارب  ام و  ایادخ !  ] 10  / رشح اونما »...
ناشنیب هک  دنـسریم  هتـسراو  تفـص  نیاهبو  دـنوریم  تشهب  هب  ندـش  كاپ  نآ و  ِتالکـشم  لّـمحت  خزرب و  ندـید  ندرم و  اـب  نارگید 

تّذل نیرت و  ابیز  نوچ  دـننکیم ؛ بلط  دـنوادخ  زا  ایند  رد  ار  نایتشهب  گزرب  تمعن  نیا  یهالا , نادرم  نکیل  تسین ؛ ياهنیک  یفالتخا و 
رـس هب  تشهب  رد  هشیمه  دنـشاب , لقاع  میکح و  هعماج , رگا  نیاربانب , تسا . ریذپ  ناکما  داحتا , تدـحو و  وترپ  رد  یگدـنز  نیرت  شخب 
 ...« اهباب ع )  ) یلعای تنأو  ۀّنجلا ـ  یهو  ۀـمکحلا ـ  ۀـنیدم  انأ   » دـندومن ریـسفت  تشهب  هب  ار  تمکح  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  نانچ  دـنربیم ؛
میرک نآرق  هابتـشا  هطلاغم و  زا  يریگولج  3 ـ یتـسه ]. رهـش  نآِرَد  یلع , يا  وت  تسا و  تشهب  هک  متمکح  رهـش  نم  [ ؛) 200  ,/ 40, راحب )
يولج دـناوتب  هک  یهار  ره  زا  ناطیـش  نوچ  دریگیم ؛ نایوج  هناـهب  تسد  زا  ار  يزیواتـسد  هنوگره  داـحتا , تدـحو و  هب  روتـسد  هارمه 
سوه اوه و  هب  ار  ناسنا  یلمع ,  لـئاسم  رد  یهاـگو  دـنکیم  هطلاـغم  يرظن  یملع و  لـئاسمرد  یهاـگ  دریگیم ؛ ار  نید  ماـکحا  يارجا 

هسوسو و اب  یلمع  لئاسم  رد  دـنکیم و  هقرفت  داـجیا  هار , نیا  زا  دـنکیم و  نهذ  رد  ههبـش  ياـقلا  یملع , لـئاسم  لـیلحت  رد  دزادـنایم ؛
ناطیَشلا تاوطُخ  اوعبّتَت  الو  دومرف ...«  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادخ  ور , نیا  زا  دنکیم . مهارف  ار  فالتخا  هنیمز  یناسفن , ياهاوه  کیرحت 

ّهلدا نییبت  زا  سپ  میرک , نآرق  تسامـش ]. راکـشآ  نمـشد  وا  نوچ  دینکن ؛ يوریپ  ناطیـش  ياه  ماگ  زا   ] 208 هرقب /  نیبُم » ٌّودَـع  مَکل  ّهنِإ 
يراک و هنهادم  هب  یتوافتیب , يارب  ياهنیمز  هناهب و  یناگمه , داحتا  ملِس و  هب  توعد  دیابن  دیامرفیم  فالتخا , نالطب  داحتا و  ترورض 
, فورعم دراد . ار  دوخ  هاگیاج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  دـشاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  اجبان و  لهاست  حـماست و 
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هب رما  دشاب . نآرق  لقع و  فالخرب  هک  تسا  يرما  رکنم , و  دسانـشیم . تیمـسر  هب  ار  نآ  تایاور  نآرقو و  لقع  هک  تسا  يزیچ  نامه 
هعماـج رد  تـفلأ  تدـحو و  داـجیا  ياـه  هـنیمز  نیرتـهب  زا  هاـنگ , داـسف و  ياـه  هـشیر  عـلق  تـهج  رد  شـالت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

ور نیا  زا  درادن . هارمه  هب  هقرفت  زج  رکنم , قبط  رب  لماعتو  تسا  رکنم  اب  فلاخم  فورعم و  اب  گنهامه  ناسنا  ترطف  اریز  تسایمالسا ,
! دـیاهدروآ نامیاهک  یناسک  يا   ] 208 هرقب /  ۀـّفاک »... ملِّسلا  ِیف  اولُخدا  اونما  َنیَذـلا  اهیَأ  ای   » دـیامرفیم هیآ  نیا  رد  وس  کـی  زا  دـنوادخ 

دیامرفیم رگید  يوس  زا  و  تسا ]. راکـشآ  ینمـشد  امـش  يارب  وا  هک  دینکم  لابند  ار  ناطیـش  ياه  ماگو  دییآ  رد  ادخ  تعاطا  هب  یگمه 
ۀّمُأ مکنِم  نَکْتلَو   » دنیامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رماو  دنک  توعد  یکینو  ریخ  يوس  هب  ار  مدرم  هشیمه  امـش , زا  یهورگ  تّما و  دیاب 

ساِّنلل تجرخُأ  ۀـُّما  ریخ  متنُک  »104 نارمع /  لآ  نوـحلفُملا » مه  کـئلوأو  رکنُملا  نَع  نوـهنیو  فورعِملاـب  نورمُأَـیو  ریخلا  یلِإ  نُوعدَـی 
زا دیهدیم  نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  دیاهدش ؛ رادیاپ  مدرم  يارب  هک  دـیتسه  یتُّما  نیرتهب  امـش  [ ؛»... رکنملا نَع  نوهنَتو  فورُعِملاب  نوُرمأَت 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  نتـشاد  رب  تسد  ياـنعم  هـب  يردارب  داـحتا و  نیارباـنب ,  . 110 نارمع / لآ  دـیرادیم ( ] زاب  دنـسپان  راک 
يّدعت و مه  زاب  صخـش , نآ  دـیدناسر و  لباقم  فرط  هب  ار  فراعم  نید و  دـیدرک و  هظعوم  ۀـغلاب ,» تّجح   » نتـشاد اب  رگا  هکلب  تسین ؛
ـ  لتق برـض و  هلیـسو  هب  دناوتیم  نیملـسم , ّیلو  نذإ  اب  صخـش  هکاج  نآ  ات  دینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وا  دیاب  , درک زواجت 

ّدـس ار  وا  يولج  ریذعت , ّدح و  هلیـسو  هب  هدش , نآ  بکترم  یناهنپ  رگاو  دریگب  ار  وا  داسف  يولج  تسا ـ  رکنم  زا  یهن  ۀلحرم  نیرخآ  هک 
<body> </html . >/ دنک

؟ تسیچ ع )  ) یلع هاگدید  زا  تدحو  تیمها 

شسرپ

؟ تسیچ ع )  ) یلع هاگدید  زا  تدحو  تیمها 

خساپ

ۀعامَج یلع  ّنَتِما  دَق  هناحبـس  هللا  ّنِإَف   » دومرف هک  اج  نآ  تسا ؛ هتـسناد  مدرم  رب  ناحبـس  يادـخ  گرزب  تّنم  ار  تدـحو  ع )  ) نانم ؤمریما 
ۀمِیق اَهل  نیقولخَملا  نم  دَـحَأ  فرَعی  ۀـمعِنب ال  اهَفنَک  یلإ  نووأیو  اهّلِظ  یف  نولقتنَی  یَّتلا  ۀـفلُألا  هذـه  لبَح  نِم  مهنَیب  دـقَع  امیف  ۀـمُألا  هذـه 
داحتا تفلا و  نانآ  نیب  هدراذگ و  تّنم  تُّما , نیا  رب  دنوادخ  ( ] هبطخ 192 هغالبلا  جهن  «. ) رطَخ ِّلُک  نِم  َّلجَأو  َنَمَث  لُک  نِم  حجرَأ  اّهَنأل  ِ
ییاهب دـناوتیمن  يدـحا  هک  تسا  یتمعن  نیا  دـنوش ؛ هدـنهانپ  نآ  تیامح  فنک  هب  دـننک و  یگدـنز  نآ  هیاس  رد  هک  تسا  هدرک  داـجیا 
تّیمها رگ  نایب  تدحو ,  زا  یهِالا  تّنم  ریبعت  تسا ]. رتشزرا  اب  یـشزرارپ , زیچ  ره  زا  رتردق و  نارگ  ییاهب  ره  زا  اریز  دراذگب ؛ شیارب 

هدرک داـی  تّنم  ناونع  هب  ص )  ) ربماـیپ تثعب  زا  ناحبـس  يادـخ  هک  ناـنچ  دوشیم ؛ هتفگ  تّنم  میظع ,  تمعن  هب  اریز  تسا ؛ عوـضوم  نیا 
هرانک تعامج و  اب  یهارمه  هب  ع )  ) یلع ترضح   164 نارمع /, لآ  مهـسفنأ .» نِم  ًالوسَر  مهیف  ثَعب  ذِإ  نینُمؤملا  یلَع  ُهللا  َّنَم  دَقل   » تسا
ۀقرَفلا َو  كاّیإ  َو   » دـیامرفیم زین  ( 240 / 2, کحلا ررغ  حرـش  «. ) ۀقرَفلا اوِبنَتجاَو  ۀعامَجلا  اومَزلأ   » دیامرفیم هداد , نامرف  ییادـج  زا  يریگ 

نآ تدحو , ( 305 مکحلا 2 / ررغ  حرش  .[ ) تسا ناطیش  نآ  زا  مدرم , زا  ردان  اریز  نک ؛ يرود  ییادج  زا  [ ؛» ناطیَشِلل سِانلا  نِم  ذاشلا  ِّنإَف 
وبا هب  ياهمان  رد  ترضح  نآ  دوبیمالسا . هعماج  داحتا  ظفاح  تدش , هب  نیگنس , بیاصم  دوجو  اب  ع )  ) یلع ترـضح  هک  تسا  مهم  ردق 

مَرَکو باوّثلا  نسُح  کلِذب  یغتبأ  یّنِم  اهتفلُأ  و  ص )  ) دمحم ۀمُأ  ۀعامَج  یلَع  صرحَأ  ملعاَف ـ  لجَر ـ  سَیل  و   » دـیامرفیم يرعـشا  یـسوم 
هب شـسنُا  رت و  صیرح  نم  زا  ص )  ) دمحم تّما  داحتا  تدحو و  هب  تبـسن  هک  تسین  سک  چیه  نادب , [؛) همان 78 هغالبلا , جهن  « ) باملا

ظفح يارب  زین  ع )  ) ترـضح نآ  ربـص  مبلطیم ]. ادـخ  زا  ار  هتـسیاش  ماجنارـس  کـین و  شاداـپ  راـک , نیا  رد  نم  دـشاب . رتـشیب  نم  زا  نآ 
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, هغالبلا جهن  « ) ًاجَـش قلَحلا  ِیفو  يَذَـق  نیَعلا  ِیفو  ُترَبصَف  یجحَأ  اتاه  یلع  ربَّصلَا  ّنَأ  تیأرَف   » دومرف شاهرابرد  هک  يربص  دوب ؛ تدـحو 
كاشاخ هک  مدنامیم  یـسک  هب  یلو  مدـیزرو , ییابیکـش  تسا و  رت  کیدزن  درخ  لقع و  هب  ربص  يرابدرب و  هک  مدـید  تبقاع  [؛) هبطخ 3

الَول ِهللا  میأو   » دومرف دوـخ  توکـس  لـیلد  ةراـبرد  ع )  ) ترـضح نآ  تسا ]. هتفرگ  ار  شیوـلگ  هار  ناوختـساو  تسا  هدرکرپ  ار  شمـشچ 
عوقو میب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ( ] راحب 32/61 «.) هیلَع مَهل  اّنُک  ام  ریَغ  یلَع  اّنَُکل  ِنیدلا  روبَی  َو  رَفُکلا  دوعَی  نأ  َو  َنیملسُملا  نَیب  َۀقرُفلا  ِۀَفاخَم 

زا سپ  ع )  ) یلع ترضح  ( 61  / 32 راحب .[ ) دوب رگید  ياهنوگ  هب  نانآ  اب  ام  راتفر  دوبن  نید  یهابت  رفک و  تشگزاب  نیملـسم و  نایم  هقرفت 
َملو نیملـسُملا  رومُأ  تملَـس  ام  ّنمِّلـسُأل  ِهللاو  َو  يریَغ  نِم  اِهب  سانلا  ُّقحَأ  ّینَأ  متِملَع  دـَقل   » دومرف ناناملـسم  تفالخ  يارب  نامثع  باختنا 

ور ناناملـسم  راک  هکیمادام  دنگوس !  ادخ  هب  مرت . هتـسیاش  تفالخ  يارب  همه  زا  نم  هک  دینادیم  امـش  «. ] ۀّصاخ َّیلَع  ّالِإ  روَج  اهیف  نکَی 
رادروخ رب  ياهژیو  تیمها  زا  تدحو  هک  دهدیم  ناشن  نانخـس  نیا  درکن ]. مهاوخن  یتفلاخم  دشاب , هدش  افج  نم  رب  اهنت  دـشابن و  هار  هب 

. دیزرون غیرد  تدحو  ظفح  داجیا و  يارب  یششوک  چیه  زا  ع )  ) یلع ترضح  تسا و 

شسرپ تسا ؟ سدقم  وکین و  يداحتا  ره  ایآ  ع )  ) یلع هاگدید  زا 

هراشا

؟ تسا سدقم  وکین و  يداحتا  ره  ایآ  ع )  ) یلع هاگدید  زا 
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. دشاب بولطم  سّدقم و  دـناوتیمن  يداحتا  نینچ  دوب و  دـهاوخ  یهارمگ  تلالـضرب و  دـشابن , ّقح  يارجا  رادـم  رب  عامتجا  داحتا و  رگا 
دَقلو  » دیامرفیم تسا , هدوب  ّتیلهاج  كرـش و  روحم  رب  عمتجم  ياهعماج  هک  مالـسا  زا  شیپ  ۀـعماج  ةرابرد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح 

انّوَدـِعب لزنأ  انقدِـص  هللا  يأر  اّملف  ًامیلـست ... ًانامیأ و  ّالِإ  کلذ  اندـیزَی  ام  انَمامعأو , اَنناوخِإو  اَنؤانبَأو  انَؤابا  ُلتَقن  ص )  ) هللا لوسرلا  عَم  اـّنُک 
ياهومع ناردارب و  نادنزرف , ناردـپ , اب  میدوب و  ص )  ) ادـخ لوسر  باکر  رد  ام  ( ] 56 هبطخ , هغالبلا جهن  ...« .) رـصَنلا انیلَع  لزنأو  َْتبَکلا 

يراوخ و دـید , ار  ام  صالخا  یتسار و  ادـخ  هک  هاگ  نآ  سپ ,  دوزفایم ... ام  میلـست  ناـمیا و  رب  هزراـبم , نیا  میدرکیم و  گـنج  دوخ 
زین تسا و  شخب  ناـیز  يرما  هک  هقرفت  رب  داـحتا  ةراـبرد  ترـضح  نآ  نـینچمه  درک ]. لزاـن  اـمرب  ار  يزوریپ  اـم و  نانمـشد  رب  ار  تـّلذ 

باتِکلا سَیل  باتِکلا و  ۀِمئَأ  مّهَنأَک  ۀعامَجلا  یلع  اوَقرتَفاو  ۀقرُفلا  یلَع  موَقلا  عَمتجاَف  دیامرفیم ...«  داّحتا  روحم  رب  فالتخا  یگدـنکارپ و 
یگدـنکارپ هقرفت و  رب  زور  نآ  رد  مدرم  ( ] 147 هبطخ هغالبلا , جهن  ...« ) هْربزو هّطَخ  ّالِإ  نوفرعَی  َو ال  همـسِإ  ّالِإ  هنِم  مهدـنِع  قبَی  مَلَف  مهَمامِإ 

ماگنه نیا  رد  تسین . نانآ  ياوشیپ  نآرق  دننآرق و  نایاوشیپ  مدرم , نیا  ایوگ  دـنراد ؛ یگدـنکارپ  یگناگی , داحتا و  رد  دـننکیم و  داحتا 
فدـه روحم و  دـیاب  هکلب  تسین ؛ بولطم  يداحتا  ره  سپ , دسانـشن ]. ... يزیچ  نآ  طوطخ  زج  دـنامن و  یقاب  ناشدزن  نآرق  زایماـن  زج 

یتاذ داحتا  نسح  رگید , نخـس  هب  ددرگ و  نییعت  نآ  هبترم  داـحتا و  ندوب  لـطاب  اـی  قح   , نآ هب  هجوت  اـب  دریگ و  رارق  تقد  دروم  داـحتا 
دنروآ دوج  هب و  ار  نآ  دننک  شالت  دیاب  ناگمه  تسا و  وکین  دوب , قح  روحم  رب  رگا  دراد ؛ ار  حـبق  ای  نسح  ياضتقا  داحتا , هکلب  تسین ؛

مزال ناگمه  رب  يداحتا  نینچ  ندرک  دوبان  تسا و  حـیبق  دوب , لطاب  روحم  رب  داحتا  رگا  دنـشاب و  اشوک  نآ  ظفح  رد  زین  داـجیا  زا  سپ  و 
حابم تهارک و  بابحتـسا , تمرح , بوجو , ۀـسمخ  ماکحا  هب  ار  نآ  داحتا , فدـه  روحم و  هب  هجوت  اـب  ناوتیم  نخـس , رگید  هب  تسا .

ع)  ) یلع ترـضح  دـض  رب  نایـشیرق  داحتا  دـننام  تسین ؛ سدـقم  یعامتجا  نینچ  دـندرک , داحتا  یلطاب  رما  رب  یهورگ  رگا  درک ؛ میـسقت 
دوخ لطاب  رما  رب  نایماش  داحتا  دـننام  و  (. 36 همان هغالبلا , جـهن  «. ) یلبَق هللا  لوسر  برَح  یلَع  مهعامجِإَک  یبرَح  یلع  اوعمجَأ  دَـق  مّهنِإَف  »

25)و هبطخ هغالبلا  جـهن  « ) مهلِطاب یلَع  مهعامتجِإب  مکنِم  نولاُدیـس  موَقلا  ءالؤه  ّنَظأل   َ هللاَو ّینِإو   » دومرف شا  هرابرد  ع )  ) ناـنمؤم ریما  هک 
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اذِإ نیَذلا  مُه  اوفرعی ...  َمل  اوَقّرَفت  اذِإ  َو  اوبلَغ  اوعمَتجا  ذِإ  ِنیَذلا  مُه   » دومرف شا  هرابرد  ع )  ) یلع ترضح  هک  شابوا  مدرم  داحتا  دننام  زین 
. درب نیب  زا  دیاب  ار  اهداحتا  هنوگ  نیاهک  تمکح 199 ) هغالبلا  جهن  « ) اوعَفن اوَقّرَفت  اذِإ  اوّرَض و  اوعمَتجا 

؟ دوشیم لصاح  هنوگچ  حیحص , تدحو 

شسرپ

؟ دوشیم لصاح  هنوگچ  حیحص , تدحو 

خساپ

ۀبنج وا  رگا  لاح  تسا . هتفای  لیکـشت  یعیبط , ياروام  حور  مان  هب  تدـحو »  » لماع کی  تعیبط و  ماـن  هب  ترثک »  » لـماع کـی  زا  ناـسنا 
هنوگ ره  دنزگ  زا  دـنک , هیکزت  ار  شیوخ  یعیبط  ياروام  ۀـبنج  رگا  یلو  دـباییمن ؛ يزیچ  عازن  فالتخا و  زج  دـنک , هبرف  ار  دوخ  یعیبط 

و نونسمأمح » «, » نیط «, » بارت  » هب اریمدآ  رکیپ  شنیرفآ  ناحبس , يادخ  ددرگیم . بایماک  افص  تملاسم و  دهش  هب  نوصم و  يریگرد 
« نیط نِم  ًارَشب  قلاخ  ّینِإ   ›› . . . 11 رطاف / باُرت ›› ... نم  مکَقلَخ  هللاَو   » تسا عازن  ببس  هراومه  ترثک و  ةأشن  زا  هک  داد  تبسن  لاصلص » »
تدـحو و نیع  هک  داد  تبـسن  دوخ  هب  ار  یناـسنا  حور  شنیرفآ  28 و  رجح / نونَسمٍإمَح » نِم  لاصلَـص  نِم  ًارـَشب  قلاخ  ّینِإ   »... 71 ص /

نم هیف  َخـفَن  هاّوَـس و  ُمث   » 29 رجح /  یحُور »... نِم  هیف  تَخفَنو  ُهتیّوَس  اذِإَـف   » تسا تبحم  ماـیتلا و  ۀـیام  تفآر و  داـحتا و  ببـس  هراوـمه 
دراد یصاخ  طیارـش  يدام , دوجوم  ره  اریز  درک ؛ وج  تسج  نآ  یتسه  قیـض  رد  دیاب  ار  هدام  تعیبط و  ترثک  ّرـس   9 هدجس / یحُور »...

دوجوم ره  اریز  تفاـی ؛ نآ  يدوـجو  ۀعـس  رد  دـیاب  زین  ار  تعیبـط  يارواـم  تدـحو  زار  دوـخ . ریغ  ياریذـپ  هن  تسا و  يرگید  رد  هن  هک 
یف ام  اـنعَزَنو   » دـنراد عازن  هنیک و  ناـیتشهب , هن  ور , نیا  زا  مورحم . دوخ , ریغ  دوهـش  زا  هن  تسا و  بوجحم  يرگید  روضح  رد  هن  درجم ,

ینامـسآ یحو  ياهروتـسد  هبو  دـنراد  طابترا  تعیبط  ياروام  اب  هک  نامیا  اـب  نادرم  ياـه  لد  رد  هن  43 و  فارعا /  ٍّلغ » نِم  مه  رودُـص 
ًاّلِغ اِنبوُلق  یف  لعجَت  نامیإلِاب و ال  انوقبَـس  ِنیَذلا  انناوخِإل  اَنل و  رفِغا  اَّنبَر  تسا ...«  ضغب  توادـع و  رگید  کی  هب  تبـسن  دـننکیم ,  لمع 

.10 رشح /  میحر » فُوَءر  ّکِنإ  اَّنبَر  اونما  نیَِذلل 

؟ تسا تدحو  روحم  نید , ارچ 

شسرپ

؟ تسا تدحو  روحم  نید , ارچ 

خساپ

نب نامعن  ینعی  هیواعم  لماع  ربارب  رد  هک  نایفوک ـ  شهوکن  ماگنه  ع )  ) یلع هک  نانچ  تسا ؛ ناهج  ناناملسم  تدحو  روحم  یهالا , نید 
رد اه ! لصا  یب  يا  ...« ] مکشِمُحت ۀّیمَح  مکعمجَی و ال  نید  امَأ  مّکبَر ؟ مکرصَِنب  نورظتنَت  ام  مَکل ! ًابَأال  دومرف ...«  دندوب ـ  توافتیب  ریشب 

جهن ( ]؟ دروآ مشخ  هب  ار  امـش  هک  یتریغ  اـی  دروآ ؟ درگ  ار  امـش  هک  دـیرادن  ینید  اـیآ  دـیتسه ؟ يزیچ  هـچ  رظتنم  ناـتراگدرورپ  يراـی 
ربمایپ ّتنـس  نآرق و  رد  نید ,  نوچ  نکیل  دـنکیم ؛ حیرـصت  نید  ینیرفآ  تدـحو  هب  هبطخ , نیا  رد  ع )  ) ناـنمؤم ریما  ( 39 هبطخ هغالبلا ,

ةراب رد  ع )  ) نانمؤم ریما  ص )  ) مرکا لوسر  تیروحم  مییامن . یـسررب  ار  روحم  هس  نیا  دـیاب  دوشیم , رولبتم  ع )  ) موصعم ناماما  و  (ص )
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هب تخاس و  شوماخ  وا  اب  ار  اه  ینمـشد  شتآ  درک و  نفد  ار  اههنیک  دـنوادخ  شدوجو  تکرب  هب  دـیامرفیم  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  دوجو 
ناسنا هبطخ 96 ) هغالبلا , جـهن  ...«. ) ًاناوخِإ ِهب  ّفلَأ  رئاوَّثلا , ِهب  أفطَأ  َو  نئاغَّـضلا  ِهب  هللا  نفَد   » دـنکفا تفُلا  اهلد  ناـیم  رد  وا  دوجو  ۀطـساو 

نوچ دـنک و  قبطنم  وا  رادرک  قلخ و  هدـیقع و  رب  ار  دوخ  راتفر  قالخا و  دـیاقع و  اـت  تسوگلا  هوُسا و  دـنمزاین  هراومه  هللا , یلإ  کـلاس 
وا ندوب  هوُسا  ورملق  دریگیم و  رارق  ناـگمه  ةوُسا  تسا , قح  يوس  هب  ناـیهار  همه  دمآرـس  یلمع  یملع و  ظاـحل  زا  ص )  ) مرکا لوسر 

ار وا  سپس  تخاس , بّدأتم  صاخ  بادآ  هب  ادتبا  ار  ص )  ) لوسر ترضح  ناحبـس  يادخ  دوب . دهاوخ  یناهج  وا , تلاسر  هقطنم  ناسمه 
هاوخ جارعم و  رد  هاوخ  ترضح  نأ  یلمع  یملع و  رماوا  ۀمه  درک . رما  یحو  هب  يادتقا  هب  ار  يرشب  عماوج  مامت  داد و  رارق  نارگید  ةوُسا 

هب بیدأـتو  تمکح  باـتک و  میلعت  ناونع  هب  یـسدق , ثیدـح  ماـهلا و  تروص  هب  هاوخ  ینآرق و  یحو  تروص  هب  هاوخ  جارعم و  ریغ  رد 
لّزنت هیلعافلا » مات   » أدـبم زا  هک  ار  ییاه  ضیف  همه  تشاد و  مامت  تیلباق  یبیغ , بهاوم  نآ  لوبق  رد  زین  مرکا  لوسر  تسا . یهـالا  بادآ 

نَأ یـسع  َکل  ۀـِلفان  ِهب  دّـجهَتَف  لـّیلا  نِمَو   » 199  / فارعا نیلهاـجلا » نَع  ضرعَأو  فرُعلاـب  ُرْماَو  ْوفعلا  ذـخ   » دـننام درک ؛ تفاـیرد  تفاـی ,
نآرق یقلت  «, » ردص حرـش   » دننام دنرادرب ؛ رد  ار  یلمع  ویملع  ياه  لامک  هک  یتایآ  نینچمه   79 ءارسإ /  ًادومحَم .» ًاماقَم  ّکُبَر  کثَعبَی 

هب مایق  «, » داهتجا «, » داهج ترجه و  «, » كاندرد دادیور  نیگنـس و  ۀـحناس  ره  ربارب  رد  تماقتـسا  «, » باتکلا مُأ  ناونع  هب  دـنوادخ  دزن  زا 
ترضح نآ  قلخت  هب  ناحبس  يادخ  هاگ  نآ  تسا . ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  یناسنا  لامک  ۀناشن  یگمه  فاصنا و ,»... لدع و  طسق و 

هک رگید  تایآ  زا  يرایسب  زا  لبق  هیآ , نیا  هچرگ  هیآ 4 ) ملق , هروس  « ) میظع ٍُقلُخ  یلَعل  ّکنإو   » دومرف درک و  هراشا  یهالا  میظع  قلُخ  هب 
فاصتا لصا  ًالبق  هک  تسا  نیمه  نآ , یعانص  مظن  ثحب و  یلوط  ریس  یلو  تسا ؛ هدش  لزان  تسا , ترـضح  نآ  هتـسجرب  ِقالخا  ِحراش 

تریـس و تنـس و  تسا , میظع  قلخ  ياراد  ص )  ) مرکا لوسر  نوچ  ددرگ . قّقحم  میظع  قلخ  هب  قیدـصت  سپـس  دوش , لصاح  لاـمک  هب 
ماـقا نیعم  لـعف  اـی  فصو  دروم  رد  صاـصتخا  رب  یلیلد  هک  نآ  رگم  تسا ؛ ناـکلاس  همه  ةوُسا  ص )  ) ترـضح نآ  یگدـنز  نؤوش  همه 

لوسَرلا مکاتا  ام  و   »... 21 بازحا /  ًاریثَک » هللا  رکَذ  رخالا و  موَیلاو  هللا  اوجرَی  ناک  نِمل  هنـسَح  ةوسُأ  هللا  لوسَر  یف  مَکل  ناک  دـَقل   » ددرگ
, درک لاثتما  ار  ترـضح  نا  یهاون  رماوا و  همه  دیاب  هک  نآ  ّرـس   7 رـشح /  باقِعلا » دیدش  َهللا  ّنِإ  هللا  اوّقَتاو  اوهَتناف  هنَع  مکاهَنامو  هوذُـخَف 

اهنَی فورعَملِاب و  مهرمأَی  لیجنِالاو  ةاروّتلا  ِیف  مهدنِع  ًابوتکَم  هنودـجَی  يذـّلا  یمُألا  ّیبَّنلا  لوسَّرلا  نوِعبّتَی  نیذـّلَا   » ۀـیآ قبط  هک  تسا  نیا 
هورّزَعو هب  اونما  نیذـّلاف  مهیلَع  تناک  یّتلَا  لـالغَألاَو  مهرـصِإ  مهنع  عضَیو  ثئاـبَخلا  مهیلَع  مَّرّحی  تاـبّیَطلا و  مَهل  ّلـُحیو  رکنُملا  نَع  مه 

تمکحو حـلاصم  ساسا  رب  ترـضحنآ , ياهدومنهر  همه   157 فارعا /  نوحلفُملا » مُه  کـئلوأ  هعَم  لرنُأ  يذـَلا  رّوُنلا  اوـعّبَتاو  هورـصَنو 
ربمایپ زا  تحارـص  هب  میرک  نآرق  دوب . دـهاوخ  یلمع  ویملع  تاهج  داعبا و  همه  رد  اه  ناسنا  همه  لاـمک  نماـض  هک  تسا  یهـالا  ياـه 

59 ءاـسن /  لوسَّرلاو »... هللا  یلِإ  هوّدُرَف  ئَـش  یف  متعزاـنَت  نِإَـف  تسا ...«  هدرک  داـی  تما  فـالتخا  عفر  تدـح و  روـحم و  ناوـنع  هب  (ص )
جهن (؛» قَِحل اهمِزل  نمو  قَهز  اهنع  فّلخت  نم  قرَم و  اهمّدقت  نم   » دـیامرفیم ص )  ) مالـسا ربمایپ  تیروحم  ةرابرد  ع )  ) نانمؤمریما نینچه 
یسک ره  ددرگ و  كاله  دنامب , بقع  نآ  زا  هک  یسک  نآ  دوش و  جراخ  نید  زا  دریگ , یشیپ  نآ  زا  هک  یسک  ره  ( ] هبطخ 100 هغالبلا ،

نیا زا  تسا . يدوعـص  ریـس  دنوادخ , يوس  هب  ناسنا  یلماکت  ریـس  هللا ) لبح   ) ترتع نآرق و  تیروحم  دسر ]. وا  هب  دوشن , ادج  نآ  زا  هک 
نانچ .103 نارمع /  لآ  اوقرفَت ؛»... الو  ًاعیمَج  هللا  لبَِحب  اومِـصَتعاو   » دینزب گنچ  یهالا  نامـسیر  لبح و  هب  هک  دیامرفیم  میرک  نآرق  ور ,

هللا هب  ماصتعا  رگید , هیآ  رد  میرک  نآرق  دننکن . طوقس  ات  دناهریگتسد  بانط و  دنمزاین  دنلب , ياه  هرخص  رب  دوعص  يارب  نادرون  هوک  هک 
دنوادـخ هب  سکره  ( ] هیآ 101 نارمع , لآ  هروـس  ( ؛» میقتـسم طارِـص  یلِإ  يدُـه  دـقَف  هللااـِب  مصَتعَی  نَـمَو   »... دـیامرفیم هدرک , حرطم  ار 

تسا و ماکحاو  قالخا  دیاقع , رب  لمتـشم  هک  تسادخ  نید  نامه  هللا , لبح  تسا ]. هدش  تیاده  میقتـسم  طارـص  هب  ًاعطق  دـنک , ماصتعا 
ناـیب ترتع , نآرق و  تسا و  هدرک  روهظ  ترتـع  نآرق و  رد  هک  تسا  يدـحاو  تقیقح  نید , تسا . هللا  هب  ماـصتعا  هللا , لـبح  هب  ماـصتعا 

قالخا دیاقع , رد  نآرق  تقیقح  نوچ  میرادن و  نآرق  هب  کسمت  زج  یهار  دوخ , تاجن  يارب  سپ , دنتـسه . ص )  ) مرکا لوسر  یلیـصفت 
هللا لبح   » ترابع اب  ار  ع )  ) تیب لها  هیعدا , رد  هک  نانچ  دنیادخ ؛ لبح  زین  ترتع  تسا , هدرک  روهظ  ع )  ) هللا لوسر  كاپ  ترتع  لامعا  و 
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ریظن ؛ دـننکیم یفرعم  فصو  نیا  اب  ار  نآرق  زین  نانآ  میناوخیم و  ع ))  ) نینمؤملاریما ترایز  نانجلا , حـیتافم  « ) یقثولا ةورعلا   » و نیتملا »
اریز نآرق  هب  لمع  ْداب  امـش  رب  ( ] دنب 7 ، 856 هغالبلا ، جـهن  (؛»... نیتَملا لبَحلا  ّهنِإَف  هللا  باتِکب  مکیلَع   » دـیامرفیم ع )  ) ناـنمؤمریما هک  نیا 

... . [ تسا یهالا  مکحم  نامسیر  نآ 

شسرپ تسا ؟ تدحو  مزال  لماع  مه , ترتع  ای  تسا  یفاک  ناناملسم , تدحو  يارب  نآرق  ایآ 

هراشا

؟ تسا تدحو  مزال  لماع  مه , ترتع  ای  تسا  یفاک  ناناملسم , تدحو  يارب  نآرق  ایآ 

خساپ

لوسر هک  نآ  لاح  دنشاب ؛ کیکفت  لباق  رگیدمه  زا  دیاب  تروص , نآ  رد  اریز  دنتسین ؛ رثکتم  لقتـسم و  ازجم و  لبح  ود  ترتع , نآرق و 
راـحب ضوَـحلا ( » ّیلَع  ادرَی  یتَـح  اـقرتفَی  َنل   » دـش دـنهاوخن  ادـج  رگید  کـی  زا  زگره  اـه  نیا  دـندومرف  نـیلقث  ثیدـح  رد  ص )  ) مرکا
انبـسح  » تفگ ناوتیمن  نانچمه  و  هللا » باتک  انبـسح   » دـنتفگ یخرب  هک  نانچ  تسا ؛ یفاک  نآرق  هک  تفگ  دـیابن  ور , نیا  زا  (. 154 ,/ 23
بجوم هکلب  تسین , داـحتا  هیاـم  اـهنت  هن  موصعم , ماـما  نودـب  نآرق  دوب . تاـجن  لـها  يرگید , كرت  یکی و  ذـخا  اـب  ناوتیمن  و  ةرتعلا »

وُه  » دـیامرفیم نآرق  هک  نانچ  دـننکیم ؛ يزاس  هقرف  يزاس و  بهذـم  نآ ,  رب  دوخ  راکفا  هضرع  اب  ضیرم  ياه  لد  اریز  تسا ؛ فالتخا 
َءاغتبا هنِم  هباشَت  ام  نوعبّتیَف  غیَز  مهبوُلَق  ِیف  نیِذـَلا  اّمَأَف  تاهباشتم  َرخُأو  باـتِکلا  ّمُأ  ّنُه  تاـمکُحم  تاـیاهنِم  باـتِکلا  کـیلَع  لزنَأ  يذـَلا 

هب ور ,  نیا  زا  دنریگیم . هدیدان  ار  نآ  ياهدومنهر  لوصا و  میهافم و  دـننکیم و  افتکا  نآ  تءارق  هب  زین  یخرب   7 نارمع /  لآ  ۀنتفلا »...
ۀمئَأ مّهنأَک  ۀعامَجلا  یلَع  اوقرتفَاو  ۀقرُفلا  یلَع  موَقلا  عمَتجاَف   » دیامرفیم ع )  ) ریما ترـضح  هک  نانچ  دـنوشیم ؛ راتفرگ  فالتخا  تتـشت و 

نب یلع  ماـما  هبطخ 147 ) هغالبلا ,  جـهن  «. ) هربِز هّطَخ و  ّالِإ  نوفرعَی  ـالَو  همـسإ  اـّلإ  هنِم  مهدـنِع  َقبی  ِملَف  مهماـمِإ  باـتِکلا  سَیلَو  باـتِکلا 
, تمایق زور  ات  نآرق , موصعم و  تسا . نآرق  نامه  هللا  لبح  دنکیم و  ماصتعا  یهللا  لبح  هب  هک  تسا  یسک  موصعم  دومرف  ع )  ) نیـسحلا
هک یلاعت  كرابت و  يادـخ  نخـس  يانعم  تسا  نیا  ماما و  هب  نآرق  دـنکیم و  تیادـه  نآرق  هب  ماما  دـش و  دـنهاوخن  ادـج  رگید  کی  زا 

موَی یلِإ  ناـقرتفیال  نآرقلا  وه  هللا  لـبَح  هللا و  لـبَِحب  مصتعُم  وُه  ع )  ) لاـقف . »... 9 ءارـسا /  موقَأ » یِه  یتِّلل  يدـهَی  نآرقلا  اذـه  ّنِإ   » دومرف
, نیلقثلارون «. ) موقا یِه  یتِّلل  يدهَی  نارقلا  اذه  ّنِإ   » لجوزع هللا  لوَق  کلذَو  مامِإلا  یلِإ  يدهَی  نارُقلا  نارُقلا و  یلإ  يدـهَی  مامِإلاو  ۀـمایقلا 

نَع مهاهَنَف  نوفلتخَی  مهّیبَن و  دـَعب  نوقرتفیَـس  مّهنَآ  ملَع  یلاعت  كرابَت و  هللا  ّنِا   » دومرف اوقّرفت » الو  ۀـیآ ...«  هرابرد  ع )  ) رقاب ماـما  ( 1/377
زا سپ  , مدرم هک  تسنادیم  دـنوادخ  [ ؛» اوقرفتی ـالَو  ص )  ) دـمحم لا  ۀـیالِو  یلَع  اوـعمتجَی  نَأ  مهرمَأَـف  مهلبَق  ناـک  نَم  یهَن  اـمَک  قرفّتلا 
رب هک  درک  رما  ناـنآ  هب  دوـمرف و  یهن  هقرفت  زا  نیـشیپ  ياـهتما  دـننامه  ار  ناـنآ  سپ , دـش . دـنهاوخ  قرفتم  ص )  ) مرکا لوـسر  تلحر 
نآ یب  هعماج  بایـسآ  هک  تسا  یبطق  نامه  ماما  نیاربانب , ( 1/378 نیلقثلارون , . ) دنوشن قرفتم  دننک و  عامتجا  ص )  ) دـمحم لآ  تیالو 

نونکا . دنتسه هللا  لبح  قادصم  ص ,)  ) ربمایپ ترتع  هک  دش  هتفگ  دوب . دهاوخ  ییارقهق  ریس  تتـشت و  راتفرگ  دکار , ۀعماج  تسا و  دکار 
 / نارمع لآ  ًاعیمَج « هللا  لبَِحب  اومِـصَتعاو   » ۀـیآ هرابرد  یـشسرپ  هب  خـساپ  رد  ع )  ) مظاک ماما  مینکیم 1 ـ هراـشا  هنیمز  نیا  رد  یتاـیاور  هب 

يذلا هللا  لبح  مه  ص )  ) دـمحم لا   » دومرف ع )  ) رقاب ماما  2 ـ ( 377  / 1 نیلقثلاون , نیتملا ( .» هللا  لـبح  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  ّیلع   » دومرف  103
ار نانآ  هب  ماصتعا  نامرف  دـنوادخ  هک  دنتـسه  هللا  لبح  نامه  ص )  ) دـمحم لآ  [ ؛»... ًاعیمَج هللا  لبِحب  اومـصَتعاو   » لاـقف هب  ماـصتعإلاب  رمأ 
« ّاعیمج هللا  لبحب  اومـصتعاو   » هیآ هرابرد  ع )  ) قداص ماما  ترـضح  3 ـ ( 377  / 1 نیلقثلارون , ...« ) اومـصتعاو  » دومرف نآزا  سپ  .[ تسا هداد 

(1/377 نیلقثلارون « ) لبحلا نحن   » دومرف
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شسرپ دنمادکیمالسا ؟ تدحو  ییادیپ  ياه  هنیمز 

هراشا

؟ دنمادکیمالسا تدحو  ییادیپ  ياه  هنیمز 

خساپ

طخ ییامنهار  3 ـ كرتشم .  یـشم  طخ  یناـبم  لوصا و  هئارا  2 ـ كرتشم . فدـه  نداد  زا 1 ـ تسا  ترابع  تدـحو , ییادـیپ  ياه  هنیمز 
ياه هنیمز  یلک  نیوانع  كرتشم . ربهر  دحاو و  يامنهار  زا  يوریپ  5 ـ یّلک . یشم  طخ  ششوپ  ریز  یئزج  غورف  میلعت  4 ـ كرتشم . یشم 

مکحَیَف ماکحَألا  نِم  مکُح  یف  ۀیضَقلا  مهدحَأ  یلَع  دَرت   » دومرف هک  اج  نآ  تفای ؛ ع )  ) یلع ترضح  نخس  رد  ناوتیم  ار  تدحو  ییادیپ 
بّوُصیف مهاضقَتـسا  يَذلا  مامإلا  دنِع  کلِذب  ةاضُقلا  عمتجَی  ُّمث  هلوق  فالِخب  اهیف  مکحَیَف  هریَغ  یلَع  اهنیِعب  ۀیـضَقلا  کِلت  درت  ُّمث  هیأِرب  اهیف 

جهن !« ) هوصَعَف هنَع  مهاهَن  مَأ  هوعاـطآَف ! فـالتخِإلاب  هناحبُـس  هللا  مهَرمآـفآ  دـحاو  مهباـتک  دـحاو و  مهُّینبو  دـحاو ! مُههلِإو  ًاـعیمج  مهءارا 
يرگید یـضاق  دزن  اوعد  نیمه  نآ , زا  سپ  دـنکیم . مکح  دوخ  يأر  هب  یـضاق  دوـشیم و  حرطم  ییاوـعد  یهاـگ  ( ] هبطخ 18 هغالبلا ،

ار همه  يأر  وا  دـنیآیم و  هدرک  بصن  ار  اهنآ  هک  ناـشیاوشیپ  دزن  همه  سپـس  دـهدیم . رظن  لوا  یـضاق  فـالخ  رب  وا  ددرگیم , ناونع 
ناـشن یبوخ  هب  ترـضح  نا  نخـس  تسا ]! یکی  ناـشباتک  یکی و  ناـشربمایپ  و  یکی ! اـه  نآ  يادـخ  هک  یتروـص  رد  دـنکیم ! قیدـصت 

«, دحاو مهباتکو   » كرتشم یـشم  طخ  همانرب و  و  دحاو » مهّیبن   » دـحاو يربهر  و  دـحاو » مههلإ   » كرتشم تاداقتعا  فدـه و  هک  دـهدیم 
دراو یبیسآیمالسا  عماوج  تدحو  هب  ات  دننک  يرادساپ  یبوخ  هباز  تدحو  لماوع  نیا  زا  دیاب  ناناملـسم  نیاربانب , تسا . نیرفآ  تدحو 
لتَقلا ّنِإَو  (ص ) هللا لوسر  عَم  اّنُک  دقلَف   » دـیامرفیم هراب  نیا  رد  ترـضح  نآ  دـش . عقاو  ع )  ) یلع ترـضح  نامز  رد  هک  هنوگ  نآ  دوشن ؛

یلَع ًاربَصو  رمِألل  ًامیلـسَت  قَحلا و  یلَع  ًاّیـضُم  ًانامیِإ و  ّالإ  ةّدِش  ۀبیـصُم و  ّلُک  یلَع  دادَزن  امَف  تابارقلاو  ناوخِإلاو  ءانبَألاو  ءابالا  یلَع  رودَیل 
یَف انعِمَط  اذِإَف  لیوّأَتلاو  ۀهبُّـشلاو  جاجوعِإلا  غیَزلا و  نِم  هیف  لخَد  ام  یلَع  مالـسِإلا  ِیف  انَناوخِإ  لتاُقن  انحبـصَأ  اـّمنِإ  اـّنِکلو  حارِجلا  ضـضُم 

میدوب ربمایپ  اب  ام  ص )  ) ربمایپ نامز  رد   ] ینعی اهاوس .»! اّمع  انکسمأ  اهیف و  انبَغر  اننَیب  امیف  ۀّیقبلا  یِلا  اِهب  ینادتَنو  انتعَـش  اِهب  هللا  ُملی  ۀلـصِخ 
دـشیم و هدوزفا  ام  نامیا  رب  یتبیـصم  ره  ندـش  دراو  اب  دزیم و  رود  ناشیوخ  و  ناردارب , نادـنزرف , ناردـپ , درگادرگ  راتـشک  لـتق و  و 
رد نیغورد  لیوأت  ریـسفت و  راکفا و  رد  اه  ههبـش  ذوفن  اه و  يژک  روهظ  نید و  رد  اهراگنز  شیادیپ  اب  زورما  اما  میدوب ؛ مّمـصم  ابیکش و 
نآ ۀلیـسو  هب  تسام و  تدحو  ثعاب  يزیچ  مینک  ساسحا  هاگ  ره  سپ , میدش . هدناشک  نینوخ  گنج  هب  دوخ  ناملـسم  ناردارب  اب  نید ,

هتفرگ و ار  نآ  میهدیم و  ناشن  لیامت  نآ  هب  مینکیم , مکحم  ار  اهدـنویپ  ةدـنامیقاب  رپ و  ار  اه  فاکـش  میوشیم و  کیدزن  رگیدـکی  هب 
, یهالا يربهر  زا  يوریپ  تّوبن و  هب  داـقتعا  ینیرفآ  تدـحو  هب  زین  رگید  ياـج  رد  ع )  ) ناـنمؤم ریما  مینکیم ]. كرت  ار  گـنج  هار  رگید 

جهن (؛»... مهتفلُأ هتوعَد  یلَع  عـمَج  مهتَعاـط و  هتّلِمب  دـقعَف  ًـالوسَر  مهیلِإ  ثَعب  نیح  مهیلَع  هللا  مِعن  عـقاوَم  یلِإ  اورُظناَـف   » تسا هدرک  هراـشا 
هک تشاد  ینازرا  نانآ  هب  مالـسا  ربمایپ  تثعب  ماگنه  هب  دـنوادخ  هک  دـیرگنب  یگرزب  ياه  تمعن  هب  لاـح  ( ] دنب 98 هبطخ 192 ، هغالبلا ،

غَّلبو هب  رمُأ  اِمب  عدَـصَف   » دـیامرفیم رگید  ياج  رد  زین  تخاس ]. ... دـحتم  ار  اهنآ  شتوعد  اب  داد و  دـنویپ  دوخ  نییآ  اـب  ار  ناـنآ  تعاـطا 
یف ۀحِداقلا  ِنئاغّضلا  رودّصلا و  یف  ةرغاولا  ةوادَعلا  دَعب  ماحرألا  ِيوذ  نَیب  لمِشلا  هب  ّفلَأو  قتَفلا  هب  قتَر  عدَّصلا و  ِهب  هللا  ّملَف  ّهبَر  تالاسِر 

هب دـنوادخ  درک و  غالبا  ار  شراگدرورپ  ياه  تلاسر  درک و  ماـیق  ادـخ  ناـمرف  ماـجنا  يارب  ربماـیپ  ( ] هبطخ 231 هغالبلا ، جـهن  «.) بولقلا
هک نآ  زا  سپ  تخاس ؛ رارقرب  یگناگی  نادنواشیوخ  نیب  دیشخب و  یگتـسویپ  ار  اه  هلـصافو  درک  رپ  ار  یعامتجا  ياه  فاکـش  وا  ۀلیـسو 

.[ دوب هدش  نیزگیاج  اه  لد  رد  هتخورفارب  ياه  هنیک  اه و  هنیس  رد  ینمشد  شتآ 
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یعامتجا شقن 

نایم قافن  هقرفت و  بجوم  بهاذم  نایدا و  نیاربانب  هدش  هتخیر  هار  نیا  رد  هک  يدایز  ياهنوخ  دراد و  رطاخب  ار  یناوارف  یبهذم  ياهگنج  خیرا  تـ
؟  دنا هدش  رشب  دارفا 

شسرپ

هقرفت و بجوم  بهاذم  نایدا و  نیاربانب  هدـش  هتخیر  هار  نیا  رد  هک  يدایز  ياهنوخ  دراد و  رطاخب  ار  یناوارف  یبهذـم  ياهگنج  خـیرا  تـ
؟  دنا هدش  رشب  دارفا  نایم  قافن 

خساپ

و هتفرگ ,  تروص  بهذـم  نافلاخ  ناوریپ و مـ نایم  هکلب  هدوبن  بهاذـم  یقیقح  نیتسار و  ناوریپ  نایم  تق  رد حـقـیـ تا  ـ فـال ـتـ خا ـالوا : 
تافارخ اب  ینامـسآ  بهاذـم  نتخیمآ  اوران و  ياهبـص  ـب و تـعـ هاذ فیرحت مـ رطاخب  هکلب  هدوب  اهنآ  یبهذـم  تاـمیلعت  رطاـخ  هب  هن  نیا 

تروص هب  اهگنج  هک  یلاح  رد  هدش  هدیچرب  يرـشب  عماوج  زا  یتمـسق  زا  بهذم  ریثات  لقاال  ای  بهذ  زورما مـ ایناث :  تسا  هتفرگ  تروص 
یم رو  هلعش  نوگانوگ  ياه  هنا  هب بـهـ ار  اهگنج  شتآ  دنراکهانگ و  هک  دنتـسه  شکرـسدارفا  نیا  تسا و  هتفای  شرتسگ  يرتکانتـش  ـ حو

ياهزرم زا  يرایسب  هک  دندش  ببـس  یتسرپ  تی  داژ پـر  əو مـلـ دض نـ تیصاخ  رثا  رب  مالـسا  اصوصخم  ینامـسآ  بهاذم  اثلاثدنزاس : 
زا یکی  اعبار :  دش .  فذح  رـشب  یگدنز  خیرات  زا  بهذم  وترپ  رد  اهگنج  بیترت  نیا  هب  دوش و  هدـیچرب  يا  ș ę ییایفارغج و  يداژن و 

اهنآ ناوریپ  ناربمایپ و  نایم  رد  ییاهگنج  لی  ـ لد نیمه  هب  تسا  هدوب  هدیدجنر  مورحم و  تاقبط  نتخاس  دازآ  ینامسآ  بهاذم  ياهتلاسر 
يدازآ داهج  تقیقح  رد  ـن جـنـگـهـا کـه  یا ـت و  ـسا ـتـه  فر ـی گـ مرد ـا  هدور ـمـ نو اهنوعرف  نوچمه  ناگدـننک  رامعتـسا  نارگمتـس و  اـب 

 . دنیآ یم  باسح  هب  اهنآ  توق  هطقن  هکلب  دندوبن  بیع  بهاذم  يارب  اهنت  هن  دندش  یم  بوسحم  اهناسنا  شخب 

؟ تسیچ شدوخ  طیحم  هدنزاس  ناسنا  هک  نخس  نیا  يانعم 

شسرپ

؟ تسیچ شدوخ  طیحم  هدنزاس  ناسنا  هک  نخس  نیا  يانعم 

خساپ

. دـنک یگنهامه  نانآ  رادرک  راتفر و  اب  دوش و  تعامج  اب  گنرمه  دـیاب  ناسنا  دـنیوگ  یم  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  ربارب  رد  هلمج  نیا 
میمـصت هدارا و  يراوتـسا  اب  دریگن و  رارق  طیحم  رب  مکاح و  لامعا  راکفا و  ریثأت  تحت  هکنیا  ینعی  دشاب  دوخ  طیحم  هدنزاس  دـیاب  ناسنا 

کین لامعا  یقالخا و  لیاضف  دیاقع و  ریثأت  تحت  ار  طیحم  هکلب  دریگن ، رارق  طیحم  ریثأت  تحت  دراذگب ; رثا  نارگید  رد  هک  دنک  يراک 
75ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دهد رارق  شیوخ 

؟ دنراذگیم رانک  هنحص  زا  ار  دوخ  دوشن و  ایر  ناشراک  هکنیا  رطاخ  هب  هعماج  لاعف  رشق  دننکیم  توکس  ای  مینکیم  توکس  ارچ 

شسرپ
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؟ دنراذگیم رانک  هنحص  زا  ار  دوخ  دوشن و  ایر  ناشراک  هکنیا  رطاخ  هب  هعماج  لاعف  رشق  دننکیم  توکس  ای  مینکیم  توکس  ارچ 

خساپ

رد مه  ینیمخ (  ماما  ترضح  دیاهتشون و  امش  هک  تسا  يا  هتکن  نامه  هنافساتم  تسا  یلتبم  نادب  یمالسا  هعماج  هک  یتالکـشم  زا  یکی 
تمدخ زا  ار  دوخ  هک  تسین  ینعم  نادب  متفگ  هچنآ  : " دنیامرفیم دناهداد و  زیهرپ  ار  وا  يراک  نینچ  زا  هتـشون  دوخ  دنزرف  هب  هک  ياهمان 

ءایبنا هریس  راد ، ناکد  ناشیورد  ای  تسا  کسنتم  نالهاج  تافص  زا  نیا  هک  یـشاب  هللا  قلخ  رب  لکو  ریگ  هشوگ  یـشکب و  رانک  هعماج  هب 
هیلع يوق  همه  هب  مایق  رد  یهلا  تحاس  هب  ناگتـسباو  دـنب و  دـیق و  ره  زا  ناراگتـسر  هللااب و  ناـفراع  دـمآ  رـس  هک  راـهطا (  همئا  و  ماـظع ( 
رگا دـهدیم و  سرد  ام  هب  دـناهدرک  اهـششوک  هدرب و  اهجنر  ناهج  رد  تلادـع  ءارجا  رد  هدوب و  نامز  ياهنوعرف  یتوغاط و  ياهتموکح 
تلع هکنیا  و  ( 1") ملسمب سیلف  نیملسملا  روماب  مهتی  مل  حبـصا و  نم   " دوب دهاوخ  نامیاشگ  هار  میـشاب  هتـشاد  اونـش  شوگ  انیب و  مشچ 

نتـسویپ ناشن  دـننک  يریگ  هشوگ  رگا  دـننکیم  رکف  یخرب  هکنیا  ینید و  ینابم  زا  طـلغ  تشادرب  هاـگ  تفگ  دـیاب  تسیچ ؟ يرما  نینچ 
رودب هچ  ره  یمدآ  نوچ  تسا . یبلط  تحار  هاگ  و  تسا ، مدآ  دصق  هزیگنا و  كالم  هکنآ  لاح  تسا و  ایند  هب  هجوت  مدع  ادخب و  ناسنا 

رود ار  يرایسب  یتفآ  نوچ  مه  یبلط  تحار  نیا  دوب ، دهاوخ  رتتحار  دزادرپن  نآ  نامرد  هب  هدیبدن و  ار  اهدرد  دشاب و  عامتجا  ۀنحص  زا 
ار ماما (  ناـشیامرف  لیـصفت  ( 1 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . دوـمن دـنهاوخ  تسرد  شیوـخ  يارب  مه  یتاـهیجوت  هـتبلا  هتـشاد و  هـگن 

. دییامرف هعلاطم  هحفص 13  قشع  هر  باتک  رد  دیناوتیم 

طیحم زا  ام  هن  دشاب  ریذپ  ریثات  ام  زا  طیحم  ات  مینک  هچ 

شسرپ

طیحم زا  ام  هن  دشاب  ریذپ  ریثات  ام  زا  طیحم  ات  مینک  هچ 

خساپ

سار رد  ار  اهنآ  هب  لـمع  نوماریپ ، طـیحم  دوخ و  تاـیحور  اـب  بساـنتم  دـینک و  هجوت  ریز  ياـهراکهار  طـیحم ، رد  يراذـگ  ریثاـت  يارب 
يزاس رهاظ  ای  رابجا و  يور  زا  تقو  چـیه  دیـشاب و  هتـشاد  داقتعا  نیقی و  دوخ ، ياهرادرک  اـهراتفگ و  هب  . 1 دیهد : رارق  دوخ  ياههمانرب 

دروخرب شوخ  . 3 دینک . لمع  نآ  هب  دوخ  یشرافس ، تحیصن و  ای  بلطم  نایب  زا  لبق  دیشاب و  لماع  دییوگیم ، هچنآ  هب  دینکن ;2 . لمع 
نانآ هب  هراومه  دیشاب و  هتـشاد  تسود  ار  نارگید  . 4 دیهدن . زورب  دوخ  زا  یفعـض  هطقن  تقو  چیه  ناتیاهدروخرب  رد  دیـشاب و  فوطع  و 

و  ) دـیهد رارق  دوخ  ئهوسا  وگلا و  ار  نید  ناملاع  یهلا و  يایلوا  موصعم ، ناماما  (ص ،) ربمایپ ياـهدروخرب  راـتفر و  . 5 دیراذگب . مارتحا 
لفاحم رد  . 7 دـیهد . ماجنا  ادـخ  يارب  ار  نآ  دـیراذگن و  تنم  تقو  چـیه  دوخ ، بوخ  ياهراک  رد  . 6 هنـسح .) هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل 
تقادص ییوگتسار ، . 8 دیشاب . مدقشیپ  هدرک و  تکرش  ریخ و )... ياهراک  یبهذم ، ياهنشج  اعد ، تاسلج  تعامج ، ياهزامن   ) یبهذم

. دیهد رارق  دوخ  ياهراک  سار  رد  ار  يراکتسرد  و 

؟  تسیچ ناریا  رد  يراکیب  تلع 

شسرپ
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؟  تسیچ ناریا  رد  يراکیب  تلع 

خساپ

يژولونکت و دـشر  یللملا  نیب  حطـس  رد  هلأـسم  نیا  هدـمع  لـلع  زا  یکی  ( 1 تسا . یناهج  هلأـسم  کـی  دراد و  یفلتخم  لـلع  هلأـسم  نیا 
ام روشک  رد  هژیو  هب  نآ  رگید  لماع  ( 2 دریگب . ار  رگراک  اهدص  ياج  تسا  نکمم  دحاو  هاگتسد  کی  اریز  تسا  ینیـشام  دیلوت  ناکما 
زا لکـشم  نیا  هنافـسأتم  تسا . هعماج  رد  راک  گـنهرف  رگید  لـماع  ( 3 تسا . ازلاغتـشا  يدـیلوت و  ياهراک  رد  يراذگهیامرـس  دوبمک 

تشپ  ) حالطصا هب  يرادا و  لغاشم  يوجتـسج  ردهدرکلیـصحت  رـصانع  هژیو  هب  دارفا  زا  يرایـسب  هک  دمآ  دیدپ  ناریا  رد  يولهپ  نارود 
روط هب  اریز  دوشیم  رتدیدش  یلاع  شزومآ  یمک  شرتسگ  اب  بالقنا  زا  سپ  هلأسم  نیا  دنهدیمن . نت  يراک  ره  هب  دنتسه و  ینیـشنزیم )

ار زاین  نیا  هب  ییوگخساپ  ناوت  هعماج  هک  یلاح  رد  دنراد  ار  دوخ  صاخ  یلغـش  تاراظتنا  یـشزومآ  هلحرم  نیا  نالیـصحتلا  غراف  یعیبط 
. دنروآ يور  يرگید  ياهراک  هب  دنریگب و  هدیدان  ار  دوخ  یملع  قباوس  مه  یبایراک  رطاخ  هب  دنوشیم  راچان  دارفا  ور  نیا  زا  درادن 

؟ دنتسین لوءوسم  نازابرس  هدش ء  فلت  تاقوا  لابق  رد  یتموکح  نالوئسم  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسین لوءوسم  نازابرس  هدش ء  فلت  تاقوا  لابق  رد  یتموکح  نالوئسم  ایآ 

خساپ

دوجو لصا  نیا  ایند  مامت  رد  تفر . دـهاوخ  تسد  زا  مزال  یعافد  یگدامآ  نآ  نودـب  تسا و  هعماج  ياهزاین  زا  یکی  هفیظو  ماظن  لـصا 
یمزر شاب  هدامآ  یعون  اهنآ  دوجو  اما  دـننامب ؛ لطعم  تسا  نکمم  دـیدم  ياهتدـم  هفیظو -  رداک و  زا  معا  یماظن -  لنـسرپ  هک  دراد 

رد زین  یـصاخ  ینیع  راک  رگا  تسا و  یگدامآ  ظفح  نیمه  اهنآ  تلاسر  نیارباـنب  تسا . یعاـمتجا  رطخ  طیارـش  رد  عیرـس  شنکاو  يارب 
. تسین تقو  نداد  رده  يانعم  هب  دنشاب  هتشادن  حلص  طیارش 

؟ دراد یعامتجا  شقن  هچ  دیحوت 

شسرپ

؟ دراد یعامتجا  شقن  هچ  دیحوت 

خساپ

تهج زا  دنوادخ  نتـسناد  هناگی  دیحوت  داعبا  زا  یکی  هک  ظاحل  نیدـب  دراد  عامتجا  رد  ار  شقن  نیرتیلاع  دـنوادخ  ّتینادـحو  هب  داقتعا 
تعاطا ماما  ربمایپ و  دننام  یهلا  ناربهر  زا  رگا  درک و  تعاطا  ادـخ  زا  دـیاب  اهنت  دـیتسرپ  ار  ادـخ  اهنت  دـیاب  هک  هنوگنامه  تسا و  تدابع 

نامرف زا  اهنت  تسا  ادـخ  یگناگی  هب  دـقتعم  هک  یـسک  ساسا  نیا  رب  ددرگیمرب  دـنوادخ  هب  اهنآ  تعاطا  هک  تسا  ظاحل  نیا  زا  دوشیم 
. دوریمن دننکیم  ییاورنامرف  مدرم  رب  روز  هب  هک  اهتوغاط  یگدنب  تعاطا و  راب  ریز  دریگیم و  ماهلا  دنوادخ 
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؟ دشاب اراد  دیاب  مایپ  غالبا  يارب  ار  یطیارش  هچ  غّلبم »  » کی

شسرپ

؟ دشاب اراد  دیاب  مایپ  غالبا  يارب  ار  یطیارش  هچ  غّلبم »  » کی

خساپ

هعماج هب  ار  یمایپ  دهاوخ  یم  هک  یسک  ینعی  تسا ؛ مایپ  تیهام  ییاسانـش  تسا ، بتکم  دوخ  ییاسانـش  غلبم  رفن  کی  يارب  طرـش  نیلوا 
نیا هار  بتکم و  نیا  ياههیاپ  لوصا و  بتکم ، نیا  فدـه  هک  دـشاب  هدـیمهف  دـیاب  دـشاب ، انـشآ  مایپ  نآ  تیهام  اب  شدوخ  دـیاب  دـناسرب 

، بتکم نیا  داعم  دـیحوت و  بتکم ،  نیا  فراـعم  تسیچ ، بتکم  نیا  تسایـس  داـصتقا و  قـالخا و  دـسر ، یم  اـجک  هب  تسیچ و  بتکم 
هتخانـش و ار  مایپ  نآ  شدوخ  هکنآ  نودـب  دـناسرب  مدرم  هب  ار  یماـیپ  دـناوت  یم  یـسک  رگم  رخآ  تسیچ . بتکم  نیا  تاررقم  ماـکحا و 

دیلقت عجرم  یـسک  دوشیم  روطچ  دشاب . هدناوخن  هقف  اما  دشاب  دیلقت  عجرم  رفن  کی  مییوگب  هک  تسا  نیا  لثم  نیا  دـشاب !؟ هدرک  كرد 
یکـشزپ اما  دـشاب  بیبط  دـهاوخ  یم  رفن  کی  هک  تسا  نیا  لثم  ای  و  دـشاب !؟ هدـناوخن  هقف  دـهدب و  اوتف  هقف  ساـسا  رب  دـهاوخب  دـشاب و 

تروص هب  مهنآ  مالـسا ، تخانـش  یملع و  تاعالطا  تعـسو  هزادنا  هچ  ات  غلبم  رفن  کی  يارب  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دشاب . هدناوخن 
ییاسانـش ایناث  غیلبت و  لیاسو  ندرب  راک  هب  رد  تراهم  الوا  تسا  مایپ  کی  لـماح  هک  یـسک  يارب  طرـش  نیمود  تسا  مزـال  بتکم  کـی 

رظن زا  شدوـخ  هکلب  دـهدن و  رارق  هدافتـسا  دروـم  ار  يرازبا  هچ  دـهدب و  رارق  هدافتـسا  دروـم  ار  يرازبا  هچ  دـنادب  دـیاب  ینعی  تساـهنآ ؛
. دیاهدینش ًامتح  ار  تلاسر  هب  نارمع  نب  یسوم  تثعب  ناتـساد  دشاب . هتـشادن  ار  يرازبا  هچ  دشاب و  هتـشاد  ار  يرازبا  هچ  یعیبط ، ياهرازبا 

درد ار  شا  هلماح  نز  تسا . یناراب  کیرات و  یبش  دنکیم . تکرح  شرسمه  اب  ددرگرب ، رـصم  هب  دهاوخ  یم  هرابود  هک  لاس  هد  زا  دعب 
يرون نابایب  نآ  زا  يا  هطقن  رد  ناهگان  درادن . مه  ندرک  مرگ  هلیسو  یلو  دنک  مرگ  ار  شنز  دیاب  تسا و  درـس  مه  اوه  دریگیم . نامیاز 
ناـیرج ناـیرج ، تسین ؛ شتآ  هک  دوش  یم  موـلعم  اـجنآ ، دور  یم  تسا . شتآ  دـنک  یم  رکف  انیـس .) يداو  روـط ، يداو  رد   ) دـنیب یم  ار 

، یتسه ادـخ  غلبم  ینعی  یتسه  ام  لوسر  دـعب  هب  نیا  زا  هک  دـسریم  ادـن  دوش ؛ یم  ثوعبم  نارمع  نب  یـسوم  اج  نامه  رد  تسا . يرگید 
، دـناد یمن  یفاـک  ار  شدوخ  يربمغیپ  دراد . یطیارـش  غلبم  کـی  هک  دـمهف  یم  یـسوم  یناـسرب . ناـینوعرف  نوعرف و  هب  دـیاب  ار  اـم  ماـیپ 
، موشن تحاران  موشن ، ینابصع  هک  نانچنآ  هدب  ردص  حرش  هدب ، ناوارف  هلـصوح  نم  هب  ایادخ  يردَص » یل  حَرْـشا  ِّبَر  : » دراد ییاهاضاقت 

ناسآ نم  رب  ار  نیگنـس  تیرومآـم  نیا  /25 و 26  هط يرما » یل  رِّسَی  َو  ، » دـهاوخیم یلدایرد  غیلبت  راک  هک  نک  ملداـیرد  میاـین ، گـنت  هب 
تسا یبلطم  بلطم  نیا  دیؤم  درامش .) یم  گرزب  ردقچ  نارمع  نب  یسوم  میرامـش و  یم  کچوک  ردقچ  ام  ار  غیلبت  راک  دینیبب   ) نادرگ
َکیَلَع یقُلنَـس  ّانِا  : » دـیامرفیم مدرم  تیادـه  مالـسا و  غیلبت  ینعی  شتیرومآـم  هب  عجار  مرکا  ربمغیپ  هب  میرک  نآرق  مرکا . ربمغیپ  هب  عجار 

هب دـنک ، یم  ینیگنـس  ربمغیپ  شود  هب  هک  تسا  يراـب  تشاذـگ . میهاوخ  وت  شود  هب  نیگنـس  راـب  کـی  بیرق  نع   5  / لمزم ًالیقَث » ًـالوَق 
ار هرگ  ایادخ  یناسل » نم  ًةَدقُع  ُللحا  َو  : » تفگ دوخ  ياهاضاقت  همادا  رد  (ع ) یسوم ام !؟ مییوگیم  هچ  دنکیم ! ینیگنس  ناربمغیپ  شود 

هدب میهفت  تردق  نم  هب   28 ، 27/ هط یلوَق » اوهَقفَی  ، » هدب هقطان  يرونخـس و  تردـق  هدـب ، اراوگ  اسر و  ینایب  نم  هب  نک ، زاب  نم  نابز  زا 
هک نک  رارقرب  مدرم  نم و  نیب  يا  هطبار  دـننک ؛ كرد  دـنمهفب ، مدرم  منک و  ءاـقلا  مدرم  هب  ینک  یم  یحو  نم  هب  هک  ار  یتـقیقح  نآ  هک 

دـننک و لایخ  يرگید  زیچ  دوخ  شیپ  اهنآ  میوگب و  يزیچ  نم  هکنیا  هن  دـنریگب  نم  زا  یهاوخ  یم  وت  هک  يروط  نآ  انیع  ار  بلطم  مدرم 
یعیبط روما  یلو  تسا ) یباستکا  نآ  زا  يرادـقم  هتبلا   ) تسا یعیبط  رما  کـی  ناـیب  هوق  تردـق و  منک . ناـیب  مراد  هک  ار  هچنآ  مناوتن  نم 

رثا رد  دادعتـسا  نیا  دـشاب و  هتـشاد  يدادعتـسا  کی  دـیاب  صخـش  هک  یـشزرو  ياهراک  لثم  دـنوشب ، تیوقت  باستکا  نیرمت و  اـب  دـیاب 
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. دوش یم  لیمکت  یشزرو  ياهنیرمت 

؟  تسیچ هاگشناد  رد  یگنهرف  هعومجم  کی  زا  راظتنا 

شسرپ

؟  تسیچ هاگشناد  رد  یگنهرف  هعومجم  کی  زا  راظتنا 

خساپ

حطس ياقترا  هب  هراومه  دنسانشزاب و  یبوخ  هب  ار  نآ  توق  فعـض و  طاقن  یگنهرف و  تیعـضو  - 1 هک :  تسا  نیااهنآ  زا  یـساسا  راظتنا 
؛ دنشاب هتشاد  عونتمو  باذج  بوخ ،  ياه  همانرب  یگنهرف  ياه  ناصقن  حالصا  يارب  - 2 دنزادرپب ؛ یگنهرف  یسانش  نایرج  رد  دوخ  شنیب 

.; دنراذگب رگیدکی  اب  ییور و  ایور  هن  مهافت ،  يراکمه و  رب  ار  انب  یگنهرف  ياه  تیلاعف  رد  - 3

؟  تسیچ بالقنا  عطقم  نیا  رد  زابناج ، یجیسب  يوجشناد  کی  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ بالقنا  عطقم  نیا  رد  زابناج ، یجیسب  يوجشناد  کی  هفیظو 

خساپ

تهج هتسویپ  شالت  یملع و  داهج  - 1 تسور :  هبور  هنمادرپو  ریگیپ  داهج  هس  اب  نامیا  اب  دـهعتم و  يوجـشناد  ره  بالقنا  عطقم  نیا  رد 
یـسایس و لـیاسم  تسرد  كردو  تخانـش  فـلتخم و  ياـه  هصرع  رد  نـید  تاـیوتحم  نآ و  فراـعم  مالـسا و  رتـشیب  هـچ  ره  تخاـنش 
-3 نید .  نایاوشیپو  نآرق  ادخ ،  اب  هتسویپ  طابترا  قیرط  زا  شیوخ  ینامیا  يونعم و  ناینب  تیوقت  ياتسار  رد  یلمع  داهج  - 2 یعامتجا . 

ساسحا روعـش و  یهاگآ ،  هب  ندیـشخب  تیوقت  هاگـشناد و  طیحم  رد  تیونعمرون  ندـنارتسگ  تهج  رد  شالت  ینعی ،  یعامتجا ؛  داـهج 
 . ; نایهاگشناد رد  ینید 

؟ درک یگدنز  تحار  زیمآ و  تملاسم  یعامتجا  یگدنز  رد  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک یگدنز  تحار  زیمآ و  تملاسم  یعامتجا  یگدنز  رد  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

، نآ نتـسب  راکب  قوقح و  نآ  اب  یئانـشآ  تروص  رد  هک  دنرادروخرب  رگیدکی  هب  تبـسن  یلباقتم  قوح  زا  یعامتجا  یگدنز  رد  اه  ناسنا 
نآ نتفرگ  راک  هب  دعب ، هلحرم  رد  و  قوقح ، نیا  اب  ییانشآ  تسخن ، هلحرم  رد  ام  هفیظو  سپ  دش . دهاوخ  ماجنا  هنزاوماب  یعامتجا  طباور 
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میـسانش یمن  ار  نیزاوم  قوقح و  ای  ینعی  تسا ; لحارم  نیا  زا  یکی  رد  دوبمک  زا  تسه ، یمحازت  مداصت و  هعماج  رد  رگا  و  دـشاب . یم 
دنهاوخ مه  رانک  ار  یتحار  یگدنز  اه  ناسنا  عطق  روط  هب  یعامتجا ، قوقح  نیزاوم و  تیاعر  اب  میریگ . یمن  راکب  تسرد  ار  اه  نآ  ای  و 

هک دـشخب  یم  ار  یتیفرظ  شنیب و  ناسنا  هب  ینید  هشیدـنا  تسین ، نکمم  یگداس  هب  یتحار  تنیما و  لماک  روصت  هک  اجنآ  زا  اـما  تشاد ،
1909ـ ـ  نم اهیلا  يّرقم و  راد  اهناف  یترخآ  رما  حلـصاو  : » میناوخ یم  هبنـش  هس  زور  ياعد  رد  دشاب ، هتـشادن  ایند  رد  ار  قلطم  یتحار  عقوت 

ياهمدآ زا  نم  هاگزیرگ  اـج  ناـمه  تسا و  نم  رادـیاپ  هناـخ  اـجنآ  نوچ  شخب ، ناـماس  ار  مترخآ  رما  ایادـخ ! (; 1) يّرفم مائللا  هرواجم 
لئاضف تیبرت  قال و  ـ خا 1910 ـ ـ . هبنـش هس  اهزور ، ياعد  نانجلا ، حیتافم   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خـساپ  شخب  «. ) تسا تسپ 

ل ــ کوت یقالخا 

؟ دراد یعامتجا  شقن  هچ  دیحوت 

شسرپ

؟ دراد یعامتجا  شقن  هچ  دیحوت 

خساپ

تهج زا  دـنوادخ  نتـسناد  هناگی  دـیحوت  داعبا  زا  یکی  هک  ظاحل  نیدـب  دراد  عامتجا  رد  ار  شقن  نیرتیلاع  دـنوادخ  ّتینادـحو  هب  داقتعا 
تعاطا ماما  ور  بمایپ  دننام  یهلا  ناربهر  زا  رگا  درک و  تعاطا  ادخ  زا  دیاب  اهنت  دیتسرپ  ار  ادـخ  اهنت  دـیاب  هک  هنوگنامه  تسا و  تدابع 

نامرف زا  اهنت  تسا  ادخ  یگناگی  هب  دـقتعم  هک  یـسک  ساسا  نیارب  ددرگ  یمرب  دـنوادخ  هب  اهنآ  تعاطا  تسا ك  ظاحل  نیا  زا  دوش  یم 
هب خـساپ  شخب  . ) دور یمن  دـننک  یم  یئاورناـمرف  مدرم  رب  روز  هب  هـک  اـهتوغاط  یگدـنب  تعاـطا و  راـب  ریز  ددرگ و  یم  ماـهلا  دـنوادخ 

ادخ راکنا  ياه  هزیگنا  یسان  ـ شادخ را  ـ گدیر ـ فآ 42 ـ ـ )  تالاؤس

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  شراتفر  ناملسم ، درف  کی 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  شراتفر  ناملسم ، درف  کی 

خساپ

مالسا يدابع  یتدیقع و  ماکحا  دننام  تسادخ  اب  هطبار  رد  هک  یتاروتسد  هب  دیاب  دنشاب ، یضار  يو  زا  مدرم  ادخ و  دهاوخب  هک  یناملسم 
33ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک لمع  تسا ، نارگید  اب  هطبار  رد  هک  مالسا  یعامتجا  یقالخا و  تاروتسد  هب  زین  و 

؟ تسیچ یمالسا  يروهمج  رد  ناملسم ، ره  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ یمالسا  يروهمج  رد  ناملسم ، ره  هفیظو 
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خساپ

شالت مالـسا  ماکحا  يارجا  يارب  هک  تسا  نیا  دـنا ، هتخاب  ناج  فیاـظو  نیمه  ساـسارب  مه  مالـسا  يادهـش  هک  اـم  یهلا  ینید و  هفیظو 
1166ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) مییامن ّتیلاّعف  میناوت  یم  هک  ییاج  ات  بالقنا  تفرشیپ  تهج  مینک و 

؟ میشاب هتشاد  یعامتجا  ۀبذاج  هعماج ، رد  میناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ میشاب هتشاد  یعامتجا  ۀبذاج  هعماج ، رد  میناوتیم  هنوگچ 

خساپ

دهاوخ عامتجا  رد  ناسنا  ۀبذاج  ثعاب  تسا ، نارگید  لد  رد  تبحم  داجیا  ببس  ناسنا و  تلیضف  نازیم  هک  هچنآ  میرک ، نآرق  هاگدید  زا 
هداد و یـسرتادخ  يراـکزیهرپ و  اوـقت و  ۀـلأسم  هب  ار  تیعقاو  تلاـصا و  میرک ، نآرق  اوـقت : . 1 زا : دـناترابع  اهتلیـضف  نآ  زا  یخرب  دوـب ;
." تسا امـش  نیرتاوقت  اـب  دـنوادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  یتسرد  هب  ( 13، تارجح ;) مُکغَْقتَأ ِهَّللا  َدـنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : " دـیامرفیم نآ  ةرابرد 
، تلادع قح و  یکاپ ، یتسرد ، یتسار ، هب  ندوب  دـنبیاپ  تاوهـش و  ربارب  رد  یگداتـسیا  ینورد و  تیلوئـسم  ساسحا  یهلا و  ياوقت  يرآ !

ربارب رد  ياهژیو  ماـقم  تمظع و  زا  ناـملاع ، میرک ، نآرق  رظن  زا  ملع : . 2 تسا . رگید  دارفا  نیب  رد  وا  يرترب  ناسنا و  شزرا  راـیعم  اـهنت 
هک یناسک  اب  دـننادیم ، هک  یناـسک  اـیآ  وگب : ( 9، رمز ;) نوُمَْلعَی َنیِذَّلا َال  َو  َنوُمَْلعی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ْلـُق  : " دنتـسه رادروخرب  نـالهاج 
مه هب  ناشیاهلقع ، و  فلتخم [  [ مولع بسک [  [ ببـس هب  مدرم ، دـیامرفیم : ملع  شزرا  ةرابردـیلع  نینمؤملاریما  ماما  "؟ دـنناسکی . دـننادیمن 

ح 13631، ص 2062 ، ج 3 ، يرهـش ، ير  يدـمحم  ۀـمکحلا ، نازیم  .") ناشبـسن هشیر و  لـصا و  لاوـما و  ببـس  هب  هـن  دـنباییم ، يرترب 
صخـش تافـص  زا  تامرحم ، كرت  تابجاو و  ماجنا  هدروآمرکا و  یبن  هچ  نآ  رد  تعیرـش  لوبق  عوضخ ، راهظا  نامیا : . 3 ثیدحلاراد ).

َْملِْعلا ْاُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُکنِم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  : " دـیامرفیم نیریاـس  هب  ناـمیا  شزرا  نمؤم و  تلیـضف  ةراـبرد  میرک  نآرق  تسا . نمؤم 
بح و دشخبیم ".4 . یمیظع  تاجرد  دـنراد ، هرهب  ملع  زا  هک  ار  یناسک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  اهنآ  دـنوادخ  ( 11، هلداجم َـت(; َجَرَد
. دیامن سکعنم  دنوادخ  هب  تبـسن  لمع  رد  ار  دوخ  یبلق  ۀـقالع  راثآ  دـیاب  تسا ، راگدرورپ  ّبح  یعّدـم  هک  یـسک  دـنوادخ : اب  یتسود 
(31، نارمعلآ ... ;) هَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمتنُک  نِإ  ُْلق  : " دـنک يوریپ  وا  ةداتـسرف  6 و  ربمایپ زا  هک  تسا  نیا  نآ ، ۀـناشن  نیتسخن 

دنوادخ ۀقالع  دروم  هک  یـسک  راچان ، هب  درادب ". تسود  ار  امـش  مه [  [ ادخ ات  دـینک ، يوریپ  نم  زا  دـیرادیم ، تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب :
;ج 2، ص 396  ج 19 ، نارگید ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت  ر.ك : ... .) دریگیم و رارق  زین  مدرم  هقـالع  دروم  دوش ، عقاو 

.( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 442 ، ص 386 ;ج 23 ،

تسیچ میرک  نآرق  ساسارب  رضاح  لاح  رد  هبلط  کی  فیاظو 

شسرپ

تسیچ میرک  نآرق  ساسارب  رضاح  لاح  رد  هبلط  کی  فیاظو 
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خساپ

هبلط هک  نیا  تهج  زا  و  دهد ، ماجنا  دیاب  دراد و  هدـهع  رب  ار  ناملـسم  کی  فیاظو  مامت  تسا  ناملـسم  کی  هک  نیا  تهج  زا  هبلط  کی 
هبوت  .. ;) نیِّدلا ِیف  ْاوُهَّقَفَتَّیِل  ٌۀَفغآ  ْمُْهنِّم َطـ ٍۀَقِْرف  ِّلُک  نِم  َرَفَن  َالْوَلَف   " ... یـسانشنید نید و  رد  هقفت  . 1 دراد . هدهع  رب  ياهژیو  فیاظو  تسا 

ماکحا و غیلبت  . 2 دـنبای ... یهاگآ  مالـسا  ماکحا  فراعم و  و   [ نید رد  ات  دـننکیمن ، چوک  ياهفیاـط  ناـنآ  زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  (... 122
ار نانآ  دوخ ، موق  يوس  هب  تشگزاب  ماـگنه  هب  و  (... هبوت 122  ;) َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  ْاَّوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  ْاوُرِذـُنِیل  َو   " ... یمالـسا فراعم 

تسا نیگنس  هبلط  کی  تیلوئـسم  هک  اج  نآ  زا  يرادهدنز  بش  . 3 دننک . يراددوخ  دنـسرتب و  راگدرورپ [ تفلاخم  زا   [ دیاش دنهد ، میب 
شربمایپ هب  دنوادخ  هک  تسور  نیمه  زا  دریگب . کمک  بش  زامن  يرادهدنز و  بش  زا  نیگنـس  راب  نیا  ندـناسر  لزنم  رـس  هب  يارب  دـیاب 

هب هماج  يا  لمزم 1ـ4 )  ;) ًالِیتْرَت َناَءْرُْقلا  ِّلِتَر  َو  ِْهیَلَع  ْدِز  ْوَأ  ًالِیلَق  ُْهنِم  ْصُقنا  َِوأ  َُّوهَفّْـصِن  ًالِیلَق  آلِإ  َْلیَّلا  ُِمق  ِمَّزُْملا  لّ اَـهُّیَأ  ََّـ َی : " دـهدیم روتـسد 
ناوخب لّمأت  تقد و  اب  ار  نآرق  ازفیب و  نآ  فصن  رب  ای  نک  مک  نآ  زا  یمک  ای  ار ، بش  زا  یمین  زیخ ، اـپب  یمک  زج  ار ، بش  هدـیچیپ  دوخ 

یسایس شنیب  ندرک  ادیپ  یسایس و  لئاسم  زا  یهاگآ  . 4" 

؟  مهد هئارا  هعماج  هب  ار  تمدخ  نیرتهب  مناوت  یم  هنوگچ  تایهلا  مود  لاس  يوجشناد  ناونع  هب  هدنب 

شسرپ

؟  مهد هئارا  هعماج  هب  ار  تمدخ  نیرتهب  مناوت  یم  هنوگچ  تایهلا  مود  لاس  يوجشناد  ناونع  هب  هدنب 

خساپ

رب تسا  نکممهک  ییاهنایز  تارطخ و  بالقنا  هژیو  طیارش  یعامتجا  لئاسم  هب  تبـسن  ار  دوخ  یهاگآ  كرد و  هزادنا  ره  تسا  یعیبط 
دنچ هب  تسا  رتهب  نیاربانب  دیهدهئارا . ار  یتامدخ  دیـشیدنیب و  ییاهلح  هار  دـیناوتیم  زین  نآ  ربارب  رد  دـیربب  الاب  دوش و ...  دراو  بالقنا 

دیرادهگن هدنز  دوخ  رد  ار  بالقنا  هعماج و  هب  تمدخ  هب  قشع  يرازگتمدـخ و  حور  هراومه  دیـشوکب  الوا  فلا ) دـینک : لمع  هیـصوت 
ج) دیهد . شیازفا  هتسویپ  ار  دوخ  یعامتجا  یسایس و  ینید  ياهیهاگآ  ب ) دیرادن . زاب  نامرآ  نیا  زا  ار  امـش  یـصخش  عفانم  لئاسمو و 

خر نانآ  نایمرد  هک  ییاهيراجنهان  اـهيژک و  ربارب  رد  دیـشوکب  ناـکمالا  یتح  دـینک و  ظـفح  ناـناوجون  ناـناوج و  اـب  ار  دوخ  طاـبترا 
دننام یعامتجا  یسایس و  لئاسم  ياههنحص  رد  د ) دیشاب . هتشاد  فارحنا  زا  نتـشادزاب  يداشرا و  هدنزاس  شقن  دیامنیم  دشر  دهدیم و 

هار و ظفح  تهج  رد  هراومه  دـینکب و  يریـس  ماما  ترـضح  ياهمایپ  اههتفگ و  راثآ  رد  ه ) دیـشاب . هتـشاد  لاعف  روضح  واهییامیپهار ... 
J .} دیشابیدج هر ) ) ماما نامرآ 

ناوارف تاهبش  تالاؤس و  يوگخساپ  دیاب  یسک  هچ  تسین ؟  لوئسم  مورحم  قطانم  هب  هربخ  نایناحور  ندرکن  لیسگ  رد  زین  هزوح  ایآ  یعرش  رظن  زا 
؟ دشاب نانآ  حیحص  تیاده  ناناوج و 

شسرپ

تالاؤس و يوگخـساپ  دیاب  یـسک  هچ  تسین ؟  لوئـسم  مورحم  قطانم  هب  هربخ  نایناحور  ندرکن  لیـسگ  رد  زین  هزوح  ایآ  یعرـش  رظن  زا 
؟ دشاب نانآ  حیحص  تیاده  ناناوج و  ناوارف  تاهبش 
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خساپ

قطانم نانکاس  هژیو  هب  دوخ  نانطومه  ناناملـسم و  روما  حالـصا  هب  ییاناوت  تروص  رد  دـنراد  هفیظو  ناناملـسم  ءهمه  اه و  ناگرا  ءهمه 
رود ياه  نیمزرـس  رد  صوصخ  هب  ناـناوج  يرکف  يونعم و  روما  حالـصا  رد  هیملع  ياـه  هزوح  ءهفیظو  ناـیم  نیا  رد  دـنزادرپب . مورحم 

هب باطخ  يربهر  ماقم  ریخا  تاراهظا  هب  هجوت  اب  میراودیما   . تسا نانآ  هجوتم  تیلوئـسم  نیلوا  تسا و  نیگنـس  رایـسب  مورحم ,  هداتفا و 
دوخ دیاب  ناناوج  نمض  رد  دیآ . راب  هب  بولطم  ءهجیتن  دوش و  هدامآ  تیلوئسم  نیا  يارجا  ءهنیمز  مق ,  ءهیملع  ءهزوح  هژیو  هب  اه و  هزوح 

سانش مالسا  لماک و  عماج و  يدرف  روضح  ناهاوخ  هیملع  ياه  هزوح  يربهر و  ماقم  رتفد  هب  راموط  همان و  نداتـسرف  اب  دنوش و  مدقـشیپ 
. امش تیقفوم  دیما  هب  دنراذگب . نایم  رد  وا  ابار  دوخ  یبهذم  يرکف و  تالکشم  لیاسم و  ات  دنشاب  دوخ  رهش  رد 

؟ میشاب نتشیوخ  ياهيزاب  رگیزاب  ات  میزاسیم  هنحص  دوخ  ام  تسا و  يزاب  یگدنزز  تفگ : ناوتیمن  ایآ 

شسرپ

؟ میشاب نتشیوخ  ياهيزاب  رگیزاب  ات  میزاسیم  هنحص  دوخ  ام  تسا و  يزاب  یگدنزز  تفگ : ناوتیمن  ایآ 

خساپ

، قح دننام  سدقم  ياههژاو  یناهج ، هصرع  رد  دوشیم و  هدهاشم  اهضیعبت  اهملظ و  ناهانگ و  عاونا  هب  هدولآ  هریت و  ياضف  هک  یماگنه 
يدـید نیا  اـما  تسا ! يزاـی  یگدـنز  هک  دـنرادنپب  یهورگ  تسا  نکمم  دـنهدیم  تسد  زا  ار  دوـخ  تقیقح  رـشب و ... قوـقح  تلادـع ،

يادخ مینیبیم . ار  ادخ  میشیدنیب . یتسه  نطاب  قمع و  هب  مییوج و  ددم  تریـصب "  " زا رـصب "  " ياج هب  یتاظحل  تسا . ییادتبا  یحطس و 
دوز ار  هانگ  رذع  دزاسیم . روتسم  یفخم و  نارگید  زا  ار  شناگدنب  ياهبیع  هک  یشوپاطخ  فیطل و  میرک ، هدنـشخب ، فوؤر ، نابرهم ،
يوس هب  ایب  نکن ! رارف  يوریم ؟ اجک  مراک ! هنگ  هدنب  دـیوگیم : ناراکهانگ  هب  تقفـش  تفاطل و  اب  دـنکیم و  لوبق  ار  هبوت  دریذـپیم و 

ار یناسنا  ناهج و  ادخ و  رگا  ( 1 .) مراد تسود  ار  وت  زاب  تناهانگ  همه  اب  تسا . نم  دزن  یهاوخیم ، هچ  ره  تداعس و  یتخبشوخ و  نم ،
یقـشع اـب  میتـسنادیم و  شنیرفآ " فدـه   " يوس هب  راپـسهر  رادـفده و  گـنهامه  ياهعوـمجم  ار  ناـهج  میتخانـشیم ، هدـیرفآ  وا  هک 
هدیمان ( 2"  ) لوهج مولظ و   " ار وا  نآرق  هک  یناسنا  اما  میدـمآیم . رد  تکرح  هب  نآ  ياههلق  حـتف  يارب  هتخانـشن ، اـپ  زا  رـس  هدـنزادگ و 

، دـنکیم تکرح  دـشکیم ، سفن "  " یـسک ره  يزیچ و  ره  ایآ  دروآیم . ور  ینامرفان  داسف و  هانگ و  هب  شینادان ، ترثک  رطاخ  هب  تسا ،
یگدنز رگا  دنکیم ؟ یگدـنز  تسا و  هدـنز  وا  تفگ  ناوتیم  دراد ، عزانت  لماعت و  دـنکیم ، توهـش  ياضرا  دـماشآیم و  دروخیم و 

نیا هکلب  تسین ، يزاـب  یگدـنز  رهاوـخ ! رازآ  مدرم  ناـیمدآ  هب ز  رادربراـب  نارخ  ناواـگ و  تفگ : ناوـتیمن  اـیآ  تسا ، نیمه  شیاـنعم 
هک تسا  یسک  هدنز  دناهدومن . لیدبت  يزاب  هنحـص  هب  ار  یگدنز  هصرع  هک  دنتـسه  لوهج  مولظم و  تفـص ، نومیم  امن و  مدآ  نارگیزاب 

یکی تیمیمـص ، افـص و  دـشاب ، هتـشاد  طابترا  دـنویپ و  نیرفآ  تایح  اب  هک  ياهعماج  تسا . هتخاس  طبترم  نیرفآ  تایح  اب  ار  شتاـیح " "

شیب يزاب  تروص  نیا  ریغ  رد  تشاد . دـهاوخ  تقیقح  ینعم و  تهج و  یگدـنز  دوب و  دـهاوخ  نآ  رد  تبحم  رهم و  یلدـمه ، یگنر و 
نامیا رگا  : " رگید نایب  هب  تسا  یمرگرس  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز  ( 3 (؛ وهل بعل و  ایندلا  هایحلا  امنا  : " دیامرفیم نآرق  هک  نانچ  تسین .

دـیایب و رظتنم  دیـشروخ  هک  مییوپاکت  شالت و  رد  يزور  راظتنا  هب  تسا . یمرگرـس  يزاـب و  فدـه و  یب  چوپ و  یگدـنز  دـشابن ، اوقت  و 
تدـحو و يوس  هب  شیوخ  يدـیحوت  يادـن  اب  ار  یتیگ  رـسارس  دـشخب و  یهلا  یتایح  ار  امن  ناسنا  هدرم  هعماـج  هدـیتفت و  نیمز  ناـمز و 

امل مهب  یقاـیتشا  فیک  نوربدـملا  ملع  ول   - 1 اهتشون : یپ  دـیامن . هیدـه  یقیقح  تایح  یگدـنز ، تیناسنا و  هب  دـهد و  قوس  یگناگی 
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، نیقتملا هرکذت  ك : ر . دنندرمیم ، قوذ  قوش و  زا  تسا ، نانآ  قاتـشم  ادخ  ردـقچ  دنتـسنادیم ، ادـخ  هب  ناگدـننک  تشپ  رگا  اقوشاوت ؛
بوبکنع و 20 ماعنا و 64  هروس  تایآ 32  هب  هیآ 36 . ( 47) دمحم  - 3 هیآ 72 . ( 33  ) بازحا  - 2 ص 101 . ینادمه ، يراهب  دمحم  خیش 

. دوش هعجارم  دیدح 

؟ تسیک یجیسب 

شسرپ

؟ تسیک یجیسب 

خساپ

دوجو زا  تسا  ترابع  حالطصا  رد  [ 50 .] تسا ندیدرگ  هدامآ  ندش و  هتخاس  اه و  يزاسراک  اهراک ، یگتخاس  يانعم  هب  تغل  رد  جیـسب 
ظفح رد  يداینب  شقن  دش و  لیکـشت  جیـسب  ماما  روتـسد  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  تینما . نیمأت  ماظن و  ظفح  زوظنم  هب  یمدرم  ياهورین 

نایجیسب زا  (س ) ینیمخ ماما  هک  دش  بجوم  نایجیسب  صالخا  يرادم و  نید  يرگ ، راثیا  ۀیحور  تشاد . سدقم  عافد  لاس  تشه  ماظن و 
، یگدنز ياه  یشوخ  يریوادرل  [ 1 . ] دومن دای  قشع  هسردم  ناونع  هب  جیـسب  زا  رگید  يوس  زا  دشاب . یجیـسب  دیامن  وزرآ  دنک و  شیاتس 
ص ج 3 ، مکحلاررغ ، [ 3 . ] 31 ۀمان حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  ج2 ص 123 ؛ مکحلاررغ ، ص 297 ؛ ج 5 ، همکحلا ، نازیم  [ 2 . ] ص 67

) ( هبوت [ 6 . ] ج 9455 ص 414 ، مکحلاررغ ، فینصت  [ 5 (. ] ناریا چ   ) ص 251 ج 78 ، نامه ، ص 51 و  ج 15 ، راونألاراحب ، [ 4 . ] 426
ۀیآ دوه ) ( [ 10 . ] ۀیآ 69 ءاسن ) ( [ 9 . ] ةرامش 38 راصق ، تاملک  هغالبلا  جهن  [ 8 . ] ةرامش 38 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  [ 7 . ] ۀیآ 119
) ( دوه [ 13 . ] 579 ص 577 -  رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ  یفاـص  [ 12 . ] ۀـیآ 28 ناقرف ) ( [ 11 . ] دعب هب  ص 114  هنومن ج 9 ، ریـسفت  46 ؛

[16 . ] ص 580 رثالا ،  بختنم  یناـگیاپلگ ،  یفاـص  [ 15 . ] ص 307 هبیغلا ، باتک  ینامعن ، دـمحم  ص 468 ؛ رثـالا ، بختنم  [ 14 . ] 88 ۀیآ
، همکحلا نازیم  [ 19 . ] 309 ص 308 ،  نامز ، ماماۀمان  هژیو  هزوح ، ۀـلجم  [ 18 . ] ص 469 رثالا ، بختنم  [ 17 . ] ص 1074 دوعوم ، يدهم 
(، مجرتم  ) نازیملا [ 22 . ] ۀیآ 1 رمق ) ( [ 21 . ] ج 14 ص 264 لامعلازنک ، ص 40121 ؛ ج 2 ، ناهربلا ، ینارحب  مشاه  [ 20 . ] ص 292 ج1 ،

ص ج23 ، هنومن ، ریسفت  [ 25 . ] 118 ص 116 -  ج 19 ، مجرتم ،)  ) نازیملا [ 24 . ] 9 ص 8 - ج 23 ، هنومن ، ریسفت  [ 23 . ] ص 115 ج 19 ،
یفاک ج 2 ص 122. لوصا  ص 410 ؛ ج1 ، راحبلا ، هنیفس  ص 297 ؛ ج 73 ، نامه ، [ 27 . ] ص 389 ج 71 ، راونالاراحب ، [ 26 . ] 16  - 13

كردتسم [ 32 . ] ۀبطخ 193 حلاص ، یحبص  ۀغالبلا  جهن  [ 31 . ] ۀیآ 63 ناقرف ) ( [ 30 . ] ج 179 راونالا ، هوکشم  [ 29 . ] 4 ۀیآ ملق ) (  [ 28]
هیآ میهاربا  86 و  ۀیآ ءاسن  [ 35 . ] ص 172 ج 2 ، مالـسلا ، راد  يرون ، ثدحم  [ 34 . ] ص 5 یسوط ، یلاما  [ 33 . ] ص 305 ج2 ، لیاسولا ،

هجحم ص 304 ؛ ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  ص 608 ؛ ج 8 ، هعیشلا ، لیاسو  ۀیآ 12 ؛ تارجح (  [ 37 . ] ص 11 ج 76 ، راونالاراحب ، [ 36 . ] 23
فشک [ 40 . ] ص 357 ج2 ، یفاک ، لوصا  [ 39 . ] ص 259 هینامعنلاراونا ، ص 305 ؛ ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  [ 38 . ] ص 251 ج 5 ، ءاضیبلا ،
لیاسو [ 43 . ] ص 363 ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  [ 42 . ] ص 333 ج 16 ، یبطرق ، ریـسفت  ص 7 ؛ هبیرلا ، فـشک  [ 41 . ] ص 6 هبیرلا ،

ج 1، مالسالا ، مئاعد  ص 13 ؛ ج 18 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 45 . ] ۀیآ 9 رمز ) ( [ 44 . ] ص 12 ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  ص 13 ؛ ج 18 ، هعیشلا ،
داوج [ 49 . ] ص 70 دنمـشور ، هعلاـطم  یمداـخ ، هللا  نیع  [ 48 . ] 95 ۀـیآ ءاسن ) (  [ 47 . ] ص 22 ج 2 ، يربـکلا ، تاـقبطلا  [ 46 . ] ص 82

، نیعم دمحم  جیـسب ؛ ةژاو  ادخهدۀمان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  [ 50 . ] ص 72 نیـشپ ، یمداخ ، هللا  نیع  19 ؛ ص 18 -  اه ، شور  یثدحم 
. جیسب ةژاو  نیعم ، گنهرف 
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؟ تسیچ نامدوخ  هداوناخ و  بالقنا و  هعماج ، همئا ، ربمایپ ، نید ، ادخ ، ربارب  رد  ام  تیلوئسم  هفیظو و 

شسرپ

؟ تسیچ نامدوخ  هداوناخ و  بالقنا و  هعماج ، همئا ، ربمایپ ، نید ، ادخ ، ربارب  رد  ام  تیلوئسم  هفیظو و 

خساپ

ياه تیلوئـسم  فیاظو و  دراد و  هدـهع  رب  ناسنا  کی  هک  یقوقح  زا  تشون و  ترـضح  تمدـخ  يا  همان  (ع ) داجـس ماما  ناراـی  زا  یکی 
ای قوقح  نیا  تسا . فورعم  قوقح  ۀـلاسر  هب  هک  تشاگن  يا  همان  خـساپ  رد  (ع ) مراهچ ماـما  درک . لاؤس  تسا ، وا  ندرگ  رب  هک  یفلتخم 

نآۀـلمج زا  تسا . قح  کی  هاجنپ و  لماش  تسا و  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف و  ياه  هنیمز  رد  ناسنا  ياه  تیلوئـسم  فیاـظو و  حرش 
قوقح دنتـسه ، ام  يویند  روما  راد  هدهع  دنراد و  تیالو  ام  رب  هک  یناسک  قح  دوخ ، رب  نتـشیوخ  قح  ناگدنب ، رب  دنوادخ  قح  تسا : اه 

ردپ و قوقح  دننک ، یم  یگدـنز  یمالـسا  روشک  رد  هک  یناناملـسم  ریغ  قوقح  میراد  هعماج  ربارب  رد  هک  ییاه  تیلوئـسم  مدرم و  ۀـماع 
، رفـس مه  هارمه و  هیاسمه ، قوقح  میتسه ، نانآ  روما  راد  هدـهع  هک  ناـنآ  ناتـسدریز و  نادرگاـش ، ملعم ، ردارب ، دـنزرف ، رـسمه ، رداـم ،

نیوانع تحت  هعیـش ، ماما  تیمراهچ  همان  حیـضوت  حرـش و  رد  يرایـسب  ياه  باتک  رت و . ...  کچوک  اه و  رت  گرزب  لزنم ، مه  راـکمه ،
" رشب قوقح  ۀفـسلف   " باتک رد  ار  همان  نآ  زا  ییاه  تمـسق  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  تسا . هدش  هتـشون  قوقح " ۀلاسر   " هلمج زا  فلتخم 

همجرت دازآ  ناور و  يرثن  اب  (ع ") داجـس ماما  رظن  زا  یگدـنز  مسر  هار و   " ناونع اب  ار  هلاـسر  نآ  ۀـمه  يروفغ  یلع  ياـقآ  تسا . هدروآ 
تیلوئـسم فیاظو و  ۀنیمز  رد  ار ، شیوخ  تالاؤس  زا  يرایـسب  خساپ  قیقد  ۀـعلاطم  اب  دـینک و  هیهت  ار  باتک  نیا  دـیناوت  یم  تسا . هدومن 

فیلکت و نیتسخن  ناگدـنب : رب  دـنوادخ  قح  دوش : یم  هراشا  نآ  زا  هنومن  کی  هب  دـیراد . تفایرد  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  ناـسنا  ياـه 
ادخ هک  یقح  یلوا  تسا . دنوادخ  قح  هدرک ، دای  نآ  زا  رگید  قوقح  زارف  رب  ع )  ) داجس ماما  دراد و  دوجو  ناسنا  ةدهع  رب  هک  یتّیلوئسم 

زا هتـساخرب  قوقح  نآ  هک  دراد  یقوقح  وت  رب  ادخ  انامه  هک  دـنک  تمحر  تیادـخ  نادـب -  : " دسانـشب ار  وا  هک  تسا  نیا  دراد  ناسنا  رب 
هطاحا وت  رب  نوکـس  رد  هچ  تکرح و  لاح  رد  هچ  یـشاب ، هک  یتلزنم  تیعقوم و  ره  رد  لاح و  ره  رد  هک  تسا  وا  رامـش  یب  ياـه  تمعن 

هتخاس بجاو  وت  رب  شیوخ  سْفَن  يارب  هک  تسا  نامه  اه  نآ  نیرت  گرزب  تسا و  رت  گرزب  رگید  یضعب  زا  قوقح  نیا  زا  یضعب  دراد .
زین یقوقح  هتخاس ، بجاو  وت  رب  تدوخ  سفن  يارب  هک  دسر  یم  یقوقح  هب  تبون  هاگ  نآ  تسا . رگید  قوقح  شیادـیپ  ساسا  هشیر و  و 

كرـش وا  هب  یتسرپب و  ار  وا  طقف  هک  تسا  نیا  دراد  وت  رب  ادـخ  هک  يرت  گرزب  قح  اّما  تسا . مدـق  ات  رـس  زا  تندـب  ياـضعا  ۀـمه  يارب 
هب ادـخ  يرازگب  ار  قح  نیا  هنوگ و  نیا  صالخا ، اب  هاگ  ره  سپ  ینادـن . رثؤم  شیوخ  تشونرـس  رد  وا  زج  ار  يزیچ  ای  یـسک  يزرون و 

مهف يارب  " دیامن . حالـصا  یبوخ  هب  ار  وت  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  ياهراک  دنادرگ و  زاین  یب  ار  وت  ترخآ  ایند و  رما  رد  هک  هتفرگ  هدـهع 
يارب ادهـش  دـندرک ؛ بالقنا  ییاه  شزرا  هچ  يایحا  يارب  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  مدرم  دـید  دـیاب  بالقنا  ربارب  رد  شیوخ  فیاـظو 

یم یناسآ  هب  نانآ  ياه  همان  تیـصو  ندـناوخ  اب  ار  تقیقح ، نیا  دـندرک ، میدـقت  ار  شیوخ  زیزع  ناج  اه  شزرا  نیمادـک  زا  يرادـساپ 
يربهر زا  يوریپ  هیقف و  یلو  زا  تعاطا  اب  اهنت  دـنا ، هدرک  داجیا  راک  لغد  نازاـب  تسایـس  هک  یبوشآ  رپ  ياـیند  رد  دروآ . تسد  هب  ناوت 

 : ياه باتک  هنیمز  نیا  رد  یهاگآ  تهج  دومن . يرادـساپ  ادهـش  نوخ  بـالقنا و  ياـه  شزرا  زا  ناوت  یم  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح 
. دینک هعلاطم  ار  يرهطم  دیهش  زا  هس  ره  یمالسا ،  يروهمج  نوماریپ  _ 3 یمالسا . بالقنا  نوماریپ  _ 2 ریخاۀلاس . دص  ياه  تضهن  _1

نآ دندرک و  یم  حرطم  ار  دوخ  زاین  یفرعم و  ار  دوخ  دندیـسر ، یم  (ص ) مالـسا ربمایپ  تمدخ  دنتـشاد  جاودزا  هب  زاین  هک  ینارـسپ  نارتخد و 
؟ دنهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  نویناحور  نونکا  مه  ارچ  درک . یم  مهارف  ار  نانآ  جاودزا  ۀنیمز  ترضح 
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شسرپ

دندرک و یم  حرطم  ار  دوخ  زاین  یفرعم و  ار  دوخ  دندیسر ، یم  (ص ) مالـسا ربمایپ  تمدخ  دنتـشاد  جاودزا  هب  زاین  هک  ینارـسپ  نارتخد و 
؟ دنهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  نویناحور  نونکا  مه  ارچ  درک . یم  مهارف  ار  نانآ  جاودزا  ۀنیمز  ترضح  نآ 

خساپ

تمایق زور  سک  هس  : " دومرف ع )  ) متفه ماما  تسا . هدیدنـسپ  بحتـسم و  يرما  تامدـقم ، ۀـیهت  جاودزا و  رما  رد  يرگیجنایم  تطاسو و 
تامدـقم هک  تسا  یـسک  درب ، ماـن  ترـضح  هک  ار  يدرف  نیلوا  ... " دـنراد . رارق  یهلا  شرع  هاـنپ  رد  تسین ، يا  هیاـس  شرع  هاـنپ  زج  هک 

نات هتسیاش  ياهزینک  مالغو و  درجم  نادرم  نانز و  : " دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  [ 3 .] دزاس یم  مهارف  ار  یناملسم  رهاوخ  ردارب و  جاودزا 
هدنـشخب و دنوادخ  دنادرگ . ناشزاین  یب  دوخ  لضف  زا  ادخ  دنـشاب ، ریقف  رگا  دیزاس .) مهارف  ار  اه  نآ  جاودزا  تامدقم   ) دیهد رـسمه  ار 
نارتخد و جاودزا  ۀـنیمز  هک  تسا  نیا  ناملـسم  یتخبـشوخ  دـنلب و  تخب  ياه  هناـشن  زا  یکی  : " دومرف (ص ) مرکا ربماـیپ  [ 4" .] تسا اناد 
زا یخرب  و  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  لوقنم  یلمع  ةریـس  [ 5" .] دتـسرف رهوش  ۀـناخ  هب  ار  نانآ  دوخ  تطاسو  اب  دزاس و  مهارف  ار  رهوش  یب  نانز 

یئزج تروص  هب  تسا و  لمأت  یـسررب و  لباق  امـش  داهنـشیپ  نیاربانب  دراد . تلـالد  لـمع  نیا  ندوب  هدیدنـسپ  بابحتـسا و  رب  زین  ناـماما 
ناگرزب زا  یکی  طسوت  بالقنا  يزوریپ  لیاوا  رد  نآ  عیـسو  هدرتسگ و  حرط  دریگ . یم  ماجنا  زین  ام  نامز  رد  نویناحور  زا  یخرب  طـسوت 

دّدعت یطارفا و  ییارگ  عونت  و  وس ، کی  زا  اه  موسر  بادآ و  اه و  گنهرف  طالتخا  يرـشب و  عماوج  ۀعـسوت  هب  هجوت  اب  نکیل  دش ، حرطم 
دننک یم  ضوع  هرهچ  سابل و  هعماج ، عاضوا  ینوگرگد  هب  هجوت  اـب  هک  یناـبلط  تصرف  اـمن و  مدآ  ِناتفـص  ناطیـش  ياهدـیک  اـه و  ماد 
لثم يا  هدرتسگ  ياه  هژورپ  يارجا  حرط و  هب  نداد  تیمومع  دبلط ، یم  ار  يرت  قیقد  عماج و  يزیر  همانرب  رتشیب و  ّربدت  لمأت و  ترورض 

ای راکفا  هب  هک  یمهم  ياه  هژورپ  تسا . يزرودرخ  تینـالقع و  زا  رود  دـنرادن  يا  هدـش  شیاـمزآ  بّرجم و  راـکهار  هک  یبایرـسمه " "

ددرگ و عورـش  مزال ، طایتحا  تیاعر  اب  یکچوک ، طـیحم  رد  زاـغآ  رد  دـیاب  دراد ، یگتـسب  هعماـج  یمومع  تفع  اـه و  هداوناـخ  تیثیح 
تروص رد  دریگ . رارق  یبایزرا  دروم  یعامتجاو  ینید  لیاسم  ناسانشراک  طسوت  نآ  تّوق  فعض و  طاقن  زین  دوش . ناحتما  اه  تیـساسح 

. دومن ریگارف  داد و  هعـسوت  ار  حرط  ییادز  بیـسآ  یـسانش و  بیـسآ  رمتـسم و  یبایزرا  تراظن و  اـب  ناوت  یم  حرط ، ندوب  زیمآ  تیقفوم 
راهچ  ) بالقنا نابایخ  مق ، دینک : هبتاکم  ریز  یناشن  اب  دیناوت  یم  تسا . هدـش  عورـش  مق  رد  دودـحم  یحطـس  رد  رما  نیا  هک  تسا  یتدـم 

حیحصت و توریب  پاچ  ، 27 ج 14 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماعلا ، رحلا  خیـش  [ 3 (. ] (س ارهز ۀمطاف  ترضح  داینب  هیداجـس ، هار  راهچ  نادرم ،)
ص ةرامش 1 ، ثیدح  لّوا ، لصف  لّوا ، باب  مالسا ، رد  جاودزا  ینیکـشم ، یلع  [ 5 . ] ۀیآ 23 رون ) (  [ 4 . ] يزاریـش ینابر  هللا  تیآ  قیقحت 

.11

؟ دنشاب ینید  لامعا  یعدم  دنناوت  یم  دننیب ، یم  ار  لک  ریدم  ملیف  دنناوخ و  می  ار  لیمک  ای  اروشاع  ترایز  لثم  ییاهاعد  هک  يدارفا  ایآ 

شسرپ

؟ دنشاب ینید  لامعا  یعدم  دنناوت  یم  دننیب ، یم  ار  لک  ریدم  ملیف  دنناوخ و  می  ار  لیمک  ای  اروشاع  ترایز  لثم  ییاهاعد  هک  يدارفا  ایآ 

خساپ

ماـما ترـضح  درادـن . يدـحاو  مکح  دارفا  ۀـمه  يارب  دـننک ، یم  شقن  ياـفیا  نآ  رد  باـجح  یب  ناـنز  هک  نآ  رئاـظن  ملیف و  نیا  ندـید 
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هب رظن  دـنا : هدومرف  دراد " زین  باجح  یب  ياه  نز  یهاـگ  هک  ینویزیولت  ياـهملیف  هب  ندرک  هاـگن  مکح  لاؤس ، هب  خـساپ  رد  هر ) ) ینیمخ
ار روکذم  ملیف  یسک  رگا  نیاربانب  [ 7 .] درادن لاکشا  تسین ، نآ  رد  داسف  هبیر و  دسانـش و  یمن  ار  شبحاص  هک  مرحمان ) نز   ) هیبنجا ملیف 

هانگ دنیبب ، توهـش  تذل و  دصق  هب  ار  نأ  یـسک  رگا  یلو  درادن ، تناید  اب  یتافانم  هدـشن و  بکترم  یهانگ  دـشاب ، هدـید  طیارـش  نیا  اب 
هک دنک  مکح  اه  نآ  ةرابرد  ای  دشاب و  هتشاد  عالطا  دارفا  تین  دصق و  زا  دناوت  یمن  ناسنا  تسناد . یعقاو  رادنید  ناوت  یمن  ار  وا  هدرک و 

. دشاب نارگید  دروم  رد  ندرک  تواضق  هجوتم  دیاب  ینید  ظاحل  زا  ناسنا  نیاربانب  دندرک . یم  هاگن  توهش  دصق  اب 

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  یعامتجا  رظن  زا  درف  تیلوئسم 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  یعامتجا  رظن  زا  درف  تیلوئسم 

خساپ

فلس ناربمغیپ  میئوگیمن  هتبلا   ) درادن دوجو  ینید  نوناق  کی  تروص  هب  ایند  زورما  رگید  ياهتلم  رد  هک  دراد  دوجو  يا  هلآسم  مالسا  رد 
هکلب دنادیم ، دهعتم  لوؤسم و  دوخ  صخـش  رظن  زا  دنوادخ  لباقم  رد  دوخ و  يارب  ار  درف  اهنت  هن  مالـسا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دنا ) هتـشادن 

یـصخش و رظن  زا  اهنت  وت  ناسنا ! يا  هک  تسا  نیمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـناد . یم  دـهعتم  لوؤسم و  مه  عامتجا  رظن  زا  ار  درف 
نینچ تفگ  ناوت  یم  ایآ  يراد . دهعت  تیلوؤسم و  مه  دوخ  عامتجا  لباقم  رد  وت  یتسین ، دهعتم  لوؤسم و  راگدرورپ  تاذ  ربارب  رد  يدرف 
نایرج نیا  زا  رـشب  دهد و  ماجنا  دیاب  ادخ  ار  اهراک  هک  دنیوگ  یم  اهنآ  هک  یموهفم  هب  يردق  اضق و  هتبلا  تسا ؟ يردق  اضق و  نید  ینید 

نینچ نآرق  دنک . یم  دهعت  تیلوؤسم و  يدازآ و  بلس  یفن و  رـشب  زا  هک  يردق  اضق و  نانچنآ  درادن ، یتیلوؤسم  تسا و  جراخ  ریـسم  و 
هدمآ نآرق  ياج  ود  رد  يرصتخم  توافت  اب  هک  کچوک ـ  هیآ  نآ  زا  رتالاب  يا  هلمج  هنیمز  نیا  رد  امـش  ایآ  دریذپ . یمن  ار  يردق  اضق و 

، اهرظتنم رس  رب  هک  تسا  یکاپ  فاص و  رایسب  بآ  هیآ  نیا   11/ دعر مِهِسُفنَِاب » ام  اوِّریَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُِریَُغی  َهللا ال  َّنِا  : » دینکیم ادیپ  تسا ـ 
ینعی َّنِا » . » دیـشکن هدوهیب  راظتنا  دزیر . یم  دـنک ، تسرد  ار  اهراک  يداع  ریغ  هار  کی  زا  ادـخ  هشیمه  هک  دنتـسه  راـظتنا  هب  هک  ییاـهنآ 

ام اورِّیَُغی  یّتَح   » دـنکیمن ضوع  مدرم  دوس  هب  ار  لاوحا  عاضوا و  دـنوادخ  زگره  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ققحت و  تسا . نیا  بلطم  اـقیقحت 
، تهج تاکلم ، هیحور ، قالخا ، تسه : ناشدوخ  رد  هک  هچنآ  تسا ، ناـشدوخ  هب  طوبرم  هچنآ  مدرم  نآ  دوخ  هک  یتقو  رگم  مِهِـسُْفنَِاب »

کی ربارب  رد  تیلوؤسم  مهنآ  دـینک ؟ ادـیپ  تیلوؤسم  نیا ، زا  رتحیرـص  دـیناوت  یم  امـش  ایآ  دـننک . ضوع  ار  ناـشدوخ  هرخـآلاب  تاـین و 
. دهدب رارق  بطاخم  تیلوؤسم  يارب  ار  عامتجا  ینعی  عامتجا ،

؟ درک عمجار  یمالسا  ياه  لکشت  رد  تیلاعف  ندناوخ و  سرد  نیب  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک عمجار  یمالسا  ياه  لکشت  رد  تیلاعف  ندناوخ و  سرد  نیب  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

. دـنامب هدـنز  امـشرد  نانچ  مه  هیحور  نیا  تسا  دـیما  تسا . نیـسحت  روخ  رد  یگنهرف  لئاسم  لابق  رد  امـش  تیلوؤسم  ساسحا  دـهعت و 
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هفیظو لصا  اریز  دشابیاهمانرب ، یلمع و  ياهحرط  دروم  رد  رتشیب  دسریم  رظن  هب  دیاهدرک  حرطم  هفیظو  نتسنادن  دروم  رد  هک  ار  یلکشم 
. دیامنیم بیرغ  يرما  لیصحت  مایا  زا  سپ  دهعت  هب  وا  تشگزاب  دشاب  توافتیب  لیصحت  نیح  رد  وجـشناد  رگا  تسا . صخـشم  مولعم و 

سرد هک  تسانـشور  زین  هتکن  نیا  تسا . درف  یبتکم  رادـفده و  یگدـنز  زا  یئزج  زین  لیـصحت  مایا  رد  نتـشاد  شورخ  شوج و  نیاربانب 
يزیرهمانرب ترورض  هک  تساج  نیا  درکعمج ؟ ود  نیا  نیب  دیاب  هنوگچ  لاح  تسین . هفیظو  نیا  زا  يادج  زین  یملع  تفرـشیپ  ندناوخ و 

بذج فلتخم  دارفا  وس  کی  زا  ات  دریذپ  تروص  راکمیـسقت  يوحن  هب  دـیاب  ینعی  دوشیم . حرطم  دـهعتم  دارفا  بذـج  یهورگ و  راک  و 
دنامب یقاب  دارفا  زا  کی  ره  يارب  يرتشیب  تصرف  زین  دبای و  شیازفااههبذاج  نآ ، عونت  اهراک و  میسقت  اب  رگید  يوس  زا  دنوش و  اهلکشت 

ياهتصرف زا  یتسیابیم  دهعتم  نایوجـشناد  هنحـص  نیا  رد  هک  تسین  يدـیدرت  دـیایندراو . ياهمطل  نانآ  یلیـصحت  یـسرد و  هبنج  هب  ات 
یگدیـسر اهسرد  هب  مه  راک  میـسقت  دارفا -  بذـج  هدـش -  باسح  يزیرهمانرب  اب  ناوتیم  نیاربانب  دـننکیراذگ . هیامرـس  دوخ  ندوسآ 

امـش هـب  ار  ییاـهراکهار  دـناوتیم  زین  فـلتخم  ياههاگـشناد  رد  اهلکـشت  رگید  اـب  تروـشم  تـشاد . تیلاـعف  اهلکـشترد  مـه  درک و 
J .} دیامن کمک  رما  نیا  هب  دناوتیم  زین  اهلکشت  راک  رد  یملع  تاثحابم  یسرد و  ياههمانرب  ندناجنگ  دهدناشن .

تسا هنوگچ  مدرم  دامتعا  بلج  ياه  شور 

شسرپ

تسا هنوگچ  مدرم  دامتعا  بلج  ياه  شور 

خساپ

هب دشاب ، هتشاد  يرتشیب  ياقترا  تابث و  درف ، تیصخش  هزادنا  ره  هب  تسا . درف  ره  تیـصخش  یعقاو  شزرا  نوهرم  نارگید ، دامتعا  بلج 
زا شیپ  دیسر ؟ تیـصخش  تابث  هب  درب و  الاب  ار  دوخ  شزرا  ناوتیم  هنوگچ  اما  تفای . دهاوخ  شیازفا  وا  هب  نارگید  دامتعا  رادقم  نامه 

هلحرم نیلوا  هک  ارچ  مینکیم ؛ یتقوشوخ  راهظا  دـیتسه ، دوخ  تیـصخش  تابث  هب  یبایتسد  تالامک و  ياـقترا  رکف  هب  هک  نیا  زا  زیچ  ره 
، ار یحور  يرکف و  ياهشکمشک  نیا  نیاربانب ، اهنآ . ناربج  يارب  یعس  صقاون و  هب  تبسن  یهاگآ  يرادیب و  تسا ؛ « يرادیب ، » لامک ره 

یعقاو ضیرم  هکلب  دراد ؛ يدرد  هک  تسین  یـسک  ضیرم  : » تسا هدوـمرف  (ع ) یـسیع ترـضح  درک . یقلت  تـبثم  هدـنزاس و  يدـنوردیاب 
گنـسنارگ يرهوگ  نآ ) تبثم  عون   ) تیـصخش تابث  تیـصخش ؛ تابث  اما  درادـنپیم .» ملاس  ار  دوخ  یلو  تسا ، رامیب  هک  تسا  یـسک 

تفرعم یمدآ  ات  تسا . تفرعم  نیهر  لوا  هلحرم  رد  تیـصخش ،» تابث  . » دوشیمن لصاح  تعرـس  هب  دـیآیمن و  فک  هب  ناسآ  هک  تسا 
حطـس هب  دربـن و  ـالاب  ددرگیم  میـسرت  وا  يارب  هک  یفیاـظو  زین  یتـسه و  رد  دوخ  هاـگیاج  نآ و  هدـننیرفآو  یتـسه  هب  تبـسن  ار  شیوخ 

رگا تفر . دـهاوخ  وس  نآ  وس و  نیا  هب  اهجوم  ریثأت  تحت  زور  ره  دوب و  دـهاوخ  یتابثیب  شوختـسد  هراومه  دـناسرن ، لامک  زا  یبسانم 
ای دنیبب و  مه  یتخـس  بیـسآ  شکاشک ، نیا  رد  اسب  هچ  دیـشک و  دـنهاوخ  فرط  ره  هب  ار  نآ  ایرد ، جاوما  دـشاب ، هتـشادن  يرگنل  یتشک 
هب هاـگنآ  تاـیح و  هراـبرد  ینـالقع  یقطنم و  یتـفرعم  تسا ؛ تفرعم »  » ناـمه یتـسه ، نارکیب  سوناـیقا  رد  یمدآ  رگنل  ددرگ . مدـهنم 

رادـیاپان و یمدآ  : » تسا هدومرف  نایب  هنوگنیدـب  ار  تقیقح  نیا  رتماـمت  هچ  ره  ییاـبیز  هب  دـیجم  نآرق  ندرک . لـمع  تفرعم ، ياـضتقم 
رگم دزرویم ، لـخب  دـسر ، وا  هب  ریخ  هک  یناـمز  دهدیمرـس و  هلاـن  دـنک ، ور  وا  هب  يراوگاـن  هک  یناـمز  تـسا ؛ هدـش  هدـیرفآ  تاـبثیب 

ارقف و قح   ) تسا مورحم  لئاس و  يارب  مولعم  یقح  ناشلاوما  رد  هک  یناـسک  دـننکیم و  تموادـم  دوخ  زاـمن  رب  هک  یناـنآ  ؛ نارازگزاـمن
هک یناسک  و  دنتـسه ... ناسرت  ناشراگدرورپ  باذـع  زا  دـننکیم و  قیدـصت  ار  ازج  زور  هک  یناسک  و  دـننکیم ) تخادرپ  ار  نادـنمزاین 

ياهتداهـش  ] دوخ مزال  ياج  رد   ] هک یناسک  دننکیمافو و  شیوخ  دـهع  تناما و  هب  هک  یناسک  و  دـنرادیم ... زاب  نامرحمان  زا  ار  دوخ 
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تینابـصع و دـعب .) هب  هیآ 19  جراـعم ، هروـس  ...«، ) دـنراد تظفاـحمدوخ  زاـمن  رب  هک  یناـسک  دنراوتـسا و  نادـب  دـننکیم و  ادا  ار  دوـخ 
شکرــس سفن  تـسد  هـب  ار ، شیوـخ  راـیتخا  ناـنع  زگره  تـفرعم ، ياراد  هدـیمهف و  ناـسنا  تـسا . یتاـبثیب  زا  یــشان  زین  یتـیفرظمک 

وا نیاربانب  دناشک . دهاوخ  طوقس  هطرو  هب  ار  یمدآ  دوشن ، راهم  رگا  هک  دنادیم  درادیم و  نمـشد  ار  شیدنا  دب  سفن  اریز  دراپـسیمن ؛
. دریگیم هنالوجع  یمیمصت  هن  دیوگیم و  ینخس  هن  ناجیه  ماگنه  دزادرپیم و  شیوخ  سفن  لرتنک  هب 

میشاب هتشادن  ار  تکرش  طیارش  هک  یتروص  رد  ؟ دراد یمکح  هچ  نمهب و ..  زور 22  ای  سدق  زور  لثم  دوش  یم  ماجنا  هک  ییاهتارهاظت  رد  تکرش 
؟ تسیچ ام  هفیظ  میشاب و  هتشاد  ناحتما  ای  دیایب  شیپ  يراک  الثم 

شسرپ

ار تکرـش  طیارـش  هک  یتروص  رد  ؟ دراد یمکح  هچ  نمهب و ..  زور 22  ای  سدـق  زور  لثم  دوش  یم  ماـجنا  هک  ییاـهتارهاظت  رد  تکرش 
؟ تسیچ ام  هفیظ  میشاب و  هتشاد  ناحتما  ای  دیایب  شیپ  يراک  الثم  میشاب  هتشادن 

خساپ

بجاو ییامیپهار  نآ  هجیتن  رد  تسا  ییامیپهار  دـح  رد  طـقف  عاـفد  نیا  یهاـگ  تسا . ناملـسم  ره  هفیظو  نیفعـضتسم  مالـسا و  زا  عاـفد 
. دوب دهاوخ  روذعم  املسم  دیآ ، شیپ  یهجوم  رذع  یصخش  يارب  رگا  هلب ، دوشیم .

دناوخ و یم  سرد  دوریم و  هزوح  هب  هبنشجنپ  ات  هبنش  هبلط  کی  ؟  دنریگن رارق  لیاسم  نطب  رد  دنشاب و  ادج  هعماج  زا  ام  بالط  نایوزوح و  دیاب  ارچ 
یعامتجا تیلاعف  تعاس  جنپ  دشاب و  هزوح  رد  تعاس  کی  دیاب  دنوخآ  کی  دوش  یم  راک  هب  لوغـشم  هعماج  زا  یتمـسق  رد  دیدرگ  دنوخآ  هک  ادرف 

هتشاد ب

شسرپ

سرد دوریم و  هزوح  هب  هبنـشجنپ  ات  هبنـش  هبلط  کی  ؟  دنریگن رارق  لیاسم  نطب  رد  دنـشاب و  ادج  هعماج  زا  ام  بالط  نایوزوح و  دیاب  ارچ 
جنپ دشاب و  هزوح  رد  تعاس  کی  دیاب  دنوخآ  کی  دوش  یم  راک  هب  لوغـشم  هعماج  زا  یتمـسق  رد  دیدرگ  دنوخآ  هک  ادرف  دـناوخ و  یم 

؟ دشاب یمن  عامتجا  تیناحور و  ییادج  يارب  مهم  یتلع  نیا  ایآ  دشاب .  هتشاد  یعامتجا  تیلاعف  تعاس 

خساپ

روما رد  درف  ره  تکراشم  مهـس  دنـشاب . هتـشاد  یعامتجا  تیلاعف  دوخ  هبون  هب  دـیاب  دنتـسه  هعماـج  زا  يوضع  هک  ثیح  نآ  زا  دارفا  همه 
يرتشیب مهس  دنـشاب ، یم  روشک  یگنهرف  داهن  راد  هدهع  یعون  هب  هک  يدارفا  لاح  دنک . یم  نییعت  يو  یعامتجا  تلزنم  مه ، ار  یعامتجا 

هب مزلم  زین  ینید  داهن  ءاضعا  ناونع  هب  نویناـحور  درک . هراـشا  روشک  ینید  داـهن  رد  نویناـحور  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دنتـسه . اراد  ار 
نییعت رگید  هلأسم  اما  دش . هتخادرپ  یعامتجا  تیلاعف  ترورـض  دروم  رد  ثحب  هب  لاح  هب  ات  سپ  دنتـسه . ییاه  تیلاعف  نانچ  رد  تکرش 

دیاب مه  هاگشناد  داتسا  کی  یعامتجا  تیلاعف  هرادا  دنمراک  کی  هک  روط  نامه  ایآ  تسا . درف  ره  یعامتجا  تیلاعف  لکـش  يارب  قادصم 
تیلاعف دراد ، راک  رس و  باتک  اب  اهنت  شیوخ  لزنم  رد  هک  یققحم  لاثم  ناونع  هب  دشاب ؟ هتـشاد  تیلاعف  هزادنا  نامه  هب  لکـش و  نامه  هب 

صاـخ روـط  هب  زین  هیملع  هزوـح  رد  ددرگ . یم  عـفتنم  هـک  تـسوا  يرکف  تـالوصحم  زا  یعوـن  هـب  عاـمتجا  هرخـالاب  درادـن ؟ یعاـمتجا 
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ناشفده هک  هتـسد  نآ  اما  تسا . ینهذ  يرکف و  تالوقم  دروم  رد  ناشیا  یعامتجا  مامتها  دـنراد  قیقحت  فدـه  هفیظو و  هک  ینویناحور 
فادـها و عون  هب  هتـسب  هعماج  راشقا  زا  رـشق  ره  رد  هجیتن : دنـشاب . هتـشاد  لـماعت  شیوخ  نیبطاـخم  مدرم و  اـب  دـیاب  راـچان  هب  تسا  غیلبت 
هب نویناحور  مامت  ندرک  لمع  يانعم  هب  نیا  هتبلا  درک . فیرعت  ار  نآ  اب  بسانتم  یعامتجا  تیلاـعف  دـیاب  اـهنآ  يارب  هدـش  نیعم  فیاـظو 

نانچنآ تیناحور  ریطخ  تیعقوم  ینامز و  تیـساسح  كرد  نودب  يدارفا  زین  يوزوح  رـشق  رد  تسا  نکمم  هتبلا  تسین . شیوخ  فیاظو 
هک دننک  رایتخا  اوزنا  جنک  ای  دنـشاب و  هتـشادن  روضح  یعامتجا  ياه  تیلاعف  هصرع  رد  دیراد ، عقوت  ام  یبالقنا  هعماج  نازیزع و  امـش  هک 

. تسین نینچ  نایوزوح  هزوح و  ماع  لمع  رکفت و  یلو  تسین  لوبق  لباق  تیناحور  هعماج  ام و  رظن  زا  هلأسم  نیا 

؟  تسا هدش  یبهذم  دارفا  تیناحور و  ههجو  شهاک  ثعاب  یلماوع  هچ 

شسرپ

؟  تسا هدش  یبهذم  دارفا  تیناحور و  ههجو  شهاک  ثعاب  یلماوع  هچ 

خساپ

یجراخ لماوعو  یلخاد  لماوع  شخب  ود  رد  ار  اهنآ  نیرتمهم  رـصتخم  تروص  هب  لیذ  رد  هک  دشابیم  يددعتم  لیالد  ياراد  هلأسم  نیا 
هعومجم یلخاد ، لماوع  زا  روظنم  یبهذـم : دارفا  تیناحور و  ههجو  شهاـک  یلخاد  لـماوع  یـسررب  فلا ) میهدیم . رارق  یـسررب  دروم 
تامادـقا وا  هراتفر  یخرب  - 1 زا : دـنترابع  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  قوف  هلأـسم  هک  دـشابیم  راـشقا  نیا  راـتفر  لاـمعاو و  اـهدرکراک 

نیب فاکش  ضراعت و  ندش  ادیپ  بجوم  یتموکحو ، یتلود  ياهداهن  اههاگتـسد و  نارومأم  نارازگرازک و  ناریدم ، زا  یـضعب  هتـسیاشان 
اههدر و ریاس  رد  هک  ماظن ، نالوؤسم  لوا  حطـس  ياههدر  رد  اهنتهن  هک  دنتـشاد  راظتنا  مدرم  تشگ . مدرم  هدوت  هاگدـید  زا  لمع  راتفگ و 

تالکـشم لح  مدرم و  هب  تمدـخ  شیارگ  يرادتناما و  يراکتـسرد ، تقادـصدهاش ، روشک ، هدـننک  هرادا  ماـظن  هندـب  رد  صوصخ  هب 
راشقا هب  ییانتعایب  يراکایر ، رهاظت و  یگداوناخ ، یـصخش و  عفانم  حیجرت  هیجوت و  تهج  ردـناراکردناتسد  یخرب  راتفر  یلو  دـشاب ،
ههجو زا  ندش  هتـساک  نویناحور و  یبهذـم و  درافا  هب  تبـسن  مدرم  زا  يراشقا  ینیبدـب  ینامگدـب و  بجوم  وهعماج ... مورحم  فیعض و 

حانجطـسوت حانج  ره  دارفا  فیعـضت  یبهذم و  دارفا  نویناحور و  زا  لکـشتم  ياههورگ  اهحانج و  نایم  هقرفت  فالتخا و  - 2 دیدرگنانآ .
یگنهرف زکارم  هیملع و  ياههزوح  يراکمک  یهاتوک و  - 3 حانج . ود  دارفا  همه  هب  تبـسن  مدرم  نیب  رد  ینیبدب  داجیا  هجیتن  رد  لباقم و 

ناکم و نامز و  تایضتقم  حیحص  تخانش  رـصاعم و  ناهج  هب  مالـسا  لمعهئارا  مالـسا و  خیرات  فراعم و  حیحـص  ندناسانـش  رد  روشک 
هلمج زا  مدرم  هب  مالـسا  لیـصا  ياـهشزرا  ماـکحا و  ندناسانـش  يارب  نردـم ، یتاـطابترالیاسو  نیون و  ياـهشور  زا  دـمآراک  هدافتـسا 

-1 یبهذـم : دارفا  تیناـحور و  ههجو  شهاـک  یجراـخ  لـماوع  یـسررب  ب )  ناـنآ . رد  یلم  یبهذـمو و  ینید  تیوه  تیوقت  ناـناوج و 
مدرم هک  دوشیم  ببس  ... يداصتقا و یـسایس ، ياههرـصاحم  نآ ، ياهدمایپ  گنج و  عوقو  زا  یـشان  یعامتجا و ... يداصتقا ، تالکـشم 

نیا نیببـسم  هب  تبـسن  اهنآ  لیامتدوز  ای  رید  شیب و  مک و  دـنریگ  رارق  نکـسم و ... يراکیب ، تالکـشم  رقف و  يدام و  راـشف  تحت  یتقو 
عاـفد نارود  زا  سپ  - 2 دش . دـهاوخ  مک  دـناهطباررد  میقتـسمریغ  روط  هب  ای  امیقتـسم  تالکـشم  نیا  اب  اهنآ  رظن  زا  هک  یناسک  اهراشف و 

ياهداضت زورب  بجوم  لدم  نیا  هک  دشهتفرگ  شیپ  رد  یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت  يارب  لدم  روشک ، يزاسزاب  نارود  زاغآ  سدقم و 
ار اههلـصاف  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  سکع  جیاتن  هعـسوتهک  ياهنوگ  هب  دیدرگ ، بولطم  ياهصخاش  زا  هعماج  نتفرگ  هلـصاف  یـشزرا و 
، تساتوافتم يدح  ات  بالقنا  لسن  اب  نانآ  ياههتفای  اهرواب و  هک  دیدج  لسن  ندمآ  هنحـص  هب  هعماج و  رد  لسن  لوحت  - 3 دومن . دیدشت 

شرگن رد  ياهشیر  ویـساسا  تارییغت  داجیا  هب  یهجوتیب  زین  نآ و  هیجوت  شزومآ و  تیبرت ، يارب  هبناـجهمه  عماـج و  ياـههمانرب  نادـقف 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 406 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لوـصا و هتـشگ و  نیـشیپ  وـینونک  لـسن  ود  ياههاگدـید  رد  فاکـش  زورب  بجوـم  ناوـج ، لـسن  تـیبرت  بادآ  لوـصا و  هـب  اـههداوناخ 
زا نتفرگ  هلـصاف  تابجوم  فرط  کی  زارما  نیا  تسا و  هدومن  بالقنا  ياهصخاش  لوصا و  اب  توافتم  ار  ون  لسن  یـشزرا  ياهصخاش 

نانمـشد طسوت  یگنهرف  مجاهت  یهدـنامزاس  - 4 تساهدـش . یبرغ  ياـهشزرا  ياـهوگلا و  زا  لابقتــسا  رگید  فرط  زا  یبهذـم و  دارفا 
هدزبرغ و نارکفنـشور  رالوکـس ، ياهورین  هدرتسگ و  تاغیلبت  ویناسرعالطا  دـیدج  ياـهرازبا  زا  هدافتـسا  اـب  اـکیرمآ  صوصخ  هب  مالـسا 

تیهام هب  موجه  هلمح و  يارب  ییارجا  یتیریدم و  ياهفعض  تالضعم و  اهییاسرانزا ، هدافتـسا  ءوس  اب  لخاد و  رد  هدش  ریجا  نارودزم 
ياهشزرا ندوب  ارجا  لباقریغ  هعاشا  جـیورت و  اب  ناوج ، لسن  رد  هژیو  هب  مدرم ، رد  يدـیماان  سأی و  هیحورداجیا  یهلا و  نیناوق  مالـسا و 

یتموکح ناریدـم  اب  هعماج  ناوج  لسن  نایم  فاکـش  داجیا  هجیتن  رد  ینید و  تموکح  يروئت  ندوب  دـمآراکان  هعماـجرد و  یهلا  يـالاو 
عفر ياربیبهذـمدارفا  یتیریدـم  ناوت  رد  دـیدرت  کش و  اهنآ و  هب  تبـسن  ینیبدـب  داجیا  دنـشابیم و  یبهذـم  یناحور و  دارفا  زا  امومعهک 

اب ناوـت و  ماـمتاب  يرابکتـسا  ناـهج  هک  تسا  نرق  کـی  لقادـح  هک  دـینادب  تـسا  مزـال  فـلتخم  داـعبا  رد  هعماـج  دربـشیپ  تالکـشم و 
دوخ يرامعتـسا  هطلـس  رباربرد  دـس  نیرتمکحم  ار  تیناحور  اریز  دـنکیم ، شالت  تیناحور  ندـیبوک  يارب  دوخ  يدایا  همه  يریگراکب 
نیا هعومجم  رثأتساکلم .) نم   ) دنریگیم هلـصاف  اهنآ  زا  يرادقم  یعیبط  روط  هب  مدرم  دشاب  سک  ره  تسد  رد  تردق  ًالوصا  - 5 دنیبیم .

فرط هب  ناوج  لسن  زا  یـشخبو  هدش  هتـساک  دارفا  زا  ياهراپ  نیب  رد  یبهذـم  دارفا  نویناحور و  ههجو  زا  يرادـقم  ات  هدـش  ببـس  لماوع 
شنیب و حطس  ندوب  الاب  هطساو  هب  هلأسم  نیا  مغریلعهک  تسا  نیا  دشابیم  هجوت  لباق  هک  ياهتکن  هتبلا  دندرگ . لیامتم  یجراخ  ياهوگلا 
دنـشابیم و لئاق  توافت  دـهعتم  ریغ  دارفا  اب  لاعف  زوسلد و  دـهعتمیبهذم ، درف  یناحور و  نیب  ناوج  راـشقا  مدرم و  یـسایس ، ياـهیهاگآ 

داجیا ینیبدب  هدش و  بذج  تدش  هب  يدروخرب  رـصتخم  اب  ای  دنـشابیم و  دنمهقالعزوسلد  دهعتم و  نویناحور  یبهذـم و  دارفا  هب  تبـسن 
زرمارف داضت  هعـسوت و  یظعاو 3 - نـسح  اـکیرمآ  ناریا و  ملعوز 2 - یلع  اـهشزرا  بـالقنا و  - 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دوشیم .

روپعیفر

؟ تسیچ ینونک  طیارش  رد  هدرک  لیصحت  رشق  ناونع  هب  وجشناد  ناوج  فیاظو  نیرتمهم 

شسرپ

؟ تسیچ ینونک  طیارش  رد  هدرک  لیصحت  رشق  ناونع  هب  وجشناد  ناوج  فیاظو  نیرتمهم 

خساپ

افـص و نیا  زا  هک  تسا  نیمه  یناوج  زا  ینادردـق  رهظم  نیرتمهم  یناوج : زا  ینادردـق  - 1 زا : دنترابع  وجـشناد  ناوج  فیاظو  نیرتمهم 
نیا دیربب . شیپ  قالخا  هیکزت و  ياه  هنیمز  رد  ار  ناتدوخ  دینک و  هدافتسا  ناوج  ناسنا  یعیبط  یگتـساریپ  یگدولآان و  نیا  زا  تینارون و 

. تسا تلفغ  لباقم  رد  دای  دای ، ینعی  رکذ  هبوت . رکذ و  تسا : هتکن  ود  تیاعر  مه  شهار  دش . دهاوخ  امـش  یگدنز  همه  هریخذ  هللاءاشنا 
زا روبع  زا  دعب  ملاع  توکلم  ملاع  رد  یهلا  نارومأم  اب  ههجاوم  ساسح  ماگنه  نآ  زا  تلفغ  تیلوئـسم ، هفیظو و  زا  تلفغ  ادخ ، زا  تلفغ 
هک ام  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  تسا  هبوت  رگید  هتکن  تسا ... دای  اهنیا  تمایق ، رد  ادـخ  لباقم  رد  ناسنا  گرزب  هبـساحم  تینامـسج و 

هبوت تسین . تسرد  نیا  هن  میـشاب . هبوت  جاتحم  میـشاب و  هدرک  يدایز  هانگ  اه  امـش  لـثم  هک  تسا  هتـشذگن  اـم  زا  يرمع  زونه  میناوج و 
، ریت مهد ، هرامـش  مود ، لاس  نامـسرپ ، .) ادـخ هب  تشگرب  ینعی  هبوت  دـننک . هبوت  دـیاب  مه  اهناسنا  نیرتکاپ  تسا . ناسنا  یگـشیمه  هفیظو 

یمن ملع  تفرـشیپ  نودب  دیریگب ...  يدج  ار  قیقحت  ملع و  هلئـسم  هاگـشناد  طیحم  رد  دیاب  امـش  قیقحت : ملع و  نتفرگ  يدـج  - 2 ص2 )
يارب یقیقح  ياهـشزرا  يارب  الاو  ياـهنامرآ  يارب  اـم  دـننک . یم  هدافتـسا  ملع  زا  تیرـشب  نانمـشد  یتح  زورما  درب . شیپ  ار  روشک  دوش 
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اب بالقنا  مظعم  ربهر  شسرپ  خساپ و  ص8 ؛ نامه ، .) مینک هدافتسا  ملع  یتاذ  تفارـش  ملع و  زا  میریزگان  اهنآ  شرتسگ  یناسنا و  لیاضف 
لیلحت تسرد  ندرک ، رکف  تسرد   » يربهر هدومرف  هب  دـیوگب و  یمالـسا  بان  هشیدـنا  زا  یـسایس  ياـهنایرج  لـباقم  رد  - 3 نایوجشناد )

يوجشناد هفیظو  تسا  هاگآان  دینک  یم  رکف  هک  یسک  ندرک  هاگآ  نشور و  رد  یعس  ندرک ، لقتنم  نارگید  هب  ار  تسرد  لیلحت  ندرک ،
هب رما  گرزب  هفیظو  زا  دیاب  شیوخ  ینورد  يافص  زا  ینابهگن  ملع و  لیصحت  رب  هوالع  یناملسم  يوجشناد  ره  - 4 تسا ». هدامآ  هاگآ و 

. دزادرپب نارگید  حالصا  هب  ینابرهم  تبحم و  اب  دنکن و  یشوپ  مشچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

یمن تخانش  یمن  ار  ربمایپ  دش و  یم  دجسم  دراو  یسک  یتقو  ربمایپ  نامز  رد  هکنیا  هن  رگم  ؟ تسا لکـش  نیا  هب  ام  ناغلبم  نویناحور و  سابل  ارچ 
؟ تسا صیخشت  لباق  اهرتمولیک  زا  ام  نالا  یناحور  هک  یلاح  رد  تسا  مادک  شتمظع  نیا  اب  مه  نآ  ادخ  ربمایپ  دهد  صیخشت  تسناوت 

شسرپ

یمن ار  ربمایپ  دـش و  یم  دجـسم  دراو  یـسک  یتقو  ربمایپ  نامز  رد  هکنیا  هن  رگم  ؟ تسا لکـش  نیا  هب  اـم  ناـغلبم  نویناـحور و  ساـبل  ارچ 
لباق اهرتمولیک  زا  ام  نالا  یناحور  هک  یلاح  رد  تسا  مادـک  شتمظع  نیا  اب  مه  نآ  ادـخ  ربماـیپ  دـهد  صیخـشت  تسناوت  یمن  تخاـنش 

؟ تسا صیخشت 

خساپ

ناماما و  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  زا  سابل  عون  نیا  مکی : دـشابیم : هجوت  لباق  لـیذ  تاـکن  ناـیناحور ) ساـبل   ) لاؤس لوا  تمـسق  هراـبرد 
یناوارف دیکأت  هدوب و  تابحتسم  زا  نتسب ، رـس  رب  همامع  مود : دندیـشوپیم . سابل  نینچ  ناراوگرزب ، نآ  تسا و  هدوب  جیار  (ص ) موصعم

ماـما هلمج : زا  تسا ؛ هدـش  دراو  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  ثیداـحا  تسا . هدـش  نآ  رب 
زا دـنتخادنا ». بقع  هب  ار  رگید  فرطو  ولج  هب  ار  نآ  فرط  کـی  دنتـسب و  رـس  رب  هماّـمع  (ص ) لوـسر ترـضح  : » دـنیامرفیم (ع ) اـضر

همالع ر.ك : ، ) دندیچیپ همامع  (ع ) یلع ترضح  رس  رب  دوخ  تسد  اب  (ص ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  ترـضح 
؛ دنوش هتخانش  زاب  مدرم  راشقا  ریاس  زا  هک  دنکیم  اضتقا  هعماج  راشقا  زا  يرایـسب  یفنـص  هاگیاج  موس : ص 18 .) نیقتملا ، هیلح  یسلجم :

تایاور ساسا  رب  تسا  نینچ  زین  نایناحور  هرابرد  یماظتنا و ... یماظن و  ياهورین  دـننام  دنـشابیم . صخـشم  سابل  عون  کـی  ياراد  اذـل 
همئا ناراد  تناما  نایناحور ، مکیلع و ... یتجح  مهناف  اـنثیداحا  هاور  یلا  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا  اـما  و  « » ءاـیبنالا هثرو  ءاـملعلا   » ددـعتم
هعماج رد  هلیـسو  نیدـب  ات  دنـشابیم  صخـشم  یـسابل  دـنمزاین  اذـل  دنـشابیم ؛ مدرم  یعامتجا و ... يونعم و  یحور و  عجرم  و  (ع ) راهطا
ياراد تعامج  ماما  هک  هدـش  دـیکأت  تعامج  زامن  عقوم  رد  الثم  ای  و  دـشاب . رتناسآ  زاـین  عقاوم  رد  اـهنآ  هب  هعجارم  دـنوش و  صخـشم 

ج 3، لیاسو ، « ) دشاب همامع  ابع و  ندوب  تعامج  ماما  هک  تسین  هتـسیاش  : » دومرف (ع ) قداص ماما  هک  نانچ  دشاب  تیناحور  یـصاخ  سابل 
، دنکیمن داجیا  نایناحور  يارب  مدرم  راشقا  ریاس  هب  تبسن  یتلزنم  نأش و  دنچ  ره  سابل ، نیا  ندیشوپ  مراهچ : ح 1 .) باب 53 ، ص 329 ،

ملع رهظم  لبمس و  ناونع  هب  هک  هعماج  هتسراو  ياهتیصخش  دوجو  تسا . نآرق  مامتها  دروم  هک  ددرگیم  یهلا  رئاعش  میظعت  بجوم  یلو 
رد دـشابیم و  یهلا  رئاعـش  زا  دنـشاب ، (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا لوسر  ساـبل  هب  سبلم  یمالـسایاهشزرا و  یگتـسراو و  اوقت و  و 

. تسا رثؤم  رایـسب  هناگیب ، ياهشزرا  مجاهت  لباقم  رد  یبهذـم  تیوه  تیوقت  هعماج و  رد  یمالـسا  یهلا و  ياهشزرا  شرتسگ  ظفح و 
نیاربانب تسا . هدرکن  ظفح  ار  شیوخ  یموب  یتنـس و  سابل  یتح  برغ ، یگنهرف  مجاهت  ریثأت  تحت  هنافـسأتم  هک  ام  هعماج  رد  اـصوصخ 

رخف و هیام  تسا و  یبرغ  ياه  شزرا  گنهرف و  موجه  لباقم  رد  يرادیاپ  دامن  یتنـس ، یبهذـم و  سابل  اب  هعماج  رد  یـصاخ  رـشق  دوجو 
تشادرب (ع ) موصعم ناماما  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هریـس  زا  هچنآ  تسا  ینتفگ  لاؤس  مود  تمـسق  دروم  رد  اما  ددرگ . یم  بوسحم  تاهابم 
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هن تسا  مدرم  ریاس  اب  نآ  تاواسم  یمالـسا و  هعماج  ربهر  عضاوت  تیاـهن  نداد  ناـشن  ییاـهراتفر  نینچ  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  دوش  یم 
هدوبن نانآ  فده  تاذلاب  اتلاصا و  ناراوگرزب  نآ  ندوبن  صخشم  رگید  ترابع  هب  دشاب . مدرم  طسوت  نانآ  ییاسانش  مدع  روظنم  هک  نیا 

.2 نتسشن . رد  یتح  اه  هنیمز  همه  رد  مدرم  اب  نانآ  تاواسم  عضاوت و  تیاعر  . 1 تسا : عوضوم  ود  زا  یشان  یعیبط و  يدمایپ  هکلب  تسا ،
ار یتنـس  سابل  ءاملع  زا  ریغ  هب  هعماج  هک  نیا  لیلد  هب  سابل -  ندوب  تسد  کی  عوضوم  اـم  ناـمز  رد  اـما  همه . ساـبل  ندوب  تسد  کـی 

یمهم رایسب  شزرا  لصا و  کی  مالسا  هاگدید  زا  هک  مدرم  اب  تاواسم  عضاوت و  تیاعر  هلأسم  دنام  یم  تسا . یفتنم  دنا -  هتشاذگ  رانک 
بـسانت هب  عقاوم  یهاگ  زین  عوضوم  نیا  دـنچ  ره  دنـشاب . یم  نآ  تیاعر  هب  فلکم  یبهذـم ، نایاوشیپ  ناربهر و  اصوصخ  همه  هک  تسا 
تشادرب (ص ) مرکا ربمایپ  و  (ع ) موصعم ناماما  هریس  زا  هک  هچنآ  تروص  ره  رد  دشاب . هتشاد  یفلتخم  لاکشا  دناوت  یم  نامز  تایـضتقم 

هب تبـسن  نونکات  خـیرات  لوط  رد  ینید  ناگرزب  ءاملع و  هللادـمحب  هک  تسا  مدرم  اب  يربارب  تاواـسم و  عضاوت ، تیاـعر  لـصا  دوش  یم 
شقن دوخ  هکلب  هتـشادن  تافانم  نارگید  اب  تاواسم  عضاوت و  لصا  اب  اهنت  هن  اهنآ ، سابل  هلأسم  دنـشاب و  یم  هدوب و  دـنب  ياپ  نآ  تیاـعر 

یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  تیناحور و  یفنص  ياه  هژیو  راک  فیاظو و  ماجنا  یهلا و  رئاعـش  میظعت  یمالـسا و  ياه  شزرا  غیلبت  رد  یمهم 
نانمؤم زا  یـصاخ  هورگ  صتخم  ابق ، ابع و  همامع ، میدق  ياهنامز  رد  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  دایز  نآ  هب  دیاب  هک  هچنآ  دـیامن . یم  افیا 

نیا رد  ینید  ياملع  اهنت  جیردت  هب  اهدعب  دندیـشوپیم و  ار  اهسابل  نیا  نیدتم  حلاص و  دارفا  هک  دوب  نیا  مسر  اهنامز  نآ  رد  هکلب  دوبن 
ابق همامع ، ندیشوپ  طیارش  زا  یکی  مه  رـضاح  لاح  رد  دمآ . باسح  هب  مالـسا  ياملع  هناشن  تمالع و  ناونعهب  سابل  نیا  دندنام و  سابل 

یـسک دـننام  تسا و  هداد  ماجنا  تسردان  راک  دـشوپب ، رگا  دـشابن  طیارـش  نآ  ياراد  یـسک  رگا  تسا و  مزـال  تیحالـص  نتـشاد  اـبع  و 
تیحالـص اهنت  سابل ، نیا  ندیـشوپ  يارب  میدـق  ياهنامز  رد  درادـن . ار  کشزپطیارـش  هک  یلاح  رد  دـشوپب  یکـشزپ  سابل  هک  دـنامیم 

طیارـش زا  یکی  ریخا  ياهرـصع  رد  یلو  دندیـشوپیم  ار  سابل  نیا  مه  ناکـشزپ  نارجات و  زا  يرایـسب  تهج  نیمه  هب  دوب  یفاک  یقالخا 
يارب یگداـمآ  مـالعا  راـک و  ساـبلو  مورفینا  کـی  ناوـنع  هب  دـیاب  تـقیقح  رد  دـش و  نـید  غـیلبت  یمالـسا و  موـلع  بـسک  ساـبل ، نـیا 

دیاب سابل  نیا  رد  یخرب  یلامتحا  هدافتـسا  ءوس  زا  یعامتجا و  زایتما  کی  هن  دوش . هاگن  نآ  هب  ینید ، هشیدنا  ياهشـسرپ  هب  ییوگخساپ 
. درک يریگولج 

داجیا مدرم  رد  مالسا  جاور  يارب  ار  مزال  قوش  روش و  نآ  دننک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  بان  مالسا  دنا  هتسناوت  مالسا  نید  ناغلبم  دیلقت و  عجارم  ایآ 
؟ دننک

شسرپ

رد مالـسا  جاور  يارب  ار  مزال  قوش  روش و  نآ  دننک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  بان  مالـسا  دنا  هتـسناوت  مالـسا  نید  ناغلبم  دـیلقت و  عجارم  ایآ 
؟ دننک داجیا  مدرم 

خساپ

لاح رد  هعماج  تاقبط  راـشقا و  هچنآ  ینعی  اهدـیاب . اـه و  تسه  درک : ثحب  ناوت  یم  ثیح  زا 2  هعماج  فلتخم  راشقا  فیاظو  باـب  رد 
زا يوضع  ناونع  هب  زین  رـشق  نیا  دنتـسه . نویناحور  هقبط  زین  ام  هعماج  راشقا  زا  یکی  دـننک . لمع  نآ  هب  دـیاب  هچنآ  دنتـسه و  نآ  ماـجنا 
رد لاح  دناسرب .) زین  يدوس  دیاب  هعماج  تاناکما  زا  هدافتـسا  لابق  رد  ینعی   ) دراد ار  هعماج  دارفا  رگید  هب  یناسر  تمدـخ  هفیظو  هعماج ،

کی رد  یگنهرف  يونعم و  تامدخ  لیبق  زا  ناشیا  یناسر  تمدـخ  تفگ : دـیاب  هقبط  نیا  فیاظو  هب  طوبرم  ياهدـیابن  اهدـیاب و  زا  ثحب 
یقیقح نید  اب  مدرم  راشقا  رگید  ندرک  انـشآ  ناشیا  یلـصا  فیاظو  زا  دنـشاب  یم  هعماج  رد  ینید  داهن  نایلوتم  ناشیا  اریز  تسا . هعماـج 
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مدرم هب  ار  هدرپ  نودـب  یلـصا و  نید  دـنیادزب و  ار  هدـش  هتـسب  نید  رود  هب  هک  یماـهوا  تاـفارخ و  راـبغ  اـت  دـنراد  هفیظو  ناـشیا  تـسا .
هچ دهاش  نونکا  هک  نیا  اه و  تسه  دعب  زا  اما  دننک . ضیرحت  قیوشت و  ریـسم  نیا  یط  يارب  ار  مدرم  ات  دنراد  هفیظو  نینچمه  دـننایامنب .

ناشفیاظو هب  هورگ  نیا  زا  یخرب  هناصلخم  هناقفـشم و  ندرک  لمع  دـهاش  هعماج  راشقا  رگید  دـننامه  تفگ : دـیاب  میتسه  يدرکلمع  عون 
هک یبلطم  دـنیامن . یم  یهاتوک  دوخ  فیاظو  يافیا  رد  زین  یخرب  اما  دـنراد ) ییانـشآ  ناـگمه  يارب  تسین و  ماـن  رکذ  هب  مزـال  . ) میتسه
هب ناـشیارب  شیپ  زا  شیب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  اـب  هدوب و  هقبط  نیا  شود  رب  هک  تسا  ینیگنـس  تلاـسر  دـنک ، یم  ریطخ  ار  هلأـسم 

نیارباـنب ددرگ . هعجارم  تیناـحور » هزوح و   » باـتک رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ثحاـبم  هب  صوصخ  نیا  رد  دوش  یم  هیـصوت  هدـمآ . دوجو 
هزومآ اب  زورما  زین  ناکدوک  هک  يروط  هب  دندرک  یفرعم  ناریا  رد  ار  مالـسا  اهنت  هن  دوخ  یخیرات  شقن  ءافیا  اب  دـیلقت  عجارم  تیناحور و 
مالسا يادص  هکلب  نیدتم و ... ياه  هداوناخ  رد  زج  دندوبن  انشآ  اهنآ  زا  يرایـسب  اب  زین  نالاسگرزب  یتح  قباس  رد  هک  دنتـسه  انـشآ  ییاه 

میراد و یناوارف  ياه  یتساک  مه  لاح  نیع  رد  اما  دراد . برغ  رد  یبیجع  دشر  اهارگ  مالسا  زورما  تسا و  هدیـسر  زین  نایناهج  شوگ  هب 
زا انمض  تسا . هدش  داجیا  مالسا  نید  غیلبت  يارب  يدایز  ياه  هنیمز  تاعقوت و  نآ  ریسم  رد  یمالسا  دنمهوکـش  بالقنا  عوقو  زا  سپ  مه 

ناملسم دارفا  ریاس  نارازگراک و  ای  یمالـسا  تموکح  تسردان  ياهدرکلمع  مدرم ، زا  يرایـسب  نامیا  نتـشادن  قمع  هب  هجوت  اب  میربن  دای 
. دراد سوکعم  ریثأت  فرح ، اب  لمع  تریاغم  ظاحل  هب  هکلب  دنک  یم  یثنخ  ار  تاغیلبت  يدایز  دح  ات 

ود ره  هب  تساهنآ  يوگلا  هک  ام  ربمایپ  رگم  دننک  یم  ربدت  لمات و  یهقف  لئاسم  رد  طقف  دنتسین و  زراب  یهقف  مه  یملع و  لئاسم  رد  مه  ام  ياملع  ارچ 
. دنتشادن هجوت  هلاسم 

شسرپ

يوگلا هک  ام  ربمایپ  رگم  دـننک  یم  ربدـت  لمات و  یهقف  لئاسم  رد  طقف  دنتـسین و  زراـب  یهقف  مه  یملع و  لـئاسم  رد  مه  اـم  ياـملع  ارچ 
. دنتشادن هجوت  هلاسم  ود  ره  هب  تساهنآ 

خساپ

هزوح تسا  یعیبط  هک  تسا  یبرجت  مولع  رگا  تسیچ . ملع  زا  امش  روظنم  دوش  صخـشم  دیاب  الوا ، تسا : ینتفگ  قوف  لاؤس  هب  خساپ  رد 
تروص نیا  رد  تسا  روظنم  ملع  قلطم  رگا  اما  تسا  تواـفتم  ناـنآ  هژیو  راـک  اـهقف و  صـصخت  اـب  اـعوضوم  هدوب و  ادـج  یمولع  نینچ 
یمولع هکلب  تسین ، هقف  هب  رصحنم  طقف  مالـسا )  ) ام ياملع  ریبعت  ایناث ، قوقح و ... ملع  ریظن  دنـشاب . یم  یملع  یلئاسم  اعطق  یهقف  لئاسم 

یمالـسا یگنهرف  ياه  هزوح  رد  هک  ار  یمولع  رگا  یتحو  ثیدـح  هیارد ، لاجر و  قطنم ، تایهلا ، مالک و  ریـسفت ، یمالـسا ، هفـسلف  ریظن 
مولع زا  مه  ار  و ... بوک ] نیرز  نیـسحلادبع  مالـسا ، همانراک  مولع ر.ك : نیا  اب  ییانـشآ  يارب   ] موجن ملع  دـننام  دـنا ، هتفای  امن  دـشر و 

، انیـس یلعوب  يزار ، يایرکز  ینوریب ، ناحیروبا  هنومن  ناونع  هب  دنـشاب . یم  یمالـسا  ياملع  صـصخت  هزوح  رد  مه  زاب  مینادب ، یمالـسا 
ناهیقف زین  زونه  تسا و  هدوب  فلتخم  مولع  يریگارف  هتشذگ  رد  اهقف  هریس  اثلاث ، دنشاب . یم  مالـسا  ياملع  زا  ییاهب و ... خیـش  اردصالم ،

. دنراد صـصخت  بط و ... موجن ، هسدنه ، تایـضایر ، دننام  يرگید  مولع  رد  هقف  ملع  رد  صـصخت  رب  هوالع  هک  دنراد  دوجو  يراوگرزب 
زا يرایسب  لالقتسا  کیکفت و  ثعاب  تاعوضوم ، شرتسگ  يرـشب و  عماوج  تفرـشیپ  هک  نانچمه  تشاد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دیاب  اما 

یمالسا مولع  رد  داد ، صاصتخا  دوخ  هب  يا  هژیو  ناصصختم  يا  هتشر  ملع و  ره  رد  دش و  ایند  یهاگشناد  کیمداکآ و  عماجم  رد  مولع 
یمالسا ياملع  رـضاح  نامز  رد  هک  مییامن  یم  هدهاشم  اذل  تشاد ، لابند  هب  ار  اهنآ  لالقتـسا  کیکفت و  مولع  نیا  شرتسگ  لماکت و  زین 

عماجم ندمآ  دوجو  هب  رگید  ترابع  هب  دنتـسین . تایـضایر و ... موجن ، بط ، ریظن  یمولع  رد  صـصخت  لابند  هب  رگید  هتـشذگ ، فالخرب 
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هزوح رد  دـنناوتب  رتشیب  رتهب و  نانآ  ات  هتـشادرب  یمالـسا  ياملع  هدـهع  زا  ار  راب  نیا  دـنا ، مولع  نیا  ملعت  میلعت و  لـفکتم  هک  یهاگـشناد 
يرما ءاـملع  يارب  دـیدج  مولع  رد  صـصخت  نتـشاد  دـنچ  ره  اـعبار ، دـنزادرپب . يروآون  صحفت و  قیقحت ، هب  شیوخ  یـصاصتخا  مولع 

لبق هیقف  هنومن  ناونع  هب  دشاب . یمن  دـیدج  مولع  اب  ییانـشآ  زا  ءاملع  یمالـسا و  مولع  يزاین  یب  يانعم  هب  هلأسم  نیا  اما  تسین ، يرورض 
تانوؤش عیمج  لماش  یعرـش  ماکحا  رگید  فرط  زا  دـیامن و  رداص  ار  نآ  مکح  دـناوتب  اـت  دسانـشب  ار  عوضوم  دـیاب  مکح  صیخـشت  زا 

تاعوضوم همه  تخانش  ورگ  رد  یعرش  مکح  صیخشت  نیاربانب  دشاب ، یم  ناهج  رد  دوجوم  تاعوضوم  همه  لماش  هجیتن  رد  یگدنز و 
رشن نارهت ، یناقلاط ، هللا  تیاده  دیـس  تیعجرم ، ر.ك :  ) تسا ماکحا  تاعوضوم  بسانت  هب  زور  مولع  زا  يرورـض  مزال و  دح  نتـشاد  و 
اهقف عجارم ، ور  نیا  زا  تسا . مزال  دیدج  مولع  داعبا  لئاسم و  یخرب  زا  یمالسا  ياملع  اهقف و  عالطا  نیاربانب  ص 246 .) ، 1374 نونغرا ،

رد یتح  دنهاگآ و  علطم و  دیدج  مولع  زا  نآ  زا  شیب  یتح  ترورض و  زاین و  دح  رد  هبالتبم  تاعوضوم  لئاسم و  رد  یمالـسا  ياملع  و 
. دنیامن یم  بسک  ار  مزال  تاعالطا  تاحیضوت و  هتخادرپ  تروشم  هب  مولع  نیا  ناصصختم  اب  زاین  عقاوم 

هب شناد  ملع و  زکارم  ياج  هب  اه  هاگـشناد  هتـسبرب و  تخر  بوخ  ياهراک  تهاجو  تشز و  ياهراک  تحابق  ام  ياه  هاگـشناد  رد  هک  هدش  روطچ 
دننک سح  ناشدوخ  شود  رب  ار  هعماج  هاگشناد و  قح  نایوجشناد  هدرگرب و  یمالـسا  عضو  هک  هش  یم  روط  هچ  هدش و  لیدبت  قاشع  عمجت  زکارم 

ندناوخ سرد  ناشراک  هک 

شسرپ

ملع و زکارم  ياج  هب  اه  هاگشناد  هتـسبرب و  تخر  بوخ  ياهراک  تهاجو  تشز و  ياهراک  تحابق  ام  ياه  هاگـشناد  رد  هک  هدش  روطچ 
شود رب  ار  هعماج  هاگـشناد و  قح  نایوجـشناد  هدرگرب و  یمالـسا  عضو  هک  هش  یم  روط  هچ  هدش و  لیدبت  قاشع  عمجت  زکارم  هب  شناد 

دیاب دنناوخب و  سرد  دـیاب  هناخراون و ...  فلـس و  هاگباوخ و  زا  هدافتـسا  ءازا  هب  تسا  ندـناوخ  سرد  ناشراک  هک  دـننک  سح  ناشدوخ 
هک مینک  هچ  دوش  یم  تسرد  عضو  ات  تسیچ و  نایوجـشناد  نالوسم و  هفیظو   ، دـنا هدرکن  ءادا  ار  سانلا  قح  الا  دـننک و  ءادا  ار  قح  نیا 

. دننک ظفح  ار  ناشدوخ  دنناوتب  دنورن و  ههاریب  هب  هار  زا  يرتشیب  دارفا 

خساپ

هرادا اصوصخم  یتلود ، ياه  هناخترازو  مق ، هیملع  هزوح  هلمج  زا  یگنهرف  زکارم  همه  هعماج  رد  یمالـسا  ياـه  شزرا  ءاـیحا  یگنوگچ 
ریدم اه -  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  رتفد  زا - : دنترابع  لوا  هجرد  رد  اه  هاگـشناد  رد  و  امیـس و ... ادص و  داشرا و 

دیتاسا جیسب  هلمج  زا  اه  هاگشناد  دیتاسا  یمالسا  ياه  لکشت  جیسب -  اصوصخم  ییوجشناد  یمالسا  ياه  لکشت  اه -  هاگشناد  یگنهرف 
لوؤسم هنیمز  نی  ارد  ام  همه  هتیعر » نع  لوؤسم  مکلک  عار و  مکلک   » يوبن فیرش  ثیدح  ساسارب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  اه  هاگشناد 

راب هکلب  دوب ، دـهاوخن  ام  هفیظو  كرت  يارب  يا  هناهب  اهنت  هن  دـننک  یلاـخ  دوخ  ياـه  تیلوؤسم  ریز  زا  هناـش  يا  هدـع  رگا  یتح  میتسه و 
لیمکت روظنم  هب  انمـض  میـشاب . قح  نارادمچرپ  ادهـش و  هار  ناگدنهد  همادا  قیرط  نیا  زا  میـشکب و  شود  هب  دـیاب  زین  ار  اهنآ  تیلوؤسم 

ریز عبانم  هب  تسا  بوخ  هنیمز  نیا  رد  مینک : یم  يروآدای  ار  لیذ  تاـکن  هرامـش 2 و 3  لاؤس  خساپ  يارب  یلمع  راکهار  زین  خساپ و  نیا 
رتخد و طـباور  ش 8 ، نامـسرپ ، هلجم  ینیـسح  ياقآ  ناوناب ، شـشوپ  ییارچ  نامـسرپ ، هلجم  دییامرف : هعجارم  دنتـسین  لصفم  نادـنچ  هک 

قیقد یهاگآ  الوا ، تسا : رت  يرورض  اهنادب  هجوت  هک  مهم  هتکن  شـش  نارمع  لآ  هروس  هیآ 104  لیذ  هنومن ، ریسفت  يدمحا  ياقآ  رسپ ،
اب یتالیکـشت  راک  ایناث ، رکنم . فورعم و  قیداصم  دراوم و  هب  تبـسن  اـه  هاگـشناد  رد  یهللا  بزح  دـهعتم و  نارهاوخ  ناردارب و  قیمع  و 
اب زین  دهعتم و  یبهذم و  ياه  لکـشت  ریاس  جیـسب و  یمالـسا  ياه  لکـشت  زا  معا  یبالقنا  ینید و  ینابم  هب  دـقتعم  ياهورین  همه  ماجـسنا 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 411 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سالک - 1 دیناوت : یم  قیرط  نیا  زا  نمـض  رد  اه  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  رتافد  يدج  مادقا  داشرا و  يراکمه و 
هاگشناد و یگنهرف  ياروش  رد  - 2 دینک . رازگرب  نآ  ییارجا  ياهراک  هار  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحبم  اب  رتشیب  ییانـشآ  ياه 
اب دروخرب  یهاـگ  - 3 دـینک . اـفیا  ار  یبوـخ  شقن  نآ  يارجا  نیمـضت  زین  بوـخ و  تاررقم  بیوـصت  رد  هاگـشناد  یگنهرف  زکارم  ریاـس 

، اتـسار نیا  رد  يدوخ  ياهورین  مجـسنم  لکـشت  دراد ، يزاس  نایرج  هب  زاین  صاـخ ، یگژیو  اـی  تیـساسح  ظاـحل  هب  تارکنم  زا  یـضعب 
. راعش زا  رپ  قطنم و  یب  دنت و  یمجاهت  هن  یملع و  تالاقم  جرد  یتایرشن و  یتاعوبطم و  راک  اثلاث ، دشاب . هتشاد  دناوت  یم  یبوخ  ییآراک 

دنت قطنم و  یب  ياه  تکرح  اب  امـش  مان  هب  هک  تقد  تیاهن  اب  هتبلا  ییوجـشناد . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتـسه  کی  لیکـشت  اعبار ،
تبحم یتسود و  اسماخ ، دریذپ . تروص  روکذم  یتالیکـشت  راک  بلاق  رد  مادقا  نیا  تسا  رتهب  دوشن  هدافتـسا  ءوس  یقطنمریغ ، اج و  هبان 

هچ تغارف . تاقوا  رد  اه ، سالک  رد  اهودرا ، رد  دنتسین ، امش  نخس  ياریذپ  تحیـصن  نابز  اب  هک  یناسک  نامه  نایطاخ و  لد  رد  ذوفن  و 
هویـش نیرتهب  زا  یکی  تبحم  اعطق  دومن . وجتـسج  ار  تحیـصن  نتخاس  یلمع  راک  هار  دـیاب  تسا  یهاوخریخ  ياـنعم  هب  تحیـصن  هک  نیا 
هدـهع رب  یعطق  بجاو  کـی  هعماـج  رد  دوجوم  ياـه  يراـجنهان  یعاـمتجا و  دـسافم  تارکنم و  اـب  هزراـبم  اـسداس ، تسا . نکمم  ياـه 

: داد ماجنا  شخب  ود  رد  ناوت  یم  ار  مهم  رما  نیا  نکیل  تسا ، هعماج  لک  اه و  هاگـشناد  ناریدـم  نیلوؤسم و  همه  نایوجـشناد و  کیاکی 
یشزرا و ياهمیرح  تسکش  ددص  رد  هک  يدارفا  هب  دننک و  هزرابم  يا  هدسفم  رکنم و  هنوگ  ره  اب  دنا  فظوم  هعماج  داحآ  کت  کت  . 1

طیارش هعماج  رد  یهابت  داسف و  اب  یمومع  هزرابم ي  هک  تسا  نیا  اج  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  دنهدن . تصرف  دنشاب , یم  یمالسا  ماکحا 
", ایناث دسانشب . ار  رکنم  فورعم و  یبوخ  هب  تسا ,  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددص  رد  هک  يدرف  " الوا : هلمج :  زا  دراد ; یطباوض  و 
رد " اعبار , دشاب . هتـشاد  نآ  رارمتـسا  رب  رارـصا  هدش ,  يا  هدسفم  ای  رکنم  بکترم  هک  یـصخش  " اثلاث , دهدب . ار  یهن  ای  رما  ریثأت  لامتحا 
رد هدش  دای  طیارش  تاعارم  موزل  رب  هوالع  دشاب . هتشادن  دوجو  هجوت  لباق  یلام  ای  یئوربآ  ای  یناج  ررض  زا  معا  يا  هدسفم  وا  یهن  رما و 

هبترم رد  بولطم  لوصح  تروص  رد  تسا و  مزال  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  تاعارم  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماقم 
دزاس راکـشآ  رکنم  لعف  زا  ار  دوخ  رفنت  یبلق و  یتحاراـن  لوا  هبترم ي  رد  دـنک . يدـعت  رتـالاب  هبترم ي  هب  هک  تسین  زیاـج  رت , نییاـپ  ي 

هظعوم و ینابز ,  یهن  رما و  مود  هبترم ي  رد  يو و )... اب  ندرک  هطبار  كرت  وا , زا  ندنادرگ و .. رب  يور  تروص ,  ندرک  سوبع  دـننام  )
هبترم ي دهد . جرخ  هب  تدش  ندـناسرت  دـیدهت و  رما و  رد  هدرک  ظیلغ  ار  دوخ  راتفگ  نتـشادن ,  هدـیاف  تروص  رد  تسا و  فرط  داشرا 
 , هلیسولاریرحت , ) دنک هدافتـسا  تردق  لامعا  زا  تسا  بجاو  تشادن ,  رثا  هدش  دای  هبترم  ود  رگا  تسا .  یلمع  تامادقا  هلحرم ي  موس , 

تموکح رگا  اما  دشاب . هتـشادن  دوجو  یمالـسا  تموکح  رادتقا  تیمکاح و  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  هتبلا  ص 315 .) ج 2 , ینیمخ ,  ماما 
لسوت هب  زاین  تروص  رد  دننک و  افتکا  ینابز  یهن  رما و  هب  تسا  بجاو  نافلکم  رب  ام ) یلعف  تیعضو  دننام   ) دشاب هتـشاد  دوجو  یمالـسا 

همجرت ي يا ,  هنماـخ  هللا  تیآ  تآاتفتـسا  ,) دـنهد عاـجرا  هیئاـضق  هوق  یماـظتنا و  يورین  رد  طـبر  يذ  نـالوؤسم  هب  ار  عوـضوم  روز , هب 
 , یتینما یتاعالطا و  ياههاگتـسد  هیئاضق ,  هوق  یماظتنا ,  يورین  لیبق  زا   ) هژیو ياه  ناـگرا  اـه و  ناـمزاس  . 2 ص 231 .) ج 1 , یسراف , 

هدش صخـشم  ياهدرکراک  فیاظو و  ساسا  رب  دنا  فظوم  ردخم و )... داوم  اب  هزرابم  داتـس  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتس 
ره هک  تسا  ینتفگ  نایاپ  رد  دـنزرون . غیرد  يرهق  یلمع و  تامادـقا  زا  دنـشاب و  اشوک  دوخ  ياه  تیلوئـسم  ماجنا  هب  تبـسن  نوناق ,  رد 
هب لماع  نیا  رب  هیکت  یلو  تسا ,  مزال  یماظن و ... ياهورین  یکیزیف و  لماوع  زا  هدافتـسا  یعامتجا  دـسافم  تارکنم و  اب  هزراـبم  رد  دـنچ 

نیا زورب  لماوع  یبای  هشیر  تخانـش و  رب  ینتبم  تالـضعم ,  لیبق  نیا  ییاهن  لح  هار  دشاب . یـساسا  بسانم و  لح  هار  دناوت  یمن  ییاهنت 
 , لاغتـشا يداصتقا ,  تالکـشم  لح  لیبق  زا  ییاهراک  هار  تسا .  نآ  اب  بسانم  هنانیب و  عقاو  یقطنم و  ياـهراک  هار  هئارا  دـسافم و  لـیبق 

هدرتـسگ و تروـص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ي  ندـش  ارجا  یمالـسا ,  ياـه  شزرا  تیبـثت  تیوـقت و  جاودزا ,  نکـسم , 
رورش دارفا  اب  هطوبرم  ياه  هاگتسد  عطاق  دروخرب  تیاهن  رد  و  ناناوج و ... يارب  ملاس  یشزرو  یحیرفت و  تاناکما  ندومن  مهارف  ریگارف ,

 : نایفارطا طیحم و  دروم  رد  تسا .  بولطم  هعماج ,  تمالس  هدننک ي  دیدهت  یمالسا و  ياه  شزرا  یعامتجا و  تینما  مظن و  هب  لخم  و 
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 (( میرحت  )) هروس رد  دنوادخ  دراد . يرت  نوزفا  شزرا  یلو  تسا  راوشد  یـسب  دـعاسمان  طیحم  رد  نآ  ياه  شزرا  نامیا و  ظفح  املـسم 
دروآ یم  هنومن  لاـثم و  ار  نوعرف  رـسمه  هیـسآ  ناـنمئوم  يارب  دـنوادخ  دـیامن . یم  يروآداـی  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  ار  يا  هنومن  هیآ 11 

تشهب رد  يا  هناخ  وت  متشذگ و  يویند  ياهرویز  نوعرف و  رـصق  زا  نم  ایادخ ! تشاد :  هضرع  تسج و  يرازیب  شرهوش  زا  هک  یماگنه 
 . تسین رنه  دـعاسم  بسانم و  طیحم  رد  اه  شزرا  ظفح  شخب .  تاجن  راکمتـس  موق  شرادرک و  نوعرف و  رـش  زا  ارم  نک و  انب  نم  يارب 

نامیا نید و  هار  یتسرد  هب  نیقی  ادخ و  هب  دامتعا  اب  دینک  یعس  نیاربانب  دوش . حرطم  اه  شزرا  اه  شزرا  دض  دابدنت  رد  هک  تسا  نآ  رنه 
تکرش رگید و  دنمدوس  ياه  باتک  نینچمه  نآ و  یناعم  هب  هجوت  نآرق و  هعلاطم  زا  دینک . تیوقت  ار  نآ  هراومه  هدومن و  ظفح  ار  دوخ 

هداد رارق  امـش  دوجو  رد  ار  هانگ  اب  هلباقم  ناوت  تردق و  دـنوادخ  هک  دـینادب  دـیاب  دـینکن . تلفغ  ینید  لفاحم  رگید  ظعو و  سلاجم  رد 
اب دمآ  هانگ  هب  لیم  هک  راب  نیلوا  يارب  هک  دینک  شـشوک  هراومه  دیزیخرب و  هانگ  اب  هزرابم  هب  دـیاب  گرتس  یتمه  مزع و  اب  نکیل  تسا , 

ندش هریخ  ای  يدمع و  ندرک  هاگن  تروص  ره  رد  دش . دهاوخ  ناسآ  هزرابم  جیردت  هب  هاگ  نآ  دینک , تمواقم  نآ  ربارب  رد  مامت  تیدج 
هاگن هتبلا  درادـن . لاکـشا  داتفا  مرحمان  هب  ناسنا  مشچ  رازاب و ... هچوک و  زا  روبع  لاح  رد  رگا  اما  تسا ,  مارح  تذـل  يور  زا  مرحماـن  هب 

رد هک  یگنهرف  ياهراک  زا  یخرب  درادن . لاکـشا  دشابن  توهـش  تذل و  دصق  هب  رگا  چم  ات  مرحمان  نانز  ياه  تسد  تروص و  هب  ندرک 
تاسلج يرازگرب  فلا ) زا : دـنترابع  دـییامن  لمع  یگنهرف  ياهراک  هیواز  زا  داسف  اب  دروخرب  رد  دـیهد و  ماجنا  دـیناوت  یم  اـه  هاگـشناد 

یمالـسا و باـن  راـکفا  هعاـشا  يرگنـشور و  هب  هک  راد  تهج  تاـقباسم  يرازگرب  ب )  هماـنرب و ... قوـف  رانیمـس ، سـالک ، زا  معا  ینید 
ياه خساپ  اه و  شـسرپ  دننام  بوخ  یـسایس  یبهذم و  بتک  هغالبلا ، جهن  ینآرق ، تاقباسم  تاقباسم ، نیرتهب  زا  یکی  دزادرپب . یبالقنا 

اب ات  دـیآرد  کشخ  بلاق  يا و  هشیلک  تلاح  زا  یـسانشراک ، راک  کـی  اـب  تاـقباسم  نیا  حرط  دـیاب  هتبلا  تسا . يدزی  حابـصم  هللا  تیآ 
 ( د باذج . عونتم و  دیفم و  بلاطم  اب  همانهاگ  ای  همانلـصف و  ای  هنایهام و  یگتفه ، يراوید ، تایرـشن  ج )  ددرگ . رازگرب  بوخ  تیباذـج 
... اهدرب و تایرشن ، اه ، ینارنخس  رد  تاهبـش  هب  ییوگ  خساپ  هلمج  زا  فلتخم  قرط  هب  ضرفم  ای  لهاج  دارفا  ءوس  تاغیلبت  ندرک  یثنخ 

بحاص یخرب  روضح  اب  هنامیمـص  يوگتفگ  هسلج   ) یناسر عالطا  ياه  همانرب  يارجا  طالتخا و  زا  رود  هب  دـیفم  ياهودرا  يرازگرب  و ) 
زین قیداـصم و  زا  یخرب  هب  اـم  درادـن و  ینیعم  صخـشم و  فـیرعت  کـی  یگنهرف  راـک  هک  دـنامن  هتفگاـن  و ... یمالـسا ) یگنهرف  نارظن 

ار يریذپ  تیلؤسم  دهعت و  هیحور  نیا  دینک  یعس  ًالوا  - 1 میراد : هعماج  تالکشم  لابق  رد  هفیظو  دنچ  ام  دوب . اهنآ  ییارجا  ياهراکهار 
زا ریثأت  لامتحا  ناکما و  تروص  رد  - 3 دیوشن . هدولآ  تاهابتشا  هنوگ  نیا  هب  ناتدوخ  هک  دیشاب  بقارم  - 2 دینک . ظفح  دوخ  رد  هراومه 
هب رما  ینعی  یناگمه  هفیظو  نیا  هب  مدرم  ندرکن  لمع  تالکـشم  نیا  عویـش  للع  زا  یکی  هک  دینکن  تلفغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ریثأت و نامه  دشابهتـشاد  لابند  هب  يدج  رطخ  امـش  يارب  تسا  نکمم  ای  دـیهدیمن و  رثا  لامتحا  رگا  هتبلا  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
همزال دییامن و  لمع  دوخ  یعرـش  فیلکت  هب  دیاب  دیناوتیم  هک  ياهزادنا  ره  هب  ناکما  تروص  رد  یلو  تسا  یفاک  امـش  ینورد  یتحاران 
هدامآ ار  ناتدوخ  مزال  ياهتراهم  بسک  يزاسدوخ ، اب  دییامن  یعس  - 4 تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماکحا  اب  ییانشآ  راک  نیا 

اهیتساک هنوگ  نیا  دوجو  - 5 دییامن . رپ  ار  دنوشیم  اهیناماسبان  نیا  بجوم  هک  يدارفا  زا  یکی  ياج  لقادح  ات  دـینک  هعماج  هب  تمدـخ 
دنک ممصم  ار  امش  دیاب  هکلب  دوش  امـش  يدیماان  سأی و  بجوم  دیابن  یباجح  یب  لیبق  زا  یقالخا  یگنهرف و  تالکـشم  ای  اهیناماسبان  و 

رگیدرانکرد ات  دـهدب  امـش  هب  ار  قیفوت  ناکما و  نیا  هک  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  دـینک و  ایهم  دوجوم  عضو  دوبهب  حالـصا و  يارب  دوخ  اـت 
ار یتاکن  هاگـشناد  رد  یگنهرف  ياه  تیلاعف  ماجنا  تهج  دیرادرب . تالکـشم  نیا  عفر  تهج  رد  رثؤم  ياهماگ  دیناوتب  زوسلد  نادنمدرد 

تسرد . 1 زا : دـنترابع  تاکن  نآ  زا  یخرب  دـشاب . هتـشاد  ار  بولطم  هجیتن  یفیک  یمک و  رظن  زا  یگنهرف  تیلاـعف  اـت  دومن  تیاـعر  دـیاب 
دنک جیورت  حیحص  لکش  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  دسانشن  لماک  یبوخ و  هب  ار  يزیچ  ناسنا  ات  میتسه -  نآ  ماجنا  یپ  رد  هک  يراک  نتخانش 

نآ نیصصختم  زا  راک  ره  رد  . 2 دیوش . لوغشم  نآ  ماجنا  هب  هتخانش و  ار  نآ  سپـس  دینک  فیرعت  دوخ  يارب  ار  یگنهرف  راک  الوا  دیاب  - 
ییانشآ يراگن  هیرشن  هنیمز  رد  هک  دینک  باختنا  راک  نیا  يارب  ار  یناسک  دیشاب -  هتشاد  هیرشن  دیهاوخ  یم  رگا  الثم  دینک . هدافتسا  راک 
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هزین و رـس  روز و  اب  یگنهرف  راک  اریز  دیـشاب  تفطالم  تشذـگ و  ارادـم و  لها  . 4 دـییامن . زیهرپ  طـیرفت  طارفا و  زا  . 3 دـنراد . ار  یفاک 
حور و اب  یگنهرف  راک  تسا . راگدـنام  لاح  نیع  رد  سررید و  هجیتن  رظن  زا  یگنهرف  راک  اریز  دیـشاب  روبـص  . 5 دوش . یمن  يرظن  گنت 

نامرد یهاگ  هکلب  ددرگ  اوادم  لوسپک  صرق و  دنچ  اب  هک  تسین  یمسج  يرامیب  دننام  یحور  يرامیب  دراد و  راک  رس و  دارفا  تیصخش 
ای ینارذـگ  تقو  يارب  افرـص  دیـشاب و  هزیگنارپ  دـیریگب . کمک  راـکمه  ناونع  هب  يا  هزیگنا  اـب  دارفا  زا  . 6 درب . یم  نامز  اـه  تدـم  نآ 

یبایزرا ندید و  یسرزاب و  دروم  رگید  زکارم  رد  دیهد  ماجنا  دیهاوخ  یم  هک  ار  يراک  هنومن  . 7 دنا . هتخادرپن  راک  نآ  هب  دمآرد  بسک 
اب يراـک  ره  . 9 دیـسارهن . اهراک  ندادـن  هجیتن  تسکـش و  زا  هاـگ  چـیه  . 8 دـییامن . هدافتـسا  هراوـمه  نارگید  تاـیبرجت  زا  دـیهد و  رارق 

. دوب دهاوخ  تکرب  اب  رمثرپ و  راگدنام و  دوش  عورش  اوقت  تیاعر  صالخا و 

؟ مینکیمن هدافتسا  یملع  ياههصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق ، تباث  ياههزومآ  زا  ارچ 

شسرپ

؟ مینکیمن هدافتسا  یملع  ياههصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق ، تباث  ياههزومآ  زا  ارچ 

خساپ

نیا تخاـس . نوگرگد  ار  اـهناسنا  شنیب  دـیدج ، میهاـفم  حرط  اـب  تشاد و  هضرع  تیرـشب  هب  ار  ینیون  گـنهرف  دوخ ، روهظ  اـب  مالـسا 
هبـش رد  نانمؤم  راتفر  لمع و  اب  دـش و  لزاـن  دوب -  یحو  یقیقح  ناـمجرت  هک  (ص - ) ادـخ لوسر  تنـس  یحو و  يارجم  زا  هک  میهاـفم 

هب يررکم  ياهشرافـس  فیرـش ، نآرق  دروآ . مـهارف  ار  یناـهج » دـحاو  تـما   » کـی نیوـکت  ياـهناینب  تفاـی ؛ طـسب  ناتــسبرع  هریزج 
ناسنا يامنهار  ار  لقع  هک  روطنامه  میظع  باتک  نیا  تسا . یقطنم  ًالماک  اهدومنهر  نیا  دراد و  تسرداـن  زا  تسرد  زیمت  ندیـشیدنا و 

هاگدـید زا  رکفت  داقع ، دومحم  سابع  اگن : باـب  نیا  رد  دـنهد . شرتسگ  ار  دوخ  دـشر  تمکح و  اـت  دـهاوخیم  رـشب  دارفا  زا  دـنادیم ،
نینچمه صص 26-9 . لوا 1371 ش ، پاچ  دهشم : يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  یئاطع ، اضردمحم  همجرت  مالـسا ،

باب رد  ییاههزومآ  تسا . هتخاس  نوگرگد  یلک  هب  ار  یمدآ  تکرح  يوس  تمـس و  هک  دراد  دوجو  ییاههزومآ  ریظنیب ، باتک  نیا  رد 
(، (ع همئا وا  زا  دعب  ینابز و  راتفگ  یلمع و  هریس  اب  (ص ) لوسر ترـضح  خیرات و .... یـسانشناهج ، یـسانشناسنا ، یـسانشادخ ، قالخا ،

باتک نیا  قح  هک  ار  هچنآ  دشن  یلیالد  هب  دنچ  ره  دـننک ؛ ریـسفت  ام  يارب  تسرد  حیحـص و  روط  هب  ار  اههزومآ  نیا  ات  دـندرک  شـشوک 
هدوب اههزومآ  نیا  زا  کی  مادک  فیرش ، نآرق  یلوا  یلـصا و  فده  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اما  دنراد . ینازرا  تیرـشب  هب  دوب ،

ياـنعم هب  یـسانشناهج  نوچ  يدراوم  قـالخا ؛ یـسانشامنهار و  یـسانشناسنا ، یـسانشادخ ، نوـچ  یلئاـسم  حرط  رب  هوـالع  اـیآ  تسا ؟
هدوب یحو  رظن  دم  زین  یبرجت  شناد  مالک  کی  رد  و  یسانشهراتس ) یسانشنیمز ، یـسانشهایگ ، کیزیف ، دننام   ) تعیبط ناهج و  تخانش 

رد رـشب  هک  ار  هچنآات  تسا  يزاسناسنا  باتک  نآرق ، دشاب !؟ هدش  حرط  نآرق  رد  زین  ییایاضق  نینچ  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  ام  ات  تسا 
هلأسم نیا  اب  میقتـسم  طابترا  رد  هک  ییاههزومآ  ساسا ، نیا  رب  دزومایب . وا  هب  دراد ، زاین  لاعتم  يادخ  هب  برقت  ینعی ، یقیقح ؛ لماکت  هار 

اما يدابع . ماکحا  قالخا و  یسانشامنهار ، یسانشداعم ، یسانشناسنا ، یـسانشادخ ، باب  رد  ینعی ، دنانآرق ؛ تایآ  مامتها  دروم  دناهدوب 
ار ياهیآ  چـیه  دـیاش  تساهدرک و  ثحب  يدارطتـسا ، یلامجا و  روط  هب  نآرق  ندـب ، ِینامـسج  یکیزیف و  لئاسم  تعیبط و  ناهج ، هرابرد 
زا وگ  تفگ و  دراوم ، یخرب  رد  دشاب . هتخادرپ  نیمز  اهنامسآ و  دوجو  تیفیک  ناهج و  شنیرفآ  رکذ  هب  ًامیقتـسم ، ًالقتـسم و  هک  میباین 
رد دـنوادخ  هک  تسا  ییاهتمکح  یگرتس  یهلا و  تمظع  هب  وا  ینومنهر  ناسنا و  ندـیناهاگآ  يارب  اههدـیرفآ ، عاونا  ناهج و  شنیرفآ 

يارب ياهزیگنا  ات  تسا  هدـش  يروآدای  لیـصفت  هب  نیمز ، نامـسآ و  رد  ادـخ  ياهتمعن  عضاوم ، ياهراپ  رد  تسا . هدرب  راـک  هب  شنیرفآ 
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هدیرفآ هک  تهج  نآ  زا  ملاع -  هب  شرگن  اب  ناسنا ، هک  دـشاب  رظن  دـم  فدـه  نیا  تسا  نکمم  اج  همه  رد  و  دـشاب . یـسانشقح  رکش و 
. دشخب يرتشیب  يورین  تدش و  نآ  هب  دـنک و  افوکـش  ار  دوخ  يروضح » تخانـش   » و يرطف » تفرعم   - » تسا وا  ریبدـت  هربنچ  رد  ادـخ و 
رد هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب  ص 226 و 225 . ج 1 ، لوا 1367 ش ، پاچ  مق : قح ، هار  رد  هسسؤم  نآرق ، فراعم  يدزی ، حابـصم  یقتدمحم 

نآرق یلـصا  یلوا و  فده  هک  دـشاب  ییاههزومآ  باب  رد  نآرق » تایرظن   » زا دوصقم  رگا  هک  میوشیم  ناشنرطاخ  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ 
هب مییوج . دوس  اهنآ  زا  میهد و  رارق  دوخ  یملع  تایرظن  روحم  ار  ینآرق  ياـههزومآ  اـت  مینک  شـشوک  دـیاب  اـم  تهج  نیا  رد  هلب  تسا ؛

نآرق رد  يرایـسب  هتفگان  بلاطم  زونه  یـسانشداعم ، یـسانشامنهار و  یـسانشادخ ، ثحابم  یتح  قالخا و  یـسانشناسنا و  رد  ام  یتسار 
، روظنم رگا  اما  مینک . هضرع  يرشب  ناهج  هب  اهتحاس ، نیا  رد  ار  يدیدج  لئاسم  میناوتیم  اهنآ ، یقطنم  ماظتنا  جارختـسا و  اب  هک  میراد 

 - تسا هدش  افتکا  یتایلک  رکذ  هب  اهنت  دروم  نیا  رد  هدوبن و  نآرق  یلصا  یلوا و  فده  هک  دشاب -  یبرجت  شناد  تحاس  رد  ییاههزومآ 
رهاوجلا  » ریسفت رد  يواطنط  و  رانملا »  » ریـسفت رد  اضر  دیـشر  نوچ  یخرب  هک  هنوگ  نامه  مینک ؛ زاغآ  ار  ياهدوهیب  شالت  دیابن  ام  رظن  هب 

یلصاریغ و هبنج  هک  اج  نآ  زا  تایآ  نیا  دنهد . قیبطت  نآرق  تایآ  اب  ار  یملع  لئاسم  زا  يرایسب  هک  دناهدرک  ششوک  نآرقلا » ریسفت  یف 
رد نآرق  فدـه  هک  هزادـنا  نامه  هب  هکلب  تسا ؛ هتخادرپن  باب  نیا  رد  یلیـصفت  ياهثحب  هب  هاگچـیه  هنیمز ، چـیه  رد  دراد ، يدارطتـسا 

ییاهماهبا ياراد  ًابلاغ  تایآ  نیا  رگید ، تاـیآ  زا  يرایـسب  فـالخرب  تهج  نیمه  هب  تسا . هدرک  هدنـسب  هدـشیم ، نیمأـت  مدرم  تیادـه 
اج نیا  رد  . 232 صـص 228 -  نامه ، رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  میهد . تبـسن  نآرق  هب  دروم  نیا  رد  یعطق  رظن  میناوتیم  رتمک  تسا و 

نحل اب  یلو  تسا ؛ هتخادرپن  تشذگ -  شحیضوت  هک  نانچ  یبرجت -  شناد  هب  نآرق  دنچ  ره  . 1 تسا : يرورض  مزال و  هتکن  دنچ  رکذت 
: اـگن . ) دزادرپـب تعیبـط  ملاـع  فشک  وج و  تسج و  واـک و  دـنک و  هب  هراـب  نیا  رد  هک  تسا  هدومن  بیغرت  قـیوشت و  ار  ناـسنا  یـصاخ 

تـسا هداد  رارق  ناسنا  يارب  ینطاب » تجح   » ناونع هب  ار  لقع  دنوادخ ، . 2 هیآ 164 و )... هرقب ، 17 ؛  هیآ 20 -  هیشاغ ، هیآ 185 ؛ فارعا ،
عوضوم نیا  تقیقح ، رد  دـنک . فشک  ار  تعیبط  ناهج  تالوهجم  نآ ، زا  هدافتـسا  اب  هدز و  تیقالخ  هب  تسد  دوخ  رـشب  نآ ، وترپ  رد  ات 
نوچمه یمالـسا ، مولع  . 3 دـیوج . دوس  ناـنآ ، براـجت  نارگید و  لوقع  زا  دـیاب  هراـب  نیا  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدـش  راذـگاو  ناـسنا  هب 

يراذگهیاپ و  (ص ) ادخ لوسر  ياهتیاده  وترپ  رد  دنچ  ره  مالک ، هفـسلف و  قالخا ، خیرات ، تغالب ، وحن ، ثیدح ، لوصا ، هقف ، ریـسفت ،
هعـسوت ار  نآ  دوخ ، لقع  اـب  یمدآ  تفرگ و  تروص  ناـسنا  يهلیـسو  هب  نآ  دـیدست  طـسب و  یلو  تسا ؛ هدـمآ  دـیدپ  (ع ) یلع ترـضح 

همـالع اـگن : باـب  نیا  رد  دروآ . تسد  هب  ار  دوـخ  یگدـنلاب  دـشر و  یمدآ ، دوـخ  اـب  دـناوتیم  زین  یمالـساریغ  موـلع  نیارباـنب  دیـشخب .
ندوب يدارطتـسا  یلیفط و  . 4 و 34 . ص 33  ش ،  1360 لوا ، پاچ  نارهت : هیقف ، تاراـشتنا  هعیـش ، روهظ  ییاـبطابط ، نیـسحدمحمدیس 

یـشزرا مایپ  کی  هئارا  يارب  هک  دـنایلایخ  ياهرادـنپ  اهنآ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  یبرجت ،» شناد   » يهرابرد ینآرق  ياههزومآ  زا  یـضعب 
رتهب و هک  تسا  يدنوادخ  نآ  مالک  نیمز ، نامـسآ و  تقلخ  زا  یحو »  » ياهشرازگ تسین ! نینچ  زگره  دنـشاب . هدش  هتخادرپ  هتخاس و 

نیا ور  نیا  زا  تسا و  هدوبن  ییاـههزومآ  نینچ  نییبـت  یپ  رد  نآرق ، تسا . هاـگآ  شنیرفآ  یگنوـگچ  تقلخ و  رارـسا  هب  ناـگمه  زا  رترب 
اب ات  تسا  هدرک  بیغرت  قیوشت و  کیرحت ، ار  یمدآ  دـنوادخ  تایآ ، هلـسلس  نیا  اب  عقاو  رد  تسا . هدـش  حرطم  ماـهبا  اـب  تاـیآ ، هلـسلس 

زایتما کی  زا  خیرات ، تعیبط و  هب  نآرق  ینید  هاگن  هک  دـنامن  هتفگان  . 5 دیآ . لیان  نآ  لوهجم  ياهزار  فشک  هب  دوخ ، لقع  زا  دادمتـسا 
ثداوح ییاغ » یلعاف و  تلع   » هب لئاسم ، نیا  حرط  اـب  هارمه  نآرق ، اریز  تسا ؛ رادروخرب  تعیبط  يداـم  نارـسفم  هاـگن  هب  تبـسن  هدـمع 

و أدـبم »  » هاگجوا ات  رخالاوه »  » و لوالا » وه   » لاب ود  اب  ار  یعامتجا  یعیبط و  مولع  هجیتن  رد  دـهدیم و  ناشن  هّجوت  زین  یخیراـت  یعیبط و 
،1372 لوا ، پاچ  نارهت : ءاجر ، یگنهرف  رـشن  زکرم  تفرعم ، هنییآ  رد  تعیرـش  یلمآ ، يداوج  هَّللادـبع  هَّللا  تیآ  دـهدیم . زاورپ  داعم » »

جارختـسا ار  نآ  تایرظن  تسا -  هدـش  نآ  هب  یلوا  مامتها  هک  ینآرق -  ياههزومآ  زا  یـضعب  رد  دـیاب  ام  لاح  ره  هب  . 166 صص 164 - 
ارآ لدابت  يرشب و  لقع  زا  دادمتسا  اب  دیاب  یخیرات ) یبرجت و  شناد  نوچ   ) اهشناد زا  یـضعب  رد  یلو  مییامن ؛ هضرع  نایناهج  هب  هدرک ،

. مینک هدافتسا  شیوخ  تالوهجم  فشک  رد  نادنمشناد ، هاگدید  زا  راکفا ، و 
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؟ دنک یمن  ءادا  تسرد  ار  دوخ  هفیظو  تیناحور  هدش و  مک  ناناوج  اب  بالط  طابترا  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یمن  ءادا  تسرد  ار  دوخ  هفیظو  تیناحور  هدش و  مک  ناناوج  اب  بالط  طابترا  ارچ 

خساپ

ّدض تازرابم  اه و  تضهن  رادمچرپ  و  هدوب ، رادروخرب  ییالاو  الاب و  رایـسب  تسادق  تمظع و  زا  عیـشت ، ناهج  رد  نأشلا  میظع  تیناحور 
نیا رگناشن  تیناحور ، ناشخرد  ۀقباس  هب  یلامجا  هاتوک و  یهاگن  تسا . هدوب  خیرات  فلتخم  ياه  هرود  رد  يدادبتسا  ّدض  يرابکتـسا و 

صخـالاب و  يدابآدـسا ، نیدـلا  لامجدیــس  تازراـبم  وکاـبنت ، تـضهن  تـفن ، تعنــص  ندــش  یّلم  هطورــشم ، تـضهن  تـسا . تـقیقح 
زا سپ  دسر  یم  رظن  هب  اما  تسا . تیناحور  رگتیادـه  یتازرابم و  تیلاعف  هجیتن  لصاح و  ینیمخ ، ( ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسابالقنا 
 : دشاب ناوج  لسن  صوصخب  هعماج ، يوگخساپ  تسا  هتسناوتن  دیاب ، هک  هنوگنآ  تیناحور  هدمع  لیلد  دنچ  هب  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 

هلمج زا  اه  هناسر  زا  يرایسب  روشک ، نوؤش  رب  تاررقم  مالسا و  تیمکاح  و  یمالسا ، تموکح  لیکشت  و  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  .1
يراک همانرب  رد  دوب ، تیناحور  هدـهع  هب  بالقنا  زا  لبق  هک  ار  یغیلبت  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  و ، ...  تـالجم ، هماـنزور ، امیـس ، ادـص و 

تیناحور اب  طابترا  يرارقرب  زا  زاین  یب  ار  دوخ  اه ، هناسر  نیا  زا  يرادرب  هرهب  اـب  هعماـج ، ياـضعا  زا  یـشخب  اذـل  دـنداد . رارق  ناـشدوخ 
لابقتـسا مدـع  اب  هک  زین  یناحور  ناردارب  رگید  يوس  زا  دـش . قنور  مک  دـجاسم  و  دـنتفای ، روضح  لفاحم  سلاجم و  رد  رتمک  و  دـندید ،
یترورـض دـیاش  دـماین . دوجوب  زین  اـهنآ  رد  یـساسحا  نینچ  و  دـندرکن ، شـالت  هناتـسود  یطاـبترا  يرارقرب  يارب  دـندش ، هجاوم  یمدرم 

. دـنهد یم  ماجنا  ار  نانآ  راک  اههاگتـسد  ریاس  هک  دـندرک  یم  ساـسحا  نوچ  دنـشاب ، شـالترپ  لاّـعف و  هتـشذگ  دـننامه  هک  دـندیدیمن 
ظعو و هب  ات  دش ، یم  توعد  ماقمالاو  نادهتجم  هبتریلاع و  ناداتسا  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دش ، یم  حرطم  اه  هناسر  حطـس  رد  هک  یثحابم 
زا هّلحم و  کی  رد  هک  دوب  یناوج  بالط  زا  شیب  اهنآ ، ملق  مالک و  نخـس و  ماکحتـسا  ییاریگ و  ًاعبط  دـنزادرپب ، هلاقم  شراگن  هباطخ و 

نانآ يوس  هب  ناـناوج  مدرم و  دنتـشاد  راـظتنا  هک  یناـحور ، زیزع و  ناردارب  هنافـسأتم  . 2 دـنتخادرپ . یم  هباطخ  ظعو و  هب  دجـسم ، کـی 
یترورـض یمیمـص  هناتـسود و  طابترا  يرارقرب  يارب  زین  اهنآ  دنیآ ، یمن  ناناوج  دندرک  ساسحا  نوچ  بالقنا ،) زا  لبق  دـننامه   ) دـنورب

یم نانآ  تبحـص  ياپ  هک  یناناوج  ناعجارم و  ات  دـنتخادرپن ، قیمع  هعلاـطم  هب  اهینارنخـس ، ظـعاوم و  ۀـئارا  رد  زین  و  دـندرکن . ساـسحا 
حرط دجاسم  رد  دندوب ، هدینش  اه  هناسر  زا  هک  يرارکت  بلاطم  لئاسم و  دراوم ، رثکا  رد  دنونشیم . ییون  بلاطم  دننک  ساسحا  دننیـشن ،
هکنآ لاح  و  دـنا . هدـشن  لوحتم  هعماج ، لوحت  تفرـشیپ و  اب  بسانتم  یناحور ، زیزع  ناردارب  . 3 تسا . هدش  مدرم  یگدز  بجوم  هدـش ،

هدیدرگ لفاحم  سلاجم و  هب  ناناوج  یلابقا  یب  بجوم  و  هدشن ، لصاح  قافتا  نیا  یلو  تسا . هنامز  كرد  غلبم ، ظعاو و  طیارش  زا  یکی 
نتخاسن هدروآرب  لقادـح  ای  نانآ ، تاهابتـشا  اـهاطخ و  ًـالامتحا  و  نویناـحور ، زا  یخرب  يرادا  یگنهرف و  یـسایس ، تالاغتـشا  . 4 تسا .

زا و  دوش ، راد  هشدخ  زین  یناحور ، ياوقت  اب  مودخ و  دارفا  زا  يرایـسب  هرهچ  هک  هدـش  بجوم  قحان ـ  هب  ای  قح  هب  مدرم ـ ، ياه  هتـساوخ 
زا دعب  تیناحور  فیاظو  صوصخ  رد  ار ، يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  هبحاصم  منک  یم  هیـصوت  نایاپ  رد  دـهاکب . نانآ  هب  مدرم  لابقا 

(1 .) دییامرفب هعلاطم  قیقد  روطب  ار ، ریخا  هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  باتک  و  تسا ، هتفرگ  تروص  ناشتداهش  زا  لبق  هک  بالقنا ،

؟  تسا مزلم  ییاهراک  هچ  ماجنا  هب  دراد و  یهاگیاج  هچ  دوخ ، ةداوناخ  رد  درف  کی 

شسرپ
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؟  تسا مزلم  ییاهراک  هچ  ماجنا  هب  دراد و  یهاگیاج  هچ  دوخ ، ةداوناخ  رد  درف  کی 

خساپ

لاثم يارب  تسا ;  توافتم  يرگید  اـب  مادـک  ره  هک  یـصوصخم  تیلوئـسم  شقن و  دراد ، هک  یهاـگیاج  هب  هجوت  اـب  هداوناـخ  رد  درف  ره 
هراـشا نآرق  هاگدـید  زا  اـهنآ  زا  ياهشوگ  هب  اـجنیا  رد  هک  دراد  قرف  ناـنآ  هاـگیاج  نادـنزرف و  تیلوئـسم  اـب  رداـم ، ردـپ و  تیلوئـسم 

َۀَـلَیل مَُکل  َّلُِحا  : " رگیدکی فارحنا  زا  تظافح  تّینما و  شمارآ و  داـجیا  ردام 1 . ردـپ و  كرتشم  تیلوئـسم  هاگیاج و  فلا ـ  دوشیم :
َن  ? َـ‹ لاـف مُکنَع  اـفَعو  مُکیَلَع  َباـتَف  مُکَـسُفنَا  َنوناـتَخت  ُمتنُک  مُکَّنَا  ُهّللا  َِملَع  َّنَُهل  ٌساـِبل  ُمتنَاو  مَُکل  ٌساـِبل  َّنُه  مُکاـِسن  َیِلا  ُثَفَّرلا  ِمایِّـصلا 

ِلیَّلا َیِلا  َمایِّـصلا  اوِّمتَا  َُّمث  ِرجَفلا  َنِم  ِدَوسَالا  ِطیَخلا  َنِم  ُضَیبَالا  ُطیَخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  َیّتَح  اوبَرـشاو  اولُکو  مَُکل  ُهّللا  َبَتَک  ام  اوغَتباو  َّنُهورِـش  َـ ب
اهنآ هرقب 187 )  ) نوقَّتَی مُهَّلََعل  ِساّنِلل  ِِهت  َـ یاء ُهّللا  ِیَُبی  ُنّ َِکلَذَـک  اهوبَرقَت  الَف  ِهّللا  ُدودُـح  َکِلت  ِدِـج  َـ ـسَملا ِیف  َنوفِک  َـ ُمتنَاو ع َّنُهورِـش  َـ ُبت الو 

دناشوپیم و ار  بویع  امرگ و ... امرس و  زا  یتینما ـ  تهج  رب  نوزفا  سابل  دیتسه ". اهنآ  سابل  نادرم   [= امش دنتسه و  امش  سابل  نانز  [=
یتـحار و ۀلیـسو  دـنناشوپیم و  ار  رگیدکـی  بویع  دـننکیم و  ظـفح  تاـفارحنا  زا  ار  رگیدکـی  رـسمه ، ود  دوشیم . بوـسحم  تنیز 

رــشن نارگید ج ص  يزاریــش و  مراــکم  هللاۀــیآ  هنومنریــسفت  دوـشیم (. بوـسحم  يرگید  تـنیز  کــی  ره  و  دــنرگیدکی ، شمارآ 
َهّللا اوقَّتاو  مُکِـسُفن   َ اومِّدَقو ِال ُمتئِـش  َّینَا  مُکَثرَح  اوتأَف  مَُکل  ٌثرَح  مُکُؤاِسن   " حلاص نادنزرف  تیبرت  لسن و  دیلوت  . 2 هیمالسالابتکلاراد ) 
اهنآ اب  دیناوتیم  دیهاوخب ، هک  نامز  ره  سپ  دنتسه ; امـش  یناشفارذب  لحم  امـش ، نانز  هرقب 223)  ) نینِمؤُملا ِرَِّـشبو  ُهوق  َـ ُلم مُکَّنَا  اومَلعاو 

زا یتیاور  رد  دیتسرفب ". شیپ  زا  دوخ  يارب  یکین  رثا  حلاص  نادنزرف  شرورپ  اب  هتفرگ  هرهب  تصرف  نیا  زا  دییامن  یعـس  و] دینک . شزیمآ 
نآ زا  هک  یملع  هیراج 2. تاقدص  .1 دوشیم : عطق  زیچ  هس  زا  زج  وا  دیما  دریمیم ، ناسنا  هک  یتقو  دومرف ": هک  تسا  هدـش  دراو   9 ربمایپ

تیبرت هداوناـخ 1 . تسرپرـس  ّتیلوئـسم  ب ـ  نامه ج ص 141ـ142 ) . ." دـنکیم ( اـعد  وا  يارب  هک  یحلاـص  دـنزرف  دـنربیم ;3 . دوس 
َنولوقَی َنیذَّلاو  : " دیامرفیم درامشیم و  رب  نیتسار  نانمؤم  تافـص  زا  ار  یگژیو  نیا  ناقرف  ةروس  رد  دنوادخ  نادنزرف  رـسمه و  حیحص 

: دـنیوگیم هک  دنتـسه  یناسک  نیتسار  نانمؤم  [= اـهنآ ناـقرف 74) ـا(; ماـِما َنیقَّتُمِلل  اـنلَعجاو  ٍُنیعَا  َةَُّرق  اـِنت  َـ ّیّرُذو اـنِجَوزَا  نِم  اـَنل  بَه  اـنَّبَر 
دننیشنب و ياهشوگ  رد  طقف  هک  تسین  نیا  روظنم  هک  تسا  یهیدب  هد "  رارق  ام  مشچ  ینشور  ۀیام  ام ، نادنزرف  نارـسمه و  زا  ! اراگدرورپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  . 2 نامه ج 15،ص 167 ) . تسا (  شـشوک  شالت و  زمر  ینورد و  قوش  تمالع  اعد ، هکلب  دـننک ، اـعد 
ام َهّللا  َنوصعَی  ٌدادِـش ال  ٌظالِغ  ٌۀَـکغ  ـ لَم اهیَلَع  ُةَراجِحلاو  ُساّنلا  اَهُدوقو  اًران  مُکیلهَاو  مُکَـسُفنَا  اوق  اونَماء  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  َـ " ی نادـنزرف رـسمه و 

اـهناسنا و نآ  مزیه  هک  شتآ  زا  ار  شیوـخ  هداوناـخ  دوـخ و  ! دـیاهدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  میرحت 6 )  ) نورَمُؤی اـم  َنوـلَعفَیو  مُهَرَمَا 
9 ربمایپ منک  ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  ةداوناخ  هنوگچ  : دیـسرپ  9 ربمایپ زا  یـصخش  هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  دیراد ". هاگن  تسا  اهگنس 

ۀفیظو دنتفریذپن ، رگا  ياهدرک و  ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  اهنآ  دنتفریذپ ، وت  زا  رگا  نک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  : " دومرف
تَاَّبَن اّمَلَف  ًـا  ثیدَح ِهِجَوزَا  ِضَعب  َیِلا  ُّیبَّنلا  َّرَـسَا  ذِاو   " يرادزار يرـسمه 1 . يردام و  تهج  زا  ردام  تیلوئـسم  ياهداد " ج ـ  ماجنا  ار  دوخ 
رطاخ هب  میرحت 3 ) ;) ریبَـخلا ُمیلَعلا  َِینَاَّبَن  َلاـق  اذ  َـ َكَاَـبنَا ه نَم  َتلاـق  ِِهب  اـهَاَّبَن  اّـمَلَف  ٍضَعب  نَع  َضَرعَاو  ُهَضَعب  َفَّرَع  ِهـیَلَع  ُهـّللا  ُهَرَهظَاو  ِهـِب 

دنوادـخ درک و  اشفا  ار  نآ  يو  هک  یماگنه  یلو  تفگ  شنارـسمه  زا  یـضعب  هب  ار  دوخ  ياهزار  زا  یکی  ربمایپ  هک  ار  یماگنه  دـیروایب 
تـسد هب  هیآ  عومجم  زا  دومن ". يراددوـخ  رگید  تمـسق  زا  درک و  وگزاـب  وا  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  تخاـس  هاـگآ  نآ  زا  ار  شربماـیپ 

َنعِـضُری ُتَِدلَولاو  اذغ و" :... تفاظن  دننام  هناخ  روما  هب  یگدیـسر  . 2 دشاب . دوخ  رهوش  رارـسا  رادزار  یتسیاب  ناسنا  رـسمه  هک  دیآیم 
ردپ و زا  تعاطا  نادنزرف 1 . تیلوئـسم  دنهدیم ".د ـ  ریـش  مامت  لاس  ود  ار  دوخ  نادـنزرف  ناردام  هرقب 233 ) ;) ِنیَِلماک ِنَیلوَح  َّنُهَد  َـ لوَا

نیا رد  هک  دننک ، رما  بجاو  كرت  هب  ای  هانگ و  هب  ار  ناسنا  هک  نآ  رگم  تسا  هدـش  هدرمـش  مزال  ردام  ردـپ و  زا  تعاطا  مالـسا  رد  ردام :
َكادَه َـ نِاو ج ًـا  نـسُح ِهیَدـِلَِوب  َن  َـ ـسنِالا اَنیَّصوو  : " اهنآ هب  یکین  ناسحا و  . 2 توبکنع 8 )  ) تسین زیاج  هکلب  مزال  ناـنآ  تعاـطا  تروص 
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ردپ هب  هک  میدرک  هیصوت  ناسنا  هب  ام  توبکنع 8 )  ) نولَمعَت ُمتنُک  اِمب  مُُکئ  ـ ِبَنُاَف ّ مُکُعِجرَم  ََّیِلا  امُهعُِطتالَف  ٌملِع  ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  یب  َكِرـُشِتل 
رُکشا ِنَا  ِنیَماع  یف  ُُهل  ـَـ ـِصفو ٍنهَو  َیلَع  ًـا  نهَو ُهُُّما  ُهتَلَمَح  ِهیَِدلَِوب  َن  َـ ـسنِالا اَنیَّصوو  : " اهنآ زا  ینادردق  رکـشت و  دنک ".3 . یکین  شردام  و 
هتسیاش راتفر  روآ ".4 . اج  هب  تردام  ردپ و  يارب  نم و  يارب  رکش  هک  مدرک  هیـصوت  وا  هب  يرآ  ( [ نامقل 14 ;) ریصَملا ََّیِلا  َکیَِدلَِولو  یل 

َُّمث ََّیِلا  َبانَا  نَم  َلیبَس  ِعبَّتاو  ًـا  فورعَم اینُّدـلا  ِیف  امُهبِحاصو  امُهعُِطت  الَف  ٌملِع  ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  یب  َكِرـُشت  نَا  َیلَع  َكادَـه  َـ نِاو ج  " ناـنآ اـب 
 " نک راتفر  ياهتسیاش  زرط  هب  ایند  رد  اهنآ  اب  و  نامقل 15 )  ) نولَمعَت ُمتنُک  اِمب  ِبَنُاَف  مُُکئّ مُکُعِجرَم  ََّیِلا 

؟  یگنهرف ياه  تیلاعف  ای  تسا  مدقم  سرد  وجشناد  کی  يارب 

شسرپ

؟  یگنهرف ياه  تیلاعف  ای  تسا  مدقم  سرد  وجشناد  کی  يارب 

خساپ

ار سرد  دـیابن  یلو  تسا ؛ یگرزب  هفیظو  زین  یگنهرف  ياهتیلاعف  ماجنا  هتبلا  تسا . ندـناوخ  سرد  بوخ  لوا  هجرد  رد  وجـشناد  هفیظو 
J .} دیریگ شیپ  ار  يورهنایم  لادتعا و  قیرط  ناکما  دح  رد  نیاربانب  درک . ادف  اهنآ  رطاخ  هب 

؟  تسیچ وجشناد  هبلط و  کی  نیب  توافت 

شسرپ

؟  تسیچ وجشناد  هبلط و  کی  نیب  توافت 

خساپ

دوخ هک  دشاب  یم  مادک  ره  هفیظو  تیلوئسم و  عون  رد  توافت  درمشرب , هبلط  کی  اب  وجـشناد  کی  نایم  ناوت  یم  هک  ار  یتوافت  نیرتمهم 
فیاـظو و دـنراد  هعماـج  رد  اـه  نا  زا  مادـک  ره  هک  یـشقن  هاـگیاج و  رد  رگید  تراـبع  هب  تسا .  یلغـش  یفنـص و  تیوه  زا  هتـساوخرب 
شالت و هبلط  کی  تیلوئـسم  نیرتمهم  الثم " دنا . هتفای  شرورپ  نآ  ققحت  يارب  مادک  ره  هک  دشاب  یم  راظتنا  دروم  یفادـها  اهدرکراک و 

یعامتجا يدرف و  داعبا  رد  اهنآ  یلمع  ققحت  هعماج و  هب  اهنآ  هضرع  غیلبت و  يارب  یمالسا  فراعم  ماکحا و  يریگارف  تهج  رد  شـشوک 
هعـسوت تفرـشیپ و  يارب  دوخ  یلیـصحت  هتـشر  رد  صـصخت  بسک  ندناوخ و  سرد  بوخ  وجـشناد  کی  تیلوئـسم  دشاب و  یم  یگدنز 
يالتعا يارب  رگیدـکی  تسد  رد  تسد  يزاسدوخرب  هوالع  هتـشاد و  لماعت  رگیدـکی  اـب  دـیاب  هورگ  ود  ره  هک  نیا  نمـض  تسا .  روشک 

. دنشاب اشوک  هعماج  يدنلبرس  لالقتسا و  یملع و  یگنهرف و 

. دیهد حرش  ار  هنومن  یجیسب  راتفگ  راتفر و  رادرک و  قالخا و 

شسرپ

. دیهد حرش  ار  هنومن  یجیسب  راتفگ  راتفر و  رادرک و  قالخا و 
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خساپ

دنترابع اه  یگژیو  نیا  زا  یخرب  دزاس . یم  زاتمم  نیریاس  زا  ار  وا  هک  تسا  ییاه  یگژیو  تافـص و  ياراد  ام  رظن  هب  هنومن  یجیـسب  کی 
رد یعقاو . نمؤم  ناملـسم و  کی  یـشزرا ، ناسنا  کی  يراتفر ، یقالخا و  يوگلا  کی  ینعی  هنومن  یجیـسب  کی  ییوگلا : شقن  لوا ، زا :

قالخا نامیا ، يارب  یبسانم  يوگلا  دنناوت  یم  اه  یجیسب  دنهد ، یم  لیکشت  ناناوج  ار  نآ  دارفا  تیرثکا  هک  ناریا  ینونک  یمالسا  هعماج 
ماجنا یجیـسب  کی  هک  يراک  دننک  یم  رظن  هتخاس  دوخ  ناسنا  کی  هدـید  هب  اهنآ  هب  زین  مدرم  دنـشاب . ناناوج  اصوصخ  نیریاس ، راتفر  و 
راتفگ ای  راتفر  عقوت  یجیسب  کی  زا  هجو  چیه  هب  مدرم  دوش و  یم  هتـشون  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  ياپ  هب  دشاب  هک  تیفیک  ره  هب  دهد  یم 

لها مه  دشاب و  یم  قفوم  نامز  نیمز و  تخانـش  ملع و  لیـصحت  رد  مه  هک  یـسک  قفوم ، ناسنا  کی  ینعی  یجیـسب  دنرادن . ار  بسانمان 
ناسنا کی  رد  هدش  هنیداهن  ياه  شزرا  ینعی  رظنم  نیا  زا  یجیسب  دشاب . یم  قفوم  قالخا  نامیا و  لیصحت  رد  تسا و  تیونعم  نامسآ و 
جیـسب تسا . شیوخ  يادـتقم  ربهر و  هب  تبـسن  وا  قشع  هنومن  یجیـسب  کی  ياه  یگژیو  زا  یکی  يربهر : زا  تعاطا  قشع و  مود . ـالاو .

هب دسانـش و  یم  ار  هیقف  تیالو  یجیـسب  ادخ . درم  کی  صلخم ، کی  ینعی  ربهر  عیطم  ینعی  قشاع ؛ ینعی  یجیـسب  تسا و  قشع  هسردـم 
یم بجاو  ار  ربهر  زا  تعاطا  یجیـسب  دناد . یم  یمالـسا  هعماج  رب  تموکح  تما و  يربهر  هتـسیاش  ار  لداع  هیقف  اهنت  دراد و  داقتعا  نآ 

راـثیا و هیحور  . 3 تسا . یمالـسا  ماـظن  ظـفح  رد  يربهر  دـنمناوت  يوزاـب  دـنک و  یم  تکرح  ربـهر  هراـشا  هب  هک  تسا  ییورین  دراـمش ،
نیمز رد  هللا  هملک  يالتعا  یجیـسب  فده  تسا . نیمز  يدام و  فادها  زا  رتارف  هک  یفده  رادـفده . ناسنا  کی  ینعی  یجیـسب  يراکادـف :
یسک نامیا . هار  ینابرق  کی  ادخ و  هار  ییادف  کی  ینعی  یجیـسب  دنک . یمن  غیرد  يراکادف  چیه  زا  دصقم ، نیا  ققحت  ریـسم  رد  تسا و 

هتخاـس دـنوادخ  تیاـضر  تساوخ و  يادـف  ار  شیوخ  یهاوخدوخ  تینم و  دـهاوخ و  یمن  چـیه  شدوخ  يارب  هتـشذگ ، شدوـخ  زا  هک 
نیا دـنک . راثن  ار  شناج  شیوخ  یهلا  نامرآ  هب  ندیـسر  يارب  تسا  رـضاح  هک  یـسک  تداهـش ، هدامآ  ناسنا  کـی  ینعی  یجیـسب  تسا .

لام و زا  تسا  رضاح  هظحل  ره  رد  دنک  یم  ساسحا  یمدآ  هک  یماگنه  تسا . یعقاو  هنومن و  یجیسب  کی  هصخـشم  نیرت  یلـصا  تلاح 
روضح هنومن  یجیسب  تایصوصخزا  یکی  هنحص : رد  روضح  . 4 تسا . یعقاو  یجیسب  کی  درذگب  دنوادخ  تیاضر  هار  رد  شیوخ  ناج 

رد تسا ، رطخ  رد  شا  بالقنا  فادـها  اه و  شزرا  تیدوجوم  شناـمرآ و  دـنک  ساـسحا  هک  یطیارـش  ره  رد  یجیـسب  تسا  هنحـص  رد 
عافد ياه  هصرع  رد  مه  روشک  یگدنزاس  ياه  هنحص  رد  مه  دراد و  روضح  عافد  ياه  هنحص  رد  مه  یجیـسب  دراد . رثؤم  روضح  هنحص 
کی تسا ، هدامآ  يورین  کی  ینعی  یجیـسب  یعامتجا . یـسایس و  يداصتقا ، ياه  نادیم  رد  مه  دوش و  یم  رـضاح  یگنهرف  یگدنزاس  و 

روضح دراد ، زاین  وا  هب  روشک  هک  اجک  ره  رد  تسا و  بالقنا  مالـسا و  عفانم  نیمأـت  عاـفد و  هداـمآ  هظحل  ره  رد  هک  یـسک  یهلا ، دادـما 
(ع) ترـضح روهظ  هنیمز  داهتجا  داهج و  اب  اهنت  تسا ، دـقتعم  هک  یـسک  و  جـع ) ) نامز ماما  یعقاو  رظتنم  کـی  رظتنم . يورین  کـی  دراد .

هعماج حطس  رد  يزیتس  متس  یهاوخ و  تلادع  یجیسب ، راک  مهم  داعبا  زا  یکی  يزیتس : متس  یهاوخ و  تلادع  هیحور  . 5 دوش . یم  مهارف 
یلخاد تسایس  رد  لصا  نیرت  یساسا  دنک . یم  شالت  یعقاو  تلادع  يارجا  يارب  درادن و  ار  متس  لمحت  هک  یـسک  ینعی  یجیـسب  تسا .
ققحت يارب  یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  یمامت  هک  ینامرآ  تسا  يرـشب  هعماج  حطـس  رد  تلادع  شرتسگ  نیمأت و  یمالـسا ، تموکح  یجراخ  و 

دنیشنب و شیوخ  ياج  رد  سک  ره  دسرب ، شیوخ  قوقح  قح و  هب  سک  ره  هقح ) قح  يذ  لک  ءاطعا   ) ینعی تلادع ، دنا و  هدیـشوک  نآ 
حطـس رد  تردق  تورث و  هنالداع  عیزوت  قوقح و  قاقحا  هنومن  یجیـسب  کی  گرزب  ياه  نامرآ  زا  یکی  دوش . ماجنا  عقوم  هب  يراک  ره 

الوم و هب  لمع  قالخا و  رد  هک  یسک  یعقاو ، هعیش  کی  ینعی  هنومن ،  یجیسب  هرخالاب  و  دنک . یم  شالت  روظنم  نیا  يارب  تسا و  هعماج 
. تسا اهنآ  وریپ  دنک و  یم  ادتقا  (ع ) شنیرهاط دالوا  یلع و  نانمؤم  ریما 

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  تسا ,  هیقف  یلو  رادتسود  هک  یسک 
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شسرپ

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  تسا ,  هیقف  یلو  رادتسود  هک  یسک 

خساپ

ماکحا هب  مازلاو  یسایس  شنیب  نتـشاد  نامز و  طیارـش  زا  ندوبن  لفاغ  یملع ، تفرـشیپ  لیـصحت و  يارب  تیدج  شالت و  فیاظو و  ماجنا 
. دراد یپ  رد  ار  ناشیا  بیان  نامز و  ماما  تیاضر  ادخ و  تیاضر  هک  تسا  ییاههیاپ  نیرتمهم  نید 

؟ درادن ترورض  یسانش  نمشد  ثحب  ایآ  دننک * یم  ینارنخس  یقالخا -  الثم  هنیمز -  کی  رد  طقف  نانارنخس  ارچ 

شسرپ

؟ درادن ترورض  یسانش  نمشد  ثحب  ایآ  دننک * یم  ینارنخس  یقالخا -  الثم  هنیمز -  کی  رد  طقف  نانارنخس  ارچ 

خساپ

یقـالخا و زا  معا  یمالـسا  لـئاسم  همه  هک  تسا  نیا  دـنراد  هدـهع  رب  ار  غـیلبت  ریطخ  تیلوـئوسم  هک  یناـسک  یبهذـم و  نارنخـس  هفیظو 
نئاش قباطم  دنزاس و  هجوتم  هعماجو  درف  لابق  رد  اهنآ  فیاظو  نانمشد و  تخانش  هب  ار  مدرم  دننک و  نایب  ار  یسایس  ماکحا و  يداقتعا , 
ندرک حرطم  اب  مییوگب و  نخس  یمارآ  اب  وا  اب  دیناوت  یم  دراد  تهج  کی  رد  طارفا  ینارنخس  هک  یتروص  رد  دنیوگب و  نخـس  نیبطاخم 

J . } ددرگ رتدیفم  رترابرپ و  سلجم  دینک  یعس  نابطاخم  زاین 

؟ تسیچ ینونک  عامتجا  رد  ام  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ ینونک  عامتجا  رد  ام  هفیظو 

خساپ

نآ دوخ ، صخـش  هب  تبـسن  يدرف  هفیظو  یعامتجا : هفیظو  کی  يدرف و  هفیظو  کی  تسا : هفیظو  ود  ياراد  لوؤسم  دـهعتم و  ناسنا  ره 
زا ار  شیوـخ  نماد  دراد و  راـنک  رب  داـسف  هاـنگ و  لـماوع  زا  ار  نتـشیوخ  نیتـسار ، یناـمیا  خـسار و  یمزع  يوـق و  ياهدارا  اـب  هک  تسا 

هدارا هک  یـسک  دراد . نامیا  هدارا و  حور و  تّیوقت  يزاسدوخ و  هب  يدـیدش  زاین  بلطم ، نیا  دراد و  هگن  هزیکاپ  اهیگدولآ  اهیکاپان و 
هدارا لالقتـسا  يدازآ و  تسا و  تعامج  گنر  مه  یگدنز  ياهراک  رد  تسا و  نایرج  رد  یلومعم  يّداع و  ياههتـساوخ  ریـسم  رد  يو 

هب رما  يزوسلد و  ییامنهار و  اب  دناوتیم  ات  هک  تسا  نآ  یعامتجا ، هفیظو  اّما  و  دـهد . تاجن  فارحنا  زا  ار  نتـشیوخ  دـناوتیمن  درادـن ،
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  ددرگ « . نومنهر  یکاپ  تلیضف و  هب  ار  نارگید  فورعم ،

یعامتجا تلادع 
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؟ هچ ینعی  یفنم  تبثم و  يواست 

شسرپ

؟ هچ ینعی  یفنم  تبثم و  يواست 

خساپ

ینعی تبثم ، يواست  يربارب ؛ يرارقرب  يارب  اهنآ  یباستکا  تازایتما  بلـس  دارفا و  یعیبط  تازایتما  ندرواین  باسح  هب  ینعی  یفنم ، يواست 
لیبـق زا  یفنم  يواـست  هناـملاظ . موهوم و  تازاـیتما  بلـس  شیوخ و  هب  درف  ره  تابـستکم  قـّلعت  موـمع و  يارب  يواـسم  تاـناکما  داـجیا 
ناونع هب  دنتـشذگیم  اجنآ  زا  هک  ینارباع  زا  درکیم و  یگدـنز  یناتـسهوک  رد  يراّبج  هک  دـناهدروآ  اهناتـساد  رد  هک  تسا  يايواـست 

باوـختخت يور  ار  ناـمهم  ناـبزیم ، ناـمالغ  دـباوخب . ینّیعم  باوـختخت  يور  دـیاب  ناـمهم  باوـخ ، ماـگنه  دوـمنیم . ییاریذـپ  ناـمهم 
نامهم لاح  هب  ياو  اما  دـباوخب ، هک  دـشیم  هداد  هزاـجا  رتدـنلب ، هن  دوب و  رتهاـتوک  هن  تخت  زا  ناـمهم  مادـنا  ًاـقافتا  رگا  دـندیناباوخیم .

، دوب رتهاتوک  رگا  دندرکیم و  يواسم  هّرا  اب  رـس  ای  اپ  فرط  زا  دوب ، رتدـنلب  شمادـنا  رگا  دوبن . يواسم  تخت  اب  شمادـنا  رگا  تخبنوگن 
نابرهم مّلعم  کی  يرظنیب  عون  زا  تبثم  يواست  اما  دوب . مولعم  شراک  نایاپ  لاح  ره  هب  دوش و  ربارب  اـت  دندیـشکیم  فرط  ود  زا  ردـقنآ 

فالتخا تروص  رد  دـهدیم و  يواسم  ةرمن  اهباوج  يواست  تروص  رد  دـنکیم ؛ هاگن  مشچ  کی  اب  نادرگاـش  ۀـمه  هب  هک  تسا  زوسلد 
. دراد قاقحتسا  هک  دهدیم  ار  هرمن  نامه  سک  ره  هب  اهباوج  رد 

یعامتجا نیناوق  ۀمه  يانبریز  ناونعب  ار  تلادع »  » لصا نآرق  1 ـ  تسا ؟ هتفریذپ  یعامتجا  نیناوق  ۀمه  يانبریز  ناونع  هب  ار  یلـصا  هچ  نآرق 
« ِلدَعْلاِب اوُمُکْحَت  ْنَا  ِساّنلا  َنْیَب  ْمُتْمَکَح  اذِاَو   » دشاب تلادع  هیاپ  رب  دیاب  ًامتح  تواضق  تموکح و  دیوگیم  هتفریذپ و 

شسرپ

نیناوق ۀـمه  ياـنبریز  ناونعب  ار  تلادـع »  » لـصا نآرق  1 ـ  تسا ؟ هتفریذـپ  یعاـمتجا  نیناوق  ۀـمه  ياـنبریز  ناوـنع  هب  ار  یلـصا  هچ  نآرق 
58 ءاسن / ِلدَْعلِاب » اوُمُکَْحت  ْنَا  ِساّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِاَو   » دشاب تلادع  هیاپ  رب  دیاب  ًامتح  تواضق  تموکح و  دیوگیم  هتفریذپ و  یعامتجا 
زا دـیاب  تموکح  یـسرداد و  هریاد  ریغ  رد  یتح  نخـس  دـینک ـ ]. مکح  تلادـع  هب  دـینکیم  تموکح  تواضق و  مدرم  نایم  هک  یماگنه  ]

ُْمْتُلق اذِاَو   » دشاب رما  نیا  زا  عنام  دیابن  توادـع ، یگناگیب و  ای  يدـنواشیوخ ، یتسود و  زا  یـشان  ياهـضغب  بح و  و  دـشاب ، تلادـع  يور 
ـ ]. دـشاب نادـنواشیوخ  دروـم  رد  هچرگا  دـینک  تیاـعر  ار  تلادـع  دـیئوگیم  نخـس  هکیماـگنه   ] 152/ ماـعنا یبُْرْقاَذ » َناـک  َْولَو  اُولِدـْعاَف 

135/ ءاـسن اُولِدـْعَت » ْنَا  يوَْهلا  اوُِعبَّتَت  ـالَف   » ددرگ موکحم  یتسرپاوه  نوچمه  دـیاب  ملظ  و  تسا ، یتسرپ  اوه  يرگدادـیب  ملظ و  همـشچرس 
َنازیْملاَو َْلیَْکلا  اُوفُْوا   » دریگ تروص  داد » لدـع و   » يور دـیاب  همه  يداصتقا  تـالدابم  درادـن ـ ]. زاـب  تلادـع  زا  ار  امـش  يوه  زا  يوریپ  ]

« ِطْسِْقلِاب یماتَْیِلل  اُومُوقَت  ْنََاو   » دشاب تلادع  يور  زا  دـیاب  نامیتی  یتسرپرـس  دـینک ـ ]. افو  تلادـع  اب  ار  نزو  هنامیپ و   ] 152/ ماعنا ِطْسِْقلِاب »
َّنِا  » دشاب تشذگ  يراکوکین و  رتالاب  نآ  زا  و  تلادع ، ۀیاپ  رب  دـیاب  زیچ  همه  هصالخ  دـینک ـ ]. تلادـع  هب  مایق  نامیتی  هرابرد   ] 127/ ءاسن
هب ششخب  يراکوکین و  تلادع و  هب  دنوادخ   ] 90/ لحن ِیْغَْبلاَو » ِرَْکنُْملاَو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهُنیَو  یبرُْقلايِذ  ِءاتیاَو  ِناسْحِْالاَو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهللا 

باسحیب ۀقالع  قلطم و  روطب  یتسرپاوه  هک  روطنامه  دنک ـ ]. یم  یهن  متس ، و  دنسپان ، تشز و  لامعا  زا  و  دهدیم ، نامرف  نادنواشیوخ 
ْمُکَّنَم ِرْجَی  َو ال   » ددرگ راک  نیا  زا  عنام  تسا  نکمم  زین  دارفا  اب  تموصخ  ینمـشد و  درادیمزاب ، لدـع  يارجا  زا  ناکیدزن  ناگتـسب و  هب 
دنکیم دـیدهت  ار  تلادـع  لصا  هک  یتارطخ  نیا  زا  تدـش  هب  دـیاب  نیاربانب   8/ هدـئام يوقَّتِلل » ُبَْرقَا  َوُه  اُولِدـِعا  اُولِدـْعَت  ّالَا  یلَع  ٍمْوَق  ُنآنَش 
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تلادع يارجا  زا  عنام  بذاک ، فطاوع  محرت و  هظحالم  ای  ناکیدزن و  ریاس  ردام و  ردپ و  ای  دوخب  ۀـقالع  هکنیا  زا  نینچمه  دوب ، رذـحرب 
ریقَف َْوا  ًاینَغ  ْنُکَی  ْنِا  َنیبَْرقَْالاَو  ِْنیَِدلاْولاِوَا  ُمُکِـسُْفنَا  یلَع  َْولَو  ِهِّلل  َءادَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیماْوَق  اُونُوک  اُونَمآ  َنیَذلا  اَهُّیَا  ای   » دوب رذحرب  دیاب  ددرگ 

هب هچرگ  دیهد ، قح  هب  تداهـش  ادخ  يارب  دینک و  مایق  داد  لدعب و  هراومه  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ] 134/ ءاسن امِِهب » یلْوَا  ُهللاَاَفَا 
رتهتـسیاش ناشیا ) هب  کمک  و   ) اهنآ هب  تبـسن  دـنوادخ  دنـشاب  ریقف  ای  ینغ  اهنآ  رگا  دـشاب ، ناتناگتـسب  ناردام و  ناردـپ و  ای  امـش  ناـیز 

هغیـص هک  ماّوق »  » ۀـملک يور  هکلب  دـنادیمن ، یفاـک  ار  تلادـع  هب  ماـیق  اـهنت  نآرق  هک  دوشیم  نشور  نیماّوق »  » هملک هب  هجوت  اـب  تسا ].
تثعب یئاهن  فده   » ناونع هب  ار  تلادع  لصا  نآرق  2 ـ  تسا . هدومن  هیکت  دراد ، همادا  رارکت و  تدش و  دیکأت و  رب  تلالد  تسا و  هغلابم 

اب ار  دوخ  ناربمایپ   ] 25 دیدح /  ِطْسِْقلِاب » ُساّنلا  َمُوقَِیل  َنازیْملاَو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَاَو  ِتانِّیَْبلِاب  اْنلَـسْرَا  ْدََقل   » دـیوگیم هتفریذـپ و  ناربمایپ »
بیترت نیا  هب  و  دنراد ] اپرب  ار  تلادع  ناهج )  ) مدرم ات  میدینادرگ  لزان  نوناق  ینامـسآ و  باتک  اهنآ  هارمهب  میداتـسرف و  راکـشآ  لیالد 

رفک فیدر  رد  ار  داد » لدـع و  هب  نارمآ  لتق   » نآرق 3 ـ  دشابیم . داد  لدع و  لوصا  ۀماقا  نامه  یعامتجا ، رظن  زا  ناربمایپ  یـساسا  شقن 
ِطْـسِْقلِاب َنُوُرمْأَی  َنیذَّلا  َنُوُلتُْقیَو  ِقَح  ِْریَِغب  َنییبَّنلا  َنُوُلتْقَیَو  ِهللا  ِتایِآب  َنُورُفْکَی  َنیذَّلا  َّنِا   » دیوگیم هتـسناد و  ناربمایپ  لتق  ادخ و  هب  تبـسن 
دنناسریم لتقب  لیلد  نودب  ار  ناربمایپ  دنزرویم و  رفک  ادخ  تایآ  هب  تبـسن  هک  یناسک   ] 21/ نارمع لآ  میلَا » ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِساّنلا  َنِم 

نیا هب  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  4 ـ  تسا ]. ناشراظتنا  رد  یکاندرد  باذع  هک  هد  تراشب  اهنآ  هب  دنـشکیم ، ار ، داد  لدـعب و  نارمآ  و 
ـ  9/ تارجح /42 ـ  هدـئام ُنیطِـسْقُْملا » ُّبُِحی  َهللا  َّنِا   » دـنملاع راگدرورپ  بوبحم  تلادـع  لوصا  ناگدـننک  ارجا  هک  هدـش  حیرـصت  بلطم 

یمالـسا یعامتجا  تاررقم  نیرتکچوک  نیرتگرزب و  رد  حور »  » ناونعب لـصا  نیا  اذـل  دراد ]. یم  تسود  ار  نـالداع  دـنوادخ   ] 8/ هنحتمم
تلادـع لصا  زا  یفارحنا  نیرتمک  ناهاوخداد  نایم  مکح  يارجا  رد  اهنت  هن  هک  هدـش  هداد  روتـسد  ناسرداد  هب  هک  اجنآ  اـت  هدرک ، لولح 

نایم رد  یلومعم  يداع و  نتفگ  نخس  نداتسیا و  نتسشن و  فراعت ، مالس و  رد  یتح  و  یسرداد ، تاسلج  تافیرشت  رد  هکلب  دننکن ، ادیپ 
. دنیامنن شومارف  ار  يربارب  تاواسم و  تلادع و  تیاعر  اوعد ، نیفرط 

خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  تاواسم 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  تاواسم 

خساپ

يوقت و يانبم  رب  شزرا  اهنت  تسا و  هدـش  یفن  هدـش ، هدرمـش  اهناسنا  يرترب  تلیـضف و  يارب  راّیعم  هک  یموهوم  ياـه  شزرا  مالـسا ، رد 
رگید ّتلم  رب  تاهج  نیا  زا  یتّلم  چیه  تسین و  تلیـضف  رایعم  اهنیا ، لاثما  تورث و  داژن و  گنر و  ّتیلم و  نیاربانب  تسا . دـهاجم  ملع و 

یبرع و یلع  یمجعل  یمجع و  یلع  یبرعل  لضفال  (( » هلآو هیلع  هللا  یلص  )) مرکا لوسر  ترضح  شیامرف  ربانب  درادن و  يرترب  تلیـضف و 
چیه هایـس و  رب  يدیفـس  چـیه  برع و  رب  یمجع  چـیه  مجع و  رب  یبرع  چـیه  يوقتلاب ; آلا  ضیبا  یلع  دوسـال  ـال  دوسا و  یلع  ضیبـال  ـال 

ساسارب یمالـسا  نیناوق  دنتـسه و  رادروخرب  يواـسم  قوقح  زا  دارفا  زین  قوقح  رظن  زا  (. 1 «) يوقت هب  زج  درادـن  يرترب  دیفـس  رب  یهایس 
ناونع تحت  اه  هورگ  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  يواـست  هکنیا  نآ  تسا و  مزـال  هتکن  کـی  يروآداـی  تسا ، هدـش  راوتـسا  لدـع  طـسق و 

يواست اریز  تسین . حیحـص  دنک ، تموکح  هعماج  رد  تاهج  مامت  زا  قلطم و  يواست  دیاب  دنیوگ  یم  دـننک و  یم  حرطم  هقبط  يا  هعماج 
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هب نانیا  قوقح  رگا  دنهد ; یم  ماجنا  يرتشیب  راک  شالت و  هک  دنتسه  دارفا  یخرب  دوش . یم  دارفا  زا  يرایسب  رب  ملظ  بجوم  ینعم ، نیا  هب 
رادروخرب يواسم  قوقح  زا  اه  ناسنا  دوش  یم  هتفگ  یتقو  نیاربانب  تسا . ملظ  نیا  دـنهد ، یم  ماجنا  رتمک  راـک  هک  دـشاب  يدارفا  هزادـنا 

و طسق »  » زا يواست »  » ياج هب  هک  تسا  نیا  رت  حیحـص  ریبعت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا و  ظوحلم  زین  اهراک  اهقاقحتـسا و  هزادـنا  دنتـسه ،
35ـ ـ -  1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) دوش هدافتسا  لدع » »

؟ دراد دوجو  رقف  هزادنا  نیا  ام  عماوج  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  رقف  هزادنا  نیا  ام  عماوج  رد  ارچ 

خساپ

هن دوشیم و  ملظ  ارقف  رب  هن  دـنزادرپب  ار  شیوخ  یلام  قوقح  زین  نینکمتم  دـشاب و  تلادـع  ساسارب  هعماج  کی  رد  نیلوئـسم  راـتفر  رگا 
ریقف تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  هنوگنآ  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ترـضح  تموکح  رد  اذل  تشاد  دنهاوخ  لوقعمریغ  يدام  دشر  ياهدع 

رد هچرگ  ام  یمالـسا  تموکح  اما  دـننک . ادـیپ  يریقف  ات  دـنربیم  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  ار  تاـکز  هک  ياهنوگ  هب  دـش  دـهاوخن  ادـیپ 
. دراد يدایز  هلصاف  نامرآ  نیا  هب  ندیسر  ات  نکل  تسا  مالسا  ياههمانرب  ققحت  ياتسار 

؟ تسا هداهن  نالوئسم  هدهعرب  ار  ياهفیظو  هچ  هراب  نیا  رد  دیامرفیم و  هچ  رقف "  " دروم رد  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

شسرپ

؟ تسا هداهن  نالوئسم  هدهعرب  ار  ياهفیظو  هچ  هراب  نیا  رد  دیامرفیم و  هچ  رقف "  " دروم رد  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

خساپ

ناـمه هک  تسا . ملاـع  تادوجوم  همه  يارب  رقف  عون  نیا  هک  یتاذ ; رقف  فلا ـ  تسا : هدـمآ  اـنعم  ود  هب  یلک  روط  هب  رقف  میرک ، نآرق  رد 
ُِّینَْغلا َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءآَرَقُْفلا  ُُمتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " دیامرفیم ناشدوجو ، لصا  رد  لاعتم  دنوادخ  هب  تسا  تادوجوم  ۀـمه  زاین  جایتحا و 

." تسا شیاتس  دمح و  هنوگ  ره  هتـسیاش  زاینیب و  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دیئادخ ، هب  دنمزاین  یگمه )  ) امـش مدرم  يا  ( 15، رطاف  ;) دیِمَْحلا
هّللا تیآ  هنومن ، ریسفت  هب : دینک  عوجر  .) دیآیم رامش  هب  دنوادخ  دیحوت  لئالد  زا  یکی  هک  تسا  ینغ " رقف و  ناهرب   " عقاو رد  هیآ  نیا  هک 

هک تسا  يداـم  رقف  ناـمه  هک  یبـسن ; رقف  ب ـ  ۀیمالـسالا ). بتکلاراد  ص 525 ، ;ج 22  ص 220  ج 18 ، نارگید ، يزاریـش و  مراـکم 
هب نآرق  رد  رقف  عون  نیا  درک . ریبعت  یـضراع " رقف   " هب ناوتیم  رقف  عون  نیا  زا  هک  دنراد ، رگیدـکی  هب  تبـسن  هعماج  کی  دارفا  زا  یـضعب 

نانآ يارب   ) دنوادخ : " دیامرفیم هدرک و  دای  یهلا  باذع  تمقن و  ناونع  هب  یهاگ  رقف  عون  نیا  زا  میرک  نآرق  . 1 هدش : حرطم  لکش  دنچ 
هب اـّما  دیـسریم ، اـج  ره  زا  شیزور  هداوـمه  دوـب و  نئمطم  مارآ و  نما و  هک  يداـبآ  هقطنم  تسا : هدز  یلثم  دـننکیم )، تمعن  نارفک  هـک 

، لحن .") دیناشوپ ناشمادنارب  ار  سرت  یگنـسرگ و  سابل  دندادیم ، ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دنوادخ  دـندرک و  یـساپسان  ادـخ  ياهتمعن 
تنـس عقاو  رد  هک  تسا  یهلا  شیاـمزآ  ببـس  هب  دارفا  يداـم  رقف  یهاـگ  و  . 2 .( 28 میهاربا ، ;  112 نارمع ، لآ  هب : دـینک  عوـجر  () 112
ِرَِّـشبَو ِت   َ َرَمَّثلا َو  ِسُفنَئ  ْالا  َو  ِل   َ َوْمَئ ْالا  ِم  َنّ ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  ِم  َنّ ٍءْیَِـشب  مُکَّنَُوْلبََنلَو  : " دیامرفیم دروم  نیا  رد  هک  دشابیم  دـنوادخ 
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تراشب مینکیم ;و  شیامزآ  اههویم ، اهناج و  اهلام و  رد  شهاک  یگنسرگ و  سرت ، زا  يزیچ  اب  ار  امـش  همه  ًاعطق  ( 155، هرقب  ;) َنیِِرب َـ َّصلا
نادـنمتورث يارب  تسا  ینومزآ  ناـحتما و  مه  أرقف و  يارب  زا  تسا  یـشیامزآ  مه  رقف  عون  نیا  عـقاو  رد  هک  ناگدـننک ". تماقتـسا  هب  هد 

یناسک دناهتـشگ ، نآ  راچد  ادـخ  هار  رد  نارگداهج  هک  تسا  يرقف  دـنکیم ; دای  نآ  زا  میرک  نآرق  هک  يداـم  رقف  رگید  عون  . 3 هعماج .
يارب دیاب ) ًاصوصخم  امـش ، قافنا  : ") دـیامرفیم دـهدیمن ; ناشیگدـنز  هنیزه  نیمأت  يارب  ار  بسک  تراجت و  هزاجا  نانآ  هب  ناشداهج  هک 

تکرـش و  هتخاس ، هراوآ  شیوخ  ياهنطو  زا  ار  اهنآ  ادخ ، نییآ  هب  هجوت  ;و   ) دناهتفرگ رارق  انگنت  رد  ادـخ ، هار  رد  هک  دـشاب  ینادـنمزاین 
و  ) دـننک یترفاسم  دـنناوتیمن  ; دـننزب ) یتراجت  بسک و  هب  تسد  یگدـنز ، هنیزه  نیمأت  يارب  ات  دـهدیمن  هزاجا  اـهنآ  هب  داـهج  نادـیم  رد 
و یـسانشیم ، ناشیاههرهچ  زا  ار  اهنآ  اّما  دنرادنپیم ; زاینیب  ار  اهنآ  هاگآان  دارفا  يراد ، نتـشیوخ  تدش  زا  ;و  دنروآ ) تسد  هب  ياهیامرس 

يدرف لکشم  کی  هکنآ  زا  شیب  رقف ، نامگیب  رقف : لابق  رد  نالوئـسم  هفیظو  اّما  ( 273 هرقب ، .") دنهاوخیمن مدرم  زا  يزیچ  رارصا  اب  زگره 
نآرق زا  یناوارف  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دنلوئـسم ، نآ  لابق  رد  هعماج  دارفا  همه  هدش و  بوسحم  یعامتجا  لضعم  دشاب 
عوجر .) دـیامرفیم رما  نیکاسم ، أرقف و  يارب  زا  دـنوادخ ، هار  رد  لام  قافنا  هب  یتح  دـنکیم و  هقدـص "  " هب قیوشت  ار  ناـنمؤم  همه  میرک ،

عقاو رد  هک  سمخ " تاکز "و"   " میـسقت رد  هداهن و  نالوئـسم  شود  رب  ار  یفعاضم  هفیظو  نایم  نیا  رد  و  .( 274 261 ـ  هرقب ، هب : دینک 
هجدوب نیا  زا  یمالـسا  تلود  یلام  تیامح  دروم  دـیاب  هک  یهورگ  نیلوا  ناونع  هب  نیکاسم ، أرقف و  زا  تسا ، یمالـسا  تایلام  عون  کـی 

و دنـشکیم ، تمحز  نآ  يروآ ) عمج   ) يارب هک  تسا  ینانکراک  نیکاسم و  ارقف و  صوصخم  اهتاکز  : " دیامرفیم هدرک و  دای  دنریگ  رارق 
و ادـخ ، نییآ ) تیوقت   ) هار رد  و  ناراکهدـب ، نید ) يادا   ) و ناـگدرب ، يدازآ )  ) يارب و  دوشیم ، مادـقا  ناـشتبحم  بلج  يارب  هک  یناـسک 
.( 25 جراعم ، ;  19 تایراذ ، ;  7 رشح ، ;  41 لافنا ، هب : دـینک  عوجر  () 60 هبوت ، .") تسا یهلا  ّمهم )  ) ۀـضیرف کی  نیا  هار ، رد  ناگدـناماو 
رد نیلوئـسم  زین  يرگید  فیاظو  ِّالا  تسا و  دروم  نی  ارد  هفیظو  لقادـح  هب  لمع  اـهنت  ءیف ، سمخ و  تاـکز و  زا  یـشخب  نتخادرپ  هتبلا 

، مدرم هماع  یـساسا  جاـتحیام  نیمأـت  رازاـب ، زا  تبقارم  يداـصتقا ، تلادـع  يارجا  زا : دـنترابع  راـصتخا  هب  هک  دـنراد  هدـهعرب  هنیمز  نیا 
هـشیر رد  نادرم  تلود  مهم  هفیظو  ۀـصالخ  میراد . یناوارف  تایاور  دروم  نیا  رد  هک  یمومع و ... لاوما  رد  شاـپ  تخیر و  زا  يریگولج 
شدرگ نازودـنا  تورث  نادـنمتورث و  أینغا و  تسد  رد  طقف  تورث  ات  دـننک  هشیدـنا  ياهراچ  هک  تسا  نیا  میرک ، نآرق  رظن  زا  رقف  ینک 

نامیتی و وا و  نادـنواشیوخ  لوسر و  ادـخ و  نآ  زا  دـنادرگ ، زاـب  شلوسر  هب  اـهیدابآ  نیا  لـها  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  : " دـیامرفیم دـنکن ;
امـش نادنمتورث  نایم  رد  میظع ) لاوما  نیا   ) ات ( 7 رـشح ، ;) مُکنِم ِءآَِینْغَئ  ْالا  َْنَیب  ََۀلوُد  َنوُکَی  ْیَک َال  ; " تسا ناگدنام  هار  رد  نادنمتـسم و 

ص 257، يرهـش ، ير  دـمحم  ۀنـسلا ، باـتکلا و  یف  ۀـیداصتقألا  ۀـینمنتلا  هب : دـینک  عوجر  رتشیب  یهاـگآ  يارب  .") ددرگن تسد  هب  تسد 
.( یتریصب ۀبتکم  تاروشنم  ص 188 ، ّربش ، هّللادبع  دیس  هّللا  تیآ  قالخألا ، ثیدحلاراد / 

؟ دروخ یم  مشچ  هب  یتاقبط  داضت  ردق  نیا  ام  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دروخ یم  مشچ  هب  یتاقبط  داضت  ردق  نیا  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

دوج هوـالعهب  تسین . اـت  ود  یکی  مه  نآ  دوجو  تلع  یتاـقبط و  داـضت  هن  تسا  یتاـقبط  فـلتخم  حوطـس  دراد  دوـجو  هعماـج  رد  هچنآ 
یندـش يزیچ  نینچ  هکلب  . دـنزاس نکهشیر  ار  نآ  دناهتـسناوتن  زین  یتسیـسکرام  ياهماظن  رد  یتحو  تسه  يرـشب  عماوج  مامت  رد  تاقبط 

یعامتجا فلتخم  تاقبط  نایم  رد  ییادزـضیعبت  یناسنا و  حیحـص  تابـسانم  تلادع و  داجیا  دوب  نآ  یپ  رد  دیاب  ناوتیم و  هچنآ  تسین .
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J .} تسا

تسا تلادع  يدانم  هک  یتکلمم  ایآ  دنرب  یم  رس  هب  تمعن  زا و  رد  يا  هدع  هکنیا  لاح  میا  هدرک  یگدنز  یگنهرب و  یگنسرگ و  یتخبدب و  رقف و  رد 
دشاب نینچ  دیاب 

شسرپ

يدانم هک  یتکلمم  ایآ  دنرب  یم  رـس  هب  تمعن  زا و  رد  يا  هدع  هکنیا  لاح  میا  هدرک  یگدنز  یگنهرب و  یگنـسرگ و  یتخبدب و  رقف و  رد 
دشاب نینچ  دیاب  تسا  تلادع 

خساپ

راوشدیطیارـش و رد  دیاهتـسناوت  هک  تهج  نادـب  امـش  هب  کیربت  نمـض  دیاهتـشاذگ و  ناـیمرد  اـم  اـب  ار  دوخ  لـئاسم  هکنیا  زا  رکـشت  اـب 
، ناتاهداوناخ امش و  میشابهتشاد . يرتشیب  تبحص  امش  اب  هک  میدید ، بسانم  دیزادرپب . زاتمم  ياهتشر  رد  هیلاع ، تالیصحت  هب  اسرفتقاط 

... يرنه و یملع ، فلتخم ، ياههنیمز  رد  ، خیرات گرزب  نادرم  زا  يرایـسب  هک  مینادیم  هراومه  نکیل  دـیتسهو ، هدوب  راوشد  یطیارـش  رد 
تیصخش هک  تساهیتخس  نیمه  یلو  دیشکیم ، تلالمو  دیربیم  جنر  امش  هک  تسا  تسرد  دناهتشاد . رارق  تخس  راوشد و  طیارـش  رد 

ششوک رتشیب و  شالت  يارب  هزیگنا  نیرتهب  دیاهتفرگ ، رارق  نآ  رد  امش  هکیطیارـش  دهدیم . لکـش  ار  دنلب  ياهتمه  شرورپ و  ار  یمدآ 
رادروخرب امش  نوچ  يدرف  تیعقوم  زا  تاناکما ، نیرتهب  نتشاد  اب  دارفا  زا  يرایسب  تساصخشم . امش  ریـسم  هللادمحب  تسامـش . رت  يدج 

دناوتیم طیارش  نیا  دندوب . امش  لثم  يدادعتـسا  ياراد  یکـشزپ و  هتـشر  يوجـشناد  یلو  دنتـشادن  چیهدننکیم  وزرآ  اسب  هچ  دنتـسین و 
زا دـیناوتب  هدـنیآ  رد  هللاءاشنا  اـت  دـهد ، شرورپ  امـش  رد  ار  ناـگراچیب  ناـیاونیب و  هب  تبـسن  تمحر  تفأر و  یحور  ویناـسنا  تاـساسحا 

هبیمدآ شزرا  هک  نیا  نآ  تـسا و  حرطم  زین  يرگید  هـتکن  اـج  نـیا  رد  نـیا  رب  نوزفا  دـییامن . سح  ار  اـهنآ  درد  دـینک و  يریگتـسدنانآ 
دزن یلو  تسانینچ ، ایند  لها  دید  رد  تسا ؟ رادروخرب  زین  يرتشیب  شزرا  زا  دراد ، يرتهب  تیعـضو  لانم و  لام و  هک  یـسک  ایآ  تسیچ ؟
امش ردامو  ردپ  نامه  ای  دنرادشزرا  رتشیب  ایند  گرزب  نارادهیامرـس  تسا ، ناهج  تقیقح  قح و  هک  ادخ  دزن  ایآ  تسیچ ؟ هب  شزرا  ادخ 
نان همقل  زا  جاـیتحا  دوجو  اـب  و  دـناسربییاج ؟ هب  ار  ناشدـنزرف  هک  دراد  نآ  رد  یعـس  يراکادـف  اـب  نس ، تلوهک  يراـمیبدوجو و  اـب  هک 
ياه شزرا  يور  دیاب  تسا .» نم  راختفا  يزیچ  یب  «. » يرخفرقفلا : » دومرف (ص ) ادخ ربمایپ  دیامن . ریس  ار  ياهنـسرگ  ات  درذگیم  شیوخ 
امـش هک  ارچ  دینک . راختفا  دوخ  رقف  هب  دیتسیاب و  دوخ  ياپ  يور  يرآ  دومنادـج . یفرع  تارابتعا  زا  ار  قیاقح  درک و  هیکت  رتشیب  یقیقح 

ساسحا دوخ  یتسدـگنت  زاو  دـینک . ظفح  ار  دوخ  تزع  هکلب  دـینک  رقف  راهظا  هک  نآ  هنهتبلا  دیاهدیـسر . اـج  نیا  هب  ییاـههنیمز  نینچ  اـب 
دریگیم و هناهب  هشیمه  لیصحت ، يارب  هدامآ  بوخ و  اتبسن  طیارـش  دوجو  اب  هک  سک  نآ  ای  دیرادشزرا  امـش  دینکن . یکچوک  دوبمک و 

کـشا هداوناخ  رکف  هبو  دیـشونیم  درـس  بآ  یناویل  یتقو  امـش  تسا ؟ ساپـسان  ادـخ  قلخو  ادـخ  لـباقم  ردطیارـش  زا  هدافتـسا  ياـج  هب 
همهتالکـشم زا  قیمع  یکرد  هب  لیدـبت  ساسحا  نیا  هک  دوریم  نآ  دـیما  تسا و  هتفای  یلجت  امـش  رد  یناسنا  تافـص  نیرتهب  ، دـیزیریم

هعماج و يارب  قیالو  قداص  يرازگتمدخ  یلیصحت ، هیلاع  جرادم  ندومیپ  اب  رود ، نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  ددرگ و  نافعضتسم  نامورحم و 
دهاوخ عفر  رتشیب  يرادیاپ  يردقاب  تسا و  لح  لباق  یهلا  تایانع  ادخ و  هب  لکوت  اب  تالکـشم  دیـشاب . دوخ  ینامیا  ناردارب  نارهاوخ و 

راشف دایز  تالکـشمو  دیاهدوب  نابیرگ  هب  تسدـنآ  اب  هدرک و  لمحت  ار  یناوارف  ياهیتخـس  تالکـشم و  امـش  هک  تسین  يدـیدرت  دـش .
. تسا رتـهب  رتنشور و  اتبـسن  يرایـسب  دارفا  اـب  هسیاـقم  رد  امـشتیعضو  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا .. هدرک  دراو  امـش  رب  ار  یفعاـضم  یناور 

یگدـنز رتكاندرد  رترابفـسا و  راـب  اهدـص  یتیعـضو  رد  یخرب  هک  تساـنآ ) دـهاش  اـم  ياـههمان  هوبنا   ) دراد دوجو  یناوارف  ياـههنومن 
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. نم داتفه  يونثم  هن  ذغاک  نت  رازه  داتفه  دهاوخیم و  حون  رمع  نآ  زا  نتفگ  نخـسهک  تسا  ناوارف  یتخـس  جنر و  ياههنومن  دننکیم .
دوخ اهیتخـس  هک  دـینادیم  یلو  تسه ، هدوب و  نکـشرمک  هاکناج و  امـش  ياهیتخـس  هک  تساتـسرد  میرذـگب ، هک  اهنیا  زا  نم . ردارب 

، یعامتجا يرنه ، یملع ، گرزب  ياهتیـصخش  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؛ یناسنا  لامکو  دشر  یقرت و  يوکس 
ارتیمورحم يرادـن و  معط  هاگ  چـیه  هدرکن و  مرن  هجنپ  تسد و  اهیتخـس  اـب  هک  یناـسک  دـناهدمآ . نوریب  اهیتخـس  هروک  زا  ویـسایس ... 

اجک اـهنآیلو  دـنتمعن  زاـن و  رد  نارتـهب  امـش  اـم و  زا  نـالا  هچرگ  دـنباییم ، دوخ  دوجو  رد  رتـمک  زین  ار  یلاـعتم  تاـساسحا  دناهدیـشچن ،
راومه دوخ  رب  اهجنرهچ  ناضاترم ، هک  دینادیم  دنـشاب . هتـشاد  لهج و ...  تیمورحم ، دروم  رد  ار  امـش  لاثما  امـش و  ساسحا  دـنناوتیم 

هار رد  ار  اهنآ  هکنیا  هن  دیریگب  وریننآ  زا  دیاهتـشاذگرس ، تشپ  ار  اهیتخـس  امـش  دننک . ادیپ  یـسرتسد  حور  تردق  هب  دنناوتب  ات  دننکیم 
رفنتم رازیب و  دوخ  زا  دیاب  دیاهتـشاذگ ، رـستشپ  ار  هودـنا  مغ و  نارگ  راب  همه  نیا  هک  امـش  ایآ  دـیریگ . راک  هب  دوخ  تیـصخش  بیرخت 

تماقتـسا و ربص ، زا  یهوک  هک  نادـب ، ار  دوخ  ردـق  دوشیمدـنلب . نامـسآ  هب  ناشدایرف  دـننیبب  يراوشد  نیرتمک  رگا  هک  ینانآ  ای  دیـشاب 
تیعقوم اـب  هک  نک  میـسرت  دوخ  يارب  ار  ياهدـنیآ  تسا . هدـماین  تسد  هب  نازرا  ناـسآ و  اـهیگژیو  نیا  یتـسه و  یلاـعتم  ياـهساسحا 

. یــشاب ناـنآ  ياـهدرد  اـهمخز و  رب  یمهرم  ینک و  یگدیــسر  دوـخ  هداوناـخهب  يریگب و  ار  ناـگداتفا  تـسد  یناوـتب  یلغــش  بساـنم 
تـسوا رد  هچ  ره  اـیند و  < Table align=center width=95% cellspacing=1> <TR align=Center><TD>

یفادها < TD></TR></Table >/ يروخ چـیه  رهب  مغ  زیچ  همه  يا  دـنچ  ات  زیچ  TD> <TD> E >/ همه وت  تسا و  چـیه 
لکوت اب  ریگب و  رظن  رد  اراهنیا  نابرهم و ...  بسانم  يرسمه  و  زوسلد ، ناسنا و  انعم  مامت  هب  زاتمم و  یتیـصخش  دنموربآ ، یناگدنز  دنلب ،
نامیا نآ  هب  سانشب و  ار  دوخ  تیعقاو  . دیسر یهاوخ  اهنآ  هب  دیدرت  نیرتمک  نودب  نک ، مزج  نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  مزع  دنوادخ  رب 

.. نک تماقتسا  ياهدیسر  اج  نیا  هب  ياهتـشاد و  شودرب  ار  یتخـس  جنر و  هوک  هک  یتسه  نامه  وت  ریگن . مکتسد  ار  دوخ  شاب و  هتـشاد 
. شاب هتـشاد  دای  هب  ار  نآ  ياهسرد  طقف  هتـشذگ  زا  نک . زکرمتمـشیوخ  هیتآ  فادـها  رد  هتـشذگ  يارب  ندرک  فلت  ياج  هب  ار  تیورین 

ملاس ثداوح ، دنلب  ياههندرگ  زا  ارت  هک  راذگب  نابرهم  دنوادخ  رکش  و  نکتمه ، باتـشب ، نک ، نوگرگد  وش ، نوگرگد  شوکب ، زیخرب ،
رخآ هب  ار  فرح  يزاریـش  ظفاح  نابزاب  هک  راذـگب  هرخالاب  و  دوب .. دـهاوخ  تناـبیتشپ  ورواـیهراومه  هک  يوجب  ددـم  وا  زا  مهو  دادروبع 

هتشگمگ فسوی  < Table align=center width=95% cellspacing=1> <TR align=Center><TD . > میناسرب
TD></TR> <TR >/ روــخم مـغ  ناتــسلگ  يزور  دوــش  نازحا  هـبلک  TD> <TD> E >/ روـخم مـغ  ناـعنک  هـب  دــیآ  زاـب 

ناماس هب  دیآزاب  هدیروش  رـس  نیو  TD> <TD> E >/ نکم دـب  لد  دوش  هب  تلاـح  هدـیدمغ  لد  يا  < align=Center><TD

TD> <TD> >/ تفرن ام  دارم  رب  يزور  ود  رگ  نودرگ  رود  < TD></TR> <TR align=Center><TD >/ روخم مغ 
فقاو نوچ  دـیمون  وشم  ناه  < TD></TR> <TR align=Center><TD >/ روخم مغ  نارود  لاح  دـشابن  ناسکی  اـمئاد  E

عقومرد انمض  < TD></TR></Table >/ روخم مغ  ناهنپ  ياهيزاب  هدرپ  ردـنا  دـشاب  TD> <TD> E >/ بیغ رـس  زا  یین 
تیاور (ع ) قداص ماما  زا  ص170 ) ج 6 ،  « ) بیذهت  » باتک رد  نیملاظلانم  تنکیناکناحبـس  تنا  الاهلا  ال  نک . رارکتار  رکذ  نیاهودنا 

جنن کلاذک  مغلا و  نم  هانیجنو  هلانبجتـساف  دیامرفیمدنوادخ : دیوگب  ار  نآ  هدنب  نوچ  تسا و  هودنا  عفر  يارب  قوف  رکذ  هک  تسا  هدـش 
. درک میهاوخ  سکعنم  نیلوؤسم  هب  سردآ  مان و  نودب  ار  امش  همان  انمض  نینموملا . 

؟ دینک یم  هیجوت  هنوگچ  ار  اهنیا  تسا  هدرک  سویام  تالیصحت  همادا  هدنیآ و  هب  تبسن  ارم  منک  یم  هدهاشم  هعماج  رد  هک  ییاه  یتلادعیب 

شسرپ

یم هیجوت  هنوگچ  ار  اهنیا  تسا  هدرک  سویام  تالیـصحت  همادا  هدـنیآ و  هب  تبـسن  ارم  منک  یم  هدـهاشم  هعماـج  رد  هک  ییاـه  یتلادـعیب 
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؟ دینک

خساپ

تفرعم و اب  مأوتو  هشیمه  ار ، هار  نیا  تسا  دـیما  تسا . یتقوشوخ  یـسب  ياج  دـیتسه ، یعرـش  تاهج  ریاس  تداـبع و  هب  دـیقم  هکنیا  رد 
دیاـب یخرب  ارچ  درذـگیم و  هچ  هعماـج  رد  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  دـیبای . تسد  لاـمک  لـحارم  تاـجرد و  هب  دـیهد و  همادا  تیوـنعم 
نینچ دیابن  ام  هعماج  هک  تسا  تسرد  مییوگیم : دنـشاب ؟ راتفرگ  یگدنز  هیلّوا  تالکـشمرد  یخرب  دنوش و  راوس  ینویلیم  لهچ  نیـشام 

، تالیخت راکفا و  نیا  سفن  نوچ  دیـشاب . نیبدب  شیوخ  هدنیآ  هب  تبـسن  هتخاس و  نارگن  ار  دوخ  امـشهک  دوشیمن  لیلد  نیا  یلو  دـشاب 
زا تلادـع  هـک  ارچ  میـشاب ؛ ساـسح  یتلادـعیب ، دروـم  رد  دـیاب  یگمه  هـتبلا  دـش . دـهاوخ  امــش  یگدـنام  بـقعو  فیعــضت  هـب  رجنم 

؛ دوـمن لـمع  یگدزباتــش  زا  رود  هـب  دوـب و  قـیقد  دـیاب  هلأـسم ، نـیا  اـب  دروـخرب  هوـحن  رد  یلو  تـسا ، یناـسنا  ياهنامرآنیرتدنمــشزرا 
تیدـج اـب  ار  سرد  سپ  تشاذـگ . دـهاوخ  اـج  هب  دوخ  زا  یبولطماـن  ضراوـع  عوـضوم ، نیا  اـب  هدزباتـش  یـساسحا و  ياـهدروخرباریز 

هیام تالیـصحت ، نیمه  هکنیا  رب  هوالع  . دوشیم لئان  لامک  یلاع  جرادم  هب  ناسنا  هک  تسا  شناد  بسک  ملع و  هیاس  رد  نوچ  دـیناوخب ،
تیّدج يداش و  اب  دنشاب و  رذحرب  ییارگیفنم  زا  دنناوخب و  سرد  تسرد  دارفا  رگا  دش . دهاوخ  زین  يدام  تالکشم  لح  رتهب و  لاغتشا 
هدـنیآ زا  دـیاب  یـسک  تشاد . دـنهاوخ  یناشخرد  تشونرـس  شوخ و  هدـنیآ  دیـشاب  نئمطم  دـنهد ، ماجناار  شیوخ  ییوجـشناد  فیاظو 
هدـنیآ زا  دـیاب  نارـسوه  یلاباال و  لبنت ، دارفا  یلب  تسا . نتفر  ههاریب  هب  ییارگیفنم و  تلاـسک ، یتسـس ، راـچد  هکدـشاب  نارگن  شیوخ 

زا تغارفزا  سپ  وجـشناد  همه  نآ  دنـشاب . هدنیآ  يراکیب  نارگن  دیابن  راگزیهرپ ، حلاص و  راکرپ ، يدج ، دارفا  یلو  دنـشاب ، نارگنـشیوخ 
هدش هتشون  تیقفومزار و ... نیوانع  تحت  هک  ار  ییاهباتک  هک  مینکیم  هیصوت  امش  هب  دنوشیم . راک  رازاب  بذج  لاح  ره  هب  لیـصحت ،

اب ای  دـینکیم  ادـیپ  يراک  هدـنیآرد  ایآ  هک  دـیتسه  نیا  نارگن  امـش  هک  اتفگـش  دوب . دـهاوخرثؤم  امـش  هیحور  رد  امتح  هک  دـینک  هعلاطم 
ناهج حطـس  رد  هکلب  روشک  حطـس  رد  ینیونحرط  تیقالخ و  راکتبا ، رکف  رد  دیاب  هک  یلاح  رد  دـش ، دـیهاوخ  ور  هبور  يراکیب  لکـشم 
سرد تیدج  اب  یتسرد و  هب  فلا ) رگا : هک  میهدیم  رطاخنانیمطا  امش  هب  ام  میزادنارد .» ون  یحرط  میفاکـشب و  فقـس  ار  کلف  ، » دیـشاب

يور شیپ  رد  ار  یناشخرد  هدنیآ  دیـشاب ، رذح  رب  ییارگیفنم  زا  ج )  دینادرگ ، دوخ  هشیپ  راعـش و  ار  یهلا  دـهعت  اوقت و  ب )  دـیناوخب ،
، تسین بذاک  ینیبشوخ  کی  نتـشاد  فرح ، نیا  زا  روظنم  هتبلا  دـیراذگب ، رانک  ار  هدـنیآ  هب  تبـسن  ینیبدـب  نیا  رباـنب  تشاد . دـیهاوخ 

هکنیا مود  . دیربیم جنر  نآ  زا  هک  دوشیم  ییاهیتحاران  نامه  سأی و  يدرـسلد ، بجوم  ینیبدب ، دـینادب  ًالّوا  هک  تسا  نیا  دوصقمهکلب 
تسد و اب  دنک و  لابقتـسایمرگ  هب  اهیتخـس  تالکـشم و  زا  دشاب و  هتـشادن  كاب  یلکـشم  چیه  زا  دـیاب  هاوخنامرآ ، رادفدـه و  ناسنا 

چیه رد  وجماک ، هفرم و  ياهناسنا  هکدهدیم  ناشن  تیرـشب  خـیرات  دـیامن . راومه  فدـه  يوس  هب  ار  هار  تامیالمان ، اب  ندرک  مرن  هجنپ 
هارهروک و زا  هک  دناهدوب  ییاهناسنا  روما ، همه  رد  يرشبلماکت  دشر و  عیفر  خاک  ناراذگناینب  دناهتفاین و  یگنازرف  یگتسجرب و  ياهنیمز 

نئمطم هکنآ  رگید  دناهتـسشنن . ياپ  زا  یکدنا  شیوخ  دنلب  فادها  ياتـساررد  هدرک و  روبع  یگدنز ، ياسرف  تقاط  تخـس و  ياهانگنت 
مزال دیـشاب ، هدـنزارب  اناوت و  يدرف  یملع ، رظن  زا  روشک  هدـنیآ  يارب  دیـشاب و  قفوم  واشوک  يدرف  دوخ ، ياـهسرد  رد  امـش  رگا  دیـشاب 

ششوک نیا  ربانب  دوب . دنهاوخ  امـش  يوجو  تسج  رد  نارگید  وس  ره  زا  دمآ و  دهاوخ  امـش  لابندهب  راک  هکلب  دیورب ؛ راک  لابند  تسین 
نودـب دـینک . نادـنچ  دـص  لاعتم  دـنوادخ  هب  اکتا  اـب  صـالخا و  اـب  نینچمه  يراوتـسا ، تبالـص و  اـب  يدـنمهقالعو و  قشع  اـب  ار  دوخ 

J .} دوب دهاوخ  امش  راکددم  رای و  ینابر  تایانعکش 

؟ دنا تمحز  جنر و  رد  نیفعضتسم  شیاسآ و  رد  نید  یب  دارفا  نادنمتورث و  ام , هعماج  رد  ارچ 

شسرپ
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؟ دنا تمحز  جنر و  رد  نیفعضتسم  شیاسآ و  رد  نید  یب  دارفا  نادنمتورث و  ام , هعماج  رد  ارچ 

خساپ

هکلب دنـشاب ، يواسممه  اب  همه  دنـشاب و  هتـشادن  توافت  مه  اب  یلام  رظن  زا  هجو  چـیه  هب  هعماج  دارفا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ملاس  داـصتقا 
اب یـضعب  هک  دـشابن  روط  نیا  ودـسرب  هجیتـن  هب  شیوخ  يداـصتقا  تیلاـعف  تمحز و  يازا  هب  سک  ره  هک  تسا  يداـصتقا  ملاـس  داـصتقا 

ياراد ام  یلعف  هعماج  هک  نیا  رد  اما  دندرگدنمهرهب ، هدروآداب ، ياهتورث  زا  یهورگ  لباقم  رد  دنشاب و  فعـضتسم  اسرفتقاط  تامحز 
، روشک يداصتقا  ماظن  يرامیب  لیبق : زا  دـشاب ، هتـشاد  دـناوتیمیفلتخم  ياهتّلع  صقاون  نیا  تسین و  یکـش  تسا ، یتالکـشم  صقاون و 

یناگمه مزع  مدع  دوشیم و  نارگید  قوقح  ندومنن  تیاعر  هب  رجنم  هک  عرشنیزاوم  ماکحا و  هب  نالوؤسم  مدرم و  زا  یهورگ  دّیقت  مدع 
هاگیاج هب  هعماـج  بـالقنا ، نازوسلد  حـیاصن  زا  يوریپ  مالـسا و  یلمع  یملع و  ياهروتـسد  هبلمع  اـب  تسا  دـیما  لکـشم . نیا  عفر  يارب 

. دسرب بولطم 

يدام رظن  زا  مدرم  اقیقد  هکیروط  هب  دشاب  هتشاد  دوجو  یتاقبط  داضت  همه  نیا  دیاب  دشاب  یم  ینید  یمالـسا و  هعماج  کی  هک  ام  ینونک  هعماج  رد 
؟ تسا هدمآ  دوجوب  تیعضو  يوگخساپ  یسک  هچ  دنا  هدش  میسقت  هورگ  ود  هب 

شسرپ

زا مدرم  اقیقد  هکیروط  هب  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتاقبط  داضت  همه  نیا  دیاب  دـشاب  یم  ینید  یمالـسا و  هعماج  کی  هک  ام  ینونک  هعماج  رد 
؟ تسا هدمآ  دوجوب  تیعضو  يوگخساپ  یسک  هچ  دنا  هدش  میسقت  هورگ  ود  هب  يدام  رظن 

خساپ

هک نیا  رد  فلا ) مییاـمن : یـسررب  ار  هتکن  دـنچ  راـصتخا  تیاـعر  اـب  هک  مینکیم  شـالت  اـم  یلو  دراد ، ياهدرتـسگ  عیـسو و  هنماد  لاؤس 
یتاقبط فاکـش  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا  تسین . ثحب  ياج  دراد  دوجو  يروآ  جنر  یتاقبط  هلـصاف  ام  یمالـسا  هعماج  رد  نونکامه 

هّیلب نیا  هب  دوخ  هبون  هب  زین  ام  هعماج  دیدرت  نودب  یلو  تسام  یمالسا  ناریا  زا  رتقیمع  رتعیـسو و  بتارم  هب  يرادهیامرـس  ياهروشک  رد 
-1 تسا . لیخد  ینوگانوگ  لماوع  هک  تسا  یعیبط  تسا  هتشگ  یتاقبط  هلـصاف  هب  رجنم  یلماوع  هچ  هک  نیا  اما  ب )  تسا . التبم  هاکناج 

تسا هدیسر  ام  هب  هتشذگ  زا  هک  تسا  یموش  ثاریم  هکلب  تسین ، يروهظون  هلأسم  درذگیم  ناریا  رد  نونکامه  یتاقبط  هلـصاف  زا  هچنآ 
دنتـسه و رتدـنک  یخرب  رتاـناوت و  یخرب  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابنار  دارفا  یتاذ  دادعتـسا  - 2 مینکیم . هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  ًـالیذ  هک 

افیا ار  يرثؤم  شقن  زین  تعنـص  يژوـلونکت و  هلأـسم  - 3 دـننامیم ، بقع  هجیتن  رد  هدوب و  ینهذ  یمـسج و  ياـهتیلولعم  راـچد  یخرب 
امرفراک رگراک و  قوقح  نیب  یـشحاف  توافت  دشیم و  کچوک  ياههاگراک  هب  دودحم  يرگراک  طیحم  زورید  لاثم : ناونع  هب  دنکیم .

تورث دـیلوت  شیازفا  اب  دـش و  یمیظع  هناخراک  هب  لدـبم  کچوک  هاگراک  دروآرب و  رـس  ناهگان  تعنـص » لوغ   » یلو دـشیمن  ساسحا 
داعبا ریاس  يزرواشک و  رد  ار  هتکن  نیمه  ( ؛ دـنام تباث  ابیرقت  رگراک  قوقح  هک  یلاحرد  تفرگ  ینوزفا  يدـعاصت  روط  هب  نارادهیاـمرس 
یعرش قوقح  و  تایلام )  ) ینوناق قوقح  تخادرپ  زا  نتفر  هرفط  - 5 هنوگرامیب ، طلغ و  يداصتقا  ماظن  - 4 دینک ،) هسیاقم  دمآرد  دیلوت و 

هب تنایخو  يرادربهالک  - 9 یتلود ، لاوما  لاـملاتیب و  هب  تناـیخ  - 8 يراوخابر ، - 7 یـشورفنارگ ، راکتحا و  - 6 تاـکز ،) سمخ و  )
هدـیرخ و ار  سنج  کـی  زا  يداـیز  رادـقم  يرجاـت  هک  نیا  ریظن  تسا . لـیخد  مه  هبقرتـمریغ  ثداوح  تردـن  هب  اـنایحا و  - 10 نارگید ،
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تیعقوـم رثا  رب  هتـشاد و  یعارز  نیمز  راـتکه  دـنچ  یـسک  دـییامرفب  ضرف  اـی  تسا  هدـش  ربارب  دـنچ  نآ  تمیق  يدـماشیپ  رثا  رب  ناـهگان 
-12 يداصتقا ، نارازگراک  تیریدم  فعض  - 11 تسا و ،... هتفای  شیازفا  ربارب  نیدنچ  هب  نآ  تمیق  هدرک ، ادـیپ  نیمز  نآ  هک  یبقرتمریغ 

رـشق ارقف و  شود  هب  تیاـهن  رد  هک  نـالک  ياـهشاپ  تخیر و  فارـسا و  - 13 فیعـض ، هقبط  هب  فاحجا  رد  اـهلالد  اههطـساو و  شقن 
دهاوخ یپ  رد  ار  تکالف  یگدـنامبقع و  زین  لاغتـشا  راـک و  دوبن  - 15 یجراخ ، لماوع  تلاخد  راـشف و  - 14 دوشیم ، راب  ریذپبیـسآ 

رارق هجوت  دروم  دـیاب  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياـهراکهار  درک ؟ يریگولج  هلـصاف  نیا  تفرـشیپ  زا  ناوتیم  هنوگچ  اـما  ج )  تشاد .
يدج - 3 هبرجت ، اب  دمآراک و  ناریدـم  شرورپ  - 2 درک ، هجلاعم  یحارج و  ار  راـمیب  يداـصتقا  ماـظن  نیا  دـیاب  لوا  هجرد  رد  - 1 دریگ :
نییعت سدـقم  عرـش  هک  ياهماـع  حـلاصم  رد  نآ  تخادرپ  تاوکز و  ساـمخا و  نتفرگ  نینچمه  ینوناـق و  ياـهتایلام  تخادرپ  نتفرگ 

ياهراشف اب  هلباقم  هب  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  - 5 نتخاس ، مهارف  راشقا  همه  يارب  هنالداع  روط  هب  ار  دیلوت  راک و  هنیمز  - 4 تسا ، هدومرف 
ییوجهفرص اب  لیم و  فیح و  فارـسا و  زا  يریگولج  - 6 یجراخ ، لماوع  یئرمان  یئرم و  ياهتسد  ندرک  هاـتوک  نتخادرپ و  یجراـخ 

، تورث نتشابنا  يزودنا و  رز  اب  هیآ 34 ) هبوت ، هروس   ) هدومرف دیدش  راطخا  مالسا  هک  هنوگنامه  - 7 ندرک ، مهارف  مدرم  هماع  هافر  هنیمز 
مدرم هک  دشاب  ياهنوگ  هب  ماظن  یتیبرت  تسایس  - 9 لاملاتیب ، رد  رگسالتخا  نئاخ و  دارفا  اب  يدج  دروخرب  - 8 ندرک ، دروخرب  هناعطاق 
سک ره  تفایهر  دننک و  ساسحا  هداوناخ  کی  ءاضعا  نوچمه  ار  دارفا  ریاس  دوخ و  هناخ  ار  تکلمم  یلاع ، لحارم  ات  ییادـتبا  نارود  زا 
نازیم زا  عمج  رد  دنوش و  رادروخرب  ایازم  ریاس  ماهـس و  همیب و  زا  ددرگ و  ادا  هنافـصنم  رگراک  قوقح  - 10 دشابن . یصخش  عفانم  هب  اهنت 

لماوع و زا  یشان  ضیعبت  مروت و  هدیدپ  دوش  یم  هظحالم  هک  يروط  هب  - 11 ندوزفا ، زگراک  قوقح  نازیم  هب  هتساک و  رادهناخراک  دوس 
لکـشم نیا  لح  يارب  تسناد . هناخترازو  نامزاس و  اـی  صخـش  کـی  زا  یـشان  ار  فعـض  نیا  ناوت  یمن  تسا و  يددـعتم  ياـه  بیـسآ 

مدرم داحآ  دنک و  کمک  ملاس  فرـصم  يوگلا  جیورت  رد  دیاب  امیـس  ادص و  دوب و  دهاوخ  زاستشونرـس  رایـسب  تلود  ماظن و  مسیناکم 
دیما یـسایس ، نویطارفا  زا  یگدز  لد  مدرم و  ینیب  نشور  اب  هتبلا  دـنناسرب . لقادـح  هب  ار  لکـشم  نیا  يرایمه  یمومع و  تراظن  اـب  دـیاب 
رتشیب عالطا  تهج  تمـسق ، نیا  همتاخ  رد  دور . یم  هعماج  فلتخم  ياه  هصرع  رد  راـک  رپ  عقوت و  مک  یـشزرا ، ياـهورین  رتشیب  روضح 

ص عامتجا ، مالسا و  ردص 2 - رقاب  دمحم  دیس  ص 303 ، ص 353 و ج 2 ، ج 1 ، ام ، داصتقا  - 1 ددرگیم : داهنـشیپ  باتک  دنچ  هعلاطم 
: همجرت برک ، دراودا ج . یعاـمتجا ، يربارباـن  داژن 4 - یمشاه  دیهـش  ص 103 ، ام ، رـصع  لـئاسم  ییابطابط 3 - همـالع  ص 92 ، و   38
بطق 7- دمحم  ص 123 ، یتاقبط ، ماظن  مالـسا و  ناگدنسیون 6 - زا  یهورگ  اهيرباربان ، اهرـشق و  یـسانشهعماج  شوپهایس 5 - دمحم 

يروفغ هدازلگ  یلع  رنهاب و  یتشهب و  دیهش  ، 506 مالسا ، تخانش 

ملع ياه  هلق  هب  ندیسر  لالقتسا ، رادتقا :  یتاقبط 2. فالتخا  شهاک  هعماج ، نامولظم  زا  يریگتسد  همه  يارب  قوقح  يواست  يدازآ :  عوضوم 1 .
تینما هافر ، تیونعم ، تداعس :  . 3

هراشا

؟ تسیچ اهنامرآ  نیا  ققحترد  روشک  ناوج  ناوجون و  لسن  شقن   ـ

شسرپ

هلق هب  ندیسر  لالقتسا ، رادتقا :  یتاقبط 2. فالتخا  شهاک  هعماج ، نامولظم  زا  يریگتـسد  همه  يارب  قوقح  يواست  يدازآ :  عوضوم 1 .
؟ تسیچ اهنامرآ  نیا  ققحترد  روشک  ناوج  ناوجون و  لسن  شقن  تینما ـ  هافر ، تیونعم ، تداعس :  ملع 3 . ياه 
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خساپ

یلو دـشاب  هتـشاد  هیالگ  داقتنا و  نارگید  زا  ناسنا  طقف  هک  نیا  دور . یمن  راظتنا  نیا  زج  امـش ، كرد  تیارد و  اب  یناوج  زا  تسا  یعیبط 
دیابن درامگن ، تّمه  یعامتجا  یـسایس و  نوگانوگ  طیارـش  رد  شدوخ  فیلکت  شیوخ و  هفیظو  تخانـش  رد  دنزادرپن و  شدوخ  دقن  هب 
یفنـص یعاـمتجا و  یّلم ، ینید ، هفیظو  فیلکت و  يادا  هب  ناـمزمه  رگا  یلو  دریگب ، تروص  شا  هعماـج  رد  یلّوحت  دـشاب  هتـشاد  راـظتنا 

، دـنک ادـیپ  تیمومع  گنهرف  کی  ناونع  هب  هشیدـنا  رکفت و  نیا  دـنک و  هبلاطم  زین  نارگید  زا  ار  هفیظو  ماـجنا  دراـمگب و  تّمه  شیوخ 
دوجو قوقح  رد  يواست  مالسا  رد  هک  دش  هداد  حیـضوت  یلبق  لاؤس  رد  دش . دهاوخ  عفترم  اهیناماسبان  یعامتجا و  تالـضعم  زا  يرایـسب 

يدننامه هباشم و  قوقح  زا  دارفا  يواسم ، ًالماک  طیارش  رد  هک  تسا  نیا  درک ، ناونع  ناوت  یم  هچنآ  تسا . حرطم  تلادع  هکلب  درادن و 
نآ لیمکت  رد  دـش . هراشا  ناناوجون  ناناوج و  فیاـظو  هب  لاؤس ، ناـمه  رد  زین  و  دـش ! ققحم  يواـست  هباـشت و  نینچ  هتبلا  دـنرادروخرب ؛
ون حرط  یناوتب  تناتـسود ، رگید  ندومن  وسمه  الاو و  تّمه  اب  يژرنارپ ، افـصاب و  زیزع و  ناوج  امـش  هک  نآ  دـیما  دوش . یم  نایب  یتاـکن 

تکلمم نآ  گنهرف  تکلمم ، کی  حالصا  هار   : " دیامرف یم  ینیمخ ( ماما  دوش . لصاح  روما  رد  فعاضم  یتفرشیپ  قنور و  يزادنارد و 
لقتسم ام  ياهناوج  دراذگ  یمن  دنک ، یم  گرزب  ياهراک  ام  گنهرف  يوت  رامعتـسا  تسد  دوشب . عورـش  گنهرف  زا  دیاب  حالـصا  تسا .

يارب دوش ، یم  حالـصا  تکلمم  کی  دوشب ، تسرد  گنهرف  رگا  دننکب . دشر  تسرد  ام  ياهناوج  هاگـشناد  رد  دنراذگ  یمن  دـنیایب ، راب 
یم تسرد  دـنمراک  هک  تسا  گنهرف  زا  دور ، یم  سلجم  رد  هک  تسا  گنهرف  زا  دوریم ، اه  هناخترازو  رد  هک  تسا  گـنهرف  زا  هکنیا 

بادآ یشزومآ و  متسیس  اهـشزرا و  اهرواب و  تاداقتعا و   ) گنهرف حالـصا  دیقف ، ماما  نآ  هک  ینک  یم  هدهاشم  زیزع ، ردارب  ( 1."  ) دوش
رگا دـش و  دـهاوخ  حالـصا  کیدزن  ةدـنیآ  رد  هعماج  دوشب ، حالـصا  ناوج  لسن  رگا  دـناد . یم  هعماج  حالـصا  طرـش  ار  موسر و ) ...  و 
دشاب یطیحم  اههاگـشناد ،) سرادم و   ) یـشزومآ زکارم  دیاب  دیطلغ . دهاوخورف  یهابت  بالجنم  رد  هعماج  دنوش ، هدیـشک  داسف  هب  ناوج 

نآ رد  رـضاح  طاشن  روشرپ و  ناناوج  شالت  ّتیلاعف و  هب  يدایز  رایـسب  دودـح  ات  اهطیحم  نیا  حالـصا  دـنارورپب و  بّذـهم  ياهناسنا  هک 
یم ملعم  هتبلا  تسین ؛ هتخاس  وا  زا  يراک  ملعم  دنـشاب ، هتـشادن  یلاـعت  تفرـشیپ و  يارب  هزیگنا  ناـناوج  دوخ  رگا  دراد . یگتـسب  اـهطیحم 

؛ تسا تداعـس  بجوم  ملعم ، نانخـس  هب  لمع  هسردم و  رد  شروضح  دشاب  هتفریذـپ  هک  يزومآ  شناد  يارب  یلو  دـنک  افیا  شقن  دـناوت 
دننک و شا  هرخسم  مدرم  ات  دشابن  داوسیب  هک  نیا  ای  ردام  ردپ و  یشوخ  لد  ای  هناخ  زا  رارف  يارب  دنک  ساسحا  سالک  رد  ناوج  رگا  یلو 

يربج يروز و  هفیظو  کی  ناونع  هب  هکلب  فیلکت ، کی  ناونع  هب  هن  ار  سرد  دـشاب و  رـضاح  سالکرـس  بصنم ، ماـقم و  هب  ندیـسر  اـی 
نآ هب  هجوت  گنهرف  رد  دیاب  دیامرف :  یم  یگنهرف ، حالـصا  یگنوگچ  صوصخ  رد  ینیمخ ، ( ماما  دوشیمن . لصاح  یتفرـشیپ  دـناوخب ،

غارس میتفر  یه  میا و  هتشاذگ  ار  یقرش  رخافم  مامت  ار . نامدوخ  میا  هدرک  مگ  دینک . ادیپ  ار  ناتدوخ  هک  دوشب  ششوک  دیـشاب و  هتـشاد 
حالـصا ار ، گنهرف  حالـصا  هار  ماما  هک  ینک  یم  هظحـالم  ( 2 .) دـنهد یم  ام  هب  هک  ینآ  دـنراد ، اـهنآ  هک  ینآ  هن  مه  نآ  برغ ؛ رخاـفم 

هک مینک  رواب  میسانشب و  ار  رخافم  میسانشب ، ار  نامدوخ  ۀتشذگ  دیاب  دناد . یم  یگتخابدوخ  زا  يرود  يروابدوخ و  هب  ندیسر  شیوخ و 
ریثأت گنهرف  حالـصا  رد  هک  تسا  يا  هدـمع  لئاسم  زا  یکی  یعامتجا  يدرف و  قالخا  میهاوخب . رگا  میوشب ، نانآ  لثم  میناوتیم  مه  اـم 

طابـضنا يراک و  نادـجو  رگا  دـننک . یم  ادـیپ  يا  هداعلا  قوف  تشونرـس  دنـشاب ، سانـش  تقو  هعماج  کی  دارفا  رگا  ًالثم  دراد . ییازـسب 
یتحار لابند  دننکن و  یبلط  تیفاع  دنشاب و  ریذپرطخ  رگا  دوش . یم  اهنآ  بیصن  يا  هداعلا  قوف  تداعس  تفرشیپ و  دنـشاب ، هتـشاد  يراک 

اب زیزع ، ناناوج  امش  منک  یم  وزرآ  درک و ...  دنهاوخ  تفرشیپ  ًامّلسم  دنوشب ، دراو  تخس  ياهنادیم  رد  دنشاب  رضاح  دنـشابن و  ناشدوخ 
یعامتجا و يدرف و  قالخا  حالـصا  نآ ، هب  لمع  شناد  ملع و  يریگارف  اب  دـینک ؛ شالت  هعماـج  گـنهرف  حالـصا  تهج  رد  ـالاو ، تّمه 

حالـصا روشک  تالکـشم  جـالع  توخر . دوـکر و  یتسـس و  یلبنت و  زا  يرود  نوزفازور و  تیّدـج  راکتـشپ و  شـالت و  راـک و  ۀـیحور 
لـسن یهاوخ  تلیـضف  یهاگآ و  ییایوپ و  كرحت و  هفقو و  یب  تیّدـج  راکتـشپ و  تّمه و  اب  زج  زین  گـنهرف  حالـصا  تسا و  یگنهرف 
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22/6/1358 19/10/1356 . 1 ذخآم :  عبانم و  یشاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . دنلبرس  قفوم و  دوش . یمن  ققحم  ناوج ،

. دیهد حیضوت  ًافطل  هنوگچ ، ؟  دورب نیب  زا  ًالماک  يزور  تسا  نکمم  ای  تشاد  دهاوخ  دوجو  هشیمه  ینغ  ریقف و  ایآ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  هنوگچ ، ؟  دورب نیب  زا  ًالماک  يزور  تسا  نکمم  ای  تشاد  دهاوخ  دوجو  هشیمه  ینغ  ریقف و  ایآ 

خساپ

هدش هداد  نآ  ققحت  هدعو  تایاورو  نآرق  رد  هک  هنیدم  نامه   . تخادنا دوعوم  هلـضاف  هنیدم  دای  هب  ارم  امـش  لاؤس  ؛  مالـس مبوخ  تسود 
رگا تسا .  هتشاد  دوجو  خیرات  لوط  رد  ینغ  ریقف و  هک  میبای  یم  رد  حوضو  هب  میشاب  هتـشاد  تیرـشب  خیرات  رب  هاتوک  يرورم  رگا  تسا .

زا عماوج  همه  رد  ینغ  ریقف و  دوجو  یتاقبط و  يربارب  ان  هک  دوب  لفاغ  دـیابن  هتکن  نیا  زا  اما  تسا  یهلا  شیامزآ  هلیـسو  تورث  رقف و  هچ 
اهتورث هنالداع  عیزوتو  یعامتجا  تلادـع  هب  رگید  يوس  زا  هن  ای  دـنورب  شـالت  راـک و  لاـبند  هب  هک  دراد  یگتـسب  دارفا  دوخ  هب  وس  کـی 

دادمتسا  ، فیعض هقبط  نوزفا  زور  تّیمورحم  . تسا هدش  نیجع  رشب  یگدنز  اب  مارآ  یگدنز  نتشاد  نتسیز و  رتهب  يوزرآ  تسا . هتـسباو 
هژیو هب  هاگآ  ناناملـسم  نایم  نیا  رد  تسا . هدومن  ناشیرپ  ار  ساّـسح  هدـنز و  ياهنادـجو  يراـکیب ،  رقف و  شرتسگو  ناـهج  ناگنـسرگ 

رد ، یمالسا هلضاف  هنیدم  روهظ ،  رصع  رد  دنتسه . نآ  هلـضاف  هنیدمو  مالـسا  دوعوم  زور  رظتنمو  هدیزگ  يرود  يدیمون  سأی و  زا  نایعیش 
نوچ  ، دوش یمن  تفای  هعماج  حطـس  رد  يدنمزاین  رگید  هک  دوب  دهاوخ  يا  هنوگ  هب  معنت  هافر  یناگمه .  شیاسآ  رهـش و  نامرآ  تقیقح 
دوش یمن  لمع  يزورما  عماوج  دننام  رگید  هعماج  نیا  رد  دراذگ  یمن  یقاب  فیعض  هقبط  رقف و  يارب  ییاج  تورث  عبانم و  هنالداع  عیزوت 

هعماـج ردو  تسا  مدرم  دـص  رد  داتـشه  تسد  رد  رگید  تورث  دـص و 20 % رد  تسیب  زا  رتـمک  تـسد  رد  تورث  زا 80 % شیب  هزورما  . 
ره نیمز  و  دنک . یمن  غیرد  مدرم  زا  ار  دوخ  تاکرب  نامسآ   ، تلادع يارجا  تهج  هب  رـصع  نیا  رد  هوالع  هب   . دوب دهاوخن  نینچ  يودهم 
دور یم  الاب  ردقنآ  دارفا ، قوقح  دوب . دهاوخ  یمومع  شیاسآ  هافر و  تلادع  رهـش  رد  نیا  ربانب  دـهد .  یم  رارق  رـشب  رایتخا  رد  دراد  هچ 

تاعطق رصع  نآ  رد  نیمز  : دنیامرف یم  ادخ ?  لوسر  دنسر . یم  یئافکدوخدحرـس  هب  همهو  دوش  یمن  ادیپ  يریقف  يا  هعماج  چیه  رد  هک 
ارامش : دنیامرفیم رگید  یثیدح  رد  و  دنک . یم  شخپ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  هرامش  نودب  تورث  وا  دتسرفیم و  نوریب  وا  ياربار  دوخ  دبک 

ناـنکاس تسا . هدـش  متـس  روج  زارپ  هکروج  ناـمه  دـنک ،  یم  تلادـعزارپ  ار  نیمز  هک  مهد  یم  تراـشب  يدـهم ?  ترـضح  روـهظ  هب 
تسیچ تورث  حیحص  میسقت  : دیسرپ یصخش  دنک . یم  میسقت  حیحص  روط  هب  ار  اهتورثو  لاوماو  دنوش  یم  یضار  وا  زا  نیمز  اهنامـسآ و 

هک اجنآ  ات  دریگ ،  ارف  ار  همه  شتلادع  دنک و  يزاین  یب  زارپ  اردمحم  ناوریپ  ياهلدو  دوش  میـسقت  مدرم  نایمرد  يواسم  روط  هب  دومرف : ؟
روتسد ماما  سپس  ، دزیخ یمن  رب  رفن  کی  زج  سک  چیه  دزیخرب . دراد ،  یلامزاین  سکره  هکدنز  ادص  دنلب  يادص  اب  یـسک  دهد  روتـسد 

سپ دـنادرگ . یم  رب  ار  لام  هدوب و  صیرح  ردـقنآ  ارچ  هکدوشیم  نامیـشپ  يدوز  هبوا  اّما  دـنهدب ،  وا  هب  يا  هظحالم  لباق  لام  دـهد  یم 
لامعاابدیئایب دنشابزاین .  یبو  ینغ  يدارفا  همه  هکلبدنشاب  هتشادن  دوجو  هعماج  رد  ینغ  ریقف و  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  یمارگ  نطومه 

. میشاب هلضاف  هنیدم  رد  يودهم  تلادع  دهاش  يدوزب  هللاءاشنا  مینک  اّیهمار  يدهمروهظ ?  هنیمزاعدابودوخ 

. تسیچ نایوجشناد  طسوت  هاگشناد  هعماج و  حطس  رد  نآ  ندرک  یلمع  ياهراکهار  دش ؟  حرطم  اجک  ادتبا  ؟ تسیچ یهاوخ  تلادع  شبنج 

شسرپ
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نایوجـشناد طسوت  هاگـشناد  هعماج و  حطـس  رد  نآ  ندرک  یلمع  ياهراکهار  دـش ؟  حرطم  اـجک  ادـتبا  ؟ تسیچ یهاوخ  تلادـع  شبنج 
. تسیچ

خساپ

تلادـع هب  ندیـسر  هار  تسا ,  مهم  هچنآ  ناـیم  نـیا  رد  دـشاب و  یم  ناحلـصم  هـمه  مالـسا و  سدـقم  ياـهنامرآ  زا  یعاـمتجا  تلادـع  : 
میسقت هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ;  تلادع  يارجا  ياه  هیاپ  هلمج  زا  یمالسا ,  هعماج  رد  تاناکما  هیوسلاب  میسقت  تسا .  یعامتجا 

زا يرادروخرب  یگدـنلاب و  دـشر و  ناکما  رگید  ترابع  هب  تسین . ناسکی  دزمتـسد  ناسکی و  راک  اب  يواـسم  اـمازلا  تاـناکما ,  هیوسلاـب 
تورث ذوفن و  ای  تردق  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  صاخ  يا  هدع  دـشاب و  مهارف  ضیعبت  نودـب  راشقا  تاقبط و  همه  يارب  یعامتجا  بهاوم 
تلادع تاواسم و  يانعم  نیب  نیا  رب  انب  دننکن . هدافتـسا  یعامتجا ، تازایتما  ای  لاملا  تیب  زا  قاقحتـسا  نودب  دـننکن و  يراوخ  تنار  و ...
تلادع اب  کش  یب  دشاب  دارفا  قاقحتـسا  هب  هجوت  مدع  دوصقم  رگا  دشاب . هتـشاد  دـناوت  یم  ینعم  ود  تاواسم  هک  نوچ  دوش  طلخ  دـیابن 

دنک راک  یفیک  یمک و  تهج  زا  يرگید  ربارب  ود  یـسک  رگا  الثم " تسا .  ملظ  نیع  عقاو  رد  دراد و  تافانم  قوقح )  تیاعر   ) یعامتجا
اما تسا .  ملظ  کـش  یب  یلمع  نینچ  هتـشاد )  يرگید  زا  يرتـشیب  قاقحتـسا  یکی  هک  یلاـح  رد   ) دوـش هداد  ناـسکی  دزم  ود  ره  هب  یلو 

تـسا دارفا  اب  ناسکی  دروخرب  ضیعبت و  مدع  يانعم  هب  نآ  دور و  یم  راک  هب  رایـسب  زین  یفرع  ریباعت  رد  هک  دراد  يرگید  يانعم  تاواسم 
کـش یب  ییانعم  نینچ  دوشن , هتـشاذگ  ضیعبت  توافت و  نانآ  نیب  دنراد  ناسکی  قاقحتـسا  رفن  ود  رگا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  عقاو  رد  هک 

ای یلیماف  تبارق  لیلد  هب  افرـص " ار  یکی  هک  نآ  لثم  تسا .  ملظ  انعم ) نیا  رد   ) تاواسم تیاـعر  مدـع  تسا و  یعاـمتجا  تلادـع  ناـمه 
درط صخـش  دیاش  هکلب  دنرادروخرب و  ناسکی  قاقحتـسا  زا  ود  ره  هک  یلاح  رد  دنهد  حیجرت  يرگید  رب  یلام  ای  یـسایس  ذوفن  تردق و 
نینچ ضقن  تسا  حرطم  ام  نارود  رد  هک  نآ  لاثما  تنار و  زا  هدافتسا  ثحب  يزاب و  یتراپ  عقاو  رد  تسا .  هتشاد  يرتشیب  قاقحتسا  هدش 

رب یهلا  ناگرزب  مالـسا و  سدـقم  نید  ناوارف  مامتها  مغریلع  هنافـسأتم  ص 56 .) يرهطم ,  دیهـش  یهلا ,  لدـع  ر.ك :   , ) تسا ییاـنعم 
 , صوصخ نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )   ) لحار ماما  ناوارف  تادـیکأت  و  هعماج ,  ياه  هصرع  یمامت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  تیاـعر 

و هدوبن ,  یمالسا  هعماج  تموکح و  هدنبیز  هجو  چیه  هب  هک  میـشاب  یم  اه  یتلادع  یب  زا  یخرب  دوجو  دهاش  ام  یمالـسا  هعماج  رد  زونه 
یلوصا هزرابم  تامادقا  ياهراکهار  ساسا  نیا  رب  دشاب  یم  هعماج  رد  یتلادع  یب  لاکـشا  یمامت  وحم  هزرابم و  هب  فظوم  یمالـسا  ماظن 
تلادـع تیاعر  هب  يدـج  هجوت  فلا -  دومن : نایب  صتخم  تروص  هب  لیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياـه  یتلادـع  یب  اـب 
هعـسوت يارب  لدم  روشک  يزاسزاب  نارود  زاغآ  سدقم و  عافد  نارود  زا  سپ  روشک : یگدـنزاس  هعـسوت و  ياهیزیر  همانرب  رد  یعامتجا 
بولطم ياه  صخاش  زا  هعماج  نتفرگ  هلـصاف  یـشزرا و  ياهداضت  زورب  بجوم  لدم  نیا  هک  دـش  هتفرگ  شیپ  رد  یعامتجا  يداصتقا و 

اه و لیلحت  زا  یخرب  رد  لـماع  نیا  دومن . دـیدشت  ار  اـه  هلـصاف  تخاـس و  رهاـظ  ار  دوخ  سکع  جـیاتن  هعـسوت  هک  يا  هنوگ  هب  دـیدرگ .
نمض يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  تسا .  هدش  هتـسناد  هعماج  رد  يرباربان  داجیا  اهـشزرا و  لوفا  یلـصا  لماع  هدمآ ,  لمع  هب  تاقیقحت 
يدام هافر  نآ ,  رد  هک  هنومن  روشک  نتخاس  زا  تسا  ترابع  هدمع  فده  بالقنا ,  زا  هلحرم  نیا  رد  : )) دـنیامرف یم  دـنور , نیا  زا  داقتنا 

زا کی  ره  دوش . نیمأت  مالـسا ,  یقالخا  ياه  شزرا  زا  يرادروخرب  اب  یبالقنا ,  نامرآ  هیحور و  اـب  مأوت  یعاـمتجا و  تلادـع  اـب  هار  مه 
ثیدـح ((, ) دـش دـهاوخن  نکمم  نآ  نوگانوگ  لحارم  زا  روبع  بالقنا و  ياـقب  دـشاب , تلفغ  دروم  اـی  فیعـض  یلـصا  نکر  راـهچ  نیا 

رب ینتبم  دیاب  اه  تیلاعف  همه  ساسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  : )) دـنیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ص 286 و 287 .) ج 1 , تیالو , 
ییافوکـش قنور و  ساسا  نیا  رب  تسا و  رتزراب  رتـالاو و  یمالـسا  ماـظن  فادـها  اـه و  ناـمرآ  همه  زا  لدـع  طـسق و  اریز  دـشاب  تلادـع 

فده ام  هعماج  رد  يداصتقا  دشر  دشاب . هعماج  رد  لدع  طسق و  هماقا  رب  ینتبم  نآ  تهج  هک  تسا  دنمشزرا  بوخ و  یماگنه  يداصتقا 
یتقو نآ  يداصتقا  همانرب  ره  تسا ...  تلادـع  زا  ترابع  رگید  نکر  تسام و  فدـه  زا  یئزج  يداـصتقا  دـشر  هکلب  تسین ,  مه  یلـصا 
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یعامتجا تلادـع  زا  ار  ام  رگا  الا  و  دـنک , کیدزن  تلادـع  فدـه  هب  ار  ام  اه  همانرب  عومجم  رد  ای  ییاهنت ,  هب  شدوخ  ای  هک  تسا  ربتعم 
 , یکیزیف دروـخرب  ب -  (. 9/3/1372 تلاسر ,  هماـنزور   ((, ) تسین یفاـک  دوشب  یهتنم  يداـصتقا  دـشر  هب  هک  نیا  رب  ضرف  دـنک , رود 

هحولرـس ار  یبالقنا  مهم و  مادقا  ود  ع )   ) یلع ماما  هدروآداب :  عورـشمان و  ياهتورث  نابحاص  نابـصاغ و  لاوما  يریگ  سپزاب  هرداصم و 
هرهب رد  تاواسم  يربارب و  تنـس  اـیحا  نابـصاغ 2 - لاوما  يریگ  سپ  زاـب  هرداـصم و  - 1 دنداد : رارق  شیوخ  لدـع  تموکح  تامادـقا 
طاسب روشک  رد  یئاضق  تینما  نیمأت  مزال و  نیناوق  اب  دـنیامرف ...(( : یم  هنیمز  نیا  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  لاملا .  تیب  زا  يدـنم 

(. ص 287 ج 1 , تیالو ,  ثیدح  ...((, ) دوش عمج  مدرم ,  یگدنز  عورـشم  هطیح  هب  يزادنا  تسد  نامولظم و  قوقح  هب  يدـعت  زواجت و 
دندومن دیکأت  مهم  رما  نیا  رب  دـندومرف  رداص  هوق  هس  نارـس  هب  باطخ  هام 1380  تشهبیدرا  مهدزای  رد  هک  داسف  اب  هزراـبم  ناـمرف  رد  و 

ققحت داسف و  ندرک  نک  هشیر  يارب  هدش  باسح  قیقد و  ياه  يزیر  همانرب  اب  هناگ  هس  ياوق  يراکمه  یلدـمه و  مزع ,  رگنایب , دوخ  هک 
یب دوجو  اب  هزرابم  ياههار  زا  رگید  یکی  دیدج : عورـشمان  نادنمتورث  اهتورث و  شیادیپ  زا  يریگـشیپ  ج -  دشاب . یم  یعامتجا  تلادـع 

ییاراد مجح  رب  ندوزفا  تورث و  نتخودـنا  هب  یتموکح  نازادرپاک  نایلاو و  یگتخابلد  ندروآ و  يور  زا  يریگولج  هعماج ,  رد  یتلادـع 
ماما نارازگراک :  رگید  يارب  تموکح  نالوؤسم  ندوب  هنومن  هوسا و  - 1 زا : دنترابع  هناریگشیپ  تامادقا  مها  اتسار  نیا  رد  تسا  شیوخ 

رب دـنوادخ  هرقف ;  ریقفلاب  غیبتی  ـالیک  ساـنلا ,  هفعـضب  مهـسفنا  اوردـقی  نا  قحلا  همئا  یلع  ضرف  یلاـعت  هللا  نا  : )) دـنیامرف یم  ع )   ) یلع
ات دنهن . ربارب  نانآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  دـننک و  يریگ  هزادـنا  هعماج  مورحم  ناوتان و  راشقا  اب  ار  دوخ  هدومرف ,  بجاو  ضرف و  قح  ناماما 

رظن ریز  - 2 ص 325 ) هبطخ 209 , هغـالبلا ,  جـهن  ((, ) ددرگن وا  يدوباـن  تکـاله و  بجوم  درواـین و  ناـجیه  هب  ار  وا  ریقف , یتسدـگنت 
ناکیدزن و ار  یلاو   )) دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  رتشا , کلام  هماندـهع  زا  يزارف  رد  ع )   ) یلع ترـضح  ناکیدزن :  يداصتقا  راتفر  نتفرگ 

تسا نآ  وت , هفیظو  دنفاصنا , تیاعر  هب  رضاح  رتمک  دتـس , داد و  رد  دنراد و  يزارف  ندرگ  یبلط و  يرترب  يوخ  هک  تسا  ینادنواشیوخ 
یتلود و تبقارم  تسارح و  تراظن ,  یـسرزاب ,  - 3 ص 441 .) همان 53 , هغالبلا ,  جـهن   ((, ) ییامن عطق  ار  يدارفا  نینچ  متـس  هشیر  هک 

مزال تقد  تلود  نادـنمراک  شنیزگ  رد  دـیاب  : )) دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  نارازگراک :  ییاراد  رب  تراـظن 
راـتفر قـالخا و  اـبلاغ " تردـق ,  ماـقم و  نوـچ  تسا ,  يرورـض  زین  ناـنآ  راـک  رب  تراـظن  ناـبوخ ,  شنیزگ  لاـبند  هب  دریگ و  تروـص 

, دوشن یقیقد  تراظن  نانآ  درک  لمع  رب  الاب  زا  نادراک ,  اـسراپ و  دارفا  یتح  شنیزگ  زا  دـعب  رگا  نیارباـنب  دـهد , یم  رییغت  ار  نـالوؤسم 
یمالسا تموکح  هاگتسد  هب  تبسن  تلم  يدامتعا  یب  بجوم  هفیظو  ماجنا  رد  یتسـس  ببـس  هب  هداد و  هیور  رییغت  جیردت  هب  تسا  نکمم 

كرد مدرم ,  یهاگآ  نازیم  نتفر  الاب  اب  مدرم :  یهاگآ  نازیم  ندرب  الاب  د -  ص 203 و 205 .) نآرق ,  راهب  رد  بالقنا  رجف  ...((, ) دنوش
قیرط نیا  زا  دنـشوک  یم  ناشقوقح  هب  یبایتسد  يارب  فلتخم  احنا  هب  دنریذپ و  یمن  ار  یتلادـع  یب  دـبای و  یم  شیازفا  ناشقوقح  زا  اهنآ 

یمالسا ياهشزرا  تیبثت  شرتسگ و  هب  يدج  هجوت  ه -  دبای . یم  شیازفا  یسایس  ياهیریگمیمصت  رد  اهنآ  شقن  شرتسگ و  طسوتم  رشق 
نآرق دوش  یم  هعماج  حطـس  رد  تلادع  يارجا  داجیا و  بجوم  دهعت و ... اوقت , نامیا ,  دننام  یمالـسا  ياهـشزرا  دوجو  اریز  هعماج :  رد 

یفن هلدع  لوا  ناکف  لدعلا  هسفن  مزلا  دـق  : )) دـیامرف یم  زین  ع )   ) یلع ماما  ( 8 هدئام /   ((, ) يوقتلل برقا  وه  اولدـعا   )) دـیامرف یم  میرک 
((, دـنک رود  دوخ  زا  ار  نوگاـنوگ  ياهـسوه  اوه و  تسیاـب  یم  دوش  هتـسارآ  داد  لدـع و  هیلح  هب  دـهاوخ  یم  هک  ره  هسفن ;  نع  يوهلا 

ماظن رب  ینتبم  يالقع و  دراد , هشیر  ینورد  قیمع ,  يرواب  ققحت  هعماج ,  رد  یتلادـع  یب  اب  هزراـبم  يارب  اذـل  هبطخ 87 .) هغالبلا ,  جهن  )
 , یماـظتنا و  یماـظن ,  ییاـضق ,  ییارجا ,  ینینقت ,  یمـسر  ياههاگتـسد  رد  هـک  یناـسک  ینعم  هـب  هعماـج -  ناریدـم  رد  مالـسا  یـشزرا 

مزـال و دـننک , یم  اـفیا  هدـننک ,  نـییعت  شقن  هعماـج  رثؤـم  یلو  یمـسر  ریغ  ياـهداهن  اههاگتـسد و  زین  یغیلبت و  یگنهرف و  یـشزومآ , 
 , ییارجا ياه  همانرب  روشک 3 - نالک  راتخاس  - 2 ناریدـم ,  یقوقح  یقیقح و  راتفر  رد 1 - یـشزرا  ماظن  نیا  دیاب  دشاب و  یم  يرورض 
 , لاغتـشا تالیـصحت ,  ظاحل  زا  هعماج  دارفا  همه  يارب  يواـسم  ياهتـصرف  طیارـش و  تاـناکما و  ندومن  مهارف  و -  دـبای . یلجت  رولبت و 

ياهراکهار ندرک  ادیپ  يارب  هجوت : دشاب . یم  رولبتم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  زا  يددعتم  لوصا  رد  هک  هافر و ... نکسم ; 
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جهن رد  هک  رتشا  کلام  هب  (ع ) یلع ماما  یتموکح  نامرف  هب  تبسن  قیمع  یـشهوژپ  راک  هعجارم و  هاگـشناد  هعماج و  حطـس  رد  نآ  یلمع 
درکلمع رب  یناهنپ  روط  هب  هک  ملاس  يوق و  یتراـظن  هاگتـسد  لاـثم  يارب  تسا  دـیفم  يرورـض و  رایـسب  مالـسالا ) ضیف   ) همان 53 هغالبلا 

نیا لکشم  یلو  دنراد . لاسرا  تموکح  ياسؤر  يارب  ار  یسرزاب  شرازگ  هدننک ، تراظن  تموکح ) نیلوؤسم  همه  ءارزو و   ) نارازگراک
دننک یم  حرطم  يا  هنوگ  هب  ار  تراظن  مسیناکم  (ع ) یلع اذل  کمن .» ددنگب  هک  يزور  هب  ياو  دننز  یم  شکمن  ددنگب  هچ  ره   » هک تسا 

تسرد ام  روشک  یسرزاب  نامزاس  رگا  ایآ  دنک . يریگولج  اهنآ  يراوخ  تنار  تموکح و  ناراکردنا  تسد  رگید  اب  اهنآ  دنب  دز و  زا  هک 
، داسف اب  هزرابم  دـییأت  ياج  هب  تکلمم  يالاب  هدر  نیلوؤسم  زا  یخرب  درک و  یم  لمع  هنوگ  یلع  تیعطاق  اب  هیئاضق  هوق  درک و  یم  لـمع 
اه تکرـش  زا  یخرب  تاعالطا  ریزو  هتفگ  هب  هک  دیـسر  یم  ییاج  هب  راک  دندرک  یمن  هلباقم  نآ  اب  صاخ  تانایرج  ای  صاخـشا  رطاخ  هب 

نایوجشناد اصوصخم  مدرم  داحآ  همه  هفیظو  دیـسر !؟ یم  دننک ، یمن  تخادرپ  دننک ، تخادرپ  دیاب  هک  ار  یتایلام  نآ  دصرد  کی  یتح 
کی هب  لیدبت  ییاج و  همه  یناگمه و  اه و ... هناسر  اه ، نوبیرت  رد  دوخ  دایرف  اب  ار  یهاوخ  تلادـع  هک  تسا  نیا  هعماج  نارکفنـشور  و 
دیما هب  دشاب . وگخـساپ  دنادب و  مزلم  نادب  ار  دوخ  تموکح  هک  دـشاب  مدرم  لوا  هجرد  تابلاطم  زا  هک  يروط  هب  دـننک  یمومع  گنهرف 

ص 26 و هرامش 18 , یمالسا ,  تموکح  همانلصف  ص 48  هرامش 17 , یمالسا ,  تموکح  همانلـصف  رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  زور . نآ 
, روپ عیفر  زرمارف  رتکد  ص 256 و ص 264  اهـشزرا , بالقنا و  ملع ,  وذ  یلع  ص 196  هعسوت ,  اهـشزرا و  روپرظن , یقندمحم  ص 56 

ص 480 هعماج ,  یموتانآ 

دنروشک کی  لام  اهناتسا  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب  روشک  ياهناتسا  هب  يرهش و ...  تامدخ  سرادم ، اههاگشناد ، عیانص ، تارابتعا ، صیصخت  هوحن  ایآ 
. تسا ضیعبت  اب  دراد  يراگزاس  تلادع  اب  دنتسه  ادخ  قولخم  میوگب  رتهب  ای  ناملسم  همه  مدرم 

شسرپ

لام اهناتسا  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب  روشک  ياهناتسا  هب  يرهش و ...  تامدخ  سرادم ، اههاگـشناد ، عیانـص ، تارابتعا ، صیـصخت  هوحن  ایآ 
. تسا ضیعبت  اب  دراد  يراگزاس  تلادع  اب  دنتسه  ادخ  قولخم  میوگب  رتهب  ای  ناملسم  همه  مدرم  دنروشک  کی 

خساپ

رد اریز  تشاد  هجوت  ددرگ  یم  بوسحم  ضیعبت  اـعقاو  هک  يدراوم  اـب  یقطنم  ياـه  تواـفت  کـیکفت  هب  دـیاب  لاؤس  هب  نتخادرپ  زا  لـبق 
دروم رد  اسب  هچ  هک  ددرگ  یم  لامعا  یـصاخ  يراذگتـسایس  اه  طیارـش  ریاس  ای  ناتـسا و  نآ  ییایفارغج  صاخ  طیارـش  لیلد  هب  يدراوم 

رد یتلادع  یب  ضیعبت و  عفر  رب  یساسا  نوناق  ددعتم  لوصا  دیکأت  مغر  یلع  هنافسأتم  نیا ، زا  هتـشذگ  درک . ار  راک  نآ  ناوتن  قطانم  ریاس 
هعماج زا  ییاه  شخب  رد  زونه  يددـعتم  لیالد  هب  دـنراد  رما  نیا  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هک  يا  هژیو  مامتها  هعماج و  فلتخم  ياه  هصرع 

ار عوضوم  نیا  لیالد  ناوت  یم  یلامجا  یسررب  کی  رد  میشاب . یم  ارجا  هلحرم  رد  هچ  اه و  يراذگتسایس  هلحرم  رد  هچ  یتاضیعبت  دهاش 
ناوتب هک  يدح  رد  دوجوم -  تاناکما  دوبمک  روشک و  ياه  شخب  یمامت  ياهزاین  يراتخاسریغ و  يراتخاس و  تالکشم  رد  وس  کی  زا 

رب رثؤم  هعومجم  زا  ییاه  شخب  رب  مکاح  درکیور  هاگن و  عون  نآ  زا  رتمهم  تسناد و  دومن -  هجوت  اهشخب  یمامت  هب  نامزمه  تروص  هب 
یبالقنا و ياه  شزرا  زا  نتفرگ  هلـصاف  لیلد  هب  هک  تسا  نونکات -  یگدـنزاس  نارود  زا  اصوصخ  ماـظن -  هندـب  رد  ارجا  يراذـگنوناق و 

هغدغد زا  یکی  اقیقد  نیا  دروآ و  دوجو  هب  ییاه  هفقو  تلادع ، طسق و  يارجا  ینعی  یمالسا  ماظن  فده  نیرتمهم  هب  هجوت  رد  یمالـسا ،
هعومجم دنا و  هتـشاد  يدج  دیکأت  اه  شرگن  نیا  ندودز  رب  تدش  هب  هک  ییاج  ات  تسا  يربهر  مظعم  ماقم  یمالـسا و  ماظن  یلـصا  ياه 

هلاس و تسیب  زادنا  مشچ  هب  یهاگن  دنا . هتخاس  نومنهر  تالکشم  لیبق  نیا  لح  يارب  یساسا  ياهراکهار  اه و  تسایس  ذاختا  هب  ار  ماظن 
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نیا نیبم  تسا ، هدـش  دـیکأت  هعماج  فلتخم  ياه  شخب  رد  ضیعبت  عفر  رب  اهنآ  زا  يددـعتم  داوم  لوصا و  رد  هک  هعـسوت  مراـهچ  هماـنرب 
زا اصوصخ  هعماج  فلتخم  ياه  شخب  رد  ضیعبت  عفر  هب  یمالـسا  ماظن  هک  عوضوم  نیا  تابثا  تهج  رد  تسا  یفاک  دـشاب . یم  تیعقاو 

روهمج و مرتحم  تسایر  مه  يربهر و  مظعم  ماـقم  مه  هک  دوش  هجوت  هلأـسم  نیا  هب  دراد ، يا  هژیو  ماـمتها  مورحم  ياـه  ناتـسا  راـشقا و 
ياه هجدوب  رب  هوـالع  یهجوت -  لـباق  تاراـبتعا  مورحم ، ياـه  ناتـسا  هب  شیوخ  ياـه  ترفاـسم  رد  هراومه  هبتر  یلاـع  نیلوؤسم  ریاـس 

یم تراظن  يریگیپ و  قطانم  نیا  رد  ینارمع و ... ياه  حرط  يارجا  رب  هداد و  صاصتخا  قطاـنم  نیا  تالکـشم  لـح  تهج  رد  بوصم - 
ات اهناتـسا ، نیا  رد  يراتخاس  تالکـشم  ددعتم و  ياهزاین  لیلد  هب  دنچ  ره  تسا  هتـشاد  یپ  رد  یبولطم  رایـسب  جیاتن  هللادمحب  هک  دـنیامن 

. تسا هدنام  ینالوط  هار  بولطم  تیعضو  هب  یبایتسد 

لدع شریذپ  هک  يدارفا  تلادع  قح و  يارجا  تروص  رد  اریز  دنک ;؟ لمع  مالـسا  ياهروتـسد  قباطم  دناوت  یم  لوئـسم  کی  نامز  نیا  رد  ایآ 
؟  تسیچ فیلکت  سپ  دنام ; یم  زاب  تیلوئسم  ماجنا  زا  هجیتنرد  دنراذگ ; یم  اهنت  ار  وا  دنوش و  یم  هدنکارپ  شرب  رود و  زا  تسا ,  تخس  ناشیارب 

شسرپ

شریذپ هک  يدارفا  تلادع  قح و  يارجا  تروص  رد  اریز  دنک ;؟ لمع  مالسا  ياهروتسد  قباطم  دناوت  یم  لوئـسم  کی  نامز  نیا  رد  ایآ 
سپ دنام ; یم  زاب  تیلوئـسم  ماجنا  زا  هجیتنرد  دنراذگ ; یم  اهنت  ار  وا  دنوش و  یم  هدنکارپ  شرب  رود و  زا  تسا ,  تخـس  ناشیارب  لدـع 

؟  تسیچ فیلکت 

خساپ

 . تسا هدش  راوتسا  مدرم  اب  ارادم  ساسا  رب  تسا و  رادروخرب  تیعطاقزا  مالسا  یتیریدم  ياهروتسد  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  هب  هجوت 
, ددنب راک  هب  یناسنا  فطاوع  اب  مأوت  طیارش و  تیاعر  ابار  ییارجا  ياهروتـسد  ءهمه  دنک و  لمع  هفیظو  هب  تسرد  یلوئـسمرگا  نیاربانب 

نوچ درادـندوجو , ینارگن  تسین و  یکاـب  دـندش , تحاراـن  تلادـع  يارجا  زا  یناـسک  رگا  ضرفرب  تروص  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  قفوم 
تیریدم ءهنیمز  رد  هک  ییاه  باتک  ءهعلاطم  دوش . دارفا  يدرـسلدء  هیام  نوناق ,  يارجا  رد  ضیعبت  یتلادـع و  یب  هک  تسا  ییاج  ینارگن 

تسا هدش  حرش  املع  زا  نت  دنچ  ملق  هب  هک  دننام  دشاب , اشگهار  امنهار و  امش  يارب  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم  تسا ,  هدش  هتـشون  یمالـسا 
 . يزاریش مراکم  هللاۀیآ  ملق  هب  باتک  زین  و 

 . هعماج رد  ضیعبت  نکسم و  لکشم  يرادا ـ  تالکشم 

شسرپ

 . هعماج رد  ضیعبت  نکسم و  لکشم  يرادا ـ  تالکشم 

خساپ

یم هریغ  یخیرات و  یمالک و  یفـسلف و  زا  يرکف  لـئاسم  هب  اـهنت  تسا و  روذـعم  ییارجا  يرادا و  لـئاسم  هب  ییوگ  خـساپ  زا  دـحاو  نیا 
اب دنمراک  شک  تمحز  رشق  تالکـشم  دریگ و  ماجنا  یتافلخت  تسا  نکمم  يداهن  ای  هرادا  هسـسؤم و  ره  رد  میراد  لوبق  ام  هتبلا  دزادرپ .

هکلب تسا ,  هدشن  سیـسأت  هزات  دـحاو  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رددـیاب  ار  هتکن  نیا  تسین .  هدیـشوپ  یـسک  رب  ینارگ  مروت و  هب  هجوت 
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اهنت ام  تلاسر  تسا .  هدرک  فرطرب  ناگرزب  مالک  زا  هدافتـسا  اب  ار  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم ,  يرکف  تالـضعم  دراد و  هلاس  هد  ءهقباـس 
یتیمها یئزج  لئاسم  هنوگ  نیا  نوچ  تسین ,  نتفر  تلاوت  عقوم  رد  تسار  اـی  پچ  ياـپ  نتـشاذگ  دـننام  تاـهورکم  تابحتـسم و  نتفگ 

ار هرادا  نآ  تسارح  دحاو  رگا  دیوش . دراو  ینوناق  ياه  هار  زا  دـیاب  ضیعبت  عفر  يرادا و  تالـضعم  لح  تالکـشم و  عفر  يارب  درادـن .
يروهمج تسایر  داهن  ای  و  هطوبرم ـ  نویسمک  یمالـسا ـ  ياروش  سلجم  ای  تاعالطا  ترازو  یتح  ای  تسارح  لک  ریدم  اب  دیرادن , لوبق 

لوپ ناتقوقح  زا  امـش  تیاضر  نودب  رگا  مینک  ضرع  دیاب  دـیدرک , لاؤس  هک  يا  هلئـسم  دروم  رد  دـیراذگب . نایم  رد  ار  عوضوم  هریغ  و 
شهاک يارب  تسین .  زیاج  شرف  نآ  اب  ندناوخ  زامن  تسا و  مارحو  عرش  فالخ  راک  نیا  دنا , هدرک  يرادیرخ  شرف  نآ  اب  دنا و  هتشادرب 

رد روطچ  مینک  یم  بجعت  ام  دشاب . یگدنز  نیگنس  جراخم  هب  یکمک  قیرط  نیا  زا  ات  دیریگب  رظن  رد  ار  یمود  لغش  یگدنز  تالکشم 
عـضو دوـبن و  نارگ  نکـسم  هـک  بـالقنا  لـیاوا  ياـه  لاـسرد  دـیا . هدرکن  یمادـقا  دوـخ  ینوکـسم  لزنم  يارب  تمدـخ  لاـس  تدـم 25
لکشم نکسم  ینواعت  ای  یکناب  تالیهست  زا  هدافتسا  اب  دوش و  مهارف  یـشیاشگ  میراودیما  دیدرک . یم  مادقا  دیاب  دوب , مهارف  يرتدعاسم 

. دوش لح  امش 

؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسا  نییآ  رد  تلادع 

شسرپ

؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسا  نییآ  رد  تلادع 

خساپ

دـیکأت و لامک  اـب  فیرـش  ثیداـحا  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  هک  تسا  مالـسا  توعد  هدـمع  فادـها  میلاـعت و  زا  مهم و  لوصا  زا  تلادـع 
8/ هدئام يْوقَّتِلل » ُبَْرقَأ  َوُه  ُولِدْعا  : »ِ دیامرفیم هدـئام  ةروس  رد  هلمج  زا  تسا . هتخاس  نآ  يارجا  دـهعتم  رومأم و  نآ  هب  ار  همه  تحارص ،
هب دیتفگ ، نخس  یتقو   ] 152/ ماعنا اُولِدْعاَف » ُْمْتُلق  اذِا  َو  : » دـیامرفیم ماعنا  هروس  رد  و  تسا ]. رتکیدزن  يوقت  هب  لدـع  هک  دـیزرو  تلادـع  ]

لدع و هب  دیامرف  یم  رما  لالاعتم  دنوادخ   ] 90/ لحن ِناسْحِْالا » َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهللا  ِّنِا  : » دیامرف یم  لحن  هروس  رد  و  دیئوگب ]. نخس  تلادع 
ِهِّلُک َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَأ  َو  : » دیامرفیم تسا ، هدومرف  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنآ  زا  سپ  تمکح 374 ، هغالبلا  جهن  رد  ناسحا ].

هک تسا  لدـع  نخـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  رترب  ( ] ۀمان 53 ، 1021 مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  « ) ٍِرئاج ٍماِما  َْدنِع  ٍلْدَع  ُهَِملَک 
هغالبلا جـهن  رد  هکنانچ  يرهاظ ـ  تفالخ  زاـغآ  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  زین  و  دوش ]. هتفگ  راکمتـس  رادـمامز  اوشیپ و  روضح  رد 
تموکح هب  قلعتم  لاوما  زا   ) نامثع هک  ینیمز  ره  دیـشاب  هاـگآ  دـیامنیم : مـالعا  نینچ  تلادـع  يارجا  رد  ار  دوخ  حیرـص  شور  تسا ـ 

اطعا ادخ  لام  زا  ار  یلام  ره  دشاب و  هدیشخب  یسک  هب  ددرگ ) نادنمزاین  جئاوح  عفر  نیملسم و  حلاصم  فرص  نآ  دئاوع  دیاب  هک  یمالسا 
ار قح  يزیچ  و  تسا ) هقباس  هشیر و  اـب  ساـسا و  اـب  ینعی   ) تسا میدـق  قح  هکنیا  يارب  دوشیم ، هدـنادرگرب  لاـملا  تیب  هب  دـشاب ، هدرک 

هدیرخ نآ  اب  ار  نازینک  ای  دنشاب ، هدرک  نانز  رهم  هک  یلاح  رد  تسا ) هدیشخب  نامثع  هک   ) ار یمومع  لاوما  نآ  مبایب  رگا  دنکیمن . لطاب 
وا رب  ملظ  دـشاب ، گـنت  وا  رب  لدـع  هک  سک  نآ  تسا و  شیاـشگ  تعـسو و  لدـع ، رد  هک  منادرگیم  رب  لاـملا  تـیب  هـب  ار  نآ  دنـشاب ،
َْریَغ ِّيِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اهیف  ِفیعَّضِلل  ُذَخُْؤی  ٌهَُّما ال  ُسَّدَُقت  َْنل  : » دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  تیاور  ترضح  نآ  زا  دوب . دهاوخ  رتگنت 

داعبا مهف  كرد و  يارب  دوشن ] هتفرگ  سرت  نودـب  يوق  زا  فیعـض  قح  اهنآ  رد  هک  یمدرم  تما و  دوشن  سدـقم  اپ ك و  زگره  « ] ٍعَتْعَتَتُم
. داد رارق  امنهار  دیاب  ار  (ع ) ترضح و  (ص ) مرکا لوسر  شور  هریس و  هعلاطم  یعامتجا  تلادع  نیا 
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؟ تسیچ لدع  طسق و  یعامتجا  دعب 

شسرپ

؟ تسیچ لدع  طسق و  یعامتجا  دعب 

خساپ

ررقم فاعضتسا  رابکتسا و  زا  هزنم  قح و  لدع و  ساسا  رب  تموکح ، اب  ار  اهنآ  طباور  رگیدکی و  اب  ار  دارفا  طباور  حیحـص ، نیناوق  ًالوا :
َنوُُرمْأَـی ٍضَْعب  ُءاـیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  نَُونِمْؤُْملاَو  : » قبط هک  دوـشیم  هداد  نیناوـق  يارجا  رب  تراـظن  قـح  دارفا ، ماـمت  هب  درادیم و 

راک زا  راداو و  وکین  راـک  هب  ار  مدرم  دـنرگیدکی ، رادتـسود  راـی و  همه  نمؤم  ناـنز  نادرم و   ] 71/ هبوت رَْکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملاـَب 
اب هوـالع  دـنهد . ماـجنا  ار  تراـظن  نیا  هک  دنـشاب  دـهعتم  لوؤـسم و  هکلب  دـنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننکیم ]. عـنم  تشز 

نامیا و يادـن  نوناق و  زا  يوریپ  هب  دارفا ، ًایناث : دنـشاب . هتـشاد  يراکمه  حـلاص  ماـظن  ندوب  راـک  يور  ندـمآ و  راـک  يور  رد  رگیدـکی 
هعماج و هک  دنیامن  تیاعر  نارگید  دوخ و  هب  تبـسن  فلتخم ، ياه  هتـشر  رد  ار  طسق  لدـع و  تاررقم  مامت  هک  دنتـسه  فلکم  نادـجو 
تنایخ و دزاس و  تحار  ار  سک  ره  لایخ  دروم ، ره  رد  تحـص  رب  لـمح  نظ و  نسح  دنـشاب و  هتـشاد  ّتینما  يدرف  ره  بناـج  زا  دارفا ،
دـنک و تکراـشم  روـما  نیا  رد  دـیاب  مه  تموـکح  ًاـثلاث : ددرگ . هنیمز  مک  رداـن و  رایـسب  اـی  مودـعم  دورطم و  هعماـج  رد  بـلقت  شغ و 
قیوشت و روما  رب  تراظن  رد  مدرم ، هک  دهد  رارق  يوحن  هب  هناعـضاوتم و  مدرم  زا  ار  شلابقتـسا  كولـس و  عضو  دیامن و  ارجا  یئاههمانرب 
ار دوخ  هک  دزاسب  هاگآ  هدنز و  دیـشر و  ار  دارفا  هدنزاس ، مهم و  شقن  اب  اجنیا  رد  زین  داشرا  تیبرت و  میلعت و  دیاب  هکنانچ  دـنوش . ریدـقت 

رگید داعبا  داعبا ، نیا  رب  هوالع  دنیامن . زیهرپ  تیانج ، يرگید و  مهـس  قح و  هب  زواجت  زا  دنـسانشب و  روما  نایرج  نسح  دهعتم  لوؤسم و 
ار نآ  ندوب  يراصحنا  نوناق ، طقف  هن  دشاب  ناگمه  يارب  شرورپ  شزومآ و  شناد و  ملع و  هک  تیبرت  میلعت و  رد  لدع  لثم :  تسه ، زین 

نارقا لاثما و  ربارب  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  هتـشاد و  یملع  یقرت  دنناوتب  دعتـسم  دارفا  هک  دـشاب  يوحن  هب  زین  ًالمع  هکلب  دـشاب ، هدرک  وغل 
تدابع و  سّدقم ، لغـش ،  راک و  مّلعت ، میلعت و  دوش و  هدافتـسا  تسا  قلخ  ۀمه  هب  ادـخ  بهاوم  هک  اهدادعتـسا  زا  دـیاب  دـنورب . ولج  دوخ 

دیاب دراد  لدع  هک  یفلتخم  داعبا  مامت  هرخألاب  دشابن . يدام  عفانم  بلج  بسک و  يارب  اههاگـشناد  سرادم و  سیـسأت  دوش و  یقلت  ادـخ 
ات دوش  نیمأت  دـیاب  تسا ، انب  ریز  ۀـلزنم  هب  هک  يداقتعا  يرکف و  لدـع  رتمهم  همه  زا  و  دوش . رارقرب  رقتـسم و  قلطم  لدـع  ات  دوش  نیمأـت 

. دوش رارقرب  رقتسم و  قلطم ، لدع 

؟ تسیچ لدع  طسق و  یعامتجا  دعب 

شسرپ

؟ تسیچ لدع  طسق و  یعامتجا  دعب 

خساپ

ررقم فاعضتسا  رابکتسا و  زا  هزنم  قح و  لدع و  ساسا  رب  تموکح ، اب  ار  اهنآ  طباور  رگیدکی و  اب  ار  دارفا  طباور  حیحـص ، نیناوق  ًالوا :
َنوُُرمْأَـی ٍضَْعب  ُءاـیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  نَُونِمْؤُْملاَو  : » قبط هک  دوـشیم  هداد  نیناوـق  يارجا  رب  تراـظن  قـح  دارفا ، ماـمت  هب  درادیم و 
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راک زا  راداو و  وکین  راـک  هب  ار  مدرم  دـنرگیدکی ، رادتـسود  راـی و  همه  نمؤم  ناـنز  نادرم و   ] 71/ هبوت رَْکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملاـَب 
اب هوـالع  دـنهد . ماـجنا  ار  تراـظن  نیا  هک  دنـشاب  دـهعتم  لوؤـسم و  هکلب  دـنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننکیم ]. عـنم  تشز 

نامیا و يادـن  نوناق و  زا  يوریپ  هب  دارفا ، ًایناث : دنـشاب . هتـشاد  يراکمه  حـلاص  ماـظن  ندوب  راـک  يور  ندـمآ و  راـک  يور  رد  رگیدـکی 
هعماج و هک  دنیامن  تیاعر  نارگید  دوخ و  هب  تبـسن  فلتخم ، ياه  هتـشر  رد  ار  طسق  لدـع و  تاررقم  مامت  هک  دنتـسه  فلکم  نادـجو 
تنایخ و دزاس و  تحار  ار  سک  ره  لایخ  دروم ، ره  رد  تحـص  رب  لـمح  نظ و  نسح  دنـشاب و  هتـشاد  ّتینما  يدرف  ره  بناـج  زا  دارفا ،
دـنک و تکراـشم  روـما  نیا  رد  دـیاب  مه  تموـکح  ًاـثلاث : ددرگ . هنیمز  مک  رداـن و  رایـسب  اـی  مودـعم  دورطم و  هعماـج  رد  بـلقت  شغ و 
قیوشت و روما  رب  تراظن  رد  مدرم ، هک  دهد  رارق  يوحن  هب  هناعـضاوتم و  مدرم  زا  ار  شلابقتـسا  كولـس و  عضو  دیامن و  ارجا  یئاههمانرب 
ار دوخ  هک  دزاسب  هاگآ  هدنز و  دیـشر و  ار  دارفا  هدنزاس ، مهم و  شقن  اب  اجنیا  رد  زین  داشرا  تیبرت و  میلعت و  دیاب  هکنانچ  دـنوش . ریدـقت 

رگید داعبا  داعبا ، نیا  رب  هوالع  دنیامن . زیهرپ  تیانج ، يرگید و  مهـس  قح و  هب  زواجت  زا  دنـسانشب و  روما  نایرج  نسح  دهعتم  لوؤسم و 
ار نآ  ندوب  يراصحنا  نوناق ، طقف  هن  دشاب  ناگمه  يارب  شرورپ  شزومآ و  شناد و  ملع و  هک  تیبرت  میلعت و  رد  لدع  لثم :  تسه ، زین 

نارقا لاثما و  ربارب  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  هتـشاد و  یملع  یقرت  دنناوتب  دعتـسم  دارفا  هک  دـشاب  يوحن  هب  زین  ًالمع  هکلب  دـشاب ، هدرک  وغل 
تدابع و  سّدقم ، لغـش ،  راک و  مّلعت ، میلعت و  دوش و  هدافتـسا  تسا  قلخ  ۀمه  هب  ادـخ  بهاوم  هک  اهدادعتـسا  زا  دـیاب  دـنورب . ولج  دوخ 

دیاب دراد  لدع  هک  یفلتخم  داعبا  مامت  هرخألاب  دشابن . يدام  عفانم  بلج  بسک و  يارب  اههاگـشناد  سرادم و  سیـسأت  دوش و  یقلت  ادـخ 
ات دوش  نیمأت  دـیاب  تسا ، انب  ریز  ۀـلزنم  هب  هک  يداقتعا  يرکف و  لدـع  رتمهم  همه  زا  و  دوش . رارقرب  رقتـسم و  قلطم  لدـع  ات  دوش  نیمأـت 

. دوش رارقرب  رقتسم و  قلطم ، لدع 

؟ تسانعم هچ  هب  تلادع 

شسرپ

؟ تسانعم هچ  هب  تلادع 

خساپ

بـسح هب  ناشدوخ و  تقلخ  بسح  هب  ایند  رد  رـشب  دارفا  رگید : ترابع  هب  تسا و  ضیعبت  لـباقم  ۀـطقن  تسا ، ملظ  لـباقم  هطقن  تلادـع 
قاقحتسا نآ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تلادع  دننکیم ؛ ادیپ  ییاهقاقحتـسا  دنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  هک  ییاهدادعتـسا  دننکیم و  هک  ییاهتیلاعف 

ۀطقن دوش ؛ هداد  وا  هب  تسا  هدروآ  تسد  هب  شدوـخ  تیلاـعف  راـک و  بجوـم  هب  شدوـخ و  تقلخ  بجوـم  هب  يرـشب  ره  هک  یقح  نآ  و 
طیارـش رد  هک  درف  ود  هک  تسا  ضیعبت  لباقم  هطقن  دـنریگب و  وا  زا  دـنهدن و  وا  هب  دراد  قاقحتـسا  درف  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  ملظ  لباقم 

. دنرادن غیرد  يرگید  زا  دنرادب و  غیرد  یکی  زا  ار  یتبهوم  کی  دنراد ، رارق  يواسم 

؟ تسیچ عماوج  يالتعا  طاطحنا و  للع  نآرق  رظن  زا 

شسرپ

؟ تسیچ عماوج  يالتعا  طاطحنا و  للع  نآرق  رظن  زا 
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خساپ

تایآ رد  ار  بلطم  نیا  نآرق  یتلادـعیب : تلادـع و  فلا . میروخیمرب . اهطاطحنا  اهالتعا و  رد  ّرثؤم  لـماع  راـهچ  هب  ًاـعومجم  نآرق  رد 
نوعرف ییوجيرترب  زا  هکنآ  زا  سپ  همیرک  ۀیآ  نیا  رد  صصق . ةروس  زا  هیآ  نیمراهچ  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدرک  سکعنم  يرایـسب 

نوگانوگ نیواـنع  هب  هک  مدرم  ناـیم  ینکفا  هقرفت  زا  و  تسنادیم ، دوخ  ناگدـنب  ۀـلزنم  هب  ار  نارگید  تشاد و  یلعا  ّتیبوبر  ياـعّدا  هک 
نتـشک دوخ و  روشک  مدرم  زا  یـصاخ  هورگ  نتخاس  لیلذ  زا  و  دادیم ، رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  ار  اهنآ  دـشیم و  لئاق  ضیعبت  اهنآ  ناـیم 

. دربیم مان  نارگهابت  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  دـنکیم ، داـی  ناـینوعرف ) نوعرف و  تمدـخ  روظنم  هب   ) ناـشنانز نتـشاد  هگن  اـهنآ و  نارـسپ 

ب. دنکیمرب . نب  خـیب و  زا  ار  هعماج  یعامتجا ، ملاظم  هنوگ  نیا  هکنیا  هب  تسا  هراشا  َنیدِـسْفُْملا » َنِم  َناک  ُهَّنإ   » ۀـلمج هک  تسا  یهیدـب 
دیشاب قفّتم  دّحتم و  یهلا  نامسیر  هب  شیارگ  نامیا و  يانبم  رب  هک  دهدیم  حیرص  روتـسد  ۀیآ 103  نارمع  لآ  ةروس  رد  قّرفت : داّحتا و 

امش یتسس ، دروآیم و  یتسـس  یلخاد  عازن  هک  دینکن  عازن  رگیدکی  اب  : ] دیامرفیم هیآ 46  لافنا  ةروس  رد  دیزیهرپب . ّتتـشت  قّرفت و  زا  و 
لیئارـساینب نارفاک  نداتفا  رود  للع  زا  یکی  هدئام ، ةروس  زا  هیآ 79  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ای  ارجا  ج . دـنکیم ]. لـیاز  ار 

قسف ره  قالخا : داسف  روجف و  قسف و  د . تسا . هدرک  رکذ  رکنم  زا  یهن  كرت  ینعی  تارکنم ، زا  رگیدکی  نتـشادنزاب  ار ، ادخ  تمحر  زا 
ریغ هب  ملظ  لـماش  مه  هـک  دراد  یّمعا  موـهفم  تـقیقح  رد  نآرق  رد  مـلظ  تـسا . مـلظ  ّتیناـسنا ، تـسرد  ریـسم  زا  جورخ  ره  روـجف و  و 
ملظ هک  نآرق  زا  یتایآ  تسا . مود  قادـصم  هملک  نیا  لامعتـسا  دروم  ًابلاغ  یقالخا . ّدـض  ياهراک  روجف و  قسف و  لماش  مه  ددرگیم و 

. تسا دایز  رایسب  هدرمش  موق  کی  كاله  تلع  ار  ّمعا  ینعم  هب 

؟ تسیچ عماوج  يالتعا  طاطحنا و  للع  نآرق  رظن  زا 

شسرپ

؟ تسیچ عماوج  يالتعا  طاطحنا و  للع  نآرق  رظن  زا 

خساپ

تایآ رد  ار  بلطم  نیا  نآرق  یتلادـعیب : تلادـع و  فلا . میروخیمرب . اهطاطحنا  اهالتعا و  رد  ّرثؤم  لـماع  راـهچ  هب  ًاـعومجم  نآرق  رد 
نوعرف ییوجيرترب  زا  هکنآ  زا  سپ  همیرک  ۀیآ  نیا  رد  صصق . ةروس  زا  هیآ  نیمراهچ  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدرک  سکعنم  يرایـسب 

نوگانوگ نیواـنع  هب  هک  مدرم  ناـیم  ینکفا  هقرفت  زا  و  تسنادیم ، دوخ  ناگدـنب  ۀـلزنم  هب  ار  نارگید  تشاد و  یلعا  ّتیبوبر  ياـعّدا  هک 
نتـشک دوخ و  روشک  مدرم  زا  یـصاخ  هورگ  نتخاس  لیلذ  زا  و  دادیم ، رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  ار  اهنآ  دـشیم و  لئاق  ضیعبت  اهنآ  ناـیم 

. دربیم مان  نارگهابت  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  دـنکیم ، داـی  ناـینوعرف ) نوعرف و  تمدـخ  روظنم  هب   ) ناـشنانز نتـشاد  هگن  اـهنآ و  نارـسپ 

ب. دنکیمرب . نب  خـیب و  زا  ار  هعماج  یعامتجا ، ملاظم  هنوگ  نیا  هکنیا  هب  تسا  هراشا  َنیدِـسْفُْملا » َنِم  َناک  ُهَّنإ   » ۀـلمج هک  تسا  یهیدـب 
دیشاب قفّتم  دّحتم و  یهلا  نامسیر  هب  شیارگ  نامیا و  يانبم  رب  هک  دهدیم  حیرص  روتـسد  ۀیآ 103  نارمع  لآ  ةروس  رد  قّرفت : داّحتا و 

امش یتسس ، دروآیم و  یتسـس  یلخاد  عازن  هک  دینکن  عازن  رگیدکی  اب  : ] دیامرفیم هیآ 46  لافنا  ةروس  رد  دیزیهرپب . ّتتـشت  قّرفت و  زا  و 
لیئارـساینب نارفاک  نداتفا  رود  للع  زا  یکی  هدئام ، ةروس  زا  هیآ 79  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ای  ارجا  ج . دـنکیم ]. لـیاز  ار 

قسف ره  قالخا : داسف  روجف و  قسف و  د . تسا . هدرک  رکذ  رکنم  زا  یهن  كرت  ینعی  تارکنم ، زا  رگیدکی  نتـشادنزاب  ار ، ادخ  تمحر  زا 
ریغ هب  ملظ  لـماش  مه  هـک  دراد  یّمعا  موـهفم  تـقیقح  رد  نآرق  رد  مـلظ  تـسا . مـلظ  ّتیناـسنا ، تـسرد  ریـسم  زا  جورخ  ره  روـجف و  و 
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ملظ هک  نآرق  زا  یتایآ  تسا . مود  قادـصم  هملک  نیا  لامعتـسا  دروم  ًابلاغ  یقالخا . ّدـض  ياهراک  روجف و  قسف و  لماش  مه  ددرگیم و 
. تسا دایز  رایسب  هدرمش  موق  کی  كاله  تلع  ار  ّمعا  ینعم  هب 

؟ تسانعم هچ  هب  تلادع 

شسرپ

؟ تسانعم هچ  هب  تلادع 

خساپ

بـسح هب  ناشدوخ و  تقلخ  بسح  هب  ایند  رد  رـشب  دارفا  رگید : ترابع  هب  تسا و  ضیعبت  لـباقم  ۀـطقن  تسا ، ملظ  لـباقم  هطقن  تلادـع 
قاقحتسا نآ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تلادع  دننکیم ؛ ادیپ  ییاهقاقحتـسا  دنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  هک  ییاهدادعتـسا  دننکیم و  هک  ییاهتیلاعف 

ۀطقن دوش ؛ هداد  وا  هب  تسا  هدروآ  تسد  هب  شدوـخ  تیلاـعف  راـک و  بجوـم  هب  شدوـخ و  تقلخ  بجوـم  هب  يرـشب  ره  هک  یقح  نآ  و 
طیارـش رد  هک  درف  ود  هک  تسا  ضیعبت  لباقم  هطقن  دـنریگب و  وا  زا  دـنهدن و  وا  هب  دراد  قاقحتـسا  درف  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  ملظ  لباقم 

. دنرادن غیرد  يرگید  زا  دنرادب و  غیرد  یکی  زا  ار  یتبهوم  کی  دنراد ، رارق  يواسم 

؟ تسیچ نافرع  تمکح و  رغصا ، هقف  رد  تلادع  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ نافرع  تمکح و  رغصا ، هقف  رد  تلادع  زا  روظنم 

خساپ

تامرحم و كرت  نآ و  تاقحلم  تابجاو و  هب  مازتلا  رثا  رد  هک  تسا  یتلادـع  تسا ، حرطم  یحالطـصا ـ  هقف  رغـصا ـ  هقف  رد  هک  یتلادـع 
یهقف ماکحا  دش ، لصاح  یـسک  يارب  یتلادـع  نینچ  رگا  درادـن . ناسنا  تاکلم  تافـص و  ریاس  اب  يراک  دوشیم و  لصاح  نآ  تاقحلم 
دشاب قالط  عاقیا  رب  دهاش  دناوتیم  تسا و  عومـسم  اضق  همکحم  رد  وا  تداهـش  زیاج ، وا  هب  يادتقا  ینعی  دوشیم . تباث  وا  يارب  زین  نآ 

تلادـع زرم  زا  هک  یبلطنوزفا  صخـش  نیاربانب ، دوشیم . دای  فیلکت  رب  ّلقادـح  هب  نآ  زا  هک  تسا  تلادـع  هلزاـن  هبترم  هبترم ، نیا  و ... 
تابجاو و هب  مازتلا  رب  هوالع  هک  تسا  یـسک  لداع  طسوا  هقف  تمکح و  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، لداع  رغـصا  هقف  رظن  هب  دنکیمن  زواجت 

ياوق دنیوگیم : امکح  هکنیا : حیـضوت  دـهد . رارق  لدـع  يزکرم  هتـسه  رد  ار  اهنآ  دـنک و  لیدـعت  زین  ار  دوخ  تاکلم  تامرحم ، كرت 
رد ار  اهنآ  دنک و  راهم  ار  هوق  هس  نیا  زا  کی  ره  دناوتب  هک  تسا  یسک  لداع  هّیبضغ . هیوهـش و  همهاف ، تسا : زیچ  هس  یمدآ  هدننک  هرادا 
نآ يزکرم  هتـسه  لادـتعا و  تلاـح  هک  هک  ناـسنا  هکاّرد  همهاـف و  هّوق  دـنک . ظـفح  تساـهنآ ، لادـتعا  تلاـح  هک  اـهنآ ، يزکرم  هتـسه 

یسررب زا  لبق  دوشیم ، هماقا  وا  يارب  ناهرب  لالدتـسا و  یتقو  هک  تسا  ینامز  نآ  دراد و  طارفا  تلاح  یهاگ  دوشیم ، هدیمان  تمکح » »
ّلدتـسم نهربم و  بلاطم  راب  ریز  دنکیم و  دراو  طبریب  ياهضقن  تالاکـشا و  درپیم ، هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  ناهرب ، قیقد  ییاهن و 

اب دهاوخیم  داتـسا  هچ  ره  هک  دشاب  طیرفت  لها  تسا  نکمم  لباقم  رد  هکنانچ  دوشیم . ریبعت  هزبرج »  » هب یناسفن  تلاح  نیا  زا  دوریمن .
« یندوک تهالب و   » هب تلاح  نیا  زا  درادـن . ار  داتـسا  بلاطم  مهف  كرد و  تردـق  دـنک ، میهفت  وا  هب  ار  یبلطم  لالدتـسا ، ناـهرب و  هماـقا 
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و تّفع »  » نآ يزکرم  هتسه  لادتعا و  تلاح  تسا و  عبط  اب  مئالم  هدیدنسپ و  روما  تعفنم و  بذج  يارب  هک  هّیوهـش ـ  هوق  دوشیم . ریبعت 
تسا و بلط  نوزفا  هراومه  هکلب  دنکیمن  افتکا  دوخ  زاین  مزال و  رادـقم  هب  هک  تسا  طارفا  ّدـح  رد  یهاگ  زین  دوشیم ـ  هدـیمان  تواخس 
يرادروخرب و هب  رداق  تسا و  طیرفت  ّدح  رد  یهاگ  و  دنیوگیم . هرـش »  » ار تلاح  نیا  مارح ) هن  لالح و  هدودحم  رد  هتبلا   ) ریذـپانيریس

تساهيراوگان تامیالمان و  عفد  يارب  هک  هیبضغ ـ  هّوق  زین  دنیوگیم . دومخ »  » نآ هب  هک  تسین  مه  دوخ  زاین  دروم  مزال و  رادقم  بذج 
نامه نیا  دنمانیم و  رّوهت »  » ار نآ  هک  دراد  یطارفا  يورهدایز و  تلاح  دوشیم ـ  هدیمان  تعاجش »  » نآ يزکرم  هتسه  لادتعا و  تلاح  و 
لامِعا زا  تلاح  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نبُج »  » نآ طیرفت  تلاـح  و  دـنکیم . راداو  دـیاز  يزوتهنیک  ییوجماـقتنا و  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا 
يزکرم هتسه  رد  ار  هّیبضغ  هّوق  هّیوهـش و  هوق  همهاف و  هوق  تسناوت  یـسک  رگا  دنامیم . زجاع  شدوخ  زا  عافد  شدوخ و  ياج  رد  بضغ 

. تسا لداع  طسوا  هقف  امکح و  رظن  رد  دنک ، ظفح  ار  تعاجش  تواخس و  تفع و  تمکح ، تلاح  ینعی  دراد ، هگن  ناشلادتعا  تلاح  و 
تدابع لاح  رد  هتبلا  دیآیم ، رب  یمالسا  هعماج  يداصتقا  تالکشم  ّلح  ددص  رد  رتشیب  دیلوت  يارب  ششوک  اب  هک  یسک  رایعم ، نیا  قبط 
يرتشیب لالح  لام  دیازفیب و  دوخ  تورث  ماقرا  رب  لالح  هار  زا  دهاوخب  دشابن و  تعانق  حور  ياراد  اخس و  دوجو و  لها  رگا  نکیل  تسا ،

. دوب دـهاوخ  بیـصنیب  یطـسو  تلادـع  زا  دزیهرپـب ) مارح  لاـم  بسک  زا  دزادرپـب و  ار  بجاو  قوقح  همه  هک  دـنچ  ره   ) دروآ تسد  هب 
ناسنا ای  دـیامن  طارِفا  لالح  زا  يدـنمهرهب  رد  دـنک و  عناق  ْلالح  زا  هدافتـسا  ّلقاّدـح  هب  ار  دوخ  دـناوتن  زیارغ ، لامِعا  رظن  زا  رگا  هکنانچ 
يارغص تلادع  هب  روما  نیا  زا  کیچیه  هک  دنچ  ره  تسا ؛ تلادع  زا  مسق  نیا  زا  مورحم  ددرگن ، رادروخرب  تعاجش  زا  دشاب و  ییوسرت 

ياوق مه  یکاردا و  ياوق  مه  ینعی  تشاذـگ  رـستشپ  ار  لـحارم  نیا  همه  یـسک  رگا  نیارباـنب ، دـنزیمن . ياهمطل  رغـصا  هقف  رد  حرطم 
ار ششخب  دوج و  تعاجش ، تّفع ، تعانق ، تواخس ، نوچ  ياهلـضاف  تاکلم  دش ، راکوکین  مهف و  شوخ  دیـسر ، لادتعا  هب  وا  یکیرحت 
(. 203 ص206 ـ  رشب ، قوقح  هفسلف   ) دنناوخیم لداع  ار  وا  ْنامیکح  دسریم و  تلادع  ماقم  هب  یهلا  هفسلف  تمکح و  رد  درک ؛ لیصحت 

، فراع رظن  رد  تسا . مّلکتم  میکح و  مهف  هقطنم  زا  رتعیـسو  رایـسب  ْفراـع ، دوهـش  ورملق  اریز  دـننادیمن ؛ لداـع  ار  وا  اـفَرُع  زونه  نکیل 
تقو نامه  بسانم  هک  یهلا  يانـسح  يامـسا  زا  یمـسا  هب  تقو  ره  رد  دـشاب و  یهلا  يانـسح  يامـسا  همه  رهظم  هک  تسا  یـسک  لداـع 

همه هب  تبـسن  شتیرهظم  هک  تسا  یـسک  فصو  تلادع  هنافراع ، شنیب  رد  نیاربانب ، دنک . ارجا  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  هدرک  روهظ  تسا ،
. دنک فرطرب  ار  اهنآ  یعضوم  فالتخا  دریگ و  رارق  نآ  يزکرم  هتسه  رد  دوخ  دشاب و  ناسمه  اتمه و  ینسح  يامسا 

؟ دنتسه ییاهزیچ  هچ  یلعف  عماوج  رد  نیناوق  يارجا  یعامتجا و  تلادع  هدننک  نیمضت  ناکرا 

شسرپ

؟ دنتسه ییاهزیچ  هچ  یلعف  عماوج  رد  نیناوق  يارجا  یعامتجا و  تلادع  هدننک  نیمضت  ناکرا 

خساپ

تازاجم - 2 یماظتنا . ياوق  ای  هاـنگ  زا  هدـنرادزاب  يورین  - 1 تسا : هتفای  بیکرت  لماع  ود  زا  رـشب ، ینونک  تاـماظن  رد  ییارجا  تناـمض 
زا دیآ و  دیدپ  عامتجا  رد  فالخ  دراذگیمن  دنکیم و  هفخ  هفطن  رد  ار  فالخ  هانگ ، هدـنرادزاب  ياهورین  هیرجم . هوق  قیرط  زا  نافلختم 

ار هانگ  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نافلختم ، نداد  رفیک  تازاجم و  میمانب . یماظتنا » يورین   » ار یتردق  نینچ  مان  تسا  هتسیاش  تهج  نیا 
يارجا اریز  دنراد  یکرتشم  ریثأت  دنچ  ره  لماع  ود  نیا  ددرگ . ارجا  هیرجم  هوق  هلیسو  هب  نانا  هرابرد  نوناق  دیاب  نونکا  دناهدش و  بکترم 

دنراد زین  فلتخم  ریثأت  عون  ود  لاح ، نیع  رد  یلو  نارگید ، هب  تبـسن  تسا  هدـنرادزاب  لماع  عونکی  زین  دوخ  ناراـکهنگ ، هراـبرد  نوناـق 
. تسا هانگ  باکترا  زا  عامتجا  هدنرادزاب  يورین  دوخ  زکارم ، رباعم و  رد  یماظتنا  يورین  دوجو  تسخن : لماع  هرابرد  هدرـشف  یثحب  هکنیا 
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هب دـنناوتیم  تصرف  نیا  رد  هک  دنـشیدنایم  نینچ  دوخ  اب  دنتـسه و  ینکـش  نوناق  هداـمآ  سیلپ ، هاگدـید  باـیغ  رد  مدرم  زا  یخرب  اریز 
ياهورین هورگ ، نینچ  يارب  دنـشابیمن  فالخ  هب  رـضاح  سیلپ  هدـهاشم  دوجو  اب  دـنوشن و  راـتفرگ  نوناـق  لاـگنچ  رد  دنـسرب و  دـصقم 

تسین و زاین  یب  ییاوق  نینچ  زا  یمالـسا  تموکح  یتح  یتموکح  چـیه  تسا . ینکـش  نوناق  هانگ و  زا  هدـنرادزاب  لماع  نیرتهب  یماظتنا ،
هب رما  هورگ  زا  یئزج  یمالـسا  تموکح  رد  یماظتنا  ياوق  دشاب . رادـیاپ  ییورین  نینچ  نودـب  دـناوتیمن  ناهج  رد  یتموکح  چـیه  الوصا 

مکنم نکتل  و  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدرک  نایب  ریز  هلمج  اب  ار  نآ  نآرق  داهن و  مان  یـصوصخ  تراظن  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  فورعم 
مدرم نایم  رد  ار  اهیکین  هک  دنشاب  یهورگ  امش  زا  دیاب   ] 104/ نارمع لآ  رکنملا » نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا  یلإ  نوعدی  هما 

، دوخ يارب  ياهبترم  ره  تسا و  ینوگاـنوگ  فلتخم و  بتارم  ياراد  فورعم  هب  رما  ملـسم  روط  هب  دـنراد .] زاـب  اهیدـب  زا  دـنهد و  هعاـشا 
زا ینوتـس  هک  دـنفورعم  نارمآ  وزج  ییاذـغ  داوم  نابقارم  یتح  لحارم  مامت  رد  نیناوق  مامت  ناـیرجم  دراد و  یـصخشم  لوئـسم  رومأـم و 
اب تسا و  هدش  دراو  زین  رگید  هار  ود  زا  هانگ  زا  مدرم  يرادزاب  فدها و  نیا  نیمأت  يارب  مالـسا  دـنهدیم . لیکـشت  ار  یمالـسا  تموکح 

. دزاس ارجا  فلتخم  حوطـس  رد  ار  دوخ  نیناوق  تسا  هتـسناوت  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  داقتعا  نامیا و  شرورپ  یمومع و  تراظن  سیـسأت 
عون نیا  هبتلا  دننک  تراظن  نیناوق  يارجا  رب  دنناوتیم  دارفا  مامت  هک  تسا  نیا  یمومع  تراظن  یمومع  تراظن  فلا : تمسق : ود  نیا  نایب 

ناونع هب  تراظن  نینچ  کی  تسین و  جراخ  اهمرجم ، اهمرج و  زا  رادتیحالـص  عجارم  نتخاس  هاگآ  زردنا و  تحیـصن و  دودح  زا  تراظن 
ار هعماج  همه  هک  یمومع  تراظن  نینچ  کی  تسا . قح  تمحر  زا  يرود  هیام  هاـنگ و  نآ  زا  فلخت  هک  تسا  یبهذـم  مهم  هفیظو  کـی 

مرج هانگ و  یمومع ، تراظن  وترپ  رد  اسب  هچ  دراد . نیناوق  يارجا  رد  مهم  شقن  دهدیم ، رارق  مشچو ، شوگ  اپارـس  رگیدـکی  هب  تبـسن 
رما دیاب  هک  دزاسیم  فظوم  ار  هعماج  دارفا  همه  هک  یتایآ  فدـه  دـسریمن ، رگید  لحارم  هب  تبون  ددرگیم و  یثنخ  لحارم  نیمه  رد 

ب: تسا . ادج  الماک  میمانیم  یـصوصخ  تراظن  ار  نآ  ام  هک  هیرجم  هوق  زا  هورگ  نیا  هفیظو  تسا و  یمومع  تراظن  دننک ، فورعم  هب 
یمومع یصوصخ و  تراظن  نارومأم  لرتنک  زا  هک  دنک  تیلاعف  دناوتیم  یقطانم  رد  ارجا  عون  نیا  رگید  يارس  هب  داقتعا  ادخ و  هب  نامیا 

، هانگ زا  ناسنا  يرادزاب  رد  یهلا  ياهرفیک  ادـخ و  هب  نامیا  ریثأت  دـشابن . نکمم  لـحارم  نآ  رد  ناـنآ  يارب  نیناوق  يارجا  دـشاب و  نوریب 
هراـشا یخیراـت  هعقاو  کـی  هب  هدرـشف  روط  هب  دروم  نیا  رد  مینادیم و  زاـینیب  یحیـضوت  عون  ره  زا  ار  دوخ  اـم  هک  تسا  نشور  ناـنچنآ 

رظن زا  مالـسا  نیناوق  تهج  نیا  زا  درادـن و  نامیا  زج  ییارجا  نماض  اههناخکیرات  اههناختولخ و  رد  یناهنپ  موتکم و  ياـهمرج  مینکیم :
ییارجا تنامـض  عون  نیا  دـقاف  هک  يداـم  تاـماظن  نیناوق و  رگید  ربارب  رد  ار  دوـخ  تمظع  دراد و  یـصاخ  هوـلج  ارجا ، نماـض  تعـسو 

رد قوقح   » باتک همدـقم  رد  نوسکاج » توگوه  تربراـم   » هدـحتم تـالایا  یلاـعناوید  ناتـسداد  ار  تقیقح  نیا  دـهدیم . ناـشن  دنتـسه 
فیاظو يارجا  اب  يدودـحم  سامت  کی  طقف  اکیرما  رد  نوناق  : » دـسیونیم نینچ  يراتفگ  زا  سپ  تسا و  هدرک  كرد  یبوخ  هب  مالـسا »

تسپ درف  کی  تسا  نکمم  دشاب ، نوناق  عیطم  درف  کی  تسا  نکمم  هک  لاح  نامه  رد  ییاکیرما  صخش  کی  تقیقح  رد  دراد  یقالخا 
هب هک  ياهدارا  تسا ، ادـخ  هدارا  نوناـق  عبنم  همـشچرس و  یمالـسا  نیناوـق  رد  نآ ، سکع  هب  یلو  دـشاب . قـالخا  ثیح  زا  مه  يدـساف  و 
زا هچرگ  دسانـشیم  يدـحاو  هعماج  ار  نانمؤم  ماـمت  یهلا ، هدارا  نیا  نوناـق و  نیا  تسا ، هدـیدرگ  ناـیع  فوشکم و  دـمحم »  » وا لوسر 

يورین بهذـم ، اج  نیا  رد  دنـشاب ، هدـش  عقاو  رگیدـکی  زا  يازجم  رود و  ياهلحم  عضاوم و  رد  هتفای  لیکـشت  نوگانوگ  ریاـشع  لـیابق و 
تسا و نآرق  رادربنامرف  عیطم و  مه  تلود  دوخ  اجنیا  رد  ییایفارغج . دودح  تیلم و  هن  دشابیم ، تعامج  هدنهد  قاصتلا  ملاس  حیحص و 

ناهج نیا  نمؤم  رظن  هب  دـهدب . قافن  قاقـش و  داقتنا و  هزاجا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دراذـگیمن  یقاـب  يرگید  راذـگنوناق  يارب  یلاـجم 
عامتجا هب  تبـسن  رگیدکی و  هب  تبـسن  ار  دارفا  كولـس  زرط  نیناوق و  دعاوق و  نآرق  دشاب و  رتهب  ناهج  هک  رگید  ناهج  هب  تسا  يزیلهد 

زا ار  ییاضق  يایـس تایرظن  اهیروئت و  تسا  نکمم  ریغ  دـیامن . رگید  ملاع  هب  ملاع  نیا  زا  ار  ملاـس  لوحت  نآ  اـت  دـنکیم  نیعم  اـهنآ 
ار همه  یسایس  یعامتجا و  یـصخش و  یگدنز  زرط  یبهذم و  لوصا  هب  تبـسن  ار  راتفر  زرط  هک  یتامیلعت  دومن ؛ کیکفت  ربمایپ  تامیلعت 
هب مزلم  درف ، هک  یقـالخا  تادـهعت  ینعی  قوقح ، اـت  دـنکیم  نییعت  ناـسنا  يارب  فیلکت  هفیظو و  رتـشیب و  تاـمیلعت  نید  دـنکیم . نییعت 
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دنک یچیپرـس  تعاطا  زا  رگا  درادب و  فاعم  نآ  ماجنا  زا  ار  درف  دناوتیمن  نیمز  يور  رد  یماقم  چیه  تسا و  حرطم  دشابیم  نآ  يارجا 
روطنیا دنرادن  لوبق  ار  یمالسا  نیناوق  یفسلف  ای  یبهذم و  ساسا  اهییاکیرمآ  هک  اجنآ  زا  تسا .» هتخادنا  هرطاخم  هب  ار  دوخ  هدنیآ  تایح 

نیمه هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دـنک . بلج  ار  اـم  هجوـت  رظن و  دـناوتیمن  هدـیدرگ  ینتبم  بهذـم  ساـسا  رب  زیچ  ره  هک  دـننکیم  رکف 
يورین هـک  يا  هنوـگب  دـهد  ماـجنا  يزیگنا  تریح  زرط  هـب  تـسا  هتــسناوت  ار  یگرزب  لاـمعا  دوـشیم  دادـملق  یلمع  ریغ  هـک  یمتــسیس 

هب مالـسا  رد  قوقح  همدقم  . ) دبای ءالیتسا  ياهنارتیدم ، ییاقیرفآ  لحاوس  رب  ات  تخاس  رداق  ار  يدمحم  نییآ  هدنهد  قاصتلا  شخبتایح و 
هدننک نیمأت  نکر  نیمود  يویند  ياهرفیک  تازاجم و  نافلختم  تازاجم  مود  لماع  امنهر ) نیدـباعلانیز  ۀـمجرت  نوسکاج ، نوگوه  ملق 

هب تازاجم  هکلب  درمـش  ياهناگادـج  نکر  ار  نافلختم  تازاجم  عوضوم  ناوتیمن  تقیقح  رد  تسا و  نیناوق  يارجا  یعامتجا و  تلادـع 
تازاجم و هلئـسم  رد  مالـسا  یلو  دـنک  نیمـضت  یحوطـس  رد  ار  نیناوق  يارجا  دـناوتیم  هک  تسا  يدـحاو  لماع  نیـشیپ ، لماع  همیمض 
هب اهنت  ار  نادرمتم  نافلاخم و  مالـسا  الوا : دروآرد . يرتلماک  تروص  هب  ار  نیناوق  يارجا  هلئـسم  دـناوتیم  هک  دراد  یـصاخ  هار  اـهرفیک 

-1 تسا : هداد  رارق  رفیک  عون  ود  مرجم  يارب  هکلب  تسا  هدرکن  دـیدهت  یندـب  ياههیبنت  دـیعبت و  نادـنز و  لتق و  دـننام  يویند  ياـهرفیک 
: يورخا ياهرفیک  -2 ندز . قالـش  لتاق و  صاصق  دزد ، تسد  ندیرب  لیبق  زا  ددرگ  ارجا  هیرجم  هوق  هلیـسو  هب  دیاب  هک  يویند : ياهرفیک 

نآ زا  يرارف  هراـچ و  هک  يورخا  رفیک  هاـنگ ، يارب  هدرکن و  اـفتکا  يوـیند  ياـهرفیک  هب  هک  تسا  هطقن  نـیمه  رد  یهلا  نیناوـق  راـکهاش 
رد نانچنآ  يورخا  ياهرفیک  اما  دناهرب  ار  دوخ  يویند  ياهرفیک  لاگنچ  زا  دناوتب  ینیوانع  هب  مرجم  تسا  نکمم  تسا . هدش  لئاق  تسین 

نیا هب  تسا و  هانگ  یعقاو  تروص  لمع و  همزـال  اـهرفیک  نیا  زا  یخرب  اـسب  هچ  تسین  نآ  زا  ياهراـچ  هک  تسا  هتـسشن  راـکهنگ  نیمک 
تـسا هدش  دراو  نازودـنا  رز  هرابرد  هک  ریز  هیآ  دافم  هب  يدرف  رگا  یتسار  ددرگیم . لیدـبت  یـشتآ  هب  زیخاتـسر  زور  رد  هانگ  هک  ینعم 

َموَی میلأ -  باذَِعب  مُهرًـشَبَف  ِهللا  ِلیبَس  ِیف  اهَنوُقِفُنی  َو ال  َۀًضِفلا  َو  َبَهًذـلا  َنُوِزنکی  َنیذـلا  َو  . » ددرگب هانگ  رود  تسین  نکمم  دـشاب ، نمؤم 
/35و34 هبوت َنُوزنِکت » ُمتنُک  ام  اُوقوُذَـف  مُکِـسُفنإل  ُمتزَنَک  اـم  اذـه  مُهُروهُظ  َو  مُُهبونُج  مُهُهاـبِج و  اـِهب  يوُکتَف  َمًنَهَج  َراـن  یف  اـهیَلَع  یمُحی 

اهالط نامه  يزور  هدب  تراشب  كاندرد  باذع  هب  دنیامنیمن ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دـننکیم و  جـنگ  ار  هرقن  الط و  هک  ار  یهورگ  ]
سپ تسا  اهجنگ  نامه  اهشتآ  نیا  هک  دوشیم ] هتفگ  نانآ  هب   ] دوشیم هدز  غاد  اهنآ  تشپ  یناشیپ و  دندرگیم و  خرـس  خزود  شتآ  رد 

زا ملـسم  روط  هب  ددرگ  هاگآ  راوخابر و …  نمؤم و  لتق  هرابرد  یهلا  ياـهرفیک  زا  راـکهنگ  رگا  نینچمه  دیـشچب ]. ار  كاـندرد  باذـع 
هدـنریگ و ياههاگتـسد  تسا و  شوگ  مشچ و  رـسارس  ناهج  ناـمیا  اـب  درف  کـی  رظن  زا  دوشیم . هتـساک  ینـشور  عضو  هب  میارج  نازیم 

ربارب رد  دانـسا  نیا  مامت  هک  دـسریم  ارف  يزور  دـنیامن و  یم  سکعنم  و  هدومن ، طبـض  ار  ناسنا  ياهراک  لاـعفا و  هیلک  هدـننک ، سکعنم 
ُقِطنَی اُنباتِک  اذه  . » دنکیم نایب  ریز  تایآ  رد  ار  تقیقح  نیا  نآرق  دنیب  یم  رفیک  یعطق  دانـسا  نیا  قباطم  هتفرگ  رارق  یهلا  لدـع  همکحم 

لمع ار  هچنآ  اـم  دـیوگیم  نخـس  قـح  هب  هک  تـسا  اـم  ياههتـشون  نـیا   ] 29/ هیثاج َنولَمعَت .» ُمتنُک  اـم  ُخِسنَتـسَن  اـنُک  اـنإ  ًقَحلاـِب  مُکیَلَع 
.[ تسا هدامآ  نآ  طبض  يارب  یبقارم  هکنیا  رگم  دیوگیمن  نخـس   ] ق/18 ُدِیتَع » ُبیقَر  ِهیَدـَل  الِإ  لوَق  نِم  َظِفلَی  ام  .[ » میتشونیم میدرکیم 

يارجا عوضوم  هب  نآ  وترپ  رد  هدرک و  هجوت  شاداپ  عوضوم  هب  دـیدرگ  نایب  هک  یحرـش  هب  رفیک ، ددـعت  رب  هوالع  مالـسا  ایناث : اـهشاداپ 
راذـگنوناق اریز  تسا . هدـشن  هتفرگ  رظن  رد  یـشاداپ  نوناق ، هب  ِلـماع  يارب  زورما  نیناوق  رد  تسا . هدومن  يریدـقت  ناـیاش  کـمک  نیناوق 

ددرگیم و لماع  دـیاع  نآ  دوس  هک  یعامتجا  تلادـع  نیمأت  يارب  هک  تسا  یعامتجا  یناسنا و  هفیظو  نوناق  هب  لمع  هک  دـنکیم  روصت 
نآ فالخ  تسا  اهنآ  هجوتم  نیناوق  رثکا  هک  مدرم  هدوت  ایآ  و  دننک ؟ یم  كرد  ار  قطنم  نیا  دارفا  مامت  ایآ  یلو  تسا  یقطنم  بلطم  نیا 

نییعت اب  مالـسا  دشاب . هتـشاد  یـشاداپ  زین  نوناق  هب  لماع  دیاب  دراد  رفیک  فلخت  هک  روط  نامه  دنیوگ  یم  دوخ  اب  نانآ  دنرادن ؟ راظتنا  ار 
زا يوریپ  تعاطا و  هب  دـنیوج و  يرود  ناهانگ  زا  راکدوخ  روط  هب  نانآ  ات  دـنک ، رپ  اههدوت  نهذ  رد  ار  ـألخ  نیا  تسا  هتـسناوت  اهـشاداپ 

شرتسگ ربارب  رد  ار  لام  ناج و  زا  تشذـگ  یگدازآ و  حور  دارفا ، رد  هنوگچ  هک  دـییامرفب  تقد  ریز  هیآ  نومـضم  رد  دـنیارگب . نیناوق 
« َنُولَتُقی َو  َنُوُلتْقَیَف  ِهللا  ِلـِیبَس  یف  َنُوِلتاـُقی  َو  َۀًـنَجلا  ُمَُهل  ًنَأـِب  مَُهلاومَأ  َو  مُهَـسُفنَأ  َنینِمُؤملا  َنِم  يرَتشا  َهللا  ًنِإ  : » دـهدیم شرورپ  ادـخ  نییآ 
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دنـشکیم و دـننکیم ، داهج  ادـخ  هار  رد  نانآ  تسا ، هدومن  يرادـیرخ  تشهب  ربارب  رد  ار  نامیا  اب  دارفا  لام  ناج و  دـنوادخ   ] 111/ هبوت
يوس هب  ار  نانآ  هک  تسا  اهـشاداپ  نیمه  لفاون  ضیارف و  زا  معا  نیناوق  تیاعر  يارب  نامیا  اب  دارفا  زا  يرایـسب  هزیگنا  دـنوشیم ]. هتـشک 

ار فلختم  رفیک  زگره  عامتجا ، لد  رد  نوناق  ذوفن  يارب  مالسا  دومن . تلفغ  رثؤم  لماع  نینچ  کی  زا  دیابن  زگره  دنکیم و  مازعا  فده 
ار کین  لمع  رب  شاداپ  هک  یلاح  رد  هداد  رارق  مرج  لداعم  ار  رفیک  تلادـع ، تیاعر  رطاخ  هب  هکلب  تسا  هتفرگن  ناسکی  عیطم  شاداپ  اـب 

سک ره  . ] 160/ ماعنا اهَلثِم » الِإ  يزُجی  الَف  ِۀَئًیَسلِاب  َءاج  نَم  َو  اِهلاثمَأ  ُرـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَحلِاب  َءاج  نَم  : » دیامرفیم هکنانچ  هدرک  یفرعم  ربارب  هد 
.[ دنیبیم رفیک  فلخت ، رادقم  هب  دهد  ماجنا  یهانگ  سک  ره  دراد و  شاداپ  ربارب  هد  دهد  ماجنا  کین  راک  کی 

؟ دریگب تروص  دیاب  یتامادقا  هچ  هعماج ،  رد  دوجوم  یتلادع  یب  اب  هزرابم  يارب 

شسرپ

؟ دریگب تروص  دیاب  یتامادقا  هچ  هعماج ،  رد  دوجوم  یتلادع  یب  اب  هزرابم  يارب 

خساپ

و هعماـج ،  ياـه  هصرع  یماـمت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  تیاـعر  رب  یهلا  ناـگرزب  مالـسا و  سدـقم  نید  ناوارف  ماـمتها  مـغریلع  هنافـساتم 
یتلادع یب  زا  یخرب  دوجو  دهاش  ام  یمالـسا  هعماج  رد  زونه  صوصخ ،  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقمو  هر )  لحار (  ماما  ناوارف  تادیکات 

یب لاکـشا  یمامت  وحم  هزرابم و  هب  فظوم  یمالـسا  ماـظنو  هدوبن ،  یمالـسا  هعماـج  تموکح و  هدـنبیز  هجو  چـیه  هب  هک  میـشاب  یم  اـه 
دراوم رد  ناوت  یم  ار  هعماجرد  دوجوم  ياه  یتلادع  یب  اب  یلوصا  هزرابم  تامادقا  ياهراکهار  ساسا  نیا  ربدشاب  یم  هعماج  رد  یتلادـع 

سپ روشک :  یگدنزاس  هعـسوت و  ياهیزیر  همانرب  رد  یعامتجا  تلادع  تیاعر  هب  يدـج  هجوت  فلا -  دومن :  نایب  صتخم  تروصب  لیذ 
بجوم لدم  نیا  هک  دـش  هتفرگ  شیپرد  یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت  يارب  لدـم  روشک  يزاسزاب  نارود  زاغآ  سدـقم و  عافد  نارود  زا 
تخاس رهاظ  ار  دوخ  سکع  جیاتن  هعسوت  هک  يا  هنوگ  هب   . دیدرگ بولطم  ياهصخاشزا  هعماج  نتفرگ  هلـصاف  یـشزرا و  ياهداضت  زورب 

رد يرباربان  داجیا  اهـشزرا و  لوفا  یلـصا  لماع   ، هدـمآ لمع  هب  تاقیقحت  اهلیلحت و  زا  یخرب  رد  لماع  نیا   . دومن دـیدشت  ار  اه  هلـصاف  و 
فدـه  ، بالقنا زا  هلحرم  نیا  رد  دـنیامرف ( ( :  یم  دـنور ، نیا  زا  داقتنا  نمـض  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  تسا .  هدـش  هتـسناد  هعماـج 

اب یبالقنا ،  نامرآ  هیحور و  اب  ماوت  یعاـمتجا و  تلادـعاب  هار  مه  يداـم  هاـفر  نآ ،  رد  هک  هنومن  روشک  نتخاـس  زا  تسا  تراـبع  هدـمع 
بالقنا و ياقب  دشاب ، تلفغ  دروم  ای  فیعض  یلصا  نکر  راهچ  نیا  زا  کی  ره   . دوش نیمات  مالـسا ،  یقالخا  ياه  شزرا  زا  يرادروخرب 

 : ) ) دـنیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ص 286 و 287 . )  ج 1 ، تیالو ،  ثیدح  دـش ( ، ) )  دـهاوخن  نکمم  نآ  نوگانوگ  لحارم  زا  روبع 
ماظن فادها  اه و  نامرآ  همهزا  لدـع  طسق و  اریز  دـشاب  تلادـع  رب  ینتبم  دـیاب  اه  تیلاعف  همه  ساسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد 
هماقا رب  ینتبم  نآ  تهج  هک  تسا  دنمـشزرا  بوخ و  یماگنه  يداصتقا  ییافوکـشو  قنور  ساسا  نیا  رب  تسا و  رتزراب  رتالاو و  یمالـسا 

زج تسام و  فده  زا  ییزج  يداصتقا  دشر  هکلب   ، تسین مه  یلـصا  فدـه  ام  هعماج  رد  يداصتقا  دـشر   . دـشاب هعماج  رد  لدـع  طسق و 
فده هب  ار  اماه  همانرب  عومجم  رد  ای  ییاهنت ،  هب  شدوخ  ای  هک  تسا  ربتعم  یتقو  نآ  يداصتقا  همانربره  تسا ...  تلادع  زا  ترابع  رگید 

 ( ( ، ) تسین یفاک  دوشب  یهتنم  يداصتقا  دشر  هب  هک  نیا  رب  ضرف  دنک ، رود  یعامتجا  تلادع  زا  ار  ام  رگا  الا  و  دـنک ، کیدزن  تلادـع 
عورــشمان و ياـهتورث  ناـبحاصو  نابــصاغ  لاوـما  يریگ  سپزاـب  هرداـصم و  یکیزیف ،  دروـخرب  ب -   ( . 9/3/1372  ، تلاسر هماـنزور 

سپ زاب  هرداـصم و  - 1 دـنداد :  رارق  شیوخ  لدـع  تموکح  تامادـقا  هحولرـسار  یبالقنا  مهم و  مادـقا  ود  ع )  یلع (  ماـما  هدروآداـب : 
یم هنیمز  نیا  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  لاـملا .  تیب  زا  يدـنم  هرهب  رد  تاواـسم  يربارب و  تنـس  اـیحا  نابـصاغ 2 - لاوما  يریگ 
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هطیح هب  يزادـنا  تسد  نامولظم و  قوقح  هب  يدـعت  زواـجت و  طاـسب  روشک  رد  ییاـضق  تینما  نیماـت  مزـال و  نیناوق  اـب  دـنیامرف ... ( ( : 
هام تشهبیدرا  مهدزای  رد  هک  داسفاب  هزرابم  ناـمرف  رد  و  ص 287 . )  ج 1 ، تیالو ،  ثیدح  دوش ( ، ) )...  عمج  مدرم ،  یگدنزعورـشم 
هناگ هس  ياوق  يراکمه  یلدمه و  مزع ،  رگنایب ، دوخ  هک  دـندومن  دـیکات  مهم  رما  نیارب  دـندومرف  رداص  هوق  هس  نارـس  هب  باطخ   1380

شیادـیپ زا  يریگـشیپ  ج -   . دـشاب یم  یعامتجا  تلادـع  ققحت  داسف و  ندرک  نک  هشیر  يارب  هدـش  باسح  قیقد و  ياـه  يزیر  هماـنرباب 
ندروآ و يور  زا  يریگولج  هعماـج ،  رد  یتلادـع  یب  دوجو  اـب  هزراـبم  ياـههار  زا  رگید  یکی  دـیدج :  عورـشمان  نادـنمتورث  اـهتورث و 

تامادـقا مـها  اتـسار  نـیا  رد  تـسا  شیوـخ  ییاراد  مـجح  رب  ندوزفا  تورث و  نتخودـنا  هـب  یتـموکح  نازادرپاـک  ناـیلاو و  یگتخاـبلد 
یلاعت هللا  نا  دـنیامرف ( ( :  یم  ع )  یلع (  ماما  نارازگراک :  رگید  يارب  تموکح  نالووسم  ندوب  هنومنو  هوسا  - 1 زا :  دنترابع  هناریگشیپ 

دوخ هدومرف ،  بجاو  ضرف و  لدع  ناماما  رب  دنوادخ  هرقفریقفلاب ؛  غیبتی  الیک  سانلا ،  هفعضب  مهـسفنا  اوردقی  نا  لدعلا  همیا  یلع  ضرف 
درواین و ناجیه  هب  ار  وا  ، ریقف یتسدـگنت  ات   . دـنهن ربارب  نانآ  اب  ار  دوخ  یگدـنز  دـننک و  يریگ  هزادـنا  هعماج  مورحمو  ناوتان  راشقا  اـب  ار 

ترضح ناکیدزن :  يداصتقا  راتفر  نتفرگ  رظن  ریز  - 2 ص 325 )  هبطخ 209 ، هغالبلا ،  جـهن  ددرگن ( ، ) )  وا  يدوبان  تکاله و  بجوم 
یبلط يرترب  يوخ  هک  تسا  ینادنواشیوخو  ناکیدزن  ار  یلاو  دنیامرف ( (  یم  هنیمز  نیا  رد  رتشا ، کلام  هماندهع  زا  يزارفرد  ع )  یلع ( 

 ( ییامن عطق  ار  يدارفا  نینچ  متس  هشیر  هک  تسا  نآ  وت ، هفیظو  دنفاصنا ، تیاعر  هب  رضاحرتمک  دتـس ، داد و  رد  دنراد و  يزارف  ندرگ  و 
ترـضح نارازگراک :  ییاراد  رب  تراظن  یتلود و  تبقارم  تسارح و  تراظن ،  یـسرزاب ،  - 3 ص 441 . )  همان 53 ، هغالبلا ،  جـهن  ( ، ) 

نابوخ شنیزگ  لابند  هب  دریگ و  تروص  مزال  تقد  تلود  نادنمراک  شنیزگ  رد  دیاب  دـنیامرف ( ( :  یم  هنیمز  نیا  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ 
زا دـعب  رگا  نیاربانب  دـهد ، یم  رییغت  ار  نالووسم  راتفر  قالخا و  " ابلاغ تردـق ،  ماقم و  نوچ  تسا ،  يرورـض  زین  نانآ  راک  رب  تراـظن  ، 

ببـس هب  هداد و  هیوررییغت  جـیردت  هب  تسا  نکمم  دوشن ، یقیقد  تراظن  نانآ  درک  لمع  رب  الاب  زا  نادراـک ،  واـسراپ  دارفا  یتح  شنیزگ 
ص نآرق ،  راهب  رد  بالقنا  رجف  دـنوش ( ، ) )...  یمالـسا  تموکح  هاگتـسد  هب  تبـسن  تلم  يدامتعا  یب  بجوم  هفیظو  ماجنا  رد  یتسس 

یب دـبای و  یم  شیازفا  ناشقوقح  زا  اهنآ  كرد  مدرم ،  یهاـگآ  نازیم  نتفر  ـالاب  اـب  مدرم :  یهاـگآ  نازیم  ندرب  ـالاب  د - و 205 . )   203
اهنآ شقن  شرتـسگ و  طـسوتم  رـشق  قـیرط  نیا  زا  دنـشوک  یم  ناـشقوقح  هب  یباـیتسد  يارب  فـلتخم  اـحنا  هب  دـنریذپ و  یمن  ار  یتلادـع 

ياهشزرا دوجو  اریز  هعماج :  رد  یمالسا  ياهـشزرا  تیبثت  شرتسگ و  هب  يدج  هجوت  ه -   . دبای یم  شیازفا  یـسایس  ياهیریگمیمـصترد 
وه اولدعا  دـیامرف ( (  یم  میرک  نآرق  دوش  یم  هعماج  حطـس  رد  تلادـع  يارجا  داجیا و  بجوم   ... ودـهعت اوقت ، نامیا ،  دـننام  یمالـسا 
هک ره  هسفن ؛  نع  يوهلا  یفن  هلدع  لوا  ناکف  لدعلا  هسفن  مزلا  دـق  دـیامرف ( ( :  یم  زین  ع )  یلع (  ماما   ( 8 هدیام /  يوقتلل ( ، ) )  برقا 
 ( . هبطخ 87  ، هغالبلا جهن  دنک ( ، ) )  رود  دوخ  زا  ار  نوگانوگ  ياهـسوه  اوه و  تسیاب  یم  دوش  هتـسارآداد  لدع و  هیلح  هب  دهاوخ  یم 

ناریدـم رد  مالـسا  یـشزرا  ماظن  رب  ینتبم  يالقع و  دراد ، هشیر  ینورد  قیمع ،  يرواب  ققحت  هعماج ،  رد  یتلادـع  یب  اب  هزرابم  يارب  اذـل 
زین یغیلبت و  یگنهرف و   ، یشزومآ یماظتنا ،  و  یماظن ،  ییاضق ،  ییارجا ،  ینینقت ،  یمسر  ياههاگتسد  رد  هک  یناسک  ینعم  هب  هعماج - 

یشزرا ماظن  نیا  دیاب  دشاب و  یم  يرورض  مزال و  دننک ، یم  افیا  هدننک ،  نییعت  شقن  هعماج  رثوم  یلو  یمسر  ریغ  ياهداهن  اههاگتسد و 
تاناکما ندومن  مهارف  و -   . دبای یلجت  ورولبت  ییارجا ،  ياه  همانرب  روشک 3 - نالک  راتخاس  - 2 ناریدم ،  یقوقح  یقیقح و  راتفر  رد 1-

نوناقزا يددعتم  لوصا  رد  هک   ... هافر و نکسم ؛  لاغتـشا ،  تالیـصحت ،  ظاحل  زا  هعماج  دارفا  همه  يارب  يواسم  ياهتـصرف  طیارـش و  و 
یمالسا تموکح  همانلصف  ص 48  هرامش 17 ، یمالسا ،  تموکح  همانلصف  رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب   . دشاب یم  رولبتم   . ا  . ا یـساسا ج . 

،ص 256 و ص 264 اهـشزرا بالقنا و  ملع ،  وذ  یلع  ص 196  هعسوت ،  اهـشزرا و  روپرظن ، یقندمحم  ص 26 و ص 56  هرامش 18 ، ، 
ص 480;  هعماج ،  یموتانآ  روپ ، عیفر  زرمارف  رتکد 

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  ایآ 

خساپ

رد هک  تسا  نیمه  يارب  دراد و  هدنبیرف  بلاج و  يرهاظ  رگید ، تاملک  یضعب  یسارکومد و  يدازآ و  دننامه  یعامتجا  تلادع  هزورما ،
عامتجا رد  هنالداع  نیناوق  ّتیمکاح  یعاـمتجا  تلادـع  یقیقح  موهفم  دروخ . یم  مشچ  هب  هلمج  نیا  یبزح  بتکم و  ره  هماـنرب  هحولرس 

هک يا  هنوگ  هب  دوش . روراب  اه  لقع  دـبای و  شرورپ  اهدادعتـسا  دـسرب ; شقحب  یقح  بحاـص  ره  ینیناوق ، نینچ  هیاـس  ریز  رد  هک  تسا 
هنالداع ماظن  اب  دیاب  یتسه ، ناهج  زا  یـشخب  ناونع  هب  يرـشب  هعماج  دنیبن . متـس  یـسک  رذگهر ، نیا  زا  دوشن و  هتفرگ  هدیدان  یّقح  چیه 

خاسنتـسا نآ ، هیاپ  رب  یعامتجا  نیناوق  ات  میربب ، یپ  رتهب  یتسه  ناهج  هنالداع  نیناوقب  هکنیا  يارب  لاـح  دـشاب ; وسمه  دـننامه و  شنیرفآ 
، دنوادخ الوزت ;» نا  ضرالا  تاومسلا و  کسمی  َهللا  ْنِا  : » دیامرف یم  ( 41) رطاف هروس  رد  میرگن - : یم  میرک  نآرق  زا  هیآ  راهچ  هب  مینک ،
ار زیچ  ره  ادخ  ًاریدقت ;» هردقف  ییـش  لک  قلخ  و  : » دـیامرف یم  ( 2) ناقرف هروس  رد  دـیامرف - . یم  ظفح  يدوبان  زا  ار  نیمز  اه و  نامـسآ 

امئاق ملعلاولواو  هکئالملاو  وهالا  هلاال  هنا  هللادهش  : » دیامرف یم  ( 18) نارمع لآ  هروس  رد  دومرف - . رّرقم  صاخ  هزادنا  نآ  يارب  هدیرفآ و 
رد تسا - . هتشاداپرب  تلادع  هب  ار  ناهج  هک  یلاح  رد  دنهاوگ  زین  ناگتـشرف  تسین و  ییادخ  شدوخ  زج  هک  تسا  هاگآ  ادخ  طسقلاب ;»

دهاوخن یلیدبت  رییغت و  ادخ  ّتنـس  رد  زگره  الیوحت ;» هللا  ۀنـسل  دجت  نلوالیدبت  هللا  ۀنـسل  دجت  نلف  « ـ 531 ـ : دیامرف یم  ( 43) رطاف هروس 
ار ناهج  همه  دوخ و  ياـج  هب  ار  دوجوم  ره  هک  تسا  طّلـسم  ناـهج  ماـمت  رب  تردـق  کـی  ـالوا : هک  میمهف  یم  هیآ  راـهچ  نیا  زا  تفاـی .
زا تادوجوم  نایم  ًاثلاث : تسا ; هدش  هدیرفآ  یّـصاخ  دادعتـسا  ياراد  ینیعم و  هزادنا  هب  يدوجوم  ره  ًایناث : دـنک . یم  يرادـهگن  ًاعومجم 

همه هتفای و  لیکـشت  ناهج  ماـن  هب  يدـحاو  اـهنآ  عومجم  زا  هک  هتـشگ  رارقرب  یگنهآ  مه  نزاوت و  تلادـع  نوناـق  هب  گرزب  کـچوک و 
تسا و تباث  دشاب  ملاع  نیناوق  هک  ادخ  ّتنس  ًاعبار : دوش ; یم  هدیمان  ادخ  ّتنس  ای  ناهج  نوناق  نامه  هک  دنشور  کی  مظن و  کی  ياراد 
. میمهف یم  تادوجوم  لاوحا  هدهاشم  لقع و  هار  زا  مه  نآرق و  تایآ  زا  مه  ار  بلاطم  نیا  دهد . یمن  خر  یلیدبت  رییغت و  اهنآ  رد  زگره 
هک تسا  تردق  تساپرب . تلادع  تردـق و  هب  یتسه  ناهج  دنتـسه . نیناوق  نیا  موکحم  راچان  دـنناهج و  نیا  زا  یئزج  مه  زین  رـشب  دارفا 

هنوگ نآ  ار  يدوجوم  ره  هک  تسا  ینیوکت  تلادع  و  دنک . یم  ظفح  ندش  یشالتم  زا  ار  نآ  دراد و  یم  هاگن  دوخ  ياج  رد  ار  مسج  ره 
زیچ چیه  هک  تسا  تلادع  تردق و  نیا  هجیتن  رد  و  دناسر . یم  دوخ  قیال  لامک  هب  ار  همه  دهد و  یم  رارق  هتـسیاش  هاگیاج  رد  دـیاب  هک 

زا ار  هعماج  نآ  هک  دشاب  یتردق  دیاب  زین  يرشب  هعماج  رد  دنام . یم  ظوفحم  شدوخ  يارب  يزیچ  ره  دح  دنک و  یمن  زواجت  دوخ  دح  زا 
دح زا  یـسک  هن  ات  دنک  ظفح  شیارب  ار  وا  دح  دهد و  رارق  دوخ  دح  رد  ار  درف  هقبط و  ره  هک  دشاب  یتلادع  دـنک و  يرادـهگن  یـشاپورف 

دوبان دنک ، فلخت  نآ  زا  يدوجوم  ره  هک  تسامرف  مکح  تباث  ینیناوق  ناهج  رد  دنامب . مورحم  دوخ  دح  زا  یسک  هن  دنک و  زواجت  دوخ 
نآ زا  دسانـشب و  532 ـ ـ  ای دسانـشن و  ار  نیناوق  نآ  يا  هعماج  ره  هک  تسا  زاـین  یتباـث  نیناوق  هب  زین  یعاـمتجا  ماـظن  ءاـقب  يارب  دوش . یم 

533ـ ـ ) خساپ شسرپ و  شخب  دور ( . یم  انف  هبور  دنکن ، يوریپ 

؟ تسیچ قاقحتسا  تلادع و  طابترا  هابرد  يرهطم  موحرم  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ قاقحتسا  تلادع و  طابترا  هابرد  يرهطم  موحرم  هاگدید 
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دوخ هک  هنوگنامه  میوش  یم  روآدای  خساپ  رد  دوب  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  موحرم  هتـشون  یهلا  لدع  باتک  زا  یبلطم  حیـضوت  امش 
نیا رد  وا  قح  تاعارم  هک  دـشاب  یقح  ياراد  یباستکا  ای  یعیبط  روطب  ناـسنا  کـی  هک  تسا  نیا  قاقحتـسا "  " دـنا هداد  حیـضوت  ناـشیا 

ناموت لباقم 2000  رد  دـنک و  راک  ناسنا  يارب  زور  کـی  هک  درک  داد  رارق  يرگراـک  اـب  ناـسنا  رگا  ًـالثم  دوب  دـهاوخ  تلادـع  تروص 
نیا زا  دوشن و  تاعارم  قاقحتـسا  نیا  رگا  دراد و  ارد  ناـموت  تفایرد 2000  قاقحتـسا  زور  کی  را  ربارب  رد  رگدراک  نیا  دراد  تفاـیرد 

475ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدش  متس  رواب  دشن و  تاعارم  تلادع  دوش  هداد  مک  وا  هب  يزیچ  ناموت   2000

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوش ، یم  هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآ  یپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  هچ 

شسرپ

تـسد یعامتجا  تلادـع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودـب  ایآ  دوش ، یم  هدرمـش  دـیحوت  هب  داقتعا  دـمآ  یپ  یعامتجا ، تلادـع  اسب  هچ 
؟ تفای

خساپ

دیحوت و هب  داقتعا  اهنت  هک  ینعم  نیدب  تسا . یناگمه  یناهج و  تلادع  هدـمآ ، باسح  هب  دـیحوت  ياهدـمآ  یپ  زا  هک  یتلادـع  زا  روظنم 
زا دنیآرد و  یهلا  تموکح  کی  تحت  ناگمه  هک  يروط  هب  دنک  داجیا  نیتسار  یگنهآ  مه  تدحو و  دـناوت  یم  هک  تسا  یتسرپ  هناگی 

تلادع رارقتسا  يژولوئ  هدیا  رد  یگدنگارپ  هدیقع و  رد  تتشت  اب  ًاملـسم  دنریگب  ماهلا  یگدنز  رد  تسا ، ینامـسآ  همانرب  هک  همانرب  کی 
داحتا نآ ، دارفا  نیب  هک  تسا  ارجا  لباق  تلادـع  يا ، هعماج  رد  ًاـساسا  تسین . یلمع  رّـسیم و  دـحاو  لدـع  تموکح  ياول  تحت  یناـهج 

. دشاب راگدـنام  داحتا  ات  تسا ، دـیحوت  هب  هدـیقع  نامه  تدـحو ، نیا  هتـسیاش  كالم  دـهاوخ و  یم  روحم  يداحتا  نینچ  دـشاب و  رارقرب 
، دوش یم  میسقت  دارفا  نیب  يواسم ، روط  هب  هیامرـس  الثم  نآ ، هیاپ  رب  دراد و  ترهـش  یعامتجا  تلادع  ناونع  هب  ینیدریغ  عماوج  رد  هچنآ 
وا قاقحتـسا  هزادـنا  قـح و  هب  ار  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  تلادـع  هکب  تسین . يواـست  ياـنعم  هب  تلادـع  اریز  تـسا  دـقن  لـباق 

ار تورث  و  دنرگنب ، دید  کی  هب  رتمک  یکی  دراد و  يرتشیب  قاقحتسا  یکی  هک  ار  رفن  ود  هکنیا  دننام  تسا ، متس  يواست ، یهاگ  میناسرب .
هزادـنا تیاـعر  تلادـع ، نوچ  و  دـیآ . یم  رامـش  هب  بوسحم  متـس  رما  نآ  هک  تسا  یهیدـب  دـننک . میـسقت  ناـنآ  ناـیب  يواـسم  روط  هب 

تباث و نوناق  دمهفب و  قیقد  روط  هب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دارفا  قاقحتسا  هزادنا  دناوت  یمن  رشب  نیاربانب  تسا ، قاقحتسا  یگتسیاش و 
یتسرد هب  ار  يدوجوم  ره  قاقحتـسا  هزادناو  تسا  همه  راگدیرفآ  هک  دـنوادخ  تسد  هب  دـیاب  اهنت  راک  نیا  هکب  دـنک ، عضو  يا  هنالداع 

مازعا هار  زا  اهنت  رگید ، ياه  هنیمز  رد  تلادع  زین  یسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  ظاحل  نیدب  دریگ . تروص  دناد ، یم 
484ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . رّسیم  نانآ  یهلا  تموکح  و  483 ـ ـ  یهلا ناربهر  ناربمایپ و 

؟» دوسلا قدحلا  حالملا و  هوجولاب  مکیلع  « ؟ دراد ینعم  هچ  تیاور  هلمج  نیا  سپ  تسین  يداژن  ضیعبت  مالسا  رد  هکنیا  اب 

شسرپ

؟» دوسلا قدحلا  حالملا و  هوجولاب  مکیلع  « ؟ دراد ینعم  هچ  تیاور  هلمج  نیا  سپ  تسین  يداژن  ضیعبت  مالسا  رد  هکنیا  اب 
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مسج یباداش  یتمالس و  هک  تسین  یکش  دوش ، هتفرگ  هدیدان  مه  یگدنز  تاّیعقاو  هک  تسین  نیا  شیانعم  مالسا  رد  يداژن  ضیعبت  راکنا 
نوئـش رد  یمـسج  رظن  زا  رتدـنمورین  يا  هینب  نتـشاد  رثا  رب  ًاـعطق  تماـق  مدـق و  شوخ  تروص و  اـبیز  دارفا  دراد و  رثا  حور  یتمالـس  رد 

يرتشیب لیامت  يزیچ  ره  لماک  هب  یناسنا  ره  عبط  هک  تسا  ملـسم  بلطم  نیا  دـنرت و  طاشن  اب  رتدروخرب و  شوخ  یترـشاعم  یعاـمتجا و 
مه تیاور  و  تشاد . دـهاوخ  يرتشیب  هبذاج ي  دراد  یفاک  یی  هرهب  تحالم  یئابیز و  رظن  زا  هک  یناـسنا  ـالوصا  نآ و  صقاـن  هب  اـت  دراد 
ياه هبنج  رظن  زا  دارفا  يرترب  نایب  ماقم  رد  الـصا  دراد و  لیامت  نآ  هب  ًاترطق  یناسنا  ره  هک  تسا  ّتیعقاو  نیمه  هب  داـشرا  ماـقم  رد  اـیوگ 

هک تسا  1110 ـ ـ  مّلـسم هکلب  درادـن  هّجوت  یمـسج  يرهاظ و  ياهیئابیز  طقف  يربرب  ماقم  رد  مالـسا  هماـنرب  دوش  هتفگ  اـت  تسین  یناـمیا 
رت تسپ  دـشاب  يوقت  نایا و  اب  هک  يدرف  نیرت  تشز  زا  دـشابن  يوقت  نامیا و  ياراد  دـشاب  دـساف  تیونعم  رظن  زا  رگا  مه  دارفا  نیرتاـبیز 
رب دوب  نامیا  ادخ و  رون  زا  ولمم  ناشلد  هک  هایس  تشز و  دارفا  زا  یخرب  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالسا یمارگ  ربمایپ  دوخ  هک  نامه  تسا ،

1111ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) داد یم  حیجرت  يوقت  مک  ناناملسم  ناملسم و  ریغ  دارفا  نیرتابیز  نیرتدنمتورث و 

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  تاواسم 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  تاواسم 

خساپ

يوقت و يانبم  رب  شزرا  اهنت  تسا و  هدـش  یفن  هدـش ، هدرمـش  اهناسنا  يرترب  تلیـضف و  يارب  راّیعم  هک  یموهوم  ياـه  شزرا  مالـسا ، رد 
رگید ّتلم  رب  تاهج  نیا  زا  یتّلم  چـیه  تسین و  تلیـضف  رایعم  اهنیا ، لاثما  تورث و  داژن و  گنر و  ّتیلم و  نیاربانب  تسا . هداـجم  ملع و 

یبرع و یلع  یمجعل  یمجع و  یلع  یبرعل  لضفال  (( » هلآو هیلع  هللا  یلص  )) مرکا لوسر  ترضح  شیامرف  ربانب  درادن و  يرترب  تلیـضف و 
چیه هایـس و  رب  يدیفـس  چـیه  برع و  رب  یمجع  چـیه  مجع و  رب  یبرع  چـیه  يوقتلاب ; آلا  ضیبا  یلع  دوسـال  ـال  دوسا و  یلع  ضیبـال  ـال 

ساسارب یمالـسا  نیناوق  دنتـسه و  رادروخرب  يواـسم  قوقح  زا  دارفا  زین  قوقح  رظن  زا  (. 1 «) يوقت هب  زج  درادـن  يرترب  دیفـس  رب  یهایس 
یخرب هک  يا  هنوگ  1195 ـ ـ -  1 هب ـــــــــــــــــــــ  يواست  هکنیا  نآ  تسا و  مزال  هتکن  کی  يروآدای  تسا ، هدش  راوتـسا  لدـع  طسق و 

، دـنک تموکح  هعماج  رد  تاهج  مامت  زا  قلطم و  يواست  دـیاب  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  حرطم  هقبط  یی  هعماج  ناونع  تحت  اـه  هورگ  زا 
ماجنا يرتشیب  راک  شالت و  هک  دنتـسه  دارفا  یخرب  دوش . یم  دارفا  زا  يرایـسب  رب  ملظ  بجوم  ینعم ، نیا  هب  يواـست  اریز  تسین . حـیحص 

اه ناسنا  دوش  یم  هتفگ  یتقو  نیاربانب  تسا . ملظ  نیا  دنهد ، یم  ماجنا  رتمک  راک  هک  دشاب  يدارفا  هزادنا  هب  نانیا  قوقح  رگا  دـنهد ; یم 
هب هک  تسا  نیا  رت  حیحص  ریبعت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا و  ظوحلم  زین  اهراک  اهقاقحتـسا و  هزادنا  دنتـسه ، رادروخرب  يواسم  قوقح  زا 

1196ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش هدافتسا  لدع »  » و طسق »  » زا يواست »  » ياج

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوش ، یم  هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآ  یپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  هچ 

شسرپ
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تـسد یعامتجا  تلادـع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودـب  ایآ  دوش ، یم  هدرمـش  دـیحوت  هب  داقتعا  دـمآ  یپ  یعامتجا ، تلادـع  اسب  هچ 
؟ تفای

خساپ

دیحوت و هب  داقتعا  اهنت  هک  ینعم  نیدب  تسا . یناگمه  یناهج و  تلادع  هدـمآ ، باسح  هب  دـیحوت  ياهدـمآ  یپ  زا  هک  یتلادـع  زا  روظنم 
زا دنیآرد و  یهلا  تموکح  کی  تحت  ناگمه  هک  يروط  هب  دنک  داجیا  نیتسار  یگنهآ  مه  تدحو و  دـناوت  یم  هک  تسا  یتسرپ  هناگی 

تلادع رارقتسا  يژولوئ  هدیا  رد  یگدنگارپ  هدیقع و  رد  تتشت  اب  ًاملـسم  دنریگب  ماهلا  یگدنز  رد  تسا ، ینامـسآ  همانرب  هک  همانرب  کی 
داحتا نآ ، دارفا  نیب  هک  تسا  ارجا  لباق  تلادـع  يا ، هعماج  رد  ًاـساسا  تسین . یلمع  رّـسیم و  دـحاو  لدـع  تموکح  ياول  تحت  یناـهج 

. دشاب راگدـنام  داحتا  ات  تسا ، دـیحوت  هب  هدـیقع  نامه  تدـحو ، نیا  هتـسیاش  كالم  دـهاوخ و  یم  روحم  يداحتا  نینچ  دـشاب و  رارقرب 
، دوش یم  میسقت  دارفا  نیب  يواسم ، روط  هب  هیامرـس  الثم  نآ ، هیاپ  رب  دراد و  ترهـش  یعامتجا  تلادع  ناونع  هب  ینیدریغ  عماوج  رد  هچنآ 
وا قاقحتـسا  هزادـنا  قـح و  هب  ار  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  تلادـع  هکب  تسین . يواـست  ياـنعم  هب  تلادـع  اریز  تـسا  دـقن  لـباق 

ار تورث  و  دنرگنب ، دید  کی  هب  رتمک  یکی  دراد و  يرتشیب  قاقحتسا  یکی  هک  ار  رفن  ود  هکنیا  دننام  تسا ، متس  يواست ، یهاگ  میناسرب .
هزادـنا تیاـعر  تلادـع ، نوچ  و  دـیآ . یم  رامـش  هب  بوسحم  متـس  رما  نآ  هک  تسا  یهیدـب  دـننک . میـسقت  ناـنآ  ناـیب  يواـسم  روط  هب 

تباث و نوناق  دمهفب و  قیقد  روط  هب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دارفا  قاقحتسا  هزادنا  دناوت  یمن  رشب  نیاربانب  تسا ، قاقحتسا  یگتسیاش و 
یتسرد هب  ار  يدوجوم  ره  قاقحتـسا  هزادناو  تسا  همه  راگدیرفآ  هک  دـنوادخ  تسد  هب  دـیاب  اهنت  راک  نیا  هکب  دـنک ، عضو  يا  هنالداع 

مازعا هار  زا  اهنت  رگید ، ياه  هنیمز  رد  تلادع  زین  یسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  ظاحل  نیدب  دریگ . تروص  دناد ، یم 
طاطحنا نیملسم و  مال  ــ سا 132 ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . رّسیم  نانآ  یهلا  تموکح  و  131 ـ ـ  یهلا ناربهر  ناربمایپ و 

؟ دوش یم  بوسحم  لدع  هیوسلاب  ملظ  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  بوسحم  لدع  هیوسلاب  ملظ  ایآ 

خساپ

مدرم مومع  قوقح  ندرک  لامیاپ  دوش و  یم  لامیاپ  يواسم  روطب  همه  قح  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  اریز  تسا  یمومع  ملظ  هیوسلاـب  ملظ 
دزاس یمن  تلادع  اب  ملظ  تسا و  یصوصخ  ملظ  ندرک  ملظ  دارفا  زا  یضعب  هب  تبسن  هکنانچمه  تشاد  دهاوخ  مان  یمومع  زواجت  ملظ و 

دنـشاب هتـشاد  یقح  مادـک  ره  دـشاب و  یتیعمج  رگا  نیاربانب  دوش  هداد  شبحاص  هب  صخـش  ره  قح  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  تلادـع  اریز 
ار يرگید  دنهدب و  ار  رفنکی  قح  دنهاوخب  رگا  دنهدب و  واب  ار  یـسک  ره  قح  دنوش  لئاق  قرف  نانآ  نیب  هکنیا  نودب  هک  تسا  نآ  تلادع 

447ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا ملظ  زاب  دنهدن  ار  سکچیه  قح  رگا  نینچمه  تسا  ملظ  دنهدن 

ربارب مهاب  دنمتورث  ریقف و  دیاب  ارچ  تسا و  دودرم  مالسا  رظن  زا  يداژن  تاضیعبت  ارچ 

شسرپ
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؟ دنشاب 461 ـ ـ  ربارب مهاب  دنمتورث  ریقف و  دیاب  ارچ  تسا و  دودرم  مالسا  رظن  زا  يداژن  تاضیعبت  ارچ 

خساپ

مالـسا دید  ًالوصا  هک  تسا  نیا  دـناد  یم  موکحم  دودرم و  ار  عامتجا  فلتخم  تاقبط  نیب  ضیعبت  يداژن و  تاضیعبت  مالـسا  هکنیا  تلع 
يدحاو یساسا  ياهزاین  ياهتـساوخ و  يرادو  دحاو  تقیقح  کی  مالـسا  رظن  زا  ناسنا  تسا و  قیمع  عیـسو و  دید  کی  ناسنا  هب  تبـسن 

دهد یمن  رییغت  ار  یناسنا  تقیقح  تایـصوصخ ، ریاس  گنر و  داژن و  دنـشاب و  یم  ناسکی  ظاحل  نیا  زا  یناسنا  عون  دارفا  همه ي  تسا و 
رد ود  ره  هکنآ  اب  دشاب  لباق  يرتشیب  قوقح  دوخ  يارب  دنادب و  تسوپهایس  زا  رترب  ار  دوخ  ًالثم "  " تسوپدیفـس هک  درادن  یلیلد  نیاربانب 

ریقف هک  اریز  تسا  هتفرگ  همـشچرس  اج  نیمه  زا  زین  نیناوق  قوقح و  رظن  زا  ینغ  ریقف و  نیب  تاواـسم  دـنیواسم ، مه  اـب  تیناـسنا  تقیقح 
ود ره  هب  دیاب  اذل  تسا  يواسم  شنیرفآ  هب  طوبرم  نؤش  ریاس  تیناسنا و  رظن  زا  دنمتورث  اب  تسین  نکمتم  یلام  رظن  زا  هک  یصخش  ینعی 

يور يرترب ر  تلیضف و  كالم  مالـسا  462 ـ ـ . دـنک مک  ار  وا  یعقاو  شزرا  دـیابن  تورث  نتـشادن  دوش و  هداد  يدـحاو  یعامتجا  قوقح 
نآ تسامـش . نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  مکیقتا  هللادنع  مکمرکا  نا  دیوگ  یم  ًاحیرـص  هدرک و  راوتـسا  يونعم  ياه  هیاپ 

تسنارگید زا  رترب  وا  دنکن  هدولآ  هانگ  هبار  دوخ  كاپ  حورو  دشاب  ضحم  میلـست  یهلا  رماوا  ینید و  تاروتـسد  ماجنا  هار  رد  هک  یـسک 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسین يرترب  تلیضف و  كالم  ًادبا  مالسا  رظن  زا  يدام  تانوئش  ریقف ، ایدشاب  ینغ  دیفـس  ای  دشاب  هایـس  هاوخ 

ـ463ـ

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوش ، یم  هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآ  یپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  هچ 

شسرپ

تـسد یعامتجا  تلادـع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودـب  ایآ  دوش ، یم  هدرمـش  دـیحوت  هب  داقتعا  دـمآ  یپ  یعامتجا ، تلادـع  اسب  هچ 
؟ تفای

خساپ

دیحوت و هب  داقتعا  اهنت  هک  ینعم  نیدب  تسا . یناگمه  یناهج و  تلادع  هدـمآ ، باسح  هب  دـیحوت  ياهدـمآ  یپ  زا  هک  یتلادـع  زا  روظنم 
زا دنیآرد و  یهلا  تموکح  کی  تحت  ناگمه  هک  يروط  هب  دنک  داجیا  نیتسار  یگنهآ  مه  تدحو و  دـناوت  یم  هک  تسا  یتسرپ  هناگی 

تلادع رارقتسا  يژولوئ  هدیا  رد  یگدنگارپ  هدیقع و  رد  تتشت  اب  ًاملـسم  دنریگب  ماهلا  یگدنز  رد  تسا ، ینامـسآ  همانرب  هک  همانرب  کی 
داحتا نآ ، دارفا  نیب  هک  تسا  ارجا  لباق  تلادـع  يا ، هعماج  رد  ًاـساسا  تسین . یلمع  رّـسیم و  دـحاو  لدـع  تموکح  ياول  تحت  یناـهج 

. دشاب راگدـنام  داحتا  ات  تسا ، دـیحوت  هب  هدـیقع  نامه  تدـحو ، نیا  هتـسیاش  كالم  دـهاوخ و  یم  روحم  يداحتا  نینچ  دـشاب و  رارقرب 
، دوش یم  میسقت  دارفا  نیب  يواسم ، روط  هب  هیامرـس  الثم  نآ ، هیاپ  رب  دراد و  ترهـش  یعامتجا  تلادع  ناونع  هب  ینیدریغ  عماوج  رد  هچنآ 
وا قاقحتـسا  هزادـنا  قـح و  هب  ار  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  تلادـع  هکب  تسین . يواـست  ياـنعم  هب  تلادـع  اریز  تـسا  دـقن  لـباق 

ار تورث  و  دنرگنب ، دید  کی  هب  رتمک  یکی  دراد و  يرتشیب  قاقحتسا  یکی  هک  ار  رفن  ود  هکنیا  دننام  تسا ، متس  يواست ، یهاگ  میناسرب .
هزادـنا تیاـعر  تلادـع ، نوچ  و  دـیآ . یم  رامـش  هب  بوسحم  متـس  رما  نآ  هک  تسا  یهیدـب  دـننک . میـسقت  ناـنآ  ناـیب  يواـسم  روط  هب 

تباث و نوناق  دمهفب و  قیقد  روط  هب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دارفا  قاقحتسا  هزادنا  دناوت  یمن  رشب  نیاربانب  تسا ، قاقحتسا  یگتسیاش و 
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یتسرد هب  ار  يدوجوم  ره  قاقحتـسا  هزادناو  تسا  همه  راگدیرفآ  هک  دـنوادخ  تسد  هب  دـیاب  اهنت  راک  نیا  هکب  دـنک ، عضو  يا  هنالداع 
مازعا هار  زا  اهنت  رگید ، ياه  هنیمز  رد  تلادع  زین  یسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  ظاحل  نیدب  دریگ . تروص  دناد ، یم 

ادخ تخانـش  ياههار  یـسانشادخ  راگدـیر ، ـ فآ تالاؤس )  هب  خـساپ  شخب  تسا ( . رّـسیم  نانآ  یهلا  تموکح  یهلا و  ناربهر  ناربمایپ و 
یلقع یتافآ 

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  ایآ 

خساپ

رد هک  تسا  نیمه  يارب  دراد و  هدنبیرف  بلاج و  يرهاظ  رگید ، تاملک  یضعب  یسارکومد و  يدازآ و  دننامه  یعامتجا  تلادع  هزورما ،
عامتجا رد  هنالداع  نیناوق  ّتیمکاح  یعاـمتجا  تلادـع  یقیقح  موهفم  دروخ . یم  مشچ  هب  هلمج  نیا  یبزح  بتکم و  ره  هماـنرب  هحولرس 

هک يا  هنوگ  هب  دوش . روراب  اه  لقع  دـبای و  شرورپ  اهدادعتـسا  دـسرب ; شقحب  یقح  بحاـص  ره  ینیناوق ، نینچ  هیاـس  ریز  رد  هک  تسا 
هنالداع ماظن  اب  دیاب  یتسه ، ناهج  زا  یـشخب  ناونع  هب  يرـشب  هعماج  دنیبن . متـس  یـسک  رذگهر ، نیا  زا  دوشن و  هتفرگ  هدیدان  یّقح  چیه 

خاسنتـسا نآ ، هیاپ  رب  یعامتجا  نیناوق  ات  میربب ، یپ  رتهب  یتسه  ناهج  هنالداع  نیناوقب  هکنیا  يارب  لاـح  دـشاب ; وسمه  دـننامه و  شنیرفآ 
، دنوادخ الوزت ;» نا  ضرالا  تاومسلا و  کسمی  َهللا  ْنِا  : » دیامرف یم  ( 41) رطاف هروس  رد  میرگن - : یم  میرک  نآرق  زا  هیآ  راهچ  هب  مینک ،
ار زیچ  ره  ادخ  ًاریدقت ;» هردقف  ییـش  لک  قلخ  و  : » دـیامرف یم  ( 2) ناقرف هروس  رد  دـیامرف - . یم  ظفح  يدوبان  زا  ار  نیمز  اه و  نامـسآ 

امئاق ملعلاولواو  هکئالملاو  وهالا  هلاال  هنا  هللادهش  : » دیامرف یم  ( 18) نارمع لآ  هروس  رد  دومرف - . رّرقم  صاخ  هزادنا  نآ  يارب  هدیرفآ و 
رد تسا - . هتشاداپرب  تلادع  هب  ار  ناهج  هک  یلاح  رد  دنهاوگ  زین  ناگتـشرف  تسین و  ییادخ  شدوخ  زج  هک  تسا  هاگآ  ادخ  طسقلاب ;»

دهاوخن یلیدبت  رییغت و  ادـخ  تّنـس  رد  زگره  الیوحت ;» هللا  ۀنـسل  دـجت  نلوالیدـبت  هللا  ۀنـسل  دـجت  نلف  « ـ 2 ـ : دـیامرف یم  ( 43) رطاف هروس 
ار ناهج  همه  دوخ و  ياـج  هب  ار  دوجوم  ره  هک  تسا  طّلـسم  ناـهج  ماـمت  رب  تردـق  کـی  ـالوا : هک  میمهف  یم  هیآ  راـهچ  نیا  زا  تفاـی .
زا تادوجوم  نایم  ًاثلاث : تسا ; هدش  هدیرفآ  یّـصاخ  دادعتـسا  ياراد  ینیعم و  هزادنا  هب  يدوجوم  ره  ًایناث : دـنک . یم  يرادـهگن  ًاعومجم 

همه هتفای و  لیکـشت  ناهج  ماـن  هب  يدـحاو  اـهنآ  عومجم  زا  هک  هتـشگ  رارقرب  یگنهآ  مه  نزاوت و  تلادـع  نوناـق  هب  گرزب  کـچوک و 
تسا و تباث  دشاب  ملاع  نیناوق  هک  ادخ  ّتنس  ًاعبار : دوش ; یم  هدیمان  ادخ  ّتنس  ای  ناهج  نوناق  نامه  هک  دنشور  کی  مظن و  کی  ياراد 
. میمهف یم  تادوجوم  لاوحا  هدهاشم  لقع و  هار  زا  مه  نآرق و  تایآ  زا  مه  ار  بلاطم  نیا  دهد . یمن  خر  یلیدبت  رییغت و  اهنآ  رد  زگره 
هک تسا  تردق  تساپرب . تلادع  تردـق و  هب  یتسه  ناهج  دنتـسه . نیناوق  نیا  موکحم  راچان  دـنناهج و  نیا  زا  یئزج  مه  زین  رـشب  دارفا 

هنوگ نآ  ار  يدوجوم  ره  هک  تسا  ینیوکت  تلادع  و  دنک . یم  ظفح  ندش  یشالتم  زا  ار  نآ  دراد و  یم  هاگن  دوخ  ياج  رد  ار  مسج  ره 
زیچ چیه  هک  تسا  تلادع  تردق و  نیا  هجیتن  رد  و  دناسر . یم  دوخ  قیال  لامک  هب  ار  همه  دهد و  یم  رارق  هتـسیاش  هاگیاج  رد  دـیاب  هک 

زا ار  هعماج  نآ  هک  دشاب  یتردق  دیاب  زین  يرشب  هعماج  رد  دنام . یم  ظوفحم  شدوخ  يارب  يزیچ  ره  دح  دنک و  یمن  زواجت  دوخ  دح  زا 
دح زا  یـسک  هن  ات  دنک  ظفح  شیارب  ار  وا  دح  دهد و  رارق  دوخ  دح  رد  ار  درف  هقبط و  ره  هک  دشاب  یتلادع  دـنک و  يرادـهگن  یـشاپورف 

دوبان دنک ، فلخت  نآ  زا  يدوجوم  ره  هک  تسامرف  مکح  تباث  ینیناوق  ناهج  رد  دنامب . مورحم  دوخ  دح  زا  یسک  هن  دنک و  زواجت  دوخ 
يوریپ نآ  زا  دسانشب و  ای  دسانـشن و  ار  نیناوق  نآ  يا  هعماج  ره  هک  تسا  زاین  یتباث  نیناوق  هب  زین  یعامتجا  ماظن  ءاقب  يارب  3 ـ ـ . دوش یم 
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4ـ ـ ) خساپ شسرپ و  شخب  دور ( . یم  انف  هبور  دنکن ،

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوش ، یم  هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآ  یپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  هچ 

شسرپ

تـسد یعامتجا  تلادـع  هب  ناوت  یمن  يداقتعا  نینچ  نودـب  ایآ  دوش ، یم  هدرمـش  دـیحوت  هب  داقتعا  دـمآ  یپ  یعامتجا ، تلادـع  اسب  هچ 
؟ تفای

خساپ

دیحوت و هب  داقتعا  اهنت  هک  ینعم  نیدب  تسا . یناگمه  یناهج و  تلادع  هدـمآ ، باسح  هب  دـیحوت  ياهدـمآ  یپ  زا  هک  یتلادـع  زا  روظنم 
زا دنیآرد و  یهلا  تموکح  کی  تحت  ناگمه  هک  يروط  هب  دنک  داجیا  نیتسار  یگنهآ  مه  تدحو و  دـناوت  یم  هک  تسا  یتسرپ  هناگی 

تلادع رارقتسا  يژولوئ  هدیا  رد  یگدنگارپ  هدیقع و  رد  تتشت  اب  ًاملـسم  دنریگب  ماهلا  یگدنز  رد  تسا ، ینامـسآ  همانرب  هک  همانرب  کی 
داحتا نآ ، دارفا  نیب  هک  تسا  ارجا  لباق  تلادـع  يا ، هعماج  رد  ًاـساسا  تسین . یلمع  رّـسیم و  دـحاو  لدـع  تموکح  ياول  تحت  یناـهج 

. دشاب راگدـنام  داحتا  ات  تسا ، دـیحوت  هب  هدـیقع  نامه  تدـحو ، نیا  هتـسیاش  كالم  دـهاوخ و  یم  روحم  يداحتا  نینچ  دـشاب و  رارقرب 
، دوش یم  میسقت  دارفا  نیب  يواسم ، روط  هب  هیامرـس  الثم  نآ ، هیاپ  رب  دراد و  ترهـش  یعامتجا  تلادع  ناونع  هب  ینیدریغ  عماوج  رد  هچنآ 
وا قاقحتـسا  هزادـنا  قـح و  هب  ار  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  تلادـع  هکب  تسین . يواـست  ياـنعم  هب  تلادـع  اریز  تـسا  دـقن  لـباق 

ار تورث  و  دنرگنب ، دید  کی  هب  رتمک  یکی  دراد و  يرتشیب  قاقحتسا  یکی  هک  ار  رفن  ود  هکنیا  دننام  تسا ، متس  يواست ، یهاگ  میناسرب .
هزادـنا تیاـعر  تلادـع ، نوچ  و  دـیآ . یم  رامـش  هب  بوسحم  متـس  رما  نآ  هک  تسا  یهیدـب  دـننک . میـسقت  ناـنآ  ناـیب  يواـسم  روط  هب 

تباث و نوناق  دمهفب و  قیقد  روط  هب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دارفا  قاقحتسا  هزادنا  دناوت  یمن  رشب  نیاربانب  تسا ، قاقحتسا  یگتسیاش و 
یتسرد هب  ار  يدوجوم  ره  قاقحتـسا  هزادناو  تسا  همه  راگدیرفآ  هک  دـنوادخ  تسد  هب  دـیاب  اهنت  راک  نیا  هکب  دـنک ، عضو  يا  هنالداع 

مازعا هار  زا  اهنت  رگید ، ياه  هنیمز  رد  تلادع  زین  یسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  ظاحل  نیدب  دریگ . تروص  دناد ، یم 
484ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . رّسیم  نانآ  یهلا  تموکح  و  483 ـ ـ  یهلا ناربهر  ناربمایپ و 

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  ایآ 

خساپ

رد هک  تسا  نیمه  يارب  دراد و  هدنبیرف  بلاج و  يرهاظ  رگید ، تاملک  یضعب  یسارکومد و  يدازآ و  دننامه  یعامتجا  تلادع  هزورما ،
عامتجا رد  هنالداع  نیناوق  ّتیمکاح  یعاـمتجا  تلادـع  یقیقح  موهفم  دروخ . یم  مشچ  هب  هلمج  نیا  یبزح  بتکم و  ره  هماـنرب  هحولرس 

هک يا  هنوگ  هب  دوش . روراب  اه  لقع  دـبای و  شرورپ  اهدادعتـسا  دـسرب ; شقحب  یقح  بحاـص  ره  ینیناوق ، نینچ  هیاـس  ریز  رد  هک  تسا 
هنالداع ماظن  اب  دیاب  یتسه ، ناهج  زا  یـشخب  ناونع  هب  يرـشب  هعماج  دنیبن . متـس  یـسک  رذگهر ، نیا  زا  دوشن و  هتفرگ  هدیدان  یّقح  چیه 
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خاسنتـسا نآ ، هیاپ  رب  یعامتجا  نیناوق  ات  میربب ، یپ  رتهب  یتسه  ناهج  هنالداع  نیناوقب  هکنیا  يارب  لاـح  دـشاب ; وسمه  دـننامه و  شنیرفآ 
، دنوادخ الوزت ;» نا  ضرالا  تاومسلا و  کسمی  َهللا  ْنِا  : » دیامرف یم  ( 41) رطاف هروس  رد  میرگن - : یم  میرک  نآرق  زا  هیآ  راهچ  هب  مینک ،
ار زیچ  ره  ادخ  ًاریدقت ;» هردقف  ییـش  لک  قلخ  و  : » دـیامرف یم  ( 2) ناقرف هروس  رد  دـیامرف - . یم  ظفح  يدوبان  زا  ار  نیمز  اه و  نامـسآ 

امئاق ملعلاولواو  هکئالملاو  وهالا  هلاال  هنا  هللادهش  : » دیامرف یم  ( 18) نارمع لآ  هروس  رد  دومرف - . رّرقم  صاخ  هزادنا  نآ  يارب  هدیرفآ و 
رد تسا - . هتشاداپرب  تلادع  هب  ار  ناهج  هک  یلاح  رد  دنهاوگ  زین  ناگتـشرف  تسین و  ییادخ  شدوخ  زج  هک  تسا  هاگآ  ادخ  طسقلاب ;»

دهاوخن یلیدبت  رییغت و  ادخ  ّتنـس  رد  زگره  الیوحت ;» هللا  ۀنـسل  دجت  نلوالیدبت  هللا  ۀنـسل  دجت  نلف  « ـ 531 ـ : دیامرف یم  ( 43) رطاف هروس 
ار ناهج  همه  دوخ و  ياـج  هب  ار  دوجوم  ره  هک  تسا  طّلـسم  ناـهج  ماـمت  رب  تردـق  کـی  ـالوا : هک  میمهف  یم  هیآ  راـهچ  نیا  زا  تفاـی .
زا تادوجوم  نایم  ًاثلاث : تسا ; هدش  هدیرفآ  یّـصاخ  دادعتـسا  ياراد  ینیعم و  هزادنا  هب  يدوجوم  ره  ًایناث : دـنک . یم  يرادـهگن  ًاعومجم 

همه هتفای و  لیکـشت  ناهج  ماـن  هب  يدـحاو  اـهنآ  عومجم  زا  هک  هتـشگ  رارقرب  یگنهآ  مه  نزاوت و  تلادـع  نوناـق  هب  گرزب  کـچوک و 
تسا و تباث  دشاب  ملاع  نیناوق  هک  ادخ  تّنس  ًاعبار : دوش ; یم  هدیمان  ادخ  ّتنس  ای  ناهج  نوناق  نامه  هک  دنشور  کی  مظن و  کی  ياراد 
. میمهف یم  تادوجوم  لاوحا  هدهاشم  لقع و  هار  زا  مه  نآرق و  تایآ  زا  مه  ار  بلاطم  نیا  دهد . یمن  خر  یلیدبت  رییغت و  اهنآ  رد  زگره 
هک تسا  تردق  تساپرب . تلادع  تردـق و  هب  یتسه  ناهج  دنتـسه . نیناوق  نیا  موکحم  راچان  دـنناهج و  نیا  زا  یئزج  مه  زین  رـشب  دارفا 

هنوگ نآ  ار  يدوجوم  ره  هک  تسا  ینیوکت  تلادع  و  دنک . یم  ظفح  ندش  یشالتم  زا  ار  نآ  دراد و  یم  هاگن  دوخ  ياج  رد  ار  مسج  ره 
زیچ چیه  هک  تسا  تلادع  تردق و  نیا  هجیتن  رد  و  دناسر . یم  دوخ  قیال  لامک  هب  ار  همه  دهد و  یم  رارق  هتـسیاش  هاگیاج  رد  دـیاب  هک 

زا ار  هعماج  نآ  هک  دشاب  یتردق  دیاب  زین  يرشب  هعماج  رد  دنام . یم  ظوفحم  شدوخ  يارب  يزیچ  ره  دح  دنک و  یمن  زواجت  دوخ  دح  زا 
دح زا  یـسک  هن  ات  دنک  ظفح  شیارب  ار  وا  دح  دهد و  رارق  دوخ  دح  رد  ار  درف  هقبط و  ره  هک  دشاب  یتلادع  دـنک و  يرادـهگن  یـشاپورف 

دوبان دنک ، فلخت  نآ  زا  يدوجوم  ره  هک  تسامرف  مکح  تباث  ینیناوق  ناهج  رد  دنامب . مورحم  دوخ  دح  زا  یسک  هن  دنک و  زواجت  دوخ 
نآ زا  دسانـشب و  532 ـ ـ  ای دسانـشن و  ار  نیناوق  نآ  يا  هعماج  ره  هک  تسا  زاـین  یتباـث  نیناوق  هب  زین  یعاـمتجا  ماـظن  ءاـقب  يارب  دوش . یم 

533ـ ـ ) خساپ شسرپ و  شخب  دور ( . یم  انف  هبور  دنکن ، يوریپ 

تمدخ هب  ار  يراکدب  مناخ  هقیقد  دنچ  اهنت  فرص  اب  دناوت  یم  ینار  توهش  درم  ره  ایند ، یبهذم  رهشنالک  نیمود  ینعی  ام  رهـش  ياهنابایخ  رد  ارچ 
؟ دیئامنیمن بلس  مدرم  زا  ار  ییاهیدازآ  نینچنیا  ارچ  دریگب ؟

شسرپ

ار يراکدب  مناخ  هقیقد  دنچ  اهنت  فرص  اب  دناوت  یم  ینار  توهش  درم  ره  ایند ، یبهذم  رهشنالک  نیمود  ینعی  ام  رهـش  ياهنابایخ  رد  ارچ 
؟ دیئامنیمن بلس  مدرم  زا  ار  ییاهیدازآ  نینچنیا  ارچ  دریگب ؟ تمدخ  هب 

خساپ

اهنآ زا  یـضعب  هب  هک  دـنراد  شقن  نآ  رد  يددـعتم  لماوع  تسا و  یعامتجا  موش  ياههدـیدپ  زا  یکی  هراشا  دروم  عوضوم  هک  میناد  یم 
نس ندمآ  نییاپ  دایتعا و  رامآ  شیازفا  . 2 دراد ) لابند  هب  داسف  اجبان  تورث  اجبان و  رقف  یتاقبط (  ۀلصاف  ندمآ  دوجوب  . 1 مینک . یم  هراشا 

. دناهدش هدیشک  دایتعا  هب  هک  هداوناخ  تسرپرـس  طسوت  يدنمهلئاع  ۀنیزه  نیمأت  مدع  . 3 هداوناخ . ناینب  ندیـشاپ  مه  زا  نآ  عبت  هب  دایتعا و 
رهش رد  دراد ) ار  رصم  اداناک و  اکیرمآ ، زا  دعب  قالط  رظن  زا  مراهچ  ماقم  ناریا  دش  ناونع  رابخا  رد  هک  هنوگنآ  ، ) قالط رامآ  شیازفا  . 4

نارـسمه دایتعا  رثا  رد  هتفرگ  ماجنا  ياهقالط  زا 60 % شیب  دوش و  یم  قـالط  هب  رجنم  جاودزا  کـی  جاودزا  ره 4  زا  نارهت  لـثم  یگرزب 
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.5 دراد . لابند  هب  ار  لزنم  زا  نارـسپ  نارتخد و  رارف  تسرپرـسیب و  ینابایخ ، ناـکدوک  ندـمآ  دوجوب  ییاهقالطنینچۀـجیتن ، تسا . هدوب 
اب دروخرب  رد  نیناوـق  صقن  . 6 هداوناخ . یگدنز  ۀنیزه  نتفرالاب  عبتلاب  گرزب و  ياهرهـش  رد  هژیوب  ینیـشن  رهـش  ۀتخیـسگ  راسفا  شیازفا 

یماظتنا هاگتسد  ندرکلمعفعض  . 8 يدارفا . نینچ  ندادرارق  شـشوپ  تحت  تیبرت و  يارب  یتلود  تاناکما  دوبمک  . 7 یتالضعم . نینچ 
هب هجوت  اب  هتبلا  ییاضق  هاگتـسد  صقن  . 9 یهدـنامرفيرانکرب . نارهت و  لثمیگرزب  رهـش  رد  ورین  یهدنامرفندیـشکهمکاحم  هب  رطاخب و 
نآ ندومن  كرت  هب  هدش  هدربمان  لماوع  ۀمه  دنـشاب  یم  هدیچیپ  زین  اههنیمز  شیپ  لماوع و  نازیم  نیمه  هب  یعامتجا  لئاسم  ندوب  هدیچیپ 
رد یعون  هب  مدرم  ۀمه  تسین و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زج  يزیچ  نآ  تسا و  هدومن  دیکأت  نآ  رب  مالسا  هک  ددرگ  یم  زاب  یساسا 
 ) مالـسا ربمایپ  هک  دور  یم  شیپ  ییوس  هب  دوشن  یـساسا  يا  هراچ  نآ  يارب  رگا  اشحف  فارحنا و  ریـسم  اذـلف  دناهتـشاد  شقن  نآ  یلیطعت 

طلس تاکربلا و  مهنم  تعزن  کلذ  اولعفی  مل  اذاف  ربلا  یلع  اونواعت  رکنملا و  نع  اوهن  فورعملاب و  اورما  امریخب  یتما  لازتال  : " دنا هدومرف 
" ءامسلا یفالو  ضرالا  یفرصان  مهل  نکی  ملو  ضعب  یلع  مهضعب 

؟ درک رارقرب  هعماج  نامدوخ و  یگدنز  يایاوز  رد  ار  تلادع  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک رارقرب  هعماج  نامدوخ و  یگدنز  يایاوز  رد  ار  تلادع  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

يوردـنت و طیرفت ، طارفا و  زا  زیهرپ  اب  تسین  روما  رد  داصتقا  يورهنایم و  شنیزگو  یناسفن  ناوت  اوق و  لیدـعت  زج  تلادـع  هکیئاجنآ  زا 
تـسد تسا  لماکت  ریـس  دوصقم  لزنمرـس  هک  تلادـع  هب  ناوت  یم  ساسا  نآرب  یعاـمتجا  يدرف و  داـعبا  رد  یگدـنز  میظنت  يوردـنک و 
عـضوم ندومن  فافـش  يوردنک و  يوردنت و  طیرفت ، طارفا و  ۀطقن  تخانـش  تسا  رادروخرب  هژیو  تیمها  زا  اتـسار  نیا  رد  هچنآ  دیزای .

تسا رشب  فیلکت  نامه  هک  عضوم  نآ  نداد  ناشن  ددص  رد  ياهنوگب  کیره  قالخا  شناد  هقف و  ملع  هک  تسا  داصتقا  هنایم و  لادتعا و 
لوا ماگرد  ندادرارق و  قشمرس  ار  تسا  هنالدتعم  هنالداع و  فیلکت  نامه  هک  یهلا  ياهدیابن  اهدیاب و  هب  لمع  ساسا  نیا  رب  دنـشاب . یم 

لمتشم هک  دیاقع  زین  نآ و  لیاذر  كرت  یقالخا و  لیاضف  لیصحت  رب  لمتشم  هک  تایقالخا  حالصا  تابجاو و  هب  لمع  تامرحم و  كرت 
هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  ماما  ریبعت  هب  یکیرحت  یکاردا و  ياوق  رد  لادتعا  ریـسم  رد  تکرح  دشاب  یم  فراعم  لیـصحت  لهج و  ندودز  رب 

 = نآ لادـتعا  هک  يرظن  لـقع  دـشاب : یم  نینچ  لهج ص149  لـقع و  دونج  ثیدـح  حرـش  باـتک  زا  نآ  رـصتخم  رادومن  هک  دـشاب  یم 
هک توهـش )  ) بذجکیرحت ةوق  تعاجـش  نآ = لادتعا  هک  بضغ )  ) عفدسفن ياوق  تلادع  نآ = لادتعا  هک  یلمع  لقعکاردا  ةوق  تمکح 

تفع نآ = لادتعا 

؟ تسا رارقرب  یعقاو  يانعم  هب  لدع  ام  هعماج  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا رارقرب  یعقاو  يانعم  هب  لدع  ام  هعماج  رد  ایآ 

خساپ
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یم ملظ  اب  مزالم  تلادع و  فالخ  یئاجباج  هنوگره  تسا و  يراک  ره  هتـسیاش  ماجنا  دوخ و  ياجب  زیچ  ره  ندادرارق  لدع  هکیئاجنآ  زا 
نآ هتسیاش  روطب  نآ  نیمأت  رشب و  یعقاو  ياهزاین  ۀمه  یتسه و  ۀمه  قیقد  تخانش  اب  مزالم  هعماج  رد  تلادع  قیقد  تیاعر  نیاربانب  دشاب 

تلادـع يارجا  يارب  رذـگهر  نیا  زا  تسا  نآ  هب  یبایتسد  زا  ناوتان  رـشب  رکف  و  جراـخ ، رـشب  ياههشیدـنا  ةرتسگ  زا  یتفرعم  نینچ  تسا 
ياـناوت سدـنهم  یقیقح و  يانـشآدرد  يوـس  زا  یتاررقم  تسین  یهلا  تاررقم  یحو و  ساـسا  رب  اـهدرکلمع  مـیظنت  زج  ياهراـچ  یعقاو 
نیاربانب نارگید . زا  دادـما  ریغ و  هب  زاین  ره  زا  هتـسراو  ناسنا و  هب  تبـسن  روصت  قوف  رهم  تبحم و  دودـحمان و  یـشناد  اب  رـشب ، یتسه و 

و دوب . دهاوخ  یعقاو  تلادع  هب  يزایتسد  بیرـض  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  یهلا  اهدـیابن  اهدـیاب و  يارجا  رد  تیقفوم  نازیم  ساسا 
دـشابیمن یهلا  ماکحا  لماک  يارجا  یعدم  يدحا  ام  ۀعماج  رد  تسا . میقتـسم  ۀطبار  تلادـع  شرتسگ  یهلا و  ماکحا  يارجا  قیفوت  نیب 

تکرح رد  نآ  يوسب  ناریا  یمالـسا  تموکح  هک  دـنیادخ  قیوشت  دروم  نآ  ناگدـنور  تسا و  زاب  هراومه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هار  یلو 
. تسا

یتراپ ياردا و  داسف  یتاقبط ، هلصاف  ضیعبت و  نیلوئـسم ، یئارگایند  لاس : تشذگ 25  زا  نونکا  يرگدادیب  ملظ و  توغاط و  هیلع  رب  دـش  بالقنا 
لاس ود  دنتشادرب  ارم  هالک  مدرک و  تسکش  رو  بناجنیا  لاس 79  رد  لمع ، زا  یلاخ  نیلوئسم و  نیریش  راتفگ  ءارقف ، نتفراپ  ریز  ندش و  هفخ  يزاب ،

اد رد 

شسرپ

ياردا داسف  یتاقبط ، هلصاف  ضیعبت و  نیلوئـسم ، یئارگایند  لاس : تشذگ 25  زا  نونکا  يرگدادیب  ملظ و  توغاط و  هیلع  رب  دـش  بالقنا 
هالک مدرک و  تسکش  رو  بناجنیا  لاس 79  رد  لمع ، زا  یلاخ  نیلوئـسم و  نیریـش  راتفگ  ءارقف ، نتفراپ  ریز  ندش و  هفخ  يزاب ، یتراپ  و 

. دش عیاض  مقح  مریگب  لیکو  متسناوتن  لوپ  تاناکما و  نتشادن  تلع  هب  یلو  مدیود  دهشم  يرتسگداد  رد  لاس  ود  دنتشادرب  ارم 

خساپ

وت اب  میشاب . تیارب  یبوخ  روبص  گنس  تسا  دیما  میرازگـساپس . لاحـشوخ و  ياهدومن  لد  درد  ياهدرک و  رارقرب  طابترا  ام  اب  هک  نیا  زا 
تـسا رپ  ینونک  يایند  هک  ینادیم  یلو  میدش  تحاران  نارگن و  تیاهنیب  ياهدش  هجاوم  لکـشم  اب  هک  نیا  زا  هدومن و  يدردمه  راهظا 
حوطس رد  روشک  نالوئسم  یخرب  یبلط  ایند  زا  وت  دننامه  زین  ام  تسا . تلیـضف  هشیدنا و  درخ  نابحاص  نادنز  ایند  ًالوصا  تالکـشم و  زا 

یبلطایند مینادیم . ماظن  روشک و  تشونرس  هدنیآ و  يارب  گرزب  يرطخ  ارنآ  میربیم و  جنر  تدشب  اهناتسرهش  ناتـسا و  روشک  فلتخم 
ایند و تورث  لاـم و  دروخیم  ار  دارفا  ناـج  هروخ  دـننامه  هک  تسا  یکلهم  مسو  تسا  رّـضم  همه  يارب  فرـص  تاـیدام  هب  ندـیبسچ  و 

هاکناج ياهدرد  زا  يدرد  دـشاب و  نامورحم  هعماج و  تمدـخ  رد  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا  بوخ  هناـخ و ...  کـلم و  غاـب و  تراـجت و 
لاغتـشا ترـشع  شیع و  ییارگلـمجت و  یبلطاـیند و  هـب  يروـشک  نالوئــسم  هاـگره  دـهدیم  ناـشن  خـیرات  دزاـس . فرطرب  نادـنمدرد 
يزودـنا تورث  تسا . هتفر  شیپ  تکالف  رقف و  یعامتجا  یقالخا و  یـسایس ، طاـطحنا  طوقـس و  يوس  هب  تعرـس  هب  هعماـج  دـناهدیزرو 

. تسا كاـنرطخ  زیمآ و  هعجاـف  روشک  کـی  نالوئـسم  يارب  تسا و  هدنـشک  رّـضم و  هعماـج  ياـضعا  دارفا و  همه  يارب  رـصح  دـحیب و 
تـسایر يزودنا و  تورث  رد  هشیر  همه  همه و  نافیعـض و ...  قوقح  ندـش  لامیاپ  يزاب ، یتراپ  یتاقبط ، فالتخا  یتلادـعیب و  ضیعبت و 

، مودـخ ياـهناسنا  دوشیم و  یناـسنا  ياهـشزرا  اهتلیـضف و  نتفر  نیب  زا  يدوباـن و  بجوم  یتـح  هک  ياهنوـگ  هب  دراد  نالوئـسم  یبـلط 
رد یلع (  دـناهتفگ  اذـل  دـناسریم . تداهـش  هب  بّصعت  تلاهج و  ریـشمش  اب  ار  یلع (  نینمؤملاریما  دـننامه  یماقم  الاو  رتسگ و  تلادـع 
هب رگا  یتح  منادرگیم  زاب  نآ  نابحاص  هب  ار  دارفا  قوقح  دومرفیم : دیزرو و  یم  تلادع  تدشب  اریز  دیسر  تداهـش  هب  تدابع  بارحم 
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اهـشزرا هکلب  دراد  لابند  هب  ار  ضیعبت و ...  یتلادعیب و  اهنت  هن  ماقم  تسایر و  بح  يزودنا و  تورث  یبلط و  ایند  دـشاب . هتفر  نانز  نیباک 
تسود دنیبن . دوخ  يارب  یعنام  تراغ ، لواپچ و  ریسم  رد  ات  دناشکیم  يدوبان  یتسین و  ماک  هب  ار  تلیضف  ياهلبمـس  یناسنا و  لیاضف  و 

نیا زا  يرایـسب  دنتـسه و  هجاوم  نآ  اب  یفلتخم  ياـهناسنا  هنازور  هک  تسا  خـلت  تیعقاو  کـی  ياهدرک  ناـیب  امـش  هچنآ  راوگرزب  زیزع و 
هچ دـناهدش . طـقاس  یتسه  زا  امـش  لکـشم  هباـشم  یتالکـشم  لـیلد  هب  هک  يدارفا  اـسب  هچ  میتسه . عـالطایب  نآ  زا  امـش  نم و  ار  دراوم 

دیاب ام  همه  اما  دنوشیم و ...  دـندش و  راتفرگ  نادـنز و ...  تازاجم و  هب  هک  یهانگیب  ياهناسنا  هچ  دـناهدش . یـشالتم  هک  ییاههداوناخ 
هزرابم شالت و  دـیاب  تلادـع  هعـسوت  هار  رد  تفرگ . ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  قح  هک  مینک  كرد  میبایب و  ینـشور  هب  ار  تقیقح  نیا 

دقن داـقتنا و  ضارتـعا و  رگا  درک  دزـشوگ  روشک  هبتر  یلاـع  نالوئـسم  فـلتخم و  دارفا  هب  تخادرپ . تقیقح  ناـیب  يرگاـشفا و  هب  درک .
يرایسب زا  یمومع  راکفا  راشف  سرت  زا  بصانم  نابحاص  زا  يرایسب  ًانیقی  دیآرد  یناگمه  یگنهرف  تروصب  نالوئـسم  درکلمع  هنافـصنم 
نیارکف هب  طقف  سکره  هعماج  رد  رگا  یلو  دیزرو  دـنهاوخ  يراددوخ  يرـشب  نادـجو  تلادـع و  قح و  فالخ  تسیاشان و  ياهراک  زا 

رپ ایند  زیزع ، ردارب  دش . دهاوخ  لامیاپ  نادنمدرد  نیمولظم و  قح  دشاب  هتشادن  راک  يرگید  هب  دشکب و  بآ  زا  ار  شیوخ  میلگ  هک  دشاب 
هلباقم يارب  ًایناث  میوشن و  هدولآ  نآ  هب  ًالوا  میـشاب  بقارم  ام  هک  تسا  نیا  مهم  تسا  تسردان  تسیاشان و  لامعا  اههشیدـنا و  راکفا و  زا 

رد هربخ  هدبز و  دارفا  اب  تروشم  اب  مینک و  زاغآ  ار  یناگمه  ریذپان و  یگتسخ  شالت  اهیتخبدب  اهیهابت و  زا  هعماج  حالـصا  هزرابم و  و 
داهج نیا  رد  هشیدـنا  يأر و  بحاص  راکوکین و  دارفا  زا  یـضعب  اب  تروشم  اـب  زین  امـش  میـشوکب . تّیدـج  اـب  تلادـع  قح و  قاـقحا  هار 

. میـشاب هدرتسگ  نالک و  دسافم  زا  يراع  ملاس و  ًاتبـسن  ياهعماج  دهاشریگارف  هبناج و  همه  شالت  اب  هک  نآ  دـیما  دـیوش . میهـس  سدـقم 
. دشاب تروای  نابیتشپ و  دنوادخ  تقیقح  تلادع و  تیمکاح  قح و  هملک  يالتعا  هار  رد  تسا  دیما 

نیا مدرم  دیاب  ارچ  دنهدب ) خساپ  روهمج  سیئر  ای  ربهر  مراد  شهاوخ  هک  تسا  یلاؤس  نیا  ) دنریگ رارق  ضیعبت  دروم  دابانگ  مدرم  هشیمه  دیابارچ 
مدرم رهـش و  نیا  هب  هک  یتازیهجت  تاناکما و  نایاقآ ) امـش  فرط  زا  درادن (  دوجو  ضیعبت  رگا  ارچ  دـننک ،  ترجاهم  یکانتـشحو  روط  هب  رهش 

داد صاصتخا 

شسرپ

دیاب ارچ  دنهدب ) خساپ  روهمج  سیئر  ای  ربهر  مراد  شهاوخ  هک  تسا  یلاؤس  نیا  ) دنریگ رارق  ضیعبت  دروم  دابانگ  مدرم  هشیمه  دیابارچ 
هب هک  یتازیهجت  تاناکما و  نایاقآ ) امـش  فرط  زا  درادن (  دوجو  ضیعبت  رگا  ارچ  دـننک ،  ترجاهم  یکانتـشحو  روط  هب  رهـش  نیا  مدرم 

یلیخ مدرم  نیا  هب  هدش  هداد  هدعو  تاناکما  ارچ  دنتسبرب و  تخر  هدیسرن  زونه  رهش  نیا  زا  دندوب  هدش  هداد  صاصتخا  مدرم  رهـش و  نیا 
؟؟؟  ارچ ارچ  دوشیمن  هداد  رثا  بیترت  فیعض 

خساپ

تیرثکا زین  مدرم  دنیامن  هجوت  صاخ  ياهلأسم  تمس  هب  نالوئـسم  یتقو  دنتـسه  رگیدکی  دومن  هولج و  هعماج  کی  رد  مدرم  نالوئـسم و 
هب مادک  ره  مدرم  میتسه و  یتلادع  یب  ییارگ و  لمجت  یبلط و  هافر  دهاش  زورما  رگا  دننکیم . ادـیپ  ياهدـمع  هجوت  هلأسم  نامه  هب  اهنآ 
هک تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  دـننک  ادـیپ  يرتالاب  رترب و  تیعـضو  دنـشخب و  ءاقترا  ار  ناشدوخ  يدام  رظن  زا  دـننکیم  یعـس  ناشدوخ  روز 

تهج نیدب  رتشیب  مدرم  هک  تسا  یعیبط  دنتسه ،  ياهیحور  نینچ  ياراد  رضاح  هتـشذگ و  ياهلاس  رد  زین  روشک  نارازگراک  نالوئـسم و 
یهاگآ شیزفا  اهییارگ  هافر  ییارگ و  لمجت  اوران و  ياهضیعبت  یتلادعیب و  نیا  اب  هلباقم  ياههار  زا  یکی  زیزع  ردارب  دننک .  ادیپ  قوس 

نیا ًاملـسم  ًاعطق و  دنهد  رارق  تساوخزاب  هذـخاؤم و  دروم  ار  نالوئـسم  بوتکم  ریغ  بوتکم و  ياههناسر  قیرط  زا  ات  تسا  مدرم  شنیب  و 
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راکفا سرت  زا  زین  درک و  دهاوخ  راداو  دوخ  شور  یشم و  رد  رظن  دیدجت  هب  ار  نالؤسم  دنک  ادیپ  هدرتسگ  یمومع و  هبنج  رگا  اههذخاؤم 
هار زا  هکلب  ینلع  تروصب  مهنآ  مدرم  زا  یکدنا  دادـعت  رگا  یلو  داد  دـنهاوخن  ماجنا  ار  تسیاشان  فالخ و  ياهراک  زا  يرایـسب  یمومع 

دهاوخن دوجوم  دنور  حالطصا  رد  يریثأت  کشالب  دنزادرپب  نالوئسم  زا  هوکـش  هیالگ و  هب  یگداوناخ و . . .  ياهعمج  رد  طقف  ندز  قن 
یهورگ ياههناسر  هب  نالوئـسم  تاهابتـشا  اهفالخ و  اههوکـش و  اههیالگ و  ینامدوخ ،  ياهعمج  رد  ندز  قن  ياجب  رگا  یلو  تشاد . 

زا يرایـسب  زا  دـنیوگب و  خـساپ  یمومع  راکفا  هب  دـش  دـنهاوخ  ریزگان  دوشب  هبلاطم  دارفا  هعماج و  قوقح  قح و  نانآ  زا  دوشب و  هدیـشک 
بیرخت و يارب  هن  تین ، هزیگنا و  نیا  اـب  دـیاب  روـشک  دـنمورب  ناـناوج  امـش  تشاد  دـنهاوخ  رب  تـسد  اهيدـعت  فاـجحا و  اـهفالخ و 

شرتسگ رگید  شور  دیرامگب .  تمه  نقتمو  نشور  لیالد  اب  نالوئسم  درکلمع  یبایزرا  دقن و  هب  روما  دنور  حالصا  يارب  هکلب  فیعضت 
ره هدـنیامن  تسا . مدرم  بختنم  ناگدـنیامن  قیرط  زا  نالوئـسم  اههاگتـسد و  درکلمع  رب  تراـظن  یتلادـعیب  ضیعبت و  شهاـک  تلادـع و 

دنکب تراظن  دناوتیم  روشک  روما  لک  نایرج  رب  هکلب  دنکب  تراظن  دیاب  شدوخ  هقطنم  رهش و  رد  روما  يراج  دنور  رب  اهنت  هن  ناتسرهش 
نالوئسم درکلمع  دقن  اب  دنناوتیم  زین  یتلود  ریغ  تاسسؤم  اهنامزاس و  اهتیعمج ،  بازحا ،  دراذگب ، دقن  هتوب  هب  ار  نالوئسم  درکلمع  و 

امـش و هغدغد  هچنآ  يارب  نیاربانب  دنیامن ،  يریگولج  تافلخت  زا  يرایـسب  زا  دـننک و  تراظن  روما  تانایرج  دـنور  تحـص  یتسرد و  رب 
، دنـشاب هتـشاد  یناگمه  تراظن  نالوئـسم  درکلمع  رب  یمومع  راـکفا  دـیاب  تسامـش  رهـش  روشک و  تلیـضف  اـب  بوخ و  ناـناوج  یماـمت 

... ءاـشنا ا هراوـمه  تسا  دـیما  تسا . درکلمع  یتـسرد  رب  تراـظن  ناـشمهم  فیاـظو  زا  یکی  زین  مدرم  بـختنم  ناگدـنیامن  اههاگتـسد و 
. دیشاب هاوخ  تلادع  رتسگ و  تلادع 

؟ تسا نارگ  سانجا  ردق  نیا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نارگ  سانجا  ردق  نیا  ارچ 

خساپ

نابیرگ هب  تسد  نآ  اب  یناـسنا  عماوج  زا  يرایـسب  هک  تسا  يزورما  هعماـج  یعاـمتجا  ياـهیراتفرگ  تالـضعم و  زا  یکی  ینارگ  مروت و 
هطیح زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  ینوگانوگ  لماوع  للع و  ینارگ  تسا . هدـش  مخ  مدرم  زا  يرایـسب  ياههناش  مروت  راشف  رثا  رب  دنتـسه و 
هتفگ رگا  تسا . ناهج  حطـس  رد  اهتمیق  تاـناسون  یناـهج و  مروت  زا  یـشان  اـم  روشک  مروت  زا  یـشخب  تسا و  جراـخ  یلخاد ، تردـق 

زا یشخب  رد  لوحت  رییغت و  هنوگره  هک  تسا  هدش  دایز  اهیگتـسباو  تاطابترا و  ردقنآ  ینعی  تسا  یناهج  هدکهد  زورما  ناهج  دوشیم 
رد اهتمیق  اهدـمآرد و  شهاک  اهدـمآرد ، شیازفا  اهتمیق ، تاناسون  دـهد . رارق  ریثأت  تحت  ار  طاقن  دالب و  ریاس  دـناوتیم  كاخ  هرک 

رارق ریثأت  تحت  زین  ار  قطاـنم  ریاـس  ددـنویپب  عوقوب  ناـهج  زا  ياهقطنم  ره  رد  یناـهج  ياهیگتـسباو  لـیلد  هب  تامدـخ  اـهالاک و  یخرب 
تمیق دوشیم  حرطم  روشک  نیا  یتارداص  تفن  عطق  ای  شهاک  لامتحا  دـیآیم و  دوجوب  نارحب  قارع  رد  یتقو  لاثم  ناونع  هب  دـهدیم .

ياـهروشک يارب  یلو  دراد  یپ  رد  ار  دـمآرد  شیازفا  هدـننک  رداـص  ياـهروشک  يارب  تفن  تمیق  شیازفا  ًاـتعیبط  دـباییم  شیازفا  تـفن 
اـهالاک و شیازفا  بجوم  دـبای  رارمتـسا  شیازفا  نیا  رگا  هک  تسا  یعیبط  تشاد . دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  اـههنیزه  شیازفا  هدـننک  فرـصم 
اب دنتـسه  اهروشک  نآ  تامدـخ  اهالاک و  هدـننک  فرـصم  هک  یناسک  یمامت  اذـل  دـش  دـهاوخ  هدـننک  فرـصم  ياهروشک  رد  تامدـخ 

یناهج مروت  یناهج و  طیارش  زا  رثأتم  اهتمیق  شهاک  ای  شیازفا  زا  یخرب  نیاربانب  دش . دنهاوخ  هجاوم  تامدخ  اهالاک و  تمیق  شیازفا 
ریبدـت و نآ  بقاوع  راثآ و  اب  هلباقم  يارب  ناوتیم  هکلب  دـش  اهتمیق  شیازفا  عنام  ناوتیمن  میرادـن و  ارنآ  لمحت  زج  ياهراـچ  هک  تسا 
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شهاک يارب  یصاخ  ياهریبدت  دیاب  دشاب  یناهج  طیارش  زا  یشان  مروت  رگا  نیاربانب  تسا . جراخ  ام  تردق  زا  نآ  راهم  اریز  درک  هشیدنا 
ای دیلوت  شهاک  نآ  نیرتمهم  هک  تسا  یلخاد  مروت  لماوع  زا  يرگید  یشخب  ددرگ . ذاختا  یتلود  هبتر  یلاع  نالوئـسم  طسوت  نآ  تارثا 

هدننک دیلوت  تروص  نیا  رد  دشاب  تامدخ  اهالاک و  هدش  مامت  تمیق  شیازفا  هجیتن  رد  هیلوا و  داوم  تمیق  شیازفا  زا  یشان  تسا  نکمم 
مدرم هب  هژیو  صاخ و  ریبادت  اب  دـیاب  نالوئـسم  زین  تروص  نیا  رد  دـیامن . هیارا  يرتشیب  تمیق  اب  ار  شدوخ  يدـیلوت  يالاک  تسا  ریزگان 

دیلوت و یلو  دنک  ادیپ  شیازفا  الاک  دنچ  ای  کی  دیرخ  يارب  اضاقت  یتقو  ًاعبط  دنربیم و  موجه  رازاب  هب  دیرخ  يارب  دارفا  دباییم  شیازفا 
رد تفای . دـهاوخ  شرتسگ  یـشورفنارگ  راکتحا و  الاک ، دوبمک  تفای و  دـهاوخ  شیازفا  اهتمیق  دـشاب  هتـشادن  بسانت  اضاقت  اب  هضرع 

شهاک ار  هعماج  رد  دوجوم  یگنیدـقن  یلوپ  ياهتـسایس  لامعا  اب  دـنناوتیم  یتلود  ناراکردـنا  تسد  يداصتقا و  نالوئـسم  تروص  نیا 
دنکیم کمک  مروت  اهتمیق و  شیازفا  هب  هک  يرگید  لماع  دـننک . مادـقا  اـهتمیق  نتخاـس  لداـعتم  اـی  شهاـک و  تیبثت ، يارب  دـنهد و 

. دراد یمهم  شقن  صاخ  ییاهالاک  ای  الاک  دـیرخ  يارب  هعماج  دارفا  موجه  هعماج و  رد  بذاک  زاین  داجیا  رد  هعیاـش  تسا . یناور  لـماع 
دنچ فازگ و  ياهتمیق  اب  ار  دوخ  ياهلاک  يدایز  دادعت  دـنوشیم  قفوم  یهاتوک  نامز  تدـم  رد  هبرح  نیا  زا  هدافتـسا  اب  وجدوس  دارفا 

ثحب لاجم  هک  درمش  رب  ناوتیم  زین  يرگید  لماوع  للع و  دنبای . تسد  ياهدروآ  داب  ياهتورث  هب  لبق  زا  دننک و  هضرع  هعماج  هب  ربارب 
. تسین نآ 

؟ دشاب هتشاد  دوجو  ضیعبت  دیاب  هعماج  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  دوجو  ضیعبت  دیاب  هعماج  رد  ایآ 

خساپ

ینید یگنهرف و  رقف  ةدییاز  یعامتجا  رگید  تافآ  دـننام  زین  هلئـسم  نیا  تسا و  بولطمان  حـیبق و  يرما  عرـش  لقع و  رظن  زا  ضیعبت  ریخ ،
. دوشیم زاغآ  نآ  دارفا  حالصا  زا  هعماج  حالصا  هتبلا  هک  دراد ، هعماج  حالصا  دایز و  یگنهرف  راک  هب  زاین  نآ  ندرک  نکهشیر  هک  تسا 
هک يدراوـم  زا  تسا  ضیعبت  نینچ  ًاـعقاو  هک  يدروـم  صیخـشت  هک  تسا  هجوـت  لـباق  زین  هتکن  نیا  یلو  مینک  عورـش  دوـخ  زا  دـیاب  سپ 

. دراد هبناجهمه  شجنس  تقد و  هب  زاین  تسین ـ  نینچ  عقاو  رد  یلو  تسا  ضیعبت  ام  رظن  زا  ینعی  دشابیم ـ  امنضیعبت 

؟ دوشیمن ارجا  یبوخ  هب  زونه  رما  نیا  ام  روشک  رد  ارچ  تسیچ و  نآرق  رظن  زا  هعماج  رد  یعامتجا  تلادع  يارجا  هار 

شسرپ

؟ دوشیمن ارجا  یبوخ  هب  زونه  رما  نیا  ام  روشک  رد  ارچ  تسیچ و  نآرق  رظن  زا  هعماج  رد  یعامتجا  تلادع  يارجا  هار 

خساپ

زواجت طیرفت ، طارفا ، فارحنا  هنوگره  نیاربانب  دریگب ; رارق  دوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  لدـع  مینادیم 
راک کی  ره  وا ، ندب  ياههاگتـسد  مامت  هک  تسا  یـسک  ملاس  ناسنا  کی  تسا  لدـع  لصا  فالخ  رب  نارگید  قوقح  هب  زواجت  دـح ، زا 

: دوب دهاوخ  رامیب  تلادع  لصا  تیاعر  نودب  هک  تسا  ناسنا  کی  ندـب  دـننامه  زین  یناسنا  هعماج  دـهد . ماجنا  دایز  مکیب و  ار  شدوخ 
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یعامتجا تلادـع  مالـسا  رد  ورنیا ، زا  . "; دـهدیم  ناسحا  لدـع و  هب  نامرف  دـنوادخ ، لحن 90 )  ) َـن َـسْح  ?ًِ ْالا َو  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ  "

اهنت هن  مالـسا  رد  سپ  دراد ; رظن  رد  ار  يداـصتقا  شزرا  هلمج  زا  اـهشزرا ، ۀـمه  لداـعت  هک  یناـسنا  گرزب  تاواـسم  زا  تسا  تراـبع  )
ۀمه رد  هک  تسا  هدومن  نیعم  طسو ، دح  هنایم و  هار  ای  دصق  ناونع  هب  ار  یصاخ  كولس  شور و  هکلب  تسا  حیرص  روتـسد  کی  تلادع 

هب ار  اهتناما  هک  دهدیم  نامرف  امـش  هب  دـنوادخ  : " دـیامرفیم نآرق  هنومن  يارب  دـیامنیم ; صخـشم  ار  تلادـع  نشور  طوطخ  دراوم ،
يراکزیهرپ هب  هک  دینک  تلادـع  (; "58 أسن ، ."  ) دـینک يرواد  تلادـع  هب  دـینکیم ، يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  دـیهدب و  شنابحاص 

دنوادخ ماعنا 152" ;) ."  ) دییوگ نخس  تلادع  هب  دشاب ، ناکیدزن  دروم  رد  دنچ  ره  رظن ، راهظا  ماگنه  هب  هدئام 8" ;)  "  ) تسا رتکیدزن 
دیاش دهدیم ، زردنا  امـش  هب  دنوادخ  دنکیم ، یهن  متـس  رکنم و  اشحف و  زا  و  دهدیم ، نامرف  ناکیدزن  هب  شـشخب  ناسحا و  لدـع و  هب 

صخشم مه  ار  نآ  ياهراک  هار  یعامتجا  تلادع  هب  ندیـسر  يارب  مالـسا  هک  دوشیم  هدافتـسا  قوف  تایآ  زا  لحن 90 ) ."  ) دیوش رکذتم 
نوزفا مالـسا  رگید ، يوس  زا  تسا  طبترم  مه  رکذـت ) يراگزیهرپ و   ) تیونعم اب  یعامتجا  تلادـع  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  هدومن و 

هداد ناشن  دوخ  یتیبرت  یقـالخا و  ياـهدومن  رد  ار  يرگداد  رد  تماقتـسا  تلادـع و  يارجا  ياـههار  یهاوخداد  يرگداد و  رب  دـیکأت  رب 
هداد حیضوت  تحارـص  هب  ار  نآ  زا  یـشان  تارطخ  دب و  ياهدمآ  یپ  هدومن و  یهن  زآ  صرح و  زا  ددعتم ، دراوم  رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا 

دننکن روصت  زگره  دـنزرویم ، لخب  هدرک  اطع  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادـخ  هچ  نآ  هب  هک  یناسک  و  : " دـیامرفیم هراب  نیا  رد  نآرق  تسا 
هب هدرک و  یهن  ریذبت  فارـسا و  زا  نآرق  روطنیمه ، و  نارمع 180 ) لآ   "  ) تسا دـب  ناشیارب  هکلب  تسا  بوخ  نانآ  يارب  لـخب   [ نآ هک 

ناگدننک ریذبت  هک  ارچ  ماعنا 141" ;) ."  ) درادن تسود  ار  نافرـسم  دنوادخ  هک  دینکن  فارـسا  : " دننام تسا  هدومرف  هراشا  اهنآ  دسافم 
هدز ترسح  هدش و  تمالم  ات  امنم  یتسدهداشگ  مه   [ رایـسب نکم و  ریجنز  تندرگ  رب  ار  تتـسد  زگره  (; "27 أرسا ، "  ) دنناطیش ناردارب 

رب ار  ابیکـش  دارفا  تسا و  هدومرف  رما  تالکـشم  لمحت  ربص و  هب  بئاصم  ثداوح و  اب  دروخرب  رد  دـنوادخ  ( 29 أرـسا ،  "  ) ینام ياج  رب 
هداد هزاجا  وا  هب  هتسبن و  ملاظ  لباقم  رد  ار  مولظم  تسد  لاح  نیا  اب  ( 10 رمز ،  ) تسا هداد  میظع  شاداپ  دیون  اهنآ  هب  هدوتس و  ناشربص 

. ددرگ رارق  رب  یعامتجا  تلادـع  داینب  و  دزادـنارب ، ار  داسف  ۀـشیر  اـت  دـیامن  ناربج  ار  نآ  هتفرگ  رارق  زواـجت  دروم  هک  ياهزادـنا  هب  تسا 
رد یشزرا  یقالخا و  روما  تاعارم  يرفیک  لئاسم  رد  یعامتجا  تلادع  يارجا  هار  هک  دیآیم  رب  زین  تایآ  نیا  زا  ( 33 أرسا ، هرقب 194 ; )
رد نیا  تسا  نآ  رد  تماقتـسا  تردق و  زا  هدافتـسا  یعافد  ياههلوقم  رد  و  ارقف ، هب  یگدیـسر  فارـسا و  زا  يرود  يداصتقا  تاعوضوم 

هداد رارق  لالح  ار  ایند  یگدنز  ياهتذل  اهنآ  يارب  لاح  نیع  رد  هدناوخ و  ارف  ملع  بلط  هب  ار  مدرم  يرایـسب  تایآ  رد  هک  تسا  یلاح 
جاودزا و نامیپ و  هب  يرادافو  شورف  دـیرخ و  دـننام : تسا  هدوشگ  اهنآ  يور  هب  مدرم  اب  هطبار  رد  مه  ار  ییایند  ياههار  و  فارعا 32 )

رگید ياهیآ  رد  نینچمه  19و36 ; أسن ، 32 و  رون ، هدئام 1 ; هرقب 275 ; زا : تسا  ترابع  تایآ  نیا  ردام . ردپ و  رسمه و  اب  هتـسیاش  راتفر 
ةدننکنشور تایآ  نیا  صـصق 77 ) ."  ) درادن تسود  ار  نادـسفم  ادـخ  هک  شابم  داسف  يوجوتسج  رد  نیمز  رد  زگره  و  : " دـیامرفیم

یعامتجا تلادـع  باتک  کـی  نآرق  تفگ  ناوتیم  لـیلد  نیمه  هب  دوشیمن ; دودـحم  ترخآ  روما  هب  اـهنت  نآرق  رماوا  هک  تسا  رما  نیا 
زین ار  ایبنا  تثعب  ۀفـسلف  تسا و  نآ  رد  حیرـص  یعامتجا و  تلادـع  ساسا  هک  طسق "  " اریز تسا  ترخآ  ایند و  حالـص  لفکتم  هک  تسا 

ُساَّنلا َموُقَِیل  َناَزیِْملا  َو  َب  َـ َتِْکلا ُمُهَعَم  اَْنلَزنَأ  َو  ِت  َـ ِیَْبلِاب َنّ اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََقل   " تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  میرک  نآرق  رد  دهدیم ، لیکـشت 
نیناوق لطاب و  زا  قح  ییاسانـش   [ نازیم ینامـسآ و   [ باتک اهنآ  اب  میداتـسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام  ( 25، دیدح ;) طْسِْقلِاب

هبناج ۀمه  تدحو  گرزب 1 . لصا  ود  اب  یعامتجا  تلادع  ققحت  رد  مالـسا  نیاربانب  . "; دننک  تلادـع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک  لزان  هلداع 
تروص هب  ام  ۀعماج  رد  رما  نیا  ققحت  مدـع  تلع  و  دوریم . شیپ  تاعامتجا  دارفا و  نیب  یمومع  نماضت  لماکت و  لداعتم 2 . بسانتم و 
رتـشیب عـالطا  يارب   ) تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  ندرکن  اـنتعا  یقـالخا و  روما  هدرکن  تیاـعر  اوقت ، تیونعم و  دوـبمک  یعقاو 

رد یعامتجا  تلادع  رصاعم /  ۀشیدنا  شناد و  یگنهرف  ۀسسؤم  رـشن  يوسوم ص ،؟  نیدلالامجدیـس  مالـسا  رد  یعامتجا  تلادع  ر.ك 
 ( قورش رشن  بطق ص ،؟  دیس  مالسا 
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تسیچ یمالسا  لدع  زا  نیملسم  فارحنا  یلصا  تلع 

شسرپ

تسیچ یمالسا  لدع  زا  نیملسم  فارحنا  یلصا  تلع 

خساپ

لمع حیحـص  لـماک و  تروص  هب  اـیند  طاـقن  ماـمت  رد  تسه  هک  هنوـگ  نآ  مالـسا  تاروتـسد  نیناوـق و  هب  ناناملـسم  زا  یخرب  دـنچ  ره 
لودـع یمالـسا  لدـع  زا  ناناملـسم  دـننکیمن و  لـمع  نیناوق  نیا  هب  ناناملـسم  ۀـمه  مییوگب  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  یلو  دـننکیمن ،

، دنهاوخیم تسا و  ناناملسم  هب  ارتفا  تمهت و  عقاو  رد  هک  دنراد  مالسا  دض  رب  ار  یتاغیلبت  نینچ  تیحیسم  برغ و  يایند  يرآ  دناهدرک .
مومسم تاغیلبت  رد  ناشیا  دنونشن . ار  مالسا  تیناقح  گنهآ  ایند  مدرم  هک  دننک  يراک  دنناشوپب و  ار  تقیقح  تاغیلبت  هنوگ  نیا  قیرط  زا 

، رقف  ، تسا هدرک  داجیا  ناوارف  تالکشم  اهنآ  يارب  هتفرگ و  ار  ناناملسم  یقرت  تفرـشیپ و  هار  رـس  مالـسا  هک  دننکیم  غیلبت  نینچ  دوخ 
هلمج زا  هریغو  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  ایند  مدرم  فلتخم  نوؤش  رد  هک  یبـالقنا  لوحت و  زا  ناملـسم  لـلم  ندـنام  مورحم  نوناـق  دوبن  ملظ 

زا یـضعب  رد  قوـف  لـماوع  زا  یخرب  دـنچ ، ره  تسا .!!  ینید  تاروتـسد  زا  اـهنآ  يوریپ  یبهذـم و  دـیاقع  لوـعم  هک  تـسا  یتالکـشم 
تامیلعت هب  اهروشک  نیا  ناناملسم  ندوب  دنبیاپ  ياعدا  مالـسا و  ياعدا  رد  دیاب  ار  نآ  تلع  یلو  دروخیم ، مشچ  هب  یمالـسا  ياهروشک 

همین ای  كورتم  یمالـسا  عماوجزا  يرایـسب  رد  ادـخ  ناربمایپ  مالـسا و  تامیلعت  لوصا  زورما  فسأت  لاـمک  اـب  دومن . یـسررب  أـیبنا : ینید 
تینما حلص و  دوش ، هدایپ  حیحص  لماک و  تروص  هب  مالـسارگا  تسین  نیتسار  ناناملـسم  ةرهچ  عماوج  نیا  ةرهچ  تسا و  هدنام  كورتم 

يدنلبرس تزع و  شیاسآ و  هافر و  دح  نیرخآ  هب  دنوشیم و  لئان  دوخ  یعقاو  تداعـس  هب  اهناسنا ، مامت  دریگیم و  ارف  ار  اهناسنا  ۀمه 
ۀمه نیب  رد  نوناق  هب  مارتحا  يردارب و  تبحم و  دـش و  دـهاوخ  عطق  هشیر  زا  متـس  ایند ، رد  رگید  دنـسریم و  کین  قالخا  يزاین و  یب  و 

رد روآمرش  كانفسا و  عاضوا  تقیقح  رد  دوشیم . هدیچرب  راگزور  ۀحفص  زا  تکالف  یتسدیهت و  رقف و  دش و  دهاوخ  تیاعر  اهناسنا ،
هدـمآ دوجو  هب  ناناملـسم  نیب  رد  مالـسا  یعقاو  تاروتـسد  حور و  هب  ندرکن  لمع  ببـس  هب  لوا و  نامه  زا  یمالـسا  ياهروشک  نیا  نیب 

لئاـسم ر.ك  تسا (  نآ  نیناوـق  ندرمـش  کبـس  مالـسا و  میلعت  زا  يرود  اهمتـس ، ملظ و  یتلادـع و  یب  یگداـتفا و  بقع  تلع  تـسا و 
دیس برغ  ندمت  يامیـس  مالـسا و  يدراهتـشا ص 67ـ64 ، يدمحم  دمحم  همجرت  رفظم ، اضر  دـمحم  خیـش  عیـشت  هاگدـید  زا  يداقتعا 

 ( یمالسا تاراشتنا  رتفد  يرال ص 49 ، يوسوم  یبتجم 

ۀنیمز رد  میناوتیم  ردقچ  میتسه  نیمز  يور  رد  ادخ  ۀفیلخ  هک  اهناسنا ، ام  تسین  ملاظ  تسا و  لداع  ادخ  ینعی  تسا  لدع  ام  بهذم  لوصا  زا  یکی 
ۀمه ا تسا و  تلادع  نیع  میهدیم  ماجنا  هعماج  رد  هک  يراک  میهد  صیخشت  میناوتیم  اجک  زا  تسیچ  ملظ  لدع و  كالم  مینک  راک  تلادع 

شسرپ

ردـقچ میتسه  نیمز  يور  رد  ادـخ  ۀـفیلخ  هک  اهناسنا ، ام  تسین  ملاـظ  تسا و  لداـع  ادـخ  ینعی  تسا  لدـع  اـم  بهذـم  لوصا  زا  یکی 
میهدیم ماجنا  هعماج  رد  هک  يراک  میهد  صیخـشت  میناوتیم  اجک  زا  تسیچ  ملظ  لدع و  كالم  مینک  راک  تلادـع  ۀـنیمز  رد  میناوتیم 

؟ دناهدش دنمهرهب  نآ  زا  هعماج  دارفا  ۀمه  تسا و  تلادع  نیع 

خساپ
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، دشاب شدوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  ینعی  تلادع  تخانـش  ار  نآ  صیخـشت  ياهرایعم  تلادـع و  دـیاب  هنالداع  راتفر  تلادـع و  داجیا  يارب 
لدع قیداصم  صیخـشت  يارب  تسا  لدع  لصا  فالخ  رب  نارگید  قوقح  هب  زواجت  دح و  زا  زواجت  طیرفت ، طارفا ، فارحنا  هنوگره  سپ 

لدع و یلک  قیداصم  دنکیم و  مکح  ملظ  یتشز  حـبق و  لدـع و  ییوکین  نسح و  هب  ناسنا  لقع  تفرگ  کمک  تعیرـش  لقع و  زا  دـیاب 
ار یئزج  قیداصم  زا  يرایسب  درامشیم . تشز  دنادیم و  ملظ  ار  هانگیب  ناکدوک  نتشک  یناسنا  ره  لقع  ًالثم  دهدیم . صیخشت  ار  ملظ 

تسا راوتسا  لدع  ۀیاپ  رب  نید  ماکحا  مامت  اریز  درک ; عوجر  تعیرش  هب  اهنآ  صیخـشت  يارب  دیاب  داد و  صیخـشت  لقع  هار  زا  ناوتیمن 
لدع يراج  رهن  تلادـع و  ۀمـشچرس  نآرق  دـیامرفیم : میرک  نآرق  دروم  ردنینمؤملاریما  ترـضح  لحن 90 ) ... "  ) ِلدَـعلِاب ُرُمأَی  َهّللا  َّنِا  "

ناوتیم تایاور  نآرق و  لـقع و  قیرط  زا  نیارباـنب  دـهز ) . تاراـشتنا  هبطخ 198 ، یتشد ص 419 ، دـمحم  همجرت  هغـالبلا  جـهن  تسا ( 
هب هک  دباییم  ققحت  یتروص  رد  داقتعا  رد  تلادع  داقتعا ; رد  تلادـع  . 1 دوشیم : حرطم  هنیمز  هس  رد  تلادع  داد . صیخـشت  ار  تلادع 

تداعس بجوم  هچنآ  هک  نیا  رب  فقوتم  دروم ، نیا  رد  تلادع  یصخش  ياهراتفر  تافص و  رد  تلادع  میروایب 2 . نامیا  تسا  قح  هچنآ 
هک دباییم  ققحت  یتروص  رد  دروم ، نیا  رد  تلادع  هعماج  رد  تلادع  مییامن 3 . يرود  تسا  تواقش  هیام  هچنآ  زا  میهد و  ماجنا  ناسنا 

رفیک قحتـسم  رگا  و  دوش ، هداد  شاداپ  تسا  شاداپ  قحتـسم  عرـش  ای  لقع  رظن  زا  هک  یـسک  ره  هداد  رارق  شدوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره 
راگزاس تلادع  صیخشت  ياهرایعم  اب  هنیمز  هس  نیا  رد  ناسنا  ياهراتفر  رگا  دوش . هداد  نآ  قحتسم  هب  یقح  ره  و  دوش ، هداد  رفیک  تسا 

هّللا تیآ  هنومن  ریـسفت  یمالـسا /  تاراـشتنا  رتفد  ص 331 ، ییابطابط ج 12 ، همـالع  نازیملا  ر.ك  دوب (. دـهاوخ  هنـالداع  يراـتفر  دوب ،
. ( ص 366 نارگید ج 11 ، يزاریش و  مراکم 

يارب یلماع  تسردان  راتفر  نیمه  ایآ  تسیچ  تسا  یمالـسا  ۀـعماج  مان  هب  هک  ياهعماج  کی  رد  یتلادـع و ،... یب  اـیر ، غورد  همه  نیا  فیلکت 
تسیچ هراب  نیا  رد  ام  فیلکت  دییامرفب  ًافطل  تسین  دنتسه ) نید  نیرتهب  ياراد  هک   ) ناناملسم ندناوخ  مسیرورت 

شسرپ

یلماع تسردان  راتفر  نیمه  ایآ  تسیچ  تسا  یمالـسا  ۀـعماج  مان  هب  هک  ياهعماج  کی  رد  یتلادـع و ،... یب  ایر ، غورد  همه  نیا  فیلکت 
تسیچ هراب  نیا  رد  ام  فیلکت  دییامرفب  ًافطل  تسین  دنتسه ) نید  نیرتهب  ياراد  هک   ) ناناملسم ندناوخ  مسیرورت  يارب 

خساپ

عماوج رد  ملظ و ... داسف ، ایر ، غورد  یتلادعیب  كرش  رفک ، لیبق  زا  یـشزرا  ّدض  روما  تسا 1 . دای  نایاش  الاب  بلاطم  ةرابرد  ییاه  هتکن 
...، یتلادع و یب  ایر ، غورد  دننام : یشزرا  ّدض  یفنم و  روما  دوجو  تسا 2 . رتشیب  ام  ۀعماج  اب  هسیاقم  رد  برغ  يایند  رد  هژیو  هب  رگید 

ار یناگمه  جیسب  نآ  ندرک  نک  هشیر  يارب  تسا و  فسأت  ببـس  دشاب ، مک  رگا  یتح  نآ  جاور  تسا و  ریذپانراکنا  یمالـسا  ۀعماج  رد 
دیابن ای  دنک ، ایر  دـیابن  ای  دـیوگب ، غورد  دـیابن  هک  تسا  درف  نیا  لاثم  يارب  ددرگیم  زاب  هعماج  دارفا  کت  کت  هب  روما  یخرب  دـبلطیم .

بوخ و نیناوق  اب  دـنناوتیم  نادرم  تلود  تسا  تیریدـم  تموکح و  ةرابرد  لئاسم  یـضعب  اما  دـهد ; هار  شدوجو  رد  یفنم  ياهشزرا 
تلود مه  تلم و  مه  اـهشزرا ، ّدـض  ندرب  نیب  زا  يارب  ور ، نیا  زا  دـنربب ; نیب  زا  ار  اهیتلادـع و ... یب  زا  ياهدـمع  شخب  بوخ  يارجا 

ْمُکَّل لَعْجَی  َهَّللا  ْاوُقَّتَت  نِإ  ْاَُّونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی دوشیم " : ققحم  اوقت ، نامیا و  ۀیاس  رد  اهنت  مهم  نیا  و  دننک ، دروخرب  لماک  تیّدج  اب  دیاب 
تفلاخم زا ]  رگا  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  لاـفنا 29 )  ;) ِمیِظَْعلا ِلْـضَْفلا  ُوذ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ْمُِکتا   ?›َ ِّیَـس ْمُکنَع  ْرِّفَُکیَو  اـًناَقُْرف 

لطاب زا  ار  قح  نآ  وترپ  رد  هک  یصاخ  ینیب  نشور  و   [ دهدیم رارق  لطاب  زا  قح  ییادج  يارب  ياهلیـسو  امـش  يارب  دیزیهرپب ، ادخ  نامرف 
زا تاجن  هار  تسا  یهیدب  دراد ". میظع  شـشخب  لضف و  دنوادخ  دزرمآیم و  ار  امـش  دناشوپیم و  ار  امـش  ناهانگ  تخانـش و  دـیهاوخ 
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نماد هب  تسد  اهناسنا  مامت  رگا  هک  مسانـشیم  ار  ياهیآ  نم  : " دیامرفیم هراب  نیا  ردمرکا  ربمایپ  تسا  اوقت  یلمع  یقالخا و  ياهیهدب 
رارکت ار  نآ  اـهراب  دومرف و  توـالت  ار  تسا  اوقت  ةراـبرد  هک  قـالط  ةروس  ۀیآ 2  سپـس  تسا  یفاک  اهلکـشم  نآ  لح  يارب  دـننز ، نآ 

ار نامیا  معط  هاگ  چیه  ناسنا  : " دیامرفیم هراب  نیا  ردیلع  ماما  نینچ  مه  أفولا ). هسسؤم  ص 281 ، ج 67 ، یسلجم ،  راونالاراحب ، .") درک
تایآ و نیا  زا  ۀیمالسالا )  بتکلا  راد  ص 340 ، ; ج 3 ، ینیلک ، یفاک  .") دشاب يّدج  ای  یخوش  هاوخ  دیوگ ، كرت  ار  غورد  ات  دشچیمن 

ماکحا فراـعم و  تسا  دارفا  کـت  کـت  رد  اوقت  ناـمیا و  تیوقت  هعماـج  رد  اهيدـب  ندرب  نیب  زا  ِهار  نیرتهب  دوشیم ، هدافتـسا  تاـیاور 
: دننام دنسپان ، تافـص  زا  زیهرپ  عون  مه  ندرک  يرای  راثیا ، تبحم  تیمیمـص  افـص ، يربارب  تلادع  تیونعم  تکرب  ریخ ، شاهمه  مالـسا 

دب ار  مالـسا  ةرهچ  دننکیمن و  لمع  نآ  رگید  ياهشخب  هب  هدومن  لمع  اهروتـسد  زا  یـشخب  هب  ناناملـسم  هک  نیا  تسا  ملظ و ... غورد 
تـسا شـشخب  تمحر و  مالـسا  رد  لصا  تسا  هدید  رایـسب  ياههبرـض  دارفا  هنوگ  نیا  زا  مالـسا  دراد و  يرگید  باسح  دنهدیم ، هولج 
نابلاط دننام : ناناملـسم  یـضعب  يوس  زا  لامعا  یخرب  اما  دنکیم ; هزرابم  نآ  اب  هک  دشاب  یتلادـع  یب  داسف و  ملظ  ییاج  رد  هک  نآ  رگم 

، دوخ نشخ  لامعا  هنارجحتم و  کشخ و  ياهرکفت  اب  دنتسه و  رابکتسا  تسد  ناگتفایتیبرت  زا  هک  هک  هدعاقلا  ندال و  نب  ناتـسناغفا  رد 
درادـن و یطبريدـمحم  باـن  مالـسا  هب  دـنناوخب ، مـسیرورت  ار  ناناملـسم  دـنوشیم  ثعاـب  دـننکیم و  یفرعم  تنوـشخ  ِنـید  ار  مالـسا 
هب یبلطتنوشخ  ناونع  رگید ، ریبـعت  هب  تسا  هدرک  لـمحت  دوخ  راـنک  رد  ار  اـهفارحنا  هنوگ  نیا  هراومه  زیزع ، مالـسا  هک  سوسفادـص 

اهراک ياهراپ  بکترم  مادص و ... ای  نابلاط  ای  ندالنب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  ندرک  مهتم  مسیرورت  هب  ار  ناناملـسم  ای  نداد  ناناملـسم 
تسا هتفرگ  راک  هب  یعقاو  مالسا  اب  هلباقم  تهج  رابکتسا  هک  تسا  ياهویش  نیرتکد و  کی  ناونع  هب  تاماهتا  نیا  هکلب  دنوشیم ، ای  هدش 
دوکر هب  دباییم  يرتشیب  یگدنلاب  دشر و  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  زور  هب  زور  هک  ناملسمریغ  ناملسم و  للم  یهاوخ  مالـسا  ات 

نامه ج ۀیمالـسالا /  بتکلا  راد  ، 238 ص 236 -  نارگید ج 24 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) دراداو یگداتـسیا  و 
.( 415 ص 414 -  ، 11

دراد دوجو  شحاف  توافت  اهدمآرد  نیب  دوش  یمن  ارجا  تلادع  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

دراد دوجو  شحاف  توافت  اهدمآرد  نیب  دوش  یمن  ارجا  تلادع  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

یعامتجا تلادع  هب  ندیـسر  هار  تسا ، مهم  هچنآ  نایم  نیا  رد  دشابیم و  ناحلـصم  همه  مالـسا و  سدقم  ياهنامرآ  زا  یعامتجا  تلادع 
هیوسلاب میـسقت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا ؛ تلادـع  يارجا  ياههیاپ  هلمج  زا  یمالـسا ، هعماج  رد  تاناکما  هیوسلاـب  میـسقت  تسا .
لیـصحت فقو  ار  دوخ  رمع  مایا  نیرتهب  زا  ههد  ود  دودح  هک  یکـشزپ  تسین . ناسکی  دزمتـسد  ناسکی و  راک  اب  يواسم  ًامازلا  تاناکما ،
یـسکاب دشاب  انب  رگا  دوشیم ، قذاح  بیبط  کی  هرخالاب  دنکیم و  بسک  یفاک  هبرجت  شالت ، راک و  ههد  کی  اب  نآ  زا  سپ  دـنکیم و 
یکشزپ یملع  راک  لاس  یس  هجیتن  سپ  تسا ؟ تلادع  ایآ  دشاب ، ناسکی  هدیزرو  لاغتـشا  اهراکنیرتهداس  هب  هدادن و  دوخ  هب  یتمحز  هک 
دنمهرهب نآ  یمومع  تاناکما  لیصحت و  قح  زا  ناگمه  ینعی  دوش ؛ میسقت  هیوسلاب  دیاب  تاناکما  نیاربانب  دوش ؟ هبساحم  دیاب  اجک  یک و 

دروم رد  ددرگ . دـنمهرهب  یهلا  ياـهتبهوم  زا  یتسیاـب  دـهدیم ، ماـجنا  عومجمرد  هک  یـشالت  تمحز و  رادـقم  هب  زین  سکرهو  دنـشاب 
یلو تسارنه ، ملع و  هدش  شومارف  هک  يزیچ  نآ  تسا و  دمآرد  رمم  ًافرـص  یخرب ، يارب  كردم  هچرگ  تسا  ینتفگ  زین  ییارگكردم 
نتفر ـالاب  بجوم  شناد ، ملع و  قنور  ددرگیم و  شناد  ملع و  قنور  بجوم  عومجمرد  كردـم ، هب  نداد  شزرا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب 
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لیـصحت تهج  مدرم  یگتخیگنارب  يارب  تسایلماع  كردم ، تقیقح  رد  دش . دـهاوخ  نآ  یگدـنلاب  دـشر و  هعماج و  ياهیهاگآ  حـطس 
هبرجت کـی  رکذ  اـج  نیا  رد  تسین . اور  زگره  ضیعبت  یلو  تسا ؛ یعاـمتجا  ترورـض  کـی  اـهتوافت  هک  تفگ  دـیاب  هجیتـنرد  و  ملع .

همه يارب  يواسم  دزمتسد  هک  دندرک  یعس  یتدم  نانآ  قرش ، كولب  رب  اهتـسینومک  طلـست  نامزرد  هک  نیا  نآ  تسا و  دیفم  زین  یخیرات 
نآ حالـصا  هب  روبجم  هک  اج  نآ  ات  دـیدرگ  رجنم  هعماج  يداـصتقا  هخرچ  ندـش  فقوتم  هب  ًـالمع  راـک  نیا  یلو  دـنیامن ؛ رارقرب  لـغاشم 
زا بجوم  زین  ًاتیاهن  دننامب و  زاب  فلتخم  ياههتشر  رد  تفرـشیپو  تعنـص  رظن  زا  قرـش ، كولب  هک  دیدرگ  نآ  بجوم  راک  نیا  و  دندش .

. دش نانآ  ماظن  یگتخیسگمه 

؟  تسیچ یتاقبط  هلصاف  روشک و  هجدوب  لیم  فیح و  هرابرد  امش  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ یتاقبط  هلصاف  روشک و  هجدوب  لیم  فیح و  هرابرد  امش  رظن 

خساپ

قوقح ندوبالاب  فرـص  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  مینک ، دـییأت  درذـگیم  هعماج  رد  هک  ار  هچنآ  همه  میناوتیمن  ام  هراب  نیا  رد 
قوقح ندوب  الاب  لثم  رد  درمشربتلادع . فالخ  ضیعبت و  ناوتیمن  ار  هتفرشیپ  ياهلیبموتا  ای  هارمه و  نفلت  نتشاد  ای  لغاشم  زا  یخرب  رد 

زین هارمه  نفلت  نتـشاد  تسا . ریذپهیجوت  دـنراد  دوختاعجارم  رتافد و  يارب  هک  ینیگنـس  جراخم  هب  هجوت  اب  سلجم  ناگدـنیامن  يایازم  و 
لاح رد  تسا و  ناکم  نامز و  ره  رد  نانآ  هب  یـسرتسد  ناکما  ياربترورـض  یعون  هکلب  تسین ؛ زایتما  کی  روشک  يـالاب  نـالوؤسم  يارب 

نالوؤسم لاح  نیع  رد  تسا . هدافتـسا  لباق  رتالاب  ياهتیلوؤسم  رد  طقف  هدـشعطق و  اهلک  ریدـم  هدر  ات  هارمه  نفلت  زا  هدافتـسا  رـضاح 
زا يدج  روط  هب  دننک و  هدافتـسا  ترورـض  دـح  رد  اهنت  لاملاتیب  تاناکما  زا  هتـشاد و  رظن  دـمار  (ع ) یلعماما هریـس  دـیاب  هراومه  ماظن 

.} دنیامنیریگولج لاوما  لیم  فیح و 

؟ دراد یگتسب  یلماوع  هچ  هب  هعماج  رد  دوجوم  یتاقبط  هلصاف  امش  رظن  هب 

شسرپ

؟ دراد یگتسب  یلماوع  هچ  هب  هعماج  رد  دوجوم  یتاقبط  هلصاف  امش  رظن  هب 

خساپ

نیا رد  فلا ) مییامنیسررب : ار  هتکن  دنچ  راصتخا  تیاعر  اب  هک  مینکیم  شالت  ام  یلو  دراد ، ياهدرتسگ  عیسو و  هنماد  لاؤس  دروم  هچرگ 
یتاقبط فاکش  دوش  هتفگ  تسانکمم  هتبلا  تسین . ثحب  ياج  دراد  دوجو  يروآ  جنر  یتاقبط  هلصاف  ام  یمالـسا  هعماج  رد  نونکامه  هک 

هّیلب نیا  هب  دوخ  هبون  هب  زین  ام  هعماج  دـیدرت  نودـبیلو  تسام  یمالـسا  ناریا  زا  رتقیمع  رتعیـسو و  بتارم  هب  يرادهیامرـس  ياهروشک  رد 
-1 تسا . لیخد  ینوگانوگ  لماوع  هک  تسا  یعیبط  تسا  هتشگ  یتاقبط  هلـصاف  هب  رجنم  یلماوع  هچ  هک  نیا  اما  ب )  تسا . التبم  هاکناج 
، تسا هدیسر  ام  هب  هتشذگ  زا  هک  تسا  یموش  ثاریم  هکلب  تسین ، يروهظون  هلأسم  درذگیم  ناریا  رد  نونکامه  یتاقبط  هلصاف  زا  هچنآ 

ینهذ یمـسج و  ياهتیلولعم  راچد  یخرب  دنتـسه و  رتدـنک  یخرب  رتاـناوت و  یخرب  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابنار  دارفا  یتاذ  دادعتـسا  - 2
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يرگراک طیحم  زورید  لاثم : ناونع  هب  دـنکیم . افیا  ار  يرثؤم  شقن  زین  تعنـص  يژولونکت و  هلأسم  - 3 دننامیم ، بقعهجیتن  رد  هدوب و 
رـس ناهگان  تعنـص » لوغ   » یلو دشیمن  ساسحا  امرفراک  رگراک و  قوقح  نیب  یـشحافتوافت  دشیم و  کچوک  ياههاگراک  هب  دودحم 

تفرگ ینوزفا  يدـعاصت  روـط  هب  نارادهیامرـس  تورث  دـیلوت  شیازفااـب  دـش و  یمیظع  هناـخراک  هـب  لدـبم  کـچوک  هاـگراک  دروآرب و 
ماظن - 4 دـینک ،) هسیاـقم  دـمآرد  دـیلوت و  داـعباریاس  يزرواـشک و  رد  ار  هتکن  نیمه  ( ؛ دـنام تباـث  اـبیرقت  رگراـک  قوقح  هک  یلاـحرد 

راکتحا و - 6 تاـکز ،) سمخ و   ) یعرـش قوـقح  و  تاـیلام )  ) ینوناـق قوـقح  تخادرپ  زا  نتفر  هرفط  - 5 هنوگرامیب ، طـلغ و  يداـصتقا 
تردـن هب  انایحا و  - 10 نارگید ، هب  تنایخو  يرادربهـالک  - 9 یتلود ، لاوما  لاـملاتیب و  هب  تناـیخ  - 8 يراوخابر ، - 7 یشورفنارگ ،

دنچ نآتمیق  يدـماشیپ  رثا  رب  ناهگان  هدـیرخ و  ار  سنج  کی  زا  يدایز  رادـقم  يرجات  هک  نیا  ریظن  تسا . لـیخد  مه  هبقرتمریغ  ثداوح 
نآ تمیق  هدرک ، ادیپ  نیمز  نآ  هک  یبقرتمریغ  تیعقوم  رثا  رب  هتشاد و  یعارز  نیمز  راتکه  دنچ  یـسک  دییامرفب  ضرف  ای  تسا  هدش  ربارب 

هقبط هب  فاحجا  رد  اهلالد  اههطـساو و  شقن  - 12 يداصتقا ، نارازگراک  تیریدم  فعض  - 11 تسا و ،... هتفای  شیازفا  ربارب  نیدـنچهب 
تلاخد راـشف و  - 14 دوشیم ، راـب  ریذپبیـسآ  رـشق  ارقف و  شود  هب  تیاـهن  رد  هک  نـالک  ياـهشاپ  تخیر و  فارـسا و  - 13 فیعض ،

نیا تفرـشیپ  زا  ناوتیم  هنوگچ  اما  ج )  تشاد . دهاوخ  یپ  رد  ار  تکالف  یگدنامبقع و  زین  لاغتـشا  راک و  دوبن  - 15 یجراخ ، لماوع 
يداصتقا ماظن  نیا  دـیاب  لوا  هجرد  رد  - 1 دریگ : رارقهجوت  دروم  دـیاب  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياـهراکهار  درک ؟ يریگولج  هلـصاف 

نینچمه ینوناق و  ياـهتایلام  تخادرپ  نتفرگ  يدـج  - 3 هبرجت ، اب  دـمآراک و  ناریدـم  شرورپ  - 2 درک ، هجلاـعم  یحارج و  ار  راـمیب 
روط هب  ار  دـیلوت  راـک و  هنیمز  - 4 تساهدومرف ، نییعت  سدـقم  عرـش  هک  ياهماـع  حـلاصم  رد  نآ  تخادرپ  تاوکز و  ساـمخا و  نتفرگ 

ياهتسد ندرک  هاتوک  نتخادرپ و  یجراخ  ياهراشف  اب  هلباقم  هب  دراد  ناـکما  هک  اـجنآ  اـت  - 5 نتخاس ، مهارف  راشقا  همه  يارب  هنـالداع 
-7 ندرک ، مهارف  مدرم  هماـع  هاـفر  هنیمز  ییوجهفرـص  اـب  لـیم و  فیح و  فارـسا و  زا  يریگوـلج  - 6 یجراخ ، لـماوع  یئرماـن  یئرم و 

دروخرب - 8 ندرک ، دروخرب  هناعطاق  تورث ، نتـشابنا  يزودـنا و  رز  اب  هیآ 34 ) هبوت ، هروس   ) هدومرف دـیدش  راطخا  مالـسا  هک  هنوگنامه 
، یلاع لحارم  ات  ییادتبا  نارود  زا  مدرم  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  ماظن  یتیبرت  تسایـس  - 9 لاملاتیب ، رد  رگسالتخا  نئاخ و  دارفا  اب  يدـج 

اریز دشابن ؛ یـصخش  عفانم  هب  اهنت  سک  ره  تفایهر  دـننک و  ساسحاهداوناخ  کی  ءاضعا  نوچمه  ار  دارفا  ریاس  دوخ و  هناخ  ار  تکلمم 
دهاوخ تکاله  باقرغ  ار  همه  دـید  بیـسآ  یتشک  رگایلو  دـناسریم  تاجن  لحاس  هب  دوخ  اب  ار  همه  دوب  ملاـس  حیحـص و  یتشک  یتقو 

رادهناخراک دوس  نازیم  زا  عمج  رد  دـنوش و  رادروخرب  ایازم  ریاـس  ماهـس و  همیب و  زا  ددرگ و  ادا  هنافـصنم  رگراـک  قوقح  - 10 تخاس .
رد دوب . دهاوخ  زاستشونرس  رایسب  تلود  ماظن و  مسیناکم  دش ، رکذ  هک  يدراوم  همه  رد  - 11 ندوزفازگراک ، قوقح  نازیم  هب  هتساک و 

دمحم دیس  ص 303  ص 353 و ج 2 ، ج 1 ، ام ، داصتقا  - 1 ددرگیم : داهنشیپ  باتک  دنچ  هعلاطم  رتشیب  عالطا  تهج  تمسق ، نیا  همتاخ 
يرباربان داژن 4 - یمـشاه  دیهـش  ص 103  ام ، رـصع  لـئاسم  ییابطابط 3 - همـالع  ص 92  و  ص 38  عاـمتجا ، مالــسا و  ردـص 2 - رقاب 

ماظن مالسا و  ناگدنسیون 6 - زا  یهورگ  اهيرباربان  اهرـشق و  یـسانشهعماج  شوپهایـس 5 - دـمحم  همجرت : برک ، دراودا ج . یعامتجا 
يروفغ هدازلگ  یلع  رنهاب و  یتشهب و  دیهش   506 مالسا ، تخانش  بطق 7 - دمحم  ص 123  یتاقبط ،

؟ دنتسین تسیز  هداس  ع )   ) همئا لثم  ام  نالوئسم  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسین تسیز  هداس  ع )   ) همئا لثم  ام  نالوئسم  ارچ 

خساپ
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هدوب نینچ  زین  (ع ) یلعترـضح و  (ص ) ربمایپ هریـس  تسا . نآ  میلاعت  مالـسا و  دـیکا  هیـصوت  هعماج  نایاوشیپ  نارادـمامز و  یتسیز  هداس  {
نامورحم یگدـنز  زا  ًالوا  راـک  نیااـب  هک  ارچ  تسا ؛ فلتخم  ياـهشزغل  زا  نـالوؤسم  ظـفح  يارب  اـههمانرب  نیرتهدـنزاس  زا  شور  نیاو 

ترـضح دنریگیمن و . ... رارق  رز  نابابرا  ياههنتفـضرعم  رد  ایناثو  دننکیم  كرد  ار  اهتیعقاو  دنریگیمن و  هلـصاف  اهلقادـح  هعماج و 
. دـناهدرک هیـصوت  نآهب  ار  نالوؤسم  هراومه  هداد و  رارق  دـیکأت  دروم  ار  هیور  نیا  راـتفگ  لـمع و  رد  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  و  هر ) ) ماـما
. دوشیم هتفرگ  هلصاف  نشور  طخنیا  زا  رگید  ياههدر  رد  هاگ ، هچرگ  تسا ؛ بلطم  نیا  رب  ینشور  هاوگ  ماظن  نالوؤسم  یصخش  یگدنز 

رتگنت ار  فارحناداجیا  هنیمز  دوخ  تیـساسح  نیا  هک  اریز  تسا ؛ اـج  هب  رایـسب  عوضوم ، نیا  ربارب  رد  هعماـج  تیـساسح  تروص  ره  رد 
تاذ ياضتقا  هاگ  هک  ارچ  تسنادیتسیزهداس ؛ مدع  لیلد  ناوتیمن  زین  ار  ایب » ورب و   » حالطـصا هب  دـمآ و  تفر و  هنوگره  انمـض  دـنکیم .

یماـمت دوشیم ، دراو  رهـش  کـی  هب  روهمج  سیئریتـقو  هک  تسا  یعیبـط  ًـالثم  دـهاوخب ؛ نینچ  نیا  یلوؤسم  هک  نیا  هن  تسا  نینچ  راـک 
ره رد  دنکیم . میسرت  دیاهتشون  هک  هچنآ  زا  ییامش  دراوم  یخربرد  هک  دنراد  یتاعجارم  يراک  لیالد  هب  مدرم  زا  يرایـسب  اههاگـشناد و 

.} دهد رارق  ریثأت  تحت  ار  مالسا  دیکا  ومهم  هیصوت  نیا  دیابن  دناوتیمن و  یتحلصم  چیه  تروص 

مالس اب 

هراشا

دراد رارق  هفرم  راد و  هیامرس  رایتخا  رد  زیچ  ره  زا  لبق  يریگ  لکش  ضحم  هب  يژولونکت  ندمت و  رهاظم  دیراد  راضحتـسا  هک  روط  نامه 
حطـس ءاقترا  تهج  رد  شـالت  هنوگ  ره  فاـصوا  نیا  اـب  ددرگ .  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  هعماـج  فعـضتسم  رـشق  دـنامب  یقاـب  يزیچ  رگا  و 

هب رجنم  اهناسنا  یگدنز 

شسرپ

هفرم راد و  هیامرس  رایتخا  رد  زیچ  ره  زا  لبق  يریگ  لکـش  ضحم  هب  يژولونکت  ندمت و  رهاظم  دیراد  راضحتـسا  هک  روط  نامه  مالـس  اب 
ءاقترا تهج  رد  شالت  هنوگ  ره  فاصوا  نیا  اب  ددرگ .  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  هعماج  فعـضتسم  رـشق  دـنامب  یقاـب  يزیچ  رگا  دراد و  رارق 

نایوجـشناد ام  لیـصحت  هزیگنا  رگا  لاح  ددرگ .  یم   ( لوا هجرد  رد   ) نیهفرم شیاسآ  یتحار و  داـیدزا  هب  رجنم  اـهناسنا  یگدـنز  حـطس 
؟  دشاب هتشاد  دناوت  یم  یفطل  هچ  ییاه  شالت  نینچ  نیا   . دشاب یمالسا  هعماج  نادنمتسم  ارقف و  هب  تمدخ 

خساپ

اه هزیگنا  اه و  تین  دیابن  تسا و  ییازس  هب  تیمها  ياراد  ناوارف  تایاور  تایآ و  قبط  رب  ناسنا  تین  هزیگنا و  دوخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
وا و لـمع  زا  رتهب  نمؤم  تین  تسا : هدـمآ  زین  تسا و  هارمه  دوخ  تین  اـب  ناـسنا  هک  میراد  تیاور  رد  تسناد . شزرا  یب  کـچوک و  ار 

شزرا ياراد  یمالـسا ، هعماج  رد  اوتف  نایاونیب و  هب  تمدخ  دـصق  هب  ندـناوخ  سرد  تین  نیمه  نیاربانب  تسوا . لمع  زا  رتدـب  رفاک  تین 
ندرکن لیصحت  ندناوخن و  سرد  رگید  فرط  زا  تسا . هتـسیاش  ياهراک  بوخ و  لامعا  زا  يرایـسب  همـشچرس  أشنم و  هک  تسا  یناوارف 

ره هب  نوچ  دنک ، یمن  لح  ار  یلکشم  دسر  یم  راکعمط  ناراد  هیامرس  درد و  یب  نیهفرم  هب  لوا  هجرد  رد  نآ  هرمث  هک  لیلد  نیا  هب  امش 
دهعت الصا  هک  رگید  یناسک  دراد و  ناوارف  يرتشم  روما  نیا  دیشاب ، هتشادن  یمهس  يژولونکت  دربشیپ  رد  دیناوخن و  سرد  مه  امـش  لاح 
دوجو اب  نادنمتسم  ارقف و  هب  هک  مه  یمک  هرهب  نامه  دنوش و  یم  رـضاح  سرد  سالک  رد  امـش  ياج  هب  دنرادن  یهلا  یناسنا و  هزیگنا  و 
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زا ددرگ . یم  رت  قیمع  رتـشیب و  ءارقف  دـنمتورث و  نیب  هلـصاف  نیا  دـسر و  یمن  اـهنآ  هب  رگید  دیـسر  یم  امـش  دـننامه  تین  شوخ  يدارفا 
يراـختفا لوا  هجرد  رد  روشک ، یملع  حطـس  دربشیپ  تیقـالخ و  يروآون و  ملع و  رد  راـختفا  بسک  امـش و  ندـناوخ  سرد  رگید  هیواز 

تیوقت رابکتـسا  كرـش و  هاگودرا  ربارب  رد  اهنآ  یناـهج  تیعقوم  دوش  یم  ثعاـب  هک  تسا  یمالـسا  هعماـج  ناناملـسم و  مالـسا و  يارب 
هجوت دیاب  نمض  رد  تسا . یمهم  هتکن  والاو  شزرا  دوخ  نیا  ددرگ و  رتمک  یناهج  رابکتسا  هب  اهنآ  یتعنـص  یملع و  یگتـسباو  ددرگ و 

رـصتخم مک و  دنچ  ره  لاح  ره  هب  نوچ  دوبن  نیا  زا  رتهب  زین  ارقف  زور  لاح و  دوبن ، يروآ  نف  یملع و  ياه  تفرـشیپ  نیا  رگا  هک  تشاد 
ره هب  هک  تسا  نیا  ینایاپ  هتکن  تسا . رثؤم  اهنآ  یگدنز  عضو  دوبهب  رد  دوخ  نیا  دننک و  یم  هدافتسا  اه  تفرشیپ  نیا  بهاومزا  زین  اهنآ 

دوخ نیا  تسا و  هتخیمآ  مه  رد  نآ  ياجبان  ياه  يدـنم  هرهب  اب  هتـسیاش  ییاه و  يدـنم  هرهب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ایند  ملاـع  عضو  لاـح 
دوخ ترخآ  ایند و  تداعـس  ياتـسار  رد  هتـسیاش و  هرهب  زیچ  ره  زا  يرگن  هدـنیآ  هشیدـنا و  لقعت و  تیارد و  اب  دـیاب  هک  دنتـسه  اـهناسنا 
نوچ ای  درک و  یم  عارتخا  ار  نآ  دـیابن  ناسنا  سپ  دریگ ، یم  رارق  تسیاشان  هدافتـسا  دروم  تنرتنیا  نوچ  تفگ  دوش  یمن  الثم  دـنرادرب .
لحم شنیرفآ ، ملاع  لاح  ره  هب  ریخ  تسین ، تسرد  شندوب  لصا  سپ  دریگ . یم  رارق  مه  یقالخا  ریغ  هدافتسا  دروم  ویدیو ، نویزیولت و 

. دریگ رارق  شیامزآ  دروم  دیاب  یسک  ره  تسا و  ناحتما  یهلا و  شیامزآ 

؟ دریگب تروص  دیاب  یتامادقا  هچ  هعماج ,  رد  دوجوم  یتلادع  یب  اب  هزرابم  يارب 

شسرپ

؟ دریگب تروص  دیاب  یتامادقا  هچ  هعماج ,  رد  دوجوم  یتلادع  یب  اب  هزرابم  يارب 

خساپ

تادیکأت و  هعماج ، ياههصرع  یمامت  رد  یعامتجا  تلادع  تیاعر  رب  یهلا  ناگرزب  مالسا و  سدقم  نید  ناوارف  مامتها  مغریلع  هنافسأتم 
میـشابیم اهیتلادع  یب  زا  یخرب  دوجو  دهاش  ام  یمالـسا  هعماج  رد  زونه  صوصخ ، نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر ) ) لحار ماما  ناوارف 

هعماج رد  یتلادع  یب  لاکـشا  یمامت  وحم  هزرابم و  هب  فظوم  یمالـسا  ماظن  و  هدوبن ، یمالـسا  هعماج  تموکح و  هدنبیز  هجوچیه  هب  هک 
تروصب لیذ  دراوم  رد  ناوتیم  ار  هعماـج  رد  دوجوم  ياهیتلادـع  یب  اـب  یلوصا  هزراـبم  تامادـقا  ياـهراکهار  ساـسا  نیا  رب  دـشابیم 

عافد نارود  زا  سپ  روشک : یگدـنزاس  هعـسوت و  ياهیزیر  همانرب  رد  یعامتجا  تلادـع  تیاعر  هب  يّدـج  هجوت  فلا ـ  دومن : نایب  صتخم 
ياهداضت زورب  بجوم  لدم  نیا  هک  دش  هتفرگ  شیپ  رد  یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت  يارب  لدم  روشک  يزاسزاب  نارود  زاغآ  سدـقم و 

ار اههلـصاف  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  سکع  جیاتن  هعـسوت  هک  ياهنوگ  هب  دـیدرگ . بولطم  ياهـصخاشزا  هعماج  نتفرگ  هلـصاف  یـشزرا و 
هتـسناد هعماج  رد  يرباربان  داجیا  اهـشزرا و  لوفا  یلـصا  لماع  هدـمآ ، لمع  هب  تاقیقحت  اهلیلحت و  زا  یخرب  رد  لماع  نیا  دومن . دـیدشت 

زا تسا  ترابع  هدـمع  فدـه  بالقنا ، زا  هلحرم  نیا  رد  : » دـنیامرفیم دـنورنیا ، زا  داقتنا  نمـض  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  تسا . هدـش 
ياهشزرا زا  يرادروخرب  اب  یبالقنا ، نامرآ  هیحور و  اب  مأوت  یعامتجا و  تلادـع  اب  هار  مه  يدام  هافر  نآ ، رد  هک  هنومن  روشک  نتخاـس 

نوگانوگ لحارم  زا  روبع  بالقنا و  ياقب  دـشاب ، تلفغ  دروم  ای  فیعـض  یلـصا  نکر  راهچ  نیا  زا  کی  ره  دوش . نیمأت  مالـسا ، یقالخا 
ناریا یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  : » دـنیامرفیم رگید  ياـج  رد  و  و 287 .) ص 286  ج 1 ، تیالو ، ثیدـح  «، ) دـش دـهاوخن  نکمم  نآ 

رب تسا و  رتزراب  رتالاو و  یمالـسا  ماظن  فادها  اهنامرآ و  همه  زا  لدع  طسق و  اریز  دـشاب  تلادـع  رب  ینتبم  دـیاب  اهتیلاعف  همه  ساسا 
دـشر دشاب . هعماج  رد  لدع  طسق و  هماقا  رب  ینتبمنآ  تهج  هک  تسا  دنمـشزرا  بوخ و  یماگنه  يداصتقا  ییافوکـش  قنور و  ساسا  نیا 

ره تسا ... تلادع  زا  ترابع  رگید  ءزج  تسام و  فده  زا  یئزج  يداصتقا  دـشر  هکلب  تسین ، مه  یلـصا  فدـه  ام  هعماج  رد  يداصتقا 
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ار ام  رگا  الا  و  دنک ، کیدزنتلادـع  ِفدـه  هب  ار  ام  اههمانرب  عومجم  رد  ای  ییاهنت ، هب  شدوخ  ای  هک  تسا  ربتعم  یتقو  نآ  يداصتقا  همانرب 
ـ  ب (. 9/3/1372 تلاـسر ، هماـنزور  «، ) تسین یفاـک  دوـشب  یهتنم  يداـصتقا  دـشر  هب  هک  نیا  رب  ضرف  دـنک ، رود  یعاـمتجا  تلادـع  زا 

مهم و مادـقا  ود  (ع ) یلع ماـما  هدروآداـب : عورـشمان و  ياـهتورث  ناـبحاص  نابـصاغ و  لاوما  يریگسپزاـب  هرداـصم و  یکیزیف ، دروـخرب 
يربارب و تنـس  ءایحا  نابـصاغ 2 ـ لاوما  يریگسپ  زاب  هرداـصم و  1 ـ دنداد : رارق  شیوخ  ِلدـع  تموکح  تامادـقا  هحولرـس  ار  یبالقنا 
رد یئاضق  تینمانیمأت  مزال و  نیناوق  اب  دـنیامرفیم ...« : هنیمز  نیا  رد  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  لاـملا . تیب  زا  يدـنمهرهب  رد  تاواـسم 

ج 1، تیالو ، ثیدح  ...«، ) دوش عمج  مدرم ، یگدنز  ِعورـشم  هطیح  هب  يزادـنا  تسد  نامولظم و  قوقح  هب  يّدـعت  زواجت و  طاسب  روشک 
دیکأت مهم  رما  نیا  رب  دندومرف  رداص  هوق  هس  نارس  هب  باطخ  هام 1380  تشهبیدرا  مهدزای  رد  هک  داسف  اب  هزرابم  نامرف  رد  و  ص 287 .)

داسف و ندرک  نک  هشیر  يارب  هدش  باسح  قیقد و  ياهيزیرهمانرب  اب  هناگ  هس  ياوق  يراکمه  یلدـمه و  مزع ، رگنایب ، دوخ  هک  دـندومن 
دوجو اب  هزرابم  ياههار  زا  رگید  یکی  دیدج : عورـشمان  نادنمتورث  اهتورث و  شیادیپ  زا  يریگـشیپ  ج ـ  دشابیمیعامتجا . تلادـع  ققحت 

مجح رب  ندوزفا  تورث و  نتخودـنا  هب  یتـموکح  نازادرپاـک  ناـیلاو و  یگتخاـبلد  ندروآ و  يور  زا  يریگوـلج  هعماـج ، رد  یتلادـع  یب 
: نارازگراک رگید  يارب  تموکح  نـالوؤسم  ندوب  هنومن  هوسا و  1 ـ زا : دنترابع  هناریگشیپتامادقا  مها  اتـسار  نیا  رد  تسا  شیوخ  ییاراد 

ناماما رب  دنوادخ  هرقف ؛  ریقفلابَغَّیبتی  الیک  سانلا ، ۀفعضب  مهسفنا  اورّدقی  نا  لدعلا  ۀمئا  یلع  ضرف  یلاعت  هللا  نا  دنیامرفیم : (ع ) یلع ماما 
یتسدگنت ات  دنهن . رباربنانآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  دننک و  يریگهزادنا  هعماج  مورحم  ناوتان و  راشقا  اب  ار  دوخ  هدومرف ، بجاو  ضرف و  لدع 

راتفر نتفرگ  رظن  ریز  2 ـ ص 325 ) هبطخ 209 ، هغالبلا ، جهن  ، ) M} ددرگن وا  يدوبان  تکاله و  بجوم  درواـین و  ناـجیه  هب  ار  وا  ریقف ،
ینادـنواشیوخ ناکیدزن و  ار  یلاو   » دـنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  رتشا ، کلام  هماندـهع  زا  يزارف  رد  (ع ) یلع ترـضح  ناـکیدزن : يداـصتقا 

متـس هشیرهک  تسا  نآ  وت ، هفیظو  دنفاصنا ، تیاعر  هب  رـضاح  رتمک  دتـس ، داد و  رد  دنراد و  يزارف  ندرگ  یبلطيرترب و  يوخ  هک  تسا 
ییاراد رب  تراـظن  یتلود و  تبقارم  تسارح و  تراـظن ، یـسرزاب ، 3 ـ ص 441 .) همان 53 ، هغالبلا ، جـهن  «، ) ییاـمن عطق  ار  يدارفا  نینچ 

لابند هب  دریگ و  تروص  مزال  تقد  تلود  نادنمراک  شنیزگ  رد  دیاب  : » دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح  نارازگراک :
نیاربانب دـهدیم ، رییغت  ار  نالوؤسم  راتفر  قالخاابلاغ و  تردـق ، ماقم و  نوچ  تسا ، يرورـض  زین  نانآ  راک  رب  تراظن  ناـبوخ ، ِشنیزگ 

هداد و هیور  رییغت  جیردت  هب  تسا  نکمم  دوشن ، یقیقد  تراظن  نانآ  درک  لمع  رب  الاب  زا  نادراک ، اسراپ و  دارفا  یتح  شنیزگ  زا  دعب  رگا 
ص نآرق ، راهب  رد  بالقنا  رجف  ...«،) دنوش یمالسا  تموکح  هاگتسد  هب  تبسن  تلم  يدامتعا  یب  بجوم  هفیظو  ماجنا  رد  یتسس  ببس  هب 

یتلادع یب  دباییم و  شیازفا  ناشقوقح  زا  اهنآ  كرد  مدرم ، یهاگآ  نازیم  نتفر  الاب  اب  مدرم : یهاگآ  نازیم  ندرب  الاب  د ـ  203 و 205 .)
رد اـهنآ  شقن  شرتـسگ و  طـسوتم  رــشق  قـیرط  نـیا  زا  دنــشوکیم  ناـشقوقح  هـب  یباـیتسد  يارب  فـلتخم  ءاـحنا  هـب  دــنریذپیمن و  ار 

یمالسا ياهشزرا  دوجو  اریز  هعماج : رد  یمالسا  ياهشزرا  تیبثت  شرتسگ و  هب  يّدج  هجوت  ه ـ  دباییمشیازفا . یسایس  ياهیریگمیمـصت 
 ، يوقتلل برقا  وه  اولدعا  دیامرفیم  میرک  نآرق  دوشیم  هعماج  حطـس  رد  تلادـع  يارجا  داجیا و  بجوم  دـهعت و ... اوقت ، نامیا ، دـننام 

لدع و هیلُح  هب  دهاوخیم  هک  ره  هسفن ؛  نع  يوهلا  یفن  هلدـع  لوا  ناکف  لدـعلا  هسفن  مزلا  دـق  دـیامرفیم : زین  (ع ) یلع ماما  ( 8 هدئام /  )
یتلادع یب  اب  هزرابم  يارب  اذل  هبطخ 87 .) هغالبلا ، جهن  ، ) M} دنک رود  دوخ  زا  نوگانوگ ر ياهسوه  اوه و  تسیابیم  دوش  هتسارآداد 

رد هک  یناسک  ینعم  هب  هعماج ـ  ناریدـم  رد  مالـسا  یـشزرا  ماظن  رب  ینتبمو  يالقع  دراد ، هشیر  ینورد  قیمع ، يرواـب  ققحت  هعماـج ، رد 
یمسر ریغ  ياهداهن  اههاگتـسد و  زین  یغیلبت و  یگنهرف و  یـشزومآ ، یماظتنا ، و  یماظن ، ییاضق ، ییارجا ، ینینقت ، یمـسر  ياههاگتـسد 
یقوـقح یقیقح و  راـتفر  رد 1 ـ یـشزرا  ماظننیا  دـیاب  دـشابیم و  يرورـض  مزـال و  دـننکیم ، اـفیا  هدـننک ، نییعت  شقن  هعماـج  رثؤم  یلو 
يواسم ياهتـصرف  طیارـش و  تاناکما و  ندومن  مهارف  و ـ  دـبای . یّلجت  رولبت و  ییارجا ، ياـههمانرب  روشک 3 ـ نالک  راـتخاس  2 ـ ناریدم ،

. دشابیم رولبتم  ا . ا . یـساسا ج . نوناق  زا  يددعتم  لوصا  رد  هک  هافر و ... نکـسم ؛ لاغتـشا ، تالیـصحت ، ظاحل  زا  هعماج  دارفا  همه  يارب 
ص 56 و  ص 26  هرامش 18 ، یمالسا ، تموکح  همانلـصف  ص 48  هرامـش 17 ، یمالـسا ، تموکح  همانلـصف  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب 
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یموتاـنآ روپ ، عیفر  زرمارف  رتکد  ص 256 و ص 264  اهـشزرا ، بالقنا و  ملع ، وذ  یلع  ص 196  هعسوت ، اهـشزرا و  روپرظن ، یقندمحم 
J}480 ص هعماج ،

؟  تسیچ یتلود  نالوئسم  نیب  رد  يرادا  داسف  لاملا و  تیب  فارسا  ییارگ و  لمجت  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ یتلود  نالوئسم  نیب  رد  يرادا  داسف  لاملا و  تیب  فارسا  ییارگ و  لمجت  تلع 

خساپ

هفیظو تیلوؤسم و  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  زاغآ  رد  دیاهتـشاگن  هک  یمهم  بوخ و  تالاؤس  دـحاو و  نیا  اب  هبتاکم  زا  رکـشت  نمض 
نیاربانب درادن . ییارجا  تیلوؤسم  هنوگ  چیه  تسا و  زیزع  نایوجشناد  تالاؤس  هب  خساپ  تاهبش و  لح  یتروشم ، تایرظن  هئارا  زکرم  نیا 

اب یطابترا  هنوگ  چـیه  زکرم  نیا  هک  نیا  رگید  هتکن  تشاد . ار  هعماج  رد  دوجوم  تالکـشم  زا  یـضعب  اـب  دروخرب  راـظتنا  ورنیا ، زا  دـیابن 
هلأـسم هنافـسأتم  دـییامن . لاـسرا  نارهت  رد  ناـشیا  رتـفد  هب  ار  دوـخ  تارظن  بلاـطم و  دـیناوتیم  امـش  درادـن . يربـهر  مّـظعم  ماـقم  رتـفد 

تارادا و رد  عوجر  بابرا  اب  یمالـساریغ  ياهدروخرب  يرادا و  داسف  ییارگلمجت ، فارـسا و  لاـملاتیب ، نتفرگ  هدـیدان  يرگیفارـشا ،
نیلوؤسم ياههغدـغد  زا  یکی  هراومه  هدوب و  یعاـمتجا  تلادـع  قـقحت  عناـم  روـشک و  تالکـشم  زا  یکی  يراوـخهوشر  يزاـبیتراپ و 
راتـساوخ رما  ناـیلوم  زا  هتـشاد و  زاربا  هلأـسم  نیا  زا  ار  دوـخ  یتیاـضران  اررکم  هـل  مـظعم  دـشابیم . يربـهر  مـظعم  ماـقم  اـصوصخماظن 

مدرم و نیب  تبحم  یهارمه و  دنویپ ، هب  هتـسباو  زین  یمالـسا  بالقنا  ماظن و  موادـت  اریز  دـناهدش  لضعم  نیا  لح  يارب  يدـج  یگدیـسر 
رد ار  مدرم  تسا ، یـصوصخم  هطبار  مدرم ، اب  قالخا  هطبار  یمالـسا ، ماظن  رد  : » دنیامرفیم ورنیازادشابیم  ماظن  هدـننک  هرادا  نیلوؤسم 
هللا تیآ  « ) دنتـسه ماظن  نیا  نارازگراک  ام و  تمعن  یلو  مدرم  اتقیقح  نتـسنادن  محازم  ار  عِجارُم  کی  نتـسناد  رما  بحاص  اـهراک و  همه 

تبحم دیهاوخیم  هنوگچ  امش  : » دنیامرفیم یمالـسا  ماظن  نارازگراک  هب  ناشیایرگید  ياج  رد  تیالو ج 6 ص 48 .) ثیدح  ياهنماخ ،
تیب ندرک  جرخ  رد  میتفر  نامدوخ  لئاسم  لابند  ام  رگا  دنـشاب  هتـشاد  دامتعا  امـش  نم و  هب  دـیاب  مدرم  دـینک ؟ بلج  ار  مدرم  ناـنیمطا  و 
مدرم دامتعا  رگم  میدرک  جرخ  میتسناوت  هچره  دنکبتسرد و  ییاضق  رـسدرد  هک  يدح  رگم  میدشن  لئاق  نامدوخ  يارب  يدح  چیه  لاملا 
رظنم زا  تـسا . مزـال  هناـنیبعقاو  یقطنم و  بساـنم و  یخــساپ  هـیارا  موـش و  هدــیدپ  نـیا  دوـجو  ییارچ  دروـم  رد  اـما  دــنامیم .»؟ یقاـب 
ياـقب همادا و  - 1 زا : دـنترابع  عوضوم  نیا  دوجو  لـیالد  نیرتـمهم  داد . رارق  لـیلحت  یـسررب و  دروم  ار  هلأـسم  نیا  دـیاب  یتخانـشهعماج 

يأر دادبتـسا  نتـسناد ، طباوض  رب  مدقم  ار  طباور  یتراپ ، يراوخهوشر ، لیبق  زا  ناریا  رد  یهاشداپ  هلاس  سوحنم 2500  دساف و  گنهرف 
ریدم ای  لوؤسم  هک  يدح  رد  طباوض  هب  يدنبیاپ  ییارگ و  نوناق  یمالـسا و  ياهشزرا  تیبثت  مدـع  - 2 يریذپهطلـس و . ... یتسرپهاج و 
هبناج همه  عماج و  ياهمانرب  نادقف  لیبق : زا  یفلتخم  لماوع  زا  یشان  دوخ  نیا  هک  مدرم و ... رب  راوس  هن  دنادب  رازگتمدخ  ار  شدوخ  هرادا 
روما نـالوؤسم  یمگ  ردرـس  روشک ، یگنهرف  ياـهداهن  طـلغ  ياـهدرکلمع  اـضعب  اـی  يراـکمک  ناـنآ ، هیجوـت  شزوـمآ و  تیبرت ، يارب 

مدع - 3 دـشابیم . هلأسم و ... نیا  اـب  دروخرب  تیفیک  رد  نادرمتلود  رظن  عاـمجا  نادـقف  یگنهرف ، مجـسنم  هماـنرب  هئارا  مدـع  یگنهرف و 
تقاـیل و لـیبق : زا  یمالـسا  لیـصا  لـئاسم  ندومنن  تیاـعر  وـس و  کـی  زا  بـالقنا  عوـقو  زا  دـعب  نییاـپ  حوطـس  رد  دارفا  لـماک  هیفـصت 

رتشا کلام  هب  دوخ  هماـن  دـهع  رد  ع )  ) یلع ترـضح  هچناـنچ  اهـشنیزگ  رد  صـصخت و ... تراـهم و  هبرجت و  اوقت ، دـهعت و  یگتـسیاش ،
مهنم ّخوت  ۀـنایخلا و  روجلا و  بعـش  نم  عامج  امهناف  ةرثا  ةاباحم و  مهلوتال  اراـیتخا و  مهلمعتـساف  کـلامع  روما  یف  رظنا  مث  دـیامرفیم :
تقد دوخ  نارازگراک  نادنمراک و  ياهراک  روما و  رد  همدقتملا ؛ ... مالـسالا  یف  مدقلاو  ۀحلاصلا  تاتویبلا  لها  نم  ءایحلا  وۀبرجتلا  لها 
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ارنانآ يرامگب  يراک  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  زا  لـبق  نک : نینچ  ناـنآ  نییعت  رد  راـمگب و  راـک  هب  يدومن  ناـحتما  ار  اـهنآ  هکنیازا  سپ  نک و 
ای تروشم و  نودب  هنارـس و  دوخ  نکم  بوصنم  يراک  هب  ار  یـسک  یـصخش  هب  صاخ  لیامت  رطاخهب  هدب  رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم 

شیامزآ تروشم و  نودـب  یـصخش و  لیامت  يور  زا  ینعی  ندومن  بوصنمو  باختنا  هنوگنیا  اریز  رامگم  راـک  هب  ار  اـهنآ  يأر  دادبتـسا 
هبرجت لها  هک  يدارفا  امن  باختنا  ار  دارفا  هنوگنیا  تلودـنارازگراک  نادـنمراک و  باختنا  يارب  تسا و  تنایخ  ملظ و  يرگمتـس و  دوخ 

هقباس و دنشاب  حلاص  نماد و  كاپیاهنادناخ  زا  دنتسه  تفع  ءایح و  مرـش و  لها  دناهدش  هتخادرپ  هتخاس و  اهراک  شکاشک  رد  دنتـسه و 
تسارح تراظن ، یسرزاب  رد  فعـض  رگید  فرط  زا  و  همان 53 ) هغالبلاجهن ، ، ) M ...} دشاب نارگید  زا  شیب  مالـسا  رد  اهنآ  هقباس  نسح 
شنیزگ لابند  هب  دریگ و  تروص  مزال  تقد  تلود  نادنمراک  شنیزگ  رد  دیاب  : » دنیامرفیم ياهنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  یتلودـتبقارم ، و 

زا دـعب  رگا  نیاربانب  دـهدیم  رییغت  ار  نالوؤسم  راتفر  قالخا و  ابلاغ  تردـق  ماقم و  نوچ  تسا  ترورـض  زین  نانآ  راک  رب  تراظن  نابوخ 
ببـس هب  هداد و  هیور  رییغت  جـیردت  هب  تسا  نکمم  دوشن  قیقد  تراـظن  ناـنآ  درک  لـمع  رب  ـالاب  زا  نادراـکو  اـسراپ  دارفا  یتـح  شنیزگ 
روما ماجنا  یگنوگچ  رد  یبالقنا  ماظن  اذل  دنوش . یمالسا  تموکح  هاگتسد  هب  تبـسن  تلم  يدامتعا  یب  بجوم  هفیظو ، ماجنا  رد  یتسس 

-4 ص 205 .) نآرق ص 203و  راهب  رد  بالقنا  رجف  .« ) دـشاب هتـشاد  نانآراک  هب  رمتـسم  تراـظن  دـیاب  نـالوؤسم  نارازگراـک و  طـسوت 
لمجت و  یبلطهافر ، ییارگ ، كردـم  ترهـش ، لوپ  ندـش  شزرا  اـب  دـننام  سدـقم  عاـفد  نارود  زا  سپ  اهـشزرا  رییغت  یگنهرف و  مجاـهت 
تمالـس ظفح و  نماض  ددـعتم  تاـیاور  رد  هک  یناـگمه  یلم و  تراـظن  اـی  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ندـشن  ارجا  - 5 یتـسرپ و . ...
شرافـس نینچ  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  شیوخ  نادنزرف  هب  تداهـش  رتسب  رد  (ع ) یلع ترـضح  دـشابیم  يرادا و ... ءازجا  هعماج و 

اهنآ عفد  يارب  امش  سپس  دنوشیم  مکاح  امش  رب  امش  رارـشا  تروص  نیا  رد  هک  دینکن  كرت  ار  رکنم  زایهن  فورعم و  هب  رما   » دنیامنیم
رد یهلا  هضیرف  نیا  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  و  همان 47 ) هغالبلاجهن ، «، ) دوشیمن تباجا  امـش  ياعد  اما  دینک  اعد 

هنافـسأتم دنچ  ره  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  تلود  هب  تبـسن  مدرمو  مدرم  هب  تبـسن  تلود  رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  مسقهـس  رد  متـشه  لصا 
رد هییاضق  هوق  یتراظن و  ياههاگتسد  تعـض  - 6 تسا . هدـشن  ارجا  نییبت و  هعماج  رد  یـساسا  مهم و  هضیرف  نیا  هدـش  یلمع  اـهراکهار 
رد یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت  يارب  یلدـم  روشک ، يزاسزاب  نارود  زاغآ  سدـقم و  عافد  نارود  زا  سپ  - 7 نیفلختم . اب  عطاق  دروخرب 
هک ياهنوگ  هب  دـیدرگ . بولطم  ياهصخاش  زا  هعماج  نتفرگ  هلـصاف  یـشزرا و  ياـهداضت  زورب  بجوم  لدـم  نیا  هک  دـش  هتفرگ  شیپ 

دارفا دزن  رد  تورث  لوپ و  ندش  شزرا  اب  اهشزرا و  رییغت  ثعاب  دومن و  دیدشت  ار  اههلـصافو  تخاس  رهاظ  ار  دوخ  سکع  جیاتن  هعـسوت 
یتقو ناریا ، ینونک  طیارـش  تحت  هک : دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  لیبق  نیا  زا  يرگید  لماوع  قوف و  لماوع  هب  هجوت  اب  دـیدرگ . هعماـج 

متـسیس اهنآ و  بهذـم )  ) ینورد لرتنک  متـسیس  اوقت و  ناـمیا و  یمالـسا ، ياـهشزرا  رگید  فرط  زا  دوش و  شزرا  اـب  تورث  لوپ و  هک 
ياههار هب  دوخ  یناسفن  لایما  ءاضرا  يارب  اهنآ  دشاب ، فیعض  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هطوبرمیاههاگتسد ، تراظن   ) ینوریب لرتنک 
هظحالم هکنانچمه  نیارباـنب  دـنروآیم ، يور  لاـملاتیب  شاـپ  تخیر و  يرگیفارـشا و  يزاـبیتراپ ، يراوخهوشر ، لـیبق  زا  عورـشمان 

هکلب دشاب ، نانآ  عطاق  دروخرب  نادقف  یتموکح و  نیلوؤسم  تراظن  مدع  رطاخهب  طقف  يرادا  دسافم  تلع  هک  تسین  نینچ  نیا  دییامنیم 
میقفاوم امـش  اب  ام  اما  دبلطیم ، تدـمینالوط  رد  مه  نآ  قیقد ، رایـسب  بسانم و  ياهراکهار  زین  نآ  لماک  لح  رتياهشیر و  رایـسب  هلأسم 

هب دـیاب  تروص  ره  رد  یلو  دوشیم  هدـش و  نیفلختماـب  اـههاگداد  طـسوت  تاّرک  هب  مه  راـک  نیا  دوشب و  دروـخرب  نیفلختم  اـب  دـیاب  هک 
هنوـگنیا دـهاش  هجو  چـیه  هب  يرادا و ... یعاـمتجا ، يداـصتقا ، تاحالـصا  ماـجنا  اـب  هللاءاـشنا  دوریم  دـیما  تخادرپ و  نآ  ياـههشیر 

يربهر تیلوؤسم  هاگیاجدیاب و  اهتواضق  هنوگنیا  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  مهم  هتکن  میشابن . یمالـسا  هعماج  رد  تافلخت  اهيراجنهان و 
لامعا تسا . هداد  رارق  تیمکاح  تردق  مره  سأر  رد  ار  ربهر  یـساسا  نوناق  تفرگ . رظن  رد  تشاد  ناوتیم  ناشیا  زا  هک  ار  یتاراظتنا  و 

ياهتسایـسیارجا نسح  رب  تراظن  ماظن و  یلک  ياهتسایـس  نییعت  هتـشاذگ و  يربهر  رظن  تحت  ار  هییاـضق  هوق  هیرجم و  هوق  هننقم ، هوق 
J (.} یساسا نوناق  مهد  دصکی و  لصا  ، ) تسا هدش  هدرمش  يربهر  فیاظو  زا  ماظن  یلک 
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یعس نونک  ات  ایآ  تسامرف  مکح  هعماج  نیا  رد  تلادع  ایآ  میشکیم  كدی  هب  ار  مالسا  سدقم  مان  میراد  روز  هب  ای  تسا  یمالسا  اعقاو  ام  هعماج  ایآ 
لیصحتلا غراف  نم  ارچ  دنتسه  ریقف  مدرم  رکف  هب  مه  یمک  دننزیم  تاحالصا  زا  مد  هک  ییاهنآ  ایا  دوش  لامیاپ  دنراذگن  ار  فعضتسم  مدرم  قح  هدش 

ب

شسرپ

ات ایآ  تسامرف  مکح  هعماج  نیا  رد  تلادع  ایآ  میشکیم  كدی  هب  ار  مالسا  سدقم  مان  میراد  روز  هب  ای  تسا  یمالـسا  اعقاو  ام  هعماج  ایآ 
دنتسه ریقف  مدرم  رکف  هب  مه  یمک  دننزیم  تاحالصا  زا  مد  هک  ییاهنآ  ایا  دوش  لامیاپ  دنراذگن  ار  فعضتسم  مدرم  قح  هدش  یعس  نونک 

رخآ دشاب  تالکشم  نیا  يوگباوج  دیاب  یسک  هچ  اعقاو  متسه  وربور  تالکـشم  زا  یهوک  اب  سرد  مامتا  زا  دعب  لیـصحتلا  غراف  نم  ارچ 
دوجو لیـصحت  همارا  ناکما  طیارـش  نیا  اب  یلم  مزرو  یم  قشع  سرد  هب  دـنزیم  لوپ  ار  نآ  رحا  لوا و  فرح  هک  تسا  يا  هعماج  هچ  نیا 

؟ دیهد حیضوت  درادن 

خساپ

یعامتجا يداصتقا ، تالضعم  تالکـشم و  دوجو  نآ ، هاگهیکت  نیرتيدیلک  اما  تسا . یفلتخم  بلاطم  تاعوضوم و  يواح  امـش  يهمان 
هجو چیه  هب  هک  تسا  یمالـسا  يهعماج  حطـس  رد  یعامتجا و ... تلادـع  لماک  يارجا  مدـع  ضیعبت ، يداصتقا ، دـسافم  ریظن  یگنهرف  و 

ناوتیم تالکشم  لیبق  نیا  دوجو  اب  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  اما  میتسه . قفاوم  امـش  اب  زین  ام  عوضوم  نیا  رد  تسین . یمالـسا  ماظن  يهدنبیز 
ینونک يهعماج  رب  نآ  قیبطت  نآ و  ياهیگژیو  یمالـسا ، يهعماج  قیقد  تخانـش  دـنمزاین  هن ؟ ای  تفگ  یمالـسا  يهعماج  ام  يهعماج  هب 

يهعماـج تسا : نیا  دراد  دوجو  ینید  يهعماـج  زا  هک  یفیرعت  نیرتعماـج  نآ : ياـهیگژیو  یمالـسا و  يهعماـج  فیرعت  فلا ) تساـم :
،1380 لوا ، پاچ  یسردمریم ، یـسوم  دیـس  نیرب ، يهعماج  «) نید بولطم   » و روادنید » «، » رادم نید  «، » روابنید  » تسا ياهعماج  ینید ،

نید ساسا  رب  نآ  یقالخا  یقوقح و  یسایس ، يداصتقا ، یعامتجا ، طباور  هکبش  هک  تسا  ياهعماج  ینید  يهعماج  (.. 210 صص 209 - 
نید اب  هشیمه  ار  دوخ  گنهآ  دارفا  دشاب و  نید  اب  يرواد  نآ  رد  هک  تسا  ياهعماج  ینید  يهعماج  دـشاب . هدـش  میظنت  نآ  ياههزومآ  و 

يدرف و روما  هب  اـهنت  نید ، اـب  دوخ  ندرک  وـسمه  هب  زاـین  ساـسحا  هغدـغد و  نیا  دراد و  نید  يهغدـغد  ینید  يهعماـج  دـننک . نوزوـم 
رد نید  يرواد  دوش و  هدیجنس  دیاب  یعامتجا  طباور  روما و  يهیلک  نید و  نایم  تبـسن  هکلب  دوشیمن : دودحم  يدرف  قالخا  تایدابع و 

گنهرف و هاگـشهوژپ  یظعاو ، دمحا  یندم ، يهعماج  ینید ، يهعماج  ) دشاب ذفان  یعامتجا  طباور  يهکبـش  یمامت  يایاوز  طوطخ و  همه 
اضردیمح ینید ، تموکح  ) زا دنترابع  ینید  يهعماج  ياهیگژیو  ساسا  نیا  رب  (. 90 صص 88 -  ، 1377 لوا ، پاچ  یمالسا ، يهشیدنا 

(. يرادمتعیرش  ) نید ساسا  رب  دوخ  یقوقح  ماظن  میظنت  2 ـ ینید . ياههزومآ  هب  داقتعا  يروابنید و  1 ـ فراعم : .) تاراشتنا  نیرکاش ،
یعامتجا يدرف و  راتفر  كولس و  مدرم  ینید ، يهعماج  رد  4 ـ ینید .) ماظن  ) دباتیمنرب ار  ینید  تموکح  زج  تسا و  ینید  ماظن  ياراد  3 ـ

تیاضر دروم  بولطم و  ًاعطق  ياهعماـج  نینچ  5 ـ يروادنید .) ) دـنیاریذپ هراب  نیا  رد  ار  نید  يرواد  دـننکیم و  نوزوم  نید  اـب  ار  دوخ 
نیا رب  تسا . ینید  ياهعماـج  دـشاب ، هتفرگ  لکـش  قوف  ياـهیگژیو  اـههفلؤم و  ساـسا  رب  هک  ياهعماـج  نید .) بوـلطم   ) تسه زین  نید 

يدرف و راتفر  رد  ار  نآ  هتشاد و  رواب  مالـسا  نیبم  نید  هب  هعماج  دارفا  1 ـ درب : مان  یمالسا  يهعماج  يارب  یلـصا  رایعم  ود  ناوتیم  ساسا 
يهتکن دـشاب . هدـش  میظنت  مالـسا  نیبم  نید  ساسا  رب  یـسایس  ياـهراتخاس  یقوقح و  ياـهماظن  هیلک  2 ـ دـنزاس . یلجتم  دوخ  یعاـمتجا 

رد قوف  رایعم  ود  نیا  رادـقم  ره  هب  هک  نیا  ینعی  تسا . یمالـسا  يهعماج  ددـعتم  بتارم  هب  هجوت  تسا ، رکذ  لباق  اـج  نیا  رد  هک  یمهم 
یهاگن اب  ناریا : ینونک  يهعماج  ندوب  یمالـسا  یـسررب  ب ) دوریم . رتالاب  هعماج  نآ  ّتیمالـسا  نازیم  دصرد و  دوش ، تیاعر  ياهعماج 

ًالوا اریز  تسا . رادروخرب  یمالسا  يهعماج  یلصا  رایعم  ود  زا  ام  هعماج  هللادمحب  هک  دوشیم  صخشم  ناریا  ینونک  يهعماج  تایعقاو  هب 
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نید ياههزومآ  ساسا  رب  زین  هعماج  یـسایس  راتخاس  یقوقح و  ماظن  ًایناث  و  دـنراد . رواـب  هدـیقع و  مالـسا  نیبم  نید  هب  هعماـج  دارفا  رثکا 
زا نازیم  هچ  هب  هک  نیا  اـما  تسین . يدـیدرت  هنوگچیه  اـم  يهعماـج  ندوـب  یمالـسا  لـصا  رد  نیا  رباـنب  تسا . هتفرگ  لکـش  مالـسا  نیبـم 

، نیلوؤسم هعماج ، دارفا  زا  معا  یمالسا  يهعماج  يهدنهد  لیکشت  رـصانع  ناکرا و  درکلمع  یـسررب  دنمزاین  میتسه  رادروخرب  تّیمالـسا 
: تفگ دیاب  رـصتخم  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا . مالـسا  نیبم  نید  ياههزومآ  اب  نآ  قابطنا  نازیم  و  یتلود و ... ياههاگتـسد  اهداهن و 

تهج رد  ار  دوخ  شالت  یعـس و  یمامت  نونکات  ادتبا  زا  دش ، لیکـشت  مالـسا  نیبم  نید  ياههزومآ  ساسا  رب  هک  یمالـسا  يروهمج  ماظن 
يدام و تاناکما  هک  اج  نآ  ات  هار  نیا  رد  و  تسا . هتـسب  راـک  هب  هعماـج  حطـس  رد  یمالـسا  ياـهشزرا  میلاـعت و  لـماک  يارجا  ققحت و 
اب قبطنم  یقوقح  یـسایس و  ماظن  دوجو  هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اما  تسا . هدرکن  غیرد  یـشالت  چـیه  زا  هداد  هزاـجا  يونعم 
زا  ) مزال ياههنیمز  طیارش و  ریاس  هک  دوب  دهاوخ  قفوم  هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  ياهشزرا  میلاعت و  لماک  يارجا  رد  یتروص  رد  نید 

يداصتقا يدام و  عبانم  تیافک  هنحـص ، رد  هشیمه  رادافو و  مدرم  حـلاص ، یناریدـم  نارازگراک و  زاـین ، دروم  یناـسنا  عباـنم  دوجو  لـیبق 
يداصتقا و ياههرـصاحم  یگنهرف ، یماـظن و  تاـمجاهت  یجراـخ و  تادـیدهت  لـیبق  زا   ) تالکـشم عناوم و  هوـالع  هب  هدوب و  اـیهم  و .)..
رد ینید  تموکح  نآ  زگره  هنرگو  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  یتسرپ و .).. لمجت  ییارگایند  طلغ ، ياهتنـس  اهتعدـب و  یماظن ، یـسایس و 

يوس زا  (ع ) یلع ترـضح  تسا . حرطم  زین  (ع ) نینمؤملاریما تموکح  هراـبرد  عوضوم  نیا  دوـب . دـهاوخن  قـفوم  هعماـج  لـماک  حالـصا 
تموکح تیعورشم  تیناقح و  رد  يدیدرت  چیه  هدش و  یفرعم  (ص ) مرکا ربمایپ  زارتمه  یمالـسا و  هعماج  یلو  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ 

هب ندوب  یضار  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  بجوم  (ص ،) مرکا ربمایپ  هلیـسو  هب  ناشیا  تیالو  غالبا  میرک  نآرق  رد  درادن . دوجو  ناشیا 
نآ رب  مکاح  یعامتجا  عاضوا  نایقتم و  يالوم  تموکح  هلاسجـنپ  خـیرات  هب  یهاگن  اب  اما  هیآ 3 ) هدئام ، . ) تسا هدش  هتسناد  مالـسا  نید 

نانمـشد تادـیدهت  ناورهن ، لمج و  نیفـص ، یلخاد  ياهگنج  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  يورارف  دایز  عناوم  هک  دوشیم  نشور  نارود ،
نمزم ياهیگدولآ  دساف و  ياهتنـس  اهتعدب و  یگدرتسگ  تالکـشم ، ترثک  هتفای ، تیبرت  دنمناوت و  یناسنا  يورین  دوبمک  یجراخ ،

ییارگایند تسا . (ع ) یلع ماما  لدـع  تموکح  رد  هدـش  داجیا  تالکـشم  زا  ياهشوگ  اهنت  یـشزرا و ... ماظن  بوچراچ  رییغت  یعاـمتجا ،
تموکح نارود  مامت  رد  ترضح  نآ  هک  دندوب  یلئاسم  زا  ترـضح و ... نآ  ناهدنامرف  نارازگراک و  یخرب  ینامرفان  ای  تنایخ و  مدرم ،

نآ عاضوا  رد  یمالـسا  هعماج  يرادمامز  تموکح و  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  ترـضح  نآ  لاح  نامه  رد  یلو  دندوب ؛ ورهبور  نآ  اب  دوخ 
نآ دوجو  لیلدب  ناوتیم  ایآ  لاح  دنکیمن . داجیا  ترضح  نآ  تیالو  تیعورشم  لصا  رد  يدیدرت  هاگچیه  اهیناماسبان  نیا  دوب و  زور 

يارب تروص  ره  رد  تسناد  یمالـساریغ  ار  هعماج  نآ  هک  نیا  ای  درک و  یفرعم  دـمآراکان  قیالان و  ار  (ع ) یلع ماما  تموکح  تالکـشم ،
یمالسا تموکح  زا  ناوتیم  هک  يزیچ  تیاهن  یمالسا و  تموکح  لیکـشت  فادها  یلـصا و  هفـسلف  تسا ، مزال  ههبـش  نیا  یـساسا  لح 

دیحوت و رارقتسا  . 1 زا : تسا  ترابع  یمالسا  تموکح  لیکـشت  فادها  هفـسلف و  نیرتمهم  ساسا  نیا  رب  دومن . صخـشم  تشاد ، راظتنا 
اوـبنتجا هللا و  اودـبعا  نا  ًـالوسر  ٍۀـما  لـک  یف  اـنثعب  دـقل  و  : » ادـخ ریغ  يرادربناـمرف  یگدـنب و  زا  مدرم  ندـیناهر  نیمز و  رد  یتسرپادـخ 

.2 تسا . یعامتجا  یسایس ـ  تردق  نامزاس و  دنمزاین  گرزب ، ریطخ و  رایـسب  فده  نیا  ققحت  تسا  نشور  هیآ 36 .) لحن ، ...« توغاطلا
اولتی مهنم  ًالوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  . » لهج یناداـن و  زا  ناـنآ  ییاـهر و .... اـهناسنا و  یتیبرت  یگنهرف و  یملع ، یلاـعت  دـشر و 

ییاهر يزاـسدازآ و  . 3 هیآ 2 .) هعمج ، «، ) نیبـم ٍلالـض  یفل  لـبق  نم  اوناـک  نا  ۀـمکحلا و  باـتکلا و  مهمّلُعی  مهیّکزی و  هتاـیآ و  مهیلع 
مهرـصا و مهنع  عضی  و  یگدرب ...« : تراسا و  ياهریجنز  زا  نارگمتـس و  ناملاظ و  لاـگنچ  زا  فعـضتسم  ياـهناسنا  مدرم و  ياـههدوت 
: یمالـسا لدـع  طسق و  هماقا  هار  زا  ینامرآ  هلـضاف  هنیدـم  هنومن و  هعماج  ییاپرب  . 4 هیآ 157 .) فارعا ، ...«، ) مهیلع تناـک  یتلا  لـالغالا 

ینامسآ نیناوق  لماک  يارجا  . 5 هیآ 25 .) دیدح ، ...«، ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  »
ياهزاین نیمأت  تموکح ، لیکشت  هفسلف  سپ  یماظن و .).. یـسایس ، یعامتجا ، یقوقح ، يداصتقا ، نیناوق  زا  معا   ) نآ داعبا  مامت  اب  مالـسا 
تموکح تسا . ترخآ  ایند و  رد  وا  یتخبشوخ  تداعس و  هجیتن  رد  ناسنا و  لماکت  دشر و  رتسب  هنیمز و  ندومن  مهارف  يونعم و  يدام و 
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نایم زا  ار  داسف  ياههنیمز  هدومن ، مهارف  ار  اهناسنا  لامک  ياـههنیمز  دوخ ، ناوت  دـح  رد  تاـناکما و  یماـمت  اـب  تسا ، فظوم  یمالـسا 
رد دش ، دهاوخ  یمالسا  ًالماک  عماج  حالـصا و  هعماج  دارفا  همه  اهيزاسرتسب ، اههنیمز و  نیا  یمامت  ندوب  مهارف  اب  هکنیا  ایآ  اما  درادرب .

رگم دهدیمن ؛ رییغت  ار  یموق  چیه  دنوادخ  مهـسفناب ؛... ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  ّنا  : » هک درک  هراشا  هیآ  نیا  هب  ناوتیم  باوج 
طاطحنا ای  حالـصا  اهناسنا و  تشونرـس  رد  يرییغت  هنوگره  مهم  لـصا  نیا  ياـنبم  رب  هیآ 11 .) دـعر ، «، ) دـنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ 

رب هک  دـنوشیم  حالـصا  لماک  روط  هب  ینامز  هعماج ، کی  دارفا  تسا . ناسنا  هدارا  تساوخ و  هب  طونم  هعماـج ، کـی  يدرف  یعاـمتجا و 
ماـکحا و هب  نیناوـق  یهلا ، لداـع و  یناـمکاح  تکرب  هب  هـک  یطیحم ـ  طیارـش  زا  دـنناوتب  دوـخ  يراـیتخا  شنک  شنیزگ و  هدارا ، ساـسا 

یهلا ینامکاح  دوجو  نیاربانب  دنریگ . شیپ  رد  ار  دوخ  لماکت  یلاعت و  هار  دننک و  هدافتسا  هدمآ ـ  دوجو  هب  یمالـسا  فراعم  اهشزرا و 
ًالماک يرما  هعماج  حالصا  یلماکت و  دنور  رد  دنچ  ره  تینما و .).. هافر ، يدام و  ياهزاین  نیمأت  یمالسا ، نیناوق   ) یطیحم طیارش  ریاس  و 

نیا رگید  طرـش  زین ، هعماج  کی  دارفا  دوخ  يرایتخا  شنک  شنیزگ و  هدارا و  هکلب  تسین ؛ یفاک  هجو  چیه  هب  اما  تسا ؛ مزال  يرورض و 
هعماج رد  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  دننام   ) یهلا نایاوشیپ  هک  نیا  اب  خیرات ، لوط  رد  هک  میدـهاش  ور  نیا  زا  تسا . هعومجم 

ِتخانش كرد و  نانچ  هب  هعماج ، نآ  دارفا  همه  نوچ  اما  تسا ؛ هدوب  مهارف  مدرم  يارب  یلاعت  دشر و  ياههنیمز  طیارـش و  مامت  دناهدوب و 
یعدـم زگره  ام ، موصعم  نایاوشیپ  هک  روط  نامه  هوالع ، هب  دـشن . ققحم  هعماج  رد  ریگارف  لماک و  حالـصا  هک  دـندوب ، هدیـسرن  قیمع ـ 

نانآ هتبلا  تشاد . دنهاوخن  دنرادن و  ار  ییاعدا  نینچ  زگره  زین  ام  یمالـسا  هعماج  نالوؤسم  زا  کی  چـیه  دـندوبن ؛ هعماج  لماک  حالـصا 
رد دش . دهاوخن  یلمع  همانرب  نیا  دننکن ، هدارا  هعماج  دارفا  ِدوخ  هک  ینامز  ات  اما  دـنروآ ؛ مهارف  ار  هعماج  حالـصا  ياههنیمز  دـنافظوم 

قبطنم هجو  چیه  هب  یعامتجا ، تلادع  تیاعر  مدع  ضیعبت و  رقف ، دوجو  لیبق  زا  یگنهرف  يداصتقا ، یعامتجا ، دسافم  هلأسم  تروص  ره 
نیلوؤسم ياههغدـغد  زا  یکی  هراومه  هدوبن و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياهنامرآ  اهشزرا و  لوصا و  مالـسا و  سدـقم  ینید  میلاعت  اـب 
راتـساوخ رما  ناـیلوتم  زا  هتـشاد و  زاربا  هلأـسم  نیا  زا  ار  دوخ  یتیاـضران  اررکم  هلمظعم  تسا . هدوب  يربـهر  مظعم  ماـقم  اـصوصخ  ماـظن 
يداصتقا یعامتجا ، ياهراتخاس  حالصا  هب  هتسباو  زین  یمالـسا  بالقنا  ماظن و  موادت  اریز  دناهدش  لضعم  نیا  لح  يارب  يدج  یگدیـسر 

هک هچ  نآ  ربانب  دـشابیم . ماظن  هدـننک  هرادا  نیلوؤسم  مدرم و  نیب  تبحم  یهارمه و  دـنویپ ، داسف و  رهاظم  اب  هزرابم  هعماج و  یگنهرف  و 
هب دـنلوؤسم و  همه  نارازگراک ، نارادـمامز و  ات  هتفرگ  مدرم  زا  هعماـج  دارفا  همه  یمالـسا  يهعماـج  رد  هک  دوشیم  صخـشم  تشذـگ 

صاخ یهاگتـسد  ای  درف  هجوتم  ار  هعماج  تالـضعم  تالکـشم و  يهمه  ناوتیمن  نیا  ربانب  دنتـسه . وگخـساپ  شیوخ  ّتیلوؤسم  تبـسن 
يارجا هار  رد  دنشاب و  هتشاد  رواب  نید  هب  هعماج  نیلوئسم  مدرم و  همه  هک  ینامز  ًاملـسم  تشاد . ار  لئاسم  همه  ّلح  راظتنا  نآ  زا  دومن و 

زا مد  هک  یناسک  دروم  رد  اما  تشاد . ار  هعماج  زا  یمالـساریغ  رهاظم  ندودز  راظتنا  ناوتیم  دنیامن ، يّدـج  شالت  اههصرع  مامت  رد  نآ 
هاـگن مدرم  هب  يرازبا  هاگدـید  زا  هک  دنتـسه  نیغورد  نابلطحالـصا  ياهدـع  دناهتـسد : ود  ناـنیا  هک  تـفگ  دـیاب  دـننزیم ... تاحالـصا 
ساسا نیا  رب  و  هعماج . مدرم و  هب  تمدـخ  هن  دـننادیم ، دوخ  یبزح  ای  يدرف  عفاـنم  هب  یباـیتسد  تهج  ياهلیـسو  ار  مدرم  يأر  دـننکیم ؛

، دـنرادن مه  مدرم  هب  تمدـخ  فدـه  اهنت  هن  زین  نانیا  زا  رگید  یخرب  دـناهتفرگ و  دوخ  هب  ار  مدرم  قوقح  زا  عاـفد  یبلطحالـصا و  تسژ 
یناشفناج تساوخ و  اب  هک  تسا  یمالـسا  ماظن  يدوبان  روظنم  هب  ناریا  رد  ییاکیرمآ  تاحالـصا  ماجنا  تاحالـصا ، زا  ناشدوصقم  هکلب 

هب و  دنشیدنایم . شیوخ  نابابرا  ای  یبزح ، یصخش ، عفانم  هب  اهنت  دنتسین . مدرم  رکف  هب  ًالصا  هتـسد  نیا  ًاملـسم  تسا . هتفرگ  لکـش  مدرم 
نانآ هب  نوچ  نورعشیال  نکل  نودسفملا و  مه  مهنا  الا  نوحلصم . نحن  اّمنا  اولاق  ضرالا  یف  اودسفتال  مهل  لیق  اذا  میرک و  نآرق  هدومرف 

يهیآ 11 هرقب ، )M} دننادیمن دنناراکهبت و  دوخ  نانیا  هک  دیشاب  هاگآ  میناحلصم ، ام  دنیوگیم : دینکن ، داسف  نیمز  رد  هک  دوشیم  هتفگ 
یمالـسا و يهعماج  مدرم و  هب  تمدخ  هار  رد  ییاعدا  هنوگ  چیه  نودـب  هک  نانآ  دنتـسه . نیتسار  نابطحالـصا  مود ، يهتـسد  اما  و 12 .)
زا عافد  تهج  دـناهدیرخ و  ناج  هب  هار  نیا  رد  ار  اهتناها  یماـمت  دناهتـشذگ و  شیوخ  یتسه  ماـمت  زا  هناـقداص  نآ ، یلاـعت  تداـعس و 
ات هک  تسا  يددعتم  لماوع  دنمزاین  هعماج  لماک  حالصا  تشذگ  هک  نانچمه  اما  دناهدرکن . راذگورف  یشالت  هنوگ  چیه  زا  مدرم  قوقح 
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حالصب الا  ۀّیعرلا  حلـصت  تسیلف  دیامرفیم : (ع ) یلع ماما  تفریذپ . دهاوخن  ققحت  زین  مهم  نیا  دوشن ، ققحم  لماک  تروص  هب  اهنآ  همه 
یتسرد هب  رگم  دنباین  حالـصا  نانیا  دنوش و  حالـصا  نارادمامز  رگم  دنوشن  حالـصا  نامدرم  ۀـّیعرلا  ۀماقتـساب  الا  ةالولا  حلـصتال  ةالولا و 

نایوجشناد فیاظو  همه  نیا  اب  دوشیم . دیکأت  مدرم  شقن  رب  مه  نیلوؤسم و  شقن  رب  مه  شیامرف  نیا  رد  (. 683 هغالبلاجهن ، )M} مدرم
رد دیدرت  يدیماان و  سأی و  ثعاب  دیابن  اهنت  هن  هعماج  تالـضعم  تالکـشم و  دوشیم و  رتنیگنـس  هعماج  حالـصا  يارب  زوسلد  دهعتم و 

يرای لاعتم و  دنوادخ  هب  ءاکتا  دیامن . رتخسار  هعماج  حالصا  رد  ار  ام  مزع  هزیگنا و  دیاب  هکلب  دوش ، ام  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  ماجنا 
، قالط  ) هبـسح وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  و  تسا . یطیارـش  نینچ  رد  درف  ره  يهناوتـشپ  نیرتهب  (ع ) راـهطا همئا  هب  لّـسوت  وا و  زا  نتـساوخ 

ناسنا يور  رب  ار  تالکـشم  زا  جورخ  تیادـه و  ياـههار  مه  دوشیم و  ناـمیا  فعـض  یتسـس و  زا  يریگولج  ثعاـب  مه  هک  يهیآ 3 .)
يدرف و فیلاکت  فیاظو و  ماجنا  رد  دیـشاب و  شیوخ  يهقـالع  دروم  یلیـصحت  يهتـشر  اـی  لغـش و  لاـبند  هب  ناـنچمه  هتبلا  دـیاشگیم .

مهّنیدهنل انیف  اودهاج  نیذلاو  هک  دیـشاب  نئمطم  یهلا  يهدـعو  نیا  هب  دـیزرون و  غیرد  یتدـهاجم  شالت و  هنوگ  چـیه  زا  دوخ  یعامتجا 
زا يرایسب  هک  هعماج  رد  تالکشم  لیبق  نیا  دوجو  هب  یبوخ  هب  زکرم  نیا  نارواشم  يهیآ 69 .) توبکنع ،  ) نینسحملا عمل  هللا  نا  انلبس و 
زا قیقد  تاعالطا  هئارا  رب  ینتبم  یـساسا  قیقد و  ياهییامنهار  هئارا  اما  هدوب ، فقاو  دـننابیرگ ، هب  تسد  نآ  اب  اـم  نایوجـشناد  ناـناوج و 
زا  ) دوخ لیصحت  يهمادا  عناوم  دوخ ، یلیصحت  يهتشر  هب  قیقد  تروص  هب  يدعب  تابتاکم  رد  تسا  بسانم  اذل  تسا ، نازیزع  امش  يوس 

. دییامن هراشا  يداصتقا و .).. یحور ، ینهذ ، تالکشم  لیبق 

ناشدوخ راک  رتفد  رد  نالوئسم  بالقنا  هیلوا  ياهلاس  رد  الثم  ینعی   ، تفر الاب  دنمهوکش  بالقنا  رمع  لوط  رد  رورم  هب  یتسیز  هداس  ياهرایعم  ارچ 
یتسیز ا هداس  یلیخ  رگید  نونکا  اما  دندرک  یم  دمآ  تفر و  یلومعم  ياه  لیبموتا  اب  دندیشوپ و  یم  هداس  ياهسابل  دنتشادن و  ینانچنآ  لبم  زیم و 

شسرپ

رتفد رد  نالوئـسم  بالقنا  هیلوا  ياهلاس  رد  الثم  ینعی   ، تفر الاب  دنمهوکـش  بـالقنا  رمع  لوط  رد  رورم  هب  یتسیز  هداـس  ياـهرایعم  ارچ 
نونکا اما  دندرک  یم  دـمآ  تفر و  یلومعم  ياه  لیبموتا  اب  دندیـشوپ و  یم  هداس  ياهـسابل  دنتـشادن و  ینانچنآ  لبم  زیم و  ناشدوخ  راک 

دنچ اب   ) تسا یتسیز  هداس  كالم  یئزج  لوئـسم  کی  ياپ  ریز  نویلیم  دـنچ  تمیق  اب  ناکیپ  لیبموتا  دـشاب  رگا  یتسیز  هداس  یلیخ  رگید 
زا یکی  زا  هک  منکب  ینایرج  نآ  هب  هراشا  مناوت  یم  میهد  حیـضوت  رتشیب  میهاوخب  رگا  ( دننک جاودزا  دنناوت  یم  ناوج  دـنچ  ناموت  نویلیم 

هتفگ باوج  رد  مامه  ماما  نآ  دندیـشوپ و  یم  هداس  ياهـسابل  یلع  یلوم  هک  یتروص  رد  دنا  هدیـشوپ  رخاف  ياهـسابل  ارچ  دش  لاؤس  همئا 
لوا نامز  اب  لاح  نامز  ایا  منادب  مهاوخ  یم  . دراد توافت  یلع  ترـضح  نامز  اب  مدرم  یگدـنز  حطـسو  تسا  هدرک  قرف  نامز  هک  دـندوب 

ياهـسابل كدـنا و  دـشاب  رگا  ییاذـغ  اب  کچوک  یقاتا  رد  هک  میرادـن  یناریقف  نالا  رگم  دراد  تواـفت  یلیخ  یلیمحت  گـنج  بـالقنا و 
. دننک یم  یگدنز  تخس  رایسب  طیارش  رد  هدوسرف و 

خساپ

نودـب ار  امـش  تالاؤس  اذـل  دـنا ، هدـیزرو  دـیکأت  نالوؤسم  یتسیز  هداس  رب  اهراب  يربهر  مظعم  ماقم  میتسه و  هدـیقع  مه  امـش  اـب  زین  اـم 
ياه لاؤس  زا  یخرب  يارب  یتاحیضوت  دش و  لاسرا  ماظن  تحلصم  صیخـشت  عمجم  يروهمج و  تسایر  رتفد  هب  فرـصت  لخد و  هنوگره 

هب یطیحم  طیارـش  لماوع و  هعومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هنانیب و  عقاو  يدـید  اب  دـیاب  لئاسم  هنوگ  نیا  یـسررب  رد  ددرگ . یم  لاـسرا  اـمش 
تروص هب  ار  ییاعدا  نینچ  حرط  هعماج ، نالک  تیریدـم  دـعب  رد  ینونک  تایعقاو  یـسررب  . 1 هک : تسا  نیا  تیعقاو  تخادرپ . تواـضق 

ناریدـم زا  يرایـسب  ماظن و  هبتر  یلاع  نـالوؤسم  اریز  درب . یم  لاؤس  ریز  ماـظن ، هبتر  یلاـع  نـالوؤسم  هب  تبـسن  اـصوصخ  ریگارف  یلک و 
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یگدنز اب  کیدزن  زا  هک  یناسک  املـسم  دنتـسه . مالـسا  بالقنا و  ياه  شزرا  هب  مزتلم  دـهعتم و  دـقتعم ، يدارفا  هللادـمحب  رگید  حوطس 
یتح دـنیامن . یم  قیدـصت  نیلوؤسم ، نیا  یگدـنز  رد  ار  لاملا  تیب  لماک  تیاعر  یتسیز و  هداس  دـنراد ، لماک  ییانـشآ  طابترا و  ناـنآ 

مک راشقا  اب  يدردـمه  یتسیز و  هداـس  تیاـعر  رطاـخ  هب  ینوناـق و  ياـیازم  قوقح و  زا  يرایـسب  قاقحتـسا  مغر  یلع  دارفا  نیا  زا  یخرب 
، یناگیاپلگ يدمحم  مالسالا  تجح  اب  وگتفگ   » همیمض ر.ك ،  ) دنتـسه تاناکما  لقادح  اب  نییاپ و  حطـس  یگدنز  ياراد  هعماج ، دمآرد 

بـالقنا هدـننک  دـیدهت  ياـه  تفآ  اـه و  بیـسآ  زا  یکی  هک  دـنفقاو  مهم  عوضوم  نیا  هب  یبوخ  هب  و  يد 1377 .)  9 تاعالطا ، همانزور 
، ... طابضنا اوقت ، تلادع ، رهظم  یمالسا ، هعماج  تسا . هعماج  نیلوؤسم  رد  صوصخ  هب  هعماج و  رد  يرگ  یفارشا  هیحور  جاور  یمالسا 
يدج يرطخ  تمالع  دیآ ، دوجو  هب  نآ  رد  فرتم  فارـشا و  هقبط  رگا  ور  نیا  زا  تسا . يروحم  لوپ  یتسرپ و  يدام  رهاظم  زا  يرود  و 
هراشا يرگ  یفارـشا  اب  هزرابم  نیلوؤسم و  یتسیز  هداس  موزل  رب  اهراب  يربهر  مظعم  ماقم  اذـل  تسا ، یمالـسا  ماظن  بالقنا و  موادـت  يارب 

نیا کش  الب  دور ، یم  يرگ  یفارـشا  تمـس  هب  یگدـنز  هک  مینکب  ساسحا  اـم  رگا  یمالـسا ، يروهمج  رد  زورما  : » دـنا هدومرف  هدرک و 
ءایلوا هب  قلعتم  هک  ینانچ  نآ  ياهدهز  همه  مییوگ  یمن  مینکب . تکرح  دهز  تمـس  هب  دیاب  ام  درادـن . درگرب  ورب و  تسا ؛ فارحنا  کی 

هب مه  دعب  دنشاب ؛ هتـشاد  دهز  دوخ  دح  رد  دیاب  مه  دعب  تاجرد  نالوؤسم  نآ  ات  ود  هجرد  نالوؤسم  کی ، هجرد  نالوؤسم  هن  تسا ؛ هللا 
طلغ یـصخش  ياه  یگدنز  رد  یتالمجت ، رهاوظ  رب  ندوزفا  زور  هب  زور  نیا  زیمآ ، لمجت  ياه  یگدنز  عضو  نیا  دسر ... یم  مدرم  هماع 
ماظن نارازگراک  نالوؤسم و  رادـید  رد  رگید  ییاج  رد  و  ص 52 .) ج 7 ، يا ، هنماخ  هللا  تیآ  نانخـس  هعومجم  تیالو ، ثیدـح  « ) تسا

؛ دننک هاگن  هوسا  کی  لکـش  هب  ام  هب  مدرم  میهاوخب  میتلغب و  میرچب و  ناویح  لثم  يدام  یگدنز  رد  ام  دوش  یمن  ناردارب ، : » دـنیامرف یم 
، یفارـشا یـسورع  لثم  الاح  اما  میبالقنا . زا  شیپ  ملعم  ای  هبلط  نامه  امـش ، نم و  دـنمورحم ...، یگدـنز  تایلوا  زا  ناش  یلیخ  هک  یمدرم 
هب فرتم  تسا  نکمم  مه  یمالسا  هعماج  رد  هللاو  میوش . یم  نیفرتم  مه  ام  هن  مینک ... تسرد  هناخ  فارـشا ، هناخ  لثم  میریگب ؟ یـسورع 

شدوخ لابند  مه  قسف  فرت ، میسرتب ، هیآ 16 ) ءارسا ، « ) اهیف اوقسفف  اهیرفتم  انرما  هیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و   » هفیرـش هیآ  زا  دیایب . دوجو 
ار يداسف  فارحنا و  هنوگ  چیه  هزاجا   » دناد و یم  دوخ  یلصا  فیاظو  زا  یکی  ار  تفآ  نیا  اب  هزرابم  یمالـسا  ماظن  ور  نیا  زا  دروآ . یم 

ثیدـح « ) دـنک یم  دروخرب  روشک  یتیریدـم  هعومجم  رد  داسف  هنوگره  هنخر  اب  یمالـسا  ياه  شزرا  يانبم  رب  دـهد و  یمن  نالوؤسم  هب 
، یتموکح نیلوؤسم  زا  يرایـسب  یلمع  مامتها  يربهر و  مظعم  ماـقم  تادـیکأت  مغریلع  هنافـسأتم  اـما  و 261 .) ص 260  نیـشیپ ، تیالو ،

بجوم دـنراد  لاغتـشا  یتموکح  یتلود و  ياهداهن  اه و  هاگتـسد  رد  هک  یناحور  دارفا  نیلوؤسم و  زا  يدودـحم  دادـعت  راتفر  درکلمع و 
ماـظن نیلوؤسم  یماـمت  هب  ینیبدـب  تاـبجوم  رما  نیا  هتـشگ و  مدرم  هدوت  هاگدـید  زا  لـمع  راـتفگ و  نیب  فاکـش  ضراـعت و  ندـش  ادـیپ 
دهاش زین  اه  هدر  ریاس  رد  هکلب  ماظن ,  نالوؤسم  لوا  حطـس  ياه  هدر  رد  اهنت  هن  هک  دـنراد  راظتنا  مدرم  تسا .  هدروآ  مهارف  ار  تیناحور 
راتفر یلو  دنـشاب ; ایند و ... فراخز  تالمجت و  هب  یهجوت  یب  مدرم ,  هب  تمدـخ  هب  شیارگ  يراد ,  تناـما  يراـک ,  تسرد  تقادـص , 
هعماج ياهـشزرا  رییغت  . 2 تسا .  هدـش  تیناحور  هب  تبـسن  مدرم  زا  يراشقا  ینیبدـب  ینامگدـب و  بجوم  نانآ  زا  يرامـش  تشگنا  هدـع 

هعـسوت يارب  یلدـم  روشک , يزاـسزاب  نارود  زاـغآ  گـنج و  ناـیاپ  زا  سپ  تسا  ینتفگ  تسا .  لکـشم  نیا  زورب  لـماوع  زا  رگید  یکی 
 , یتسرپ لمجت  يدام ,  ياه  شزرا  يوس  هب  هعماج  ياهـشزرا  رییغت  اهداضت و  زورب  بجوم  هک  دش  هتفرگ  شیپ  رد  یعامتجا  يداصتقا و 

نتـشاد نیلوؤسم  زا  دح  زا  شیب  یعقاو و  ریغ  تاراظتنا  . 3 دندنامن . ناما  رد  رطخ  نیا  زا  نیلوؤسم  زا  یخرب  و  دـش . ییارگ و ... كردـم 
زا ام  رگا  الثم  دـشاب . یمن  حیحـص  زین  یعامتجا  يدرف و  كولـس  ياه  هویـش  رد  هچ  و  نوگانوگ ,  ياه  هنیمز  رد  تالکـشم  لح  رد  هچ 

ماما نامز  رد  ایآ  تسین ، راگزاس  یقطنم  چیه  اب  رگید  نیا  دـننکن ، دـمآ  تفر و  مه  ناکیپ  کی  اب  یتح  هک  میـشاب  هتـشاد  عقوت  نیلوؤسم 
تشاد عقوت  ناوت  یم  ایآ  دندوب و  مورحم  رتش و )... بسا ،  ) نامز نآ  بسانم  بکرم  نتـشاد  زا  ناشنارادمامز  ای  ناشیا  صخـش  (ع ،) یلع

لکـشم رگا  درکن . هدافتـسا  تاناکما  لومعم  دـح  زا  نآ ، هرادا  مزاول  هعماج و  یگدرتسگ  یگدـیچیپ و  همه  نیا  اـب  ینونک  ناـمز  رد  هک 
تیب تاناکما  یمامت  تروص  ره  رد  دومن . وجتسج  دیاب  نیلوؤسم  یخرب  زاین  فراعتم و  دح  زا  جراخ  ای  اج و  یب  ياه  هدافتسا  رد  تسه 
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هدش هدهاشم  تالاکشا  تسردان  میمعت  . 9 دشاب . نیمورحم  هب  تمدخ  نآ و  لماکت  تفرشیپ و  هعماج  حیحص  هرادا  تهج  رد  دیاب  لاملا 
لک هک  دـنز  یم  داـیرف  دـنیبب  ییاـطخ  یناـحوردرف  کـی  زا  یـصخش  رگا  هچناـنچ  تیناـحور ، یماـمت  هعومجم و  هب  رـصانع  يا  هراـپ  زا 
هوق ياراد  هک  ار  هعماج  دارفا  زا  یخرب  ینیبدـب  تاـبجوم  لـیبق  نیا  زا  یلماوع  قوف و  لـماوع  هعومجم  تسا .  هتـشگ  فرحنم  تیناـحور 
هدمآ هوتـس  هب  يراکیب  یعامتجا ,  تالـضعم  داسف , ضیعبت ,  دـننام  تالکـشم  زا  يرایـسب  زا  هک  نیا  ای  هدوبن و  لماک  تخانـش  لیلحت و 

ییاهراکهار فلا .  دومن : میـسقت  شخب  ود  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  مه  لضعم ,  نیا  لح  ياـهراکهار  دروم  رد  اـما  دروآ . مهارف  ار , دـندوب 
یتلود و ياههاگتـسد  رد  هک  یناحور  دارفا  اصوصخ " اـه  شنیزگ  رد  تقد  لـیبق ,  زا  دـهد  ماـجنا  دـیاب  تیناـحور  نیلوؤسم و  دوخ  هک 

تافالتخا زا  زیهرپ  یطاخ  دارفا  اـب  دروخرب  ناـنآ و  لاـمعا  رب  قیقد  تراـظن  دـنوش و  یم  اـی  دنتـسه  راـک  هب  لوغـشم  یتموکح  ياـهداهن 
لماوع للع و  ندناسانـش  مدرم و  تخانـش  كرد و  ندرب  الاب  دـننام  دریگب  ماجنا  دـیاب  هعماج  رد  هک  یتامادـقا  ب .  هقرفت و ... یحاـنج و 

ياه همانرب  هئارا  قیرط  زا  ماظن  هبتر  یلاع  نیلوؤسم  تیناحور و ... فیعـضت  رد  نانمـشد  ياـه  هئطوت  یعاـمتجا ,  يداـصتقا و  تالکـشم 
هـبتر و یلاـع  نیلوؤـسم  یگدـنز  تاـیئزجاب  مدرم  ندوـمن  انـشآ  یلم و  ياـه  هناـسر  تاـعوبطم و  هلیـسوب  هناسانـشراک  قـیقد و  یگنهرف 

ماظن زوسلد  دهعتم و  نیلوؤسم  ریاس  تیناحور و  يربهر و  تکرب  هب  ام  روشک  رد  هک  يدیفم  شزرا و  اب  ياهدرواتـسد  نییبت  يروآدای و 
بـالقنا و ملع ,  وذ  یلع  . 1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  بالقنا .  زا  لبق  نامز  هیاسمه و  ياـهروشک  ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  هدـش  لـصاح 

. داضت هعسوت و  روپ , عیفر  زرمارف  . 3 تلود .  داهتجا و  تیناحور ,  ج 8 , یمالسا ,  تموکح  ینیمخ و  ماما  . 2 اهشزرا .

دنراد ار  یمالسا  مکاح  کی  بولطم  یتسیز  هداس  ناشیا  ایآ  مراد  ناشیا  یگدنز  دروم  رد  لاوئـس  دنچ  اما  مراد  بالقنا  ربهر  هب  هک  یتدارا  نمض 
هک مینیب  یم  اما  دندرک  یم  ینارنخس  نارامج  هداس  ياضف  نآ  رد  دننک و  چگ  ار  اهراوید  دندوب  هدادن  هزاجا  هک  دندوبن  ینیمخ  ماما  ترـضح  رگم 

لا تیآ 

شسرپ

یمالسا مکاح  کی  بولطم  یتسیز  هداس  ناشیا  ایآ  مراد  ناشیا  یگدنز  دروم  رد  لاوئس  دنچ  اما  مراد  بالقنا  ربهر  هب  هک  یتدارا  نمض 
یم ینارنخـس  نارامج  هداس  ياضف  نآ  رد  دننک و  چـگ  ار  اهراوید  دـندوب  هدادـن  هزاجا  هک  دـندوبن  ینیمخ  ماما  ترـضح  رگم  دـنراد  ار 

رد رد  ناشیا  ارچ  دـننک و  یم  ینارنخـس  هدـش  نیزم  امن  رجا  اـب  هک  ینیمخ  ماـما  هنیـسح  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  هک  مینیب  یم  اـما  دـندرک 
یمن هسلج  رد  يا  هقلح  تروص  هب  مالـسا  ربمایپ  رگم  دنیـشن  یم  یلدنـص  لبم و  يور  دـنا  هتـسشن  ناشیا  رود  يداـیز  هدـع  هک  سلاـجم 

هدرک و راک  بش  ات  حبـص  زا  هک  يرگراک  نآ  هک  تساج  نیمه  لکـش  اما  دنا  هداس  یـصخش  یگدنز  رد  ناشیا  دییوگب  دـیاش  دنتـسشن 
هداس لحم  کی  رد  رگا  هک  دینک  روصت  امـش  دنیب  یم  ار  هینیـسح  نامه  دنک  یم  نشور  ار  نویزیولت  بشو  هدـش  هتـسخ  هتخوسو و  هایس 
لوا گنج و  نامز  اب  نالا  نامز  دـییوگب  دـیاش  تشاد  يریثات  هچ  فعـضتسم  درف  نآ  يور  دـندرک  یم  ینارنخـس  ناشیا  ناراـمج  دـننام 

زا هاتوک  ياه  هنحـص  دشاب  هتـشاد  ساکعنا  نالوئـسم  هداس  یگدنز  دنهد  یمن  هزاجا  ارچ  هن .  میوگ  یم  نم  اما  تسا  هدرک  قرف  بالقنا 
. دراد مدرم  رب  يریثات  هچ  دیناد  یم  دوش  یم  هداد  ناشن  نویزیولت  رد  هک  ییاجر  دیهش  یگدنز 

خساپ

هداس ندوب  دمآرس  هب  دنشاب ، یم  ناشیا  یصخش  تاروما  نایرج  رد  هتشاد و  طابترا  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنز  اب  کیدزن  زا  هک  یناسک 
نیا زا  ییاـه  هشوگ  اـب  امـش  ییانـشآ  تهج  دـنراد . ناـعذا  هعماـج  تاـقبط  نیرت  نییاـپ  دـح  رد  مه  نآ  ینونک  ناـمز  رد  ناـشیا  یتسیز 

، باـتفآ هنیآ ، بآ ،  » و ددرگ ») یم  لاـسرا  تسوـیپ  هـب  )1381 دوبعم ، تاراـشتنا  یبطق ، يداـه  دیـشروخ ، هیاـس  رد   » باـتک ود  عوضوم ،
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. دییامرف هعلاطم  ار  « 1382 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسؤم 

لاؤس هب  یصاخ  یسایس  هجو  نتفرگ  رظن  رد  نودب  منک  یم  شهاوخ  امش  زا  ناتدوخ  هعماج  یعامتجا  روما  اب  طابترا  رد  متـشاد  یلاؤس  بناجنیا 
فرط دننک  یم  رکف  دوش  یم  حرطم  دسر و  یم  نهذ  هب  اوتحم  نیااب  تالاؤس  يرـسکی  یتقو  منک  یم  ساسحا  نم  هک  ارچ  دـیهد . باوج  بناجنیا 

صاخ ا حانج  نالف  لام 

شسرپ

یصاخ یسایس  هجو  نتفرگ  رظن  رد  نودب  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  ناتدوخ  هعماج  یعامتجا  روما  اب  طابترا  رد  متـشاد  یلاؤس  بناجنیا 
دوش یم  حرطم  دـسر و  یم  نهذ  هب  اوتحم  نیااب  تالاؤس  يرـسکی  یتقو  منک  یم  ساـسحا  نم  هک  ارچ  دـیهد . باوج  بناـجنیا  لاؤس  هب 

و مرادن . یـصاخ  ضرغ  دـصق و  هنوگ  چـیه  نم  دراد . ار  ماظن  هب  ندز  هبرـض  دـصق  ای  تسا  صاخ  حانج  نالف  لام  فرط  دـننک  یم  رکف 
مالـسا و تاروتـسد  هب  هجوت  اب  تسا .  یمالـسا  ام  هعماج  رب  مکاح  تموکح  هک  میناد  یم  مباـیب . ار  دوخ  لاؤس  باوج  مهاوخ  یم  طـقف 

حرطم یلئاسم  يرسکی  ام  هعماج  رد  هنافـسأتم  یلو  دشاب . اه  یگژیو  يرـسکی  ياراد  یتسیاب  یم  یمالـسا  تموکح  نآ  فادها  یـسررب 
يداصتقا ياهراشف  رد  مدرم  رتشیب  ارچ  تسا ـ  دایز  رایـسب  هعماج  یتاقبط  هلـصاف  ام  هعماج  رد  ارچ  تسا . فادها  نیا  فالخ  رب  هک  تسا 

تموکح رد  دنتـسه ـ  راکیب  ناناوج  رثکا  ارچ  تسا ـ  هتفر  الاب  ناـناوج  ناـیم  رد  جاودزا  نساـم  هعماـج  رد  ارچ  دـنرب . یم  رـس  هب  یلاـم  و 
رس کشا  زا  قرغ  ینامشچ  اب  هکلب  دنباوخ  یم  هنسرگ  اهنت  هن  اه  بش  رفن  نارازه  الاح  یلو  دیباوخ  یمن  رتسب  رد  هنسرگ  یـسک  (ع ) یلع

قازر و هک  تسوا  درک و  لکوت  ادخ  رب  دـیاب  یعاضوا  نینچ  رد  هک  دوش  حرطم  تسا  نکمم  الاح  رگید . تالکـشم  دـنهن و  یم  رتسب  رب 
تالاؤس نیا  درادن  يوق  یبهذم  يداقتعا  هیاپ  هک  یسک  رگا  لاح  یلو  تسا  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  مئالع  زا  همه  اهنیا  تسا و  میلع 

نینچ ارچ  تسا  یمالـسا  تموکح  رگا  دننک  یم  حرطم  هک  مدینـش  اه  یلیخ  زا  ار  لاؤس  نیا  نم  داد . وا  هب  دیاب  یباوج  هچ  دنک  حرطم  ار 
؟ تسا نانوچ  و 

خساپ

فدـه اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  مییوگب  دـیاب  مریگب ، رظن  رد  ار  هعماـج  تاـیعقاو  مییاـمن و  تیاـعر  ار  فاـصنا  بناـج  میهاوخب  رگا 
يزوریپ هب  تفرگ و  لکـش  ضیعبت و ... یفن  یعاـمتجا ، تلادـع  تیاـعر  ناـمولظم ، قوـقح  زا  عاـفد  یهلا ، ياـهشزرا  ماـکحا و  يارجا 
نیودـت ماظن و  یلک  لوصا  یـشم و  طخ  هئارا  راـتفگ و  رد  هچ  ماـظن -  هبتر  یلاـع  نـالوؤسم  نونک ، اـت  یمالـسا  بـالقنا  لّوا  زا  دیـسر .

راـشقا نیا  هاـفر و ... یتـشیعم ، حطـس  دوبهب  يارب  هتـشاد و  يراـشفاپ  دـیکأت و  لوـصا  نیا  رب  هشیمه  لـمع -  رد  هچ  تلود و  ياـههمانرب 
نیا رد  مه  ام  دوشیم ، لامیاپ  یّقح  ای  دراد و  دوجو  یتلادعیب  ضیعبت و  اهاج  یـضعب  رد  هک  نیا  اما  دناهداد ؛ ماجنا  يددـعتم  تامادـقا 

هب هتشاد و  مالعا  عضو  نیا  زا  ار  دوخ  ینارگن  هغدغد و  هشیمه  نآ  هب  ناعذا  نمض  زین  ماظن  هبتر  یلاع  نیلوؤسم  میقفاوم و  امش  اب  رادقم 
لیبق نیا  لماوع  للع و  هب  نتخادرپ  ياهشیر و  یسررب  هب  ادتبا  اجنیا  رد  دناهدومن . هئارا  ار  مزال  ياههیـصوت  تارکذت و  هطوبرم  نیلوئـسم 
هعماج لماوع  لـلع و  قیقد  یـسررب  هب  زاـین  دـشابیمن -  یمالـسا  هعماـج  هدـنبیز  زین  نآ  مک  رادـقم  یتح  هک  اـهییاسران -  تالکـشم و 

همادا و - 1 میزادرپیم : تالکشم  نیا  لح  ياهراکهار  هئارا  هب  سپس  مینکیم و  نایب  ار  اهنآ  نیرتمهم  راصتخا  هب  هک  دراد  نآ  یتخانش 
دادبتسا نتـسناد ، طباوض  رب  مدقم  ار  طباور  یتراپ ، يراوخهوشر ، لیبق  زا  ناریا  رد  یهاشداپ  هلاس  سوحنم 2500  دساف و  گنهرف  ياقب 

تیبثت مدع  - 2 نامورحم و ... قوقح  هب  ییانتعایب  نوناق ، یعامتجا و  عفاـنم  رب  یـصخش  عفاـنم  مدـقت  يریذپهطلـس و  یتسرپهاـج و  يأر 
رب راوس  هن  دـنادب  رازگتمدـخ  ار  شدوخ  هرادا  ریدـم  ای  لوؤسم  هک  يدـح  رد  طباوض  هب  يدـنبیاپ  ییارگ و  نوناق  یمالـسا و  ياهشزرا 
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مک نانآ ، هیجوت  شزومآ و  تیبرت ، يارب  هبناج  همه  عماج و  ياهماـنرب  نادـقف  لـیبق : زا  یفلتخم  لـماوع  زا  یـشان  دوخ  نیا  هک  مدرم و ...
، یگنهرف مجـسنم  همانرب  هئارا  مدـع  یگنهرف و  روما  نالوؤسم  یمگ  ردرـس  روشک ، یگنهرف  ياهداهن  طلغ  ياهدرکلمع  ًاضعب  ای  يراـک 

عوقو زا  دعب  نییاپ  حوطـس  رد  دارفا  لماک  هیفـصت  مدع  - 3 دـشابیم . هلأسم و ... نیا  اب  دروخرب  تیفیک  رد  نادرمتلود  رظن  عامجا  نادـقف 
... صصخت و تراهم و  هبرجت و  اوقت ، دهعت و  یگتـسیاش ، تقایل و  لیبق : زا  یمالـسا  لیـصا  لئاسم  ندومنن  تیاعر  وس و  کی  زا  بالقنا 

، ییارگ كردـم  ترهـش ، لوپ ، ندـش  شزرا  اب  دـننام  سدـقم  عافد  نارود  زا  سپ  اهـشزرا  رییغت  یگنهرف و  مجاـهت  - 4 اـه . شنیزگ  رد 
تراظن ای  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ندـشن  ارجا  - 5 یمالـسا . ياهشزرا  هب  یهجوتیب  یبلطتعفنم و  یتسرپ و  لمجت  و  یبلطهاـفر ،

هب تداهـش  رتسب  رد  (ع ) یلع ترـضح  دشابیم  يرادا و ... ءازجا  هعماج و  تمالـس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاور  رد  هک  یناگمه  یلم و 
نیا رد  هک  دـینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   » دـنیامنیم شرافـس  نـینچ  (ع ) نیـسح ماـما  نـسح و  ماـما  شیوـخ  نادـنزرف 

همان 47) هغالبلاجهن ، «، ) دوشیمن تباجا  امش  ياعد  اما  دینک  اعد  اهنآ  عفر  يارب  امش  سپس  دنوشیم  مکاح  امش  رب  امـش  رارـشا  تروص 
هب تبـسن  تلود  رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  مسق  هس  رد  متـشه  لصا  رد  یهلا  هضیرف  نیا  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  و 

نییبت و هعماج  رد  یـساسا  مهم و  هضیرف  نیا  هدش  یلمع  اهراکهار  هنافـسأتم  دـنچ  ره  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  تلود  هب  تبـسن  مدرمو  مدرم 
دسافم یتلادعیب ، ضیعبت و   ) تالـضعم نیا  اب  دروخرب  يارب  یّلم  مزع  هب  رجنم  هک  یهجوت  لباق  تیـساّسح  ات  نیاربانب ، تسا . هدشن  ارجا 

: دیامرفیم میرک  نآرق  دنوشب ؛ حالـصا  زین  لماوع  هیقب  دـنچ  ره  دـنامیم ، یقاب  نانچمه  لضعم  نیا  ًاعطق  دـیاین ، دوجو  هب  يداصتقا و )...
ناشدوخ رد  ار  هچ  نآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دهدیمن  رییغت  ار  یموق  چیه  تشونرس  دنوادخ  مهسفناب ؛ ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  »

تهج رد  نآ  یهد  تمس  شیوخ و  تشونرس  رییغت  هب  رداق  ناسنا  مالـسا ، یـسایس  هشیدنا  رد  هیآ 11 .) دعر ، هروس  «، ) دـنهد رییغت  تسا 
یم هصالخ  هلمج  کی  رد  ار  خساپ  همتاخ  رد  دشابیم . دوخ  یگنهرف  یسایس و  يداصتقا ، یعامتجا  راتخاس  حالصا  زین  دوخ و  تساوخ 

یبلط و تلادـع  گـنهرف  اـت  هتـساوخرب و  هعماـج  نیمه  نتم  زا  وا  دـنک  یم  لـمع  دـب  هنیمز  نیا  رد  مه  یلوؤسم  رگا  هک  نیا  نآ  مینک و 
نامه دنک  لح  ار  لکشم  نیا  دناوت  یمن  یمکاح  چیه  دنوشن  حالـصا  مدرم  دوشن و  مکاح  هعماج  رب  یعامتجا  طابـضنا  يراک و  نادجو 

. دنتساوخن المع  مدرم  نوچ  تسناوتن  یلع  ترضح  هک  روط 

. دنک یمن  سح  ار  هعماج  درد  تیتاحور  هک  مینیب  یم  نونکا  اما  دندوب . رتهب  یلیخ  نایناحور  هتشذگ  نامز  رد 

هراشا

هک یلاح  رد  ارچ  دنوش ؟ یم  راوس  نویناحور  زا  یلیخ  دوش . راوس  الاب  لدـم  نیـشام  یناحور  کی  دریذـپ  یمن  هعماج  هک  ینامز  رد  ارچ 
داصتقا هعماج و  عضو  تسا . نایناحور  تسد  رد  تموکح 

شسرپ

هعماج هک  ینامز  رد  ارچ  دنک . یمن  سح  ار  هعماج  درد  تیتاحور  هک  مینیب  یم  نونکا  اما  دندوب . رتهب  یلیخ  نایناحور  هتـشذگ  نامز  رد 
تـسد رد  تموکح  هک  یلاـح  رد  ارچ  دـنوش ؟ یم  راوس  نویناـحور  زا  یلیخ  دوش . راوـس  ـالاب  لدـم  نیـشام  یناـحور  کـی  دریذـپ  یمن 

؟ دننک یم  هاگن  نانآ  هب  ترفن  هدید  هب  مدرم  زا  یلیخ  هک  تسا  یلکش  هب  ام و ...  داصتقا  هعماج و  عضو  تسا . نایناحور 

خساپ
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ریثأت نازیم  رثؤم و  لماوع  هعومجم  هنانیب  عقاو  يدید  اب  دیاب  یلو  تسا ، رثؤم  نویناحور  هب  مدرم  زا  يا  هدع  ینیبدب  رد  هلأسم  نیا  دنچ  ره 
اه و هاگتـسد  رد  هک  یناـحور  دارفا  زا  يدودـحم  دادـعت  راـتفر  درکلمع و  . 1 هک : تسنیا  تـیعقاو  داد . رارق  یـسررب  دروـم  ار  مادـک  ره 

رما نیا  هتشگ و  مدرم  هدوت  هاگدید  زا  لمع  راتفگ و  نیب  فاکش  ضراعت و  ندش  ادیپ  بجوم  دنراد  لاغتشا  یتموکح  یتلود و  ياهداهن 
هکلب ماظن ,  نالوؤسم  لوا  حطـس  ياه  هدر  رد  اهنت  هن  هک  دنراد  راظتنا  مدرم  تسا .  هدروآ  مهارف  ار  تیناحور  یمامت  هب  ینیبدب  تابجوم 

ایند فراخز  تالمجت و  هب  یهجوت  یب  مدرم ,  هب  تمدخ  هب  شیارگ  يراد ,  تناما  يراک ,  تسرد  تقادص ,  دهاش  زین  اه  هدر  ریاس  رد 
.2 تسا .  هدـش  تیناحور  هب  تبـسن  مدرم  زا  يراشقا  ینیبدـب  ینامگدـب و  بجوم  نانآ  زا  يرامـش  تشگنا  هدـع  راتفر  یلو  دنـشاب ; و ...

تسا هدروآ  مهارف  ار  دارفا  زا  يا  هدع  ینیبدب  تابجوم  عرش و ... ماکحا  نایب  رد  حیحـصان  ياهدروخرب  اهراتفر و  طیرفت , طارفا و  یخرب 
مدرم هاگدید  رد  تیناحور  تلزنم  هاگیاج و  تفا  ثعاب  یعامتجا و ... یسایس ,  يداصتقا ,  لئاسم  رد  يا  هقیلس  یحانج و  تافالتخا  . 3 . 

تروص هب  هعماج  رد  یمالـسا  ياه  شزرا  يارجا  مدع  تالـضعم ,  تالکـشم و  زا  یخرب  ندشن  لح  نآ ,  للع  رگید  زا  . 4 تسا .  هدش 
ندید تیناحور  مشچ  زا  هراومه  ار  تالکشم  ینعی   ) مدرم تسردان  لیلحت  و  داسف و )... رهاظم  اب  هزرابم  یعامتجا ,  تلادع  دننام   ) لماک
نارود زاـغآ  گـنج و  ناـیاپ  زا  سپ  تسا  ینتفگ  تـسا .  لکـشم  نـیا  زورب  لـماوع  زا  رگید  یکی  هعماـج  ياهـشزرا  رییغت  . 5 تـسا .  ( 

يوس هب  هعماج  ياهشزرا  رییغت  اهداضت و  زورب  بجوم  هک  دش  هتفرگ  شیپ  رد  یعامتجا  يداصتقا و  هعسوت  يارب  یلدم  روشک , يزاسزاب 
دیدش و مجاهت  . 6 دـندنامن . ناما  رد  رطخ  نیا  زا  نایناحور  زا  یخرب  و  دـش . ییارگ و ... كردـم  یتسرپ ,  لـمجت  يداـم ,  ياـه  شزرا 
 , هتفرـشیپ ياه  يژولونکت  يرازفا ,  تخـس  يرازفا و  مرن  تاناکما  یمامت  زا  هدافتـسا  اب  یمالـسا  ياهـشزرا  هیلع  برغ  یگنهرف  هدرتسگ 

هیملع ياه  هزوح  هیقف و  تیالو  ینعی  یمالسا  بالقنا  نکر  نیرتمهم  هب  ندز  هبرض  يارب  هتسباو و ... تاعوبطم  یلخاد و  هتـسباو  رـصانع 
یلع ماما  هدومرف  هب  . 7 دش . هورگ  نیا  هب  تبـسن  مدرم  ینیبدب  تابجوم  ندروآ  مهارف  یهقف و  تیریدم  ندناوخ  دمآراکان  اب  تیناحور  و 

زا شیب  یعقاو و  ریغ  تاراظتنا  . 8 دنریگ . یم  هلصاف  اهنآ  زا  یعیبط  روط  هب  مدرم  دشاب  یسک  ره  تسد  رد  تردق  رثأتسا ) کلم  نم  ( ) (ع
میمعت . 9 یعامتجا .  يدرف و  كولـس  ياه  هویـش  رد  هچ  و  نوگانوگ ,  ياـه  هنیمز  رد  تالکـشم  لـح  رد  هچ  نتـشاد  تیناـحور  زا  دـح 
ییاطخ یناحوردرف  کی  زا  یـصخش  رگا  هچنانچ  تیناحور ، یمامت  هعومجم و  هب  رـصانع  يا  هراپ  زا  هدش  هدـهاشم  تالاکـشا  تسردان 

دارفا زا  یخرب  ینیبدب  تابجوم  لیبق  نیا  زا  یلماوع  قوف و  لماوع  هعومجم  تسا .  هتـشگ  فرحنم  تیناحور  لک  هک  دنز  یم  دایرف  دنیبب 
 , یعامتجا تالـضعم  داسف , ضیعبت ,  دننام  تالکـشم  زا  يرایـسب  زا  هک  نیا  ای  هدوبن و  لماک  تخانـش  لیلحت و  هوق  ياراد  هک  ار  هعماج 

: دومن میسقت  شخب  ود  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  مه  لضعم ,  نیا  لح  ياهراکهار  دروم  رد  اما  دروآ . مهارف  ار , دندوب  هدمآ  هوتـس  هب  يراکیب 
ياههاگتـسد رد  هک  یناحور  دارفا  اصوصخ " اه  شنیزگ  رد  تقد  لیبق ,  زا  دهد  ماجنا  دیاب  تیناحور  رـشق  دوخ  هک  ییاهراکهار  فلا . 

زا زیهرپ  یطاـخ  دارفا  اـب  دروخرب  ناـنآ و  لاـمعا  رب  قیقد  تراـظن  دـنوش و  یم  اـی  دنتـسه  راـک  هب  لوغـشم  یتموکح  ياـهداهن  یتـلود و 
للع و ندناسانـش  مدرم و  تخانـش  كرد و  ندرب  الاب  دننام  دریگب  ماجنا  دیاب  هعماج  رد  هک  یتامادقا  ب .  هقرفت و ... یحانج و  تافالتخا 
قیقد و یگنهرف  ياه  همانرب  هئارا  قیرط  زا  تیناـحور و ... فیعـضت  رد  نانمـشد  ياـه  هئطوت  یعاـمتجا ,  يداـصتقا و  تالکـشم  لـماوع 

تکرب هب  ام  روشک  رد  هک  يدـیفم  شزرا و  اب  ياهدرواتـسد  نییبت  يروآدای و  و  یلم و ... ياه  هناـسر  تاـعوبطم و  هلیـسوب  هناسانـشراک 
وذ یلع  . 1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  بالقنا .  زا  لبق  نامز  هیاسمه و  ياهروشک  ریاس  اب  هسیاقم  رد  هدـش  لـصاح  تیناـحور  يربهر و 
. داضت هعسوت و  روپ , عیفر  زرمارف  . 3 تلود .  داهتجا و  تیناحور ,  ج 8 , یمالسا ,  تموکح  ینیمخ و  ماما  . 2 اهشزرا . بالقنا و  ملع , 
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؟  دیهد حیضوت  زورما  عامتجا  رد  ار  نآ  هب  لمع  یگنوگچ  هدرک و  فیرعت  ار  تلادع 

خساپ

یعامتجا تلادع  هب  ندیسر  هار  تسا ,  مهم  هچنآ  نایم  نیا  رد  دشاب و  یم  ناحلصم  همه  مالـسا و  سدقم  ياهنامرآ  زا  یعامتجا  تلادع 
هیوسلاب میسقت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ;  تلادع  يارجا  ياه  هیاپ  هلمج  زا  یمالـسا ,  هعماج  رد  تاناکما  هیوسلاب  میـسقت  تسا . 

هک نوچ  دوش  طلخ  دـیابن  تلادـع  تاواسم و  يانعم  نیب  نیا  رب  انب  تسین . ناسکی  دزمتـسد  ناسکی و  راـک  اـب  يواـسم  اـمازلا  تاـناکما , 
 ( قوقح تیاعر   ) یعامتجا تلادع  اب  کش  یب  دشاب  دارفا  قاقحتسا  هب  هجوت  مدع  دوصقم  رگا  دشاب . هتـشاد  دناوت  یم  ینعم  ود  تاواسم 

ناسکی دزم  ود  ره  هب  یلو  دـنک  راک  یفیک  یمک و  تهج  زا  يرگید  ربارب  ود  یـسک  رگا  الثم " تسا .  ملظ  نیع  عقاو  رد  دراد و  تاـفانم 
دراد يرگید  يانعم  تاواسم  اما  تسا .  ملظ  کش  یب  یلمع  نینچ  هتـشاد )  يرگید  زا  يرتشیب  قاقحتـسا  یکی  هک  یلاـح  رد   ) دوش هداد 

تـسا انعم  نیا  هب  عقاو  رد  هک  تسا  دارفا  اب  ناسکی  دروخرب  ضیعبت و  مدع  يانعم  هب  نآ  دور و  یم  راک  هب  رایـسب  زین  یفرع  ریباعت  رد  هک 
تسا و یعامتجا  تلادع  نامه  کش  یب  ییانعم  نینچ  دوشن , هتشاذگ  ضیعبت  توافت و  نانآ  نیب  دنراد  ناسکی  قاقحتسا  رفن  ود  رگا  هک 
رب یلام  ای  یـسایس  ذوفن  تردـق و  ای  یلیماف  تبارق  لیلد  هب  افرـص " ار  یکی  هک  نآ  لثم  تسا .  ملظ  انعم ) نیا  رد   ) تاواسم تیاعر  مدـع 

تسا هتشاد  يرتشیب  قاقحتسا  هدش  درط  صخش  دیاش  هکلب  دنرادروخرب و  ناسکی  قاقحتسا  زا  ود  ره  هک  یلاح  رد  دنهد  حیجرت  يرگید 
یهلا لدع  ر.ك :   , ) تسا ییانعم  نینچ  ضقن  تسا  حرطم  ام  نارود  رد  هک  نآ  لاثما  تنار و  زا  هدافتـسا  ثحب  يزاب و  یتراپ  عقاو  رد  . 

یمامت رد  یعامتجا  تلادـع  تیاعر  رب  یهلا  ناگرزب  مالـسا و  سدـقم  نید  ناوارف  مامتها  مغریلع  هنافـسأتم  ص 56 .) يرهطم ,  دیهـش  , 
دهاش ام  یمالـسا  هعماـج  رد  زونه  صوصخ ,  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  و  هر )   ) لـحار ماـما  ناوارف  تادـیکأت  و  هعماـج ,  ياـه  هصرع 

هزرابم و هب  فظوم  یمالسا  ماظن  و  هدوبن ,  یمالـسا  هعماج  تموکح و  هدنبیز  هجو  چیه  هب  هک  میـشاب  یم  اه  یتلادع  یب  زا  یخرب  دوجو 
رد دوجوم  ياه  یتلادـع  یب  اب  یلوصا  هزرابم  تامادـقا  ياهراکهار  ساسا  نیا  رب  دـشاب  یم  هعماج  رد  یتلادـع  یب  لاکـشا  یماـمت  وحم 

ياهیزیر همانرب  رد  یعاـمتجا  تلادـع  تیاـعر  هب  يدـج  هجوت  فلا -  دومن : ناـیب  صتخم  تروص  هب  لـیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  هعماـج 
شیپ رد  یعامتجا  يداصتقا و  هعسوت  يارب  لدم  روشک  يزاسزاب  نارود  زاغآ  سدقم و  عافد  نارود  زا  سپ  روشک : یگدنزاس  هعـسوت و 

هعـسوت هک  يا  هنوگ  هب  دیدرگ . بولطم  ياهـصخاش  زا  هعماج  نتفرگ  هلـصاف  یـشزرا و  ياهداضت  زورب  بجوم  لدم  نیا  هک  دـش  هتفرگ 
یلـصا لماع  هدمآ ,  لمع  هب  تاقیقحت  اهلیلحت و  زا  یخرب  رد  لماع  نیا  دومن . دیدشت  ار  اه  هلـصاف  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  سکع  جیاتن 

نیا رد  : )) دنیامرف یم  دنور , نیا  زا  داقتنا  نمض  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  تسا .  هدش  هتسناد  هعماج  رد  يرباربان  داجیا  اهشزرا و  لوفا 
اب مأوت  یعامتجا و  تلادـع  اـب  هار  مه  يداـم  هاـفر  نآ ,  رد  هک  هنومن  روشک  نتخاـس  زا  تسا  تراـبع  هدـمع  فدـه  بـالقنا ,  زا  هلحرم 

دروم ای  فیعض  یلـصا  نکر  راهچ  نیا  زا  کی  ره  دوش . نیمأت  مالـسا ,  یقالخا  ياه  شزرا  زا  يرادروخرب  اب  یبالقنا ,  نامرآ  هیحور و 
ياج رد  و  ص 286 و 287 .) ج 1 , تیالو ,  ثیدح  ((, ) دش دهاوخن  نکمم  نآ  نوگانوگ  لحارم  زا  روبع  بالقنا و  ياقب  دـشاب , تلفغ 

نامرآ همه  زا  لدع  طسق و  اریز  دشاب  تلادع  رب  ینتبم  دیاب  اه  تیلاعف  همه  ساسا  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  : )) دنیامرف یم  رگید 
تهج هک  تسا  دنمشزرا  بوخ و  یماگنه  يداصتقا  ییافوکـش  قنور و  ساسا  نیا  رب  تسا و  رتزراب  رتالاو و  یمالـسا  ماظن  فادها  اه و 

زا یئزج  يداصتقا  دـشر  هکلب  تسین ,  مه  یلـصا  فدـه  ام  هعماج  رد  يداصتقا  دـشر  دـشاب . هعماج  رد  لدـع  طسق و  هماـقا  رب  ینتبم  نآ 
عومجم رد  ای  ییاهنت ,  هب  شدوخ  ای  هک  تسا  ربتعم  یتقو  نآ  يداصتقا  همانرب  ره  تسا ...  تلادع  زا  ترابع  رگید  نکر  تسام و  فدـه 

یهتنم يداصتقا  دشر  هب  هک  نیا  رب  ضرف  دنک , رود  یعامتجا  تلادـع  زا  ار  ام  رگا  الا  و  دـنک , کیدزن  تلادـع  فدـه  هب  ار  ام  اه  همانرب 
ناـبحاص نابـصاغ و  لاوما  يریگ  سپزاـب  هرداـصم و  یکیزیف ,  دروـخرب  ب -  (. 9/3/1372 تلاـسر ,  هماـنزور   ((, ) تسین یفاـک  دوشب 

-1 دـنداد : رارق  شیوخ  لدـع  تموکح  تامادـقا  هحولرـس  ار  یبالقنا  مهم و  مادـقا  ود  ع )   ) یلع ماما  هدروآداب :  عورـشمان و  ياـهتورث 
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رد يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  لاملا .  تیب  زا  يدنم  هرهب  رد  تاواسم  يربارب و  تنـس  ایحا  نابصاغ 2 - لاوما  يریگ  سپ  زاب  هرداصم و 
هب يزادنا  تسد  نامولظم و  قوقح  هب  يدعت  زواجت و  طاسب  روشک  رد  یئاضق  تینما  نیمأت  مزال و  نیناوق  اب  دـنیامرف ...(( : یم  هنیمز  نیا 

تـشهبیدرا مهدزای  رد  هک  داسف  اب  هزرابم  نامرف  رد  و  ص 287 .) ج 1 , تیالو ,  ثیدح  ...((, ) دوش عمج  مدرم ,  یگدنز  عورـشم  هطیح 
هـس ياوق  يراکمه  یلدمه و  مزع ,  رگنایب , دوخ  هک  دـندومن  دـیکأت  مهم  رما  نیا  رب  دـندومرف  رداص  هوق  هس  نارـس  هب  باطخ  هام 1380 

زا يریگـشیپ  ج -  دـشاب . یم  یعامتجا  تلادـع  ققحت  داـسف و  ندرک  نک  هشیر  يارب  هدـش  باـسح  قیقد و  ياـه  يزیر  هماـنرب  اـب  هناـگ 
ندروآ يور  زا  يریگولج  هعماج ,  رد  یتلادع  یب  دوجو  اب  هزرابم  ياههار  زا  رگید  یکی  دیدج : عورـشمان  نادنمتورث  اهتورث و  شیادیپ 

تامادـقا مها  اتـسار  نیا  رد  تسا  شیوـخ  ییاراد  مـجح  رب  ندوزفا  تورث و  نتخودـنا  هـب  یتـموکح  نازادرپاـک  ناـیلاو و  یگتخاـبلد  و 
یلاعت هللا  نا  : )) دـنیامرف یم  ع )   ) یلع ماـما  نارازگراـک :  رگید  يارب  تموکح  نـالوؤسم  ندوب  هنومن  هوسا و  - 1 زا : دنترابع  هناریگشیپ 

 , هدومرف بجاو  ضرف و  لدع  ناماما  رب  دنوادخ  هرقف ;  ریقفلاب  غذـیبتی  الیک  سانلا ,  هفعـضب  مهـسفنا  اوردـقی  نا  لدـعلا  همئا  یلع  ضرف 
ناجیه هب  ار  وا  ریقف , یتسدـگنت  ات  دـنهن . ربارب  نانآ  اب  ار  دوخ  یگدـنز  دـننک و  يریگ  هزادـنا  هعماـج  مورحم  ناوتاـن و  راـشقا  اـب  ار  دوخ 

 : ناکیدزن يداصتقا  راـتفر  نتفرگ  رظن  ریز  - 2 ص 325 ) هبطخ 209 , هغالبلا ,  جـهن  ((, ) ددرگن وا  يدوبان  تکـاله و  بجوم  درواـین و 
يوخ هک  تسا  ینادـنواشیوخ  ناـکیدزن و  ار  یلاو   )) دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  رتـشا , کـلام  هماندـهع  زا  يزارف  رد  ع )   ) یلع ترـضح 

ار يدارفا  نینچ  متس  هشیر  هک  تسا  نآ  وت , هفیظو  دنفاصنا , تیاعر  هب  رضاح  رتمک  دتس , داد و  رد  دنراد و  يزارف  ندرگ  یبلط و  يرترب 
 : نارازگراک ییاراد  رب  تراظن  یتلود و  تبقارم  تسارح و  تراـظن ,  یـسرزاب ,  - 3 ص 441 .) همان 53 , هغالبلا ,  جـهن   ((, ) ییامن عطق 

شنیزگ لابند  هب  دریگ و  تروص  مزال  تقد  تلود  نادنمراک  شنیزگ  رد  دیاب  : )) دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
رگا نیاربانب  دـهد , یم  رییغت  ار  نالوؤسم  راتفر  قالخا و  ابلاغ " تردـق ,  ماقم و  نوچ  تسا ,  يرورـض  زین  نانآ  راک  رب  تراظن  نابوخ , 

هب هداد و  هیور  رییغت  جیردت  هب  تسا  نکمم  دوشن , یقیقد  تراظن  نانآ  درک  لمع  رب  الاب  زا  نادراک ,  اسراپ و  دارفا  یتح  شنیزگ  زا  دـعب 
ص نآرق ,  راهب  رد  بالقنا  رجف  ...((, ) دنوش یمالسا  تموکح  هاگتسد  هب  تبسن  تلم  يدامتعا  یب  بجوم  هفیظو  ماجنا  رد  یتسس  ببس 

یب دـبای و  یم  شیازفا  ناشقوقح  زا  اـهنآ  كرد  مدرم ,  یهاـگآ  نازیم  نتفر  ـالاب  اـب  مدرم :  یهاـگآ  نازیم  ندرب  ـالاب  د -  و 205 .)  203
رد اهنآ  شقن  شرتسگ و  طسوتم  رـشق  قیرط  نیا  زا  دنـشوک  یم  ناشقوقح  هب  یباـیتسد  يارب  فلتخم  اـحنا  هب  دـنریذپ و  یمن  ار  یتلادـع 

ياهـشزرا دوجو  اریز  هعماج :  رد  یمالـسا  ياهـشزرا  تیبثت  شرتسگ و  هب  يدـج  هجوت  ه -  دـبای . یم  شیازفا  یـسایس  ياهیریگمیمـصت 
وه اولدـعا   )) دـیامرف یم  میرک  نآرق  دوش  یم  هعماج  حطـس  رد  تلادـع  يارجا  داجیا و  بجوم  دـهعت و ... اوقت , نامیا ,  دـننام  یمالـسا 
یم هک  ره  هسفن ;  نع  يوهلا  یفن  هلدـع  لوا  ناکف  لدـعلا  هسفن  مزلا  دـق  : )) دـیامرف یم  زین  ع )   ) یلع ماما  ( 8 هدـئام /   ((, ) يوقتلل برقا 
اذل هبطخ 87 .) هغالبلا ,  جـهن  ((, ) دـنک رود  دوخ  زا  ار  نوگانوگ  ياهـسوه  اوه و  تسیاب  یم  دوش  هتـسارآ  داد  لدـع و  هیلح  هب  دـهاوخ 

هعماج ناریدم  رد  مالسا  یشزرا  ماظن  رب  ینتبم  يالقع و  دراد , هشیر  ینورد  قیمع ,  يرواب  ققحت  هعماج ,  رد  یتلادع  یب  اب  هزرابم  يارب 
زین یغیلبت و  یگنهرف و  یـشزومآ ,  یماـظتنا ,  و  یماـظن ,  ییاـضق ,  ییارجا ,  ینینقت ,  یمـسر  ياههاگتـسد  رد  هـک  یناـسک  ینعم  هـب  - 

یشزرا ماظن  نیا  دیاب  دشاب و  یم  يرورض  مزال و  دننک , یم  افیا  هدننک ,  نییعت  شقن  هعماج  رثؤم  یلو  یمسر  ریغ  ياهداهن  اههاگتسد و 
ندوـمن مهارف  و -  دـبای . یلجت  روـلبت و  ییارجا ,  ياـه  هماـنرب  روشک 3 - نالک  راـتخاس  - 2 ناریدـم ,  یقوـقح  یقیقح و  راـتفر  رد 1 -
يددعتم لوصا  رد  هک  هافر و ... نکسم ;  لاغتشا ,  تالیصحت ,  ظاحل  زا  هعماج  دارفا  همه  يارب  يواسم  ياهتـصرف  طیارـش و  تاناکما و 

ص 48 هرامش 17 , یمالسا ,  تموکح  همانلـصف  رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  دشاب . یم  رولبتم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  زا 
بـالقنا و مـلع ,  وذ  یلع  ص 196  هعـسوت ,  اهـشزرا و  روپرظن , یقندمحم  ص 56  و  ص 26  هرامش 18 , یمالسا ,  تموکح  همانلـصف 

ص 480 هعماج ,  یموتانآ  روپ , عیفر  زرمارف  رتکد  ص 256 و ص 264  اهشزرا ,

نداد رکذت  طقف  رگم  دننک . یمن  یلمع  راک  چیه  دنا و  هدرک  توکـس  هعماج  یتلادع  یب  ءاشترا و  متـس و  ملظ و  همه  نیا  لباقم  رد  تیعجرم  ارچ 
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. دیناد یم  یمالسا  ار  هعماج  نیا  اعقاو  ایآ  تسا . یفاک 

شسرپ

طقف رگم  دننک . یمن  یلمع  راک  چـیه  دـنا و  هدرک  توکـس  هعماج  یتلادـع  یب  ءاشترا و  متـس و  ملظ و  همه  نیا  لباقم  رد  تیعجرم  ارچ 
. دیناد یم  یمالسا  ار  هعماج  نیا  اعقاو  ایآ  تسا . یفاک  نداد  رکذت 

( لوا تمسق  ) خساپ

یـسررب تسا : ینتفگ  لاؤـس  لوا  تمـسق  هراـبرد  میزادرپ ، یم  نآ  هب  همادا  رد  دـیدرب و  ماـن  هـک  یتالـضعم  لـماوع  نازیم و  زا  هتـشذگ 
هجو چیه  هب  هدش و  یمالـسا  هعماج  ریگنابیرگ  هنافـسأتم  هک  یتالـضعم  تالکـشم و  لباقم  رد  دیلقت ، ماظع  عجارم  تامادـقا  درکلمع و 

هب تارک ـ  هب  هدوب و  ناـنآ  یلـصا  ياههغدـغد  زا  یکی  عوضوم  نیا  هک  دزاـسیم  راکـشآ  ار  تیعقاو  نیا  تسین ؛ یمالـسا  ماـظن  هدـنبیز 
ناونع هب  دـناهدرک . مالعا  دوجوم  تیعـضو  زا  ار  دوخ  یتیاضران  هداد و  ار  مزال  تارکذـت  نـالوؤسم  هب  میقتـسمریغ ـ  میقتـسم و  تروص 

نیا هدرک  هراشا  هعماج  یگنهرف  كانفسا  عاضوا  لابق  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  املع و  زیمآضارتعا  عامتجا  نصحت و  زا  ناوتیم  هنومن 
، مراکم هللا  تیآ  اریخا  ای  دش  تقو  داشرا  گنهرف و  ریزو  يریگهرانک  افعتـسا و  هب  رجنم  دوب و  هارمه  عجارم  زا  يدادـعت  روضح  اب  مادـقا 
زا ًالومعم  هک  تسه  مه  يرگید  ددعتم  دراوم  دنا . هداد  رادشه  نیلوؤسم  هب  هعماج  تالـضعم  تالکـشم و  دروم  رد  لضاف و ... هللا  تیآ 
رد ار  تامادـقا  یخرب  ماجنا  هدرک و  هفیظو  ساسحا  هک  اجنآ  اـت  دـیلقت  ماـظع  عجارم  نیارباـنب  دـسریم . مومع  عـالطا  هب  اـههناسر  قیرط 

داهن هک  میتسین  بلطم  نیا  رکنم  زین  ام  دـنچ  ره  دـناهدرکن  یهاتوک  هدومن ، یبایزرا  دـیفم  هعماـج  تالکـشم  تالـضعم و  دوبهب  ياتـسار 
. دـهد ماجنا  يرثؤم  رایـسب  وحن  هب  ار  دوخ  ياههژیو  راک  فیاظو و  دـناوتیم  يرتبساـنم ، ریبادـت  اـهراک و  زاـس و  ذاـختا  اـب  تیعجرم » »
مهم و هژیو  راک  ود  ناوتیم  هک  تسا  ینتفگ  دوجوم  عضو  هیلع  رب  شالت  عجارم و  يوس  زا  رتدیدش  تامادقا  ذاختا  مدـع  ییارچ  هرابرد 
هب تبسن  داشرا  داقتنا و  نالوؤسم  درکلمع  رب  تراظن  مکی . تفرگ : رظن  رد  هعماج  تالضعم  تالکشم و  لابق  رد  عجارم  يارب  ار  یـساسا 
مه ینعی  دریگیمرب ؛ رد  ار  اهنامز  یمامت  هتـشاد و  ياهدرتسگ  عیـسو و  هدودحم  هژیو  راک  نیا  تالـضعم ؛ تالکـشم و  نانآ و  درکلمع 
روج ياهتموکح  رد  مه  و  تبیغ ) نامز  رد  طیارشلادجاو  هیقفیلو  دننام   ) یمالسا مکاح  يوس  زا  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  نامز  رد 
مهم هفیظو  نیا  هب  نآ ـ  زا  دعب  هچ  یمالسا و  بالقنا  زا  لبق  هچ  زین ـ  لمع  رد  هعیش  ماظع  عجارم  دهدب .) هزاجا  طیارش  هک  اجنآ  ات  هتبلا  )

دراد و ياهژیو  طیارـش  صاخ و  هدودـحم  هژیو ، راـک  نیا  مکاـح ، یـسایس  متـسیس  رییغت  يارب  شـالت  ماـیق و  مود . دـناهدیزرو . ترداـبم 
طیارـش و ياراد  دراد ، لاـبند  هب  ار  یمهم  جـیاتن  تاریثأـت و  هدوـب و  يزاستشونرـس  مهم و  هلأـسم  مکاـح  هیلع  ماـیق  هک  اـجنآ  زااملـسم 

نیا یلـصا  لماع  تلع و  هدوب و  عورـشمان  یتموکح  مکاح  یتموکح  متـسیس  هک  تسا  نیا  نآ  نیرتمهم  تسا . زین  یـصاخ  ياـهیگژیو 
ۀنـسل اـفلاخم  هدـهع ، اـثکان  هللا ، مارحل  ًالّحتـسم  ارئاـج  اناطلـس  يأر  نم  : » دـیامرفیم (ص ) مرکا ربماـیپ  دـشاب . اـهيراجنهان  تالـضعم و 

تموکح هیلع  هر ) ) لـحار ماـما  و  دـیزی ، هیلع  (ع ) نیـسح ماـما  هک  مینیبیم  ور  نیا  زا  ناودـعلا »... مثـالاب و  هللاداـبع  یف  لـمعی  هللالوسر ،
، دراد تسد  رد  ار  تموکح  تفالخ و  هک  یـسک  دوش  تباث  هک  تسا  نیا  مایق ، يارب  یلـصا  طرـش  نیاربانب  دـندرک . مایق  هاـش ، یتوغاـط 

ًالماک یتموکح  مکاح ، یسایس  متـسیس  سکعرب  هکلب  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  طرـش  نیا  رگا  اما  تسا . داسف  روج و  همه  نیا  یلـصا  ّتلع 
مالعا نمـض  دوخ  دراد و  رارق  مدرم  تیرثکا  داـمتعا  لوبق و  دروم  طئارـشلادجاو و  یهیقف » یلو   » نآ سأر  رد  هدوب و  ینوناـق  عورـشم و 

اب هزرابم  هلباقم و  يارب  روشک ، تاناکما  هناگهس و  ياوق  جیسب  تهج  رد  ار  دوخ  ششوک  یعـس و  نیرتشیب  تالـضعم ، نیا  زا  یتیاضران 
لوصا و فلاخم  یمکاح  نینچ  هیلع  ماـیق  اـهنت  هن  اـجنیا  رد  دراد ؛ یعاـمتجا  یگنهرف و  تالـضعم  لـح  يداـصتقا و  یـسایس و  دـسافم 
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هنوگنامه تسا . هتـسیاب  بجاو و  يرما  هعماج ، دسافم  اب  هزرابم  يارب  وا  رانک  رد  عجارم  مایق  نتـساخاپ و  هب  هکلب  تسا ، یمالـسا  فادها 
، راذـگنوناق ییارجا ، نیلوؤسم  زا  هداتـسیا و  هیقف  یلو  راـنک  رد  ناوت  ماـمت  اـب  دـیلقت  ماـظع  عـجارم  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هک 

دوجو مغر  یلع  ایآ  هک  نیا  لاؤس و  مود  تمـسق  دروم  رد  اما  دنـشاب . یم  هعماج  تالـضعم  تالکـشم و  یـساسا  لح  ناهاوخ  یتراـظن ،
دوش دروخرب  هنانیب  عقاو  يدید  اب  تالضعم  داسف و  هلأسم  هب  تسا  مزال  ادتبا  رد  هن ، ای  تسا  یمالسا  ام  هعماج  مه  زاب  هدربمان ، تالـضعم 

شخب رد  هک  نیا  رد  دوش . زیهرپ  تسا -  یمالسا  هعماج  لماکت  تفرـشیپ و  يارب  رـضم  ود  ره  هک  ییامن -  گرزب  ای  لفاغت  هنوگره  زا  و 
هب ادیدش  نآ ، هب  فارتعا  نمـض  ماظن  هبتر  یلاع  نیلوؤسم  تسین و  یکـش  دراد  دوجو  تالـضعم  دـسافم و  هعماج  ای  ماظن  هندـب  زا  ییاه 

يراکمه و اب  هارمه  تدم  ینالوط  ياه  همانرب  عیـسو و  قیقد و  تاعلاطم  یـسررب و  دـنمزاین  دوخ  نیا  هک  دنتـسه  نآ  یـساسا  لح  لابند 
ریظن یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، تالضعم  تالکـشم و  دوجو  نآ ، هاگهیکت  نیرتيدیلک  اما  تسا . تلود  ياه  شخب  یمامت  تیدج 
ماظن يهدـنبیز  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  یمالـسا  يهعماج  حطـس  رد  یعامتجا و ... تلادـع  لماک  يارجا  مدـع  ضیعبت ، يداصتقا ، دـسافم 

ام يهعماج  هب  ناوتیم  تالکشم  لیبق  نیا  دوجو  اب  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  اما  میتسه . قفاوم  امـش  اب  زین  ام  عوضوم  نیا  رد  تسین . یمالـسا 
( فلا تسام : ینونک  يهعماج  رب  نآ  قیبطت  نآ و  ياهیگژیو  یمالـسا ، يهعماج  قیقد  تخانـش  دـنمزاین  هن ؟ ای  تفگ  یمالـسا  يهعماج 

ياهعماج ینید ، يهعماج  تسا : نیا  دراد  دوجو  ینید  يهعماج  زا  هک  یفیرعت  نیرتعماـج  نآ : ياـهیگژیو  یمالـسا و  يهعماـج  فیرعت 
 - صص 209 ، 1380 لوا ، پاچ  یـسردمریم ، یـسوم  دیـس  نیرب ، يهعماج  «) نید بولطم   » و روادنید » «، » رادـم نید  «، » رواـبنید  » تسا

ياههزومآ نید و  ساسا  رب  نآ  یقالخا  یقوقح و  یسایس ، يداصتقا ، یعامتجا ، طباور  هکبـش  هک  تسا  ياهعماج  ینید  يهعماج  (.. 210
. دننک نوزوم  نید  اب  هشیمه  ار  دوخ  گنهآ  دارفا  دشاب و  نید  اب  يرواد  نآ  رد  هک  تسا  ياهعماج  ینید  يهعماج  دشاب . هدـش  میظنت  نآ 

قالخا تایدابع و  يدرف و  روما  هب  اهنت  نید ، اب  دوخ  ندرک  وسمه  هب  زاین  ساـسحا  هغدـغد و  نیا  دراد و  نید  يهغدـغد  ینید  يهعماـج 
طوطخ و همه  رد  نید  يرواد  دوش و  هدیجنـس  دـیاب  یعامتجا  طـباور  روما و  يهیلک  نید و  ناـیم  تبـسن  هکلب  دوشیمن : دودـحم  يدرف 

يهشیدـنا گنهرف و  هاگـشهوژپ  یظعاو ، دـمحا  یندـم ، يهعماج  ینید ، يهعماج  ) دـشاب ذـفان  یعامتجا  طباور  يهکبـش  یماـمت  ياـیاوز 
، نیرکاش اضردیمح  ینید ، تموکح  ) زا دنترابع  ینید  يهعماج  ياهیگژیو  ساسا  نیا  رب  (. 90 صص 88 -  ، 1377 لوا ، پاچ  یمالسا ،

ياراد 3 ـ يرادمتعیرش .)  ) نید ساسا  رب  دوخ  یقوقح  ماظن  میظنت  2 ـ ینید . ياههزومآ  هب  داقتعا  يروابنید و  1 ـ فراعم : .) تاراشتنا 
ار دوخ  یعامتجا  يدرف و  راتفر  كولـس و  مدرم  ینید ، يهعماج  رد  4 ـ ینید .) ماظن  ) دـباتیمنرب ار  ینید  تموکح  زج  تسا و  ینید  ماظن 

زین نید  تیاضر  دروم  بولطم و  ًاعطق  ياهعماـج  نینچ  5 ـ يروادنید .) ) دـنیاریذپ هراب  نیا  رد  ار  نید  يرواد  دـننکیم و  نوزوم  نید  اب 
ساـسا نیا  رب  تسا . ینید  ياهعماـج  دـشاب ، هتفرگ  لکـش  قوـف  ياـهیگژیو  اـههفلؤم و  ساـسا  رب  هک  ياهعماـج  نید .) بوـلطم   ) تسه

يدرف و راـتفر  رد  ار  نآ  هتـشاد و  رواـب  مالـسا  نیبـم  نید  هـب  هعماـج  دارفا  1 ـ درب : مان  یمالـسا  يهعماـج  يارب  یلـصا  راـیعم  ود  ناوتیم 
يهتکن دـشاب . هدـش  میظنت  مالـسا  نیبم  نید  ساسا  رب  یـسایس  ياـهراتخاس  یقوقح و  ياـهماظن  هیلک  2 ـ دـنزاس . یلجتم  دوخ  یعاـمتجا 

رد قوف  رایعم  ود  نیا  رادـقم  ره  هب  هک  نیا  ینعی  تسا . یمالـسا  يهعماج  ددـعتم  بتارم  هب  هجوت  تسا ، رکذ  لباق  اـج  نیا  رد  هک  یمهم 
یهاگن اب  ناریا : ینونک  يهعماج  ندوب  یمالـسا  یـسررب  ب ) دوریم . رتالاب  هعماج  نآ  ّتیمالـسا  نازیم  دصرد و  دوش ، تیاعر  ياهعماج 

ًالوا اریز  تسا . رادروخرب  یمالسا  يهعماج  یلصا  رایعم  ود  زا  ام  هعماج  هللادمحب  هک  دوشیم  صخشم  ناریا  ینونک  يهعماج  تایعقاو  هب 
نید ياههزومآ  ساسا  رب  زین  هعماج  یـسایس  راتخاس  یقوقح و  ماظن  ًایناث  و  دـنراد . رواـب  هدـیقع و  مالـسا  نیبم  نید  هب  هعماـج  دارفا  رثکا 

زا نازیم  هچ  هب  هک  نیا  اـما  تسین . يدـیدرت  هنوگچیه  اـم  يهعماـج  ندوـب  یمالـسا  لـصا  رد  نیا  رباـنب  تسا . هتفرگ  لکـش  مالـسا  نیبـم 
، نیلوؤسم هعماج ، دارفا  زا  معا  یمالسا  يهعماج  يهدنهد  لیکشت  رـصانع  ناکرا و  درکلمع  یـسررب  دنمزاین  میتسه  رادروخرب  تّیمالـسا 
: تفگ دیاب  رـصتخم  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا . مالـسا  نیبم  نید  ياههزومآ  اب  نآ  قابطنا  نازیم  و  یتلود و ... ياههاگتـسد  اهداهن و 

تهج رد  ار  دوخ  شالت  یعـس و  یمامت  نونکات  ادتبا  زا  دش ، لیکـشت  مالـسا  نیبم  نید  ياههزومآ  ساسا  رب  هک  یمالـسا  يروهمج  ماظن 
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يدام و تاناکما  هک  اج  نآ  ات  هار  نیا  رد  و  تسا . هتـسب  راـک  هب  هعماـج  حطـس  رد  یمالـسا  ياـهشزرا  میلاـعت و  لـماک  يارجا  ققحت و 
اب قبطنم  یقوقح  یـسایس و  ماظن  دوجو  هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اما  تسا . هدرکن  غیرد  یـشالت  چـیه  زا  هداد  هزاـجا  يونعم 
زا  ) مزال ياههنیمز  طیارش و  ریاس  هک  دوب  دهاوخ  قفوم  هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  ياهشزرا  میلاعت و  لماک  يارجا  رد  یتروص  رد  نید 

يداصتقا يدام و  عبانم  تیافک  هنحـص ، رد  هشیمه  رادافو و  مدرم  حـلاص ، یناریدـم  نارازگراک و  زاـین ، دروم  یناـسنا  عباـنم  دوجو  لـیبق 
يداصتقا و ياههرـصاحم  یگنهرف ، یماـظن و  تاـمجاهت  یجراـخ و  تادـیدهت  لـیبق  زا   ) تالکـشم عناوم و  هوـالع  هب  هدوب و  اـیهم  و .)..
رد ینید  تموکح  نآ  زگره  هنرگو  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  یتسرپ و .).. لمجت  ییارگایند  طلغ ، ياهتنـس  اهتعدـب و  یماظن ، یـسایس و 

يوس زا  (ع ) یلع ترـضح  تسا . حرطم  زین  (ع ) نینمؤملاریما تموکح  هراـبرد  عوضوم  نیا  دوـب . دـهاوخن  قـفوم  هعماـج  لـماک  حالـصا 
تموکح تیعورشم  تیناقح و  رد  يدیدرت  چیه  هدش و  یفرعم  (ص ) مرکا ربمایپ  زارتمه  یمالـسا و  هعماج  یلو  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ 

هب ندوب  یضار  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  بجوم  (ص ،) مرکا ربمایپ  هلیـسو  هب  ناشیا  تیالو  غالبا  میرک  نآرق  رد  درادن . دوجو  ناشیا 
نآ رب  مکاح  یعامتجا  عاضوا  نایقتم و  يالوم  تموکح  هلاسجـنپ  خـیرات  هب  یهاگن  اب  اما  هیآ 3 ) هدئام ، . ) تسا هدش  هتسناد  مالـسا  نید 

. تسا هدوب  ترضح  نآ  يورارف  دایز  عناوم  هک  دوشیم  نشور  نارود ،

( مود تمسق  ) خساپ

، تالکشم ترثک  هتفای ، تیبرت  دنمناوت و  یناسنا  يورین  دوبمک  یجراخ ، نانمشد  تادیدهت  ناورهن ، لمج و  نیفـص ، یلخاد  ياهگنج 
تالکـشم زا  ياهشوگ  اهنت  یـشزرا و ... ماظن  بوچراچ  رییغت  یعامتجا ، نمزم  ياهیگدولآ  دـساف و  ياهتنـس  اهتعدـب و  یگدرتسگ 

ترـضح نآ  ناهدـنامرف  نارازگراک و  یخرب  ینامرفان  ای  تنایخ و  مدرم ، ییارگایند  تسا . (ع ) یلع ماما  لدـع  تموکح  رد  هدـش  داجیا 
نیرتهتسیاش ترضح  نآ  لاح  نامه  رد  یلو  دندوب ؛ ورهبور  نآ  اب  دوخ  تموکح  نارود  مامت  رد  ترـضح  نآ  هک  دندوب  یلئاسم  زا  و ...

تیالو تیعورـشم  لصا  رد  يدیدرت  هاگچیه  اهیناماسبان  نیا  دوب و  زور  نآ  عاضوا  رد  یمالـسا  هعماج  يرادمامز  تموکح و  يارب  درف 
ای درک و  یفرعم  دمآراکان  قیالان و  ار  (ع ) یلع ماما  تموکح  تالکشم ، نآ  دوجو  لیلدب  ناوتیم  ایآ  لاح  دنکیمن . داجیا  ترضح  نآ 

تموکح لیکشت  فادها  یلصا و  هفسلف  تسا ، مزال  ههبش  نیا  یساسا  لح  يارب  تروص  ره  رد  تسناد  یمالساریغ  ار  هعماج  نآ  هک  نیا 
لیکشت فادها  هفسلف و  نیرتمهم  ساسا  نیا  رب  دومن . صخشم  تشاد ، راظتنا  یمالسا  تموکح  زا  ناوتیم  هک  يزیچ  تیاهن  یمالـسا و 

دقل و  : » ادخ ریغ  يرادربنامرف  یگدنب و  زا  مدرم  ندیناهر  نیمز و  رد  یتسرپادخ  دیحوت و  رارقتسا  . 1 زا : تسا  ترابع  یمالسا  تموکح 
دنمزاین گرزب ، ریطخ و  رایسب  فده  نیا  ققحت  تسا  نشور  هیآ 36 .) لحن ، ...« توغاطلا اوبنتجا  هللا و  اودبعا  نا  ًالوسر  ٍۀما  لک  یف  انثعب 

. لهج ینادان و  زا  نانآ  ییاـهر و .... اـهناسنا و  یتیبرت  یگنهرف و  یملع ، یلاـعت  دـشر و  . 2 تسا . یعامتجا  یـسایس ـ  تردق  نامزاس و 
«، نیبم ٍلالـض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  ۀـمکحلا و  باتکلا و  مهمّلُعی  مهیّکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ًالوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  »

تراسا و ياهریجنز  زا  نارگمتس و  ناملاظ و  لاگنچ  زا  فعضتسم  ياهناسنا  مدرم و  ياههدوت  ییاهر  يزاسدازآ و  . 3 هیآ 2 .) هعمج ، )
زا ینامرآ  هلضاف  هنیدم  هنومن و  هعماج  ییاپرب  . 4 هیآ 157 .) فارعا ، ...«، ) مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرصا و  مهنع  عضی  و  یگدرب ...« :

.5 هیآ 25 .) دیدح ، ...«، ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  : » یمالـسا لدع  طسق و  هماقا  هار 
هفـسلف سپ  یماظن و .).. یـسایس ، یعامتجا ، یقوقح ، يداصتقا ، نیناوق  زا  معا   ) نآ داـعبا  ماـمت  اـب  مالـسا  ینامـسآ  نیناوق  لـماک  يارجا 

وا یتخبشوخ  تداعس و  هجیتن  رد  ناسنا و  لماکت  دشر و  رتسب  هنیمز و  ندومن  مهارف  يونعم و  يدام و  ياهزاین  نیمأت  تموکح ، لیکـشت 
مهارف ار  اهناسنا  لامک  ياههنیمز  دوخ ، ناوت  دـح  رد  تاـناکما و  یماـمت  اـب  تسا ، فظوم  یمالـسا  تموکح  تسا . ترخآ  اـیند و  رد 

حالـصا و هعماج  دارفا  همه  اهيزاسرتسب ، اههنیمز و  نیا  یمامت  ندوب  مهارف  اب  هکنیا  ایآ  اـما  درادرب . ناـیم  زا  ار  داـسف  ياـههنیمز  هدومن ،
؛... مهـسفناب اـم  اوریغی  یتح  موقب  اـم  ریغی  ـال  هللا  ّنا  : » هک درک  هراـشا  هیآ  نیا  هب  ناوتیم  باوج  رد  دـش ، دـهاوخ  یمالـسا  ًـالماک  عماـج 
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رد يرییغت  هنوگره  مهم  لصا  نیا  يانبم  رب  هیآ 11 .) دعر ، «، ) دنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  رگم  دهدیمن ؛ رییغت  ار  یموق  چیه  دـنوادخ 
ینامز هعماج ، کی  دارفا  تسا . ناسنا  هدارا  تساوخ و  هب  طونم  هعماج ، کی  يدرف  یعامتجا و  طاطحنا  ای  حالـصا  اـهناسنا و  تشونرس 

ینامکاح تکرب  هب  هک  یطیحم ـ  طیارـش  زا  دـنناوتب  دوخ  يرایتخا  شنک  شنیزگ و  هدارا ، ساسا  رب  هک  دـنوشیم  حالـصا  لماک  روط  هب 
شیپ رد  ار  دوخ  لماکت  یلاعت و  هار  دـننک و  هدافتـسا  هدـمآ ـ  دوجو  هب  یمالـسا  فراـعم  اـهشزرا و  ماـکحا و  هب  نیناوق  یهلا ، لداـع و 

رد دـنچ  ره  تینما و .).. هافر ، يدام و  ياهزاین  نیمأت  یمالـسا ، نیناوق   ) یطیحم طیارـش  ریاـس  یهلا و  یناـمکاح  دوجو  نیارباـنب  دـنریگ .
يرایتخا شنک  شنیزگ و  هدارا و  هکلب  تسین ؛ یفاک  هجو  چیه  هب  اما  تسا ؛ مزال  يرورض و  ًالماک  يرما  هعماج  حالـصا  یلماکت و  دنور 

ربمایپ دننام   ) یهلا نایاوشیپ  هک  نیا  اب  خیرات ، لوط  رد  هک  میدهاش  ور  نیا  زا  تسا . هعومجم  نیا  رگید  طرش  زین ، هعماج  کی  دارفا  دوخ 
همه نوچ  اما  تسا ؛ هدوب  مهارف  مدرم  يارب  یلاعت  دشر و  ياههنیمز  طیارـش و  مامت  دناهدوب و  هعماج  رد  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا
نامه هوالع ، هب  دـشن . ققحم  هعماج  رد  ریگارف  لماک و  حالـصا  هک  دـندوب ، هدیـسرن  قیمع ـ  ِتخانـش  كرد و  نانچ  هب  هعماج ، نآ  دارفا 
نینچ زگره  زین  ام  یمالـسا  هعماج  نالوؤسم  زا  کی  چـیه  دـندوبن ؛ هعماـج  لـماک  حالـصا  یعدـم  زگره  اـم ، موصعم  ناـیاوشیپ  هک  روط 
هعماج دارفا  ِدوخ  هک  ینامز  ات  اما  دنروآ ؛ مهارف  ار  هعماج  حالـصا  ياههنیمز  دنافظوم  نانآ  هتبلا  تشاد . دـنهاوخن  دـنرادن و  ار  ییاعدا 

ضیعبت و رقف ، دوجو  لیبق  زا  یگنهرف  يداصتقا ، یعامتجا ، دـسافم  هلأـسم  تروص  ره  رد  دـش . دـهاوخن  یلمع  هماـنرب  نیا  دـننکن ، هدارا 
يروهمج ماظن  ياهنامرآ  اهشزرا و  لوصا و  مالـسا و  سدـقم  ینید  میلاـعت  اـب  قبطنم  هجو  چـیه  هب  یعاـمتجا ، تلادـع  تیاـعر  مدـع 

زا ار  دوخ  یتیاضران  اررکم  هلمظعم  تسا . هدوب  يربهر  مظعم  ماقم  اصوصخ  ماظن  نیلوؤسم  ياههغدغد  زا  یکی  هراومه  هدوبن و  یمالسا 
زین یمالـسا  بالقنا  ماظن و  موادت  اریز  دناهدش  لضعم  نیا  لح  يارب  يدـج  یگدیـسر  راتـساوخ  رما  نایلوتم  زا  هتـشاد و  زاربا  هلأسم  نیا 

مدرم و نیب  تبحم  یهارمه و  دـنویپ ، داسف و  رهاظم  اب  هزرابم  هعماج و  یگنهرف  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، ياـهراتخاس  حالـصا  هب  هتـسباو 
مامتها داسف و  هلأسم  اب  دـیکأت  رد  متفه ، سلجم  ناگدـنیامن  اب  رادـید  رد  هل  مظعم  هنومن  ناونع  هب  دـشابیم . ماظن  هدـننک  هرادا  نیلوؤسم 

کی داسف ، اب  هزرابم ي  تسا . داسف  اب  هزرابم ي  اهراک ، نیرتمهم  هلمج ي  زا  دـیامرف : یم  نآ  يارجا  ياـهراکهار  هلأـسم و  نیا  هب  ماـظن 
هراـبرد ي ار  هماـن  نآ  هک  شیپ  لاـس  هس  ود  هدـنب  تسا . داـسف  اـب  هزراـبم ي  هب  فقوتم  روـشک  هرادا ي  تسین ؛ ضحم  ِیقـالخا  هبنج ي 

فرط ره  زا  دوب . هبناج  همه  عیسو و  هعلاطم ي  یسررب و  کی  ینالوط و  راک  کی  لابند  هب  متشون ، روشک  نالوؤسم  هب  داسف  اب  هزرابم ي 
 - دریگ یم  ماجنا  روشک  رد  دراد  بوخ  راک  همه  نیا  دـنام . دـهاوخ  گنل  اهراک  همه ي  دوشن ، هزرابم  داسف  اـب  رگا  مینیب  یم  میور ، یم 
هاچ دـنچ  زا  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  يرختـسا  دـنک . یم  یثنخ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  داسف ، دوجو  اما  تسین -  مک  هتفرگ ، ماجنا  هک  ییاهراک 

رختسا هندب ي  دینیب  یم  دینک ، یم  هاگن  یتقو  دوش . یمن  ُرپ  رختـسا  اما  دوش ، یم  هتخیر  بآ  نآ  رد  بترم  یچنیا  دنچ  ياه  هلول  اب  قیمع 
رظن رد  امـش  هک  ییاـهلاناک  هب  دور ؛ یم  نوریب  فرط  نآ  زا  دـیزیر ، یم  بآ  فرط  نیا  زا  هچره  تسا ؛ خاروـس  نآ  هـت  هدروـخ و  كرت 

اب دیاب  تسا ؛ ناطرـس  زدیا و  هروخ ، لثم  یلام ، داسف  تسا . يروط  نیا  هعماج ، رد  داسف  . دـسر یمن  بآ  ًالـصا  دـینک ، يرایبآ  دـیا  هتفرگ 
ناطرـس نیا  ّهناک  هک  دـننز  یم  فرح  يروط  دـننک و  یم  ییامنگرزب  لاجنج و  اه  یـضعب  درک . ییامنگرزب  دـیابن  هتبلا  درک . هزراـبم  نآ 

ياـه هاگتـسد  رد  هزیکاـپ  ياـهناسنا  هزیکاـپ و  ياـه  هرهچ  هزیکاـپ ، ياهتـسد  اـم  همه  نیا  تسین . يروـط  نـیا  ریخن ، هـتفرگ ؛ ار  اـج  هـمه 
ندب ياج  کی  یتقو  دنک . یم  هدولآ  ار  ندب  همه ي  داسف ، هطقن ي  کی  اهتنم  تساهنیا ؛ اب  مه  تیرثکا  میراد ؛ نییاپ  ات  الاب  زا  نوگانوگ 

؛ ملاس هیر ، ملاس ؛ هدعم ، ملاس ؛ بلق ، درب . یمن  شباوخ  بش  ناسنا  دوش -  یم  دساف  نادـند  یتقو  ًالثم  دریگ -  یم  درد  دوش و  یم  رامیب 
. درک يدـج  هزرابم ي  داسف  اب  دـیاب  تسا ؛ يروط  نیا  داسف ، دریگ . یم  ناسنا  زا  ار  باوخ  ملاسان  ِنادـند  کی  اـما  ملاـس ؛ نوخ ، ناـیرج 

هنیـس یمالـسا  ياروش  سلجم  هک  دوب  نیا  معقوت  متفگ ، ار  داسف  اب  هزرابم ي  هلأسم ي  هدـنب  هک  يزور  نآ  دییامـش . هزرابم ، هیاپ ي  کی 
اهنآ دـشن . روط  نیا  هنافـسأتم  اما  مینک ؛ لابند  میـشاب  هتـشادن  جاـیتحا  رگید  اـم  اـت  دـنک  تکرح  نادـیم  نیا  رد  دـیایب و  ولج  دـنک و  رپس 

اب دهاوخب  ناسنا  رگا  درک . زیمت  ار  هشیش  دوش  یمن  فیثک  لامتـسد  اب  نام ، جنـس  هتکن  فیرظ و  ردارب  لوق  هب  هتبلا  دینکب . امـش  دندرکن ،
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. دیـشاب بقارم  سلجم  نورد  ناتدوخ و  لخاد  دریگن . ار  شدوخ  نماد  داسف  هک  دـشاب  بقارم  لوا  هجرد ي  رد  دـیاب  دـنک ، هزرابم  داـسف 
هب دنک . كاپ  ار  زیچ  همه  دیراد ، امش  هک  یعیسو  رادتقا  هزوح ي  رد  تسناوت  دهاوخ  كاپ  مشچ  كاپ و  نابز  كاپ ، نماد  كاپ ، تسد 

، هیداجس هفیحـص ي  ياعد  رد  مالّـسلاوةالّصلا ) هیلع   ) داجـس ماما  دیـسرتب . اه  هاگـشزغل  زا  هک  منک  ضرع  مه  ار  نیا  هیـصوت ، نیا  لابند 
هقالع تبحم و  دای و  ایادخ ! هک  تسا  نیا  دننک ، یم  هیکت  نآ  يور  هک  ییاهزیچ  هلمج ي  زا  دـننک ، یم  اعد  مالـسا  نازابرـس  يارب  یتقو 

ام دـنازغل . یم  ار  اه  یلیخ  تسا و  زیگنا  هنتف  كانرطخ و  یلیخ  لوپ ، لام و  ریگب . اهنیا  لد  زا  ار  زیگنا -  هنتف  لام  نوتفلا - » لاـملا   » هب ي 
مسا سدقم ، عرـش  رد  دیـشاب . بقارم  دیاب  یلیخ  نیاربانب  دیزغل ؛ دیـسر ، اج  نیا  هب  ناشیاپ  یتقو  هک  میدید  خیرات  رد  ار  یتشرد  ياهمدآ 
دوـخ زا  تبظاوـم  تبقارم و  نیمه  شیاـنعم  هدـش ، هیـصوت  اوـقت  هب  همه  نیا  رخآ  اـت  لوا  زا  نآرق  رد  هک  نیا  اوـقت . تسیچ ؟ تبقارم  نیا 

یخرب سلجم و  لئاسم  زا  یضعب  رد  دیا  هتفرگ  میمصت  اهامـش  هک  مدناوخ  تاعوبطم  رد  یتقو  نم  تسا . هاوخ  هدایز  ناسنا ، سفن  تسا .
هناخ یمدآ  دییامرفب  ضرف  ًالثم  مدرک . اعد  راک  نیا  نایناب  هب  مدـش و  لاحـشوخ  ًاتقیقح  دـینک ، رظندـیدجت  يدوخیب  ياه  يرادروخرب  زا 

تمه دیدش و  دراو  هار  نیا  رد  امـش  هک  نیا  زا  منک  یم  رکـشت  نم  ًاعقاو  دـهاوخ . یم  زایتما  زاب  دراد ، زایتما  دـهاوخ ؛ یم  هناخ  زاب  دراد ،
یمن هیـصوت  ام  هتبلا  دینک . راتفر  حیحـص  یقطنم و  دیناوت ، یم  هچره  دیرـشفب . ياپ  اهراک  نیا  رـس  رب  دیهد و  همادا  ار  هار  نیا  دـیتشامگ .
امـش هن  میروط ، نیا  ام  هن  دنهد -  جرخ  هب  دهز  دنـشکب و  یگنـشت  یگنـشگ و  ناگدنیامن  سلجم ، رد  ًالثم  هک  میرادـن  مه  عقوت  مینک و 

عمجرـس تسا  نکمم  دریگن . ماجنا  يدوخیب  ياهجرخ  هدعاق و  یب  ياهراک  دوشن و  فارـسا  يور و  هدایز  مییوگ  یم  ام  دیا -  هنوگ  نیا 
یم وگلا  اه  هاگتـسد  مدرم و  تسد  دـیدرک ، عطق  ار  هار  نیا  امـش  یتقو  اما  دوشن ؛ سلجم  رد  مه  ینـالک  یلیخ  غلبم  اـهجرخ  نیا  همه ي 

مظعم ربهر  تانایب  . ) دـینک لابند  ار  نیا  تسا ؛ بوخ  رایـسب  دراد و  شزرا  یلیخ  امـش  راـک  دـینک . یم  صخـشم  ار  تهج  هار و  دـیهد و 
رد هک  دوشیم  صخـشم  تشذـگ  هک  هچ  نآ  رباـنب  (. 1383  / 03  / 27 یمالـسا ياروش  سلجم  ناگدنیامن  رادـید  رد  یمالـسا  بالقنا 

وگخـساپ شیوخ  ّتیلوؤسم  تبـسن  هب  دـنلوؤسم و  همه  نارازگراک ، نارادـمامز و  ات  هتفرگ  مدرم  زا  هعماج  دارفا  همه  یمالـسا  يهعماـج 
لئاسم همه  ّلح  راظتنا  نآ  زا  دومن و  صاخ  یهاگتسد  ای  درف  هجوتم  ار  هعماج  تالضعم  تالکـشم و  يهمه  ناوتیمن  نیا  ربانب  دنتـسه .
يّدـج شالت  اههصرع  مامت  رد  نآ  يارجا  هار  رد  دنـشاب و  هتـشاد  رواب  نید  هب  هعماج  نیلوئـسم  مدرم و  همه  هک  ینامز  ًاملـسم  تشاد . ار 

البق ار  یلاؤس  نینچ  هیبش  هک  تسا  مزال  هلأسم  نیا  رکذت  نایاپ  رد  تشاد . ار  هعماج  زا  یمالـساریغ  رهاظم  ندودز  راظتنا  ناوتیم  دنیامن ،
تروص هب  ار  نآ  دـیتشاد ، يداقتنا  داریا و  زکرم  نیا  یلاـسرا  خـساپ  زا  هک  یتروص  رد  دوب  بساـنم  دـیدوب ، هدومن  حرطم  همان 9833  رد 

. میتشاد یم  لاسرا  ار  دیدج  خساپ  امش  تارظن  هطقن  ياتسار  رد  ات  دیدرک ، یم  نایب  قیقد 

هناوید ارم  دراد  ناوج  رـشق  تیعـضو  يداصتقا -  تلادع  دوجو  مدع  هعماج - نانز  يارب  صوصخ  هب  تینما  دوجو  مدع  عامتجا  ياه  یناماسبان 
نخـس فرح و  میامن  ادیپ  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  روشک  رد  لیاسم  هنوگنیا  يارب  یهیجوت  مناوت  یمن  منک  راک  هچ  هک  مناد  یمن  دـنک .  یم 

يزم هک  زین  نایفارطا 

شسرپ

ارم دراد  ناوج  رـشق  تیعـضو  يداصتقا -  تلادع  دوجو  مدع  هعماج - نانز  يارب  صوصخ  هب  تینما  دوجو  مدـع  عامتجا  ياه  یناماسبان 
میامن ادیپ  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  روشک  رد  لیاسم  هنوگنیا  يارب  یهیجوت  مناوت  یمن  منک  راک  هچ  هک  مناد  یمن  دنک .  یم  هناوید 

. دینک ییامنهار  ارم  افطل  تسا !!! تلع  دیزم  هک  زین  نایفارطا  نخس  فرح و 

خساپ
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بجوم داسف و ...  رقف ، یتلادـع ، یب  ریظن  هعماـج  رد  تالـضعم  تالکـشم و  یخرب  دوجو  دوش  یم  تشادرب  امـش  لاؤس  زا  هک  هنوگ  نآ 
هدیا یمالسا  تموکح  کی  زا  هک  یتاراظتنا  تاداقتعا و  اهرواب ، اب  دوجوم  تیعضو  نیب  تسا و  هدش  ناناوج  یخرب  امش و  يارب  یتاهبش 
لصا الوا ، تسا : لیذ  روما  هب  هجوت  ورگ  رد  تاماهبا  تاهبش و  هنوگ  نیا  عفر  هدروآ . دوجو  هب  یگناگود ، یناوخمهان و  دیا ، هتـشاد  لآ 

نیا نازیم  نوماریپ  حیحص  یبایزرا  تواضق و  یـساسا  هتکن  اما  تسا  راکنا  لباق  ریغ  ملـسم و  يرما  هعماج  رد  تالکـشم  لیبق  نیا  دوجو 
رظن رد  زین  ار  اهنآ  هدـش  ماجنا  ناوج  رـشق  ای  نانز و  يارب  هک  يا  هدـنزاس  تبثم و  تامادـقا  دـیاب  تسا : نآ  یلـصا  لماوع  ای  للع  روما و 

دـصرد تسا !؟ دوـجوم  تاـیعقاو  رب  قـبطنم  هنافـصنم و  اـیآ  تالـضعم ...  تالکـشم و  ییاـمن  گرزب  هک  درک  هجوـت  هوـالعب  تـفرگ و 
؟ تسا نازیم  هچ  هب  ناملـسم ، ياهروشک  ریاس  ای  بالقنا و  زا  لبق  نامز  اب  هسیاقم  رد  یمالـسا  ماظن  ياهدرواتـسد  ام و  هعماج  تیمالـسا 

نانمـشد هک  نانچ  نآ  اعقاو  ایآ  تفرگ و ؟ ...  رظن  رد  نآ  يدـمآراک  یمالـسا و  ماظن  تخانـش  يارب  دـیاب  ار  ییاه  كالم  اهرایعم و  هچ 
ددعتم و تاباختنا  رد  مدرم  ینویلیم  روضح  اب  سپ  تسا  نینچ  رگا  دـنا !؟ یـضاران  یمالـسا  بالقنا  زا  ام  هعماج  تیرثکا  دـننک  یم  غیلبت 
زا ایآ  نیا ، رب  نوزفا  تسا !؟ عمج  لباق  هنوگچ  تسا ، یمالـسا  ماظن  زا  مدرم  تیامح  رگنایب  هک  یبالقنا و ... مسارم  ریاس  اه و  ییامیپهار 

تبثم تاهج  یمامت  رکنم  دیاب  تالکـشم  یخرب  رطاخ  هب  ایآ  تفرگ ؟ ار  يا  هجیتن  هنوگره  ناوت  یم  هعماج ، رد  تالکـشم  یخرب  دوجو 
عفر ددـص  رد  تبثم ، ياهدرواتـسد  تاهج و  نیا  هب  نداد  اهب  اب  دـیاب  سکعرب  هک  نیا  ای  دـش ؟ یمالـسا  لیـصا  میلاـعت  رب  قبطنم  ماـظن و 

، لالقتسا ظفح  هعماج  حالصا  ندرک و  یمالسا  رد  ار  یمالسا  ماظن  میظع  ياهدرواتـسد  ناوت  یم  ایآ  دمآرب ؟ فعـض  طاقن  اه و  یتساک 
ياه شالت  هک  تسا  هنافـصنم  ایآ  تفرگ ؟ هدیدان  فلتخم و ... ياه  هصرع  رد  ییافوکـش  دـشر و  مالـسا ، ناهج  تزع  یـضرا ، تیمامت 

میهاوخب رگا  ایناث ، تفرگ ؟ هدـیدان  ار  نآ  تبثم  جـیاتن  تالکـشم و  دـسافم و  اـب  هلباـقم  تهج  رد  ار  ماـظن  نیلوؤسم  يربهر و  هناـصلاخ 
ماظن هعماج و  زا  قیقد  یتخانـش  هب  دـیاب  ادـتبا  میـشاب  هتـشاد  شیوخ  یـسایس  ماـظن  هعماـج و  تیمالـسا  نازیم  دروم  رد  حیحـص  تواـضق 

: نآ ياهیگژیو  یمالسا و  يهعماج  فیرعت  فلا ) مییامن : هسیاقم  هعماج  ینونک  تیعضو  اب  سپس  هدیسر و  نآ  ياه  یگژیو  یمالـسا و 
و روادنید » «، » رادـم نید  «، » روابنید  » تسا ياهعماـج  ینید ، يهعماـج  تسا : نیا  دراد  دوجو  ینید  يهعماـج  زا  هک  یفیرعت  نیرتعماـج 
هک تسا  ياهعماـج  ینید  يهعماـج  (.. 210 صـص 209 -  ، 1380 لوا ، پاچ  یـسردمریم ، یـسوم  دیـس  نیرب ، يهعماـج  «) نید بولطم  »

ینید يهعماج  دـشاب . هدـش  میظنت  نآ  ياههزومآ  نید و  ساـسا  رب  نآ  یقـالخا  یقوقح و  یـسایس ، يداـصتقا ، یعاـمتجا ، طـباور  هکبش 
دراد و نید  يهغدغد  ینید  يهعماج  دننک . نوزوم  نید  اب  هشیمه  ار  دوخ  گنهآ  دارفا  دـشاب و  نید  اب  يرواد  نآ  رد  هک  تسا  ياهعماج 

تبـسن هکلب  دوشیمن : دودـحم  يدرف  قالخا  تایدابع و  يدرف و  روما  هب  اهنت  نید ، اب  دوخ  ندرک  وسمه  هب  زاـین  ساـسحا  هغدـغد و  نیا 
یعامتجا طباور  يهکبـش  یمامت  يایاوز  طوطخ و  همه  رد  نید  يرواد  دوش و  هدیجنـس  دیاب  یعامتجا  طباور  روما و  يهیلک  نید و  نایم 

(. 90 صص 88 -  ، 1377 لوا ، پاچ  یمالسا ، يهشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  یظعاو ، دمحا  یندم ، يهعماج  ینید ، يهعماج  ) دشاب ذفان 
داقتعا يروابنید و  1 ـ فراعم : .) تاراشتنا  نیرکاش ، اضردـیمح  ینید ، تموکح  ) زا دـنترابع  ینید  يهعماج  ياهیگژیو  ساسا  نیا  رب 

ار ینید  تموـکح  زج  تسا و  ینید  ماـظن  ياراد  3 ـ يرادمتعیرـش .)  ) نید ساسا  رب  دوخ  یقوقح  ماـظن  میظنت  2 ـ ینید . ياـههزومآ  هب 
ار نید  يرواد  دـننکیم و  نوزوم  نید  اب  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  راتفر  كولـس و  مدرم  ینید ، يهعماج  رد  4 ـ ینید .) ماظن  ) دباتیمنرب
رب هک  ياهعماـج  نید .) بولطم   ) تسه زین  نید  تیاـضر  دروم  بوـلطم و  ًاـعطق  ياهعماـج  نینچ  5 ـ يروادنید .) ) دـنیاریذپ هراب  نیا  رد 

يهعماج يارب  یلـصا  راـیعم  ود  ناوتیم  ساـسا  نیا  رب  تسا . ینید  ياهعماـج  دـشاب ، هتفرگ  لکـش  قوف  ياـهیگژیو  اـههفلؤم و  ساـسا 
هیلک 2 ـ دـنزاس . یلجتم  دوـخ  یعاـمتجا  يدرف و  راـتفر  رد  ار  نآ  هتـشاد و  رواـب  مالـسا  نیبـم  نید  هـب  هعماـج  دارفا  1 ـ درب : مان  یمالـسا 

هجوت تسا ، رکذ  لباق  اج  نیا  رد  هک  یمهم  يهتکن  دشاب . هدش  میظنت  مالسا  نیبم  نید  ساسا  رب  یسایس  ياهراتخاس  یقوقح و  ياهماظن 
نازیم دـصرد و  دوـش ، تیاـعر  ياهعماـج  رد  قوـف  راـیعم  ود  نیا  رادـقم  ره  هب  هک  نیا  ینعی  تسا . یمالـسا  يهعماـج  ددـعتم  بتارم  هـب 
ناریا ینونک  يهعماـج  تاـیعقاو  هب  یهاـگن  اـب  ناریا : ینونک  يهعماـج  ندوب  یمالـسا  یـسررب  ب ) دوریم . رتـالاب  هعماـج  نآ  ّتیمالـسا 
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نیبم نید  هب  هعماج  دارفا  رثکا  ًالوا  اریز  تسا . رادروخرب  یمالـسا  يهعماج  یلـصا  رایعم  ود  زا  ام  هعماـج  هللادـمحب  هک  دوشیم  صخـشم 
. تسا هتفرگ  لکـش  مالـسا  نیبم  نید  ياههزومآ  ساسا  رب  زین  هعماج  یـسایس  راتخاس  یقوقح و  ماظن  ًایناث  و  دنراد . رواب  هدـیقع و  مالـسا 

دنمزاین میتسه  رادروخرب  تّیمالـسا  زا  نازیم  هچ  هب  هک  نیا  اما  تسین . يدـیدرت  هنوگچیه  ام  يهعماج  ندوب  یمالـسا  لـصا  رد  نیا  رباـنب 
و یتلود و ... ياههاگتسد  اهداهن و  نیلوؤسم ، هعماج ، دارفا  زا  معا  یمالسا  يهعماج  يهدنهد  لیکـشت  رـصانع  ناکرا و  درکلمع  یـسررب 

ساسا رب  هک  یمالسا  يروهمج  ماظن  تفگ : دیاب  رصتخم  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا . مالسا  نیبم  نید  ياههزومآ  اب  نآ  قابطنا  نازیم 
میلاـعت و لـماک  يارجا  ققحت و  تهج  رد  ار  دوخ  شـالت  یعـس و  یماـمت  نونکاـت  ادـتبا  زا  دـش ، لیکـشت  مالـسا  نیبـم  نید  ياـههزومآ 

یـشالت چیه  زا  هداد  هزاجا  يونعم  يدام و  تاناکما  هک  اج  نآ  ات  هار  نیا  رد  و  تسا . هتـسب  راک  هب  هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  ياهشزرا 
لماک يارجا  رد  یتروص  رد  نید  اـب  قبطنم  یقوقح  یـسایس و  ماـظن  دوجو  هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اـما  تسا . هدرکن  غیرد 

، زاین دروم  یناسنا  عبانم  دوجو  لیبق  زا   ) مزال ياههنیمز  طیارش و  ریاس  هک  دوب  دهاوخ  قفوم  هعماج  حطس  رد  یمالسا  ياهشزرا  میلاعت و 
عناوم و هوالع  هب  هدوب و  ایهم  يداصتقا و .).. يداـم و  عباـنم  تیاـفک  هنحـص ، رد  هشیمه  راداـفو و  مدرم  حـلاص ، یناریدـم  نارازگراـک و 

ياهتنس اهتعدب و  یماظن ، یسایس و  يداصتقا و  ياههرـصاحم  یگنهرف ، یماظن و  تامجاهت  یجراخ و  تادیدهت  لیبق  زا   ) تالکـشم
. دوب دهاوخن  قفوم  هعماج  لماک  حالـصا  رد  ینید  تموکح  نآ  زگره  هنرگو  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  یتسرپ و .).. لمجت  ییارگایند  طلغ ،
یمالسا و هعماج  یلو  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  (ع ) یلع ترضح  تسا . حرطم  زین  (ع ) نینمؤملاریما تموکح  هرابرد  عوضوم  نیا 

غالبا میرک  نآرق  رد  درادـن . دوجو  ناـشیا  تموکح  تیعورـشم  تیناـقح و  رد  يدـیدرت  چـیه  هدـش و  یفرعم  (ص ) مرکا ربماـیپ  زارتمه 
هیآ هدئام ، . ) تسا هدش  هتسناد  مالسا  نید  هب  ندوب  یضار  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  بجوم  (ص ،) مرکا ربمایپ  هلیسو  هب  ناشیا  تیالو 
دایز عناوم  هک  دوشیم  نشور  نارود ، نآ  رب  مکاح  یعاـمتجا  عاـضوا  ناـیقتم و  يـالوم  تموکح  هلاسجـنپ  خـیرات  هب  یهاـگن  اـب  اـما  ( 3

دنمناوت و یناسنا  يورین  دوبمک  یجراخ ، نانمشد  تادیدهت  ناورهن ، لمج و  نیفص ، یلخاد  ياهگنج  تسا . هدوب  ترضح  نآ  يورارف 
یـشزرا ماظن  بوچراچ  رییغت  یعامتجا ، نمزم  ياهیگدولآ  دـساف و  ياهتنـس  اهتعدـب و  یگدرتسگ  تالکـشم ، ترثک  هتفای ، تیبرت 

یخرب یناـمرفان  اـی  تناـیخ و  مدرم ، ییارگاـیند  تسا . (ع ) یلع ماـما  لدـع  تموـکح  ربارب  رد  دوـجوم  تالکـشم  زا  ياهشوـگ  اـهنت  و ...
رد یلو  دندوب ؛ ورهبور  نآ  اب  دوخ  تموکح  نارود  مامت  رد  ترضح  نآ  هک  دندوب  یلئاسم  زا  ترضح و ... نآ  ناهدنامرف  نارازگراک و 

هاگچیه اهیناماسبان  نیا  دوب و  زور  نآ  عاضوا  رد  یمالسا  هعماج  يرادمامز  تموکح و  يارب  درف  نیرتهتسیاش  ترـضح  نآ  لاح  نامه 
(ع) یلع ماما  تموکح  تالکـشم ، نآ  دوجو  لیلدب  ناوتیم  ایآ  لاح  دنکیمن . داجیا  ترـضح  نآ  تیالو  تیعورـشم  لصا  رد  يدیدرت 
، تسا مزال  ههبـش  نیا  یـساسا  لح  يارب  تروص  ره  رد  تسناد  یمالـساریغ  ار  هعماج  نآ  هک  نیا  ای  درک و  یفرعم  دمآراکان  قیالان و  ار 

نیا رب  دومن . صخشم  تشاد ، راظتنا  یمالسا  تموکح  زا  ناوتیم  هک  يزیچ  تیاهن  یمالسا و  تموکح  لیکشت  فادها  یلصا و  هفـسلف 
مدرم ندیناهر  نیمز و  رد  یتسرپادخ  دیحوت و  رارقتـسا  . 1 زا : تسا  ترابع  یمالسا  تموکح  لیکشت  فادها  هفـسلف و  نیرتمهم  ساسا 
تسا نشور  هیآ 36 .) لحن ، ...« ) توغاطلا اوبنتجا  هللا و  اودـبعا  نا  ًالوسر  ٍۀـما  لک  یف  انثعب  دـقل  و  : » ادـخ ریغ  يرادربنامرف  یگدـنب و  زا 
یتیبرت یگنهرف و  یملع ، یلاعت  دـشر و  . 2 تسا . یعامتجا  یـسایس ـ  تردق  نامزاس و  دنمزاین  گرزب ، ریطخ و  رایـسب  فده  نیا  ققحت 

باتکلا و مهمّلُعی  مهیّکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ًالوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  . » لهج ینادان و  زا  نانآ  ییاـهر و .... اـهناسنا و 
لاگنچ زا  فعضتسم  ياهناسنا  مدرم و  ياههدوت  ییاهر  يزاسدازآ و  . 3 هیآ 2 .) هعمج ، « ) نیبم ٍلالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  ۀمکحلا و 

.4 هیآ 157 .) فارعا ، ...« ) مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرصا و  مهنع  عضی  و  یگدرب ...« : تراسا و  ياهریجنز  زا  نارگمتـس و  ناملاظ و 
نازیملا باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  : » یمالسا لدع  طسق و  هماقا  هار  زا  ینامرآ  هلضاف  هنیدم  هنومن و  هعماج  ییاپرب 

، یقوقح يداصتقا ، نیناوق  زا  معا   ) نآ داعبا  مامت  اـب  مالـسا  ینامـسآ  نیناوق  لـماک  يارجا  . 5 هیآ 25 .) دـیدح ، ...« ) طسقلاب سانلا  موقیل 
لماکت دشر و  رتسب  هنیمز و  ندومن  مهارف  يونعم و  يدام و  ياهزاین  نیمأت  تموکح ، لیکشت  هفسلف  سپ  یماظن و .).. یسایس ، یعامتجا ،
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ناوت دـح  رد  تاناکما و  یمامت  اب  تسا ، فظوم  یمالـسا  تموکح  تسا . ترخآ  ایند و  رد  وا  یتخبـشوخ  تداعـس و  هجیتن  رد  ناسنا و 
اههنیمز و نیا  یمامت  ندوب  مهارف  اب  هکنیا  ایآ  اما  درادرب . ناـیم  زا  ار  داـسف  ياـههنیمز  هدومن ، مهارف  ار  اـهناسنا  لاـمک  ياـههنیمز  دوخ ،

ریغی هللا ال  ّنا  : » هک درک  هراشا  هیآ  نیا  هب  ناوتیم  باوج  رد  دش ، دهاوخ  یمالسا  ًالماک  عماج  حالـصا و  هعماج  دارفا  همه  اهيزاسرتسب ،
يانبم رب  هیآ 11 .) دعر ، «، ) دنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  رگم  دهدیمن ؛ رییغت  ار  یموق  چیه  دـنوادخ  مهـسفناب ... ام  اوریغی  یتح  موقب  ام 
هدارا تساوخ و  هب  طونم  هعماج ، کی  يدرف  یعاـمتجا و  طاـطحنا  اـی  حالـصا  اـهناسنا و  تشونرـس  رد  يرییغت  هنوگره  مهم  لـصا  نیا 

زا دـنناوتب  دوخ  يرایتخا  شنک  شنیزگ و  هدارا ، ساسا  رب  هک  دـنوشیم  حالـصا  لـماک  روط  هب  یناـمز  هعماـج ، کـی  دارفا  تسا . ناـسنا 
دننک و هدافتـسا  هدمآ ـ  دوجو  هب  یمالـسا  فراعم  اهشزرا و  ماکحا و  هب  نیناوق  یهلا ، لداع و  ینامکاح  تکرب  هب  هک  یطیحم ـ  طیارش 

يدام ياهزاین  نیمأت  یمالسا ، نیناوق   ) یطیحم طیارش  ریاس  یهلا و  ینامکاح  دوجو  نیاربانب  دنریگ . شیپ  رد  ار  دوخ  لماکت  یلاعت و  هار 
هکلب تسین ؛ یفاک  هجو  چیه  هب  اما  تسا ؛ مزال  يرورـض و  ًالماک  يرما  هعماج  حالـصا  یلماکت و  دـنور  رد  دـنچ  ره  تینما و .).. هافر ، و 

اب خیرات ، لوط  رد  هک  میدـهاش  ور  نیا  زا  تسا . هعومجم  نیا  رگید  طرـش  زین ، هعماج  کی  دارفا  دوخ  يرایتخا  شنک  شنیزگ و  هدارا و 
يارب یلاعت  دـشر و  ياههنیمز  طیارـش و  مامت  دـناهدوب و  هعماج  رد  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  دـننام   ) یهلا نایاوشیپ  هک  نیا 

رد ریگارف  لماک و  حالصا  هک  دندوب ، هدیـسرن  قیمع ـ  ِتخانـش  كرد و  نانچ  هب  هعماج ، نآ  دارفا  همه  نوچ  اما  تسا ؛ هدوب  مهارف  مدرم 
نالوؤسم زا  کی  چـیه  دـندوبن ؛ هعماج  لماک  حالـصا  یعدـم  زگره  ام ، موصعم  نایاوشیپ  هک  روط  نامه  هوـالع ، هب  دـشن . ققحم  هعماـج 

؛ دنروآ مهارف  ار  هعماج  حالـصا  ياههنیمز  دنافظوم  نانآ  هتبلا  تشاد . دنهاوخن  دـنرادن و  ار  ییاعدا  نینچ  زگره  زین  ام  یمالـسا  هعماج 
یگنهرف يداصتقا ، یعامتجا ، دسافم  هلأسم  تروص  ره  رد  دش . دهاوخن  یلمع  همانرب  نیا  دننکن ، هدارا  هعماج  دارفا  ِدوخ  هک  ینامز  ات  اما 

اهشزرا و لوصا و  مالـسا و  سدـقم  ینید  میلاعت  اب  قبطنم  هجو  چـیه  هب  یعامتجا ، تلادـع  تیاـعر  مدـع  ضیعبت و  رقف ، دوجو  لـیبق  زا 
هلمظعم تسا . هدوب  يربهر  مظعم  ماقم  اصوصخ  ماظن  نیلوؤسم  ياههغدغد  زا  یکی  هراومه  هدوبن و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياهنامرآ 

موادت اریز  دناهدش  لضعم  نیا  لح  يارب  يدـج  یگدیـسر  راتـساوخ  رما  نایلوتم  زا  هتـشاد و  زاربا  هلأسم  نیا  زا  ار  دوخ  یتیاضران  اررکم 
، دـنویپ داسف و  رهاظم  اب  هزراـبم  هعماـج و  یگنهرف  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، ياـهراتخاس  حالـصا  هب  هتـسباو  زین  یمالـسا  بـالقنا  ماـظن و 

همه یمالسا  يهعماج  رد  هک  دوشیم  صخشم  تشذگ ، هچ  نآ  ربانب  دشابیم . ماظن  هدننک  هرادا  نیلوؤسم  مدرم و  نیب  تبحم  یهارمه و 
ناوتیمن نیا  ربانب  دنتسه . وگخساپ  شیوخ  تیلوؤسم  تبسن  هب  دنلوؤسم و  همه  نارازگراک ، نارادمامز و  ات  هتفرگ  مدرم  زا  هعماج  دارفا 

هک ینامز  ًاملسم  تشاد . ار  لئاسم  همه  ّلح  راظتنا  نآ  زا  دومن و  صاخ  یهاگتسد  ای  درف  هجوتم  ار  هعماج  تالضعم  تالکـشم و  يهمه 
ندودز راظتنا  ناوتیم  دنیامن ، يدج  شالت  اههصرع  مامت  رد  نآ  يارجا  هار  رد  دنشاب و  هتشاد  رواب  نید  هب  هعماج  نیلوؤسم  مدرم و  همه 

هماقتـساب الا  هالولا  حلـصتال  هالولا و  حالـصب  الا  هیعرلا  حلـصت  تسیلف  : » دـیامرفیم (ع ) یلع ماما  تشاد . ار  هعماج  زا  یمالـساریغ  رهاظم 
نیا رد  (. 683 هغالبلاجهن ، ) مدرم یتسرد  هب  رگم  دنباین  حالـصا  نانیا  دـنوش و  حالـصا  نارادـمامز  رگم  دـنوشن  حالـصا  نامدرم  هیعرلا ؛

هعماج حالـصا  يارب  زوسلد  دهعتم و  نایوجـشناد  فیاظو  همه  نیا  اب  دوشیم . دیکأت  مدرم  شقن  رب  مه  نیلوؤسم و  شقن  رب  مه  شیامرف 
ام یعامتجا  يدرف و  فیاظو  ماجنا  رد  دـیدرت  يدـیماان و  سأی و  ثعاب  دـیابن  اهنت  هن  هعماج  تالـضعم  تالکـشم و  دوشیم و  رتنیگنس 

همئا هب  لسوت  وا و  زا  نتـساوخ  يرای  لاعتم و  دـنوادخ  هب  ءاکتا  دـیامن . رتخـسار  هعماج  حالـصا  رد  ار  اـم  مزع  هزیگنا و  دـیاب  هکلب  دوش ،
ثعاـب مه  هـک  يهـیآ 3 .) قـالط ،  ) هبـسح وـهف  هللا  یلع  لـکوتی  نـم  و  . » تـسا یطیارـش  نـینچ  رد  درف  ره  يهناوتـشپ  نیرتـهب  (ع ) راـهطا

هب نانچمه  هتبلا  دیاشگیم . ناسنا  يور  رب  ار  تالکـشم  زا  جورخ  تیاده و  ياههار  مه  دوشیم و  نامیا  فعـض  یتسـس و  زا  يریگولج 
هنوگ چـیه  زا  دوخ  یعامتجا  يدرف و  فیلاکت  فیاظو و  ماجنا  رد  دیـشاب و  شیوخ  يهقـالع  دروم  یلیـصحت  يهتـشر  اـی  لغـش و  لاـبند 

نینـسحملا عمل  هللا  نا  انلبـس و  مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  هک  دیـشاب  نئمطم  یهلا  يهدعو  نیا  هب  دـیزرون و  غیرد  یتدـهاجم  شالت و 
زا دومن . هدافتـسا  يددـعتم  ياه  تفایهر  زا  ناوت  یم  هعماج  تالکـشم  یبای  هشیر  رد  هک ، نیا  رخآ  هتکن  اـثلاث و  يهیآ 69 .) توبکنع ، )

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 488 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دنچ تفایهر  ای  دـناد و  یم  روشک  تیریدـم  ای  داصتقا  الثم  لماع  کی  زا  یـشان  ار  تالکـشم  همه  هشیر  هک  یلماع  کـت  تفاـیهر  لـیبق 
نازیم یـسررب  هب  یـسایس و ... ياهوهایه  زا  رود  هب  زاین و  دروم  ياه  صخاش  دـهاوش و  رامآ ، هئارا  اب  هناـنیب و  عقاو  تروص  هب  هک  لـماع 

ود نیا  نایم  زا  دسر  یم  رظن  هب  دـیامن . یم  صخـشم  ار  مادـک  ره  شقن  هتخادرپ و  هدـیدپ  کی  داجیا  رد  فلتخم  لماوع  ریثأت  تلاخد و 
مود تفایهر  غارس  دیاب  اذل  تسا  تایعقاو  اب  قبطنم  هن  یملع و  شور  هن  ام  ینونک  هعماج  هرابرد  اصوصخ  یلماع ، کت  تفایهر  تفایهر ،

تاناکما و یللملا ، نیب  یلخاد ، یخیرات ، عناوم  نآ ، فلتخم  داعبا  طیارش و  اه و  هنیمز  عوضوم ، نیا  هناققحم  یملع و  یسررب  رد  تفر و 
قباوس رظن  زا  هک  ام  هعماـج  دـننام  يا  هعماـج  تسا  یعیبط  املـسم  مییاـمن . یباـیزرا  یـسررب و  هناـنیب  عقاو  تروص  هب  ار  اـه و ... ییاـناوت 
راتخاس و  يزرواشک و ]... تعنـص ، میخو  تیعـضو  نآ  ندوب  یلوصحم  کت   ] يداصتقا راتخاس  رظن  زا  هک  یمیظع  تالکـشم  یخیرات و 

گنج و زا  یـشان  بـالقنا و  هب  طوبرم  یعیبط  تالکـشم  رظن  زا  هچ  هدـش و  لـقتنم  اـم  هب  بـالقنا  زا  لـبق  زا  يرادا  یگنهرف و  یـسایس ،
تالکشم یللملا و  نیب  مروت  یللملا ، نیب  ياه  هرصاحم  و  روشک ] لاس  هنیزه 70  لداعم  رالد ، درایلیم  رب 1000  غلاب   ] نآ میظع  تاراسخ 

یگنهرف و مجاهت  يرادا ، ملاسان  راتخاس  زا  یشان  تالضعم  نآ و ... زا  یشان  تالکـشم  تهج  عیرـس  دشر  یگدنزاس و  نارود  زا  یـشان 
يوق و تیریدم  هلأسم  دـنچ  ره  هتبلا  دـشاب . یم  لکـشم  ياراد  اتیهام  یتسرپ و ... لمجت  ییارگ ، فرـصم  گنهرف  جاور  اهـشزرا و  رییغت 

هعماج یساسا  ياه  يدنمزاین  نیمأت  تالکشم و  شهاک  رد  دناوت  یم  نآ  فلتخم  ياهشخب  رد  داسف  هدافتـسا و  ءوس  زا  يراع  دمآراک و 
تالکشم لح  نیاربانب  میشاب ، هتشاد  هزجعم  راظتنا  دیابن  هجو  چیه  هب  رگید  ياهریغتم  تلاخد  هب  هجوت  اب  یلو  دشاب ، هتـشاد  يرثؤم  شقن 

يرایمه و اب  دناوت  یم  لماوع  نیا  هعومجم  املـسم  و  دشاب . یم  دمآراک و ...  تیریدم  رب  هوالع  يددعتم  لماوع  دـنمزاین  روشک  یـساسا 
لح تهج  رد  لـماکت  تفرـشیپ و  هعـسوت ، دـنور  دوش و  اـیهم  اـم  دـهعتم  ناـناوج  مدرم و  یـسایس ، ياـه  حاـنج  نیلوؤسم ، همه  یلدـمه 

. دبای همادا  شیپ  زا  شیب  يونعم ، لیاضف  دشر و  يویند و  تداعس  هب  یبای  تسد  تالکشم و 

دننک یگدنز  مدرم  رشق  نیرت  نییاپ  اب  حطس  مه  دیاب  یمالسا  تموکح  مکاح  هک  دنا  هدرک  دیکات  ناشتاشیامرف  رد  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوتاب  ادخ  مان  هب 
میوگب دیاب  دنراد  جایتحا  یمومع  عامتجا  يارب  یلحم  هب  ربهر  هک  تسا  نیا  امش  خساپ  رگا  دوش ? یمن  تیاعر  الصا  عوضوم  نیا  ام  تکلمم  رد  ارچ 

شسرپ

مدرم رـشق  نیرت  نییاپ  اب  حطـس  مه  دیاب  یمالـسا  تموکح  مکاح  هک  دنا  هدرک  دیکات  ناشتاشیامرف  رد  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوتاب  ادخ  مان  هب 
عاـمتجا يارب  یلحم  هب  ربـهر  هک  تسا  نیا  امـش  خـساپ  رگا  دوش ? یمن  تیاـعر  الـصا  عوـضوم  نیا  اـم  تکلمم  رد  ارچ  دـننک  یگدـنز 

مه میدرک  یم  هدافتـسا  دـجاسم  زا  هنوگنیا  رگا  دنتـسه  بسانم  رایـسب  روظنم  نیا  يارب  دـجاسم  هک  میوگب  دـیاب  دـنراد  جاـیتحا  یمومع 
للجم ياهنامتخاس  همه  نیا  ياج  هب  میتسناوت  یمالـصا   . درکیم ادیپ  جیورت  نیا  زا  رتشیب  زامن  مه  تفرگ و  یم  يرتشیب  قنور  ام  دـجاسم 

رد هک  یطیارش  رد  مه  نا  تسا  مارح  فارسا  میناملـسم  ام  میدرکیم  هدافتـسا  دوش  یم  هتـساک  اهنآ  قنور  زا  هک  نامدجاسم  زا  تاجارادا 
. دنا جاتحم  ناش  هنابش  اذغ  هب  مدرم  زا  يرایسب  نامنیمزرس 

خساپ

، الوا مییامن : یم  ناـیب  ار  یبلاـطم  مادـک  ره  نوماریپ  راـصتخا  هب  هک  دـشاب  یم  لـیلحت  یـسررب و  لـباق  فلتخم  ياـه  هبنج  زا  امـش  لاؤس 
مه یمالـسا و  ماظن  نیلوؤسم  مکاح و  یتسیز  هداس  رب  يدایز  رایـسب  تادیکأت  یمالـسا  نیبم  ياه  هزومآ  رد  دـیدومن  نایب  هک  هنوگنامه 

ینید ناگرزب  ریاس  و  (ع ) یلع ماما  (ص ،) مرکا ربمایپ  تموکح  یلمع  هریـس  تسا و  هدـش  مدرم  راـشقا  نیرت  نییاـپ  اـب  ناـنآ  ندوب  حـطس 
راشقا حطـس  رد  یگدنز  یتسیز و  هداس  نیا  تیهام  عون و  تخانـش  دوش  هجوت  نادب  دـیاب  امتح  هک  یمهم  هتکن  اما  دـشاب . یم  نآ  دـیؤم 
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نیا زا  دارم  مییوگب  هک  نیا  لوا  تلاح  تسا : نییبت  لیلحت و  لباق  عون  ود  راـبرهگ  هزومآ  نیا  رگید  تراـبع  هب  تسا ؛ هعماـج  فعـضتسم 
کی يراد  هدـهع  نارود  رد  بصنم  بحاـص  کـی  هک  تسا  یتاـعافتنا  اـه  هتـساوخ  لوؤسم و  اـی  مکاـح  درف  یـصخش  یگدـنز  هزومآ ،
هویش رازبا و  لیاسو ، حطـس  ندروآ  نییاپ  نآ ، زا  روظنم  هک  تسا  نیا  مود  تلاح  اما  دشاب . هتـشاد  دناوت  یم  یمالـسا  ماظن  رد  تیلوؤسم 

یقطنم و ياه  هناوتـشپ  زا  تسا و  ینید  ياه  هزومآ  دارم  روظنم و  لوا  تلاـح  اـعطق  تلاـح  ود  نیا  ناـیم  زا  دـشاب . يراد  تموکح  ياـه 
یلقع یقطنم و  هناوتـشپ  اهنت  هن  تسین و  اـه  هزومآ  نیا  روظنم  هجو  چـیه  هب  مود  تلاـح  اـما  دـشاب ، یم  رادروخرب  يددـعتم  رایـسب  یلقع 
نیبم نید  هک : نیا  حیضوت  دشاب . یم  نآ  فلاخم  مالسا  ناگرزب  ریاس  و  (ص ) مرکا ربمایپ  یتموکح  هریس  مالسا ، ياه  هزومآ  هکلب  درادن 

هتفرشیپ زا  تموکح  هدافتـسا  رب  لباقم  فرط  رد  دراد  دیکأت  نیلوؤسم  مکاح و  یـصخش  ياه  هبنج  یتسیز  هداس  رب  هک  هنوگنامه  مالـسا 
تـسا یفاک  تسا ، لئاق  يا  هژیو  رایـسب  تیمها  ناکم  نامز و  تایـضتقم  ساسارب  یتموکح  مزال  ياـه  هویـش  رازبا و  نیرت  یقطنم  نیرت ،

نآ تامادـقا  نیلوا  زا  یکی  يرادا : تامادـقا  فلا -  میـشاب : هتـشاد  (ص ) مرکا ربمایپ  یتموکح  هریـس  هب  یهاگن  عوضوم  نیا  تابثا  يارب 
يارب مزال  ياهراکو  زاس  نتفرگ  رظن  رد  رهـش و  نآ  رتدمآراکو  رتهب  هرادا  هچ  ره  يارب  يا  همانرب  هئارا  هنیدـم  هب  دورو  ودـب  رد  راوگرزب 

هب رگیدکی و  اب  لحم  کی  رد  هلیبق  ره  تیعمج  هک  يروط  هب  دـش ، یم  میـسقت  شخب  ای  هیحان  نیدـنچ  هب  هنیدـم  رهـش  : » دوب عوضوم  نیا 
عامتجا لحم  کـی  و  فیرع )  ) سیئر بیاـن  نیدـنچ  بیقن )  ) سیئر کـی  یـشخب  اـی  هیحاـن  ره  رد  دـندرک . یم  یگدـنز  نارگید  زا  رود 

بیترت نیا  هب  دـش . یم  هتفگ  ءابقنلا » بیقن   » وا هب  هک  دـندرک  نییعت  یـسیئر  اـبقن  لـک  هرادا  يارب  (ص ) ربماـیپ تشاد . دوجو  زین  هفیقـس ) )
یعاـمتجا و یلاـم ، روـما  رب  هک  دوـب  فـیرع  هس  ياراد  بـیقن  ره  تفاـی . یم  لیکـشت  رفن  زا 49  هنیدـم  تلود  یـسایس  ياروش  هعوـمجم 

میمـصت اب  تیاهن  رد  یعامتجا  لئاسم  یمامت  دوب و  هتفرگ  رارق  تردـق  سأر  رد  (ص ) ربماـیپ صخـش  دـندرک . یم  یگدیـسر  یتاـعالطا 
تاراشتنا یفقث ، دمحم  دیس  یمالسا ، تموکح  نیتسخن  یسایس  یعامتجا و  راتخاس  « ) دش یم  لح  (ص ) دمحم ترـضح  صخـش  يریگ 

، نارادناتـسا نایاورنامرف و  بصن  هنیدـم ، تلود  یـساسا  نوناق  نیودـت  ریظن  يرگید  ددـعتم  رایـسب  تامادـقا  ص 91 .) ، 1376 ترجه ،
تامادـقا ب -  تسا . یبایزرا  لیلحت و  لباق  اتـسار  نیا  رد  ناـیاورنامرف و ... يارب  یتلود  ياـه  همانـشخب  رودـص  لـیاسر ، ناوید  لیکـشت 

و ناـیراق ) هناـخ  « ) ءارقلاراد  » ناونع هب  ار  لـفون  نب  همرخم  هناـخ  هنیدـم  رد  نآرق  شزومآ  مالـسا و  شرتسگ  يارب  (ص ) ربماـیپ یگنهرف :
يارب هک  نیا  ای  دـندرک و  یم  مازعا  اهرهـش  رگید  هب  هنیدـم و  زا  جراـخ  هب  ار  نآرق  ناـملعم  زکرم  نیا  زا  دـنداد و  رارق  ملعم  مازعا  زکرم 

يربع و نابز  هک  دـنداد  روتـسد  تباث  نب  دـیز  ریظن  دارفا  یخرب  هب  للم  ریاس  هب  یمالـسا  ياـه  هزومآ  لاـقتنا  یگنهرف و  حطـس  شرتسگ 
ربمایپ تموکح  رد  یمالـسا  تلود  یلام  ياهدـمآرد  رتشیب  يداـصتقا : هنیمز  رد  د -  (. 151 ص 153 -  نامه ، ... ) دزومایب و ار  یناـیرس 
میظنت يارب  (ص ) ربمایپ دـش . یم  نیمأت  اـه  نیمز  رب  تاـیلام  اـی  جارخ  هبجاو و  تاقدـص  تاـکز ، میاـنغ ، سمخ  هیزج ، هار  زا  (ص ) مرکا

(. ص 188 نامه ،  ) دوب لاوما و ... ناگدنسیون  نانابهگن ، تاقدص ، نالماع  زا  بکرم  هک  داد  لیکـشت  یلام  نامزاس  کی  یلام » تادیاع  »
نآ یتح  دـیآ و  یم  دوجو  هب  ینیعم  صخـش  تیلوؤسم  اب  تاقدـص » هناـخ   » اـی لاـملا  تیب  ماـن  هب  لاوما  نیا  يروآ  عمج  يارب  يزکرم  و 

ماـکحا ... ) دوـب و هتخاـس  یـصوصخم  هاـگارچ  رجاـهم ، راـصنا و  زا  ناناملـسم ، ياـه  بسا  يرادـهگن  يارب  هنیدـم  جراـخ  رد  راوـگرزب 
رداص مکح  یگدیسر و  تافالتخا  هب  اصخش  هک  نیا  رب  هوالع  (ص ) مالـسا ربمایپ  ییاضق : هنیمز  رد  ج -  ص 233 .) يدروام ، هیناطلسلا ،

ج یناتکلا ، یمحلادبع  هیدادالا ، بتارتلا   ) دنتشاد یصاخ  نامز  مرجم ، نانز  يارب  یتح  تشاد و  دودح ، يارجا  يارب  یتالیکشت  درک  یم 
رد د -  يداصتقا و ... یعامتجا و  طباور  رب  تراظن  یسرزاب و  يارب  بستحم »  » و هبسح »  » مان هب  یماظن  لیکـشت  ای  و  ص 294 و 300 .) ، 1
الاب هب  باختنا و  ار  هاپس  ناهدنامرف  دنتشاد  یصاخ  يرادا  ماظن  تالیکشت و  (ص ) مرکا ربمایپ  یجراخ : تسایـس  یتینما و  یماظن و  هنیمز 

نارومأـم مازعا  یگنج و  ياـه  کـیتکات  اـه و  حرط  اـه و  هشقن  نتـشاد  ناـنآ و  میلعت  ناـیماظن و  تردـق  حطـس  طابـضنا و  مـظن و  ندرب 
یم صخـشم  قوف  ياه  هنومن  زا  هک  هنوگنامه  دندرامگ . یم  تمه  یـسایس و ... ياه  نامیپ  دـقع  ریفـس و  مازعا  یتاقیقحت ، یتاعالطا و 
نآ یناکم  ینامز و  تایضتقم  اب  بسانتم  هتفرـشیپ و  یتالیکـشت  ینونک ) هدیچیپ  عماوج  لباقم  رد   ) هداس هعماج  نآ  رد  (ص ) ربمایپ دوش ،
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زا يداـیز  دراوـم  رد  یتـح  تـشاد و  ناـیرج  لـصا  نـیمه  ياـنبم  رب  زین  (ع ) یلع ماـما  تموـکح  نـینچمه  دوـب و  هدروآ  دوـجو  هـب  زور 
هموکحلاراد مان  هب  صاخ  يزکرم  زا  هدافتسا  ای  نادنز و  مان  هب  یـصاخ  ناکم  سیـسأت  دننام  دندومن  یم  هدافتـسا  رت  هتفرـشیپ  یتالیکـشت 

يارب مزال  تاناکما  زا  هدافتـسا  یتموکح و  ياه  هویـش  اب  یطابترا  ندرک  یگدـنز  نییاپ  حطـس  رد  یتسیز و  هداس  زا  روظنم  نیارباـنب  و ...
هرهب هعماج  هرادا  يارب  بولطم  ياهراک  هار  اه و  هویش  زا  هک  نیا  نمض  رد  دیاب  یمالسا  ماظن  نیلوؤسم  مکاح و  هلب ، درادن . هعماج  هرادا 
هرادا اعطق  ام  نامز  رد  ایناث ، دنیامن . يراددوخ  لاملا  تیب  لیم  فیح و  یتلود و  تاناکما  زا  يرورض  ریغ  هدافتسا  هنوگره  زا  دنیوج ، یم 

یم نامز  نآ  هب  تبـسن  یتوافتم  یتح  رت و  هتفرـشیپ  تاناکما  اهرازبا و  هدش و  رت  هدـیچیپ  رایـسب  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  هب  تبـسن  هعماج 
هرادا هب  نآ  لاثما  هموکحلاراد و  کی  ای  دجـسم  کی  زا  دوش  یمن  رگید  نآ  ياهزاین  عونت  يرـشب و  هعماج  شرتسگ  هب  هجوت  اـب  دـبلط و 

ار زور  نآ  زاین  دروم  تالیکـشت  دـندرکن و  افتکا  دجـسم  هب  اهنت  نامز  نآ  رد  (ع ) یلع ماما  و  (ص ) ربمایپ هک  هنوگنامه  تخادرپ . هعماج 
. درک افتکا  نآ  هب  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  تسین و  هتخاس  دـجاسم  زا  يا  هژیو  راک  نینچ  یلوا  قیرط  هب  ناـمز  نیا  رد  دـندروآ ، دوجو  هب 

هکلب تسین ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  یبهذـم  ياه  ناکم  دجـسم و  مهم  هاگیاج  تیمها و  نتفرگ  هدـیدان  يانعم  هب  عوضوم  نیا  هتبلا 
هقرج دشاب ، یم  رادماو  هتـسباو و  دجاسم  یبهذم و  ياه  نوناک  هب  هراومه  شیوخ  یبهذـم  تیهام  لیلد  هب  ناریا  یمالـسا  ماظن  سکعرب 

دجـسم و شقن  رب  هیکت  اب  دـیاب  زین  نآ  موادـت  اعطق  دـش . رـشتنم  هعماج  حوطـس  یمامت  هب  تساوخرب و  دـجاسم  زا  یمالـسا  بالقنا  ياه 
اه و هزومآ  شرتسگ  غیلبت و  يزاس ، گنهرف  دجسم  هژیو  راک  هک  دراد  يا  هژیو  راک  يداهن  هاگیاج و  ره  هتبلا  دشاب ، یبهذم  ياه  نوناک 

ماقم هک  نانچ  دـشاب -  یم  یتینما و ... یماظن ، یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، روما  هعماج و  فلتخم  داعبا  ریاـس  رد  یمالـسا  ياـه  شزرا 
رب دیامن و  یم  نایب  ار  هعماج  يارب  مزال  ياه  تیاده  ماظن و  نالک  ياه  يراذگتـسایس  زا  يرایـسب  ینیمخ  ماما  هینیـسح  زا  يربهر  مظعم 

ياه ماگ  ینارون  ياه  نوناک  نیا  هب  ناناوج  راکفا  بلج  عوضوم و  نیا  هب  نداد  تیمها  اب  دـنناوت  یم  یمالـسا  ماظن  نیلوؤسم  ساسا  نیا 
اب بسانتم  باذج و  دیفم و  ياه  همانرب  اب  دیاب  مه  دجاسم  نایلوتم  هتبلا  دنرادرب . هعماج  يونعم  يدام و  لماکت  حالـصا و  هار  رد  یـساسا 

. دـنروآ مهارف  ار  دـجاسم  يوس  هب  هعماج  فلتخم  تاقبط  ددـجم  هدرتسگ و  درکیور  يارب  ار  مزال  ياه  هبذاج  یناکم ، یناـمز و  طـیارش 
لـصا هب  دنا  هتـشاد  بالقنا  نارود  رد  هک  ییاه  تیلوؤسم  مامت  یط  رد  هراومه و  شیوخ  یـصخش  یگدـنز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  اثلاث ،

دح رد  مه  یعرـش  ینوناق و  تاناکما  زا  یتح  دنتـسه و  هدوب و  دنب  ياپ  هعماج ، فعـضتسم  راشقا  حطـس  رد  یگدنز  یتسیز و  هداس  مهم 
یگدرتسگ مغریلع  يربـهر  لـئاسم  رد  مق 1382 .) باـتک  ناتـسوب  يزاریـش ، یلع  دیـشروخ ، زا  يوترپ   ) دـنیامن یم  هدافتـسا  مک  رایـسب 

هتـسباو ياه  شخب  اهداهن و  دـنزادرپ و  یم  شیوخ  تیلوؤسم  ماجنا  هب  زاین  دروم  تاناکما  لیاسو و  نیرتمک  نیرت و  ییادـتبا  اب  فیاظو 
ناگدنیامن زا  يرایـسب  هک  هنوگنامه  دنیامن و  یم  دروخرب  تدـش  هب  دوش  هدـهاشم  یفلخت  رگا  دنتـسه و  حطـس  نیا  رد  امومع  ناشیا  هب 

ماظن ياه  شخب  نیرت  هنیزه  مک  نیرت و  ملاس  زا  هعومجم  نیا  دنا ، هدرک  مالعا  اهراب  روشک  یتراظن  نیلوؤسم  یمالسا و  ياروش  سلجم 
نیلوؤسم و یتسیز  هداس  رب  ناشیا  هژیو  ماـمتها  يربهر و  مظعم  ماـقم  ررکم  تادـیکأت  مغر  یلع  هنافـسأتم  اـما  تسا . یمالـسا  يروهمج 

هجاوم يداصتقا  تالکـشم  اب  هعماج  راشقا  زا  يرایـسب  هک  ینونک  طیارـش  رد  اصوصخ  یتلود  ياه  شاـپ  تخیر و  تـالمجت و  زا  زیهرپ 
ماظن تسین و  یمالـسا  ماظن  هدـنبیز  هجو  چـیه  هب  هک  دوش  یم  هدـهاشم  يدراوم  اه  هناخ  ترازو  یخرب  یتلود و  ياه  شخب  رد  دنتـسه ،

بوسحم یمالسا  ماظن  موادت  تیعورشم و  يارب  یـساسا  رطخ  هک  هدیدپ  نیا  اب  یـساسا  دروخرب  ور  نیا  زا  دبات . یمن  رب  ار  اهنآ  یمالـسا 
ياوق ماظن و  ياه  شخب  یمامت  يرایمه  يراکمه و  اب  دور  یم  دیما  هک  دراد  رارق  ماظن  نالک  هعومجم  يدج  راک  روتسد  رد  ددرگ ، یم 

عفر تمـس  هب  یتلود  ياه  هجدوب  میـشابن و  یمومع  لاوما  هب  تازواجت  لیبق  نیا  دـهاش  رگید  یحاـنج ، تاـفآ  زا  ندـش  رود  هناـگ و  هس 
. هللاءاشنا دوش ، هداد  قوس  هعماج  تفرشیپ  مدرم و  تالکشم 

؟ دوب هنوگچ  (ع ) یلع ماما  هریس  رد  یعامتجا  تلادع 
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شسرپ

؟ دوب هنوگچ  (ع ) یلع ماما  هریس  رد  یعامتجا  تلادع 

خساپ

، تروص نیا  رد  هک  دوشیم  لامعتـسا  شیوخ  هب  تبـسن  ناسنا  لعف  هرابرد  هاـگ  . 1 دراد : دربراک  هنوگ  ود  ناسنا  هراـبرد  تلادـع ، هژاو 
يرود تسا ، راـبنایز  شتداعـس  يارب  هک  ییاـهراک  زا  دروآ و  اـج  هب  تسوا  تداعـس  بجوـم  هچنآ  هک  دوـشیم  هتفگ  یـسک  هب  لداـع 

نآ هعماج ، دارفا  زا  درف  ره  اب  ناسنا  هک  انعم  نیدـب  دوریم ؛ راک  هب  يرگید  هب  تبـسن  ناسنا  لـعف  هراـبرد  تلادـع ، هژاو  هاـگ  . 2 دنیزگ ؛
همه هراـبرد  تلادـع  ریخا  ياـنعم  یتـقو  دـهدیم . رارق  دوـخ  بساـنم  ياـج  رد  ار  سک  ره  دــیامنیم و  راـتفر  تـسوا ، قـح  هـک  ناـنچ 
نیا رب  دیآیم . دیدپ  یعامتجا  تلادـع  موهفم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  تلود ، مدرم و  زا  معا  هعماج ، کی  یقوقح  یقیقح و  ياهتیـصخش 
رارق یعامتجا  ملظ  یعامتجا ، تلادـع  لباقم  رد  دوش . تیاعر  ناگمه  قوقح  هعماج  رد  هک  تسا  انعم  نیدـب  یعامتجا » تلادـع  ، » ساسا

هک یتلادـع  تسا  نـشور  دـناهدیمان . تلادـع  دیهـش  ار  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  تـسا . نارگید  قوـقح  ندرک  لاـمیاپ  ياـنعم  هـب  هـک  دراد 
یتلادع عقاو  رد  تسا . نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  يانعم  هب  هک  دراد  رارق  یعامتجا  دُعب  رد  تلادـع  دـش ، ترـضح  تداهـش  زاسهنیمز 

یعامتجا تلادع  هرابرد  ترضح  نآ  هک  دوب  یصوصخم  رکفت  عون  یعامتجا و  دُعب  رد  تلادع  دیدرگ ، مامه  ماما  نآ  تداهش  ببس  هک 
رد هژیوب  شیوخ ، كرابم  رمع  لوط  رد  هکلب  دیزرویم ، دیکأت  نآ  رب  شیوخ  نانخس  نمض  رد  اهراب  اهراب و  اهنت  هن  هک  يرکفت  تشاد ؛

عطاق هویـش  نیا  هک  اج  نآ  ات  تسنادیمن  اور  ار  یفاطعنا  هحماسم و  چیه  هار  نیا  رد  دوب و  دنبیاپ  نادب  لمع  رد  شتموکح ، هاتوک  نارود 
شردارب اب  ترـضح  نآ  دروخرب  ناتـساد  رد  هویـش  نیا  هکنانچ  درکیم ؛ ارجا  ار  نآ  زین  شیوخ  ناـسک  نیرتکـیدزن  هب  تبـسن  یتح  ار 

رد ترضح  نآ  دوج ؟ ای  تسا  رترب  لدع  ُدوُجلا ؛» ِمَأ  ُلدَعلا  لَضفَأ ؟ امُهُّیَأ  : » دیسرپ ترضح  نآ  زا  یصخش  تسا . دوهشم  یبوخ  هب  لیقع 
دوخ ياج  رد  ار  يزیچ  ره  لدـع  اریز  تسا ؛ رتهب  لدـع  { 1«;} اِهتَهَج نِم  اهُجُرُْخی  ُدوُجلا  َو  اَهَعِـضاَوَم  َرُومُالا  ُعَضَی  ُلدَعلا  : » دومرف خـساپ 

{2«;} دزاسیم جراخ  دوخ  رادـم  لحم و  زا  ار  روما  شـشخب ، دوج و  اما  دـناسریم ، دوخ  یعقاو  قحيذ  هب  ار  یقح  ره  دـهدیم و  رارق 
ار یصاخ  هورگ  ششخب  هکیلاح  رد  تسا ، مدرم  یمومع  ریبدت  تلادع  { 3«;} صاخ ٌضِراع  ُدوُجلا  ُّماع و  ٌِسئاَس  ُلدَعلا  َو  : » دومرف سپس 
رد هک  تسا  ییانثتـسا  یتلاح  شـشخب  دوج و  اما  تسا ، یمومع  یگدنز  يانبم  هیاپ و  تسا و  مومع  هدننک  هرادا  تلادع ، دوشیم . لماش 

نوناق تاررقم و  نآ  ساسا  رب  داد و  رارق  یمومع  یگدـنز  یلـصا  يانبم  ناوتیمن  ار  راثیا  دوج و  دوشیم . اطع  یـسک  هب  صاخ  یتیعقوم 
تاررقم نوناق و  چـیه  هک  تسا  دوجو  راـثیا  یناـمز  دوجو ، راـثیا  دریگیمن . ماـن  شـشخب  دوج و  رگید  تروص  نیا  رد  اریز  درک ؛ عضو 

رگا يورنیا  زا  دـنک ؛ راثیا  دوج و  یتسود  عون  تشذـگ و  يراوگرزب و  مرک و  يور  زا  اهنت  یمدآ  دـشاب و  هتـشادن  ارجالا  مزال  یمتح و 
ار لدع  هک  ترضح  نآ  خساپ  دیآیم . شیپ  تلادع  دوجو  مدع  تروص  رد  هک  دیآیمن  شیپ  لکشم  ردق  نآ  دشابن ، دوج  ياهعماج  رد 
رب نوزفا  اریز  دناهدومرف ؛ ار  نخـس  نیا  تلادع  یعامتجا  دعب  هب  رظن  اب  ترـضح  نآ  هک  دهدیم  ناشن  ینـشور  هب  دـنادیم  رتالاب  دوج  زا 

چیه دنکیم ، هبـساحم  يدرف  ياهسایقم  اب  درادن و  یعامتجا  رکفت  هک  یـسک  تسا ، لدع  زا  رتالاب  دوج  یقالخا  يدرف و  رظن  زا  هک  نیا 
زواـجت نارگید  قـح  هب  هک  تسا  یناـسنا  لاـمک  زا  دـح  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  لداـع  صخـش  دـنادیمن . رتـالاب  دوـج  زا  ار  لدـع  هاـگ 
نتـشیوخ قـح  جـنرتسد و  زا  هکلب  دـنکیمن ، زواـجت  نارگید  قوـقح  هب  اـهنت  هن  دـیامنیم ، راـثیا  دـنکیم و  دوـج  هک  نآ  اـما  دـنکیمن ،

تـسرد یعامتجا  هاگدید  زا  اما  تسا . رتالاب  لدع  زا  دوج  یقالخا  يدرف و  هاگدید  زا  نیاربانب  دشخبیم . نارگید  هب  ار  نآ  درذـگیم و 
تنیز یـشاقن و  يزیمآگـنر و  هلزنم  هب  ناـسحا  دوـج و  تسا و  ناـمتخاس  ياـههیاپ  هـلزنم  هـب  عاـمتجا  رد  لدـع  اریز  تـسا ؛ سکع  هـب 

هچ رگید  دشاب ، ناریو  تسب  ياپ  زا  ياهناخ  رگا  دـسرب . يزیمآگنر  تنیز و  هب  تبون  هاگ  نآ  ات  دـشاب  تسرد  هیاپ  دـیاب  لوا  نامتخاس .
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تـسا نکمم  درک . یگدـنز  ناوتیم  مه  تنیزیب  نامتخاس  رد  دـشاب ، مکحم  هیاپ  رگا  اما  دـشاب ؟ ناویا  شقن  دـنب  رد  هجاوخ  هک  هدـیاف 
. دوش بارخ  شلها  رـس  رب  ناراب  کی  اب  تسا ، تسـس  شاهیاپ  نوچ  اما  دـشاب ، باوخ  هداعلاقوف  يزیمآگنر  تنیز و  رظن  زا  ینامتخاس 

هریـس رد  اهشرگن  نیمه  هتـسیرگنیم و  یعاـمتجا  دـعب  زا  ار  تلادـع  ترـضح  نآ  هک  دـهدیم  ناـشن  ینـشور  هب  خـساپ  شـسرپ و  نیا 
یمالـسا یعامتجا  هفـسلف  کی  تروص  هب  ترـضح  نآ  يارب  تلادـع  تفگ : ناوتیم  هک  اج  نآ  اـت  تسا  هدومرف  ارجا  شیوخ  یتموکح 

درک سیسأت  لصا  نیمه  يانبم  رب  ار  دوخ  تسایـس  تسنادیم و  رتالاب  يرگید  زیچ  ره  زا  ار  یعامتجا  تلادع  ترـضح  نآ  دوب و  حرطم 
ار یناوارف  تالکشم  هلأسم  نیمه  دنچ  ره  دراد ، زاب  تلادع  يارجا  زا  ار  ترضح  نآ  هتسناوتن  يرگید  فده  روظنم و  چیه  هار  نیا  رد  و 
هب هک  ترضح  نآ  یتموکح  هریـس  زا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  اهنت  نخـس ، نایاپ  رد  درک . داجیا  شتموکح  نارود  لوط  رد  ترـضح  نآ  يارب 

ناناملسم همه  هب  قلعتم  هک  يایـضارا   ) نامثع عیاطق  هرابرد  . 1 مینکیم : هدنـسب  دوشیم ، نشور  نآ  رد  یعامتجا  تلادع  هاگیاج  یبوخ 
، ُُهتدَدََرل َأمِالا  ِِهب  َِکُلم  َو  ُأسِّنلا  ِِهب  َجَّوَُزت  ْدَق  ُُهتْدَـجَو  َْول  هللا  َو  : » دومرف دوب ،) هداد  رارق  صاخ  یـصاخشا  رایتخا  رد  ار  اهنآ  موس  هفیلخ  دوب و 

نآ اب  هچرگ  منادرگیم ، زاب  نآ  یلـصا  نابحاص  هب  مبایب  اجک  ره  ار  هدـش  جاراـت  لاـملاتیب  دـنگوس ، ادـخ  هب  { 4«;} َعَس ِلدـعلا  ِیف  َّنِاَف 
ام : » تشون هیواعم  هب  ياهمان  رد  صاـع  ورمع  . 2 تسا / مومع  يارب  شیاشگ  تلادع  رد  اریز  دنـشاب ؛ هدـیرخ  ینازینک  ای  هدرک و  جاودزا 

نکب تسا  هتخاس  وت  زا  يراک  ره  { 5«;} اهاَحل اصَعلا  ِنَع  َرَّشَقَت  امَک  ُهُِکلمَت  ٍلام  ِّلُک  نِم  ٍِبلاط  یبأ  ُنبا  َكَرَّشَق  اِذا  عَنـصاَف ، ًاـِعناص  َتنُک 
ادج نآ  زا  ار  یتسد  ياصع  تسوپ  هک  هنوگ  نآ  تفرگ ، دهاوخ  سپ  زاب  وت  زا  ياهدرک  عمج  تدـم  نیا  رد  ار  هچ  ره  بلاطوبا  رـسپ  هک 

هک درک  تساوخرد  دمآ و  يو  دزن  ترضح  نآ  تفالخ  نامز  رد  دوب ، ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  هک  { 6} هعمز نب  هللادبع  . 3 دننکیم .
، ْمِِهفایـسَأ ُبلَج  نیملـسملل ، ٌئَف  َوُه  امَّنِا  َو  ََکلالَو  ِیل  َْسَیل  ِلاَملا  اذَه  َّنِا  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  نآ  دشخبب . وا  هب  یلام  لاملاتیب  زا 
زا هدـمآ  درگ  یتمینغ  هکلب  تسوت ، نآ  زا  هن  نم و  لاـم  هن  ینیبیم  هک  لاوما  نیا  { 7«;} ْمِهِّظَح ُلثِم  ََکل  ناک  مِِهبرح ، یَف  مُهَتکِرَـش  ْنِاَف 
ره هب  یتشاد . نانآ  مهس  نانوچ  یمهـس  يدوب ، ناشهارمه  داهج  رد  وت  رگا  دناهدروآ . تسد  هب  دوخ  ياهریـشمش  اب  هک  تسا  ناناملـسم 

ناونع دسیونیم و  یباتک  ترـضح  نآ  هرابرد  یحیـسم  ياهدنـسیون  هک  تسا  نانچ  یتسه  ملاع  نازورف  دیـشروخ  نآ  تلادع  دومن  لاح 
مالک نیا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  [. 2 / ] تمکح 437 هغالبلاجهن ، [. 1 { ] 8 .} دهدیم رارق  یناسنا » تلادع  ياسر  يادـص  یلع ،  » ار نآ 

، هغالبلاجهن [. 4 / ] تمکح 437 یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  [. 3 / ] دش دهاوخ  هداد  حیـضوت  هکنانچ  تسین ؛ دوج  تمذم  يانعم  هب 
هللادبع [. 6 (/ ] یشعرم هللا  تیآ  هناخباتک  پاچ  ، ) ص 270 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [. 5 / ] هبطخ 15 یتشد ، دمحم  همجرت 

رازآ ناوارف  ار  ادخ  لوسر  دوسأ ، وا  دج  دندش . هتشک  ناناملسم  تسد  هب  ردب  گنج  رد  شردارب  ومع و  ردپ و  هک  تسا  یـسک  هعمز  نب 
رادیب ار  وا  ماما  عطاق  خساپ  اما  دوشیم ، هجوت  رتشیب  وا  هب  لاملاتیب  میـسقت  رد  درکیم  رکف  دـش و  (ع ) یلع ماما  نارای  زا  وا  اما  دادیم ،

، اینرادرـس دـمحماطع  همجرت  قادرج ، جروج  رـشب ، قوقح  یلع و  ر.ك : [. 8 / ] هبطخ 232 یتشد ، دـمحم  همجرت  هغالبلاجـهن ، [. 7 . ] درک
(/ نارهت یناهارف ، تاراشتنا  هسسؤم  )

؟  دننک یم  يزاب  یتراپ  تارادا  رد  هچ  يارب 

شسرپ

؟  دننک یم  يزاب  یتراپ  تارادا  رد  هچ  يارب 

خساپ

ثعاب یـسک  هک  دریگ  یم  تروص  ینامز  يزاب  یتراپ   : " مینک یم  انعم  ار  يزاب  یتراپ  ادتبا  زیزع  تسود  امـش  بوخ  لاوس  هب  خساپ  رد 
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ای درف  هب  تسا  سناسیل )  كردم  نیدجاو  ًالثم  ینیعم (  هورگ  ای  مدرم  همه  هب  قلعتم  هک  نامزاس  ای  هرادا  کی  رد  دوجوم  تصرف  ات  دوش 
ندرک یفرعم  يزاب  یتراپ  يانعم  هب  هجوت  اب  لاح   " دشاب . هتشاد  ار  هرادا  نآ  هدش  نیودت  ياهکالم  هکنیا  نودب  دوش  هداد  یـصاخ  هورگ 
یطرش هب  هتبلا  تسین  يزاب  یتراپ  دوجوم  ياهتـصزف  زا  هدافتـسا  يدورو و  نومزآ  نداد  تهج  نایانـشآ  یتح  ای  دارفا  ندرک  ییامنهار  و 

اپ ریز  مدرم  مومع  ینوناق  قح  هک  دوش  ثعاب  یـسک  رگا  اـما  دوشن .  عیاـض  عوضوم  نیا  زا  نتفاـی  عـالطا  اـب  طاـبترا  رد  نارگید  قح  هک 
قیرط نیا  زا  هک  يدارفا  هنافـساتم  تسا و  يزاب  یتراپ  نیا  دریگب  رارق  قیالان  هتـسیاش و  ریغ  دارفا  رایتخا  رد  يوحن  ره  هب  دوش و  هتـشاذگ 

يزیر و همانرب  یکی  دش :  دراو  ناوت  یم  هار  ود  زا  لکشم  نیا  لح  يارب  دنتسین .  مک  دنیآ  یم  رد  اهداهن  تارادا و  مادختسا  هب  تسردان 
دروم حیـضوت  رد  هعماج .  تیعـضو  رب  مدرم  یمومع  تراظن  يرگید  اـهنامزاس و  تارادا و  لرتنک  رد  روشک  نیلوئـسم  هناـعطاق  درکلمع 
تبسن مود  هلحرم  رد  دنک و  یمن  هدافتسا  هویـش  نیا  زا  دوخ  لوا  هلحرم  رد  دش  هجوتم  ار  يزاب  یتراپ  یتشز  يدرف  رگا  تفگ :  دیاب  مود 

رد دوش و  یم  رما  نیا  ماجنا  عنام  يدرف  نینچ  مادختـسا  ياهررـض  حیـضوت  اب  يدـج و  روط  هب  هداد و  رکذـت  هعماج  دارفا  اـی  نایانـشآ  هب 
اب هدـننک  دروخرب  بقارم و  ياـهداهن  طـبریذ و  نیلوئـسم  هتـشادن  رب  تسد  شـالت  زا  مه  زاـب  شا  هناتـسود  رکذـت  هب  هجوت  مدـع  تروص 

لوئسم ام  همه  اریز  دنک  یم  ادا  هعماج  لابق  رد  ار  دوخ  تیلوئـسم  قیرط  نیا  زا  هداد و  رارق  رما  نایرج  رد  ار  هرادا  داهن و  ره  رد  تافلخت 
هتبلا هتیعر .  نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  دـنیامرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  روطنامه  میتسه  رگیدـکی  يرادـهگن  ظـفح و 

يراکمه مدرم  اما  دـشاب  نیلوئـسم  يزیر  هماـنرب  هکیتروص  رد  هنرگ  داد و  دـهاوخ  ار  بولطم  هجیتن  مه  راـنک  رد  رما  ود  نیا  تفگ  دـیاب 
 ، نیلوئـسم ای  دـننیبب و  نیلوئـسم  هتـسیاش  لرتنک  مدـع  رد  ار  راک  بیع  طقف  دـننکن و  دوجوم  تیعـضو  دوبهب  تهج  رد  یمادـقا  هدرکن و 

دننیبب دوجوم  بسانمان  تیعـضو  لوؤسم  ار  مدرم  تسردان  راتفر  يراکمه و  مدـع  طقف  هتـشادن و  هنیمز  نیا  رد  يا  هناعطاق  يزیر  هماـنرب 
يولوم هنیمز  نیا  رد  دـید . دـهاوخن  ار  تفرـشیپ  یقرت و  يور  هعماج  قیالان  دارفا  طسوت  اهنامزاس  هرادا  اب  دیـسر و  دـهاوخن  ییاج  هبراک 

هب اهنآ  زا  یکی  دشدجسم  دراو  نذؤم  ماگنه  نیا  رد  دندش  زامن  لوغشم  دنتفر و  يدجـسم  هب  درم  راهچ   : " دیوگ یم  هدروآیبلاج ، لثم 
یمود هب  موس  درم  دـش ، لـطاب  تزاـمن  یتـفگ و  نخـس  زاـمن  رد  وت  تفگ  یلوا  هب  مود  درم  یتـفگ ؟ ناذا  هک  دوب  هدـشن  ناذا  تفگ :  وا 
متفگن نخس  رفن  هس  امـش  دننام  نم  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ :  یمراهچ  دش . لطاب  تدوخ  زامن  ینز  یم  هنعط  تقیفر  هب  هچ  يارب  تفگ : 

کنخ يا  هار  هدرک  مگ  رتشیب  نایوگ  بیعهابت  دش  ناراهچ  ره  زامن  سپ  دش . لطاب  رفن  راهچ  ره  زامن  بیترت  نیا  هبو  دشن  لطاب  مزامن  و 
تسب راک  دیاب  شیوخرب  یمهرمتسه  شیر  هد  ارترم  رس  رب  هک  نوچ  دیرخ  دوخرب  نآ  تفگ  یبیع  هک  رهدید  شیوخ  بیع  هک  یئاج 

؟  تسا دایز  ضیعبت  ام  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا دایز  ضیعبت  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

يرهطم داتـسا  دوش :  یم  ضرع  يا  همدقم  ضیعبت  تلادع و  موهفم  ندش  رت  حـضاو  يارب  ادـتبارد  یمارگ  تسود  امـش  لاوس  خـساپ  رد 
فلاخم ضیعبت و  دـشاب  دارفا  نیب  هعماج  رد  هک  توافت  عون  ره  ایآ  دـیوگ :  یم  تلادـع  موهفم  حیـضوت  رد  راتفگ  تسیب  باتک  رد  هر ) )

هک دـنک  یم  باجیا  تلادـع  یهاگ  تسین و  قلطم  تاواسم  مزلتـسم  تلادـع  اـی  تسا ؟  قلطم  تاواـسم  تلادـع  همزـال  تسا و  تلادـع 
نایب هب  تسا .  مود  فیرعت  تلادـع  حیحـص  فیرعت  ًاملـسم  دـشابن  قاقحتـسا  الب  اج و  یب  توافت  نیا  اما  دوش  هتـشاذگ  زایتما  تواـفت و 
کی رد  ناگدـننک  تکرـش  نایم  دـیابن  ینعی  يواسمان  طیارـش  رد  هن  يواسم  یقوقح  طیارـش  رد  تسا  تاواسم  تلادـع  ياـضتقم  رگید 
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هداز فارشا  یکی  ًالثم  دوش  هتشاذگ  قرف  تسا  تقایل  رنه و  دادعتسا و  هب  طوبرم  هچنآ  ریغ  رد  ینامرهق  هقباسم  کی  رد  ای  یملع  هقباسم 
هک تسا  روما  نیا  دریگب  رارق  كالم  دیابن  هچنآ  درادـن و .... يرگید  دراد و  یتراپ  هیـصوت و  یکی  ریقف  کی  دـنزرف  اضرف ً  یکی  تسا و 

ضیعبت و یصخش و  هظحالم  چیه  هک  دبای  یم  ققحت  یماگنه  تلادع  تسین و  دارفا  تدهاجم  تیلاعف و  ای  دادعتسا و  تقایل و  هب  طوبرم 
دوجو دیاب  لمع  يوقت و  تلیـضف و  رب  ینبم  ییاهمدقت  اما  دشاب  راک  رد  تقایل  لمع و  يوقت و  تلیـضف و  يانبم  زا  ریغ  یمدقت  توافت و 

ًارجا نیدعاقلا  یلع  نیدهاجملا  هللا  لضف  دیامرف " :  یم  دسانش و  یم  تیمسر  هب  ار  لیاضف  رب  ینتبم  تازایتما  زین  میرک  نارق  دشاب  هتشاد 
عون ره  هدهاشم  اب  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا .  هداد  يرترب  یمیظع  رجا  رب  ار  نانیشن  هناخ  رب  نادهاجم  دنوادخ  ینعی  ًامیظع " 

زایتما مدقت و  هک  دنک  یم  ادـیپ  ققحت  یعقوم  ضیعبت  هکلب  میروآ  رامـش  هب  ضیعبت  قیداصم  زا  ارنآ  میناوت  یمن  هعماج  رد  مدـقت  زایتما و 
امـش لاوس  هب  خساپ  رد  ضیعبت  تلادع و  يانعم  ندش  نشور  زا  سپ  دشابن .  نآ  قیال  هتـسیاش و  هک  دوش  هتفرگ  راکب  یـصخش  دروم  رد 

يداصتقا رظن  زا  هعماج  رد  یتاقبط  هلصاف  ضیعبت و  ندش  ادیپ  هک  دوش  یم  ضرع  تسا  دایز  ضیعبت  ام  هعماج  رد  ارچ  دیدوب  هدومرف  هک 
ياهتراهم یملع و  حطس  فالتخا  لیلد  هب  دنهد و  یم  هئارا  هعماج  دارفا  هک  تامدخ  شزرا  فالتخا  اهدمآ و  رد  حطس  فالتخا  لیلد  هب 

ياهدادعتـسا تشیعم و  هیاـم  هک  میتسه  اـم  دـیامرف " :  یم  فرخز  هکراـبم  هروس  رد  میرک  نارق  تسا  یعیبط  رما  رگیدـکی  اـب  دارفا  ینف 
یم ببـس  اهتوافت  فالتخا و  نیمه  دوش و  ادیپ  اهنآ  نایم  رد  یعیبط  فالتخا  هجیتن ،  رد  ات  میا  هدرک  میـسقت  مدرم  نایم  رد  ار  نوگانوگ 

نودب يرشب  عماوج  همه  رد  رما  نیا  دوش " و  راوتسا  رشب  یگدنز  یعامتجا  ماظن  دنریگ و  رارق  رگید  یضعب  رخسم  دارفا  یـضعب  هک  دوش 
هب یتاقبط  هلصاف  نیا  ات  تساه  هلـصاف  نیا  ندرک  مک  يارب  حیحـص  يزیر  همانرب  دوجو  تسا  مهم  هچنآ  اما  دراد  هتـشاد و  دوجو  ءانثتـسا 
رد رثوم  دیفم و  ياه  همانرب  دوجو  مغریلع  هنیمز  نیا  رد  هک  ددرگ  فرطرب  اوران  تاضیعبت  دسرب و  دوخ  هنالداع  یقطنم و  لداعتم و  دـح 

نیا هب  ندز  نماد  هاگ  اه و  همانرب  نیا  زا  يرایـسب  ندشن  یلمع  لیلد  هب  هعماج  رد  نآ  زا  ییاهـشخب  ندـش  ارجا  مالـسا و  يداصتقا  بتکم 
نادـقف اهـضیعبت  نیا  همه  هشیر  و   . میتسه دوجوم  ياهییاسران  دـهاش  یتموکح  ياههاگتـسد  یـصوصخ و  شخب  طسوت  اوران  تاـضیعبت 

هکلب میرادن .  يا  هبوصم  هحیال و  چیه  هب  زاین  ضیعبت  عفر  يارب  دوش  داجیا  گنهرف  نیا  رگا  تسا و  يریذـپ  تلادـع  تلادـع و  گنهرف 
زا هعماج  تالکشم  لح  يارب  رضاح  لاح  رد  اما  دشاب .  یم  ییارجا 100 % تنامض  اب  هبوصم  نیرتمکحم  اهناسنا  نادجو  سلجم  هبوصم 
هار ناوارف و  تادـیکات  هب  هجوت  اب  روشک  نیلوئـسم  هناعطاق  درکلمع  يزیر و  همانرب  - 1 دـش :  دراو  هار  ود  زا  ناوت  یم  قوف  دراوـم  هلمج 

دننام و  ضیعبت ،  يرادا ،  داسف  اجک  ره  رد  هک  هعماج  تیعـضو  رب  مدرم  یمومع  تراظن  يربهر 2 - مظعم  ماقم  طسوت  اهراک  هار  اهلح و 
هب راکـشآ  ای  یناهنپ  يرازگ  ربخ  شرازگ و  اـت  هتفرک  فّلختم  دارفا  هب  یناـبز  رکذـت  زا  هدوبن و  تواـفت  یب  اـهنآ  هب  تبـسن  دـندید  اـهنیا 

بولطم هجیتن  مه  رانک  رد  رما  ود  نیا  تفگ  دیاب  هتبلا  هرادا .  داهن و  ره  رد  تافلخت  اب  هدننک  دروخرب  بقارم و  يداهن  طبریذ و  نیلوئسم 
دوجوم تیعـضو  دوبهب  تهج  رد  یمادـقا  هدرکن و  يراکمه  مدرم  اما  دـشاب  نیلوئـسم  يزیر  همانرب  هکیتروص  رد  هنرگ  داد و  دـهاوخ  ار 

مدع طقف  هتشادن و  هنیمز  نیا  رد  يا  هناعطاق  يزیر  همانرب  نیلوئسم  ای  دننیبب و  نالوئسم  هتسیاش  لرتنک  مدع  رد  ار  راک  بیع  طقف  دننکن و 
اب دنام .  دـهاوخ  یقاب  دوخ  توق  هب  تالکـشم  دیـسر و  دـنهاوخن  ییاج  هب  دـننیبب  دوجوم  بسانم  ان  تیعـضو  لوئـسم  ار  مدرم  يراکمه 

امش لکـشم  ياشگهار  يدح  ات  قوف  بلاطم  میراودیما  دیدومن  قاروا  نیا  هعلاطم  فرـص  ار  دوخ  تقو  هک  زیزع  تسود  امـش  زا  رکـشت 
 . دشاب هدوب 

رگید ردزا  دوش  دراو  رقف  هک  يردره  زا  دندومرف " :  هک  ربمایپ ( زا  یتیاور  لقن  هب  دراد و  يدب  رایسب  تیعضو  تکلمم  داصتقا  هک  ینونک  تعیضو  رد 
حیضوت هراب  نیارد  ، تسا هدش  تلود  هب  تبسن  دارفا  ندش  نیبدب  ثعاب  نیاو  دنرب  یمرـس  هب  يدایز  رایـسب  رقف  رد  مدرم  دوش " یم  جراخ  نامیا 

. دیهد

شسرپ
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دراو رقف  هک  يردره  زا  دـندومرف " :  هک  ربمایپ ( زا  یتیاور  لقن  هب  دراد و  يدـب  رایـسب  تیعـضو  تکلمم  داصتقا  هک  ینونک  تعیـضو  رد 
هدش تلود  هب  تبـسن  دارفا  ندش  نیبدـب  ثعاب  نیاو  دـنرب  یمرـس  هب  يدایز  رایـسب  رقف  رد  مدرم  دوش " یم  جراخ  نامیا  رگید  ردزا  دوش 

. دیهد حیضوت  هراب  نیارد  ، تسا

خساپ

ضیعبت تورث ، هنالداعان  عیزوت  تسا  يداصتقا  رومارد  یناماسبان  لیلدب  دوجوم  تالکـشم  درادن . يدـب  نادـنچ  تیعـضو  روشک  داصتقا 
تالکـشمو هدرب  رـسب  رقف  رد  مدرم  زا  ییاـهورگ  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  يا  هدـع  يارب  هدروآ  داـب  ياـهتورث  يراوـخ و  تنار  يداـصتقا ،

تمدخ هژیوب  مدرم  يداصتقا  تیعضو  هب  يدج  یگدیسر  صوصخرد  يربهر  مظعم  ماقم  تادیکأت  مغریلع  دنشاب . هتشاد  یتخس  یتشیعم 
، مدرم یلـصا  تالکـشم  هب  هجوت  ياجب  سلجم  ناگدـنیامن  تیرثکا  زین  تلود و  زا  ییاـه  شخب  هنافـسأتم  لاـس 82  رد  مدرم  هب  یناـسر 
هک تسا  يداصتقا  ینغ  عبانم  ياراد  ام  روشک  هنرگو  دنا  هداد  تسد  زا  ار  ییالط  ياه  تصرف  هدش و  يزابدنابو  یگدز  تسایـس  راتفرگ 

دیلوت عبانم ، جارختسا  دنور  رب  قیقد  یساسا و  یسرزابو  تراظن  زینو  دوش  عیزوت  هنالداع  زین  اهدمآرد  دوش و  هدافتـسا  حیحـص  روطب  رگا 
ینیبدب دروم  رد  دنبای . تاجن  رقف  زا  هعماجریذپ  بیسآ  رشقو  دوش  مک  ینغو  ریقف  یتاقبط  هلصاف  هک  تسا  دیما  دریگب  تروص  فرـصمو 

ماظنو تلود  یماح  مدرم  مه  اهشخب  یضعبرد  اما  تسا  حیحص  يدودح  ات  دنوش  یم  نیبدب  تلود  هب  مدرم  هک  دیدومرف  یلاعترـضح  هک 
تلود مامت  ندرگ  هب  ار  تالکـشم  مامت  دـیابن  دـنناد  یم  دنتـسه و  یهاگآو  میهف  ياهناسنا  ام  هعماج  مدرم  هکارچ  دنتـسه  نآرادـفرط  و 

همه هن  تساهـشخب  نامه  هجوتم  مه  مدرم  داقتنا  هک  دنا  هدـش  ییاهیناماسبان  بجومو  دـننک  یم  لمع  فیعـض  تلود  زا  ییاهـشخب  داهن .
. ماظنو تلود 

؟ تسا هدش  شومارف  مدرم  داحآ  عفن  هب  يراذگ  نوناق  ارچ  - 1

هراشا

هدـش دایز  تارادا  رد  مدرم  ینادرگرـسو  يراوخ  هوشر  داسفو و  تیاـنجو  مرج  ارچ  و 4 - - 3 دوش ؟ یمن  راـهم  يراـکیب  مروت و  ارچ  - 2
؟ تسا هدش  دایز  ضیعبت  یتراپ و  ارچ  تسا ؟

شسرپ

تیانجو مرج  ارچ  و 4 - - 3 دوش ؟ یمن  راـهم  يراـکیب  مروت و  ارچ  - 2 تسا ؟ هدـش  شومارف  مدرم  داحآ  عفن  هب  يراذـگ  نوناـق  ارچ  - 1
؟ تسا هدش  دایز  ضیعبت  یتراپ و  ارچ  تسا ؟ هدش  دایز  تارادا  رد  مدرم  ینادرگرسو  يراوخ  هوشر  داسفو و 

خساپ

رد بوصم  نیناوق  ًاتدمع  دـنوش و  یم  باختنا  مدرم  میقتـسم  يأر  اب  هک  تسا  یمالـسا  ياروش  سلجم  روشک  رد  يراذـگوناق  عجرم  - 1
رمارد تسرد  يدنب  تیولوا  مدع  هنافـسأتم  دشاب  دقن  دروم  دناوت  یم  هچنآ  دشاب ، یم  مدرم  عفانم  نیمأت  تالکـشم و  عفر  لابندب  سلجم 

یم تروص  یبزح  يدـناب و  ياهتباقر  اههورگ و  بازحا و  نیب  یـسایس  ياهیزاب  رطاخب  ًاضعب  هک  تسا  مدرم  عفانم  نیمأـت  يراذـگنوناق و 
رما هب  ناـشهاگن  عونو  سلجم  ناگدـنیامن  لاـحرهب  درب  یم  لاؤـس  ریز  مهار  یعقاو  تامدـخ  ملاـسان  ياـهتباقر  نیا  هک  يا  هنوـگب  دریگ 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 496 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تاباختنا ماگنه  رد  یتسیابو  دراد ، شقن  هعماـج  دارفا  زا  کـی  ره  ءارآ  نآ  نتخپ  رد  هک  تسا  یـشآ  یلوق  هبو  تسا  يرما  يراذـگنوناق 
صاـخ لکـشم  نیا  هک  مینادـب  تسا  مزـال  زیچ  ره  زا  لـبق  میتـسرف . یم  سلجم  هب  دوـخ  ءارآ  اـب  ار  یـسک  هچ  هـک  مـینک  هجوـت  تـسرد 

تسا هجوت  دروم  لضعم  هلأسم و  کی  ناونع  هب  یتعنص  هتفرشیپ  ياهروشک  رد  یتح  يراکیب  مروت و  لکشم  تسین و  یمالـسا  يروهمج 
یفرط زا  هدرک و  وربور  هدـنیارف  تاراـظتنا  اـب  ار  اـه  یگدـنز  ةدـمع  رتـشیب  هـچ  ره  هاـفر  راـظتنا  یفرــصم و  یگدــنز  تعنــص و  دــشر 
تـسا یتالکـشم  زا  دیازفا  یم  راک  نایـضاقتم  هب  ار  يدایز  عمج  لاس  ره  هک  روشک  تیعمج  ندوب  ناوج  روشک و  داصتقا  ياهتیدودـحم 
لرتنک دـنام . یم  یقاب  نانچمه  لکـشم  تقیقح  رد  راـک  نایـضاقتم  عمج  هب  دـیدج  دارفا  دورو  زاـب  دریگ  یم  تروص  شـالت  هچ  ره  هک 

سپ لاس  لوط 25  رد  هک  تسا  هدش  نآ  هجیتن  اذل  تسا و  هدشن  هتفرگ  يدـج  ام  روشک  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  هدوب  يدراوم  زا  تیعمج 
هوشر دـننام  يدراوم  و 4 - - 3 تسا .  نآ  زورما  ياهدـمآ  یپ  زا  یکی  يراـکیب  مروـت و  هک  هدـش  ربارب  ود  روـشک ، تیعمج  بـالقنا ، زا 

تالکـشم اـت  هـتفرگ  یگنهرف  تالکـشم  زا  تـسا  یفلتخم  لـماوع  اـه و  هـشیر  ياراد  يرادا  داـسف  ضیعبت و  يزاـب و  یتراـپ  يراوـخ و 
سپ نارود  رد  هنافسأتم  دشاب . لئاسم  نیا  تلع  هناگادج  تروصب  دناوت  یم  کی  ره  هک  یئاضق و ... یتیریدم و  ياه  یناوتان  يداصتقا و 

هب هیامرـس  ندـش  دراو  طیارـش  نیا  ۀـمزال  دـش  روشک  يداصتقا  يزاسزاب  يداصتقا و  هعـسوت  تهج  رد  تلود  ياه  هماـنرب  هک  گـنج  زا 
هافر یگدز و  فرـصم  دوش  یم  دـش و  غیلبت  هعماج  رد  هک  هچنآ  بالقنا  ياهـشزرا  ياجب  هتفر  هتفر  دوب و  نتفر  هیامرـس  لاـبند  هعماـج و 

يوگخـساپ روشک  يداصتقا  طیارـش  نوچ  تسا و  هدننک  فرـصم  دنمزاین  دایز  دیلوت  اریز  تسا  یـشزرا  ملاس و  یگدنز  ياج  هب  یگدز 
یناوتان لیلدب  يا  هدعو  هدش  يراوخ  هوشر  يرادا و  دسافم  هب  ةدولآ  رتشیب  هچ  ره  هافر  هب  ندیـسر  يارب  يا  هدع  تسین . یمومع  ياهزاین 

رما نیلوؤـسم  هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  اـهراب  هک  تسا  یتالکـشم  زا  نیا  دـننز و  یم  تیاـنج  مرج و  هب  تسا  تاـناکما  نیا  هب  ندیـسر  زا 
ناشیا هک  یتابلاطم  زا  یکی  زین  تلود  هتفه  رد  دندرک و  يراذگمان  مدرم  هب  یناسر  تامدخ  لاس  مان  هب  زین  ار  لاسما  دنا و  هدرک  هیـصوت 

. دوب روما  نیمه  هب  یگدیسر  دندومرف  حرطم  تلود  زا 

ضیعبت زج  ًالمع  یلو  تسا ، یعامتجا  تلادع  نآ  داجیا  هنیمز  نیرتمهم  هک  تسا  مزال  یلم  تدحو  ماجـسنا و  اکیرمآ ، لباقمرد  یگداتـسیا  يارب 
دوش یم  یهار  هچ  رد  سپ  یلم  عفانم  يارب  هزیگنا  نتفر  نیب  زاو  تسا  یگدوهیبو  یشکرسو  اشحف  يراجنهان  نآ  هجیتن  هک  مینیب  یمن  یتلادع  یبو 

لباقمرد د

شسرپ

زج ًالمع  یلو  تسا ، یعامتجا  تلادع  نآ  داجیا  هنیمز  نیرتمهم  هک  تسا  مزال  یلم  تدحو  ماجسنا و  اکیرمآ ، لباقمرد  یگداتسیا  يارب 
رد سپ  یلم  عفانم  يارب  هزیگنا  نتفر  نیب  زاو  تسا  یگدوهیبو  یـشکرسو  اشحف  يراـجنهان  نآ  هجیتن  هک  مینیب  یمن  یتلادـع  یبو  ضیعبت 

؟ داتسیا نمشد  لباقمرد  دوش  یم  یهار  هچ 

خساپ

دندومرف دیکأت  ًاررکم  هریغو  سلجم  ناگدـنیامن  اب  رادـید  نیمارورد و  ناشدوخ  ریخا  ياه  ینارنخـسرد  يربهر  مظعم  ماقم  هک  روطنامه 
هک تسا  نیمه  اکیرمآ ، تادیدهتو  اه  هئطوت  رباربرد  نداتـسیا  يارب  همانربو  راک  نیرت  يرورـضو  نیرتهب  هک  تسا  نیمه  بلطم  تقیقح 

ظفح مدرم و  نیا  نشاد  هگن  یـضار  يارب  نادرمتلودو  نیلؤسمو  دـننک  ظفح  ار  هملک  تدـحو  دوخ و  یکچراـپکیو  ماجـسنا  ناریا  تلم 
دنشاب مدرم  رانکرد  ماظن  نیلؤسمو  نادرمتلود  یتقو  دنیامن . تمدخ  ناریا  ناملـسمو  دنمتریغو  روبـص  مدرم  هب  ًاعقاو  ماظن ، یمدرم  هاگیاپ 

. درادن دوجو  ینارگن  ياج  چیه  دنشاب  هتشاد  داحتا  مه  اب  همهو 
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مظعم ماقم  رظن  ریز  ًاضعب  هک  دنیامن  یم  هدافتسا  يداصتقا  ةژیو  ياه  تنار  زا  تیلوئسم  زا  هدافتسا  ءوس  اب  هک  نیلوئسم  یضعب  لابق  رد  هعماج  شقن 
؟ دشاب یم  ماظن  هب  تبسن  مدرم  ندش  مرگلد  بجوم  اه  يراوخ  تنار  نیا  اب  دروخرب  ایآ  ؟ دشاب یم  هچ  دنشاب  یم  يربهر 

شسرپ

رظن ریز  ًاضعب  هک  دنیامن  یم  هدافتسا  يداصتقا  ةژیو  ياه  تنار  زا  تیلوئسم  زا  هدافتسا  ءوس  اب  هک  نیلوئـسم  یـضعب  لابق  رد  هعماج  شقن 
؟ دشاب یم  ماظن  هب  تبسن  مدرم  ندش  مرگلد  بجوم  اه  يراوخ  تنار  نیا  اب  دروخرب  ایآ  ؟ دشاب یم  هچ  دنشاب  یم  يربهر  مظعم  ماقم 

خساپ

تراظن تحت  رتشیب  هلأسم  تیمها  لیلد  هب  دنتـسه  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  ریز  هک  ییاـهداهن  اـه ، هورگ  زا  یـضعب  ياـه  هتفگ  فـالخ  رب 
دروم مه  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  یـسرزاب  دـحاو  فرط  زا  هیئاضق ، ةوق  سلجم و  تلود ، یتراظن  ياهنامزاس  تراـظن  رب  هوـالع  دنتـسه .

دروخرب دـننک  یم  هدافتـساءوس  شیوخ  تیعقوم  زا  هک  يدارفا  اب  هظحالم  نودـب  هک  تسا  نیا  ناشیا  دـیکأت  دـنریگ و  یم  رارق  یـسرزاب 
، دـننکب يراک  ناشیا  هک  دنتـشون  همان  يربهر  مظعم  ماقم  هب  دـندوب  مهتم  دارفا  یـضعب  هک  يریازج  مارهـش  ةدـنورپ  نایرج  رد  ًـالثم  دوش .

درف درف  هفیظو  نیلوئـسم  درکلمع  رب  مدرم  تراظن  تفگ :  دـیاب  تیاهن  رد  دوش . يریگ  یپ  نوناق  قبط  یتسیاـب  دـندومرف  دـندرکن و  لوبق 
. تسا مزال  يرورض و  هعماج  تفرشیپ  يارب  تسا و  مدرم 

، يداصتقا داسف   ) هدش المرب  ریخا  هلاس  دـنچ  رد  هک  دراد  نیلوئـسم  درکلمعرد  هشیر  رتشیب  متفه  سلجم  تاباختنا  اب  هطبار  رد  ام  امـش و  ینارگن 
؟ تسا هدش  يرکف  اهنآ ، شور  ییوگخساپ  نیلوئسم و  حالصا  يارب  ایآ  اه و )... هدازاقآ  نایرج 

شسرپ

داسف  ) هدـش المرب  ریخا  هلاـس  دـنچ  رد  هک  دراد  نیلوئـسم  درکلمعرد  هشیر  رتشیب  متفه  سلجم  تاـباختنا  اـب  هطبار  رد  اـم  امـش و  ینارگن 
؟ تسا هدش  يرکف  اهنآ ، شور  ییوگخساپ  نیلوئسم و  حالصا  يارب  ایآ  اه و )... هدازاقآ  نایرج  يداصتقا ،

خساپ

تراظن تحت  رتشیب  هلأسم  تیمها  لیلد  هب  دنتـسه  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  ریز  هک  ییاـهداهن  اـه ، هورگ  زا  یـضعب  ياـه  هتفگ  فـالخ  رب 
دروم مه  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  یـسرزاب  دـحاو  فرط  زا  هیئاضق ، ةوق  سلجم و  تلود ، یتراظن  ياهنامزاس  تراـظن  رب  هوـالع  دنتـسه .

دروخرب دـننک  یم  هدافتـساءوس  شیوخ  تیعقوم  زا  هک  يدارفا  اب  هظحالم  نودـب  هک  تسا  نیا  ناشیا  دـیکأت  دـنریگ و  یم  رارق  یـسرزاب 
، دـننکب يراک  ناشیا  هک  دنتـشون  همان  يربهر  مظعم  ماقم  هب  دـندوب  مهتم  دارفا  یـضعب  هک  يریازج  مارهـش  ةدـنورپ  نایرج  رد  ًـالثم  دوش .

درف درف  هفیظو  نیلوئـسم  درکلمع  رب  مدرم  تراظن  تفگ :  دـیاب  تیاهن  رد  دوش . يریگ  یپ  نوناق  قبط  یتسیاـب  دـندومرف  دـندرکن و  لوبق 
. تسا مزال  يرورض و  هعماج  تفرشیپ  يارب  تسا و  مدرم 

تکلمم نیا  دنناوت  یم  هک  میراد  یناگبخن  ام  دینک ؟ یم  هفخ  دیشک و  یم  ار  اهنآ  دینک و  یمن  تیامح  دنتسه  تکلمم  نیا  رد  هک  ییاهدادعتسا  ارچ 
. دراد ناریا  ناهج ، رد  ار  اهزغم  رارف  رامآ  نیرتشیب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنوش ، یمن  تیامح  یلو  دنناسرب  ءالعا  جوا  هب  ار 

شسرپ
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دنناوت یم  هک  میراد  یناگبخن  ام  دینک ؟ یم  هفخ  دیشک و  یم  ار  اهنآ  دینک و  یمن  تیامح  دنتسه  تکلمم  نیا  رد  هک  ییاهدادعتـسا  ارچ 
ناریا ناهج ، رد  ار  اـهزغم  رارف  راـمآ  نیرتشیب  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـنوش ، یمن  تیاـمح  یلو  دـنناسرب  ءـالعا  جوا  هب  ار  تکلمم  نیا 

. دراد

خساپ

فلتخم تاعوضوم  دروم  رد  دوخ  ياـهتواضق  رد  هک  تسا  نآ  دـنک  یم  هیـصوت  نآ  هب  ار  اـم  سدـقم  عرـش  هژیوب  قطنم و  لـقع و  هچنآ 
شخب تسا . یقطنم  ریغ  یتواضق  هنالوجع و  يرواد  شیپ  یعون  هناشن  تارابع  نیا  اـب  اوئـس ل  حرط  مینک . تواـضق  هنـالداع  هنافـصنم و 

کی ًافرـص  نوچ  تسا  هجوت  بلاج  تساهدادعتـسا  ندرک  هفخ  نتـشک و  یتح  اهدادعتـسا و  زا  تیامح  مدـع  یعدـم  هک  ار  ترابع  لوا 
لقادح داد  هئارا  اعدا  نیا  در  رد  ناوت  یم  هک  یخساپ  اما  دنروایب  دوخ  ياعدم  تحص  رب  یلیلد  یتسیاب  مرتحم  ةدننک  لاوئس  تسا و  اعدا 

زورب ۀـنیمز  یمالـسا  يروهمج  اه  هنیمز  یمامت  رد  دنـشاب  هتـشاد  هتـشذگ  اـب  هعماـج  زورما  تیعـضو  نیب  يا  هسیاـقم  کـی  هک  تسا  نیا 
رد یتـح  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یتـحو  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  هـک  يروـشک  تـسا . هدرک  مـهارف  ار  اـهنآ  یئافوکــش  اهدادعتــسا و 
رد زورما  درک  یم  هدافتسا  اهناتسرامیب  یکشزپ  رداک  نیمأت  يارب  ... یناتسکاپ و يدنه و  یمومع  ياهکشزپ  زا  ناتسا  زکارم  اهناتـسرهش و 

يزکرم هب  دراد و  ار  هتشر  نیا  نالیصحتلا  غراف  يارب  لاغتشا  داجیا  لکـشم  یتح  هدرک و  هدافتـسا  یناریا  ناکـشزپ  زا  اهاتـسور  نیرترود 
اه ییایلاتیا  یتسیاب  ار  شیاه  هداج  تلافسآ  یتح  هک  يروشک  تسا . هدش  لیدبت  هقطنم  حطس  رد  مهم  یحارج  ياهلمع  يارب  رابتعا  لباق 

طوطخ روشک ، ياهناهبوتا  نیرتگرزب  دوخ  نیـسدنهم  طسوت  يروآ  نف  ظاحل  هب  زورما  دـنداد  یم  ماجنا  رگید  یجراخ  ياـهروشک  اـی  و 
دـناسر و یم  يرادرب  هرهب  هـب  دوـخ  یلخاد  ناصــصختم  طـسوت  ار  ... قرب و ياـههاگورین  اههاگــشیالاپ و  گرزب ، ياهرهــش  نـهآ ، هار 

هدیـسر یئافکدوخ  زا  يدح  هب  زورما  دوب  جراخ  جاتحم  دوخ  یج  یپرآ  هلولگ  رادراخ ،  میـس  يارب  یتح  گنج  يادتبا  رد  هک  يروشک 
هک تسا  هدیـسر  یهاگیاج  هب  يا  هتـسه  مولع  رد  زورما  تسا و  هدوبر  اهتـسینویهص  مشچ  زا  ار  باوخ  نآ   3 باهش ياهکشوم  هک  تسا 

یطیارـش رد  اهتفرـشیپ  نیا  همهو  تسا  هدـش  اکیرمآ  هژیوب  یمتا  ياهتردـق  ناریا و  نیب  فـالتخا  مهم  لـماع  کـی  ناونع  هب  ییاـناوت  نیا 
يوـس زا  یجراـخ  یلخاد و  نوگاـنوگ  ياـهراشف  يداـصتقا و  هرـصاحم  یجراـخ و  مجاـهت  ضرعم  رد  هشیمه  هک  تسا  هتفرگ  تروـص 

اکیرمآرد یتاقیقحت  هسـسؤم  کـی  رد  هیکرت  تقو  روهمج  سیئر  لازوا  ترگروت  لاـس 71  رد  میا . هدوب  شیا  هقطنم  نارکون  اـکیرمآ و 
تفگ وا  تسا  هجوت  لباق  هک  درک  نایب  رطخ  نیا  در  رد  ار  یبلاج  بلطم  هیکرت  هب  ناریا  بالقنا  رودص  رطخ  نوماریپ  یلاؤس  هب  خساپ  رد 

امـش اـب  لازوا ) ترگروت   ) نم هک  زورما  تشاد ، تیعمج  نویلیم  دودـح 35  یتفن و  دـمآرد  رالد  درایلیم  هنالاس 25  ناریا  لاـس 56  رد  : 
ربارب ود  شتیعمجو  فصن  شدمآرد  ینعی  دراد  تیعمج  نویلیم  تصش  دودح  یتفن و  دمآرد  رالد  درایلیم  ناریا 5/12  منک  یم  تبحص 

دـص للم  نامزاس  ياعدا  هب  تراـسخ و  رـالد  دراـیلیم  رازه  ناریا  ياـعدا  هب  هک  تسا  هدـش  غراـف  یگنج  زا  هکنیا  رب  فاـضم  تسا  هدـش 
تعیضو نیا  اب  دندوب  ناریا  یماح  بالقنا  زا  لبق  هک  دراد  لیئارـسا  اکیرمآ و  نوچ  یگرزب  نانمـشد  زورما  هدش و  دراو  تراسخ  درایلیم 

رد دعب  ياهلاس  رد  نایارگمالـسا  يزوریپ  هچ  رگا  بالقنا ، رودـص  ظاحل  هب  دـشاب  هتـشاد  هیکرت  يارب  يرطخ  دـناوت  یمن  دراد  ناریا  هک 
هک يروشک  مینک  تواضق  هنافـصنم  رگا  هک  تسا  هجوت  لباق  تهج  نیا  زا  يو  تبحـص  اما  درک  تباث  ار  لیلحت  نیا  ندوب  لط  اـب  هیکرت 

لبق لاس  اب 25  رالد  شزرا  هک  یناهج  مروت  هب  هجوت  اـب   ) رـالد داـیلیم  دودـح 17  یتفن  دـمآرد  تیعمج و  نویلیم  داتفه  دودـح  اب  زورما 
کمک اهدادعتـسا و  زورب  زا  یـشان  ... يزرواشک و تعنـص و  ملعرد و  اهتفرـشیپ  نیا  ۀـمه  تسا ) هدـمآ  رت  نییاپ  تسا و  تواـفتم  رایـسب 

یتیریدم طلغ  تامیمصت  ًاضعب  يداصتقاو و  یگنهرف  فلتخم  للع  هب  هک  تفریذپ  دیاب  هچ  رگا  تسا  هدوب  روشک  ةرادا  رد  اهنآزا  نتفرگ 
. درک هدافتسا  اهدادعتسا  زا  دش  یم  نیا  زا  رتهب  هک  تسا  هدمآ  شیپ  یتالکشم 
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مالسا ایآ  ؟ تسا ینوناق  هچ  ؟ دنتسه هنـسرگو  ریقف  مدرم  همه  نیا  هک  یلاحرد  دنریگ  یم  یفازگ  قوقح  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  ارچ 
؟ دهد یم  هزاجا 

شسرپ

ایآ ؟ تسا ینوناق  هچ  ؟ دنتسه هنسرگو  ریقف  مدرم  همه  نیا  هک  یلاحرد  دنریگ  یم  یفازگ  قوقح  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  ارچ 
؟ دهد یم  هزاجا  مالسا 

خساپ

تموکحو تفالخ  نامز  رد  " ع " یلع نینمؤملا  ریماو  "ص " مرکا ربمایپ  یلمع  ةریس  ًاصوصخم  دوش ، یم  هدافتسا  یمالسا  عبانم  زا  هچنآ 
ناشرازآ اهنآرقفو  دنشاب  هدرک  يدردمه  هعماج  دارفا  نیرت  مورحم  اب  ات  دندرک  یم  یگدنز  يدام  تاناکما  نیرتمک  اب  ناشدوخ  یمالسا 

یتاشرافـس یمالـسا  عبانم  نیمهرد  یتموکح  لماوع  قوقح  نازیم  رد  هتبلا  تسا . مالـسا  رظن  نیا  دشاب . لمحت  لباق  رتهب  ناشیارب  دهدن و 
یلام تافلختو  هوشر  هب  هدولآ  ناشیگدـنز  ندـشن  نیمأت  رطاخب  هدرکن  يادـخ  دارفا  ات  دوش  هظحـالم  لـغاشم  تیـساسح  هک  تسا  هدـش 

ار عوضوم  نیا  هک  دنتـسه  مه  يدارفا  ناگدنیامن  نیمه  نیب  رد  درک  ضرع  دیاب  عومجم  رد  ...(. حلـسم و ياهورین  تاضق  دننام  . ) دـنوشن
دننام ) دـننک یمن  هدافتـسا  سلجم  قوقح  زا  دوش  یم  نیمأت  ناشیگدـنز  هنیزه  رگید  عبانم  زا  هکنیا  رطاخبو  دـننک  یم  تیاعر  هداعلا  قوف 

راک ياضتقا  ترورض و  رادقم  هب  دیاب  ناکمالا  یتح  لاملا  تیب  قوقح  زا  هدافتـسا  تیاهنردو  رگید .) رفن  دنچ  لداع و  دادح  رتکد  ياقآ 
رکذ لباق  اجنیارد  هچنآ  تسین . هیجوت  لباق  الاو  دـشاب  روشک  يراجو  یمالـسا  نیناوق  قباـطمو  نارازگراـک  لغـش  تیمها  تیـساسح و  و 

اه هنیزه  اـب  هارمه  فادـها  نیا  هب  لوـصو  یهاـگ  هک  تسا  یتامدـقم  مزلتـسم  مدرم  یگدـنیامنریطخ  فئاـظو  ماـجنا  هک  تسا  نیا  تسا 
رتفد داجیاو  دوخ  باختنا  لحم  ناتـسرهش  هب  باهذ  بایاو و  نارهت  رد  تنوکـس  يارب  سلجم  ةدنیامن  کی  لاثم  روطب  تسا . یجراخمو 

هرطاخمرد فئاظو  نیا  ماجنا  ًاتقیقح  دریگن  تروص  یلام  تدـعاسم  رگا  هک  دوش  یم  ییاه  هنیزه  لمحتم  مدرم  اب  طابترا  تلوهـس  يارب 
. تسا هدشن  شرازگ  صوصخ  نیا  رد  یهجوت  لباق  فلخت  روشک  لک  یسرزاب  نامزاس  ینوناق و  عجارم  يوس  زا  نونکات  دریگ . یم  رارق 

؟ دومن يریگولج  ماظن  هیلع  جنشتو  یعامتجا  تالضعم  یخرب  ندمآ  دوجوب  زا  دوش  یم  روطچ  ناراد  هیامرس  لوپ  ذوفن  تردق  هب  هجوت  اب 

شسرپ

يریگولج ماـظن  هیلع  جنـشتو  یعاـمتجا  تالـضعم  یخرب  ندـمآ  دوجوب  زا  دوش  یم  روطچ  ناراد  هیامرـس  لوپ  ذوفن  تردـق  هب  هجوت  اـب 
؟ دومن

خساپ

ینیکرچ ياه  هدـغ  يداصتقا  دـسافم  تسا ,  ریدـقت  لباق  ناـناوج  نیبرد  ییاـه  هغدـغد  نینچ  دوجو  هک  تسا  يرورـض  بلطم  نیا  رکذ 
ضرع هب  دنچ  یتاکن  خساپر  د  دشاب .  هتشاد  امـش  ریظن  یـساسحا  اهنآ  هب  تبـسن  هعماج  ياضعازا  يوضع  ره  دیاب  هک  دنا  هعماج  مادنارد 

اما میتسه .  هدوب و  ضیعبت  داـسفو و  رقف  اـب  یـساسا  هزراـبم  اـب  هطباررد  يربـهر  مظعم  ماـقم  ررکم  تادـیکات  دـهاش  اـم  همه  دـسر .  یم 
فعـض و راچد  دوخ  هک  تسا  یـساسا  نیمارف  نیا  يرجم  یمادـنا  ایوگ   . تسا هدوبن  عقاوو  راظتنا  اب  قباـطم  راـک  یلمع  تارمث  هنافـساتم 
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 . دنشیدنا یمن  دوخ  عفانمو  دوخ  هب  زج  هک  دنک  یم  ام  سدقم  ماظن  تالیکشت  رکیپر  يرـصانع د  ذوفن  زا  تیاکح  رما  نیا  تسا .  یتسس 
دـسر یم  رظن  هب  يور  نیا  زا  دـیامن .  یم  هجاوم  عنام  اب  هدرکان  يادـخ  ای  دـنک  یم  دـنک  ای  ار  هزرابم  نیا  ناـیرج  يوحن  هب  رـصانع  نیاو 

هب كاپ  هناصلخم و  يا  هیحورو  نشور  دـیداب  هک  یناسک  نامز ,  ياهرذوبا  تیوقت  - 1 ددرگ .  دـیدشت  هزرابم  نیا  لیذ  ياههار  قیرطزا 
اهنآ تیوقت  ای  قوف ,  نایرج  شرتسگ  - 2 دنزادرپ .  یم  یعامتجاو  يداصتقا  ظاحل  زا  دسفم  ياه  نایرجو  صاخشا  هب  تبـسن  يرگاشفا 

دـسافم ءاشفارد  مه  ییاسانـشرد  مه  دنتـسه  لئاسم  اب  مومع  یطابترا  هقلح  هک  اه  همانزور  اهنآ ,  زا  یخرب  لقاال  ای  اـه  هماـنزور  قیرط  زا 
دناوت یم  رما  نیا  هک  يداصتقاو  یعامتجا  دـسافم  اب  هلباقمرد  یمدرم  یتضهن  - 3 دنوش .  لمع  دراو  رت  يدج  یتسیاب  يدـعب  لحارم  مهو 

 , تسا دـسافم  اب  نآ  دـیدشتو  هزرابم  تانایرج  نیارد  یلـصا  هبلاطم  یهتنم  ددرگ .  زاغآ  یموب و ... ییوجـشناد ,  تانایرج  زا  عورـش  اـب 
هک يا  هنوـگ  هب  تـسا  نـمهب و ... ییاـمیپ 22  هار  ریظن  یبـالقناو  یلم  ياـهییامیپهاررد  هزراـبم  نیا  ياوتحم  ندیـسر  یلیمکت  لـحرمرد 

دوخ هب  لمع  هماج  بالقنا  مظعم  ربهر  نیمارف  ققحت  شوجدوخ ,  ناـیرج  نیا  اـبو  دزادـنایب  ناراـک  هحماـسم  رکیپ  هب  هزرل  مدرم  تکرح 
یمالـسا بالقنا  كاپ  تکرحزادیدرت  یب  واریدـقتو  لاعتم  يادـخ  تردـق  هکنیا  نآو  تسهزین  يرگید  هتکن  نایم  نیارد  هتبلا  دـناشوپب .

تـسا ملاعرد  تیونعم  هئاشا  یلـصا  عنام  رـضاح  لاـحرد  هک  ناـیرج  نیا  دـشاب  قح  ترـضح  حالـص  هک  یلکـش  ره  هبو  هدرک  تیاـمح 
 . دراد ار  ادخ  ءایلواو  ناحلاص  ياعد  دوخ ,  ابو  تسا  هدش  همیب  يرایسب  يادهش  نوخ  اب  بالقنا  نیا  هک  ارچ   . دش دنهاوخ  بوکرس 

ادخ هب  ار  امش  دایز ، ءاشحف  دش و  مک  اهناوج  يارب  جاودزا  منیب  یم  متسه  ریخ  ياهراک  رد  هک  نم  دنک  یمن  داجیا  ناناوج  يارب  لغـش  تلود  ارچ 
؟ دننک جاودزا  دنتسرتن و  اهناوج  ات  دننک  داجیا  لغش  اهناوج  يارب  دییوگب  نیلوئسم  هب 

شسرپ

امش دایز ، ءاشحف  دش و  مک  اهناوج  يارب  جاودزا  منیب  یم  متـسه  ریخ  ياهراک  رد  هک  نم  دنک  یمن  داجیا  ناناوج  يارب  لغـش  تلود  ارچ 
؟ دننک جاودزا  دنتسرتن و  اهناوج  ات  دننک  داجیا  لغش  اهناوج  يارب  دییوگب  نیلوئسم  هب  ادخ  هب  ار 

خساپ

نآ لح  رب  ماظن  نالوئـسم  رگیدو  بـالقنا  راوگرزب  ربهر  اـهراب  تسا ، ناـمروشک  ناوج  هعماـج  تالـضعم  زا  یکی  هک  يراـکیب  لکـشم 
راـک هئارا  لاـبند  هب  تسا  هدـش  حرطم  ًاریخا  هـک  لاغتـشا  یتبرـض  حرط  روـشک و  يداـصتقا  هعـسوت  ياـه  هماـنرب  رد  دـنا و  هتـشاد  دـیکأت 

هک یلسن  يارب  دننک و  رکف  مزال  يزیر  همانرب  هب  رگا   : " دنا هدومرف  يربهر  مظعم  ماقم  هکنانچ  دنتسه  لکـشم  نیا  لح  يارب  یـسانشراک 
ساسحا هن  دـنام  یم  تلم  تسد  يور  ناوت  یبو  راکیب  رگـشل  کی  دـیآ ؟ یم  شیپ  هچ  دـننکن ، زاب  اج  هعماـج  رد  دـسر ، یم  هار  زا  دراد 
شنیرتمک نیا  هتبلا  يرورغ  ًالـصا  هنو  دوخ ، نهیم  هب  تبـسن  رورغ  زاربا  يارب  ینابز  هن  یی  هدـنیآ  هن  يروشو ، قوش  ساـسحا  هن  يدـیما ،

ادـص اـه ، هناـسر  نایدـصتم  مهو  ناـیرجم  مه  نازیر  هماـنرب  مه  دنلوئـسم ، همه  دراد . دوجو  ییاهـضرف  مه  رتدـب  نیا  زا  میتفگ  هک  تسا 
لکـشم نیا  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  دـینک  یم  هدـهاشم  هک  روطناـمه  نیارباـنب  " 1." " دنلوئـسم مه  اه  همانزور  تسا ، لوئـسم  مه  امیـسو 

، تلود تلم ، دـسرب  روهظ  هب  يربهر  ياه  هیـصوت  هکنیا  يارب  اما  دـنا  هتـشاد  لکـشم  نیا  لح  رب  دـیکأت  فلتخم  دراوم  رد  هدوب و  فقاو 
هتسیاش قیال و  دارفا  باختنا  اب  دیاب  مدرم  دننک . شالت  تیدج و  هار  نیا  رد  دیاب  دنلوئسم و  همه  يربهر  مظعم  ماقم  نخس  قبط  سلجم و 

سیئر سلجم ، ناگدـنیامن  رگید  فرط  زا  دـنرادرب و  مدـق  هار  نیا  رد  روـهمج  سیئر  رهـش و  ياروـش  ياـضعا  سلجم  هدـنیامن  ناوـنعب 
، مرتحم هدننک  لاؤس  دنرادرب . یلمع  ياهمدـق  يربهر  ياه  هیـصوت  ققحت  رد  ماظن  نیلوئـسم  یلک  روطب  ناشیا و  یباختنا  ءارزو  روهمج و 

یم مشچ  هب  یـصقاون  رگاو  مینک  دزـشوگ  نانآ  هب  ار  رما  نیا  رد  هطوبرم  ياهداهن  فیاـظو  هک  تسا  نیا  مدرم  ریاـس  امـشو و  نم  هفیظو 
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ناـبز نیب و  حالـصا  مشچ  هب  هتبلا  مییاـمن  هبلاـطم  یتـلود  ياـهداهن  ۀـفیظو  تسا و  سلجم  بوصم  هچنآ  عـقاو  رد  میهد و  رکذـت  دروـخ 
مینک ضرع  دیاب  هتبلا  دوشن . مدرم  ماظن و  يارب  دیدج  لکشم  لضعم و  کی  هب  لیدبت  یمدرم  ۀفیظو  نیا  دوخ  هدرکان  يادخ  ات  هاوخریخ 

"و  2." " تسا هدـش  مهارف  هنیمز  نیا  رد  مه  یلوبق  لباق  ياه  همانرب  تسا و  لح  لباق  روشک  داـصتقا  لکـشم   " ناـمزیزع ربهر  ناـیب  قبط 
. دشاب یم  ارجا  تسد  رد  زین  یبوخ  ياهراک  هدش و  داجیا  روشک  رد  يدایز  ياهلغش  دادعت  دنا  هدرک  مالعا  لاغتشا  داتـس  هک  يرامآ  قبط 
زا هک  دراد  يرگید  ياهتلع  لکشم  نیا  اما  تسا  يراکیب  رثا  رب  لکشم  نیا  زا  یـشخب  تفگدیاب  ناناوج  ندرکن  جاودزا  صوصخ  رد  اما 
 : دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  هر " " ینیمخ ماـما  دـشاب . یم  ییارگ  لـمجت  جاودزا و  باـبرد  طـلغ  ياههاگدـید  داـقتعا  فعـض  هلمج  نآ 
رد شیاـشگو  دـنک  یم  ینغ  هک  هدوـمرف  هدـعو  لـجوزع  يادـخ  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب ، جاودزا  زا  عناـم  جاـیتحا  رقف و  هک  تسینراوازـس  "

" هلضف نم  هللا  مهنغی  ًءارقف و  اونوکی  نا  " " دنک یم  ینغ  شلضف  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  دنـشابریقف  رگا  " شدوخ لوق  هب  دشخب  یم  یگدنز 
يادـخ هب  نامگدـب  ًاـقیقحت  دـیامن  كرت  جاـیتحا  زا  سرت  رطاـخ  هب  ار  جاودزا  هک  یـسک   : " هـک تـسا  ربـمغیپ ( زا  سپ  ( 32/ رون هروس  )

رـس رب  اه  هداوناخ  دوخ  هک  یعناوم  نینچمه  دراد و  دارفا  یـصخش  داـقتعا  رد  هشیر  جاودزا  زا  سرت  نیارباـنب  " 3."  " تسا هدش  لجوزع 
داجیا اب  عناوم  نیا  هک  الاب  ياه  هیرهم  اهفارـسا ، ییارگ ، لمجت  جاودزا ، نشج  نیگنـس  جراخم  لثم  دـننک ، یم  داجیا  ناناوج  جاودزا  هار 

هب هراشا  ناتلاؤس  رد  دـشاب . یمن  جاودزا  هب  ناناوج  بیغرت  يارب  یفاک  اهنت  لاغتـشا  داجیا  نیاربانب  دـشاب ، یم  لح  لباق  حیحـص  گنهرف 
ياههار زا  یکی  جاودزا  تسا . رکذ  لباق  دوش  لح  لکـشم  نیا  ناناوج  جاودزا  لاغتـشا و  داجیا  اب  دیدوب  هتـساوخ  دـیدوب و  هدرک  ءاشحف 
ءاشحف دوشن  تیاعر  هلأسم  نیا  رگا  هک  تسا  یـسنج  قالخاو  تفع  تیاعر  هعماج ، رد  ءاـشحف  زا  يریگولجةدـمع  تسا . ءاـشحف  لرتنک 

هدرک جاودزا  هک  تسا  يدارفا  بناج  زا  يدایز  تالکشم  هعماج  رد  هکنیا  امک  درب  یم  دورف  دوخ  ماک  هب  هتفرگ  زین  ار  لهأتم  دارفا  نماد 
یـسنج ظاحل  زا  ناشنادـنزرف  حیحـص  تیبرت  مدـع  نینچمه  یـسنج و  قالخا  نتـشادن  تفع و  باجح و  ندرکن  تیاعر  لیلدـب  اـما  دـنا 

شسرپ و ( 2  ) ،ص 372و226و225 بالقنا مظعم  ربهر  رـضحم  زا  خـساپ  شـسرپ و  ( 1 . ) تسا هدـش  داجیا  هعماج  رد  يدایز  تالکـشم 
،"ج3،ص420 هر " ینیمخ ماما  هلیسولاریرحت  ،ص 372و226و225  بالقنا مظعم  ربهر  رضحم  زا  خساپ 

یفنم ناشباوج  اهنآزا  يدایز  دادعت  تسا ، يروط  هچ  امش  رظن  هب  هیملع  هزوحرد  مان  تبث  میسرپ  یم  هدیمهف  ًاتبسن ) ) ياهمدآزا هک  یتقو  ارچ  - 1
لباق ناشیا  ياه  هتفگامش  رظن  هب  دننک  یم  فیعضت  نآ  هب  تبسن  ار  درف  هیحورو  دنزادرپ  یم  درف  ندرک  فیعضت  هبو  اهسرد  ندوب  تخـس  زاو  تسا 

تسا لوبق 

شسرپ

اهنآزا يداـیز  دادـعت  تسا ، يروـط  هچ  امـش  رظن  هب  هیملع  هزوـحرد  ماـن  تبث  میـسرپ  یم  هدـیمهف  ًاتبـسن ) ) ياـهمدآزا هک  یتـقو  ارچ  - 1
رظن هب  دننک  یم  فیعضت  نآ  هب  تبسن  ار  درف  هیحورو  دنزادرپ  یم  درف  ندرک  فیعضت  هبو  اهسرد  ندوب  تخس  زاو  تسا  یفنم  ناشباوج 

مارتحا و رظن  زا  همه  سیئر  رگراک و  زا  هعماج  مدرم  هک  دـندرک  بالقنا  اـم  روشحلـس  مدرم  - 2 تسا ؟ لوبق  لباق  ناشیا  ياه  هتفگاـمش 
اهنآ هب  تسین  یـسکو  هدـش  داـیز  رایـسب  يزورما  هعماـجرد  یباـجح  یب  یتاـقبط و  داـضت  سکعرب  اـما  دنـشاب  ربارب  مـه  اـب  ًاتبـسن  تورث 

؟ ریخ ای  تسا  مارح  نویزیولت  ندرک  هاگن  ایآ  دنکب 3 - یضارتعا  نیرتکچوک 

خساپ

اریز تسا ، لوبق  لباق  اهنآ  رثکا  ای  ًامامت  هزوح ، درومرد  راوگرزب  ياهناسنا  ياه  هتفگ  نیا  هک  درک  ضرع  دیاب  امش  لوا  لاوس  درومرد  (1
دارفا فیعضت  يارب  هجو  چیه  هب  نازیزع  نیا  ياه  هدومرفو  دنفقاو  نآ  ياهیتخـس  هب  يدایز  دودح  اتو  هتفر  ار  هار  نیا  ناراوگرزب  نیا  هک 
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نکمم هار  نیا  رد  هک  يرامـشیب  تالکـشم  ياربو  دـنیامن  يوق  ار  هزوح  نابلطواد  هیحور  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  تسین ، هزوح  داـهنو 
تیلوئـسم ًاعقاو  دهدب . هار  نیارد  ار  شناج  یتح  دنک  تیعبت  نآ  زا  دوجو  مامت  ابو  دراد  هگن  ار  نآ  تمرح  دشاب ـ  ایهم  دـیایب  شیپ  تسا 

هب ار  شنید  ندناسر  ۀفیظو  هتشاذگ و  نانآ  هدهعرب  ار  ریطخ  تیلوئـسم  نیا  لجوزع  يادخ  هکنیا  رطاخ  هب  تسا  راوشد  رایـسب  تیناحور 
اودؤت نأ  مکرمأـی  ... نا ا  " دـنا هدرک  تناـمارد  تناـیخ  هنرگ  دـننک و  لـمع  دوجو  ماـمت  اـب  دوخ  ۀـفیظو  هب  دـیاب  سپ  تسا ، هدرپس  ناـنآ 

هک يا  هفیظو  تسا ، مدرم  تیادـه  لوئـسم  مالـسلا ) مهیلع  ) ءایبنا تناما  لـماحو  نید  ملاـع  ناونع  هب  یناـحور  " 1 "" اهلهأ یلا  تاـنامألا 
. دنک یلاخ  هناش  رما  نیا  زا  دیابن  یناحور  درف  کیو  تسا  تیناحور  ةدهعرب  تبیغ  نامزرد  دنتشاد ، ( مالـسلا مهیلع  ) راهطا همئاو  ناربمایپ 

لاعتم يادخ  ار  تمظع  اب  تمعن  نیا  "2 ... " " ءایبنالا هثرو  ءاملعلا  " تسایبنا ثراو  یناحور  تساهـشزرا ، میرحو  تیالو  رادساپ  یناحور 
کلـسم نیرت  هناقـشاعو  نیرتفیرـش  هار  نیا  هک  دنچ  ره  زیزع ! تسود  تفگدـیاب :  دوجو  نیا  اب  لاح  تسا .  هتـشاد  ینازرا  نانآ  هب  طقف 
انحاورا نامز  ماماو  مدرم  هب  تمدخ  قشاعو  سابل  نیا  قشاع  هک  دوش  دراو  یـسک  دـیاب  دوش ، کلـس  نیا  دراو  دـیابن  یـسکره  اما  تسا ،

دوش دراو  یـسک  دیاب  هصالخ  دشاب ، هدرک  هدامآ  شیاهیتخـس  مامت  يارب  ار  دوخو  هتفرگ  رظنرد  ار  راک  نیا  بناوج  مامت  هک  دـشاب  هادـف 
"3." درک دـهاوخ  راکنایزو  هارمگار  یهورگ  مهو  دوشیم  راک  نایز  دوخ  مه  هنرگو  دراد ، هگن  ار  سابل  نیا  تمرح  دوجو  ماـمت  اـب  هک 
، دنکب یضارتعا  نیرتکچوک  اهنآ  هب  هک  تسین  یسک  دیدومرف  هکنیا  فلا ـ  دشاب :  یم  هجوت  لباق  ریز  تاکن  امش  مود  لاؤس  دروم  رد  ( 2

عطاقمرد هظفح ا )... ) يربهر مظعم  ماقم  یمالـسا  بالقنا  رادـمچرپ  ًاصوصخ  ءالـضف ، ناگرزب و  زا  يرایـسب  اریز  دـشاب ، یمن  لوبق  لباق 
نآ هرابردو  دـنا  هدـناسر  ار  تالکـشم  نیا  نیلوئـسم ، ًاصوصخ  مدرم  شوگ  هب  اـهرابو  هدرک  هراـشا  تالکـشم  لـئاسم و  نیا  هب  فلتخم 
زا یعمج  رادـید  رد  ا) هلمج :  زا  دـن  هدرک  هراشا  روما  نیا  هب  مهم  ینارنخـس  دـنچ  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  لاـثم  روطب  دـنا .  هداد  رادـشه 

عامتجاردریدغ دیع  زور  ( 3 ناوج 7/2/77 ،  هتفه  تبـسانم  هب  ناناوج  اب  رادید  (2 ، 13/11/77 هظفح ا )...  ) يربهر مظعم  ماقم  اب  ناـناوج 
رادید ( 6 ناملعم 14/2/79 ،  ناگدننک و  رادید  ناسارخ 10/6/78 5 ) ناتسا  نایجیسب  اب  رادید  ( 4 (ع)6/1/79 ، اضر ماما  ترضح  نارئاز 
تنار یتاقبط و  داضتو  داسف  هعماـجرد  هکنیا  لوبق  اـب  ب ـ  تیـالو و ... ثیدـح  فیرـش  باـتک  (7 فیرش 1/9/78 ،  یتعنص  هاگـشنادزا 

ةدنزاس مکح  هبورکذت  اب  دیاب  دوش  مکاح  يدیماانو  سأی  تلاح  هک  درک  دومناو  يروط  ارنآ  دیابن  دراد ، دوجو  یباجح و ... یبو  يراوخ 
مجاهت .1 درک :  هراـشا  لـیذ  لـئالد  هب  ناوت  یم  فارحنا  جـیورت  لـماوع  درومرد  دومن . يریگـشیپ  دـسافمزا  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما 
يراوخ تنارو  یلام  ياه  هدافتـساءوسو  یلام  داسف  بالقنا 2 . نداد  ناشن  دـمآراکان  تهجرد  هتفرـشیپو  نکمم  لئاسو  مامت  اب  یگنهرف ،
تاقبط ندرک  شومارفو  هعماج  داعبارد  یگدز  تسایـس  جاور  نیلوئسم 4 . ياهدرکلمع  زا  یضعب  رد  ریبدتءوس  بازحاو 3 . دارفا  یضعب 

دنمقالع مدرمو  زوسلد  نیلوئسم  شالتاب  میراودیما  " 4" یتاقبط قیمع  ۀلصافو  دارفا  یضعب  يرگیفارشا  هنهرباپ 5 . فعضتسمو و  مورحم 
نویناحور ًاصوصخ  هدرک  لیـصحت  رـشق  ریگیپ  شـالت  نینچمهو  اهظفح )... ) بـالقنا مظعم  ربهر  هناـمیکح  تاـشیامرف  هب  هجوتو  ماـظن  هب 

يروهمج نویزیولت  هب  ندرک  هاگن  هک  تفگ  دیاب  امش  موس  لاؤس  درومرد  ( 3 اءاشنا ... دیآ ، قئاف  تالکشم  نیارب  امروشک  نایوجشنادو ،
. دومن وجتسج  یهقف  بتکرد  ناوت  یمارنآ  لیصفت  " 5." دوش بترتم  نآرب  يا  هدسفم  هکنیا  رگم  درادن  یلاکشا  هسفن  یف  ناریا  یمالـسا 

...( هظفح ا ) يدزی حابصم  تیآ ا ... هزوح  ةرابرد  یثحابم  باتک  زا  هدافتسا  اب  ( 3  ) ص 78 باب 8 ، ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 2  ) 58/ ءاسن ( 1)
اب تیالو  ردق  یگنهرف  هسـسوم  هظفح ا )...  ) یمالـسا بالقنا  مظعم  ربهر  رـضحمزا  خـساپو  شـسرپ  باتکزا  هدافتـسا  اب  ( 4  ) ص66و67

دعب هب  ص 75  یموصعم ، دوعسم  دیس  درمو ، نز  طباور  ماکحا  باتک  زا  هدافتسا 

دیاب هچ  ماو  نتفرگ  يارب  دریگب . دناوت  یمن  درادن  یتراپ  هک  یسک  مه  ار  جاودزا  كدنا  ماو  نیمه  یتح  تسین ؟ ناناوج  جاودزا  رکف  هب  یسک  ارچ 
؟ درک

شسرپ
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نتفرگ يارب  دریگب . دناوت  یمن  درادن  یتراپ  هک  یـسک  مه  ار  جاودزا  كدـنا  ماو  نیمه  یتح  تسین ؟ ناناوج  جاودزا  رکف  هب  یـسک  ارچ 
؟ درک دیاب  هچ  ماو 

خساپ

(1") عیسو ۀناخ  راوهار و  بکرم  اسراپ ، نز  تسا ، ناسنا  تداعس  ۀناشن  زیچ  هس   : " دومرف مرکا ( لوسر  ترـضح  مالـسا ، راوگرزب  ربمایپ 
، رشب نایم  رد  ور  نیا  زا  تسا ، ناسنا  ندنام  نادواج  يارب  یهار  هداوناخ  لیکـشت   : " دیوگ یم  يوسنارف  روهـشم  فوسلیف  تنارود ، لیو 

ياراد فلتخم ، عماوج  بتاکم و  نایدا و  هاگدـید  زا  زاـبرید  زا  جاودزا  میظع  رما  زیزع ، تسود  ( 2."  ) تسا ناینب  نیرت  یـساسا  هداوناخ 
مهم رما  نیا  تسا . هتفر  یم  رامشب  تایح  نارود  رد  ناسنا  ياه  باختنا  نیرت  مهم  زا  یکی  و  تسا ؛ هدوب  يا  هداعلا  قوف  شزرا  تیمها و 

و يرهـش ، هب  ییاتـسور  یلیا و  یگدـنز  و  یتعنـص ، هب  يزرواشک  هعماج  لیدـبت  تسا . هتـشگ  وربور  یفعاـضم  ياـه  يراوشد  اـب  هزورما 
همه لیـصحت و ،...  همادا  بسانم ، دمآرد  لغـش و  ندرک  ادـیپ  جاودزا ، یگدـنز و  يرورـضریغ  یبناج و  ياه  هنیزه  تالمجت و  شیازفا 
يارب دناوت  یم  یکدنا  دودح  ات  جاودزا  ماو  هچ  رگا  یمارگ ، تسود  تسا . رثؤم  یناسنا  زاس  تشونرس  باختنا  نیا  رد  هک  تسا  یلیاسم 

دراد دوجو  يرگید  هدمع  تالکـشم  تسین ، ماو  طقف  ناناوج  جاودزا  هاررـس  رب  لکـشم  اهنت  هک  تسناد  دیاب  یلو  دشاب ، اشگهر  ناناوج 
بـالقنا يزوریپ  زا  سپ  ياـهلاس  رد  ناریا  لداـعتمان  تیعمج  شیازفا  تسا . هتخاـس  نارحب  ناـسون و  راـچد  ار  سدـقم  باـختنا  نیا  هـک 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  ناکدوک  دزاس . یم  دراو  هعماج  تلود و  هرکیپ  رب  یفعاضم  راشف  ینونک  طیارـش  رد  یمالـسا ،

ءایلوا يارب  جاودزا  لغش و  نکسم و  تالکشم  و  دنا ، هدشن  جاودزا  نکسم و  لغش و  راظتنا  هب  هک  دنا ، هدش  يدنمورب  ناناوج  نونکا  مه 
یگدـنز دـناوتب  هک  یلغـش  زا  و  تسا ، هدـشن  دـمآرد  بحاـص  هک  یناوـج  تسا . هتفرگ  دوـخ  هب  ینارحب  تلاـح  مه  روـشک  نـالوؤسم  و 

هدنریگ ماو  رگا  دوشب ، لح  جاودزا  ماو  لکـشم  مریگ  دهدب ؟ جاودزا  هب  نت  دـناوت  یم  هنوگچ  تسین ، رادروخرب  دـنک  هرادا  ار  یطـسوتم 
ناناوج یخرب  يارب  هک  يرگید  هدمع  لکـشم  داتفا  دهاوخ  یقافتا  هچ  دیامن ، تخادرپزاب  ار  ماو  طاسقا  دناوتب  ات  دـشابن  دـمآرد  بحاص 
لکشم ناوتب  دیاش  دوش ، فرطرب  لغش ) نتشاد   ) هیلوا لکشم  رگا  دنچ  ره  تسا ؛ بسانم  نکسم  نتـشادن  تسا ، هداوناخ  لیکـشت  زا  عنام 

رد نکشرمک  نیگنس و  ياه  تباقر  تسا ، رگ  هولج  جاودزا  رما  رد  ناناوج  هار  رس  رب  هک  يرگید  لکشم  و  درک . لح  هراجا  اب  ار  نکسم 
زج يزیچ  و  درادن ، ناوج  نیجوز  لاح  هب  یعفن  چیه  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا ، يا  هنیزهرپ  جرخرپ و  سلاجم  يرازگرب  و  هیرهم ، نییعت 

يارب یفْکُم  دـمآرد  اب  بسانم  لغـش  ناوج  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  ام  رظن  هب  جاودزا  لکـشم  لح  يارب  نیاربانب  تسین . یمـشچ  مه  مشچ و 
ار شناگدـنب  قازترا  هک  قح  تاذ  رب  لکوت  اـب  و  دـیامن ؛ جاودزا  هب  مادـقا  دـناوت  یم  دوش ، ققحم  رما  نیا  رگا  دـنک ، اـپ  تسد و  شدوخ 
هک تسا ـ ، تخس  طیارش  هک  تسا  تسرد  زین  ماو  صوصخ  رد  دوش . یم  عفترم  رورم  هب  اءاشنا ... مه  تالکـشم  هیقب  تسا ، هدش  دهعتم 

یپکوتف  ) كردـم هیارا  اب  جاودزا ، تبث  زا  سپ  هک  تسا  نیا  نآ  هار  یلو  دـیامن ـ  یـشیدنا  هراچ  دـناوتب  ناناوج  یلم  نامزاس  میراودـیما 
دریگ و تروص  عیرـس  دیاب  تساوخرد  نیا  هتبلا  دـیریگ . رارق  ماو  ذـخا  تبون  رد  ات  دوشب  هداد  ماو  تساوخرد  اه  کناب  زا  یکی  هب  هلابق )

داهنشیپ ناوت  یم  جاودزا  ندومن  لهـس  ندرک و  هداس  هرابرد  هک  يرگید  هتکن  دشابن . يدایز  هلـصاف  ماو  تساوخرد  جاودزا و  نامز  نیب 
لغش و نکسم و  لثم  طیارش  ریاس  رگا  یتح  دنتـسه ، جاودزا  هب  دنمزاین  دندرک  ساسحا  هک  نیا  زا  سپ  رـسپ  ای  رتخد  هک  تسا  نیا  درک ،

ندش مهارف  زا  سپ  ار  ناشدوخ  كرتشم  یگدنز  یلو  دـنوشب  رهوش  نز و  یمـسر  تروص  هب  ات  دـنیامن ، جاودزا  هب  مادـقا  دوبن ، مهارف  ...
(. یــسورع اـت  دــقع  نارود  رارمتــسا   ) دنــشاب ناـشدوخ  نیدــلاو  لزنم  رد  ود  ره  ناـمز  نآ  اـت  و  دــننک ، زاــغآ  مزــال  ياــه  لقادــح 

خیرات ،ص381  ینباکنت دیرف  (، هغالبلا جهن  یعوضوم  همجرت  ،) تیناسنا يامنهار  . 1 ذخآم :  عبانم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ص437 ییوخ بایرز  سابع  همجرت  هفسلف ،
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؟ تسا اه  هچوک  نابایخ و  رانک  ادگ  ردقنیا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا اه  هچوک  نابایخ و  رانک  ادگ  ردقنیا  ارچ 

خساپ

. تسا هعماج  رد  یتاقبط  فاکـش  دوجو  نآ  مهم  لماوع  زا  یکی  هک  دراد ، یفلتخم  ددـعتم و  لماوع  للع و  اـم  يراداـن  رقف و  ًـالوصا  اـما 
هر و  دنبای ، تسد  یلوقعلاریحم  نالک و  ياهتورث  هب  لیحلا ، فیاطل  اب  كدنا  يا  هّدع  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  هعماج  طیارـش  هنیمز و  یتقو 
ار نارگید  قح  دـنا ، هدـش  دـنمتورث  هک  اهنآ  هچ  دـش ، دـنهاوخ  يرادان  رقف و  راچد  زین  رگید  يا  هّدـع  دـنیامیپب ، هبـش  کی  ار  هلاس  دـص 

لمع نآ  هب  دنـشاب و  دنب  ياپ  دوخ  یعامتجاو  یعرـش  یناسنا و  قوقح  هب  دارفا  هک  یطیارـش  رد  یعیبط و  طیارـش  رد  هنرگ  و  دـناهدروخ ؛
یـشورف نارگ  قاـچاق و  راـکتحا و  يدزد و  گـنرین و  ریوزت و  غورد و  هب  و  دـننک ، تخادرپ  ار  لاـملا  تـیب  نارگید و  قوـقح  و  دـننک ،

لمع یعامتجا  يداصتقا و  لیاسم  دُعب  رد  مالـسا  ینارون  ماکحا  رگا  دـش . دـهاوخن  ادـیپ  یتاقبط  داضت  فاکـش و  زگره  دـنوشن ، لسوتم 
هنافـسأتم میرذگب ، هک  نآ  شیادیپ  تّلع  أشنم و  زا  اما  دش . میهاوخن  يا ، هدرک  هراشا  امـش  هک  یتشز  لضعم  هدیدپ و  نینچ  راچد  دوشب ،

مدرم یـضعب  ياجبان  يزوسلد  دارفا و  یخرب  یتفـص  ادگ  نآ  دوش و  یم  هدهاشم  هدـیدپ  نیا  دوجو  يارب  زین  يرگید  لماع  ام  هعماج  رد 
ۀتیمک هنرگ  و  دـنا ، هتخادرپ  تورث  يروآ  عمج  زنک و  هب  هار  نیا  زا  دـنا و  هداد  رارق  ناـشدوخ  لغـشار  ییادـگ  هنافـسأتم  يا  هّدـع  تسا .

هنافسأتم یلو  دنهد  یم  رارق  ششوپ  تحت  دننک و  یم  نیمأت  ار  وا  دشاب ، دنمزاین  یسک  ًاعقاو  رگا  هیریخ ، تاسـسؤم  و  ینیمخ ( ماما  دادما 
. تسا يا  هفرح  ای  تسادگ و  ًاعقاو  رظن  دروم  يادگ  هک  دننک  قیقحت  دـنرادن  هلـصوح  مه  مدرم  دنتـسه و  يا  هفرح  دارفا  نیا  زا  يرایـسب 

دربب ار  وا  ما ، هدنام  هار  رد  دیوگ  یم  ًالثم  ای  دننکن ، کمک  اهنآ  هب  ورب و  دادما  ۀتیمک  هب  دنیوگب  دنوشب و  انتعا  یب  اهنآ  هب  مدرم  رگا  یلو 
هدمآ یمناخ  تفگ :  یم  يردارب  دهاوخن . ییادگ  يارب  يا  هلیـسو  ندنام ، هار  رد  رگید  دیامن ، سوبوتا  راوس  دـنک و  هیهت  شیارب  طیلب  و 

. مریگب کشزپ  تیزیو  شیارب  متفر  نم  متـسین ، مه  همیب  مریگب ، هرامـش  مرادـن ، لوپ  رتکد ، مورب  مهاوخ  یم  تفگ :  یم  هاگنامرد و  دوب 
هداد سپ  وا  دوب و  هتفرگ  هرامـش  شیارب  يرگید  سک  نم  زا  لبق  دـش  مولعم  داد . سپ  ار  شدوخ  هرامـش  نآلا  مناخ  نیا  تفگ :  روتیزیو 

تورث ۀلیـسو  ار  ییادگ  یخرب  ًاعقاو  هلب  دریگب . ار  شلوپ  دـهدب و  سپ  ددـجم  دریگب و  هرامـش  ای  دریگب ، لوپ  تساوخ  یم  ددـجم  دوب و 
دور یم  هک  ردارب  نآ  لثم  ای  دننک و  کمک  اهنیا  هب  دیابن  مدرم  دنا . هدرک  تداع  تسین ، تسپ  ناشیارب  ییادگ  و  دنا . هداد  رارق  يزودـنا 
ًالثم دنا و  هدز  ار  ناشلوپ  دنا و  هدنام  هار  رد  دنرادیم  راهظا  دننک و  هعجارم  هک  دراد  دوجو  زین  يدراوم  دننک . مادقا  دریگ ، یم  هرامش  و 

میورب ایب  مییوگب  رگا  یلو  دنهد ، یم  لوپ  هلـصافالب  زین  زوسلد  دارفا  یخرب  دـنراد . مزال  سوبوتا  هیارک  ناموت  لباز 5000  هب  نتفر  يارب 
لمع زا  ار  دارفا  نیا  دننک و  فرـص  تقو  يدارفا  رگا  دنهدب . سپ  ار  طیلب  دعب  یتح  تسا  نکمم  ای  دنـشک . یم  شیپ  مریگب ، طیلب  تیارب 

يداصتقا و أشنم  اه  هچوک  اهنابایخ و  رد  ادگ  دوجو  یتفـص و  ادگ  نیاربانب  داتفا . دهاوخ  جاور  زا  لمع  نیا  مک  مک  دنراد ، زاب  ناشدوخ 
نیا يروآ  عمج  دـهاش  يزور  تسا  دـیما  مدرم . يزوسلد  دارفا و  یخرب  یتفـص  ادـگ  یتاقبط و  داـضت  يراداـن و  رقف و  دراد :  یعاـمتجا 

یهاگ دننک و  یمن  يروآ  عمج  هب  مادقا  دننک و  یم  ضامغا  یهاگ  یلو  دنراد ، هفیظو  هتبلا  هک  میـشاب ، لوؤسم  ياهنامزاس  طسوت  دارفا ،
( یماظتنا لماوع   ) هطوبرم ياهورین  لماوع و  هب  ار  تفـص  ادگ  دارفا  نیا  دننک و  يراکمه  دـیاب  مدرم  هک  دـنوش  یمن  رادربخ  هجوتم و  زین 

... اءاشنا نامزیزع ، ۀعماج  ۀنحص  هحفص و  زا  ییادگ ، هدیدپ  ندش  هدیچرب  دیما  هب  دنهد . لیوحت 

؟ دیآ یم  يزیچ  هچ  زا  ینارگ  ًالصا  تسا ؟ ینارگ  ردقنیا  هچ  يارب 
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شسرپ

؟ دیآ یم  يزیچ  هچ  زا  ینارگ  ًالصا  تسا ؟ ینارگ  ردقنیا  هچ  يارب 

خساپ

رد ینک و  هعلاطم  ، مروت داصتقا و  هب  طوبرم  تالاقم  اهباتک و  رد  دـیاب  یم  هک  دراد ، ینوگانوگ  فلتخم و  لـماوع  لـلع و  مروت  ینارگ و 
. تسا دـیلوت  هضرع و  شهاک  ینارگ ، دوجو  هدـمع  لماوع  زا  یکی  تسا . توافتم  زین  لماوع  نیا  تواـفتم ، طیارـش  نوگاـنوگ و  عماوج 

یلو تسا  مک  هضرع  یتقو  یلو  دبای ؛ یم  یلوزن  ریـس  اهتمیق  دنک و  یم  ادیپ  شهاک  اهتمیق  دوخ  هب  دوخ  دـبای ، شیازفا  الاک  هضرع  یتقو 
. دراد دوجو  هعماج  رد  هک  تسا  یتاقبط  فاکـش  رگید ، مهم  لماوع  زا  دـنک . یم  ادـیپ  يدوعـص  ریـس  اهتمیق  هاوخاـن  هاوخ  داـیز ، اـضاقت 
ار نیمأت  ییاناوت  اهنت  هن  دـنراد ؛ ار  الاب  ياهتمیق  اب  الاک  دـیرخ  يارب  نکمت  ییاناوت و  دـنرادروخرب ، یبوخ  يداصتقا  عضو  زا  هک  ییاـهنآ 

لماع دـنزیر . یم  رود  ار  اـهالاک  دـننک و  یم  فارـسا  رگید ، ریبعت  هب  دـننک و  یم  فرـصم  مه  ناـشدوخ  فرـصم  زا  شیب  هکلب  دـنراد ،
نارگید زا  رتالاب  ندرگورـس  کی  دنهاوخ  یم  هشیمه  هّفرم  هقبط  تساه . یمـشچ  مه  مشچ و  دراد ، شقن  اهتمیق  شیازفا  رد  هک  يرگید 
نامتخاس يرامعم  لزنم و  روکد  رد  بترم  فارشا  هقبط  هک  دینیب  یم  اذل  دنوشب ، اهنآ  لثم  دنهاوخ  یم  هشیمه  زین  رگید  تاقبط  دنـشاب و 

زا هعماـج ، دارفا  رگید  هب  تبـسن  اـت  دـننک ، یم  داـجیا  رییغت  بترم  روطب  اـهینامهم و ...  ترفاـسم و  بادآ  ندیـشوپ و  ساـبل  ناـملبم و  و 
دنهاوخ یم  مه  نارگید  رورم  هب  دننک ، یم  دُم  ار  يدـیدج  زیچ  اهنآ  یتقو  دنـشاب . کت  فورعم ، لوق  هب  دنـشاب و  رادروخرب  یگتـسجرب 
باسح هب  دُم  رگید  دنک و  یم  ادیپ  یمومع  تلاح  کی  دـیدج  دـُم  نامز ، رورم  هب  دـننک و  یم  يوریپ  دـُم  زا  اذـل  دنـشاب ، کت  اهنآ  لثم 

دننک یم  یعـس  هرابود  اذـل  دـندش ، اهنآ  لثم  مه  نارگید  دـننیب  یم  فارـشا  هفرم و  هقبط  دوش . یم  هعماج  مسر  تداع و  هکلب  دـیآیمن ،
یگدنز ياهجرب  ماوع ، فورعم  لوق  هب  دنک و  یم  لکـشم  راچد  ار  هعماج  دراد و  همادا  هشیمه  ریـس  نیا  دـننک و  دراو  يدـیدج  ياهدـُم 

یم یگدـنز  رد  جـیار  دراوم  زا  ردـقچ  نیبب  نک ، رکف  نارگید  دوخ و  یگدـنز  هب  يا  هظحل  زیزع ، ردارب  دوش . یم  نآ  ياهجرخ  زا  شیب 
هتـشاد ار  شرف  نالف  ًامتح  ناسنا  ًالثم  هک  نیا  دنک . یمن  دراو  ناسنا  یگدنز  تایح  ۀمادا  هب  يا  همطل  چیه  شندوبن  هک  ینک ، ادـیپ  یناوت 
تکوم مدآ  نیا  ارچ  دنیوگ  یم  ای  دوش ، یم  لتخم  یگدنز  درک و  یگدنز  ناوت  یمن  دشاب ، تکوم  رگا  دـشاب ، هتـشاد  یلاق  ًامتح  دـشاب ،

؟ تسـشن ناوت  یمن  نیمز  يور  ایآ  دـشاب ، هتـشادن  ناملبم  لزنم  رگا  دـشک . یم  تاجخ  نانامهیم  ربارب  رد  شدوخ  هناخ  بحاص  اـی  دراد 
ناسنا هک  یطرـشب  یلو  درادن ، یعنام  دوشب ، ارجا  تاموسر  رگا  تسا . مسر  دـنیوگ  یم  ارچ ؟ مییوگ  یم  میرخب . ناملبم  دـنیوگیم  یلو 

رگا يا  هدع  دنک . یم  دایز  ار  اه  یمـشچ  مه  مشچ و  نیا  هناتـسود  یگداوناخ و  ياهدـمآ  تفر و  اه و  ینیـشن  بش  دوشن  لکـشم  راچد 
دارفا اب  دـیاب  ترـشاعم  ًاتدـعاق  یلو  تسا  ترـشاعم  هب  جاـتحم  دـنمزاین و  ناـسنا  ًـالوصا  دـنوش و  یم  اوزنا  هب  مهتم  دـننکن ، دـمآ  تفر و 

رظن زا  هک  ییاهناسنا  اب  رگا  یلو  دشاب . یـضار  شدوخ  دوجوم  یگدـنز  زا  ناسنا  ات  دریگ ، تروص  يداصتقا  رظن  زا  رت  نییاپ  ای  حطـسمه 
دروم تسا  نکمم  زین  یهاگ  ددرگ و  یم  یگدنکفارـس  تلجخ و  راچد  دـنراد ، رارق  يرتـالاب  حطـس  رد  یگدـنز  تـالمجت  يداـصتقا و 
یتقو دـهد و  یم  شیازفا  ار  اهاضاقت  اه  یمـشچ  مه  مشچ و  نیا  دـنک ، هسیاقم  اهنآ  اب  ار  دوخ  دریگ و  رارق  نادـنزرف  هداوناخ و  شنزرس 

دوخ هک  تسا ، يراکیب  یلبنت و  تسا ، رثؤم  اهتمیق  شیازفا  رد  هک  يرگید  لماع  دـبای . یم  شیازفا  زین  اـهتمیق  درک ، ادـیپ  شیازفا  اـضاقت 
هب هجوت  تسا . هعماج  نآ  تورث  هدـننک  نییعت  يا  هعماج  ره  رد  دـیلوت  نازیم  ددرگ . یم  اهتمیق  شیازفا  هجیتن  رد  دـیلوت و  شهاک  ثعاـب 
یم تیصو  شلاوما  دروم  رد  یلع ( ترضح  نینمؤملاریما  تسا . ّتیمها  زئاح  رایـسب  مالـسا  رد  دشر ، عناوم  اب  هزرابم  نآ و  دشر  دیلوت و 

هب ار  نآ  دیاوع  طقف  دراذگب و  یقاب  ارم  لاوما  لصا  هک  منک  یم  طرـش  تسا ، هدش  راد  هدهع  ار  لاوما  یتسرپرـس  هک  یـسک  اب   : " دیامرف
اهلخن هنیمز  نیا  رد  ات  دوشن ، هتخورف  زین  هد  نیا  ياه  لخن  ياه  هناوج  هک  منک  یم  طرشو  دنک  قافنا  تسا ، هدش  هداد  روتسد  هک  یقیرط 
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دیلوت ینابم  ناونع  هب  شا  هیامرس  دیامرف  یم  شرافـس  ماما ( هک  ینک  یم  هظحالم  ( 1 .) دوش لکـشم  ناگدننیب  رب  هدرب و  ورف  مهرد  هخاش 
دیلوت دوش ، قافنا  نآ  لصا  رگا  یلو  دنک ، ادیپ  همادا  دیلوت  بتارم  ات  دوش ، قافنا  نآ  يدـیاع  دوس و  هکلب  دوشن ، قافنا  دـنامب و  ظوفحم 

ناشدوخ تالماعم ، ياه  هاگنب  زا  یخرب  دـیلوت ، هن  دراد ، قنور  يراجت ، یلّالد و  ياـهراک  اـم  هعماـج  رد  هنافـسأتم  یلو  دوش . یم  لـتخم 
رادیرخ هدنشورف و  هک  یهاگنب  قوقح  رب  هوالع  شورف ، دیرخ و  نیا  زا  دنـشورف و  یم  نارگید  هب  يرتالاب  تمیق  اب  دنرخ و  یم  ار  لزانم 

ناراد هیامرـس  ياه  هیامرـس  هک  نیا  ياجب  فسأت  لامک  اب  هارمه و ...  نفلت  شورف  دـیرخ و  زین  و  دـنرب . یم  مه  يدوس  کی  دـنریگ  یم 
فرـصم هب  هدـننک  دـیلوت  زا  هک  ینامز  ات  سانجا  دوش و  یم  فرـصم  يزاب  لالد  رد  دوشب ، فرـصم  ییانبریز  يدـیلوت و  روما  رد  روشک 

هب هک  هدننک  دیلوت  دنربب . دوس  دنهاوخ  یم  زین  اه  هطساو  نیا  ۀمه  دراذگیم و  رس  تشپ  ار  يرورضریغ  هطـساو  نیدنچ  دسر ، یم  هدننک 
دوش و یم  فقوتم  شدـیلوت  دـنک و  یم  اـهر  ار  شراـک  دوش و  یم  درـسلد  رورم  هب  درب و  یمن  يدوس  هدرک ، تقاـمح  ناـیاقآ  نیا  ریبعت 
مدرم و تسا و  راـمیب  اـم  روشک  داـصتقا  درخب و ...  دـیاب  تمیق ، ربارب  اـههد  اـب  ار  اـهالاک  زین  هراـچیب  هدـننک  فرـصم  و   ... تسکـشرو و

ناوج لسن  دور  یم  دیما  دنا :  هدرکن  تّمه  نآ  شیازفا  دیلوت و  رد  دیاب ، هک  هنوگ  نآ  دنا و  هتـشاد  ریبدت  ءوس  هنافـسأتم  مه  ام  نالوؤسم 
يداصتقا ییافوکش  دهاش  هدنیآ  رد  دنهد و  تاجن  ار  رامیب  داصتقا  نیا  دنوش  قفوم  عناوم ، اه و  هشیر  ییاسانـش  قیمع و  هعلاطم  اب  روشک 

همان 24 مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  ذخآم :  عبانم و  یشاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . زوریپ  قفوم و  اءاشنا ... میشاب .

؟ دنراد يرترب  نارگید  رب  تاداس  ارچ  سپ  تسا  ياهلیبق  یموق و  يرترب  یتاقبط و  ماظن  فلاخم  مالسا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دنراد يرترب  نارگید  رب  تاداس  ارچ  سپ  تسا  ياهلیبق  یموق و  يرترب  یتاقبط و  ماظن  فلاخم  مالسا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

لیذ تاکن  هب  هجوت  اب  یلام  يرترب  ۀنیمز  رد  . 1 داد : رارق  یـسررب  دروم  اههنیمز  یخرب  رد  ناوتیم  ار  تاداس  ریغ  رب  تاداس  يرترب  تلع 
يارب سمخ  رد  هک  یمهس  ًالوا ; درادن : یتافانم  هنوگ  چیه  مالسا  یعامتجا  تلادع  حور  اب  مشاه  ینب  هب  سمخ  مهس  زا  یمین  صاصتخا 

ناگداتفا راک  زا  اهنت  نیاربانب  اهنآ ، لاس  کی  زاین  ةزادـنا  هب  مه  نآ  دـباییم ، صاـصتخا  اـهنآ  نادـنمزاین  هب  طـقف  هدـش  نیعم  تاداـس 
. دـنراد ار  نآ  زا  هدافتـسا  قح  دـناهدرک ، ادـیپ  یگدـنز  هنیزه  رظن  زا  يدام  لکـشم  یتّلع  هب  هک  يرگید  دارفا  ای  میتی و  ناکدوک  ناراـمیب 

دوجوم تاداس  يدنمزاین  زا  تاداس  مهـس  رگا  ًاثلاث ; دنیامن . فرـصم  تاکز  زا  يزیچ  دنرادن ، قح  تاداس  نادنمزاین  نادنمتـسم و  ًایناث ;
رد هک  تسا  نشور  قوف  تاـکن  هب  هجوـت  اـب  لاـح  دوـمن . فرـصم  رگید  فراـصم  رد  تخیر و  لاـملا  تیب  هب  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، رتـشیب 

دنناوتیم تاداس  ریغ  نادـنمزاین  اریز  تسا  هدـشن  هدراذـگ  تاداس  ریغ  تاداس و  نیب  يّدام  رظن  زا  يزایتما  توافت و  هنوگ  چـیه  تقیقح 
هدافتـسا سمخ  لحم  زا  دـنناوتیم  اهنت  زین  تاداس  نادـنمزاین  و  دـنمورحم ، سمخ  زا  یلو  دـنریگب ، تاکز  لحم  زا  ار  دوخ  لاس  جراخم 

رود يارب  تقیقح  رد  تاکز   ) یمومع لاوما  هب  یبای  تسد  زا  تاداـس  ندوب  مورحم  اریز  دـنرادن ; ار  تاـکز  زا  هدافتـسا  قح  اـما  دـننک ،
یمومع لاوما  رب  ار  دوـخ  ناـشیوخ   9 ربمایپ هک  دـتفین  نافلاخم  تسد  هب  ياهناـهب  اـت  تسا  مهـس  نیا  زا   9 ربمایپ نادنواشیوخ  نتشادهگن 

هب و  دنـشاب . مرتحم  هزنم و  دنراد ،  9 ربمایپ هب  هک  یکیدزن  رطاخ  هب  تاداس  دهاوخیم ، لاعتم  دـنوادخ  رگید ، فرط  زا  تسا  هدرک  طلـسم 
، دنتفین يراوخ  تلذ و  هب  ات  داد  رارق  نانآ  يارب  دنکب ، ناشزاین  عفر  هک  يدح  ات  ار  سمخ  اذل  دنشابن ، جاتحم  مدرم  لاوما  تاکز   ) كرچ
هب مارتحا  9 و  ربمایپ صخـش  هب  تبـسن  مارتحا  عون  کی  تسا  هدومرف  ررقم  تاداس  هب  تبـسن  دنوادخ  هک  يونعم  مارتحا  نیا  تسا  یهیدب 

ناونع هب  هن  نکل  دنمرکم ، مرتحم و  تاداس  تیب و  لها  هک  تفریذپ  دیاب  نخـس  رگید  هب  تسا  مدرم  تیادـه  هار  رد  وا  نایاپیب  تامحز 
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... تلادع و دیحوت ، اه ، شزرا  زا  میرکت  9 و  ربمایپ زا  لیلجت  اهنآ ، زا  لیلجت  دنتسه ،  9 ربمایپ ۀیرذ  هکنیا  رابتعا  هب  هکلب  داژن ، ای  موق  کی 
نازیملا ریسفت  ۀیمالسالا /  بتکلاراد  ص 402 ، ;ج 20 ، ص 182  نارگید ج 7 ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  تسا ( 

 / ییابطابط همالع  يرکف  یملع و  داینب  رشن  ص 481 ، ص 157 ;ج 16 ، ینادمه ج 9 ، يوسوم  رقاب  دمحمدیس  همجرت  ییابطابط ،  همالع 
هرابنیا رد  میرک  نآرق  ناوج )  لسن  تاراشتنا  ، 172 یناحبس ص 168 ـ  رفعج  يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  یبهذم  ياهخساپ  اهـشسرپ و 

تـساوخرد متلاسر  رب  امـش  زا  یـشاداپ  چـیه  نم  وگب  يروـش 23 ) ;) ََیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْـملا  ـآلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکل   ?›َ َْسأ ـآل َّ  لـُق  : " دـیامرفیم
همطاـف و یلع و  تبحم  ناـکیدزن  هب  تبحم  زا  روـظنم  دوـشیم ، هدافتـسا  ددـعتم ، تاـیاور  زا  مناـکیدزن "  نتـشاد  تـسود  زج  مـنکیمن 

دنچ ره  یعاـمتجا  بصاـنم  روما و  رد  . 2 دـشابیم . ناـنآ  قوقح  أدا  هب  ماـیق  مارتحا و  زین ، تبحم  نیا  راـثآ  دـشابیم . ود : نآ  نادـنزرف 
نوئش مامت  هک  تسا  يدادادخ  یهلا و  بصنم  کی  اریز  دنراد ، يرترب  همه  زا  تماما  بصنم  دروم  رد  موصعم  ناماما  9 و  ربمایپ تیبلها 

تیحالـص و بصنم  ماـقم و  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دریگیمن ، قـلعت  يرگید  درف  رب  موـصعم  ناـماما  رب  زج  درادرب و  رد  ار  لـیاضف  ـالاو و 
زا دـشاب ، صوصخم  طیارـش  یناسفن و  تالامک  ياراد  دـیاب  ددرگ ، لیان  تماما  ماـقم  هب  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسا  مزـال  یتاذ  تیلباـق 

يراددوخ دشاب و  هتشاد  ربص  یـصاعم  دروم  رد  ددرگن ، هانگ  بکترم  دشاب ، طلـسم  ًالماک  شیوخ  سفن  رب  دیآرب ، یهلا  تاناحتما  ةدهع 
ریغ تاداس و  نیب  یقرف  یعامتجا  رگید  بصانم  دروم  رد  یلو  دروآ . ياج  هب  ار  اـهنآ  دـشاب و  راـبدرب  تاـبجاو  ماـجنا  دروم  رد  دـنک و 

شاداپ لیاضف و  رد  تسا 3 . رتقیال  بصنم  نآ  هب  نارگید  زا  وا  دـشاب . ياهتـشر  ای  هفرح  هب  صـصختم  دـهعتم و  سکره  تسین  تاداس 
تهج زا  مرکاربمایپ  هب  باستنا  يدرف  ياهتقایل  اهیگتسیاش و  اهتیلباق و  اوقت و  ملع و  تفرعم  يالاب  حطس  تهج  هب  تیبلها ،  يورخا 

لیاضف و بسک  رد  تاداس  ریغ  هچ  تاداـس و  هچ  نارگید  نیموصعم  زا  ریغ  اـّما  دـنراد ، تیحجرا  نارگید  رب  يورخا  شاداـپ  تلیـضف و 
اوقت و رایعم  هکلب  تسین  نانآ  يرترب  تلیـضف و  رب  لیلد  تیبلها ،  هب  ندوب  بستنم  یتح  دنتـسه ، رادروخرب  هجرد  کی  زا  يورخا  باوث 

يرادساپ تمرح و  ظفح  رد  نانآ  تیلوئـسم  اریز  دنکیم ، نادنچود  ار  ناشرفیک  شاداپ و  نادناخ  نیا  هب  باستنا  هتبلا  تسا  اهنآ  نامیا 
ِنِإ ِنلا  ِءآَـسّ ِم  َنـّ ٍدـَـحَأَک  َُّنتـَْـسل  ِِیبَّنلا  ّ َءآَِـسن  َـ َی : " دــیامرفیم  9 ربماـیپ ناـنز  ةراـبرد  مـیرک  نآرق  تـسا  رتنیگنــس  نادــناخ  نـیا  مـیرح  زا 

ندوبن ربارب  رب  قوف  ۀیآ  ... " دینک ، هشیپ  اوقت  رگا  دیتسین  یلومعم  نانز  زا  یکی  نوچ  مه  امـش  ربمایپ : نارـسمه  يا  بازحا 32 ) ... ;) َُّنْتیَقَّتا
رتشیب دنشاب و  هتشاد  يرتشیب  تیاعر  شـشوک و  یهلا  فیلاکت  لاثتما  رد  هک  نانآ  رب  تسا  بجاو  دراد ، هراشا  نانز  ریاس  رب   9 ربمایپ نانز 

رتفد تاراـشتنا  زکرم  ینیما ص 55 ، میهاربا  تماـما  یلک  لـئاسم  یـسررب  ر.ك  دـنهد (. جرخ  هـب  طاـیتحا  ادـخ  نـید  رد  رگید  ناـنز  زا 
 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 27 ، ج 9 ، ص 194 ، نارگید ج 7 ، يزاریش و  مراکم   .. تیآ نآرق  مایپ  مالسا /  تاغیلبت 

تسیچ عامتجا  رد  مدرم  ۀطبار  بوخ و  هعماج  نتشاد  یعامتجا  تلادع  ةراب  رد  تایاور  نآرق و  رظن 

شسرپ

تسیچ عامتجا  رد  مدرم  ۀطبار  بوخ و  هعماج  نتشاد  یعامتجا  تلادع  ةراب  رد  تایاور  نآرق و  رظن 

خساپ

رامـش هب  مالـسا  مّهم  ياههیاپ  زا  یکی  لدـع  هک  اجنآ  ات  دراد ، تلادـع  عوضوم  هب  هک  تسا  يدـیدش  هّجوت  مالـسا  گرزب  تازاـیتما  زا 
زا دشاب ، مکاح  یتسود  قشع و  تیمیمص  و  افـص ، تبحم  رهم و  يربارب  يردارب و  نآ  رد  هک  ملاس  ياهعماج  داجیا  يارب  مالـسا  دیآیم .

أـسن هروس  رد  دـنوشن . جراخ  لدـع  ریـسم  زا  زگره  و  دـننک ، تیاعر  ار  تلادـع  یگدـنز  لحارم  مامت  رد  هک  هتـساوخ  دوخ  ناوریپ  ۀـمه 
نینمؤم يا  ( 135، أـسن  ) نِیبَْرق  ?َ ْـالاَو ِْنیَدـِل   َ َْولا َِوأ  ْمُکِـسُفنَأ  ََّیَلَع  َْولَو  ِهَِّلل  َءآَدَهُـش  ِطْـسِْقلِاب  َنیِم   َ َّوَق ْاُونوُک  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ََّـ " َی میناوخیم
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مالسا دشاب ". امش  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  ای  دوخ  ررض  رب  دنچ  ره  دیهد ، یهاوگ  ادخ [ مکح  قفاوم   [ ادخ يارب  دیـشاب و  تلادع  رادهگن 
َنوـُنِمْؤُْملا اَـمَّنِإ  : " دـنادیم رگید  مه  ردارب  ار  ناـنمؤم  ۀـمه  هدرک و  عـنم  ار  تیمورحم  ضیعبت و  عوـن  ره  یعاـمتجا  تلادـع  نیمأـت  يارب 

لدـع ساسارب  یعامتجا  طباور  هک  دراد  یناوارف  تیاـنع  بلطم  نیا  هب  مالـسا  دـنردارب . رگیدمه  اـب  نینمؤم  اـنامه  تارجح 10 ) ;) ٌةَوْخِإ
ار هعماج  ریقف و  میتی  هیاـسمه  رـسمه ، دـنزرف ، رداـم ، ردـپ و  ادـخ ، قح  هک  تسا  هدرک  عضو  دارفا  ۀـمه  يارب  یقوقح  ور ، نیا  زا  دـشاب ;

لمع قوقح  نیا  هب  ناناملسم  رگا  تسا  یهیدب  دناهدرک . صّخشم  قح  هاجنپ  يدرف  ره  يارب  قوقح  ۀلاسر  رد   7 داّجسماما دوشیم . لماش 
تـشگیم شخب  تّذل  نیریـش و  رایـسب  ناسنا  يارب  یگدـنز  و  دـشیم ، رارقرب  هعماج  رد  تیمیمـص  افـص و  شیاسآ  هافر و  دـندرکیم ،

زا دراذگیمن . درم ، نز و  ییاتـسور  يرهـش و  ریقف ، دـنمتورث و  نیب  یقرف  زگره  و  دـنادیم ، يواسم  نوناق  ربارب  رد  ار  دارفا  ۀـمه  مالـسا 
زا ار  امش  ۀمه  ام  مدرم  يا  تارجح 13 ) ;) َیَثنُأ َو  ٍرَکَذ  ِم  نّ مُک  َـ َنْقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " دنردام ردپ و  کی  زا  اهناسنا  همه  مالسا  هاگدید 

، ار نوناق  ربارب  رد  میلـست  تعاطا و  نآرق  هک  تسا  ياهزادنا  هب  نوناق  ربارب  رد  اهناسنا  ۀـمه  يواست  لصا  ّتیمها  میدـیرفآ "  ینز  درم و 
یمالـسا مکاح  رب  تسا و  هدرک  عضو  تلادع  ساسارب  ار  دوخ  يداصتقا  ۀـمانرب  مالـسا  ۀیآ 65 ) . أسن ، دنادیم (. نامیا  ققحت  طیارـش  زا 
يداصتقا زواجت  ملظ و  عون  ره  زا  و  دـهد . شرتسگ  نکمم  لیاسو  مامت  اـب  يداـصتقا و  ياـههنیمز  ماـمت  رد  ار  تلادـع  هک  هدومن  بجاو 

ر.ك تـسا (  هدوـمن  رداـص  ار  ناــفلختم  تازاــجم  روتــسد  ییازج  نیناوـق  عـضو  اــب  هدرک  عـنم  یــشورف  مـک  راــکتِحا ، اــبر ، دــننام 
ود نیب  رگا  هک  دهدیم  روتسد  ناناملـسم  هب  یعامتجا  تلادع  داجیا  يارب  دیجم ، نآرق  یناحبسرفعج ص 389 ) . یمالساتموکحینابم 

َنینِمؤُملا َنِم  ِناتَفغا  نِا َطـ و  : " دنزاس رارقرب  یتشآ  حلـص و  اهنآ ، نایم  هک  تسا  نارگید  هفیظو  تفرگرد  یگنج  دـش و  یفالتخا  هفیاط 
لها زا  هفیاـط  ود  رگا  تارجح 9 )  ) هّللا ِرمَا  َیِلا  َِءیفَت  َیّتَـح  یغبَت  یتَّلا  اوِلت  َـ قَف َيرخُـالا  یَلَع  امُهغدـِحا  تََغب  نِاَـف  اـمُهَنَیب  اوِحلـصَاَف  اولَتَتقا 

نآ اب  درک ، ملظ  يرگید  رب  اهنآ  زا  یکی  رگا  دیزاس و  رارقرب  حلص  اهنآ  نیب  نانمؤم  امش  هتبلا  دنزیخرب ، ینمـشد  لاتق و  هب  مه  اب  نامیا 
دنچ هدمآ  عامتجا  رد  مدرم  ۀطبار  نانمؤم و  قوقح  ةرابرد  موصعم  ناماما  زا  هک  یثیداحا  رد  دیآ ". زاب  ادـخ  نامرف  هب  ات  دـینک  لاتق  ملاظ 

.] دـنایامنیم وا  هب  شیاهيدـب  اـهیبوخ و   [ تسوا مشچ  هلزنم  هب  تسا  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  : " دومرفقداـصماما دوشیم : ناـیب  هنومن 
تناـیخ دوـخ  ردارب  هب  ناملـسم  صخـش  زگره  تسا  وا  ياـمنهار  دـهدیم [. ناـشن  ار  شیاـهییابیز  اـهیتشز و   [ تـسا وا  هـنیآ  دـننامه 

زیاج ار  وا  تبیغ  ییوجبیع و  و  دیوگیمن ، غورد  وا  هب  دربیمن ، راک  هب  هعدخ  گنرین و  شراک  رد  درادیمن ، اور  متـس  وا  هب  دنکیمن ،
ناملسم ردارب  ناملسم  : " دومرف يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ  نینچ  مه  ینیلک ج ص 166 و 174 ) . خیش  یفاک  لوصا  ." درامشیمن (

دننک ششوک  یعس و  هک  نیملسم  رب  تسا  راوازس  و  دنکیمن ، تنایخ  وا  هب  درمـشیمن ، کچوک  راوخ و  ار  وا  دنکیمن ، ملظ  وا  هب  تسا 
یـضعب رب  یـضعب  دـنیامن  هّجوت  تیانع و  دنتـسه و  دـنمزاین  هک  یناسک  هب  کمک  رگیدمه و  يراـی  تدـعاسم و  ندومن و  يراـکمه  رد 

: دیامرفیم هک  تسا  حـتف  هروس  ۀـیآ 29  هب  هراشا  مُهَْنَیب  ُءآَمَحُر   ( " نامه  " هدرک ( رما  نادـب  دـنوادخ  هک  دنـشاب  ناـنچ  هک  نآ  اـت  رگید ،
نآ زاب  دننابرهم ". قفـشم و  رایـسب  رگید  کی  اب  تخـس و  لد و  يّوق  رایـسب  نارفاک  رب  شناهارمه  نارای و  تسادخ و  ةداتـسرف  دـمحم  "

هب رگا  يراد  تسود  تدوـخ  يارب  ار  هچنآ  رادـب ، تـسود  تناملـسم  ردارب  يارب  : " دـناهدومرفقداصماما يرگید  تـیاور  رد  ترـضح 
يراددوخ وا  قح  رد  ناسحا  تمدخ و  زا  نکم  هقیاضم  وا  زا  درک ، ادیپ  جایتحا  يزیچ  هب  وا  رگا  هاوخب و  وا  زا  يدرک  ادـیپ  جایتحا  يزیچ 

تـسا بیاغ  یتقو  تسا  وت  نابیتشپ  زین  وا  هک  شاب  وا  ناـبیتشپ  دـنکن . يراددوخ  اـهیکین ، زا  وت  هب  تبـسن  مه  وا  نکم و  لـالم  راـهظا  و 
نامه ص  " یتسه ( وا  زا  وت  وت و  زا  وا  رادب . یمارگ  نک و  لیلجت  ار  وا  ورب . شندید  هب  ددرگرب ، رفـس  زا  وا  نوچ  نک  ظفح  ار  شیوربآ 

. ( 170
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خساپ

 . رقف -2 نامیا . فعض  -1 تسین .  لماوع  نیا  زا  ینثتـسم  مه  ام  هعماج  دراد و  یگتـسب  یفلتخم  لـماوع  هب  عماوج  رد  يدزدو  جاور  ج4 -
هاگن زا  ار  اه  هدیدپ  لماوع و  مامت  تسا  لکوت  مک  هک  یسک  تسا ,  یلکوت  مک  زا  یـشان  نامیا  فعـض  نامیا :  فعـض  - 1 يراکیب . -3

هب يدعبت  تسد  دوش و  بلاغ  نآ  رب  دنوادخ  هب  لکوت  نامیا و  تردـق  اب  اما  دـنک . یگدـنز  رقف  رد  يدرف  تسا  نکمم  درگن .  یم  يدام 
رایسب ار  رقفو  رفک  زرم  ناشیا  ارفک }  نوکی  نا  رقفلا  داک   : } دنیامرف یم  مالسلا »  هیلع  قداص  ماما  رقف :  - 2 دنکن .  زارد  نارگید  قوقح 

هب يدعت  يدزد و  دیای و  شرتسگ  هعماجرد  شا  هنماد  رقف  هک  دوش  یم  ثعاب  ینغ  ریقف و  نیب  فاکـش  دـننک .  یم  یفرعم  مه  هب  کیدزن 
دشاب و هتشادن  یلغـش  یـسک  یتقو  ینعی : دراد . رارق  رقف  هعومجم  ریز  ناوت  یم  ار  هصیـصخ  نیا  يراکیب :  - 3 دوش .  دایز  نارگید  لاوما 

يدزد جاور  رب  يا  هزادنا  هب  قوف  لماوع  زا  کی  ره  تروص  ره  هب  دنز .  یم  يدزد  هب  تسد  دـشاب  لکـشم  راچد  دوخ  شاعم  رارما  يارب 
هـس ره  هنیمز  هنافـسأتم  مه  ام  هعماج  رد  تسناد  هتـسباو  قوف  لماوع  زا  یکی  هب  ار  اه  يدزد  همه  أشنم  ناوت  یمن  دراد و  ریثأت  هعماـج  رد 

 . دراد دوجو  قوف  لماع 

؟  تسیچ لاملا  تیب  ياجبان  فرصم  تافلخت و  هب  تبسن  يربهر  مظعم  ماقم  لمعلا  سکع 

شسرپ

؟  تسیچ لاملا  تیب  ياجبان  فرصم  تافلخت و  هب  تبسن  يربهر  مظعم  ماقم  لمعلا  سکع 

خساپ

لاـمعا زین  ییاـج  هب  ياـهتیعطاق  مهدیم و  نـالوؤسم  زا  یخرب  هب  یناوارف  تارکذـت  یـصوصخ  روـط  هـب  نـم  دـناهدومرف  اـهراب  ناـشیا 
هتـشاد سکع  رثا  تسا  نکمم  دراوم  نیا  زا  يرایـسب  شخپ  دوـش . شخپ  نوـیزیولت  وـیدار و  زا  زیچ  همه  تسین  حالـص  یلو  دـنرادیم ؛

کی تیعطاق  اب  تالکشم  همه  هک  نیا  هوالع  دشاب . یمومع  مالعا  رد  تحلصم  هک  دیآ  شیپ  يرگید  صاخ  طیارـش  هک  نیا  رگم  دشاب ؛
تروص نیا  ریغ  رد  تسا ؛ هعماج  داحآ  حالصا  دراد ، تیمها  هچنآ  دراد . يزیرهمانرب  تسایـس و  ریبدت ، هب  زاین  ددرگیمن و  لح  لوؤسم 
يربهر مهم  هفیظو  هک  نیا  رگید  هتکن  تسا ؟ هتخاس  يراـک  هچ  هرادا  سیئر  تسد  زا  دنـشاب ، فلختم  هرادا  کـی  ياهدـنمراک  همه  رگا 

مهم یلـصا و  فیاظو  زا  دـنک ، تلاخد  یئزج  نوگانوگ و  لئاسم  رد  لوا  زارت  لوؤسم  کی  رگا  تسا و  ماظن  یلک  ياهتسایـس  میـسرت 
J .} دنامیم زاب  دوخ 

؟  یتخبدب تکالف و  رد  یهورگ  دننک و  یم  یگدنز  یشوخ  رد  يا  هدع  هک  تسین  ملظ  ایآ 

شسرپ

؟  یتخبدب تکالف و  رد  یهورگ  دننک و  یم  یگدنز  یشوخ  رد  يا  هدع  هک  تسین  ملظ  ایآ 

خساپ
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فادها و لیلد  هب  توافت  نیا  دنراد . رارق  یفلتخم  ياهتیعضو  رد  یسایس  يداصتقا و  طیارش  رظن  زا  مه  دادعتسا و  رظن  زا  مه  رشب  دارفا 
زا نآ  رد  دوجوم  ياهناسنا  همه  هک  دینک  ضرف  ار  ییایند  امـش  [ PRG .] تسا مکاح  ناسنا  شنیرفآ  نایرج  رب  هک  تسا  یصاخ  هفـسلف 

تاـیح یگدـنز و  لکـش  هاـگ  نآ  دوبن ، لـصاح  نآ  رد  زین  يرییغت  تواـفت و  چـیه  دـندوب و  ناـسکی  يداـصتقا و ... يرکف ، طیارـش  رظن 
هک ارچ  هن ! املـسم  دشیم ؟ هتـشاک  ینیمز  دمآیم و  رد  شدرگ  هب  ياهناخراک  تروص  نیا  رد  ایآ  دمآیم ؟ رد  یتروص  هچ  هب  یعامتجا 
زا سک  چیه  نوچ  دشیمن ؛ هدهاشم  نانآ  رد  یکّرحت  چـیه  نینچ  مه  دـناهدش . ضرف  ناسکی  همه  درادـن و  يزاین  رگید  سک  هب  یـسک 

ياهنوگ هب  شنیرفآ ، فادـها  للع و  هلـسلس  هب  انب  تعیبط ، نیا  رد  یناـسنا  ماـظن  هک  مینیبیم  دـسرب . وا  هب  دـهاوخب  اـت  تسینبقع  يرگید 
دوشیم و نینچ  اپورا  رگید  زور  دندوب و  تردـق  تورث و  عبنم  ناهج و  تردـق  ربا  ود  ناریا  مور و  يزور  اذـل  تسا . هدـش  میظنت  صاخ 

نیب زا  هدش و  یـشالتم  یـصاخ ، طیارـش  اب  ندـش  ریگرد  اب  دـنیآیم و  دوجو  هب  اهتردـق و ...  اهنّدـمت ، دراذـگیم . لاوز  هب  ور  سپس 
اـهتوافت و رد  اـهتکرح ، نـیا  هـمه  هفــسلف  [ PRG .] دراذـگیم دوـجو  هـصرع  هـب  اـپ  يدـیدج  نّدـمت  اـهنآ  رتسکاـخ  زا  دـنوریم و 

شنیرفآ وا  تایآ  زا  مکناولاو  مکتنـسلا  فـالتخا  ضرـالاو و  تاوامـسلا  قلخ  هتاـیآ  نم  و  دـیامرفیم : نآرق  هک  ناـنچ  تساـهفالتخا ؛
، مینک هاـگن  ثحب  هـب  رگید  ياهـیواز  زا  رگا  [ PRG (.] هـیآ 22 مور ، ، ) M} تسامـش ياهگنر  اـهنابز و  فـالتخا  نیمز و  اهنامـسآ و 
دوهـشم و زین  یملظ  هک  دنکیم  ادیپ  انعم  یتقو  تلادـع  دریگیم . لکـش  تافالتخا  نیمه  وترپ  رد  اهشزرا  زا  يرایـسب  هک  دـید  میهاوخ 

يرایسب دراد . دوجو  تاکن  نیمه  زین  انغ  رقف و  لباقت  رد  دشاب . راک  رد  يرگمتس  هک  تسا  روصنم  یتقو  زین  هاوختلادع  دشاب و  سوملم 
رقف هدیدپ  هرابرد  یلاعتم  تاساسحا  زا  یکاح  هک  نایاونیب  باتک  دریگیم . لکش  اهلباقت  نیا  رد  یناسنا  دنمشزرا  قیمع و  تاساسحا  زا 

، تمایق رد  ناگدـنب  زا  وا  تساوخزاب  دـنوادخ و  فیلاکت  هک  تسا  نآ  باب  نیا  رد  رگید  هتکن  [ PRG [؟ تسا هتفرگتأشن  اجک  زا  تسا ،
اب ایند ، رد  نانآ  تیلوؤسم  زین  تمایق و  رد  اینغا  زا  تساوخزاب  باسح و  [ PRG .] دراد رارق  نانآ  رایتخا  رد  هک  تسا  یتاناکما  اب  بسانتم 

رهاظ بسح  رب  اـیند و  رد  هچ  رگا  دـش ، دـهاوخ  رارقرب  لـماک  روط  هب  تلادـع  يزور  نیارباـنب  تسین . ربارب  ناـشتیلوؤسم  ارقف و  باـسح 
رارق ناحتما  دروم  ناشیانغ  رقف و  هب  ینغ  ریقف و  هک  تسا  مدرم  فلتخم  راشقا  ندومن  ناحتما  رگید ، مهم  هلأسم  دنیایب . مشچ  هب  اهتوافت 

هک نانچ  تشاذگ . دنوادخ  یتلادعان  باسح  هب  ار  نابلط  ایند  يراکهبت  نارگمتـس و  ملظ  دیابن  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  [ PRG .] دنریگ
رد امـش  مشاب و  هافر  رد  نینچ  نیا  نم  هک  هتـساوخ  ادـخ  درک . لالدتـسا  شدوخ  زبس  خاک  هرابرد  رذوبا  اب  وگ  تفگ و  ماگنه  رد  هیواعم 

عناـم هدرک و  ینزهر  ناـیم  نـیا  رد  وـت  یلو  تـسا  هدرک  لزاـن  ناـگمه  يارب  ار  شقزر  دــنوادخ  تـفگ : لــباقم  رد  رذوـبا  دیــشاب . رقف 
هک نانچ  تشاذگ . دنوادخ  یتلادعان  باسح  هب  ار  نابلطایند  يراکهبت  نارگمتـس و  ملظ  دیابن  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  [ PRG .] ياهدش
رد امـش  مشاب و  هافر  رد  نینچ  نیا  نم  هک  هتـساوخ  ادـخ  درک ، لالدتـسا  شدوخ  زبس  خاک  هرابرد  رذوبا  اب  وگ  تفگ و  ماگنه  رد  هیواعم 

عناـم هدرک و  ینزهر  ناـیم  نـیا  رد  وـت  یلو  تـسا  هدرک  لزاـن  ناـگمه  يارب  ار  شقزر  دــنوادخ  تـفگ : لــباقم  رد  رذوـبا  دیــشاب . رقف 
J .} دییامرف هعجارم  يرهطم ) دیهش  « ) یهلا لدع   » باتک هب  دروم  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  . ياهدش

؟  تسیچ ییارجا  ياه  هاگتسد  رد  مکاح  يرادا  داسف  دروم  رد  امش  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ ییارجا  ياه  هاگتسد  رد  مکاح  يرادا  داسف  دروم  رد  امش  رظن 

خساپ
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. دوشیم مامت  مالسا  مسا  هب  روما  نیا  زا  يرایسب  هنافسأتم  میتسه و  رظن  مه  امش  اب  عطاق ، هزرابم  موزل  يرادا و  داسف  عوضوم  رد  زین  ام 

؟ دننک تفایرد  قوقح  ناموت  رازه  دصناپ  يرگید  درف  ناموت و  رازه  يدرف 50  کی  ام  هعماج  رد  هک  تسا  تلادع  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ دننک تفایرد  قوقح  ناموت  رازه  دصناپ  يرگید  درف  ناموت و  رازه  يدرف 50  کی  ام  هعماج  رد  هک  تسا  تلادع  نیا  ایآ 

خساپ

هدعاق نیا  رگا  . دنک تفایرد  دزم  دهدیم ، ماجنا  هک  يراک  شزرا  هب  هجوت  اب  سک  ره  هک  تسا  نیا  ملاس ، داصتقا  ياههصخـشم  زا  یکی 
. عیسو لکش  هب  مه  نآ  دیاهدرکرکذ . هک  ياهزادنا  هب  هن  یلو  تشاد ؛ دهاوخ  دوجو  امتح  دزمتسد  فالتخا  دوش ، ارجا  حیحـص  لکـش  هب 

نیا املسم  یلو  دننک ؛ بسک  ار  يدایز  رایسب  دمآرد  ، دنراد هک  ییاهصصخت  اهتراهم و  هب  هجوت  اب  يردان  صاخـشا  تسا  نکمم  یلب ،
یتاـقبط هلـصاف  ققحت  بجوم  تسین و  هیجوت  لـباق  مه  یتـلودو  ییارجا  ياههاگتـسد  رد  دـشاب و  عیـسو  یمومع و  ياهلأـسم  دـناوتیمن 

J .} ددرگیم

؟ دراد دوجو  ضیعبت  يزاب و  یتراپ  ام  روشک  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ضیعبت  يزاب و  یتراپ  ام  روشک  رد  ارچ 

خساپ

هنوگنامه هنافـسأتم  هک  دـیامن  لزلزتم  ار  هعماج  کی  ناکرا  دـناوتیم  هک  تسا  ییاهتفآ  نیرتدـب  زا  ینوناقیب  يزابیتراپ و  ضیعبت و 
غارـس يدنتـسم  دراوم  رگا  انمـض  تسا . اهيراجنهان  نیا  عفر  مدرم  نیلوؤسم و  همه  هفیظو  دوشیم . هدید  اهاج  یخرب  رد  دیاهتـشون  هک 

. دییامن عوجر  هطوبرم  نیلوؤسم  هب  دیناوتیم  دیراد 

؟ دنرب یم  جنر  رقف  یگنسرگ و  زا  اهاتسور  اه و  ناتسرهش  رد  يرایسب  دارفا  مه  زونه  میتسه  افکدوخ  تاهج  يرایسب  زا  هک  نیا  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دنرب یم  جنر  رقف  یگنسرگ و  زا  اهاتسور  اه و  ناتسرهش  رد  يرایسب  دارفا  مه  زونه  میتسه  افکدوخ  تاهج  يرایسب  زا  هک  نیا  اب  ارچ 

خساپ

لماوع ناوت  یم  رـصتخم  تروص  هب  اما  تسا  قیمع  یتاقیقحت  دنمزاین  روشک  رد  یتشیعم  يداصتقا و  تالکـشم  لماوع  یـسررب  دـنچ  ره 
دیدپ هتشاد  شقن  نآ  داجیا  رد  درف  دوخ  هک  یلماوع  ببس  هب  رقف  یهاگ  درک . میسقت  رقف ) يدارا  ریغ  يدارا و  لماوع   ) هتسد ود  هب  ار  نآ 
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تماقتسا یلبنت و  - 1 زا : تسا  ترابع  لماوع  نیا  درادن  رقف  زج  يا  هجیتن  هک  دنک  یم  يراک  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  درف  یهاگ  دیآ و  یم 
( راک زا  یـشان   ) جنر رب  سک  ره  دیامرف  یم  ع )   ) یلع ترـضح  دراد  هشیر  ارفا نتشادن  راکتشپ  یلبنت و  رد  اهرقف  زا  يرایـسب  نتـشادن ; 
اب بسانتم  يا  هماـنرب  نتـشاد  درف  ره  تیقفوم  زمر  یگماـنرب ;  یب  - 2 ص 318 ) , 4 هایحلا ج ,  .) دـنک لمحت  ار  رقف  دـیاب  دزرون  يرابدرب 

ناماس هب  تدـم  دـنلب  هاتوک و  ياه  همانرب  میظنت  اب  اهروشک  زین  نالک  حطـس  رد  تسا  یگدـنز  جراـخم  میظنت  هعماـج و  دوخ و  تیعقوم 
تهج نیمه  هب  دـماجنا  یم  رقف  شیادـیپ  هب  تسردان  يزیر  همانرب  ای  یگمانرب و  یب  نیاربانب  دـنزادرپ . یم  دوخ  يداصتقا  تیعـضو  یهد 

ار فارسا  زین  تایاور  زا  یضعب  ص 321 ) , Ř Ơه .) Ə سناد رقف  لماع  ار  ریبدت  ئوس  یگدـنز و  رد  همانرب  نتـشادن  ع )   ) یلع ماما 
نیا زا  يا  هتـسد  دنناد  یم  رقف  لماوع  زا  ناسنا و  يزور  ندـش  مک  ببـس  ار  هانگ  ع )   ) موصعم ناماما  - 3 دنا . هتـسناد  تمعن  لاوز  ببس 

ج 2, هکمحلا ,  نازیم  . ) دنا هدرب  مان  متس  فارـسا و  يدنواشیوخ ,  ياهدنویپ  نتـسسگ  تنایخ ,  غورد ,  دننام  صاخ  ناهانگ  زا  تایاور 
تمعن اه  تیاور  زا  يرایسب  لباقم  رد  ص 994 ) نامه ,  .) دنا هتسناد  تمعن  لاوز  بجوم  ار  هانگ  یلک  روط  هب  رگید  یـضعب  و  ص 996 )

-4 دـنا . هتخاس  هتـسباو  هقدـص  اعد و  يراد ,  تناما  یقالخا ,  شوخ  نوچ  یکین  رادرک  اوقت و  ناـمیا و  هب  ار  يزور  تعـسو  دـنوادخ و 
یمن دوخ  لکـشم  یـساسا  ناـمرد  هب  دـنراد و  یمرب  تسد  شـالت  زا  دـنیالآ  یم  راـک  نیدـب  ار  دوخ  هک  يدارفا  زاـین ;  راـهظا  يدـکت و 

تبسن طلغ  هاگدید  - 5 دوش . یم  هدوزفا  ناشرقف  هنماد  رب  زور  هب  زور  هجیتن  رد  دننک  لمحت  ار  نآ  يراوشد  دنوش  یمن  رضاح  دنشیدنا و 
رگید ناـهج  رد  دـنهاوخب  رگا  تسین و  یندـش  عـمج  ترخآ ,  اـیند و  یتـخب  کـین  هک  دـنرادنپ  یم  ناـنچ  یهورگ  ترخآ ;  اـیند و  هـب 
ریدقت دهز  دننام  شزرا  رپ  یمیهافم  زا  تسردان  ياه  تشادرب  ببس  هب  نانیا  دنرب . رس  هب  یگراچیب  رقف و  رد  ایند  رد  دیاب  دنوش  بایماک 

رقف رد  دارفا  یهاگ  لباقم  رد  اما  دنوش  یم  یتسدگنت  راچد  دـنرادن و  يداصتقا  شالت  شیوخ  تشونرـس  رد  درف  نتـشاد  شقن  دروصت  و 
نآ لماوع  نیرتمهم  دـننک . مرن  هجنپ  تسد و  نآ  اب  دـنریزگان  ناـنآ  تسا و  هدـش  لـیمحت  اـهنآ  رب  هدـیدپ  نیا  هکلب  دـنرادن , شقن  دوخ 
یم هاکناج  يرقف  زاس  هنیمز  دشاپ و  یم  ورف  ار  اه  یگدنز  هزاریش  هک  دهد  یم  خر  یثداوح  هاگ  یعیبط :  لماوع  فلا )  زا : تسا  ترابع 

تایآ و زا  یخرب  هتبلا  گنج و ... یلاسکشخ ,  تقرس ,  يزوس ,  شتآ  هلزلز ,  دننام  یثداوح  زا  تسا  ترابع  نآ  لماوع  نیرتمهم  دوش ,
يونعم ياقترا  هنیمز  داجیا  نومزآ و  يارب  رگید  یـشخب  تساه و  ناسنا  رادرک  هجیتن  ثداوح  نیا  زا  یـشخب  هک  دـهد  یم  ناشن  تایاور 
لماوع نیرتهم  يداصتقا :  لـماوع  ب )  ص 300و 303و 309 ) همکحلا ج 1 , نازیم  , 41 مور ,   30 يروش ,  . ) دوش یم  یحارط  اـه  نآ 

هعماج رب  مکاح  يداصتقا  طباور  عون  لماوع  نیا  نیب  رد  یلـصا  لماع  درک و  وج  تسج و  داصتقا  هصرع  رد  دیاب  ار  یلیمحت  رقف  شیادیپ 
یم ینوزف  ار  تسدیهت  تیرثکا  دمآرد و  رپ  تیلقا  نایم  یتاقبط  فاکـش  دهن  یم  ریثئات  مدرم  زا  يرایـسب  رب  يداصتقا  ملاسان  طباور  تسا 
یپ دناوت  یم  هتفاین  هعسوت  اهروشک  رد  يراد  هیامرس  داصتفا  يارجا  لاثم  يارب  دنک  جلف  ار  روشک  داصتقا  ماجنارـس  تسا  نکمم  دشخب و 
راثآ نیا  زا  یـشخب  دیآ  یم  رامـش  هب  رقف  شرتسگ  داجیا و  مهم  لماوع  زا  کی  ره  هک  ییاهدمآ  یپ  دشاب  هتـشاد  یپرد  رابنایز  ياهدمآ 

يرادرب هرهب  يارب  میرک  نآرق  تایآ  ساسارب  هک  یعیبط  عبانم  اه و  تورث  هک  یعماوج  رد  تورث :  هنـالداعان  عیزوت  - 1 زا : تسا  ترابع 
 , نادـنمزاین ارقف , رـس  رب  هـچنآ  دـیامرف : یم  ع )   ) قداـص ماـما  ددرگ . یم  نوزفا  زور  یتاـقبط  هلـصاف  جـیردت  هـب  دوـش و  یم  ریگارف  رقف 

مدرم نایم  هاگ  ره  هدمآ :  رگید  یتیاور  رد  و  ص 329 ) ج 4 , هایحلا ,   . ) تسا نارگناوت  هانگ  رثا  رد  همه  دیآ  یم  ناگنهرب  ناگنسرگ و 
ار عماوج  یتسدگنت  رد  یتلادع  یب  ریثئات  نازیم  نخـس  نیا  ص 542 ) ج 1 , یفاک ,  لوصا  . ) دندش یم  زاین  یب  دـش  یم  راتفر  تلادـع  هب 

راثآ هتخیـسگ  ماجل  ياه  مروت  تساه  تمیق  یبسن  تابث  ملاس  داصتقا  ياهیگژیو  زا  یکی  اه : تمیق  هیور  یب  شیازفا  - 2 دهد . یم  ناشن 
تلود و هجدوب  دـیلوت ,  , زادـنا سپ  اهدـمآرد , عیزوت  رد  راـثآ  نیا  زا  یـشخب  دـهن  یم  ياـج  رب  داـصتقا  فلتخم  داـعبا  رد  یناوارف  ئوس 

يراک یب  یلغـش :  تاناکما  نادقف  - 3 دـهن . یم  ریثئات  رقف  هدـیدپ  رد  يوحن  هب  کی  ره  هک  تسا  هدـهاشم  لباق  اـه  تخادرپ  زارت  هنزاوم 
لماوع زا  دماجنا و  یم  زادنا  سپ  دیلوت و  شهاک  تیثیح و  نداد  تسد  زا  بجوم  هک  تسا  يا  هدش  هتخانـش  يداصتقا  یعامتجا ,  يالب 
نادقف اهروشک , رقف  هدمع  للع  زا  یکی  یناسنا :  يورین  صـصخت  تیریدـم و  فعـض  - 4 دوش . یم  هدرمـش  رقف  دیدشت  شیادـیپ و  مهم 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 513 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناصـصختم و ریغ  هب  اهراک  ندرپس  زا  ار  ناـنمئوم  يرایـسب ,  تاـیاور  تاـیآ و  تسا  يداـصتقا  روما  رد  نادراـک  صـصختم و  تیریدـم 
ادخ هک  ار  ناتلاوما  ینعی  "; امایق  مکل  هللا  لعج  یتلا  مکلاوما  ئاهفسلا  اوتوتالو   ;  )) میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  تسا  هتشاد  زاب  ناهاگآان 

ییآراک مدع  نییاپ و  یهدزاب  - 5 هیآ 5 .) ئاسن , ((, ) دیهدن رارق  نادرخ  مک  رایتخا  رد  تسا ,  هداد  رارق  امـش  یگدـنز  یبای  ناماس  هیام 
رتهب دوخ  عبانم  زا  هک  يروشک  ره  دنناد  یم  بایمک  عبانم  زا  همیهب  هدافتسا  يانعم  هب  ار  داصتقا  نانادداصتقا  رت  شیب  عبانم :  صیصخت  رد 
هلمج زا  موس  ناهج  ياهروشک  زا  يرایسب  هک  عبانم  نیا  زا  هدافتسا  تسردان  لاکشا  زا  یکی  دوب  دهاوخ  رت  قفوم  هعسوت  رد  دنک  هدافتسا 
ياهب هب  ار  عبانم  نیا  نارگرامعتـسا  دـنمتورث و  ياـهروشک  تسا .  ماـخ  تروص  هب  یعیبط  عباـنم  شورف  دـننابیرگ , هب  تسد  نآ  اـب  ناریا 

سپ زین  نازرا و  يورین  زا  یهاگ  یتح  دنـشورف و  یم  اه  نآ  هیلوا  نابحاص  هب  فازگ  ياهب  هب  یتارییغت  ماـجنا  زا  سپ  دـنرخ و  یم  نازرا 
 : یعامتجا یگنهرف -  لماوع  ج )  دوش . یم  هدافتـسا  عبانم  نیا  لیدبت  يارب  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  ياه  کناب  رد  اهروشک  نیمه  زادـنا 
هک دنا  هدش  طلغ  ياهرواب  راچد  دنمتورث , ياهروشک  مومسم  تاغیلبت  رثا  رد  موس  ناهج  ياهروشک  مدرم  زا  یهورگ  یگتخابدوخ :  - 1
یب غوبن  دادعتـسا و  يروآون  زا  موس  ناهج  ياـهروشک  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  ناـگتخاب  دوخ  درادـن  رقف  یگدـنام و  بقع  زج  يا  هجیتن 
موس ناهج  تمـس  هب  هتفای  هعـسوت  ياه  نیمزرـس  زا  تافاشتکا  اه و  عارتخا  یملع و  ياه  هیرظن  ات  دـننامب  رظتنم  دـیاب  هشیمه  دـنا و  هرهب 
نیا لاقتنا  زا  ناش  هنارگرامعتـسا  يوخ  تهج  هب  بلغا  هتفای  هعـسوت  ياـهروشک  يروآ :  نف  شناد و  ندوب  يراـصحنا  - 2 دوش . ریزارس 

تـساهزغم رارف  يارب  هنیمز  نتخاس  مهارف  موس  ناهج  رد  رامعتـسا  ياه  هشقن  زا  رگید  یکی  دـننک  یم  يریگولج  موس  ناـهج  هب  اـهرازبا 
زا هعماج  حطـس  رد  دایتعا  جیورت  یعامتجا و :... دـسافم  دایتعا , - 3 تساـهروشک .  نیا  رت  شیب  رقف  یگدـنام و  بقع  اـهتیلاعف  نیا  هجیتن 

یبالقنا و هیحور  ندرب  نیب  زا  يارب  شور  نیرترثئوم  نیرت و  ناـسآ  داـیتعا , ماد  رد  ناـناوج  ندـنکفا  تسا .  رقف  یعاـمتجا  لـماوع  رگید 
 ( فلا لیبق :  زا  لماوع  ریاس  د ) دـنریگ . یم  هرهب  نآ  زا  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  نانمـشد  تسا و  روشک  کی  رد  تیلاعف  شـالت و 

یسایس يداصتقا ,  ياه  هرصاحم  ب )  دوب . هدشن  هجوت  یلم  یمالـسا و  ياهـشزرا  یعامتجا و  تلادع  هب  هک  هعـسوت  يارب  یلدم  باختنا 
بالقنا يزوریپ  زا  سپ  تفن  تمیق  شحاف  شهاک  ' ه ) یلیمحت .  گنج  زا  یشان  ياهتراسخ  د ) يزاسزاب .  زا  یـشان  تالکـشم  ج )  و ...

رب یناهج  مروت  ریثئات  و ) تسا .  هدوب  ناریا  رب  مکاح  يرامعتـسا  ياهتـسایس  زا  هک  ناریا  داصتقا  ندوب  یلوصحم  کـت  هب  هجوت  اـب  مه  نآ 
رد هک  اهزاین  يرـس  کی  ندـش  رادـیدپ  هعماـج و  رد  فرـصم  يوگلا  رییغت  ح )  تیعمج .  هیور  یب  شیازفا  دـشر و  ز ) یلخاد .  داـصتقا 
رد اـم  زوـنه  یمالـسا  بـالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذـگ  مغریلع  هنافـسئاتم  هک  هدـش  ببـس  لـماوع  نیا  هعوـمجم  هدوـبن و ... هتـشذگ 
هب ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  هک  دشاب  یمن  انعم  نیدب  بلطم  نیا  هتبلا  میشاب  رقف و ... يداصتقا و  تالکشم  دهاش  روشک  زا  ییاهشخب 

ماظن هبتر  یلاع  نیلئوسم  سکع  رب  هکلب  دشاب  هدادن  ماجنا  تالکـشم  نیا  لح  تهج  رد  ار  یمادـقا  چـیه  ای  هدوب و  یـضار  تیعـضو  نیا 
مورحم و تاقبط  یتشیعم  تالکـشم  يداصتقا و  دـب  تیعـضو  زا  ار  دوخ  دـیدش  ینارگن  هراومه  يربهر  مظعم  ماقم  اـصوصخ " یمالـسا 

یم روشک  رد  تورث  ینونک  تیعـضو  رد  : ) دـنیامرف یم  نیلئوسم  هب  رادـشه  نمـض  هنیمز  نیا  رد  دـنا و  هتـشاد  راهظا  هعماـج  فعـضتسم 
فده هک  دنرب  یم  دای  زا  دنوش و  یم  نآ  بوذجم  رایسب  دنروآ و  تسد  هب  ار  يدایز  ياه  تورث  دنناوت  یم  هک  دنتسه  یناسک  دشوج و 
هلئسم کی  نادرم  تلود  تبقارم  هجوت و  دراد  دوجو  زین  یشومارف  رطخ  هک  ساسح  ههرب  نیا  رد  اذل  تسا  هدوب  هچ  هزرابم  مایق و  زا  اهنآ 

فلتخم ياهرـشق  عتمت  : ) دنیامرف یم  هعماج  رد  یعامتجا  تلادع  رب  تیاعر  موزل  دـیکئات  نمـض  رگید  ياج  رد  و  تسا )  یـساسا  مهم و 
دنناوتب نیناوق  زا  هدافتسا  اب  یتح  گنرز  دارفا  یخرب  هک  دوشن  لمع  يا  هنوگ  هب  دشاب و  لداعتم  دیاب  روما  رد  تکراشم  تاناکما  زا  مدرم 

رقف رارمتـسا  اه , یخرب  هدروآ  داب  نالک و  ياه  تورث  دوجو  همزال  دننک  عمج  هدروآ  داب  ياه  تورث  روما  رد  تکراشم  هلئـسم  هیاس  رد 
هار رد  1375)و   / 6  / 10 ناریا ,  همانزور  ( ) دوش یمن  نک  هشیر  رقف  دبای  همادا  تیعضو  نیا  یتقو  ات  تساهرـشف و  زا  یخرب  تیمورحم  و 

تامادقا نونکات  بالقنا  لئاوا  زا  هعماج  ریذپ  بیسآ  راشقا  يداصتقا  تالکشم  هب  ندیـشخب  دوبهب  یعامتجا و  تلادع  ققحت  ییادزرقف و 
تـسا هتفرگ  تروص  دادما و ... هتیمک  یگدـنزاس ,  داهج  دـننام  یمالـسا  بالقنا  ياهداهن  اهناگرا و  طسوت  يدایز  ییانب  ریز  یـساسا و 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 514 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ندربالاب یتلود و  تاناکما  اههاگتسد و  یمامت  جیسب  رقف و  لماوع  اه و  هنیمز  یـساسا  لح  دنمزاین  لماک  لکـش  نآ  ندومن  فرطرب  یلو 
زا ییادز  رقف  رقف و  هب  یهاگن  درخ , یناهارف  دیعـس  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  دشاب . یم  هعماج و ... رد  دـیلوت  راک و  گنهرف  حـطس 

ص 183 داضت , هعسوت و  روپ , عیفر  زرمارف  رتکد  ص 39 2 - مالسا ,  هاگدید 

؟ دراد دوجو  يرادا  دسافم  هوشر و  يزاب ,  یتراپ  ضیعبت ,  یتلادع ,  یب  رقف , نوچ  یتالضعم  یمالسا  ناریا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  يرادا  دسافم  هوشر و  يزاب ,  یتراپ  ضیعبت ,  یتلادع ,  یب  رقف , نوچ  یتالضعم  یمالسا  ناریا  رد  ارچ 

خساپ

فدـه اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  مییوگب  دـیاب  مریگب ,  رظن  رد  ار  هعماج  تاـیعقاو  مییاـمن و  تیاـعر  ار  فاـصنا  بناـج  میهاوخب  رگا 
يزوریپ هب  تفرگ و  لکـش  ضیعبت و ... یفن  یعامتجا ,  تلادـع  تیاعر  نامولظم ,  قوقح  زا  عاـفد  یهلا ,  ياـه  شزرا  ماـکحا و  يارجا 

همانرب نیودت  ماظن و  یلک  لوصا  یشم و  طخ  هئارا  راتفگ و  رد  هچ  ماظن -  هبتر  یلاع  نالوؤسم  نونک ,  ات  یمالسا  بالقنا  لوا  زا  دیسر .
یتامادـقا راشقا  نیا  هافر و ... یتشیعم ,  حطـس  دوبهب  يارب  هتـشاد و  يراشفاپ  دـیکأت و  لوصا  نیا  رب  هشیمه  لمع -  رد  هچ  تلود و  ياه 

زا بالقنا  زا  لبق  هک  مدرم  زا  يرایـسب  اریز  میتسین ,  قفاوم  دـیدومن  رکذ  هک  ار  يدراوم  تیلک  رد  امـش  اـب  اـم  نیارباـنب  دـنا ; هداد  ماـجنا 
يرت بسانم  تیعضو  فعضتسم ,  راشقا  زا  تلود  ياه  همانرب  یمالسا و  بالقنا  تکرب  هب  دندوبن , رادروخرب  يداصتقا  بسانم  تیعـضو 
لیبق زا  دراد , دوجو  نوناق  رد  يزابرس  زا  تیفاعم  يارب  هک  يدراوم  الثم " دشاب ; یم  تابثا  لباق  الماک " رامآ , هب  هعجارم  اب  نیا  و  دنراد .

تیانع  ) يرداربود حرط  اه , نآ  لوا  هجرد  ماوقا  ناگدازآ و  نازابناج و  ادهش و  نادنزرف  تیفاعم  حرط  یمـسج ,  صقاون  يدنزرف ,  کت 
 . تسا ناسکی  دنوشب , نیناوق  نیا  لماش  هک  فعـضتسم  ای  دـنمتورث  زا  معا  هعماج  دارفا  یمامت  يارب  همه  يزابرـس و ... دـیرخ  يربهر ,) 

رگا اما  دریذپ . یم  تروص  طوبرم  تاررقم  طباوض و  ساسا  رب  یضیعبت و  هنوگ  چیه  نودب  یتلود ,  ياه  هاگشناد  رد  لیصحت  نینچ  مه 
نیلوؤسم میقفاوم و  امش  اب  رادقم  نیا  رد  مه  ام  دوش , یم  لامیاپ  یقح  ای  دراد و  دوجو  ضیعبت  اهاج  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  ناتروظنم 

تارکذـت و هطوبرم  نیلوئـسم  هب  هتـشاد و  مالعا  عضو  نیا  زا  ار  دوخ  ینارگن  هغدـغد و  هشیمه  نآ  هب  ناعذا  نمـض  زین  ماـظن  هبتر  یلاـع 
, دیدرگ غالبا  هوق  هس  نارـس  هب  هام 1380  تشهبیدرا  رد  هک  ضیعبت  داسف و  اب  هزرابم  ناـمرف  رد  دـنا ; هدومن  هئارا  ار  مزـال  ياـه  هیـصوت 

هدنبیز زین  نآ  مک  رادقم  یتح  هک  اه -  ییاسران  تالکـشم و  لیبق  نیا  لماوع  للع و  هب  نتخادرپ  يا و  هشیر  یـسررب  میدوب .  نآ  دـهاش 
یم نایب  ار  اه  نآ  نیرت  مهم  راصتخا  هب  هک  دراد  نآ  یتخانـش  هعماج  لماوع  لـلع و  قیقد  یـسررب  هب  زاـین  دـشاب -  یمن  یمالـسا  هعماـج 

دـشر مدـع  دایز , تیعمج  تفن ,  تارداص  هب  یگتـسباو  روشک , يداصتقا  راتخاس  زا  یـشان  يدودـح  اـت  روشک  رد  رقف  دوجو  . 1 مینک . 
یسایس يداصتقا و  هرصاحم  یلیمحت ,  گنج  زا  یشان  تالکشم  روشک , زا  جراخ  هب  یتعنص  داوم  زا  يرایسب  رد  یگتـسباو  ردام , عیانص 

یم يربهر  مظعم  ماقم  هک  نانچ  تسناد ;  روشک  رد  یعامتجا  تلادع  لماک  يارجا  مدع  ار  نآ  لماع  نیرت  مهم  ناوتب  دـیاش  تسا .  و ...
.... دنروآ تسد  هب  ار  يدایز  ياه  تورث  دنناوت  یم  هک  دنتسه  یناسک  دشوج و  یم  روشک  رد  تورث  ینونک ,  تیعضو  رد  دنیامرف ...(( :

نافعضتسم و دورب و  نایم  زا  اه  تیمورحم  قح و  هب  ان  ياهرادروخرب  تاقبط و  نایم  فرژ  هلصاف  هک  تسا  ینعم  نیدب  یعامتجا  تلادع 
يدج یتکرح  تیمورحم  عفر  تمـس  هب  هک  دننک  هدهاشم  ساسحا و  دنبالقنا , ناعفادم  نیرترادافو  نیرت و  نئمطم  هراومه  هک  ماگنهرباپ 

دیا هدرک  رکذ  هک  یلئاسم  زا  یخرب  هراـبرد  . 2 ص 287 .) ج 1 , تیالو ,  ثیدـح  يا :  هنماخ  هللا  تیآ  ...((, ) دریگ یم  ماجنا  هناـقداص  و 
هتشاد زین  ار  اه  هغدغد  نیا  دنا , هدومن  بیوصت  ار  نیناوق  نیا  هک  یناسک  یتح  دازآ و )... ياه  هاگشناد  رد  لیـصحت  يزابرـس ,  ندیرخ  )
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یتراپ لضعم  . 3 تسا .  تفلاخم  دروم  زین  نونکا  مه  هدوب و  بیـشن  زارف و  اب  داـیز و  ياـه  تفلاـخم  دروم  هلئـسم  نیا  ور  نیمه  زا  دـنا ;
دنترابع اه  نآ  نیرت  مهم  هک  دشاب  یم  يددعتم  لماوع  ياراد  یتخانش  ناور  یتخانش و  هعماج  رظنم  زا  يرادا و ... دسافم  هوشر ,  يزاب , 

طباوض رب  مدـقم  ار  طباور  یتراپ ,  يراوخ ,  هوشر  لیبق  زا  ناریا  رد  یهاشداپ  هلاس  سوحنم 2500  دساف و  گنهرف  ياقب  همادا و  - 1 زا :
رد طباوض  هب  يدـنبیاپ  ییارگ و  نوناق  یمالـسا و  ياه  شزرا  تیبثت  مدـع  - 2 يریذپ و . ... هطلس  یتسرپ و  هاج  يأر  دادبتـسا  نتـسناد , 

نادقف لیبق :  زا  یفلتخم  لماوع  زا  یـشان  دوخ  نیا  هک  مدرم و ... رب  راوس  هن  دنادب  رازگتمدخ  ار  شدوخ  هرادا  ریدم  ای  لوؤسم  هک  يدـح 
, روشک یگنهرف  ياهداهن  طلغ  ياهدرکلمع  اضعب " ای  يراک  مک  ناـنآ ,  هیجوت  شزومآ و  تیبرت ,  يارب  هبناـج  همه  عماـج و  يا  هماـنرب 

هلأسم نیا  اب  دروخرب  تیفیک  رد  نادرمتلود  رظن  عامجا  نادقف  یگنهرف ,  مجسنم  همانرب  هئارا  مدع  یگنهرف و  روما  نالوؤسم  یمگ  ردرس 
زا یمالسا  لیصا  لئاسم  ندومنن  تیاعر  وس و  کی  زا  بالقنا  عوقو  زا  دعب  نییاپ  حوطـس  رد  دارفا  لماک  هیفـصت  مدع  - 3 دشاب . یم  و ...
هب دوخ  همان  دهع  رد  ع )   ) یلع ترضح  هچنانچ  اهـشنیزگ  رد  صـصخت و ... تراهم و  هبرجت و  اوقت , دهعت و  یگتـسیاش ,  تقایل و  لیبق : 

هنایخلا روجلا و  بعش  نم  عامج  امهناف  هرثا  هاباحم و  مهلوتال  ارایتخا "و  مهلمعتـساف  کلامع  روما  یف  رظنا  مث  : )) دیامرف یم  رتشا  کلام 
نادـنمراک و ياـهراک  روـما و  رد   ... همدـقتملا ; مالـسالا  یف  مدـقلاو  هحلاـصلا  تاـتویبلا  لـها  نم  ءاـیحلا  هـبرجتلا و  لـها  مـهنم  خوـت  و 
هب ار  اهنآ  هک  نیا  زا  لبق  نک :  نینچ  نانآ  نییعت  رد  رامگب و  راک  هب  يدومن  ناـحتما  ار  اـهنآ  هکنیا  زا  سپ  نک و  تقد  دوخ  نارازگراـک 

هنارس دوخ  نکم  بوصنم  يراک  هب  ار  یـسک  یـصخش  هب  صاخ  لیامت  رطاخ  هب  هدب  رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  ارنانآ  يرامگب  يراک 
نودب یـصخش و  لیامت  يور  زا  ینعی  ندومن  بوصنم  باختنا و  هنوگنیا  اریز  رامگم  راک  هب  ار  اهنآ  يأر  دادبتـسا  ای  تروشم و  نودب  و 

امن باختنا  ار  دارفا  هنوگنیا  تلود  نارازگراک  نادـنمراک و  باختنا  يارب  تسا و  تناـیخ  ملظ و  يرگمتـس و  دوخ  شیاـمزآ  تروشم و 
كاپ ياهنادـناخ  زا  دنتـسه  تفع  ءایح و  مرـش و  لها  دـنا  هدـش  هتخادرپ  هتخاس و  اهراک  شکاشک  رد  دنتـسه و  هبرجت  لـها  هک  يدارفا 
فعض رگید  فرط  زا  و  همان 53 ) هغالبلا ,  جهن  ...((, ) دشاب نارگید  زا  شیب  مالـسا  رد  اهنآ  هقباس  نسح  هقباس و  دنـشاب  حـلاص  نماد و 

تقد تلود  نادـنمراک  شنیزگ  رد  دـیاب  : )) دـنیامرف یم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  یتلود ,  تبقارم  تسارح و  تراـظن ,  یـسرزاب  رد 
راـتفر قـالخا و  اـبلاغ " تردـق  ماـقم و  نوچ  تسا  ترورـض  زین  ناـنآ  راـک  رب  تراـظن  ناـبوخ  شنیزگ  لاـبند  هب  دریگ و  تروص  مزـال 
نکمم دوشن  قیقد  تراظن  نانآ  درک  لمع  رب  الاب  زا  نادراک  اسراپ و  دارفا  یتح  شنیزگ  زا  دـعب  رگا  نیاربانب  دـهد  یم  رییغت  ار  نالوؤسم 

. دنوش یمالسا  تموکح  هاگتسد  هب  تبسن  تلم  يدامتعا  یب  بجوم  هفیظو ,  ماجنا  رد  یتسس  ببس  هب  هداد و  هیور  رییغت  جیردت  هب  تسا 
بالقنا رجف  .(( ) دشاب هتـشاد  نانآ  راک  هب  رمتـسم  تراظن  دیاب  نالوؤسم  نارازگراک و  طسوت  روما  ماجنا  یگنوگچ  رد  یبالقنا  ماظن  اذـل 

 , ترهـش لوپ  ندش  شزرا  اب  دننام  سدقم  عافد  نارود  زا  سپ  اهـشزرا  رییغت  یگنهرف و  مجاهت  - 4 نآرق ص 203و ص 205 .) راهب  رد 
رد هک  یناـگمه  یلم و  تراـظن  اـی  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هـب  رما  ندـشن  ارجا  - 5 یتسرپ و . ... لـمجت  و  یبلط ,  هاـفر  ییارگ ,  كردـم 

ماما شیوخ  نادنزرف  هب  تداهش  رتسب  رد  ع )   ) یلع ترـضح  دشاب  یم  يرادا و ... ءازجا  هعماج و  تمالـس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاور 
رب امـش  رارـشا  تروص  نیا  رد  هک  دـینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   )) دـنیامن یم  شرافـس  نینچ  ع )   ) نیـسح ماما  نسح و 

یساسا نوناق  رد  و  همان 47 ) هغالبلا ,  جهن  ((, ) دوش یمن  تباجا  امش  ياعد  اما  دینک  اعد  اهنآ  عفر  يارب  امش  سپس  دنوش  یم  مکاح  امش 
هب تبسن  مدرمو  مدرم  هب  تبسن  تلود  رگیدکی  هب  تبسن  مدرم  مسق  هس  رد  متـشه  لصا  رد  یهلا  هضیرف  نیا  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

نیاربانب تسا .  هدشن  ارجا  نییبت و  هعماج  رد  یساسا  مهم و  هضیرف  نیا  هدش  یلمع  اهراکهار  هنافسأتم  دنچ  ره  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تلود 
, دـیاین دوجو  هب  يزاـب و )... یتراـپ  يراوخ ,  هوشر   ) تالـضعم نیا  اـب  دروخرب  يارب  یلم  مزع  هب  رجنم  هک  یهجوت  لـباق  تیـساسح  اـت  , 

یتح موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  : )) دیامرف یم  میرک  نآرق  دنوشب ; حالـصا  زین  لماوع  هیقب  دنچ  ره  دنام , یم  یقاب  نانچمه  لضعم  نیا  اعطق "
((, دـنهد رییغت  تسا  ناـشدوخ  رد  ار  هچ  نآ  ناـنآ  هک  نآ  رگم  دـهد  یمن  رییغت  ار  یموق  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفناب ;  اـم  اوریغی 
زین دوخ و  تساوخ  تهج  رد  نآ  یهد  تمس  شیوخ و  تشونرس  رییغت  هب  رداق  ناسنا  مالسا ,  یسایس  هشیدنا  رد  هیآ 11 .) دعر , هروس  )
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ندوب یفاکان  يداصتقا ,  ياه  ییاسران  تالکـشم و  دوجو  - 6 دشاب . یم  دوخ  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ,  یعامتجا  راتخاس  حالـصا 
نارود زاـغآ  سدـقم و  عاـفد  نارود  زا  سپ  - 7 نادـنمراک .  یهافر  یتشیعم و  ياـهزاین  نیمأـت  مدـع  هصـالخ  مروت و  دوجو  اهدـمآرد ,
هلـصاف یـشزرا و  ياهداضت  زورب  بجوم  لدـم  نیا  هک  دـش  هتفرگ  شیپ  رد  یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت  يارب  یلدـم  روشک , يزاـسزاب 

دومن و دیدشت  ار  اه  هلـصاف  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  سکع  جیاتن  هعـسوت  هک  يا  هنوگ  هب  دیدرگ . بولطم  ياه  صخاش  زا  هعماج  نتفرگ 
لیبق نیا  زا  يرگید  لماوع  قوف و  لماوع  هب  هجوت  اب  دـیدرگ . هعماج  دارفا  دزن  رد  تورث  لوپ و  ندـش  شزرا  اب  اـه و  شزرا  رییغت  ثعاـب 

هب زاین  اه  ناسنا  رد  فرط  کی  زا  دوش و  شزرا  اب  تورث  لوپ و  هک  یتقو  ناریا ,  ینونک  طیارش  تحت  هک :  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم 
رگید فرط  زا  دنـشاب و  هتـشاد  لوپ  هب  دـیدش  زاین  اه  ناسنا  هجیتن  رد  دـبای و  شهاک  ناشدـمآرد  ناـمز  مه  دـیآ و  دوجو  هب  ـالاک  عاونا 

تراظن  ) ینوریب لرتنک  متسیس  اهنآ و  بهذم )   ) ینورد لرتنک  مسیس  دشاب و  هتسب  عورشم  ياه  هار  همه  دشابن و  مهارف  ناشیارب  تاناکما 
هوشر لیبق  زا  عورـشمان  ياه  هار  هب  ناشیاهزاین  ءاضرا  يارب  اهنآ  دـشاب , فیعـض  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هطوبرم ,  ياـه  هاگتـسد 

هب طقف  يرادا  دـسافم  تلع  هک  تسین  نینچ  نیا  دـییامن  یم  هظحالم  هک  نانچ  مه  نیاربانب  دـنروآ , یم  يور  يزاب و ... یتراـپ  يراوخ , 
هار زین  نآ  لـماک  لـح  رت و  يا  هشیر  رایـسب  هلأـسم  هکلب  دـشاب , ناـنآ  عطاـق  دروخرب  نادـقف  یتـموکح و  نیلوؤسم  تراـظن  مدـع  رطاـخ 
راک نیا  دوشب و  دروخرب  نیفلختم  اب  دیاب  هک  میقفاوم  امـش  اب  ام  اما  دبلط , یم  تدـم  ینالوط  رد  مه  نآ  قیقد ,  رایـسب  بسانم و  ياهراک 

هللاءاش نا  دور  یم  دیما  تخادرپ و  نآ  ياه  هشیر  هب  دیاب  تروص  ره  رد  یلو  دوش  یم  هدش و  نیفلختم  اب  اه  هاگداد  طسوت  تارک  هب  مه 
 . میـشابن یمالـسا  هعماج  رد  تافلخت  اه و  يراجنهان  هنوگ  نیا  دهاش  هجو  چیه  هب  يرادا و ... یعامتجا ,  يداصتقا ,  تاحالـصا  ماجنا  اب 

ققحت يارب  ار  بالقنا  نیا  ام  هک  دـنا  هدرک  مـالعا  تارک  هب  ماـظن  هبتر  یلاـع  نـالوؤسم  هک  ناـنچ  مه  هک  تسا  هجوت  روخ  رد  هتکن  نیا 
نیاربانب تسا ;  هدـنام  يدایز  هلـصاف  فدـه  نیا  هب  لماک  یبایتسد  ات  میور و  یم  شیپ  هب  هدرک و  عورـش  یمالـسا  ياه  شزرا  ماـکحا و 

یم لـیخد  زین  يرگید  لـماوع  هکلب  دـشاب  یمن  يرادا  دـسافم  هنوگ  نیا  ندـش  فرطرب  يارب  هماـت  تلع  یمالـسا ,  روشک  دوجو  فرص 
: زا دنترابع  لماوع  نیا  دشاب . هتشاد  دناوت  یمن  يا  هدمع  ریثأت  فده  هب  ندیسر  رد  زین  لآ  هدیا  یتیریدم  رصنع  اهنآ , نادقف  اب  هک  دنـشاب 

نییاپ ياه  هدر  ات  هتفرگ  نیلوؤسم  زا  ماظن  ییارجا  هندـب  ياه  يدـنب  هدر  بتارم و  ریاس  رد  اصوصخ " یهلا  ياه  شزرا  ندـش  مکاح  - 1
نانکراک و ياهدرکلمع  هب  تبسن  عطاق  قیقد و  تراظن  - 3 نانکراک و ... یتشیعم  يداصتقا و  تالکشم  ندش  لح  - 2 ینورد .)  تراظن  )
اب هزرابم  رد  یلم  مزع  عون  کی  ندمآ  دوجو  هب  نیلوؤسم و  اب  مدرم  يراکمه  - 4 نیفلختم .  اب  دروخرب  و  ینوریب )  تراظن  ... ) نارومأم و

تدحو - 5 فلختم .  دارفا  اب  دروخرب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داشرا و  اب  يزاب و ... یتراپ  يراوخ ,  هوشر  لیبق  زا  يرادا  دـسافم 
نیا اب  دروخرب  يارب  تاناکما  هیلک  جیـسب  یتلود و  ياه  هاگتـسد  ریاس  هناگ و  هس  ياوق  نالوؤسم  یـسایس و  ياه  حانج  ناـیم  یلدـمه  و 
لاس هب  تبسن  ام  يرادا  ماظن  تالکـشم  نیا  یمامت  دوجو  اب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  رخآ  رد  و  نانآ .  يا  هشیر  لح  لئاسم و  هنوگ 
یم رـس  تشپ  ار  یگدـنزاس و ... راذـگ و  نارود  هدوب و  ام  روشک  اب  یهباشم  تیعـضو  رد  هک  ییاهروشک  ریاـس  بـالقنا و  زا  لـبق  ياـه 

مدرم عورـشم  ياـه  هتـساوخ  ققحت  یهلا و  لدـع  تموکح  هب  ندیـسر  اـت  دـنچ  ره  دراد  رارق  يرت  بساـنم  رایـسب  تیعـضو  رد  دـنراذگ 
هعماج و رت  شیب  يدـج و  مامتها  هک  مییوگب  دـیاب  یلعف  عضو  اب  بالقنا  لیاوا  هسیاقم  هرابرد  اما  میراد .  شیپ  رد  ینـالوط  هار  ناـمزیزع 

تبسن بالقنا  لیاوا  رد  يراوخ و ... هوشر  يزاب ,  یتراپ  ضیعبت ,  هدافتـسا ,  ءوس  زا  زیهرپ  یمالـسا و  ياه  شزرا  تیاعر  هب  يرادا  ماظن 
ياضف ریثأت  تحت  هعماج  بـالقنا  لوا  ههد  رد  . 1 زا : دنترابع  رـصتخم  تروص  هب  هک  دشاب  یم  یفلتخم  ملاوع  زا  یـشان  ینونک ,  نامز  هب 

هب و  یـصخش ,  عفانم  تایدام و  زا  زیهرپ  یگنرمه ,  یلدـمه ,  تیوقت  ثعاب  هک  دوب  سدـقم و ... عاـفد  بـالقنا ,  عوقو  زا  یـشان  يونعم 
زورب لاجم  رت  مک  یعامتجا  يرادا و  دـسافم  مکاح ,  ياضف  نیا  ریثأت  تحت  نیاربانب  دـیدرگ ; هعماج  رد  یمالـسا  ياه  شزرا  یلک  روط 
هعماج رد  اه  شزرا  تیبثت  قیمعت و  رد  یگنهرف  ياه  هاگتسد  نیلوؤسم و  يراک  مک  . 1 هلمج :  زا  يددعتم ,  لیالد  هب  اما  درک ; یم  ادیپ 
شزرا رییغت  یمالسا ; 3 . ياه  شزرا  نتفرگ  هدیدان  یتلود و  ياهداهن  نارازگراک  ناریدم و  زا  یضعب  تسیاشان  تامادقا  اهراتفر و  . 2; 
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هعـسوت هناهب  هب  یتسرپ و ... لمجت  یبلط ,  هافر  يارگ ,  كردـم  ترهـش ,  لوپ ,  ندـش  شزرا  اب  دـننام  سدـقم ;  عافد  نارود  زا  سپ  اه 
هتفای اهرواب و  هک  يدیدج  لسن  ندـمآ  هنحـص  هب  یلم ; 4 . یمالـسا و  ياه  شزرا  هیلع  یگنهرف  مجاـهت  رثا  رب  یعاـمتجا و  يداـصتقا و 

تایاور رد  یمالـسا .  ياه  شزرا  هب  تبـسن  نانآ  هیجوت  تیبرت و  يارب  عماج  يا  همانرب  نادـقف  دوب و  توافتم  بالقنا  لسن  اب  نانآ  ياـه 
یتحاران بارطضا و  یملع ,  یتدیقع و  فعض   ) یگنهرف يداصتقا ,  برخم  راثآ  هدش و  شهوکن  یمالسا  هعماج  رد  رقف  دوجو  يددعتم 

, دوبن ارقف  رب  مراگدرورپ  تمحر  رگا  : )) دـیامرف یم  ص )   ) مرکا ربماـیپ  تسا .  هدـش  ناـیب  نآ  یـسایس  یعاـمتجا و  و  یحور و )... ياـه 
اهنآ زا  یکی  سک  ره  هک  تسا  زیچ  دنچ  : )) دـیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  ص 309 .) ج 4 , هایحلا ,  ((, ) دـماجنیب رفک  هب  رقف  دوب  کیدزن 

ج هایحلا ,   .((, ) يزور تعسو  تینما ,  یتمالـس ,  تسا :  شوشم  شنهذ  ناشیرپ و  شلقع  یتساک و  راچد  شا  یگدنز  دشاب , هتـشادن  ار 
هک ییاه  ناسنا  دنرایسب  هچ  دناشک . یهابت  هب  ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  رقف  زگره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ص 303 .) , 4

موکحم انیوکت " ار  یتلم  ای  درف  چیه  دنوادخ  میتفگ ,  رت  شیپ  هک  نانچ  هتبلا  دننک . ظفح  ار  دوخ  نامیا  نید و  دنا  هتـسناوت  رقف , دوجو  اب 
داهن ای  یعیبط  عبانم  دوبمک  زا  رقف  مسیـسکرام -  يراد و  هیامرـس  ماظن  فالخ  رب  مالـسا -  يداصتقا  ماـظن  رد  هکلب  تسا ;  هدرکن  رقف  هب 

يریگولج رقف  لماوع  شیادـیپ  زا  ددرگ و  ققحم  هعماج  رد  مالـسا  لوبق  دروم  يداصتقا  ماظن  هاـگره  دزیخ . یمن  رب  یـصوصخ  تیکلاـم 
دوجو تعیبط  رد  اه  ناسنا  همه  زاین  دروم  هیلوا  عباـنم  ینید ,  صوصن  ساـسا  رب  اریز  ددـنب ; یم  رب  تخر  یلک  روط  هب  هدـیدپ  نیا  دوش ,

ار ادـخ  تمعنرگا  درک و  اطع  امـش  هب  دـیتساوخ , وا  زا  هچ  ره  اهوصحت ; هللا ال  تمعن  اودـعت  نا  هومتلأـس و  اـم  لـک  نم  مکیتآو  : )) دراد
یم يدارا  یباختنا و  رقف , لماوع  زا  يرایـسب  نیاربانب ,  هیآ 34 .) میهاربا ,  هروس  ((, ) دیروآ شرامـش  هب  ار  نآ  دیناوت  یمن  دـینک , هرامش 

 , تورث هنالداعان  عیزوت  ترخآ ,  ایند و  هب  تبـسن  طلغ  هاگدـید  هانگ ,  باکترا  یگماـنرب ,  یب  تماقتـسا ,  مدـع  یلبنت و  دـننام : دـشاب ;
تمه و هب  زین  نآ  لح  هک  دایتعا و ,... يروآ ,  نف  شناد و  ندوب  يراصحنا  یگتخابدوخ ,  ناـسنا ,  يورین  صـصخت  تیریدـم و  فعض 

بـسک رد  مه  هک  تسا  یتروص  رد  دـشاب , دابآ  شترخآ  مه  هافر و  رد  ار  ایند  مه  ینغ ,  هک  نیا  اـما  دراد . یگتـسب  اـه  ناـسنا  شـشوک 
دـنوادخ و ياضر  هار  رد  تورث  نیا  زا  دـناوتب  دـنکب و  لـمع  یعرـش  نیزاوم  قبط  عورـشم و  ياـه  هار  زا  نآ ,  فرـصم  رد  مه  تورث و 

رتشیب هعلاطم  يارب  دوش . یم  ترخآ  ایند و  لابو  رزو و  اهنآ  تورث  هک  ینادنمتورث  رایـسب  هچ  الا  دیامن و  هدافتـسا  شناگدـنب  هب  تمدـخ 
یهاگن درف , یناهارف  دیعس  اه  شزرا  بالقنا و  ملع ,  وذ  یلع  هعماج  یموتانآ  روپ , عیفر  زرمارف  داضت  هعـسوت و  روپ , عیفر  زرمارف  ر.ك : 

مالسا هاگدید  زا  ییادزرقف  رقف و  هب 

؟ دنتسه انعم  هچ  هب  نازیم  لدع و 

شسرپ

؟ دنتسه انعم  هچ  هب  نازیم  لدع و 

خساپ

يهلیـسو نازیم  یلو  دـهدب  لـماک  روطب  ار  یقح  يذ  ره  قح  ناـسنا  هک  تسا  نیا  لدـع  دنتـسه  ینـشور  موـهفم  ياراد  تلادـع  لدـع و 
نامهب سنج  تخادرپ  دهدیم  رارق  يرتشم  رایتخا  رد  دشکیم و  وزارت  يهلیسوب  ار  سنج  تسا و  هدنشورف  هک  یسک  ًالثم  تسا  شجنس 

. » تسا يرتشم  قاقحتـسا  يهزادنا  صیخـشت  شجنـس و  يهلیـسو  نازیم و  وزارت  تسا و  لدع  هتـشاد  ار  نآ  قاقحتـسا  يرتشم  هک  هزادنا 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب 
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؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوتیمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوشیم ، هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآیپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  هچ 

شسرپ

؟ تفای تسد  یعامتجا  تلادع  هب  ناوتیمن  يداقتعا  نینچ  نودب  ایآ  دوشیم ، هدرمش  دیحوت  هب  داقتعا  دمآیپ  یعامتجا ، تلادع  اسب  هچ 

خساپ

دیحوت و هب  داقتعا  اهنت  هک  ینعم  نیدب  تسا . یناگمه  یناهج و  تلادـع  هدـمآ ، باسح  هب  دـیحوت  ياهدـمآیپ  زا  هک  یتلادـع  زا  روظنم 
زا دنیآرد و  یهلا  تموکح  کی  تحت  ناگمه  هک  يروط  هب  دـنک  داجیا  نیتسار  یگنهآ  مه  تدـحو و  دـناوتیم  هک  تسا  یتسرپهناگی 

تلادع رارقتسا  يژولوئهدیا  رد  یگدنگارپ  هدیقع و  رد  تتـشت  اب  ًاملـسم  دنریگب  ماهلا  یگدنز  رد  تسا ، ینامـسآ  همانرب  هک  همانرب  کی 
داحتا نآ ، دارفا  نیب  هک  تسا  ارجا  لباق  تلادـع  ياهعماـج ، رد  ًاـساسا  تسین . یلمع  رّـسیم و  دـحاو  لدـع  تموکح  ياول  تحت  یناـهج 

هچنآ دشاب . راگدنام  داحتا  ات  تسا ، دیحوت  هب  هدیقع  نامه  تدحو ، نیا  هتسیاش  كالم  دهاوخیم و  روحم  يداحتا  نینچ  دشاب و  رارقرب 
لباق دوشیم ، میـسقت  دارفا  نیب  يواسم ، روط  هب  هیامرـس  ًالثم  نآ ، هیاپ  رب  دراد و  ترهـش  یعامتجا  تلادـع  ناونع  هب  ینیدریغ  عماوج  رد 

. میناسرب وا  قاقحتـسا  هزادنا  قح و  هب  ار  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تلادـع  هکلب  تسین . يواست  يانعم  هب  تلادـع  اریز  تسا  دـقن 
روط هب  ار  تورث  و  دنرگنب ، دید  کی  هب  رتمک  یکی  دراد و  يرتشیب  قاقحتسا  یکی  هک  ار  رفن  ود  هکنیا  دننام  تسا ، متـس  يواست ، یهاگ 

یگتـسیاش و هزادنا  تیاعر  تلادع ، نوچ  و  دـیآیم . رامـش  هب  بوسحم  متـس  رما  نآ  هک  تسا  یهیدـب  دـننک . میـسقت  نانآ  نایب  يواسم 
ياهنالداع تباث و  نوناق  دمهفب و  قیقد  روط  هب  فلتخم  ياههنیمز  رد  ار  دارفا  قاقحتـسا  هزادنا  دـناوتیمن  رـشب  نیاربانب  تسا ، قاقحتـسا 

، دنادیم یتسرد  هب  ار  يدوجوم  ره  قاقحتـسا  هزادـنا  تسا و  همه  راگدـیرفآ  هک  دـنوادخ  تسد  هب  دـیاب  اهنت  راک  نیا  هکلب  دـنک ، عضو 
ناربمایپ و مازعا  هار  زا  اهنت  رگید ، ياههنیمز  رد  تلادع  زین  یسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  ظاحل  نیدب  دریگ . تروص 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . رّسیم  نانآ  یهلاتموکح  یهلا و  ناربهر 

؟ تسیچ ملظ  تلادع و  نایم  توافت 

شسرپ

؟ تسیچ ملظ  تلادع و  نایم  توافت 

خساپ

ترابع نآ  ربارب  رد  ملظ  دننک و  راتفر  شایگتسیاش  هاگیاج و  هزادنا  هب  وا  اب  دنهن و  جرا  ار  سک  ره  ّقح  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تلادع 
عاونا لـماش  تسا و  هدرتـسگ  یموهفم  ياراد  ملظ  نیارباـنب ، صاخـشا . دودـح  نتفرگ  رظن  رد  نارگید و  قوـقح  هب  نداـهنن  جرا  زا  تسا 

. » دوشیم زین  شیوخ  هب  ناسنا  ندـیناسر  نایز  تسیاشان و  راتفر  لماش  هکلب  ادـخ و  زا  ناسنا  ینامرفان  رگیدـکی و  قوقح  هب  دارفا  زواجت 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب 

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا يرورض  يرشب  هعماج  تداعس  تمالس و  يارب  یعامتجا  تلادع  ایآ 

خساپ

رد هک  تسا  نیمه  يارب  دراد و  هدنبیرف  بلاج و  يرهاظ  رگید ، تاملک  یضعب  یسارکومد و  يدازآ و  دننامه  یعامتجا  تلادع  هزورما ،
عامتجا رد  هنالداع  نیناوق  تّیمکاـح  یعاـمتجا  تلادـع  یقیقح  موهفم  دروخیم . مشچ  هب  هلمج  نیا  یبزح  بتکم و  ره  هماـنرب  هحولرس 

چیه هک  ياهنوگ  هب  دوش . روراب  اهلقع  دبای و  شرورپ  اهدادعتـسا  دسرب ؛ شقحب  یقح  بحاص  ره  ینیناوق ، نینچ  هیاس  ریز  رد  هک  تسا 
هنالداع ماظن  اـب  دـیاب  یتسه ، ناـهج  زا  یـشخب  ناونع  هب  يرـشب  هعماـج  دـنیبن . متـس  یـسک  رذـگهر ، نیا  زا  دوشن و  هتفرگ  هدـیدان  یّقح 

خاسنتـسا نآ ، هیاپ  رب  یعامتجا  نیناوق  ات  میربب ، یپ  رتهب  یتسه  ناهج  هنالداع  نیناوقب  هکنیا  يارب  لاـح  دـشاب ؛ وسمه  دـننامه و  شنیرفآ 
؛» الوزت نا  ضرـالا  تاومـسلا و  کـسمی  َهَّللا  ْنِا  : » دـیامرفیم ( 41) رطاـف هروـس  رد   - 1 میرگنیم : میرک  نآرق  زا  هـیآ  راـهچ  هـب  مـینک ،
ره ادخ  ًاریدقت ؛» هردقف  ییش  لک  قلخ  و  : » دیامرفیم ( 2) ناقرف هروس  رد   - 2 دیامرفیم . ظفح  يدوبان  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ ،

هکئالملاو وهالا  هلاال  هنا  هَّللادهـش  : » دـیامرفیم ( 18) نارمع لآ  هروــس  رد   - 3 دوـمرف . رّرقم  صاـخ  هزادـنا  نآ  يارب  هدــیرفآ و  ار  زیچ 
تلادـع هب  ار  ناهج  هک  یلاـح  رد  دـنهاوگ  زین  ناگتـشرف  تسین و  ییادـخ  شدوخ  زج  هک  تسا  هاـگآ  ادـخ  طـسقلاب ؛» اـمئاق  ملعلاولواو 

رییغت و ادخ  تّنس  رد  زگره  الیوحت ؛» هَّللا  ۀنسل  دجت  نلوالیدبت  هَّللا  ۀنـسل  دجت  نلف  : » دیامرفیم ( 43) رطاف هروس  رد   - 4 تسا . هتشاداپرب 
همه دوخ و  ياج  هب  ار  دوجوم  ره  هک  تسا  طّلسم  ناهج  مامت  رب  تردق  کی  ًالوا : هک  میمهفیم  هیآ  راهچ  نیا  زا  تفای . دهاوخن  یلیدبت 
ناـیم ًاـثلاث : تسا ؛ هدـش  هدـیرفآ  یّـصاخ  دادعتـسا  ياراد  ینیعم و  هزادـنا  هب  يدوجوم  ره  ًاـیناث : دـنکیم . يرادـهگن  ًاـعومجم  ار  ناـهج 

لیکـشت ناهج  مان  هب  يدـحاو  اهنآ  عومجم  زا  هک  هتـشگ  رارقرب  یگنهآ  مه  نزاوت و  تلادـع  نوناـق  هب  گرزب  کـچوک و  زا  تادوجوم 
دشاب ملاع  نیناوق  هک  ادخ  تّنـس  ًاعبار : دوشیم ؛ هدیمان  ادخ  تّنـس  ای  ناهج  نوناق  نامه  هک  دنـشور  کی  مظن و  کی  ياراد  همه  هتفای و 

لاوـحا هدـهاشم  لـقع و  هار  زا  مـه  نآرق و  تاـیآ  زا  مـه  ار  بلاـطم  نـیا  دـهدیمن . خر  یلیدـبت  رییغت و  اـهنآ  رد  زگره  تـسا و  تباـث 
تلادـع تردـق و  هب  یتـسه  ناـهج  دنتـسه . نیناوق  نیا  موـکحم  راـچان  دـنناهج و  نیا  زا  یئزج  مه  زین  رـشب  دارفا  میمهفیم . تادوـجوم 

هک تسا  ینیوکت  تلادع  و  دنکیم . ظفح  ندش  یـشالتم  زا  ار  نآ  درادیم و  هاگن  دوخ  ياج  رد  ار  مسج  ره  هک  تسا  تردـق  تساپرب .
تردـق و نیا  هجیتن  رد  و  دـناسریم . دوخ  قیال  لامک  هب  ار  همه  دـهدیم و  رارق  هتـسیاش  هاـگیاج  رد  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  يدوجوم  ره 

یتردق دیاب  زین  يرشب  هعماج  رد  دنامیم . ظوفحم  شدوخ  يارب  يزیچ  ره  دح  دنکیمن و  زواجت  دوخ  دح  زا  زیچ  چیه  هک  تسا  تلادع 
ظفح شیارب  ار  وا  دح  دهد و  رارق  دوخ  دح  رد  ار  درف  هقبط و  ره  هک  دشاب  یتلادع  دنک و  يرادهگن  یـشاپورف  زا  ار  هعماج  نآ  هک  دشاب 

يدوجوم ره  هک  تسامرف  مکح  تباث  ینیناوق  ناهج  رد  دنامب . مورحم  دوخ  دح  زا  یـسک  هن  دنک و  زواجت  دوخ  دح  زا  یـسک  هن  ات  دـنک 
ای دسانـشن و  ار  نیناوق  نآ  ياهعماج  ره  هک  تسا  زاین  یتباـث  نیناوق  هب  زین  یعاـمتجا  ماـظن  ءاـقب  يارب  دوشیم . دوباـن  دـنک ، فلخت  نآ  زا 

 « خساپ شسرپ و  شخب  دوریم « . انف  هبور  دنکن ، يوریپ  نآ  زا  دسانشب و 

؟ درادن ییارجا  نماض  نید  هک  تسین  نیا  تّلع  ایآ  تسیچ  تسا  هتفرگ  ار  یمالسا  ياهروشک  رسارس  داسف  هک  نیا  تّلع 

شسرپ

؟ درادن ییارجا  نماض  نید  هک  تسین  نیا  ّتلع  ایآ  تسیچ  تسا  هتفرگ  ار  یمالسا  ياهروشک  رسارس  داسف  هک  نیا  ّتلع 
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خساپ

تاـفارحنا میارج و  تاـیانج و  ماـقرا  ندوب  ـالاب  دریگب و  رظن  رد  ار  یبرغ  ياـهروشک  تسخن  دـیاب  دـنکیم  ار  لاکـشا  نیا  هک  یـسک  . 1
نید تموکح  تحت  ًاتبـسن  هک  یقرـش  کلامم  اب  دنک و  هدهاشم  تسا  هدومن  خلت  دارفا  هقئاذ  رد  اههقطنم  نآ  رد  ار  یگدـنز  هک  هدرتسگ 

نیرتهب و . 2 دـشاب . ّرثؤم  فارحنا  داسف و  زا  اهناسنا  يرانکرب  رد  دـناوتیم  نید  نامیا و  هزادـنا  هچ  ات  دوش  مولعم  اـت  دجنـسب  دـنراد  رارق 
رگا اریز  دشابیم  قیدصت  لباق  لمأت  كدنا  اب  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  نامیا  زا  ترابع  نوناق  هب  لمع  يارب  ءارجا  نماض  نیرتیلاع 

ورملق زا  هک  يدراوم  رد  یلو  دننکیم  لّمحت  ار  نوناق  زا  يوریپ  دنـشابیم  نوناق  هرطیـس  تحت  هک  اجنآ  ات  دارفا  دشابن  نید  نامیا و  ذوفن 
نید نامیا و  اّما  دنیامنیم . فلخت  نوناق  زا  درادن  یهاگآ  اهنآ  زا  سک  چـیه  هک  یفخم  ياههشوگ  دـننام  دـندش  جراخ  نوناق  تموکح 
ّتلع درادیم و  زاب  یّلک  روط  هب  متـس  زواجت و  زا  دـنکیم و  لرتنک  ار  ناسنا  رکف  هشیدـنا و  رد  تسا و  ناسنا  هارمه  دـشاب  ناسنا  اـج  ره 

ریصقت باسح  هب  دیاب  ار  نیا  تسا و  ینید  تامیلعت  هب  لماک  روط  هب  ناملسم  ندرکن  لمع  یمالسا  ياهروشک  رد  فارحنا  داسف و  دوجو 
هبرجت رد  . 3 تسا . ام  یناملـسم  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع  درادـن  دوخ  تاذ  هب  مالـسا  مالـسا . نیناوق  صقن  باسح  هب  هن  دراذـگ  نانآ 

لیلد نیمه  هب  دیامن . تلاخد  عاضوا  لرتنک  يارب  ماظن  دشاب و  زین  تردق  هارمه  دیاب  مالسا ، ماکحا  هک  دش  هداد  ناشن  یمالـسا  تموکح 
يارب دنـسریم . هجیتـن  هب  تموـکح  رتـسب  رد  نید  تاروتـسد  ینعی  دـنادیم . تموـکح  یلمع  هفـسلف  ار  هقف  هللا » هـمحر  » ماـما هـک  تـسا 
ماجنا هنادسفم  تاکرح  زا  یگدنراد  زاب  یبیلـس  هبنج  مه  يداشرا و  تاناکما  غیلبت و  تردق ، ینعی  یباجیا  هبنج  مه  دیاب  داسف  يریگولج 
زگره اهتلود  اهماظن و  هنرگو  دوشیم  هدیـشک  كدـی  یمالـسا  مان  طقف  مه  یمالـسا  يروهمج  زا  ریغ  یمالـسا  ياـهروشک  رد  . 4 دریگ .

. » تسین هسیاقم  لباق  دراد  گنرمک  یّتح  روضح  نید  هک  اـجنآ  برغ و  ياـهیراتفرگ  دـسافم و  هسیاـقم  دوجو  نیا  اـب  دنتـسین . یمالـسا 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب 

؟ دوب هنوگچ  (ع ) یلع ماما  هریس  رد  یعامتجا  تلادع 

شسرپ

؟ دوب هنوگچ  (ع ) یلع ماما  هریس  رد  یعامتجا  تلادع 

خساپ

، تروص نیا  رد  دوشیم ؛ لامعتـسا  شیوخ  هب  تبـسن  ناسنا  لعف  دروم  رد  هاگ  . 1 دراد : دربراک  هنوگ  ود  ناـسنا  دروم  رد  تلادـع ، هژاو 
يرود تسا ، رابنایز  شتداعـس  يارب  هک  ییاهراک  زا  دروآیم و  اج  هب  تسوا  تداعـس  بجوم  هچنآ  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  لداـع 

، هعماج دارفا  زا  درف  ره  اب  ناسنا  هک  انعم  نیدـب  دوریم ؛ راک  هب  يرگید  هب  تبـسن  ناسنا  لعف  دروم  رد  تلادـع ، هژاو  هاـگ  . 2 دنیزگیم /
همه دروم  رد  تلادـع  ریخا  ياـنعم  یتقو  دـهدیم . رارق  دوخ  بساـنم  ياـج  رد  ار  سک  ره  دـیامنیم و  راـتفر  تسوا ، قح  هک  ناـنچنآ 
نیا رب  دیآیم . دـیدپ  یعامتجا  تلادـع  موهفم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  تلود ، مدرم و  زا  معا  هعماج  کی  یقوقح  یقیقح و  ياهتیـصخش 
ملظ یعاـمتجا  تلادـع  لـباقم  رد  دوش . تیاـعر  ناـگمه  قوـقح  هعماـج ، رد  هک  تسا  نآ  یعاـمتجا » تلادـع  : » تفگ ناوـتیم  ساـسا 

تـسا نشور  دـناهدیمان . تلادـع  دیهـش  ار  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  تسا . نارگید  قوقح  ندرک  لاـمیاپ  ياـنعم  هب  هک  دراد  رارق  یعاـمتجا 
يانعم هب  يدرف  تلادع  دنچ  ره  دوبن - ، يدرف  یقالخا و  دـعب  رد  تلادـع  دـش ، ترـضح  نآ  ندیـسر  تداهـش  هب  زاسهنیمز  هک  یتلادـع 

رد تلادع  دیدرگ ، مامه  ماما  نآ  ندیسر  تداهش  هب  ببس  هک  یتلادع  عقاو ، رد  تسین / -  ریذپكاکفنا  یعامتجا  تلادع  زا  نآ  حیحص 
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نمـض رد  اهراب  اهراب و  اهنت  هن  هک  يرکفت  تشاد ، یعامتجا  تلادع  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  دوب  یـصوصخم  رکفت  عون  یعامتجا و  دعب 
نادـب تدـش  هب  لمع  رد  شتموکح  هاتوک  نارود  رد  هژیوب  شیوخ  كرابم  رمع  لوط  رد  هکلب  دـیزرویم ، دـیکأت  نآ  رب  شیوخ  نانخس 

ارجا ار  نآ  زین  شیوخ  ناسک  نیرتکیدزن  هب  تبـسن  هک  اجنآ  ات  تسنادیمن  اور  ار  فاطعنا  هحماـسم و  هار  نیا  رد  یکدـنا  دوب و  دـنبیاپ 
؟ لضفا امهیا  : » دیسرپ ترضح  نآ  زا  یـصخش  تسا . روهـشم  لیقع  شردارب  اب  ترـضح  نآ  دروخرب  ناتـساد  دروم  نیا  رد  هک  درکیم ،

خساپ رد  ترضح  { 1«;} اهتهج نم  اهجرخی  دوجلا  اهعـضاوم و  رومالا  عضی  لدعلا  (: » (ع لاقف دوج ؟ ای  تسا  رترب  لدع  دوجلا ،» ما  لدعلا 
دوج و اما  دـناسریم ، دوخ  یعقاو  قحيذ  هب  ار  یقح  ره  دـهدیم و  رارق  دوخ  ياـج  رد  ار  يزیچ  ره  لدـع  اریز  تسا  رتهب  لدـع  دومرف :

تلادع { 3«;} صاخ ٌضراع  دوجلا  ُّماع و  ٌسئاس  لدعلا  و  : » دومرف سپـس  { 2 ،} دنزاسیم جراخ  دوخ  رادم  لحم و  زا  ار  روما  شـشخب ،
هیاپ و تسا و  مومع  هدـننک  هرادا  سئاس و  تلادـع  دوشیم . لـماش  ار  یـصاخ  هورگ  شـشخب  هک  یلاـح  رد  تسا ، مدرم  یمومع  ریبدـت 

دوج دنکیم / راثیا  دشخبیم و  یسک  هب  یسک  صاخ  عقوم  رد  هک  تسا  ییانثتسا  یتلاح  ششخب  دوج و  اما  تسا  یمومع  یگدنز  يانبم 
دوج و رگید  تروص  نیا  رد  اریز  درک . عضو  نوناق  تاررقم و  نآ  ساسا  رب  داد و  رارق  یمومع  یگدنز  یلصا  يانبم  ناوتیمن  ار  راثیا  و 

یمدآ دـشاب و  هتـشادن  ارجالا  مزال  یمتح و  تاررقم  نوناق و  چـیه  هک  تسا  دوج  راثیا و  ینامز  دوج  راثیا و  اریز  دریگیمن  مان  شـشخب 
دیآیمن شیپ  لکـشم  ردق  نآ  دشابن  دوج  هعماج  رد  رگا  اذل  دنک ؛ راثیا  دوج و  یتسودعون  تشذـگ و  يراوگرزب و  مرک و  يور  زا  اهنت 

نآ هک  دهدیم  ناشن  ینـشور  هب  دنادیم  رتالاب  دوج  زا  ار  لدع  هک  ترـضح  نآ  خساپ  دیآیم . شیپ  تلادع  دوجو  مدع  تروص  رد  هک 
ياملع و  تسا -  لدع  زا  رتالاب  دوج  يدرف  رظن  زا  هک  نیا  رب  نوزفا  اریز  دناهدومرف  ار  نخس  نیا  تلادع  یعامتجا  دعب  هب  رظن  اب  ترضح 

زا ار  لدع  هاگ  چیه  دـنکیم ، هبـساحم  يدرف  ياهسایقم  اب  درادـن و  یعامتجا  رکفت  هک  یـسک  دـنراد -  ناعذا  بلطم  نیا  هب  زین  قالخا 
نآ اما  دنکیمن  زواجت  نارگید  قح  هب  هک  تسا  یناسنا  لامک  زا  دح  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  لداع  صخـش  هک  ارچ  دنادیمن  رتالاب  دوج 
نآ هتشذگ و  نتشیوخ  قح  زا  دوخ و  جنرتسد  لام و  زا  هکلب  دنکیمن  زواجت  نارگید  قوقح  هب  اهنت  هن  دیامنیم  راثیا  دنکیم و  دوج  هک 

لدع اریز  تسا ، سکع  هب  تسرد  یعامتجا  هاگدید  زا  اما  تسا . رتالاب  لدع  زا  دوج  يدرف  هاگدید  زا  نیاربانب  دـشخبیم ، نارگید  هب  ار 
دشاب تسرد  هیاپ  دیاب  لوا  نامتخاس ، تنیز  یشاقن و  زیمآگنر و  هلزنم  هب  ناسحا  دوج و  تسا و  نامتخاس  ياههیاپ  هلزنم  هب  عامتجا  رد 

؟ دشاب ناویا  شقن  دنب  رد  هجاوخ  هک  هدیاف  هچ  رگید  دـشاب ، ناریو  تسبياپ  زا  هناخ  رگا  دـسرب . يزیمآگنر  تنیز و  هب  تبون  هاگنآ  ات 
تـنیز و رظن  زا  هداـعلاقوف  ناـمتخاس  تـسا  نـکمم  درک ، یگدــنز  ناوـتیم  مـه  تـنیزیب  ناـمتخاس  رد  دــشاب ، مـکحم  هیاـپ  رگا  اـما 

ناشن ینشور  هب  خساپ  شسرپ و  نیا  دوشیم . بارخ  شلها  رـس  رب  ناراب  کی  اب  تسا  تسـس  شاهیاپ  نوچ  اما  دشاب  بوخ  يزیمآگنر 
ات هتفای  دومن  ترـضح  نآ  یتموکح  هریـس  رد  هک  تسا  هلأسم  نیمه  هتـسیرگنیم و  یعامتجا  دعب  زا  ار  تلادع  ترـضح  نآ  هک  دهدیم 

یعامتجا تلادع  ترضح  نآ  هدوب و  حرطم  یمالسا  یعامتجا  هفسلف  کی  تروص  هب  ترضح  نآ  يارب  تلادع  تفگ : ناوتیم  هک  اجنآ 
روظنم و چیه  هار  نیا  رد  هک  مینیبیم  دوب و  هدرک  سیسأت  لصا  نیمه  يانبم  رب  ار  دوخ  تسایس  هتـسنادیم و  رتالاب  يرگید  زیچ  ره  زا  ار 

لوط رد  وا  يارب  يدایز  تالکشم  هک  دوب  هلأسم  نیمه  عقاو  رد  دراد و  زاب  تلادع  يارجا  زا  ار  ترـضح  نآ  تسناوتیمن  يرگید  فده 
تلادـع هاـگیاج  یبوخ  هب  هک  ترـضح  نآ  یتموکح  هریـس  زا  هنومن  دـنچ  رکذ  هب  اـهنت  نخـس ، ناـیاپ  رد  درک . داـجیا  شتموکح  نارود 

موس هفیلخ  دوب و  ناناملـسم  همه  هب  قلعتم  هک  یـضارا  ینعی  نامثع -  عیاطق  هرابرد  . 1 مینکیم : هدنـسب  دوشیم ، نشور  نآ  رد  یعامتجا 
لدـعلا یف  ناف  هتددرل ، أمالا  هب  َکلم  ُأسنلا و  هب  جوزت  دـق  هتدـجو  ول  هللا  و  : » دومرف دوب -  هداد  رارق  صاخ  یـصاخشا  راـیتخا  رد  ار  اـهنآ 
هدـیرخ ینازینک  ای  هدرک ، جاودزا  نآ  اب  هچرگ  منادرگیم ، زاب  نآ  یلـصا  نابحاص  هب  مبایب  اجک  ره  ار  هدـش  جارات  لاـملاتیب  { 4«;} عس

نبا كرشق  اذا  عنـصاف ، اعناص  تنک  ام  : » تشون هیواعم  هب  ياهمان  رد  صاع  ورمع  . 2 تسا / مومع  يارب  شیاشگ  تلادع  رد  اریز  دنـشاب ؛
نیا رد  يراد  هچ  ره  بلاطیبا  رسپ  هک  نکب  تسا  هتخاس  وت  زا  يراک  ره  { 5«;} اهاحلاصعلا نع  رشقت  امک  هکلمت  لام  لک  نم  بلاطیبا 

. دننکیم ادج  نآ  زا  ار  یتسد  ياصع  تسوپ  هک  هنوگ  نآ  درک ، دهاوخ  ادج  وت  زا  و  تفرگ ، دهاوخ  سپ  زاب  وت  زا  ياهدرک  عمج  تدـم 
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زا هک  درک  تساوـخرد  هدـمآ و  يو  دزن  ترـضح  نآ  تفـالخ  ناـمز  رد  دوـب ، ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی  هک  { 6} هعمز نب  هللادـبع  . 3
ناف مهفایسا ، بلج  نیملسملل ، یف  وه  امنا  کلالو و  یل  سیل  لاملا  اذه  نا  : » دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  دشخبب ، وا  هب  یلام  لاملاتیب ،

ناناملـسم زا  هدمآ  درگ  یتمینغ  تساوت ، نآ  زا  هن  نم و  لام  هن  ینیبیم  هک  لاوما  نیا  { 7«;} مهظح لثم  کل  ناک  مهبرح ، یف  مهتکرش 
دومن لاح  ره  هب  یتشاد / نانآ  مهس  نوچمه  یمهـس  يدوب ، ناشهارمه  داهج  رد  وت  رگا  دندروآ ، تسد  هب  دوخ  ياهریـشمش  اب  هک  تسا 

یلع ار  نآ  ناونع  دسیونیم و  یباتک  ترضح  نآ  هرابرد  یحیـسم  ياهدنـسیون  هک  تسا  نانچ  یتسه  ملاع  نازورف  دیـشروخ  نآ  تلادع 
يانعم هب  مـالک  نیا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  [. 2 / ] تمکح 437 هغالبلاجـهن ، [. 1 { ] 8 .} دهدیم رارق  یناسنا  تلادـع  ياسر  يادـص 
همجرت هغالبلاجهن ، [. 4 / ] تمکح 437 یتشد ، دـمحم  همجرت  هغالبلاجـهن ، [. 3 / ] دش دـهاوخ  هداد  حیـضوت  هکنانچ  تسین ؛ دوج  تمذـم 

هعمز نب  هللادبع  [. 6 / ] یشعرم هللا  تیآ  هناخباتک  پاچ  ص 270 ، ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [. 5 / ] هبطخ 15 یتشد ، دمحم 
، دادیم رازآ  ناوارف  ار  ادخ  لوسر  دوسأ ، وا  دج  دندش ، هتشک  ناناملـسم  تسد  هب  ردب  گنج  رد  شردارب  ومع و  ردپ و  هک  تسا  یـسک 
/ درک رادـیب  ار  وا  ماما  عطاق  خـساپ  اما  دوشیم ، هجوت  رتشیب  وا  هب  لاملاتیب  میـسقت  رد  درکیم ، رکف  دـش و  (ع ) یلع ماما  ناراـی  زا  وا  اـما 

هـسسؤم هانپرادرـس ، دـمحماطع  همجرت  قادرج ، جروـج  رـشب ، قوـقح  یلع و  [. 8 / ] هبطخ 232 یتـشد ، دـمحم  هـمجرت  هغالبلاجـهن ، [. 7]
/ نارهت یناهارف  تاراشتنا 

هیهت ار  ناشبش  نان  دنناوت  یم  تمحز  هب  يا  هدعو  دنراد ؟ ینانچ  نآ  نیشام  هناخ و  يا  هدع  ارچ  تسین ؟  مدرم  یتشیعم  عضو  رکف  هب  یـسک  ارچ 
 . تسین ناتسدیهت  رکف  هب  یسک  یمالسا  تکلمم  کی  رد  ارچ  دننک ؟

شسرپ

ناشبش نان  دنناوت  یم  تمحز  هب  يا  هدعو  دنراد ؟ ینانچ  نآ  نیشام  هناخ و  يا  هدع  ارچ  تسین ؟  مدرم  یتشیعم  عضو  رکف  هب  یـسک  ارچ 
 . تسین ناتسدیهت  رکف  هب  یسک  یمالسا  تکلمم  کی  رد  ارچ  دننک ؟ هیهت  ار 

خساپ

يا هلئسم  نیرت  مهم  دوخ , ياهدومنهررد  مشش ,  سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  میدهاش  اهزور  نیا  رد  هناتخبـشوخ 
جیردت هب  دنرظتنم  دنرب و  یم  جنر  هلئـسم  نیا  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نالوئـسم  ءهمه  دوب . مدرم  یتشیعم  عضو  دندرک , حرطم  هک  ار 

همه نیا  يا  هدع  هک  تسا  زیمآ  تقر  راب و  فسأت  رایـسب  عضو  نیا  دـیدرک , هراشاامـش  هک  روط  نامه  دـبای . دوبهب  مدرم  يداصتقا  عضو 
هداوناخ هب  کمک  اه و  تورث  لیدعت  يارب  دنـشاب ! جاتحم  دوخ  بش  نان  هب  يا  هدع  دـننک و  فارـساو  هریخذ  عمج و  ار  هدروآ  داب  لاوما 

ناملـسم تلم  ءهمه  دیاب  میوش .  نمرخرـس  ءهدعو  هدنیآ و  تامادقا  رظتنم  دیابن  درک . يّدج  يرکف  دـیاب  ریذـپ  بسآو  فعـضتسم  ياه 
یحالصا يراک  دنناوت  یمن  نادرمتلود  نالوئسم و  هک  لاح  دنباتشب و  ناتـسدیهت  يرای  هب  یمومع  جیـسب  اب  رگید و  کی  تسد  رد  تسد 

. دنباتشب نادنمزاین  يرای  هبو  دننک  يراکادف  تشذگ و  دنراد , یبوخ  ًاتبسن  عضو  هک  یناسک  دنهد , ماجنا  مدرم  يارب 

اج دنچ  دیاش  دنراد و  یبوخ  یلام  عضو  هک  هدع  کی  دروخ . یم  مشچ  هب  تارادا  حطـس  رد  ییاه  ضیعبت  منک ,  یم  یگدنز  هدنب  هک  يرهـش  رد 
اب تسپ  ياهاج  رد  یتاناکما ,  هن  دنراد و  هناخ  هن  هک  يدارفا  هب  یلو  دوش , یم  راذگاو  نیمز  نانآ  هب  رهش  ءهطقن  نیرتهب  رد  دنـشاب , هتـشاد  هناخ 

الکشم رازه 

شسرپ
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دیاش دنراد و  یبوخ  یلام  عضو  هک  هدع  کی  دروخ . یم  مشچ  هب  تارادا  حطس  رد  ییاه  ضیعبت  منک ,  یم  یگدنز  هدنب  هک  يرهـش  رد 
رد یتاناکما ,  هن  دنراد و  هناخ  هن  هک  يدارفا  هب  یلو  دوش , یم  راذگاو  نیمز  نانآ  هب  رهش  ءهطقن  نیرتهب  رد  دنـشاب , هتـشاد  هناخ  اج  دنچ 

. دیوش رکذتم  نالوئسم  هب  ار  بلطم  نیا  منک  یماضاقت  دنهد ! یم  نیمز  هعطق  کی  اه  تدم  زا  سپ  تالکشم  رازه  اب  تسپ  ياهاج 

خساپ

رد عضاوم و  رتشیب  رد  دیاش   . تسا ریگارف  هنافـسأتم  دـیا , هدرک  حرطم  هک  یلکـشم  مینک .  یم  رکـشت  یلاعبانج  زا  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
دوجو هب  روشک  تارادا  ماظن  رد  يّدج  یلّوحتدیاب  هک  تسا  يرادا  داسف  زا  یشان  نیا  دراد و  دوجو  اه  ضیعبت  نیا  فلتخم ,  ياه  شخب 

یم ادـیپ  لوفا  هعماج  ياه  يراجنهان  اه و  ینیبدـب  زا  يرایـسب  , دوشب يّدـج  ءهزرابم  تسا ,  ناوارف  هک  اه  ضیعبت  هنوگ  نیا  اـب  رگا  دـیآ .
ات میسیون  یم  رادنامرف  هب  يا  همان  مینک و  غالبا  ناوارس  رادنامرف  هب  ناوت  تروصرد  نالوئسم و  هب  ار  امش  لکشم  مینک  یم  یعس  ام  دنک .

. دسر یم  تاماقم  شوگ  هب  اه  ضیعبت  نیا  دنادب 

یگدنز مدرم  رثکا  دننام  هوق  هس  ياسؤر  سلجم و  ناگدنیامن  ارزو و  نارادناتسا ، ات  کچوک  رهش  کی  رادرهش  رادنامرف و  زا  روشک  نالوئـسم  ارچ 
دناهرهب یب  تاناکما  نیرتییادتبا  زا  مدرم  رثکا  هک  یلاح  رد  دنرادروخرب  اهلیبموتا  اهنامتخاس و  یگدنز ، تاناکما  نیرتهب  زا  هکلب  دننکیمن ،

شسرپ

رثکا دننام  هوق  هس  ياسؤر  سلجم و  ناگدـنیامن  ارزو و  نارادناتـسا ، ات  کچوک  رهـش  کی  رادرهـش  رادـنامرف و  زا  روشک  نالوئـسم  ارچ 
نیرتییادتبا زا  مدرم  رثکا  هک  یلاح  رد  دنرادروخرب  اهلیبموتا  اهنامتخاس و  یگدنز ، تاناکما  نیرتهب  زا  هکلب  دننکیمن ، یگدنز  مدرم 

!؟ دننزیم اپ  تسد و  تکالف  رقف و  رد  دناهرهب و  یب  تاناکما 

خساپ

. تشذگیم یهار  زا  نینمؤملاریما  ترضح  يزور  دنیوگیم : هک  تخادنا  یناتساد  دای  هب  ار  امامش  ياهلد  درد  اههصغ و  یمارگ ، ردارب 
ای ياهنشت  ياهنسرگ ، ایآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ادخ  هدنب  يا  دیسرپ  سپس  درک . ییوجلد  يو  زا  تفر و  وا  يوس  هب  دینش . ياهیرگ  يادص 
مه اب  ایب  سپ  دومرف : ترـضح  ماهدـش . عقاو  مولظم  نم  تسا . هدـش  ملظ  نم  هب  هن ، تفگ : صخـش  نآ  منک ؟ کمک  امـش  هب  اـت  يراـمیب 
زا امياهیتحاران  اههصغ و  زا  یتمـسق  تسا ؟ هدش  ملظ  نم  دننامه  یـسک  هچ  ممولظم . وت  لثم  مه  نم  هک  مینزب  دایرف  مه  اب  مینک . هیرگ 

هجوت فعـضتسم  مورحم و  مدرم  ياهلد  درد  هب  هک  تسین  یبصنم  بحاص  چیه  مییوگب  میهاوخیمن  هچ  رگا  تسا . هدـش  نایب  امـش  ملق 
هک دنا  مک  ردق  نآ  نابصنم  بحاص  نایم  رد  دننک ، یگدنز  مدرم  رثکا  دننامه  دنهاوخب  هک  زوسلد  دارفا  هنوگ  نیا  اما  دنتـسه ، ارچ  دنک ،

هویـش هلـصاف  میریگیم ، هلـصاف  بالقنا  ردص  نامز  زا  هچ  ره  هک  میراد  لوبق  دناهتفرگ . رارق  مدرم  یمومع  راظنا  زا  رود  عاعـشلا و  تحت 
بحاص همه  یگدنز  هویش  ایآ   - 1 مینیبیم : مزال  ار  هتکن  هس  رکذت  اما  دوشیم ، رتشیب  مدرم  رثکا  اب  نابـصنم  بحاص  زا  یخرب  یگدـنز 

هک نیا  يارب  دوب ؟ مدرم  داحآ  یگدنز  حطـس  مه  هنادهاز و  ترـضح  نآ  دوخ  لثم  (ع ) یلع ترـضح  تموکح  نادرم  تلود  نابـصنم و 
ًاـصوصخم مینک . هعلاطم  هغالبلاا  جـهن  رد  ار  ترـضح  ياههمان  اـههبطخ و  تسا  مزـال  میوش ، هجوتم  رتهب  ار  رـصع  نآ  دوجوم  تاـیعقاو 

رکذ مالـسالا  ضیف  همجرت  اـب  هغـالبلا  جـهن  يور  زا  ار  اـهنآ  هرامـش  اـمو  تسا  هدـش  هتـشون  فـلتخم  صاخـشا  هب  هـک  ار  ریز  ياـههمان 
 - 4 همان 41 ؛  - 3 سراف ؛ زا  يدالب  یلاو  هلقـصم ، هب  همان 43 ؛  - 2 هرصب ؛ رادناتـسا  فینح ، نب  نامثع  هب  باطخ  همان 45 ،  - 1 میاهدرک :
هک ار  هرامش 20 و 44  ياههمان   - 5 دیناوخب . تسا  هتـشون  سابع  نب  هللادـبع  هب  هک  همان 35  رد  ار  ترـضح  نآ  زوس  ناج  ياـهلد  درد 
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 - 6 دـینک . هعلاطم  تقد  اب  دوب ، نامرک  سراـف و  زاوها و  هرـصب و  رادناتـسا  هک  ساـبع  نب  هللادـبع  نیـشناج  نواـعم و  هیبا ، نب  داـیز  يارب 
هعلاطم تشاد ، مود  لوا و  هفیلخ  ترـضح و  نامز  رد  ار  هفوک  تواضق  بصنم  هک  ثراحلا " نب  حیرـش   " هب ار  هس  هرامـش  هماـن  هرخـالاب 

نامز رد  هچ  بالقنا ، تیربهر   - 2 دنکیم . دروخرب  هنانیگمشخ  هنوگچ  للجم  هناخ  دیرخ  رطاخ  هب  یضاق  حیرش  اب  ترـضح  هک  دییامن 
نادرم تلود  ًاصوصخم  مدرم  داحآ  هتسویپ  اهنت  هن  یلاعت  هللا  ظفح  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح  رـصع  رد  هچ  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح 
یگدنز رد  هکلب  دناهدرک ، هیصوت  ندرک  یگدنز  مدرم  هدوت  دننامه  فارسا و  زا  زیهرپ  تعانق و  یتسیز و  هداس  هب  ار  نابـصنم  بحاص  و 

تیآ ترضح  بالقنا  ربهر  یصخش  هناخ  دننکیم . یگدنز  هنادهاز  هداس و  رایـسب  دننکیمن و  هدافتـسا  لاملا  تیب  زا  هگ  چیه  یـصخش 
هک يدرف  تسا . هدـش  شورفم  تکوم  هعطق  دـنچ  اـب  هارمه  تسا ، شمناـخ  هزیهج  هب  قـلعتم  هک  شرف  کـی  اـب  نوـنکا  مه  ياهنماـخ  هللا 

داد و نم  هب  ار  یمیدـق  هلوح " هفیطق و   " هعطق دـنچ  يربهر  يزور  دـیوگیم : دراد ، هدـهع  هب  ار  يربهر  هناـخ  لـیاسو  دـیرخ  تیلوئـسم 
يرـسک لزنم  جراخم  يارب  هام  نیا  دومرف : ناترتخد . هیزیهج  يارب  دیراذگب  دیراد . بزع  رتخد  امـش  متفگ : شورفب . ربب  ار  اهنیا  دومرف :
یگدنز هنوگ  نیا  ایآ  میراد . زاین  نآ  لوپ  هب  ًالعف  شورفب ، ربب  مدوب . هدیرخ  مدوخ  لام  زا  بالقنا  زا  شیپ  اهلاس  ار  اههلوح  نیا  مدروآ .

لوق هب  دنک و  یگدنز  ترضح  نآ  لثم  ًانیع  دناوتیمن  یـسک  هچ  رگا  درادن ؟ (ع ) یلع ترـضح  یگدنز  هب  یتهابـش  بالقنا  ربهر  ندرک 
ساسا مه  ًادـبا ، هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوسی  دـحأ و ال  ۀـمالا  هذـه  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآب  ساقی  ال  : " ترـضح دوخ 

ار یـسک  چـیه  ۀـثارولا ؛ ۀیـصولا و  مهیف  هیـالولا و  قح  صیاـصخ  مهل  یلاـتلا و  قـحلی  مهب  یلاـغلا و  ءیفی  مهیلا  نیقیلا . داـمع  و  نیدـلا ،
ساسا (ص ) دمحم لآ  دنتـسین . ربارب  اهنآ  اب  دـندنمهرهب ، دـمحم  لآ  زا  تهج  ره  زا  هک  نانآ  درک . هسیاقم  (ص ) دـمحم لآ  اب  ناوتیمن 

اهیگژیو و دوش  قحلم  نانآ  هب  دیاب  هدومن . درگ  بقع  هک  ره  ددرگزاب و  نانآ  يوس  هب  دیاب  هدرک  ولغ  هک  نآ  ره  دـننیقی . ناکرا  نید و 
مرکم یبن   - 3 ( 1" .) تسا نانآ  نایم  رد  زین  (ص ) ربمایپ تثارو  تیاصو  تسا و  نانآ  نآ  زا  تموکح  تماـعز و  تیـالو و  تاـصاصتخا 

دینابهگن و هعماج ) نبید و  هب  تبسن   ) امش همه  هتیعر ، نع  لوئسم  مکلک  عار و  مکلک  : " دومرف مالـسا  تما  همه  هب  باطخ  ص )  ) مالـسا
ماکحا روغث  دودح و  زا  يرادساپ  نید و  ياهشزرا  نیناوق و  زا  ینابهگن  " دـیراد . تیلوئـسم  دـینابهگن ، هک  هچ  نآ  هب  تبـسن  امـش  همه 

نامرف دنوادخ  هک  يزور  نآ  دنشاب ، وگخساپ  دیاب  یلاعت  قح  هاگشیپ  رد  تما  داحآ  همه  هکلب  تسین ، یصاخ  فنص  رشق و  هفیظو  یهلا ،
هب راتفگ  لمع و  رد  دوخ  ناوت  یعـس و  هزادـنا  هب  دـشابیم  فظوم  تسا ، یماـقم  ره  رد  یـسک  ره  ( 2" .) نولوئـسم مهنا  مهوفقو  : " دهد

هنرگو میزاس  جراـخ  تیروجم "  " زا لـمع ، هصرع  رد  ار  نآرق  دزادرپب و  یمالـسا  تموکح  نیناوق و  ماـکحا و  یناـبم  میکحت  هعـسوت و 
مامت ( 4" .) نیلقث ثیدـح   " ساسا رب  يرآ  تسا . ربمایپ  ( 3 .) درک دهاوخ  تیاکش  امزا  یلاعت  قح  هاگـشیپ  رد  تمایق  رد  هک  یـسک  نیلوا 

ادج مه  زا  تمایق  ات  ود  نآ  تسا . تیب  لها  شخب  تایح  میلاعت  زا  نتفرگ  هلصاف  نآرق و  گنهرف  زا  ندش  رود  رطاخ  هب  تیرشب  یتخبدب 
اذه اوذـختا  یموق  نا  بر  ای   - - "3 هیآ 24 . ( 37) تافاص  - 2 . 2 هبطخ هغالبلا ، جهن  مالـسالا ، ضیف   - 1 اهتشون : یپ  دنتـسین . یندش 

باتک نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  : " دومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  ربمایپ  زا  ینـس  هعیـش و   - 4 هیآ 30 . ( 25) ناقرف " ًاروهجم  نآرقلا 
". ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  و  ًادبا ، اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  ، یتیب لها  یترتع  هللا و 

ایآ دنورب . يزابرس  تمدخ  هب  ًارابجا  دیاباه  لوپ  یب  دنرخ و  یم  اهراد  لوپ  دشورفیم و  ار  يزابرس  تمدخ  یمالسا ,  يروهمج  تلود  تسا  یتدم 
؟  تسا یمالسا  تلادع  زا  لمع  نیا 

شسرپ

يزابرس تمدخ  هب  ًارابجا  دیاباه  لوپ  یب  دنرخ و  یم  اهراد  لوپ  دشورفیم و  ار  يزابرس  تمدخ  یمالـسا ,  يروهمج  تلود  تسا  یتدم 
؟  تسا یمالسا  تلادع  زا  لمع  نیا  ایآ  دنورب .
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خساپ

مالسا و زا  میناوتب  زاین  عقاومرد  ات  میشاب  هتشاد  یماظن  یگدامآ  هک  تسا  بجاو  همه  رب  تسا و  ناناملسم  ءهمه  ءهفیظو  يزابرس  تمدخ 
تالکـشم تهج  هب  نامز  زا  يا  ههرب  رد  یلو  , دنورب يزابرـس  تمدـخ  هب  هک  تسا  بجاو  مه  اهراد  لوپ  رب  مینک .  عافد  نامزیزع  روشک 

. دنشورفب ار  يزابرس  تمدخ  هک  دندش  روبجم  يداصتقا 

؟ هرمن فیعض 1 هب  داد و  فاضا  هرمن  ًالثم 2  گنرز  زومآ  شناد  هب  ًالثم  دیاب  ای  تسا  حیحـص  نازومآ  شناد  ۀمه  هب  يواسم  روط  هب  ندرک  قافرا  ایآ 
؟ تسا مادک  تلادع 

شسرپ

هب داد و  فاـضا  هرمن  ًالثم 2  گنرز  زومآ  شناد  هب  ًالثم  دـیاب  ای  تسا  حیحـص  نازومآ  شناد  ۀـمه  هب  يواسم  روط  هب  ندرک  قاـفرا  اـیآ 
؟ تسا مادک  تلادع  هرمن ؟ فیعض 1

خساپ

قاقحتـسا هک  هزادنا  نامه  هب  زومآ  شناد  ره  هب  دوشن و  هداد  یقافرا  یفاضا و  ةرمن  نازومآ  شناد  زا  مادک  چیه  هب  هک  تسا  نیا  تلادع 
ةرمن یقالخا  یطابظنا و  يایازم  ساسا  رب  زومآ  شناد  ره  هب  دـیاب  دـهدب  یقافرا  ةرمن  هک  تساوخ  یملعم  رگا  لاح  دوش . هداد  هرمن  دراد 

. تسا قالخا  طابظنا و  ساسا  رب  هرمن  نیا  هک  دنامهفب  نانآ  هب  دهدب و  یفاضا 

تاقبط يرهش و  ییاتـسور و  ۀعماج  تسا .  هدش  یتاقبط  ام  ۀعماج  تدش  هب  هک  منک  یم  ساسحا  منک  یم  هاگن  نامدوخ  ۀعماج  مدرم و  هب  هک  یتقو 
هلئـسم نیا  تّلع  موش  یم  توافت  یب  تیونعم  نید و  هب  تبـسن  یتح  هک  يروط  هب  موش  یم  تحاران  منیب  یم  ار  اهزیچ  نیا  یتقو  يرهـش  فلتخم 

؟ تسیچ

شسرپ

ییاتـسور و ۀـعماج  تسا .  هدـش  یتاقبط  ام  ۀـعماج  تدـش  هب  هک  منک  یم  ساـسحا  منک  یم  هاـگن  ناـمدوخ  ۀـعماج  مدرم و  هب  هک  یتقو 
توافت یب  تیونعم  نید و  هب  تبـسن  یتح  هک  يروط  هب  موش  یم  تحاران  منیب  یم  ار  اهزیچ  نیا  یتقو  يرهـش  فلتخم  تاـقبط  يرهش و 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  ّتلع  موش  یم 

خساپ

دروم رد  یگدنز .  لحارم  یمامت  رد  لاعتم  دـنوادخ  هانپ  رد  میراودـیما  امـش  تمدـخ  مالـس  دورد و  اب  یمارگ ! يوجـشناد  زیزع و  ردارب 
رد دوبر  یم  اهروشک  زا  یخرب  زا  تقبـس  يوگ  یتح  هدوب و  یتاقبط  ۀعماج  کی  میدـق  زا  ناریا  ۀـعماج  هک  دوش  ضرع  دـیاب  امـش  لاؤس 

ریـش و لیبق  زا  ییاذغ  تاناکما  یتسیاب  دندوب .  نانیـشنرهش  راکتمدخ  نایئاتـسور ، ّنأک  میدوب  نآ  دهاش  ام  هک  بالقنا  زا  لبق  ياه  نامز 
ار یتخـس  یگدـنز  ناوارف  ياهدوبمک  اب  هارمه  یگدـنز  راشف  تحت  دـننکب و  هیهت  نانیـشنرهش  يارب  ار  هویم  غرم و  مخت  رینپ و  تساـم و 
رد ای  اتسور  نامه  رد  دناسرب  رهش  هب  ار  وا  دش  یمن  ادیپ  هیلقن  هلیسو  کی  دنک  نامیاز  تساوخیم  نایئاتسور  زا  ینز  رگا  یتح  دننارذگب 

. هاـگنامرد کـشزپ و  هن  تارباـخم ، هن  قرب ، هن  نفلت ، هن  يا ،  هداـج  هن  دوـب ، راـک  رد  یتشادـهب  هن  اهاتـسور  رد  تفریم  نـیب  زا  هار  نـیب 
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ار يدایز  لاوما  دندرک و  لقتنم  جراخ  هب  ار  روشک  تاناکما  زا  يرایسب  وا  ۀتسد  وراد  هاش و  هک  یلاح  رد  دمآ . دوجو  هب  یمالسا  بالقنا 
ۀفاضا هب  دننک  یم  هدافتـسا  اه  نآ  زا  وا  نادـناخ  مودـعم و  هاش  نادـنزرف  مه  زونه  هک  دـندرک  هریخذ  یجراخ  ياه  کناب  اهروشک و  رد 

یناوارف لاوما  دندادن و  لاقتنا  ناریا  هب  دوب  هدش  يرادـیرخ  اکیرمآ  زا  هک  یگنج  ریغ  یگنج و  ياهامیپاوه  تازیهجت  ناوارف و  ياه  لوپ 
روشک تاناکما  اه و  رهـش  رتشیب  دندرک و  لیمحت  ناریا  رب  یـشیاسرف  یگنج  لاح  نیمه  رد  دش . هرداصم  اکیرمآ  یبرغ و  ياهروشک  رد 

دنتشاذگ یمن  یقاب  ناریا  يارب  چیه  نآلا  دوبن  روشک  نیا  نمؤم  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم و  يدرمناوج  تداشر و  رگا  دندرب و  نیب  زا  ار 
 . دش هتخاس  هدش  بیرخت  ياهرهش  یمامت  یهاتوک  تدم  رد  دش  عورش  یگدنزاس  نارود  گنج  زا  دعب  یتاناکما . هن  ییوربآ  تّزع و  هن 

ياه هاگـشناد  دـش  هدـناسر  زاگ  یتح  نفلت و  قرب و  هار و  هداتفا  رود  ياهاتـسور  هب  یتح  دـش  هتخاس  اـه  هار  داـتفا  راـک  هب  اـه  هناـخراک 
دراد کشزپ  ردقنآ  نآلا  دوب  یناتـسکاپ  يدـنه و  ياه  کشزپ  زا  رپ  بالقنا  زا  لبق  هک  يروشک  دـش و  هتخادـنا  هار  هب  هتخاس و  یناوارف 

ةزاجا نود  هب  ار  امیپاوه  چـیپ  کی  یتح  دنتـشادن  هزاـجا  اـم  ناسدـنهم  بـالقنا  زا  لـبق  دـنکب  رداـص  رگید  ياـهروشک  هب  دـناوت  یم  هک 
تعنـص هکلب  دوـش  یم  هتخاـس  یلخاد  ناصـصختم  تسد  هب  لـخاد  رد  اـه  نیـشام  عاوـنا  اـهنت  هن  نـآلا  دـننک  زاـب  ییاـکیرمآ  ناراشتـسم 
مهارف تکلمم  دارفا  یمامت  يارب  اه  هنیمز  یمامت  رد  لماکت  دشر و  ۀنیمز  نآلا  هللادمحب  تسا . هدـش  عورـش  يزاسیتشک  يزاسامیپاوه و 

زا اهریبدت  اه و  یگنرز  اب  دارفا  زا  یخرب  هک  تسا  یعیبط  اتـسار  نیا  رد  دنرادرب . یتبثم  ياه  مدق  هار  نیا  رد  دننک  تّمه  همه  دیاب  تسا .
اه و يزاب  دناب  يولج  دیاب  تلود  دننزب .  بیج  هب  ار  يا  هژیو  تاناکما  دوخ  نادناخ  دوخ و  يارب  دننک و  هدافتسا  ءوس  تاناکما  زا  یخرب 

ندرک لمع  دب  دننک . هدافتـسا  ءوس  اه  تصرف  نیا  زا  زور  نارگتراغ  بش و  نادزد  دراذـگن  دریگب و  ار  اه  يراوخ  هوشر  اه و  دـنب  دز و 
هک بیع  ره  یبیع  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا  میوشب . نیبدب  مالـسا  هب  تبـسن  ماظن و  لصا  هب  تبـسن  ام  هک  دوش  یمن  لیلد  دارفا  زا  یخرب 

تس ام  یناملسم  زا  تسه 

. دیهد حیضوت  ار  یعامتجا  لئاسم  رد  يزاب  یتراپ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  یعامتجا  لئاسم  رد  يزاب  یتراپ 

خساپ

دیاب دننک  یم  یگدنز  هعماج  رد  هک  يدارفا  تسا . مارح  نانآ  تیاضر  نودب  نارگید  قح  عییـضت  تسا . نارگید  قح  ندوبر  يزاب  یتراپ 
رارق يدـنواشیوخ  يردارب و  یناملـسم ، قح  رانک  یگیاـسمه  قح  مالـسا  رد  ور  نیا  زا  دـننک . تاـعارم  ار  نارگید  دوخ و  یندـم  قوقح 
ملاس ۀعماج  تایهیدـب  زا  نوناق  تیاعر  دوش . یم  ینکـش  نوناق  یعامتجا و  جرم  جره و  ثعاب  نارگید  قوقح  ندرک  عیاض  تسا . هتفرگ 
ًایناث تسا ، یعامتجا  نیناوق  ندرکن  تیاعر  ًالّوا  يزاب  یتراپ  نیاربانب  هدش ، ناوارف  دیکأت  تاناویح  قح  تیاعر  رب  مالسا  رد  تسا . یناسنا 

رد دوش . یم  رگید  دارفا  ای  نادـنمراک  نیب  يراوخ  هوشر  دـب  تداع  جاور  ثعاب  دراوم  یـضعب  رد  ًاثلاث  تسا ، نارگید  قح  ندرک  لامیاپ 
ص 179، لئاسملا ج 1 ، عماج  لضاف ، هللا  تیآ   1 دش . دنهاوخ  ور  هب  ور  تالکـشم  اب  دـناردن  هوشر  نداد  ییاناوت  هک  نانآ  تروص  نیا 

ۀلئسم ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   4 . 170 ۀلئسم ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   3 ۀلئسم 27 . ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   2 ص 686 .
ج1 ص 385. نامه ،  7 ص 968 . ج 2 ، لئاسملا ، عماج  لضاف ، هللا  تیآ   6 ص 285 . ج1 ، ینیمخ ، ماما  ۀمرحم  بساکم  زا  دافتسم   5 . 27

تائاتفتسا يزیربت ، هللا  تیآ   10 ص 468 . ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لضاف ، هللا  تیآ   9 ص 485 . ج 1 ، دیدج ، تائاتفتسا  مراکم ، هللا  تیآ   8
ص 403. ج 1 ، دیدج ،
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؟ دنکادیپ همادا  دهاوخیم  یک  ات  ینعی  دوشیم ، مامت  ینارگ  ایآ 

شسرپ

؟ دنکادیپ همادا  دهاوخیم  یک  ات  ینعی  دوشیم ، مامت  ینارگ  ایآ 

خساپ

یـضرا رئاخذ  تفن و  ۀیاپ  رب  شاهمه  هدوب و  بارخ  ساسا  هیاپ و  زا  ناریا  داصتقا  نوچ  دنیوگیم : يداصتقا  روما  نایرجم  ناناد و  داصتقا 
مک مک  ات  دوش  ارجا  موس و ... مود و  لوا و  ۀـلاس  جـنپ  تدـم  ینالوط  ياـههمانرب  دـیاب  عضو  نیا  زا  نتفر  نوریب  يارب  تسا  هدوب  راوتـسا 

دراو مدرم  رب  يدایز  ياهراشف  هک  تسا  یعیبط  تدم  نیا  رد  دبایب . ار  دوخ  یعیبط  نایرج  لاور و و  دریگب و  ناماس  رـس و  روشک  داصتقا 
رتمک ار  راشف  نیا  رگید  مالقا  زا  یخرب  یمومع و  قازرا  يارب  دیـسبوس  نداد  دراذگب ، رثا  مدرم  رب  رتمک  راشف  نیا  هک  نیا  يارب  دوشیم .
اهدرد زا  یضعب  دیاب  تسا  هدش  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  هک  تسا  یـضیرم  دننام  دشاب ، رامیب  رگا  يروشک  داصتقا  تروص  ره  رد  دنکیم .
لمحت دـیاب  ار  اـهشخب  تسا و  هارمه  اـهدرد  اـهدوبمک و  اـهشنت و  اـب  تدـم  نیا  رد  دوش . لـصاح  يدوبهب  مک  مک  اـت  دـنکلمحت  ار 

، دننک لمحت  ار  اهدوبمک  اهتبیصم و  دئادش و  مدرم  دیاب  گنج  نامز  رد  هک  روط  نامه  دنیوگیم : روشک  يداصتقا  نالوئـسم  دنکیم .
اجیب 1 ـ  دراد : زین  رگید  لماوع  ینارگ  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد  تماقتـسا  ربص و  لمحت و  یتدم  دـیاب  يداصتقا  دـب  عضو  زا  تفر  نورب  يارب 

رد يرادرهـش  بآ و  نامزاس  زاگ و  ةرادا  ًالثم  یتلود  ياهناگرا  نیب  یگنهامهان  اـهيراک و  رارکت  اـههنیزه و  زا  یخرب  ندـش  فرـصم 
. دـنکیم رگید  ةرادا  هرابود  دـننکیم ، تلافـسآ  ار  نآ  یتدـم  زا  سپ  دـنکیم ، ار  نابایخ  نامزاس  کی  تسین  یگنهامه  عقاوم  زا  یخرب 
هک یلاح  رد  تسا  ددـعتم  ياههمانزور  دوجو  هدوهیب  ياهجرخ  زا  دوشیم . روآ  ماسرـس  ياههنیزه  ثعاب  اهیگنهامهان  اـهراک و  رارکت 

دوشیم ثعاب  جراخم  اههنیزه و  زا  حیحص  ةدافتسا  رب  تراظن  مدع  ضیعبت و  دوجو  تسا 2 ـ  تخاونمه  يرارکت و  اهنآ  بلاطم  یمامت 
قطانم یخرب  رد  دسریم و  رتشیب  رهش  قطانم  زا  یخرب  هب  هجدوب  هک  نیا  لثم  دسریمن ، یخرب  هب  دسریم و  اهاج  یخرب  هب  اههنیزه  هک 
يولج دشابن و  راک  رد  عطاق  حیحـص و  تراظن  دوشن و  دایز  دیلوت  دوشن و  فرطرب  ینارگ  لماوع  ات  تروص  ره  رد  دوشیم . هنیزه  رتمک 

زین یجراخ  ياهمیرحت  یجراخ و  نانمـشد  تسد  هتبلا  درک . دـهاوخ  لصاح  يدوبهب  رترید  رامیب  داصتقا  دوشن ، هتفرگ  اهيراک  فارـسا 
. دراد تلاخد  اههنیمز  نیا  رد 

هچ یعامتجا  تلادع  سپ  يرآ ، رگا  دهد ؟ ماجنا  ار  هعماج  نییاپ  حطس  ياهراک  یـسک  هچ  سپ  هن ، رگا  دشاب ) دیاب  هعماج  رد  یتاقبط  فالتخا  ایآ 
؟ دوشیم

شسرپ

تلادع سپ  يرآ ، رگا  دـهد ؟ ماجنا  ار  هعماج  نییاپ  حطـس  ياهراک  یـسک  هچ  سپ  هن ، رگا  دـشاب ) دـیاب  هعماج  رد  یتاقبط  فالتخا  ایآ 
؟ دوشیم هچ  یعامتجا 

خساپ

دـشاب و رگید  کی  قوقح  هب  زواجت  مدـع  قوقح و  ظفح  تلادـع و  ساسارب  رگیدـکی  اـب  مدرم  طـباور  هک  تسا  نیا  یعاـمتجا  تلادـع 
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. دـننکن متـس  ناـنآ  هراـبرد  دـنیامن و  تیاـعر  ار  مدرم  قح  تموکح  نارادمدرـس  نارادماـمز و  دـنکن و  زواـجت  ملظ و  يرگید  هب  یـسک 
تلادع نیاربانب  تلادـع . هدام  ص 291 ، ج 7 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیـسح  یفطـصم  ص 49 ؛ راـتفگ ، تسیب  يرهطم ، یـضترم 

متس رگیدمه  هب  تبـسن  دننک و  تیاعر  ار  رگیدکی  قوقح  هعماج  فلتخم  راشقا  نارادمامز و  زا  معا  مدرم  هک  تسا  انعم  نیدب  یعامتجا 
یندشن هلئسم ، نیا  نوچ  هاگشناد  داتسا  ای  دنشاب ، سلجم  سیئر  ای  دنـشاب ، روهمج  سیئر  هعماج  دارفا  همه  هک  انعم  نیا  هب  هن  دنرادن . اور 
هدروآرب ار  اهنآ  همه  تسین  رداق  ییاهنت  هب  دراد و  نوگانوگ  ياهزاین  ناسنا  هک  تسا  نیا  رـشب  یعامتجا  یگدـنز  هفـسلف  ًـالوصا  تسا .

تلادـع سپ  دـبای . تسد  یگدـنز  ياهترورـض  هب  رگید  کی  يراکمه  نواعت و  اب  ات  داد  لیکـشت  یعاـمتجا  یگدـنز  ور  نیا  زا  دـنک .
فـلتخم و دارفا  ياراد  ًاترورـض  هـک  ياهعماـج  ره  رد  رگا  درادـن . تاـفانم  هعماـج  رد  فـلتخم  ياـهتسپ  اهلغــش و  دوـجو  یعاـمتجا 

تیاـعر رگا  تسا و  رارقرب  یعاـمتجا  تلادـع  دـنیامن ، تیاـعر  ار  لـباقتم  قوـقح  مدرم  تـسا ، تواـفتم  ياهلغـش  ددـعتم و  ياـهتسپ 
يدنـسم ره  رد  دوش و  میـسقت  دارفا  یگتـسیاش  قبط  رگا  مه  یتلود  ياهلغـش  اهتسپ و  تسا . هدش  لامدگل  یعامتجا  تلادع  دندرکن ،

تقایل زا  ریغ  يرگید  ياهكالم  ای  هوشر و  ای  یتراپ  ای  لوپ  ساسارب  رگا  اما  تسا و  یعاـمتجا  تلادـع  قباـطم  دوش ، هتـشاذگ  قیـال  درف 
. تسا یعامتجا  تلادع  فالخرب  دوشن ، راک  میسقت  صاخشا 

؟ تسیچ دراد  دوجو  یهابت  داسف و  یمالسا ، هعماج  رد  هک  نیا  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ دراد  دوجو  یهابت  داسف و  یمالسا ، هعماج  رد  هک  نیا  ّتلع 

خساپ

ار نآ  ای  هدز و  نماد  یهابت  داسف و  هب  دنتـسه و  روما  نیا  هب  لماع  هک  یهورگ  ددرگیم : رب  هورگ  ود  هب  هعماـج  رد  یهاـبت  داـسف و  تلع 
دّدـعتم لـماوع  دـنرو ، هطوغ  نآ  رد  ناـشدوخ  دـنداسف و  لـماع  هک  ناـنآ  دنتـسه . روما  نیا  رگ  هراـظن  هک  یهورگ  دـنهدیم و  شرتسگ 

هچ ره  نیمأت  دوخ و  عفانم  رکف  هب  ًافرـص  هک  یناسک  يداـصتقا ، شخب  رد  دـشاب . نآ  ّتلع  دـناوتیم  یگنهرف و ... یعاـمتجا ، يداـصتقا ،
رد هار  نیا  رد  دـنراد و  یهاوخ  هداـیز  رثاـکت و  قیرط و  ره  هب  تورث  عمج  رد  ریذپانيریـس  ياهتـشا  دنتـسه و  تاوهـش  هتـساوخ و  رتشیب 

ماسقا عاونا و  تسا ، رتسوسحم  هک  یگنهرف  شخب  رد  دـننکیمن . غیرد  ياهویـش  رازبا و  ره  زا  هدافتـسا  نارگید و  قوقح  ندرک  لاـمیاپ 
رطاخ هب  برغ  ناهج  دننکیم . لمع  اهناسنا  يزیرغ  ياهزاین  يور  نتشاذگ  تقو  اب  یتاغیلبت و  فلتخم  ياههویـش  اب  یطابترا  ياههناسر 

يراذگورف ریـسم  نیا  رد  یـششوک  چیه  زا  یگنهرف  یـسایس و  هطلـس  يارب  يداصتقا و  عفانم  تهج  هب  یهاوخ و  هدایز  یتسرپ و  توهش 
هراظن هک  تسا  ام  دوخ  هب  طوبرم  داسف  همه  نیا  زا  یشخب  اهنآ ، هب  نیلماع  یهابت و  داسف و  هدننک  داجیا  للع  زا  رظن  فرـص  اب  دنکیمن .

دیجم و نآرق  زا  تسا . نید  ياهروتـسد  مالـسا و  هب  ندرکن  لمع  لیلد  هب  میـشابیم ، اهداسف  عاونا  دهاش  یمالـسا  هعماج  رد  رگا  میرگ .
متنک  " هیآ زا  تسین . نکمم  داسف  اب  هزرابم  قح و  هب  توعد  نامیا و  نودب  يرشب  هعماج  حالصا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیموصعم  تایاور 
زاتمم تما  کی  ینامز  ات  ناناملسم  هک  دیآیم  رب  ( 1" .) هَّللاب نونمؤت  رکنملا و  نع  نوهنت  فورعملاب و  نورمأت  سانلل  تجرخأ  تما  ریخ 
هعماـج دوس  هب  هن  دـناتما و  نیرتـهب  هن  دـننک ، كرت  ار  ود  نیا  هاـگره  دـنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـنوشیم  بوـسحم 
ضئارف هیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  هضیرف  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : " دیامرفیم هراب  نیا  رد  (ع ) رقاب ماما  دوب . دـنهاوخ  تیرـشب 

رد ددرگیم و  نیمأت  دارفا  قوقح  دوشیم . لالح  مدرم  راک  بسک و  ددرگیم و  نما  اههار  ود ، نیا  هلیـسو  هب  دـنوشیم و  اپ  رب  اهنآ  اـب 
ناهاوخ رگا  نیارباـنب  ( 2" .) دریگیم ناـماس  رـس و  اـهراک  نآ  وـترپ  رد  دوـشیم و  هـتفرگ  ماـقتنا  نانمـشد  زا  داـبآ و  اـهنیمز  نآ  هیاـس 
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تراظن گنهرف  دـیاب  میـشابیم ، هریغ  یـسایس و  ییاضق ، يداصتقا ، يرادا ، ياهشخب  زا  معا  عامتجا  فلتخم  ياهشخب  رد  تاحالـصا 
ج 11، هعیشلا ، لئاسو  . 2 هیآ 110 . ( 3  ) نارمع لآ  . 1 اهتشون : یپ  میزاس . مکاح  هعماج  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمومع و 

ص 395.

؟ تسا ام  لمع  رب  رظان  ادخ  هک  یلاح  رد  میشاب ، یم  متس  ملظ و  همه  نیا  دهاش  یمالسا  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ام  لمع  رب  رظان  ادخ  هک  یلاح  رد  میشاب ، یم  متس  ملظ و  همه  نیا  دهاش  یمالسا  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

نامیا و فعـض  رد  دیاب  ار  نآ  یلـصا  للع  زا  یکی  هک  تسا  یهیدب  تسارگیدکی ، قوقح  تیاعر  مدـع  هعماج و  داحآ  ملظ  روظنم ، رگا 
يزوت هنیک  مشخ و  یبلط ، هاج  یگماکدوخ ، صرح ، (ع ) یلع ماما  شیامرف  هب  متـس  ةزیگنا  تلع و  اریز  درک ، وجتـسج  یبهذـم  ياهرواب 

دشاب هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  هک  یسک  تسا . ادخ  هب  نامیا  دنمشزرا  رصنع  ندوب  تسس  ادخ و  یشومارف  زا  یکاح  لماوع  نیا  همه  تسا .
: دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  هک  نانچ  دراد ، ساره  متـس  زا  هکلب  دـنک ، یمن  لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  زگره  دـسرتب ، ازج  زور  باسح  زا  و 

میارب شلمحت  دوش ، هدیـشک  ریجنز  لُغ و  هب  میاپ  تسد و  مروآ و  حبـص  هب  نادعـس  ياهراخ  رتسب  رب  ار  اـه  بش  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  "
ایند زا  ای  هتشاد  اور  متس  شناگدنب  زا  يا  هدنب  هب  هک  منک  تاقالم  یتلاح  رد  ار  شلوسر  ادخ و  تمایق  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  ریذپلد  یسب 

، دریگ یم  تروص  مدرم  رب  یئارجا  ياـه  هاگتـسد  يوس  زا  هک  دـشاب  یملظ  لاؤس  زا  روظنم  رگا  اـما  ( 1" .) مشاب هتفرگرب  قحاـن  هب  يزیچ 
نادقف ییاضق ، ياه  هاگتسد  یهاتوک  نوناق ، حیحص  يارجا  مدع  نالوئـسم ، زا  یـضعب  یتیافک  یب  تسناد : ریز  لماوع  لولعم  ار  نآ  دیاب 

هعماج ياه  تیعقاو  زا  نالوئـسم  یفاک  عالطا  مدع  هتخپان ، هنالوجع و  ياه  میمـصت  ذاختا  دریگب ، ار  اه  یتلادع  یب  ولج  هک  هعماج  نوناق 
انشآ مالـسا  ماکحا  هب  ًالّوا  نوناق  نایرجم  دوش و  لمع  مالـسا  هب  رگا  هک  میرواب  نیا  رب  دهعتم . ریغ  بناجا و  هب  هتـسباو  رـصانع  ذوفن  ای  و 

دـننادب و مدرم  زا  ار  دوخ  ًاعبار  دـندرگ ، دـنم  هرهب  قفوم  ياهروشک  تایبرجت  زا  ًاثلاث  دـننادب ، دـهعتم  ار  دوخ  نآ  يارجا  رد  ًاـیناث  دنـشاب ،
میهاوخن هعماج  رد  متـس  ملظ و  دهاش  رگید  دننک ، رود  دوخ  زا  ار  یتسرپاوه  یتسرپایند و  رـصنع  ًاسماخ  دنیامن و  سح  ار  نانآ  ياهدرد 

ياه ماظن  اب  هسیاقم  رد  یمالـسا  ماظن  اه ، یتساک  دوجو  اب  هک  درک  ناعذا  دـیاب  هتبلا  ددرگ . ققحم  رتدوز  هچ  ره  رما  نیا  میراودـیما  دوب .
یمومع تامدـخ  شرتـسگ  دـننام : تسا  هدوب  قفوم  یعاـمتجا  تلادـع  قیقحت  تهج  رد  يدراوم  رد  دراد و  يرایـسب  تّوق  طاـقن  رگید ،

عطق یتعنـص و  يزرواـشک و  روما  زا  ییاـه  شخب  رد  ییاـفکدوخ  یهاگـشناد و  یـشزومآ و  زکارم  هعـسوت  نفلت و  زاـگ و  قرب و  دـننام 
. مالسالا ضیف  هبطخ 215  هغالبلا ، جهن  . 1 اه : تشون  یپ  دوخ . تشونرس  رب  مدرم  تیمکاح  اه و  یگتسباو 

ًاعقاو ایآ  دننک ، یم  یگدنز  هفرم  الاب و  رایسب  حطس  رد  روشک  ناگرزب  زا  يرایسب  اما  دوب ، هعماج  دارفا  نیرت  نییاپ  حطـس  رد  (ص ) ربمایپ یگدنز 
؟ دننک كرد  ار  نانآ  تالکشم  دنمهفب و  ار  هعماج  نییاپ  حطس  ياه  ناسنا  تیعضو  دنناوت  یم  اه  نآ 

شسرپ

، دننک یم  یگدنز  هفرم  الاب و  رایسب  حطـس  رد  روشک  ناگرزب  زا  يرایـسب  اما  دوب ، هعماج  دارفا  نیرت  نییاپ  حطـس  رد  (ص ) ربمایپ یگدنز 
؟ دننک كرد  ار  نانآ  تالکشم  دنمهفب و  ار  هعماج  نییاپ  حطس  ياه  ناسنا  تیعضو  دنناوت  یم  اه  نآ  ًاعقاو  ایآ 
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خساپ

. دومن ییارگ  اـیند  يزودـنا و  تورث  هب  مهتم  ار  ناـنآ  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  یمالـسا  تموـکح  ناربـهر  ۀـمه  دـیابن  هک  تسا  نآ  تقیقح 
تیاعر ار  یتسیز  هداس  دهز و  یمالـسا ، هعماج  ناربهر  زا  يا  هدـع  ( 1 دومن : میـسقت  هورگ  هس  هب  ناوت  یم  ار  یمالـسا  تموکح  ناربهر 
نایناهج هزورما  دوب . اه  ناسنا  نیرتدـهاز  زا  یکی  هک  تسا  (س ) لحار ماما  نآ  زراب  هنومن  دـننک . یم  یگدـنز  مدرم  هدوت  دـننام  هدرک و 

هک دومن  یم  تسیز  هداس  اهنت  هن  ماما  تسا . هدومن  هدز  تفگـش  ار  نایناهج  يو  یتسیز  هداـس  هتـشاد و  لوبق  قفوم  ربهر  ناونع  هب  ار  يو 
ار یتسیز  هداـس  ینید ، ناربهر  عجارم و  زین  هیملع  ياـه  هزوح  رد  دـناوخ . یم  ارف  یتسیز  هداـس  هب  ار  تموکح  نالوئـسم  ناربهر و  ۀـمه 

هورگ دننام  هک  دنتـسه  ناربهر  زا  یخرب  ( 2 دـشاب . نارگید  يارب  یبوخ  يوگلا  دـناوت  یم  اه  نآ  ندومن  یگدـنز  هداس  هدومن و  تیاعر 
ایند هب  مهتم  ار  نانآ  زین  یمومع  راکفا  تسا و  یمالـسا  هعماج  ربهر  کی  نأش  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناـنآ  یگدـنز  یلو  دنتـسین ، لّوا 

هک دنتـسه  یناسک  نانآ  دننک . یم  كرد  ار  مدرم  تالکـشم  درد و  يا  هزادنا  ات  هدوب و  لوبق  لباق  نانآ  یگدنز  ینعی  دنک ؛ یمن  ییارگ 
نیا زا  یخرب  هک  نیا  رب  ًافاضم  دنتسه ؛ طابترا  رد  نامورحم ، ناریقف و  اب  هعماج  رد  ای  هدیشچ و  ار  رقف  جنر  درد و  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد 

یهورگ ( 3 دشابن . ینادنچ  ۀلـصاف  مدرم  اه و  نآ  نیب  هک  دننک  یم  یگدنز  يا  هنوگ  هب  دنراد ، رایتخا  رد  تاناکما  هک  نآ  مغر  هب  هورگ 
اب نانآ  یگدـنز  یگنوگچ  هدرکن و  تیاعر  ار  یتسیز  هداـس  هک  دنتـسه  یناـسک  دـیا ـ  هدرک  هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه  هعماـج ـ  ناربهر  زا 

يدج ياه  بیـسآ  زا  یکی  دننک . رظن  دیدجت  دوخ  راتفر  رد  دـیاب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  درادـن . ییوسمه  ینید  ۀـعماج  ياه  هصخاش 
رتشیب دیاب  نانیا  تسا . هداد  رادشه  اهنآ  هب  هر ) ) ماما ترضح  اهراب  هک  دشاب  یم  یتسیز  هداس  تیاعر  مدع  ناریا ، یمالسا  يروهمج  ماظن 

ار نآ  لـلع  زا  یکی  دـناوخ و  یم  ارف  دـهز  هب  ار  هعماـج  ناربـهر  هک  اـج  نآ  دـنهد ، رارق  هجوـت  دروـم  ار  (ع ) یلع ماـما  شرافـس  همه  زا 
تـسا نکمم  هنوگچ  : " دومرف هدناوخ و  ارقف  اب  يدردمه  ار  دوخ  ییارگ  دـهز  للع  زا  یکی  (ع ) یلع ماما  دـناد . یم  ناریقف  اب  يدردـمه 

دنوش تفای  يدارفا  همامی "  " ای زاجح  رد  دیاش  هک  یتروص  رد  دـناشکب ، اه  كاروخ  نیرتهب  يوس  هب  ارم  دـنک و  هبلغ  نم  رب  سفن  ياوه 
رد منک ، حبـص  ار  بش  تسا  راوازـس  ایآ  تسا !؟ هدـشن  ریـس  ناشمکـش  هک  تسا  یناـمز  رید  دـنرادن و  مه  ار  ناـن  صرق  کـی  دـیما  هک 

نیا (ع ) ریما ترـضح  هک  یـساسا  ياـه  تلع  زا  یکی  ( 2 !؟ " .) دراد رارق  نازوس  ياـهرگج  هنـسرگ و  ياـه  مکـش  مفارطا  رد  هک  یتروص 
ۀعماج نالوئـسم  ناربهر و  ۀفیظو  تسا . یمالـسا  ۀـعماج  يربهر  تموکح و  سأر  رد  نتفرگ  رارق  هدـیزگ ، رب  دوخ  یگدـنز  رد  ار  هویش 

اه نآ  یگدـنز  یگنوگچ  اه و  ناسنا  تالکـشم  اهدرد و  اب  رتهب  ندـش  انـشآ  نآ  ياـه  تلع  زا  یکی  تسا . رتشیب  تهج  نیا  زا  یمالـسا 
كرد ار  مدرم  ةدوت  نارگید و  ياه  یتخـس  تالکـشم و  دناوت  یمن  دـنکن ، یگدـنز  اه  یتخـس  تالکـشم و  اب  ناسنا  هک  ینامز  ات  تسا 
نانخس تاملک و  رد  هتشاد ، نایب  رگید  ياه  همان  اه و  هبطخ  فینح و  نب  نامثع  هب  دوخ  همان  رد  ار  نآ  ًاتحارص  (ع ) یلع ترـضح  دیامن .

، هغالبلا جهن  رد  يریس  . 2 ۀبطخ 207 . هغالبلا ، جهن  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  زین  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  و  هر ) ) ماما
.228 ص 227 ـ 

؟ دنتسین ناملسم  ام  روشک  مدرم  رثکا  تسین و  تلادع  نید  مالسا  رگم  دراد ؟ دوجو  یتلادع  یب  ردق  نیا  ارچ  ام  یمالسا  روشک  رد 

شسرپ

؟ دنتسین ناملسم  ام  روشک  مدرم  رثکا  تسین و  تلادع  نید  مالسا  رگم  دراد ؟ دوجو  یتلادع  یب  ردق  نیا  ارچ  ام  یمالسا  روشک  رد 

خساپ
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هعماج رد  دوش . تیاعر  تلادع  ياه  هصخاش  همه  هعماج  نآ  رد  هک  تسین  نیا  دارفا ، ندوب  ناملسم  روشک و  کی  ندوب  یمالـسا  يانعم 
نآ رد  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  دـنراد ، هدـهع  رب  موصعم  ریغ  ياـه  ناـسنا  ار  نآ  ربهر  تسا و  یناـمرآ  ۀـعماج  لیکـشت  ددـص  رد  هک  يا 

داجیا ملظ و  ندرب  نیب  زا  يارب  اریز  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  نآ  رد  یملظ  چیه  دوش و  تیاعر  مامت  لماک و  تروص  هب  اه  ناسنا  ۀمه  قوقح 
هلضاف هنیدم  لیکـشت  ددص  رد  یهلا  ناربهر  ایبنا و  همه  ددرگ . عفر  عناوم  هدمآ و  دوجو  هب  اه  هنیمز  دیاب  نآ ، هدرتسگ  داعبا  رد  تلادع ـ 
يرکف رظن  زا  زین  مدرم  رگید  يوس  زا  دیآ . دوجو  هب  تلادع  طسق و  هک  دنتـشاذگن  نازیتس  تلادع  اریز  دندشن ، قفوم  ًالمع  یلو  دـندوب ،
دیدرت یب  دنشاب . هتشاد  هبناج  همه  ةزرابم  اه  يراجنهان  نارگمتـس و  اب  هتخادرپ و  تلادع  شرتسگ  هب  دوخ  هک  دندوب  هدیـسرن  دح  نآ  هب 

یگدامآ یمومع  راکفا  اریز  دروایب ؛ دوجو  هب  ار  هبناج  همه  تلادـع  تسناوتن  زین  يو  یلو  دوب ، تلادـع  يدانم  راد و  هیالط  (ع ) یلع ماما 
یمن رب  وا  نارای  دراوم  یخرب  رد  يداع و  مدرم  یتح  يو و  نانمـشد  ار  ماـما  هنـالداع  ياـه  تسایـس  هتـشادن و  ار  ماـما  تلادـع  شریذـپ 
رتهب ام  هعماج  دوش و  تیاعر  نیا  زا  رتشیب  تلادع  دیاب  ناریا  یمالـسا  هعماج  رد  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  ار  بلطم  نیا  هتبلا  دـندیبات .

، دنهد یم  لیکـشت  ناناملـسم  ار  نآ  مدرم  دوش و  یم  هرادا  یمالـسا  نوناق  ساسا  رب  هک  يا  هعماج  رد  اریز  دـشاب ، دـیاب  تسا ، هک  نیا  زا 
نالوئسم يربهر ، مظعم  ماقم  اهراب  هک  تسا  تلادع  تیمکاح  ترورـض  ساسا  رب  دوش . تیاعر  رتشیب  تلادع  نآ  رد  هک  دور  یم  راظتنا 

ندش کیدزن  یتح  ای  اه  ناسنا  هعماج و  زاین  نیرت  یلصا  نیرت و  مهم  هب  ندیـسر  دناوخ . ارف  ییادز  ضیعبت  تلادع و  يرارقرب  هب  ار  ماظن 
ناملـسم و مدرم  فرط  زا  مه  ار  يا  هبناج  همه  شالت  هدش ) هتخانـش  لدع  طسق و  يرارقرب  نآرق  رد  ناربمایپ  تثعب  زا  فدـه  هک   ) نآ هب 

لمع يا  هنوگ  هب  اه  تسایس  فیرعت  اه و  يریگ  میمصت  رد  هک  دننک  یعـس  دیاب  نادرمتلود  دبلط . یم  نامکاح  نالوئـسم و  فرط  زا  مه 
لماوع اب  یبلط  هدایز  یهاوخ و  هدایز  زا  زیهرپ  رگیدکی و  قوقح  تیاعر  اب  دـیاب  زین  مدرم  دورب . نیب  زا  یتلادـع  یب  ياه  هنیمز  هک  دـننک 

داجیا و رد  رگیدـکی  لمکم  مدرم  تموکح و  اریز  دـنیامن ؛ مهارف  ار  تلادـع  شرتسگ  ياه  هنیمز  لـماوع و  هدرک و  هزراـبم  یتلادـع  یب 
. دنتسه تلادع  شرتسگ 

؟ تسا هدش  ناوارف  یعامتجا  دسافم  يراوخ و  هوشر  يدزد ، غورد ، ام  تکلمم  رد  ارچ  -1

هراشا

تادیکأت و  هعماج ، ياههصرع  یمامت  رد  یعامتجا  تلادع  تیاعر  رب  یهلا  ناگرزب  مالسا و  سدقم  نید  ناوارف  مامتها  مغریلع  هنافسأتم 
هعماج رد  زونه  صوصخ ، نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر ) ) لحار ماما  ناوارف 

شسرپ

سدـقم نید  ناوارف  ماـمتها  مغریلع  هنافـسأتم  تسا ؟ هدـش  ناوارف  یعاـمتجا  دـسافم  يراوخ و  هوشر  يدزد ، غورد ، اـم  تکلمم  رد  ارچ 
يربهر مظعم  ماقم  و  هر ) ) لحار ماما  ناوارف  تادیکأت  و  هعماج ، ياههصرع  یمامت  رد  یعامتجا  تلادع  تیاعر  رب  یهلا  ناگرزب  مالسا و 
هعماـج تموکح و  هدـنبیز  هجوچیه  هب  هک  میـشابیم  اهیتلادـع  یب  زا  یخرب  دوجو  دـهاش  یمالـسا ، هعماـج  رد  زونه  صوصخ ، نیا  رد 

ياهراکهار ساسا  نیا  رب  دـشابیم . هعماج  رد  یتلادـع  یب  ياه  هنوگ  یمامت  وحم  هزراـبم و  هب  فظوم  یمالـسا  ماـظن  و  هدوبن ، یمالـسا 
يّدج هجوت  فلا ـ  درک : نایب  رـصتخم  تروص  هب  ریز  دراوم  رد  ناوتیم  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياهیتلادع  یب  اب  یلوصا  هزرابم  تامادـقا 

يزاسزاب نارود  زاغآ  سدـقم و  عاـفد  نارود  زا  سپ  روشک : یگدـنزاس  هعـسوت و  ياـه  يزیر  هماـنرب  رد  یعاـمتجا  تلادـع  تیاـعر  هب 
هعماـج نتفرگ  هلـصاف  یـشزرا و  ياـهداضت  زورب  بجوـم  هـک  دـش  هـتفرگ  شیپ  رد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  هعـسوت  يارب  یلدـم  روـشک ،

رد لماع  نیا  دومن . دـیدشت  ار  اههلـصاف  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  سکع  جـیاتن  هعـسوت ، هک  ياهنوگ  هب  دـیدرگ . بولطم  ياه  صخاـشزا 
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هللا تیآ  ترضح  تسا . هدش  هتسناد  هعماج  رد  يرباربان  داجیا  اهشزرا و  لوفا  یلصا  لماع  هدمآ ، لمع  هب  تاقیقحت  اه و  لیلحت  زا  یخرب 
رد هک  هنومن  روشک  نتخاس  زا  تسا  ترابع  هدـمع  فدـه  بالقنا ، زا  هلحرم  نیا  رد  : " دـنیامرفیم دـنور ، نیا  زا  داقتنا  نمـض  ياهنماخ 

. دوش نیمأت  مالـسا ، یقالخا  ياهشزرا  زا  يرادروخرب  اب  یبالقنا ، نامرآ  هیحور و  اب  مأوت  یعامتجا و  تلادـع  اب  هارمه  يدام  هاـفر  نآ ،
(. 1" ، ) دش دهاوخن  نکمم  نآ  نوگانوگ  لحارم  زا  روبع  بالقنا و  ياقب  دشاب ، تلفغ  دروم  ای  فیعض  یلصا  نکر  راهچ  نیا  زا  کی  ره 
زا لدـع  طسق و  اریز  دـشاب ، تلادـع  رب  ینتبم  دـیاب  اهتیلاعف  همه  ساسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  : " دـنیامرفیم رگید  ياج  رد 

تسا دنمشزرا  بوخ و  یماگنه  يداصتقا  ییافوکش  قنور و  ساسا  نیا  رب  تسا و  رتزراب  رتالاو و  یمالـسا  ماظن  فادها  اهنامرآ و  همه 
يداصتقا دـشر  هکلب  تسین ، مه  یلـصا  فدـه  ام  هعماج  رد  يداصتقا  دـشر  دـشاب . هعماج  رد  لدـع  طسق و  هماقا  رب  ینتبم  نآ  تهج  هک 

رد ای  ییاهنت ، هب  شدوخ  ای  هک  تسا  ربتعم  یتقو  نآ  يداصتقا  همانرب  ره  تسا ... تلادـع  زا  ترابع  رگید  ءزج  تساـم و  فدـه  زا  یئزج 
يداصتقا دشر  هب  هک  نیا  رب  ضرف  دنک ، رود  یعامتجا  تلادع  زا  ار  ام  رگا  الا  و  دـنک ، کیدزن  تلادـع  ِفدـه  هب  ار  ام  اههمانرب  عومجم 

عورـشمان و ياـه  تورث  ناـبحاص  نابـصاغ و  لاوـما  يریگسپزاـب  هرداـصم و  یکیزیف ، دروـخرب  ب )  (. 2" ،) تسین یفاـک  دوشب  یهتنم 
يریگسپ زاب  هرداـصم و  1 ـ دنداد : رارق  شیوخ  ِلدـع  تموکح  تامادـقا  هحولرـس  ار  یبالقنا  مهم و  مادـقا  ود  (ع ) یلع ماما  هدروآداب :

: " ... دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح  لاملا . تیب  زا  يدنمهرهب  رد  تاواسم  يربارب و  تنـس  يایحا  نابصاغ 2 ـ  لاوما 
یگدـنز ِعورـشم  هطیح  هب  يزادـنا  تسد  نامولظم و  قوقح  هب  يّدـعت  زواجت و  طاسب  روشک  رد  یئاـضق  تینما  نیمأـت  مزـال و  نیناوق  اـب 

نیا رب  دندومرف  رداص  هوق  هس  نارس  هب  باطخ  هام 1380  تشهبیدرا  مهدزای  رد  هک  داسف  اب  هزرابم  نامرف  رد  (. 3 ... " ، ) دوش عمج  مدرم ،
نک هشیر  يارب  هدش  باسح  قیقد و  ياهيزیرهمانرب  اب  هناگ  هس  ياوق  يراکمه  یلدمه و  مزع ، رگنایب ، دوخ  هک  دندومن  دـیکأت  مهم  رما 
هار زا  رگید  یکی  دیدج : عورـشمان  نادنمتورث  اه و  تورث  شیادـیپ  زا  يریگـشیپ  ج )  دـشابیم . یعامتجا  تلادـع  ققحت  داسف و  ندرک 

تورث و نتخودنا  هب  یتموکح  نازادرپراک  نایلاو و  یگتخابلد  ندروآ و  يور  زا  يریگولج  هعماج ، رد  یتلادع  یب  دوجو  اب  هزرابم  ياه 
تموکح نالوؤسم  ندوب  هنومن  هوسا و  1 ـ زا : دنترابع  هناریگشیپ  تامادقا  نیرت  مهم  اتسار  نیا  رد  تسا . شیوخ  ییاراد  مجح  رب  ندوزفا 

ریقفلاب  َ غبتی الیک  سانلا ، ۀفعضب  مهسفنا  اورّدقی  نا  لدعلا  ۀمئا  یلع  ضرف  یلاعت  هللا  نا  دنیامرفیم : (ع ) یلع ماما  نارازگراک : رگید  يارب 
اب ار  دوخ  یگدـنز  دـننک و  يریگهزادـنا  هعماج  مورحم  ناوتان و  راشقا  اب  ار  دوخ  هدومرف ، بجاو  ضرف و  لدـع  ناماما  رب  دـنوادخ  هرقف ؛

يداصتقا راتفر  نتفرگ  رظن  ریز  2 ـ ( 4" .) ددرگن وا  يدوبان  تکاله و  بجوم  درواین و  ناجیه  هب  ار  وا  ریقف ، یتسدگنت  ات  دـنهن  ربارب  نانآ 
هک تسا  ینادـنواشیوخ  ناکیدزن و  ار  یلاو  : " دـنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  رتشا ، کلام  هماندـهع  زا  يزارف  رد  (ع ) یلع ترـضح  ناکیدزن :

نینچ متـس  هشیر  هک  تسا  نآ  وت ، هفیظو  دـنفاصنا . تیاـعر  هب  رـضاح  رتمک  دتـس ، داد و  رد  دـنراد و  يزارف  ندرگ  یبـلطيرترب و  يوخ 
ياهنماخ هللا  تیآ  ترضح  نارازگراک : ییاراد  رب  تراظن  یتلود و  تبقارم  تسارح و  تراظن ، یسرزاب ، 3 ـ (. 5" ، ) ییامن عطق  ار  يدارفا 

نانآ راک  رب  تراظن  نابوخ ، ِشنیزگ  لابند  هب  دریگ و  تروص  مزال  تقد  تلود  نادـنمراک  شنیزگ  رد  دـیاب  : " دـنیامرفیم هنیمز  نیا  رد 
اسراپ و دارفا  یتح  شنیزگ  زا  دعب  رگا  نیاربانب  دهدیم ، رییغت  ار  نالوؤسم  راتفر  قالخاابلاغ و  تردـق ، ماقم و  نوچ  تسا ، يرورـض  زین 

هفیظو ماـجنا  رد  یتسـس  ببـس  هب  هداد و  هیور  رییغت  جـیردت  هب  تسا  نکمم  دوشن ، یقیقد  تراـظن  ناـنآ  درک  لـمع  رب  ـالاب  زا  نادراـک ،
نازیم نـتفر  ـالاب  اـب  مدرم : یهاـگآ  نازیم  ندرب  ـالاب  د ) (. 6 ... " ،) دـنوش یمالـسا  تموکح  هاگتـسد  هب  تبـسن  تلم  يداـمتعا  یب  بجوم 

ناشقوقح هب  یباـیتسد  يارب  فلتخم  ءاـحنا  هب  دـنریذپیمن و  ار  یتلادـع  یب  دـباییم و  شیازفا  ناـشقوقح  زا  اـهنآ  كرد  مدرم ، یهاـگآ 
شرتسگ و هب  يّدج  هجوت  ه ) دباییم . شیازفا  یسایس  ياه  يریگ  میمصت  رد  اهنآ  شقن  شرتسگ و  طسوتم  رشق  قیرط  نیا  زا  دنشوکیم 

هعماـج حطـس  رد  تلادـع  يارجا  بجوم  دـهعت  اوقت و  ناـمیا ، دـننام  یمالـسا  ياـه  شزرا  دوجو  هعماـج : رد  یمالـسا  ياهـشزرا  تیبثت 
هلدع لّوا  ناکف  لدعلا  هسفن  مزلا  دق  نم  دـیامرفیم ": زین  (ع ) یلع ماما  (7" ،) يوقتلل برقا  وه  اولدعا  دـیامرفیم " : میرک  نآرق  دوشیم .

،) دنک رود  دوخ  زا  ار  نوگانوگ  ياه  سوه  اوه و  تسیابیم  دوش ، هتـسارآداد  لدع و  هیلُح  هب  دـهاوخیم  هک  ره  هسفن ؛ نع  يوهلا  یفن 
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ناریدـم رد  مالـسا  یـشزرا  ماظن  رب  ینتبمو  ییالقع  دراد  هشیر  ینورد  قیمع ، يرواـب  ققحت  هعماـج ، رد  یتلادـع  یب  اـب  هزراـبم  يارب  (. 8
یگنهرف و یـشزومآ ، یماظتنا ، و  یماـظن ، ییاـضق ، ییارجا ، ینینقت ، یمـسر  ياـه  هاگتـسد  رد  هک  یناـسک  ینعم  هب  تسا ، مزـال  هعماـج 

راتفر رد 1 ـ یـشزرا  ماظن  نیا  دـیاب  دـننکیم . افیا  هدـننک ، نییعت  شقن  هعماج  رثؤم  یلو  یمـسر  ریغ  ياهداهن  اه و  هاگتـسد  زین  یغیلبت و 
طیارـش و تاناکما و  ندومن  مهارف  و )  دـبای . یّلجت  رولبت و  ییارجا ، ياـههمانرب  روشک 3 ـ نالک  راـتخاس  2 ـ ناریدـم ، یقوقح  یقیقح و 
ا. ا . یساسا ج . نوناق  زا  يددعتم  لوصا  رد  هک  هافر  نکسم و  لاغتـشا ، تالیـصحت ، ظاحل  زا  هعماج  دارفا  همه  يارب  يواسم  ياه  تصرف 

یقندمحم ص 56  و  ص 26  هرامش 18 ، ص 48  هرامـش 17 ، یمالـسا ، تموکح  همانلـصف  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دـشابیم . رولبتم 
ص هعماج ، یموتانآ  روپ ، عیفر  زرمارف  رتکد  ص 256 و ص 264  اهـشزرا ، بالقنا و  ملع ، وذ  یلع  ص 196  هعسوت ، اهشزرا و  روپرظن ،
4 ص 287 . ج1 ، تیالو ، ثیدح   - 3 . 9/3/1372 تلاسر ، همانزور   - 2 ص 286 و 287 . ج1 ، تیالو ، ثیدح   - 1 اه :  تشون  یپ   480

هدئام  - 7 ص 203 و 205 . نآرق ، راهب  رد  بالقنا  رجف   - 6 ص 441 . همان 53 ، هغالبلا ، جهن   - 5 ص 325 . هبطخ 209 ، هغالبلا ، جهن  - 
رب دیتسرف ، یم  اهاتسور  هب  مرحم  ای  ناضمر  ياه  هام  رد  هک  تعامج  نابیطخ  زا  یضعب  شـسرپ : هبطخ 87 . هغالبلا ، جهن   - 8 هیآ 8 . ( 5)

تبیـصم مدرم  يارب  دندلب  طقف  دنتـسین و  رادروخرب  مدرم  داشرا  يارب  هیلوا  داوس  زا  یتح  اهنآ  زا  یـضعب  دـندرگ ؟ یم  نییعت  یلوصا  هچ 
! دنناوخب يرارکت 

خساپ

تایاور تایآ و  دـشاب ، یم  ینید  مایپ  لاقتنا  ندـیناسر و  ياـنعم  هب  ینید  غیلبت  حالطـصا  رد  دـشاب و  یم  ماـغیپ  ندـیناسر  ياـنعم  هب  غیلبت 
هللا و ّالا  ادحا  نوشخی  هنوشخی و ال  هللا و  تالاسر  نوغّلبی  نیذلا  : " دیامرف یم  میرک  نآرق  دنا ، هدرک  ینید  گنهرف  رشن  غیلبت و  هب  هیصوت 
دنـسرت و یمن  رگید  یـسک  زا  ادخ  زا  زج  دـنراد و  میب  وا  زا  دـنناسر و  یم  ادـخ ) قلخ  هب  ار (  ادـخ  ياه  مایپ  هک  نانآ  ابیـسخ ؛ هللااب  یفک 
هب مدرم  داشرا  ظعو و  هماقا  تهج  یهلا  ماکحا  ناجّورم  ناغلبم و  غیلبت  مایا  رد  " تسا . سب  لامعا  رب  تراظن  تبقارم و  رد  ادـخ  نامه ) )

ناغلبم و زا  هدش  یعس  اتسار  نیا  رد  دنیامن . انشآ  ادخ  ینید  یمالسا و  لیصا  گنهرف  اب  ار  فلتخم  قطانم  دنور  یم  روشک  فلتخم  طاقن 
دوش هدهاشم  يدوبمک  هصیقن و  تسا  نکمم  هصرع  نیا  رد  دوش . هدافتسا  يرونخس  تردق  یملع و  ياه  ییاناوت  ياتـسار  رد  نویناحور 

روشک حطس  رد  ناغلبم  عیزوت  دوش  یم  یعس  لاح  ره  رد  اما  دشابن . رادروخرب  هتسیاش  يرونخس  تردق  ای  مزال  یملع  ناوت  زا  یصخش  ای 
تهج رد  زور  ملع  اب  ییانـشآ  یغیلبت و  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  ناغلبم  دـیآ و  لمع  هب  وا  زا  مدرم  لابقتـسا  نازیم  غلبم و  ییاناوت  ساسارب 
نیارب مق  هسدـقم  هزوح  ٌاصوصخم  هیملع  ياه  هزوح  تکرح  لاـح  ره  رد  اـما  دنـشاب . یم  رت  قفوم  مدرم  ینید  تالکـشم  هب  ییوگخـساپ 

غیلبت يارب  یگژیو  نیا  اب  دنـشاب و  زور  ثحابم  یملع و  لیاسم  هب  هاگآ  ملاـع و  يدارفا  اـه ، هزوح  ناـغلبم  نویناـحور و  هک  تسا  ساـسا 
يدوبمک یغیلبت  هدرتسگ  میظع و  تکرح  نیا  رد  تسا  نکمم  لاح  دنشاب .  نید  جّورم  رثا و  أشنم  ناریا  هطقن  نیرترود  رد  دنوش و  مازعا 

لکـشم نیا  دارفا ، درکلمع  ددجم  ینیبزاب  یـسررب و  اب  تسا  دیما  هک  دـشابن  قفوم  دوخ  یغیلبت  فیاظو  ماجنا  رد  یغلبم  ای  دوش  هدـهاشم 
هب ییوگخـساپ  روظنم  هب  ّافرـص  هکلب  درادـن ، یمازعا  ناغّلبم  در  وم  رد  یتیلؤسم  یمالـسا ،  تاغیلبت  رتفد  زا  شخب  نیا  هتبلا  دوش . فرطرب 

. تسا هدش  سیسأت  یقالخا و ... یخیرات ، یهقف ، يداقتعا ، تالاؤس 

ًاعقاو ایآ  دننک ، یم  یگدنز  هفرم  الاب و  رایسب  حطس  رد  روشک  ناگرزب  زا  يرایسب  اما  دوب ، هعماج  دارفا  نیرت  نییاپ  حطـس  رد  (ص ) ربمایپ یگدنز 
؟ دننک كرد  ار  نانآ  تالکشم  دنمهفب و  ار  هعماج  نییاپ  حطس  ياه  ناسنا  تیعضو  دنناوت  یم  اه  نآ 

شسرپ
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، دننک یم  یگدنز  هفرم  الاب و  رایسب  حطـس  رد  روشک  ناگرزب  زا  يرایـسب  اما  دوب ، هعماج  دارفا  نیرت  نییاپ  حطـس  رد  (ص ) ربمایپ یگدنز 
؟ دننک كرد  ار  نانآ  تالکشم  دنمهفب و  ار  هعماج  نییاپ  حطس  ياه  ناسنا  تیعضو  دنناوت  یم  اه  نآ  ًاعقاو  ایآ 

خساپ

. دومن ییارگ  اـیند  يزودـنا و  تورث  هب  مهتم  ار  ناـنآ  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  یمالـسا  تموـکح  ناربـهر  ۀـمه  دـیابن  هک  تسا  نآ  تقیقح 
تیاعر ار  یتسیز  هداس  دهز و  یمالـسا ، هعماج  ناربهر  زا  يا  هدـع  ( 1 دومن : میـسقت  هورگ  هس  هب  ناوت  یم  ار  یمالـسا  تموکح  ناربهر 
نایناهج هزورما  دوب . اه  ناسنا  نیرتدـهاز  زا  یکی  هک  تسا  (س ) لحار ماما  نآ  زراب  هنومن  دـننک . یم  یگدـنز  مدرم  هدوت  دـننام  هدرک و 

هک دومن  یم  تسیز  هداس  اهنت  هن  ماما  تسا . هدومن  هدز  تفگـش  ار  نایناهج  يو  یتسیز  هداـس  هتـشاد و  لوبق  قفوم  ربهر  ناونع  هب  ار  يو 
ار یتسیز  هداـس  ینید ، ناربهر  عجارم و  زین  هیملع  ياـه  هزوح  رد  دـناوخ . یم  ارف  یتسیز  هداـس  هب  ار  تموکح  نالوئـسم  ناربهر و  ۀـمه 

هورگ دننام  هک  دنتـسه  ناربهر  زا  یخرب  ( 2 دـشاب . نارگید  يارب  یبوخ  يوگلا  دـناوت  یم  اه  نآ  ندومن  یگدـنز  هداس  هدومن و  تیاعر 
ایند هب  مهتم  ار  نانآ  زین  یمومع  راکفا  تسا و  یمالـسا  هعماج  ربهر  کی  نأش  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناـنآ  یگدـنز  یلو  دنتـسین ، لّوا 

هک دنتـسه  یناسک  نانآ  دننک . یم  كرد  ار  مدرم  تالکـشم  درد و  يا  هزادنا  ات  هدوب و  لوبق  لباق  نانآ  یگدنز  ینعی  دنک ؛ یمن  ییارگ 
نیا زا  یخرب  هک  نیا  رب  ًافاضم  دنتسه ؛ طابترا  رد  نامورحم ، ناریقف و  اب  هعماج  رد  ای  هدیشچ و  ار  رقف  جنر  درد و  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد 

یهورگ ( 3 دشابن . ینادنچ  ۀلـصاف  مدرم  اه و  نآ  نیب  هک  دننک  یم  یگدنز  يا  هنوگ  هب  دنراد ، رایتخا  رد  تاناکما  هک  نآ  مغر  هب  هورگ 
اب نانآ  یگدـنز  یگنوگچ  هدرکن و  تیاعر  ار  یتسیز  هداـس  هک  دنتـسه  یناـسک  دـیا ـ  هدرک  هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه  هعماـج ـ  ناربهر  زا 

يدج ياه  بیـسآ  زا  یکی  دننک . رظن  دیدجت  دوخ  راتفر  رد  دـیاب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  درادـن . ییوسمه  ینید  ۀـعماج  ياه  هصخاش 
رتشیب دیاب  نانیا  تسا . هداد  رادشه  اهنآ  هب  هر ) ) ماما ترضح  اهراب  هک  دشاب  یم  یتسیز  هداس  تیاعر  مدع  ناریا ، یمالسا  يروهمج  ماظن 

ار نآ  لـلع  زا  یکی  دـناوخ و  یم  ارف  دـهز  هب  ار  هعماـج  ناربـهر  هک  اـج  نآ  دـنهد ، رارق  هجوـت  دروـم  ار  (ع ) یلع ماـما  شرافـس  همه  زا 
تـسا نکمم  هنوگچ  : " دومرف هدناوخ و  ارقف  اب  يدردمه  ار  دوخ  ییارگ  دـهز  للع  زا  یکی  (ع ) یلع ماما  دـناد . یم  ناریقف  اب  يدردـمه 

دنوش تفای  يدارفا  همامی "  " ای زاجح  رد  دیاش  هک  یتروص  رد  دـناشکب ، اه  كاروخ  نیرتهب  يوس  هب  ارم  دـنک و  هبلغ  نم  رب  سفن  ياوه 
رد منک ، حبـص  ار  بش  تسا  راوازـس  ایآ  تسا !؟ هدـشن  ریـس  ناشمکـش  هک  تسا  یناـمز  رید  دـنرادن و  مه  ار  ناـن  صرق  کـی  دـیما  هک 

نیا (ع ) ریما ترـضح  هک  یـساسا  ياـه  تلع  زا  یکی  ( 2 !؟ " .) دراد رارق  نازوس  ياـهرگج  هنـسرگ و  ياـه  مکـش  مفارطا  رد  هک  یتروص 
ۀعماج نالوئـسم  ناربهر و  ۀفیظو  تسا . یمالـسا  ۀـعماج  يربهر  تموکح و  سأر  رد  نتفرگ  رارق  هدـیزگ ، رب  دوخ  یگدـنز  رد  ار  هویش 

اه نآ  یگدـنز  یگنوگچ  اه و  ناسنا  تالکـشم  اهدرد و  اب  رتهب  ندـش  انـشآ  نآ  ياـه  تلع  زا  یکی  تسا . رتشیب  تهج  نیا  زا  یمالـسا 
كرد ار  مدرم  ةدوت  نارگید و  ياه  یتخـس  تالکـشم و  دناوت  یمن  دـنکن ، یگدـنز  اه  یتخـس  تالکـشم و  اب  ناسنا  هک  ینامز  ات  تسا 
نانخس تاملک و  رد  هتشاد ، نایب  رگید  ياه  همان  اه و  هبطخ  فینح و  نب  نامثع  هب  دوخ  همان  رد  ار  نآ  ًاتحارص  (ع ) یلع ترـضح  دیامن .

، هغالبلا جهن  رد  يریس  . 2 ۀبطخ 207 . هغالبلا ، جهن  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  زین  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  و  هر ) ) ماما
.228 ص 227 ـ 

؟ دنتسین ناملسم  ام  روشک  مدرم  رثکا  تسین و  تلادع  نید  مالسا  رگم  دراد ؟ دوجو  یتلادع  یب  ردق  نیا  ارچ  ام  یمالسا  روشک  رد 

شسرپ

؟ دنتسین ناملسم  ام  روشک  مدرم  رثکا  تسین و  تلادع  نید  مالسا  رگم  دراد ؟ دوجو  یتلادع  یب  ردق  نیا  ارچ  ام  یمالسا  روشک  رد 
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خساپ

هعماج رد  دوش . تیاعر  تلادع  ياه  هصخاش  همه  هعماج  نآ  رد  هک  تسین  نیا  دارفا ، ندوب  ناملسم  روشک و  کی  ندوب  یمالـسا  يانعم 
نآ رد  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  دـنراد ، هدـهع  رب  موصعم  ریغ  ياـه  ناـسنا  ار  نآ  ربهر  تسا و  یناـمرآ  ۀـعماج  لیکـشت  ددـص  رد  هک  يا 

داجیا ملظ و  ندرب  نیب  زا  يارب  اریز  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  نآ  رد  یملظ  چیه  دوش و  تیاعر  مامت  لماک و  تروص  هب  اه  ناسنا  ۀمه  قوقح 
هلضاف هنیدم  لیکـشت  ددص  رد  یهلا  ناربهر  ایبنا و  همه  ددرگ . عفر  عناوم  هدمآ و  دوجو  هب  اه  هنیمز  دیاب  نآ ، هدرتسگ  داعبا  رد  تلادع ـ 
يرکف رظن  زا  زین  مدرم  رگید  يوس  زا  دیآ . دوجو  هب  تلادع  طسق و  هک  دنتـشاذگن  نازیتس  تلادع  اریز  دندشن ، قفوم  ًالمع  یلو  دـندوب ،
دیدرت یب  دنشاب . هتشاد  هبناج  همه  ةزرابم  اه  يراجنهان  نارگمتـس و  اب  هتخادرپ و  تلادع  شرتسگ  هب  دوخ  هک  دندوب  هدیـسرن  دح  نآ  هب 

یگدامآ یمومع  راکفا  اریز  دروایب ؛ دوجو  هب  ار  هبناج  همه  تلادـع  تسناوتن  زین  يو  یلو  دوب ، تلادـع  يدانم  راد و  هیالط  (ع ) یلع ماما 
یمن رب  وا  نارای  دراوم  یخرب  رد  يداع و  مدرم  یتح  يو و  نانمـشد  ار  ماـما  هنـالداع  ياـه  تسایـس  هتـشادن و  ار  ماـما  تلادـع  شریذـپ 
رتهب ام  هعماج  دوش و  تیاعر  نیا  زا  رتشیب  تلادع  دیاب  ناریا  یمالـسا  هعماج  رد  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  ار  بلطم  نیا  هتبلا  دـندیبات .

، دنهد یم  لیکـشت  ناناملـسم  ار  نآ  مدرم  دوش و  یم  هرادا  یمالـسا  نوناق  ساسا  رب  هک  يا  هعماج  رد  اریز  دـشاب ، دـیاب  تسا ، هک  نیا  زا 
نالوئسم يربهر ، مظعم  ماقم  اهراب  هک  تسا  تلادع  تیمکاح  ترورـض  ساسا  رب  دوش . تیاعر  رتشیب  تلادع  نآ  رد  هک  دور  یم  راظتنا 

ندش کیدزن  یتح  ای  اه  ناسنا  هعماج و  زاین  نیرت  یلصا  نیرت و  مهم  هب  ندیـسر  دناوخ . ارف  ییادز  ضیعبت  تلادع و  يرارقرب  هب  ار  ماظن 
ناملـسم و مدرم  فرط  زا  مه  ار  يا  هبناج  همه  شالت  هدش ) هتخانـش  لدع  طسق و  يرارقرب  نآرق  رد  ناربمایپ  تثعب  زا  فدـه  هک   ) نآ هب 

لمع يا  هنوگ  هب  اه  تسایس  فیرعت  اه و  يریگ  میمصت  رد  هک  دننک  یعـس  دیاب  نادرمتلود  دبلط . یم  نامکاح  نالوئـسم و  فرط  زا  مه 
لماوع اب  یبلط  هدایز  یهاوخ و  هدایز  زا  زیهرپ  رگیدکی و  قوقح  تیاعر  اب  دـیاب  زین  مدرم  دورب . نیب  زا  یتلادـع  یب  ياه  هنیمز  هک  دـننک 

داجیا و رد  رگیدـکی  لمکم  مدرم  تموکح و  اریز  دـنیامن ؛ مهارف  ار  تلادـع  شرتسگ  ياه  هنیمز  لـماوع و  هدرک و  هزراـبم  یتلادـع  یب 
. دنتسه تلادع  شرتسگ 

؟ دننک یمن  يربارب  مه  اب  اه  ناسنا  دوش و  یمن  ادا  یتسرد  هب  هشیمه  ( تلادع  ) اه ناسنا  قح  ارچ  - 1

شسرپ

؟ دننک یمن  يربارب  مه  اب  اه  ناسنا  دوش و  یمن  ادا  یتسرد  هب  هشیمه  ( تلادع  ) اه ناسنا  قح  ارچ 

خساپ

اـه و ناـسنا  شنیرفآ  رد  هک  يدراوم  ماـمت  هک  تسا  نآ  تشاد ، هجوت  دـیاب  ادـتبا  رد  هباـشم  تـالاؤس  شـسرپ و  نیا  هب  خـساپ  رد  هچنآ 
ضیعبت توافت و  قرف  اهضیعبت . هن  دراد ، دوجو  ناـهج  رد  هک  تسا  ییاـهتوافت  دوش ،  یم  ظاـحل  يربارباـن  ناونع  هب  رگید  تادوجوم 
يرگید هب  دوشیم و  هداد  یکی  هب  ودـنراد  ناـسکی  قح  یگتـسیاش و  همه  هک  دـنراد  رارق  دوـجوم  دـنچ  ضیعبت ، ضرف  رد  هک  تسا  نآ 

دنتسه توافتم  ياه  تیلباق  ياراد  ای  تسین  حرطم  یقح  ًالـصا  شنیرفآ  رد  توافت  تروص  رد  اما  دوشیم ، هداد  رت  مک  ای  دوشیمن  هداد 
فرط زا  هک  روصت  نیا  نیا  ربانب  دـشاب . حرطم  یقح  ات  هدوبن  یناسنا  ادـتبا  زا  ناـسنا ، شنیرفآ  دروم  رد  دوشیم . هداد  لکـش  ناـمه  هب  و 

لئاق ضیعبت  اه  هدیرفآ  نیب  دنوادخ  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  رگید  فرط  زا  تسین . یحیحـص  روصت  دوش  یمن  ادا  اه  ناسنا  قح  دـنوادخ 
تبسن ناگ  هدیرفآ  همه  هک  یلاح  رد  ... ایو زاین  دوبمک و  ای  تسا  لهج  زا  یشان  ای  ملظ  ضیعبت و  نوچ  درادن . اور  یسک  رب  یملظ  ای  دوش 
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هب طوبرم  یناسنا و  هعماج  رد  اه  يرباربان  مه  رگا  تسا . اربم  یصقن  بیع و  ره  زا  وا  دنتسه و  وا  هدیرفآ  همه  هتشاد و  دنوادخ  اب  يواسم 
زا ایـشا  تفگ :  دیاب  تسیچ  يارب  اه  ناسنا  ياه  توافت  زار  هک  نیا  اما  تسا . يا  هناگ  ادـج  لقتـسم و  ثحب  نیا  دـشاب  اه  Ə Ơدوخ ا

ناونع هب  ماظن و  کی  ءزج  رگا  دنراد و  مکح  کی  دـنوش ، هتفرگ  رظن  رد  رگید  يایـشا  زا  لقتـسم  درفنم و  اهنت و  رگا  يدـب  یبوخ و  رظن 
نکمم جک ، طخ  ای  تسا  رتهب  تسار  طخ  هک  دنـسرپب  ام  زا  رگا  ًالثم  دننکیم ، ادیپ  يرگید  مکح  دنوش ، هتفرگ  رظن  رد  مادـنا  زا  يوضع 

روط هب  هعومجم  کـی  رد  دـش ، هعومجم  کـی  زا  یئزج  لاؤس  دروم  طـخ  رگا  یلو  تسا ، جـک  طـخ  زا  رتـهب  تسار  طـخ  مییوگب  تسا 
ماظن رد  هک  میریذپب  میراچان  میهدیم ، رارق  رظن  دروم  ًاعمج  ار  ناهج  هک  یتقو  ینحنم . طخ  هن  تسا و  هدیدنـسپ  میقتـسم  طخ  هن  قلطم ،

طخ مشچ و  نوچ  ناهج  تسا . مزال  همه  اهییانـشور ، یکیرات و  اهبیـشن ، زارف و  اهيدنلب ، اهیتسپ و  دوجو  یمومع ، نزاوت  رد  لک و 
ماـظن هعوـمجم و  رگید  دـشاب ، هتـشادن  دوـجو  تواـفت  فـالتخا و  رگا  تسا  وـکین  شیوـخ  ياـج  هب  شزیچ  تسوربا کـه هـر  لاـخ و  و 

تاـیآ و زا  ار  اـهفالتخا  دوـجو  میرک  نآرق  تسا . نآ  گـنراگنر  ياـهفالتخا  عوـنت و  رد  ناـهج  ییاـبیز  هوکـش و  درادـن . یموـهفم 
دوجو هب  لک  ماظن  دـنناهج و  هعومجم  زا  یئزج  هک  دنـشابیم  يرورـض  رظن  نیا  زا  اهنت  هن  اهیتشز ، درمـشیم . یهلا  تردـق  ياـههناشن 
ییابیز دوبن ، یتشز  ناهج  رد  رگا  تسا . مزال  اهنآ  دوجو  زین  اهییابیز  هب  هداد  هولج  نتخاس و  نایامن  رظن  زا  هکلب  دراد ، یگتـسب  اـهنآ 

(1 .) دوبن تشز  سک  چـیه  دـندوب ، تشز  مدرم  همه  رگا  هک  يروط  ناـمه  دوبن ، اـبیز  سک  چـیه  دـندوب ، اـبیز  مدرم  همه  رگا  دوـبن . مه 
يدوجوم ره  هب  لاعتم  دنوادخ  : " دیوگیم يرهطم  داتـسا  خساپ  رد  سکعلاب ؟ دـشن و  ابیز  تشز  ارچ  دـیآ : شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم 

هیحان زا  هن  تسا ، اهنآ  دوخ  تاذ  هیحان  زا  تاناصقن  دریذـپب . دـناوتیم  هک  دـهدیم  ار  ییابیز  لامک و  زا  هزادـنا  ناـمه  دوجو و  ناـمه 
ربارب شیاه  هیواز  هعومجم  هک  تسا  نیا  ثلثم  تیصاخ  ًالثم  تسا ، تادوجوم  یتاذ  هک  یسدنه  لاکشَا  صاوخ  ریظن  یلاعت ، يراب  ضیف 

ود تیـصاخ  نآ ، هب  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسا . همئاق  راهچ  اب  ربارب  شیایاوز  عومجم  هک  تسا  نیا  عبرم  تیـصاخ  تسا و  همئاق  ود  اـب 
نیمه ناهج  تادوجوم  توافت  دـناهدرک . متـس  ثلثم  هب  ارچ  دوش  هتفگ  ات  دـناهدرک  اطعا  ار  نتـشاد  همئاق  راهچ  تیـصاخ  نیا  هب  همئاق و 
روظنم تسا ، لاثم  باب  زا  ولآدرز  تسا . هدرک  داجیا  ار  ولآدرز  هکلب  هدرکن  ولآدرز  ار  ولآدرز  ادخ  تسا : هتفگ  انیـس  یلعوب  تسا . روط 
هدومرف هدرک و  نایب  لیثمت  کی  اب  ار  بلطم  نیا  دـیجم  نآرق  دـنراد . فالتخا  ًاـتاذ  اـهنآ  هدـیرفآ و  ار  ایـشا  ادـخ  تسا ، تادوجوم  همه 

چیه راگدرورپ  ضیف  تمحر  ینعی  ( 2" .) تفای نالیس  شدوخ  تیفرظ  ردق  هب  ياهناخدور  ره  دروآ و  دورف  یبآ  نامـسآ  زا  ادخ  : " تسا
فلتخم اهادعتـسا  تسین . ناسکی  تادوجوم  تیفرظ  دادعتـسا و  یلو  تسا ، ناـسکی  همه  يارب  دزاـسیمن و  مورحم  ار  يدعتـسم  دوجوم 
تفایرد هتـشاد  ناکما  هک  ار  دوخ  قح  يدوجوم ، ره  سپ  ددرگیم . زیربل  ادخ  تمحر  زا  دراد ، شیاجنگ  هک  يردـق  هب  یفرظ  ره  تسا .

نکمم هک  ار  يرگید  داد و  رارق  تشز  دشاب ، ابیز  دوب  نکمم  هک  ار  یکی  دنوادخ  هک  درک  روصت  دیابن  ( 3."  ) تسا هدرک  تفایرد  دراد ،
ناهج يازجا  زا  ءزج  ره  هکلب  درک ، باختنا  ار  اهنآ  زا  کی  ره  زیمآضیعبت  هدارا  کی  ای  هعرق و  دیق  اب  داد و  رارق  ابیز  دـشاب ، تشز  دوب 
نخـس یملع  هاگدـید  زا  میهاوخب  رگا  تسا . هداد  نآ  هب  ار  شنیرفآ  ناـمه  ادـخ  هتـشاد و  دوجو  ناـکما  تسه ، هک  روـج  نیمه  هب  اـهنت 
توافت دوشیم . رادروخرب  دوجو  تالامک  دوجو و  زا  دوخ  طیارـش  یگژیو و  هب  هجوت  اب  هداـم  ره  هک  تفگ  ناوتیمن  هنوگ  نیا  مییوگ ،

لکش و یتشز ، ای  ییابیز  رظن  زا  هک  یـسک  ًالثم  تسا ، يدام  رـصانع  رد  توافت  ساسارب  دراد ، دوجو  یعیبط  يدام و  ناهج  رد  هک  ییاه 
رد هتخانـشان  ای  هدش و  هتخانـش  دروم  نارازه  هک  تسا  تثارو و ... يدام  یطیحم و  لماوع  یکیتنژ و  توافت  رثا  رب  دراد ، صاخ  یعـضو 

ردام ای  شزیمآ ، زا  لبق  ردام  ردـپ و  هک  ییاهاذـغ  داوم و  ای  شزیمآ  هوحن  دـننام  يدام  ریغ  روما  یتح  ای  دراد و  تلاخد  اهنآ  رد  تعیبط 
یـشوه و هرهب  تمالـس و  عضو و  تلاح و  لکـش و  رد  ازدایتعا  داوم  لکلا و  ریثأت  دننام  ای  دـننکیم  هیذـغت  ینینج  نارود  رد  نآ  زا  دـعب 

چیه قح  رد  وا  تسا و  ماـمت  ادـخ  هیحاـن  زا  یهلا  ضیف  نخـس  نیا  قبط  تسا . هدـش  هتخانـش  دـیدرت  نودـب  هزورما  هک  كدوک  دادعتـسا 
دننکیم و ضیف  لوبق  رگید  لماوع  دوخ و  هبترم  هاگیاج و  نأش و  روخارف  هب  هک  دنتسه  تادوجوم  هکلب  درادیمن ، اور  ضیعبت  يدوجوم 
، تسا توافت  هکلب  تسین ، ضیعبت  دراد  دوجو  هک  هچنآ  تقلخ  ناهج  رد  دـنرادیم . اج  یتسه  ملاع  زا  ياهبترم  رد  قاقحتـسا ، هزادـنا  هب 
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ماـظن رد  يدوجوم  ره  يرآ  دـهدیم . ياـج  دوخ  رد  بآ  يرتمک  رادـقم  يرتیل  جـنپ  فرظ  هب  تبـسن  يرتیل  کـی  فرظ  هک  روط  ناـمه 
ار یلاکـشا  هنوگره  دشاب و  خساپ  نیا  لمکم  دناوتیم  نایاپ  رد  هچنآ  لاح  نیع  رد  دـنکیم . ضیف  تفایرد  دوخ  تیفرظ  نازیم  هب  یتسه 

هتـشاد دوجو  ام  يارب  لاکـشا  نیا  نانچمه  مییامن و  ایند  یگدـنز  ایند و  هب  فوطعم  طقف  ار  نامهاگن  دـیابن  هک : تسا  نآ  دـنک ، فرطرب 
اهنآ رد  یـشقن  ناسنا  طیحم و ... تثارو و  ببـس  هب  هدـش  داجیا  ياهتوافت  هک  تسا  تسرد  درادـن . ناسنا  هب  طبر  اهتوافت  هک  دـشاب 

هنادواج تایح  لباقم  رد  تسا و  تایح  زا  یکچوک  شخب  اهنت  ملاع  نیا  هکلب  تسین ، ملاع  نیا  هب  رـصحنم  هک  ناسنا  یگدنز  اما  درادـن ،
ياراد هزادـنا  نامه  هب  دـشاب ، هدـش  هداد  یتسه  تـالامک  اـیند و  ياـهتمعن  زا  رتشیب  هچ  ره  هاـگن  نیا  رد  تسا . زیچاـن  رایـسب  یقیقح  و 

هک نآ  اما  تسا ؟ هدروآ  اج  هب  ار  نآ  قح  ایآ  هک  دوش  لاؤس  وا  زا  یهلا  ياهتمعن  زا  کـی  ره  لـباقم  رد  دـشاب و  دـیاب  رتشیب  تیلوئـسم 
ار ایند  ياهیتساک  زا  یـضعب  دنوادخ  هک  دـیآیم  تسد  هب  تایاور  هب  هجوت  اب  رگید  فرط  زا  تسا . رترابکبـس  هدـش ، هداد  وا  هب  رتمک 
 - ص 167 ج 1 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، داتـسا   - 1 اهتشونیپ : دوشیمن . اور  ملظ  ياهدنب  چـیه  هب  دـیامنیم و  ناربج  رگید  ملاع  رد 

. صیخلت اب  ، 171 ص 172 -  ج 1 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، داتسا   - 3 هیآ 17 . ( 13  ) دعر  - 2 صیخلت . اب  ، 166

؟ تسا هدش  ناوارف  یعامتجا  دسافم  يراوخ و  هوشر  يدزد ، غورد ، ام  تکلمم  رد  ارچ 

هراشا

تادیکأت و  هعماج ، ياههصرع  یمامت  رد  یعامتجا  تلادع  تیاعر  رب  یهلا  ناگرزب  مالسا و  سدقم  نید  ناوارف  مامتها  مغریلع  هنافسأتم 
هعماج رد  زونه  صوصخ ، نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر ) ) لحار ماما  ناوارف 

شسرپ

سدـقم نید  ناوارف  ماـمتها  مغریلع  هنافـسأتم  تسا ؟ هدـش  ناوارف  یعاـمتجا  دـسافم  يراوخ و  هوشر  يدزد ، غورد ، اـم  تکلمم  رد  ارچ 
يربهر مظعم  ماقم  و  هر ) ) لحار ماما  ناوارف  تادیکأت  و  هعماج ، ياههصرع  یمامت  رد  یعامتجا  تلادع  تیاعر  رب  یهلا  ناگرزب  مالسا و 
هعماـج تموکح و  هدـنبیز  هجوچیه  هب  هک  میـشابیم  اهیتلادـع  یب  زا  یخرب  دوجو  دـهاش  یمالـسا ، هعماـج  رد  زونه  صوصخ ، نیا  رد 

ياهراکهار ساسا  نیا  رب  دـشابیم . هعماج  رد  یتلادـع  یب  ياه  هنوگ  یمامت  وحم  هزراـبم و  هب  فظوم  یمالـسا  ماـظن  و  هدوبن ، یمالـسا 
يّدج هجوت  فلا ـ  درک : نایب  رـصتخم  تروص  هب  ریز  دراوم  رد  ناوتیم  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياهیتلادع  یب  اب  یلوصا  هزرابم  تامادـقا 

يزاسزاب نارود  زاغآ  سدـقم و  عاـفد  نارود  زا  سپ  روشک : یگدـنزاس  هعـسوت و  ياـه  يزیر  هماـنرب  رد  یعاـمتجا  تلادـع  تیاـعر  هب 
هعماـج نتفرگ  هلـصاف  یـشزرا و  ياـهداضت  زورب  بجوـم  هـک  دـش  هـتفرگ  شیپ  رد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  هعـسوت  يارب  یلدـم  روـشک ،

رد لماع  نیا  دومن . دـیدشت  ار  اههلـصاف  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  سکع  جـیاتن  هعـسوت ، هک  ياهنوگ  هب  دـیدرگ . بولطم  ياه  صخاـشزا 
هللا تیآ  ترضح  تسا . هدش  هتسناد  هعماج  رد  يرباربان  داجیا  اهشزرا و  لوفا  یلصا  لماع  هدمآ ، لمع  هب  تاقیقحت  اه و  لیلحت  زا  یخرب 

رد هک  هنومن  روشک  نتخاس  زا  تسا  ترابع  هدـمع  فدـه  بالقنا ، زا  هلحرم  نیا  رد  : " دـنیامرفیم دـنور ، نیا  زا  داقتنا  نمـض  ياهنماخ 
. دوش نیمأت  مالـسا ، یقالخا  ياهشزرا  زا  يرادروخرب  اب  یبالقنا ، نامرآ  هیحور و  اب  مأوت  یعامتجا و  تلادـع  اب  هارمه  يدام  هاـفر  نآ ،
(. 1" ، ) دش دهاوخن  نکمم  نآ  نوگانوگ  لحارم  زا  روبع  بالقنا و  ياقب  دشاب ، تلفغ  دروم  ای  فیعض  یلصا  نکر  راهچ  نیا  زا  کی  ره 
زا لدـع  طسق و  اریز  دـشاب ، تلادـع  رب  ینتبم  دـیاب  اهتیلاعف  همه  ساسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  : " دـنیامرفیم رگید  ياج  رد 

تسا دنمشزرا  بوخ و  یماگنه  يداصتقا  ییافوکش  قنور و  ساسا  نیا  رب  تسا و  رتزراب  رتالاو و  یمالـسا  ماظن  فادها  اهنامرآ و  همه 
يداصتقا دـشر  هکلب  تسین ، مه  یلـصا  فدـه  ام  هعماج  رد  يداصتقا  دـشر  دـشاب . هعماج  رد  لدـع  طسق و  هماقا  رب  ینتبم  نآ  تهج  هک 
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رد ای  ییاهنت ، هب  شدوخ  ای  هک  تسا  ربتعم  یتقو  نآ  يداصتقا  همانرب  ره  تسا ... تلادـع  زا  ترابع  رگید  ءزج  تساـم و  فدـه  زا  یئزج 
يداصتقا دشر  هب  هک  نیا  رب  ضرف  دنک ، رود  یعامتجا  تلادع  زا  ار  ام  رگا  الا  و  دـنک ، کیدزن  تلادـع  ِفدـه  هب  ار  ام  اههمانرب  عومجم 

عورـشمان و ياـه  تورث  ناـبحاص  نابـصاغ و  لاوـما  يریگسپزاـب  هرداـصم و  یکیزیف ، دروـخرب  ب )  (. 2" ،) تسین یفاـک  دوشب  یهتنم 
يریگسپ زاب  هرداـصم و  1 ـ دنداد : رارق  شیوخ  ِلدـع  تموکح  تامادـقا  هحولرـس  ار  یبالقنا  مهم و  مادـقا  ود  (ع ) یلع ماما  هدروآداب :

: " ... دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح  لاملا . تیب  زا  يدنمهرهب  رد  تاواسم  يربارب و  تنـس  يایحا  نابصاغ 2 ـ  لاوما 
یگدـنز ِعورـشم  هطیح  هب  يزادـنا  تسد  نامولظم و  قوقح  هب  يّدـعت  زواجت و  طاسب  روشک  رد  یئاـضق  تینما  نیمأـت  مزـال و  نیناوق  اـب 

نیا رب  دندومرف  رداص  هوق  هس  نارس  هب  باطخ  هام 1380  تشهبیدرا  مهدزای  رد  هک  داسف  اب  هزرابم  نامرف  رد  (. 3 ... " ، ) دوش عمج  مدرم ،
نک هشیر  يارب  هدش  باسح  قیقد و  ياهيزیرهمانرب  اب  هناگ  هس  ياوق  يراکمه  یلدمه و  مزع ، رگنایب ، دوخ  هک  دندومن  دـیکأت  مهم  رما 
هار زا  رگید  یکی  دیدج : عورـشمان  نادنمتورث  اه و  تورث  شیادـیپ  زا  يریگـشیپ  ج )  دـشابیم . یعامتجا  تلادـع  ققحت  داسف و  ندرک 

تورث و نتخودنا  هب  یتموکح  نازادرپراک  نایلاو و  یگتخابلد  ندروآ و  يور  زا  يریگولج  هعماج ، رد  یتلادع  یب  دوجو  اب  هزرابم  ياه 
تموکح نالوؤسم  ندوب  هنومن  هوسا و  1 ـ زا : دنترابع  هناریگشیپ  تامادقا  نیرت  مهم  اتسار  نیا  رد  تسا . شیوخ  ییاراد  مجح  رب  ندوزفا 

ریقفلاب  َ غبتی الیک  سانلا ، ۀفعضب  مهسفنا  اورّدقی  نا  لدعلا  ۀمئا  یلع  ضرف  یلاعت  هللا  نا  دنیامرفیم : (ع ) یلع ماما  نارازگراک : رگید  يارب 
اب ار  دوخ  یگدـنز  دـننک و  يریگهزادـنا  هعماج  مورحم  ناوتان و  راشقا  اب  ار  دوخ  هدومرف ، بجاو  ضرف و  لدـع  ناماما  رب  دـنوادخ  هرقف ؛

يداصتقا راتفر  نتفرگ  رظن  ریز  2 ـ ( 4" .) ددرگن وا  يدوبان  تکاله و  بجوم  درواین و  ناجیه  هب  ار  وا  ریقف ، یتسدگنت  ات  دـنهن  ربارب  نانآ 
هک تسا  ینادـنواشیوخ  ناکیدزن و  ار  یلاو  : " دـنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  رتشا ، کلام  هماندـهع  زا  يزارف  رد  (ع ) یلع ترـضح  ناکیدزن :

نینچ متـس  هشیر  هک  تسا  نآ  وت ، هفیظو  دـنفاصنا . تیاـعر  هب  رـضاح  رتمک  دتـس ، داد و  رد  دـنراد و  يزارف  ندرگ  یبـلطيرترب و  يوخ 
ياهنماخ هللا  تیآ  ترضح  نارازگراک : ییاراد  رب  تراظن  یتلود و  تبقارم  تسارح و  تراظن ، یسرزاب ، 3 ـ (. 5" ، ) ییامن عطق  ار  يدارفا 

نانآ راک  رب  تراظن  نابوخ ، ِشنیزگ  لابند  هب  دریگ و  تروص  مزال  تقد  تلود  نادـنمراک  شنیزگ  رد  دـیاب  : " دـنیامرفیم هنیمز  نیا  رد 
اسراپ و دارفا  یتح  شنیزگ  زا  دعب  رگا  نیاربانب  دهدیم ، رییغت  ار  نالوؤسم  راتفر  قالخاابلاغ و  تردـق ، ماقم و  نوچ  تسا ، يرورـض  زین 

هفیظو ماـجنا  رد  یتسـس  ببـس  هب  هداد و  هیور  رییغت  جـیردت  هب  تسا  نکمم  دوشن ، یقیقد  تراـظن  ناـنآ  درک  لـمع  رب  ـالاب  زا  نادراـک ،
نازیم نـتفر  ـالاب  اـب  مدرم : یهاـگآ  نازیم  ندرب  ـالاب  د ) (. 6 ... " ،) دـنوش یمالـسا  تموکح  هاگتـسد  هب  تبـسن  تلم  يداـمتعا  یب  بجوم 

ناشقوقح هب  یباـیتسد  يارب  فلتخم  ءاـحنا  هب  دـنریذپیمن و  ار  یتلادـع  یب  دـباییم و  شیازفا  ناـشقوقح  زا  اـهنآ  كرد  مدرم ، یهاـگآ 
شرتسگ و هب  يّدج  هجوت  ه ) دباییم . شیازفا  یسایس  ياه  يریگ  میمصت  رد  اهنآ  شقن  شرتسگ و  طسوتم  رشق  قیرط  نیا  زا  دنشوکیم 

هعماـج حطـس  رد  تلادـع  يارجا  بجوم  دـهعت  اوقت و  ناـمیا ، دـننام  یمالـسا  ياـه  شزرا  دوجو  هعماـج : رد  یمالـسا  ياهـشزرا  تیبثت 
هلدع لّوا  ناکف  لدعلا  هسفن  مزلا  دق  نم  دـیامرفیم ": زین  (ع ) یلع ماما  (7" ،) يوقتلل برقا  وه  اولدعا  دـیامرفیم " : میرک  نآرق  دوشیم .

،) دنک رود  دوخ  زا  ار  نوگانوگ  ياه  سوه  اوه و  تسیابیم  دوش ، هتـسارآداد  لدع و  هیلُح  هب  دـهاوخیم  هک  ره  هسفن ؛ نع  يوهلا  یفن 
ناریدـم رد  مالـسا  یـشزرا  ماظن  رب  ینتبمو  ییالقع  دراد  هشیر  ینورد  قیمع ، يرواـب  ققحت  هعماـج ، رد  یتلادـع  یب  اـب  هزراـبم  يارب  (. 8

یگنهرف و یـشزومآ ، یماظتنا ، و  یماـظن ، ییاـضق ، ییارجا ، ینینقت ، یمـسر  ياـه  هاگتـسد  رد  هک  یناـسک  ینعم  هب  تسا ، مزـال  هعماـج 
راتفر رد 1 ـ یـشزرا  ماظن  نیا  دـیاب  دـننکیم . افیا  هدـننک ، نییعت  شقن  هعماج  رثؤم  یلو  یمـسر  ریغ  ياهداهن  اه و  هاگتـسد  زین  یغیلبت و 

طیارـش و تاناکما و  ندومن  مهارف  و )  دـبای . یّلجت  رولبت و  ییارجا ، ياـههمانرب  روشک 3 ـ نالک  راـتخاس  2 ـ ناریدـم ، یقوقح  یقیقح و 
ا. ا . یساسا ج . نوناق  زا  يددعتم  لوصا  رد  هک  هافر  نکسم و  لاغتـشا ، تالیـصحت ، ظاحل  زا  هعماج  دارفا  همه  يارب  يواسم  ياه  تصرف 

یقندمحم ص 56  و  ص 26  هرامش 18 ، ص 48  هرامـش 17 ، یمالـسا ، تموکح  همانلـصف  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دـشابیم . رولبتم 
ص هعماج ، یموتانآ  روپ ، عیفر  زرمارف  رتکد  ص 256 و ص 264  اهـشزرا ، بالقنا و  ملع ، وذ  یلع  ص 196  هعسوت ، اهشزرا و  روپرظن ،
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4 ص 287 . ج1 ، تیالو ، ثیدح   - 3 . 9/3/1372 تلاسر ، همانزور   - 2 ص 286 و 287 . ج1 ، تیالو ، ثیدح   - 1 اه :  تشون  یپ   480
هدئام  - 7 ص 203 و 205 . نآرق ، راهب  رد  بالقنا  رجف   - 6 ص 441 . همان 53 ، هغالبلا ، جهن   - 5 ص 325 . هبطخ 209 ، هغالبلا ، جهن  - 

رب دیتسرف ، یم  اهاتسور  هب  مرحم  ای  ناضمر  ياه  هام  رد  هک  تعامج  نابیطخ  زا  یضعب  شـسرپ : هبطخ 87 . هغالبلا ، جهن   - 8 هیآ 8 . ( 5)
تبیـصم مدرم  يارب  دندلب  طقف  دنتـسین و  رادروخرب  مدرم  داشرا  يارب  هیلوا  داوس  زا  یتح  اهنآ  زا  یـضعب  دـندرگ ؟ یم  نییعت  یلوصا  هچ 

! دنناوخب يرارکت 

خساپ

تایاور تایآ و  دـشاب ، یم  ینید  مایپ  لاقتنا  ندـیناسر و  ياـنعم  هب  ینید  غیلبت  حالطـصا  رد  دـشاب و  یم  ماـغیپ  ندـیناسر  ياـنعم  هب  غیلبت 
هللا و ّالا  ادحا  نوشخی  هنوشخی و ال  هللا و  تالاسر  نوغّلبی  نیذلا  : " دیامرف یم  میرک  نآرق  دنا ، هدرک  ینید  گنهرف  رشن  غیلبت و  هب  هیصوت 
دنـسرت و یمن  رگید  یـسک  زا  ادخ  زا  زج  دـنراد و  میب  وا  زا  دـنناسر و  یم  ادـخ ) قلخ  هب  ار (  ادـخ  ياه  مایپ  هک  نانآ  ابیـسخ ؛ هللااب  یفک 
هب مدرم  داشرا  ظعو و  هماقا  تهج  یهلا  ماکحا  ناجّورم  ناغلبم و  غیلبت  مایا  رد  " تسا . سب  لامعا  رب  تراظن  تبقارم و  رد  ادـخ  نامه ) )

ناغلبم و زا  هدش  یعس  اتسار  نیا  رد  دنیامن . انشآ  ادخ  ینید  یمالسا و  لیصا  گنهرف  اب  ار  فلتخم  قطانم  دنور  یم  روشک  فلتخم  طاقن 
دوش هدهاشم  يدوبمک  هصیقن و  تسا  نکمم  هصرع  نیا  رد  دوش . هدافتسا  يرونخس  تردق  یملع و  ياه  ییاناوت  ياتـسار  رد  نویناحور 

روشک حطس  رد  ناغلبم  عیزوت  دوش  یم  یعس  لاح  ره  رد  اما  دشابن . رادروخرب  هتسیاش  يرونخس  تردق  ای  مزال  یملع  ناوت  زا  یصخش  ای 
تهج رد  زور  ملع  اب  ییانـشآ  یغیلبت و  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  ناغلبم  دـیآ و  لمع  هب  وا  زا  مدرم  لابقتـسا  نازیم  غلبم و  ییاناوت  ساسارب 
نیارب مق  هسدـقم  هزوح  ٌاصوصخم  هیملع  ياه  هزوح  تکرح  لاـح  ره  رد  اـما  دنـشاب . یم  رت  قفوم  مدرم  ینید  تالکـشم  هب  ییوگخـساپ 

غیلبت يارب  یگژیو  نیا  اب  دنـشاب و  زور  ثحابم  یملع و  لیاسم  هب  هاگآ  ملاـع و  يدارفا  اـه ، هزوح  ناـغلبم  نویناـحور و  هک  تسا  ساـسا 
يدوبمک یغیلبت  هدرتسگ  میظع و  تکرح  نیا  رد  تسا  نکمم  لاح  دنشاب .  نید  جّورم  رثا و  أشنم  ناریا  هطقن  نیرترود  رد  دنوش و  مازعا 

لکـشم نیا  دارفا ، درکلمع  ددجم  ینیبزاب  یـسررب و  اب  تسا  دیما  هک  دـشابن  قفوم  دوخ  یغیلبت  فیاظو  ماجنا  رد  یغلبم  ای  دوش  هدـهاشم 
هب ییوگخـساپ  روظنم  هب  ّافرـص  هکلب  درادـن ، یمازعا  ناغّلبم  در  وم  رد  یتیلؤسم  یمالـسا ،  تاغیلبت  رتفد  زا  شخب  نیا  هتبلا  دوش . فرطرب 

. تسا هدش  سیسأت  یقالخا و ... یخیرات ، یهقف ، يداقتعا ، تالاؤس 

؟ دراد دوجو  يزاب  هطبار  يراوخ و  هوشر  یتلادع ،  یب  ردق  نیا  ام  روشک  رد  ارچ  تلادع  هب  نآرق  دیکأت  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دراد دوجو  يزاب  هطبار  يراوخ و  هوشر  یتلادع ،  یب  ردق  نیا  ام  روشک  رد  ارچ  تلادع  هب  نآرق  دیکأت  هب  هجوت  اب 

خساپ

هک تسا  هعماج  رد  تلادع  ندش  هدایپ  نآ  زا  رت  شخب  يداش  رت و  نیـشنلد  یلو  تسا ،  اه  ناسنا  ۀمه  دنیاشوخ  ابیز و  يا  هملک  تلادـع 
تیاعر هک  دهد  یم  روتسد  اه  ناسنا  ۀمه  هب  دراد و  دیکأت  لدع  طسق و  هماقا  رب  همه  زا  شیب  میرک  نآرق  تسا . نیگنس  تخـس و  رایـسب 

هک یناسک  يا  : " دیامرف یم  نآرق  دنهد . رارق  دوخ  یگدنز  هحولرـس  ار  نآ  هتـسناد و  مزال  ار  یعامتجا  يدرف و  نوئـش  مامت  رد  تلادـع 
دروم رد  ار  تلادع  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  ناوارف  ياهدـیکأت  اب  مالـسا  نآرق و  سپ  ( 1" .) دینک تلادـع  هب  مایق  الماک  دـیا ، هدروآ  نامیا 
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تلود یلب  تلود ؛ هدهع  هب  طقف  هن  تسا ، هعماج  دارفا  همه  هدهع  هب  یـساسا  لصا  نیا  هب  لمع  نکیل  دـننک ، اپ  رب  هعماج  هداوناخ و  دوخ ،
هب تلافـسآ  هداـج  نفلت و  قرب و  بآ و  ندرب  نازرواـشک و  نایئاتـسور و  زا  تیاـمحاب  تـلود  دراد . تلادـع  يارجا  رد  يرترثؤـم  شقن 

بالقنا هک  تسین  يدح  رد  اه  تیلاعف  نیا  هچرگ  تسا ، یعامتجا  تلادع  يارجا  یپ  رد  مورحم ، قطانم  هب  هجدوب  صیـصخت  اهاتـسور و 
. دنرـصقم تلم  تلود و  يزاب ،  یتراپ  يراوخ و  هوشر  دروم  رد  دراد . ار  شندرک  هدایپ  ییاناوت  روشک  یلام  عباـنم  دـبلط و  یم  یمالـسا 
هب مادقا  نانآ  زا  يرایسب  هکنیا  تهج  زا  مدرم  تسین و  يدج  یلیخ  نافلختم  تازاجم  يریگتسد و  یسرزاب و  رد  هک  تهج  نیا  زا  تلود 

هرادا زیم  تشپ  هک  یلوئـسم  دنـشخب . یم  تیمـسر  يزاب  یتراپ  يراوخ و  هوشر  هب  دوخ  مادـقا  اب  دـننک و  یم  یهد  هوشر  يزاب و  یتراـپ 
اریز دهدب ، دیابن  هدنهد  هوشر  یلو  دنک ، لوبق  تسا  نکمم  دوش ، هوشر  داهنـشیپ  وا  هب  رگا  دشاب . یم  اطخلا  زیاج  تسا و  ناسنا  هتـسشن ، 

قح يزاب  یتراپ  هوشر و  ۀلیـسو  هب  نداد و  هوشر  تسا ، هانگ  ندرک  قحاـن  ار  یقح  يزاـب ، یتراـپ  اـب  نتفرگ و  هوشر  اـب  هک  هنوگ  ناـمه 
يزاـس و گـنهرف  يزاـب ، یتراـپ  يراوخ و  هوشر  ندرب  نیب  زا  يارب  دوش . یم  منهج  شتآ  بجوم  تسا و  مارح  ندرک ، عیاـض  ار  یـسک 

یتراپ هوشر و  زا  هدافتـسا  هب  رـضاح  مدرم  دربب و  نیب  زا  ار  يزاب  یتراپ  يراوخ و  هوشر  هنیمز  تسا  فظوم  تلود  تسا . مزـال  یلم  مزع 
یم يرایـسب  لماوع  دـنریگب . ار  ناش  قح  دـنیامن و  هعجارم  رتالاب  نالوئـسم  هب  تفرگن ، ماجنا  ناشراک  رگا  دـنوشن . ناشراک  ماـجنا  يارب 

یگنهرف و تالکشم  زین  يداصتقا ،  تالکـشم  يزاب و  ذغاک  يرادا و  تالکـشم  دننام  دشاب ، هتـشاد  تلاخد  هعماج  تالکـشم  رد  دناوت 
هوشر ددرگ و  رارقرب  نسحا  وحن  هب  نامروشک  رد  یعامتجا  تلادع  هک  يزور  دیما  هب  ینید و ... ياهرواب  داقتعا و  فعـض  دارفا و  يرکف 

هیآ 135. ( ، 4  ) ءاسن  - 1 اه :  تشون  یپ  دوش . هدیچرب  يزاب  یتراپ  يراوخ و 

؟ دراد دوجو  يزاب  هطبار  يراوخ و  هوشر  یتلادع ،  یب  ردق  نیا  ام  روشک  رد  ارچ  تلادع  هب  نآرق  دیکأت  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دراد دوجو  يزاب  هطبار  يراوخ و  هوشر  یتلادع ،  یب  ردق  نیا  ام  روشک  رد  ارچ  تلادع  هب  نآرق  دیکأت  هب  هجوت  اب 

خساپ

هک تسا  هعماج  رد  تلادع  ندش  هدایپ  نآ  زا  رت  شخب  يداش  رت و  نیـشنلد  یلو  تسا ،  اه  ناسنا  ۀمه  دنیاشوخ  ابیز و  يا  هملک  تلادـع 
تیاعر هک  دهد  یم  روتسد  اه  ناسنا  ۀمه  هب  دراد و  دیکأت  لدع  طسق و  هماقا  رب  همه  زا  شیب  میرک  نآرق  تسا . نیگنس  تخـس و  رایـسب 

هک یناسک  يا  : " دیامرف یم  نآرق  دنهد . رارق  دوخ  یگدنز  هحولرـس  ار  نآ  هتـسناد و  مزال  ار  یعامتجا  يدرف و  نوئـش  مامت  رد  تلادـع 
دروم رد  ار  تلادع  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  ناوارف  ياهدـیکأت  اب  مالـسا  نآرق و  سپ  ( 1" .) دینک تلادـع  هب  مایق  الماک  دـیا ، هدروآ  نامیا 
تلود یلب  تلود ؛ هدهع  هب  طقف  هن  تسا ، هعماج  دارفا  همه  هدهع  هب  یـساسا  لصا  نیا  هب  لمع  نکیل  دـننک ، اپ  رب  هعماج  هداوناخ و  دوخ ،

هب تلافـسآ  هداـج  نفلت و  قرب و  بآ و  ندرب  نازرواـشک و  نایئاتـسور و  زا  تیاـمحاب  تـلود  دراد . تلادـع  يارجا  رد  يرترثؤـم  شقن 
بالقنا هک  تسین  يدح  رد  اه  تیلاعف  نیا  هچرگ  تسا ، یعامتجا  تلادع  يارجا  یپ  رد  مورحم ، قطانم  هب  هجدوب  صیـصخت  اهاتـسور و 

. دنرـصقم تلم  تلود و  يزاب ،  یتراپ  يراوخ و  هوشر  دروم  رد  دراد . ار  شندرک  هدایپ  ییاناوت  روشک  یلام  عباـنم  دـبلط و  یم  یمالـسا 
هب مادقا  نانآ  زا  يرایسب  هکنیا  تهج  زا  مدرم  تسین و  يدج  یلیخ  نافلختم  تازاجم  يریگتسد و  یسرزاب و  رد  هک  تهج  نیا  زا  تلود 

هرادا زیم  تشپ  هک  یلوئـسم  دنـشخب . یم  تیمـسر  يزاب  یتراپ  يراوخ و  هوشر  هب  دوخ  مادـقا  اب  دـننک و  یم  یهد  هوشر  يزاب و  یتراـپ 
اریز دهدب ، دیابن  هدنهد  هوشر  یلو  دنک ، لوبق  تسا  نکمم  دوش ، هوشر  داهنـشیپ  وا  هب  رگا  دشاب . یم  اطخلا  زیاج  تسا و  ناسنا  هتـسشن ، 

قح يزاب  یتراپ  هوشر و  ۀلیـسو  هب  نداد و  هوشر  تسا ، هانگ  ندرک  قحاـن  ار  یقح  يزاـب ، یتراـپ  اـب  نتفرگ و  هوشر  اـب  هک  هنوگ  ناـمه 
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يزاـس و گـنهرف  يزاـب ، یتراـپ  يراوخ و  هوشر  ندرب  نیب  زا  يارب  دوش . یم  منهج  شتآ  بجوم  تسا و  مارح  ندرک ، عیاـض  ار  یـسک 
یتراپ هوشر و  زا  هدافتـسا  هب  رـضاح  مدرم  دربب و  نیب  زا  ار  يزاب  یتراپ  يراوخ و  هوشر  هنیمز  تسا  فظوم  تلود  تسا . مزـال  یلم  مزع 

یم يرایـسب  لماوع  دـنریگب . ار  ناش  قح  دـنیامن و  هعجارم  رتالاب  نالوئـسم  هب  تفرگن ، ماجنا  ناشراک  رگا  دـنوشن . ناشراک  ماـجنا  يارب 
یگنهرف و تالکشم  زین  يداصتقا ،  تالکـشم  يزاب و  ذغاک  يرادا و  تالکـشم  دننام  دشاب ، هتـشاد  تلاخد  هعماج  تالکـشم  رد  دناوت 

هوشر ددرگ و  رارقرب  نسحا  وحن  هب  نامروشک  رد  یعامتجا  تلادع  هک  يزور  دیما  هب  ینید و ... ياهرواب  داقتعا و  فعـض  دارفا و  يرکف 
هیآ 135. ( ، 4  ) ءاسن  - 1 اه :  تشون  یپ  دوش . هدیچرب  يزاب  یتراپ  يراوخ و 

؟  تسیچ هعماج  رد  قفانم  قافن و  شیادیپ  هشیر 

شسرپ

؟  تسیچ هعماج  رد  قفانم  قافن و  شیادیپ  هشیر 

خساپ

اب تسخن  اهنآ  دـتفا ,  یم  رطخ  هب  هماـکدوخ  ملاـظ و  رگتراـغ و  یهورگ  عفاـنم  املـسم  دـهد  یم  يور  یطیحم  رد  یبـالقنا  هک  یماـگنه 
مه رد  ار  بالقنا  دننک  یم  یعس  یعامتجا ,  رمتسم  تاغی  تـبـلـ يداصتقا ,  راشف  حلسم ,  يورین  زا  هدافتسا  اب  سپـس  ءازهتـسا و  رخـسمت و 

قافن زورب  مالک :  کی  رد  دنبالقنا و  نانمشد  نیرتکانرطخ  دنوش  یم  هدیمان  قفانم  فلتخم ,  هرهچ  ود  نتـشاد  رطاخ  هب  هک  اهنیا  دننکـشب 
عام و ـتـ جا نآ بـر  ـلـط  ـس دوجوم و تـ بـالقنا  نییآ  تردـق  يزوریپ و  تسخن  تسا :  زیچود  زا  یکی  لولعم  ـالومعم  عاـم  ـتـ جا رد یـک 

 . تخس ثداوح  اب  ییورایور  يارب  یفاک  تماهش  تیصخش و  نادقف  هیحور و  فعضرگید 

؟  تسیچ هعماج  رد  قفانم  قافن و  شیادیپ  هشیر 

شسرپ

؟  تسیچ هعماج  رد  قفانم  قافن و  شیادیپ  هشیر 

خساپ

اب تسخن  اهنآ  دـتفا ,  یم  رطخ  هب  هماـکدوخ  ملاـظ و  رگتراـغ و  یهورگ  عفاـنم  املـسم  دـهد  یم  يور  یطیحم  رد  یبـالقنا  هک  یماـگنه 
مه رد  ار  بالقنا  دننک  یم  یعس  یعامتجا ,  رمتسم  تاغی  تـبـلـ يداصتقا ,  راشف  حلسم ,  يورین  زا  هدافتسا  اب  سپـس  ءازهتـسا و  رخـسمت و 

قافن زورب  مالک :  کی  رد  دنبالقنا و  نانمشد  نیرتکانرطخ  دنوش  یم  هدیمان  قفانم  فلتخم ,  هرهچ  ود  نتـشاد  رطاخ  هب  هک  اهنیا  دننکـشب 
عام و ـتـ جا نآ بـر  ـلـط  ـس دوجوم و تـ بـالقنا  نییآ  تردـق  يزوریپ و  تسخن  تسا :  زیچود  زا  یکی  لولعم  ـالومعم  عاـم  ـتـ جا رد یـک 

 . تخس ثداوح  اب  ییورایور  يارب  یفاک  تماهش  تیصخش و  نادقف  هیحور و  فعضرگید 

؟ تسیچ يدیحوت  زایتمایب  ۀعماج  زا  دوصقم 

شسرپ
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؟ تسیچ يدیحوت  زایتمایب  ۀعماج  زا  دوصقم 

خساپ

درم زا  همه ، هب  تبسن  نوناق  دنـشاب و  ربارب  يواسم و  نوناق ، قح و  ربارب  رد  دارفا  هک  تسا  ياهعماج  يدیحوت ، زایتمایب  ۀعماج  زا  دوصقم 
هک دوشن  بجوم  یتاقبط  ياهتوافت  دوش و  ارجا  ناـسکی  دیفـس ، هایـس و  لـهاج و  ملاـع و  دـنمزاین ، رگناوت و  گرزب ، کـچوک و  نز ، و 

، درادـن طابترا  دارفا  ّتیحالـص  هب  هک  اـهتوافت  نیا  زا  کـی  ره  اـی  و  دوشن . ارجا  رگید  یـضعب  قح  رد  دوش و  ارجا  یـضعب  قح  رد  نوناـق 
مارتحا رتشیب  ای  دـنهدب  هلخادـم  رتشیب  اهراک  رد  ار  اهنآ  ًالثم  و  دـنوش ، لـئاق  يزاـیتما  اـهتوافت  نیا  تلع  هب  یـضعب  يارب  هک  دوش  بجوم 

يارب سک  ره  « ] ِهنیِد اُثُلث  َبَهَذ  ُهانِِغل  ِّینَِغل  َعَضاَوت  ْنَم  : » هک تسا  ثیداحا  رد  یتح  و  تسین ، مالسا  رد  اهفرح  نیا  تسا  یهیدب  هک  دننک ،
هب نادنمـشیارگ  نایارگ و  پچ  یـضعب  هک  يدیحوت  ۀِقبط  یب  ماظن  اما  دوریم ]. وا  نید  ثلث  ود  دنک ، ینتورف  شیرگناوت  يارب  يرگناوت 

توعد دنبیرفیم و  ار  ناملسم  نالدهداس  يدیحوت » ۀقبط  یب  ماظن   » ۀملک اب  و  دناهتخاس ، دوخ  راعش  ار  نآ  داصتقا ، تلاصا  مسیـسکرام و 
رد نآ  عوقو  و  تسین ؛ راگزاس  فیرـش ، ثیداـحا  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  مالـسا و  ياـههمانرب  اـب  دـنهدیم ، هولج  یمالـسا  ار  دوخ  راـعش 

بهاوم اهتمعن و  زا  يرادروخرب  رد  همه  داد و  دوجو  لضافت  توافت و  نیوکت  ملاع  رد  هک  هنوگنامه  و  دـشابیمن ، ریذـپ  ناکما  جراـخ ،
زا یکی  نیا  دروخیم و  مشچ  هب  توافت  اج  همه  زین ، ناویح  ناـسنا و  و  ناـتخرد ، ناـهایگ و  ملاـع  رد  دنتـسین ، ناـسکی  يونعم  يداـم و 

تخرد اب  اوه  نیمز و  بآ و  زا  تخرد  کی  يریگهرهب  نازیم  تسین . رارکت  نیوکت  ملاع  رد  دـنیوگیم : یّتح  هک  تسا  هّیهلا  ياـهتّنس 
. تسین ربارب  اهنآ  تادادعتـسا  تسین و  يواسم  راگزومآ  کـی  زا  سـالک  کـی  رد  زومآ  شناد  ود  هدافتـسا  نازیم  تسین ، ناـسکی  رگید 

ملاع رد  لئاسم  نیا  دنرادن . رگید  قطانم  لها  هک  دـنراد  یّقرتب  يارب  یئاهیگدامآ  عون  کی  دـننکیم ، یگدـنز  لدـتعم  قطانم  رد  هکنانآ 
بسح هب  دراد ، فلتخم  تاقبط  هعماج ، تسا ، روطنیمه  زین  ینیوکت  ریغ  روما  رد  دشابیمن . رییغت  لباق  تسین و  یفانم  دیحوت  اب  ینیوکت 

؛ دوشیم فلتخم  بهاوم ، اـهتمعن و  زا  اـهنآ  هدافتـسا  يدارا ، یبسک و  اـی  یقاـّفتا  يرهق و  ثداوح  تاـبجوم و  دـنراد و  هک  یتادادعتـسا 
یناسک نآ  تیلاعف  زا  ناوتیمن  تسین ، ربارب  همه  تاناکما  هکنیا  اب  هرخألاب  و  دـنکیم ، ادـیپ  توافت  زین  اهنآ  ياهـشقن  لغاشم و  هکناـنچ 

. درک يریگولج  دننکیم  رتشیب  ششوک  ای  دنراد ، یعامتجا  تاماقم  هب  لین  ای  یعیبط  بهاوم  بحاصت  جارختـسا و  رد  رتشیب  دادعتـسا  هک 
ۀلیـسو دراد  هک  یتاناکما  ردـق  هب  سک  ره  يارب  ناوتیم  دـنیامن . دوجو  ضرع  شـشوک  راک و  نادـیم  رد  دـیاب  همه  هک  تسا  یئاج  ایند 
مهارف لیـصحت  ناکما  همه  يارب  ناوتیم  ًـالثم  داد . رارق  ناـسکی  همه  يارب  ار ، يراـیتخا  تاـناکما  درک و  مهارف  يرادربهرهب  هدافتـسا و 

رـشب تّیندـم  اب  يّدـح  رد  ياهقبطیب ، ماظن  میئوگب  دـیاب  هرخألاب  و  تخاس . تخاون  کی  لیـصحت ، رد  ار  همه  یّقرت  ناوتیمن  اـما  دومن ،
اهنآ و هدزاب  ًارهق  هک  اهراک ، لغاشم و  ندوب  ياهقبط  نودـب  رـشب ، یعامتجا  یـسایس و  يداـصتقا و  یگدـنز  ماـظن  اریز  تسا . راـگزاسان 

ياهتـسد دنـشاب . تاقبط  فانـصا و  هک  تسا  نیا  رب  تّیندـم  يانب  تسین ، ریذـپ  ناکما  تسا ، توافتم  عاـمتجا  رد  اـهنآ  ناـبحاص  عضوم 
لیدبت و ياهتسد  دنوش و  دّهعتم  ار  ناگدننک  دیلوت  تشادهب  ياهتـسد  دنزاسب ، دیلوت  رازبا  ياهتـسد  دنـشاب ، دراو  دیلوت  راک  رد  ًامیقتـسم 

ياهتـسد و  ار ، تینما  مظن و  تلادع و  يرارقرب  ياهتـسد  دنـشاب ، رادهدهع  نارگید  هب  ار  نآ  ندناسر  عیزوت و  هدش و  دیلوت  يایـشا  هلدابم 
. دنریگب هدهع  هب  ار  شزومآ  یتیبرت و  یقالخا و  ياهتیاده 

؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسا  نییآ  رد  تلادع 

شسرپ
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؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسا  نییآ  رد  تلادع 

خساپ

دـیکأت و لامک  اـب  فیرـش  ثیداـحا  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  هک  تسا  مالـسا  توعد  هدـمع  فادـها  میلاـعت و  زا  مهم و  لوصا  زا  تلادـع 
8/ هدئام يْوقَّتِلل » ُبَْرقَأ  َوُه  ُولِدْعا  : »ِ دیامرفیم هدـئام  ةروس  رد  هلمج  زا  تسا . هتخاس  نآ  يارجا  دـهعتم  رومأم و  نآ  هب  ار  همه  تحارص ،
هب دیتفگ ، نخس  یتقو   ] 152/ ماعنا اُولِدْعاَف » ُْمْتُلق  اذِا  َو  : » دـیامرفیم ماعنا  هروس  رد  و  تسا ]. رتکیدزن  يوقت  هب  لدـع  هک  دـیزرو  تلادـع  ]

لدع و هب  دیامرف  یم  رما  لالاعتم  دنوادخ   ] 90/ لحن ِناسْحِْالا » َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهللا  ِّنِا  : » دیامرف یم  لحن  هروس  رد  و  دیئوگب ]. نخس  تلادع 
ِهِّلُک َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَأ  َو  : » دیامرفیم تسا ، هدومرف  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنآ  زا  سپ  تمکح 374 ، هغالبلا  جهن  رد  ناسحا ].

هک تسا  لدـع  نخـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  رترب  ( ] ۀمان 53 ، 1021 مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  « ) ٍِرئاج ٍماِما  َْدنِع  ٍلْدَع  ُهَِملَک 
هغالبلا جـهن  رد  هکنانچ  يرهاظ ـ  تفالخ  زاـغآ  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  زین  و  دوش ]. هتفگ  راکمتـس  رادـمامز  اوشیپ و  روضح  رد 
تموکح هب  قلعتم  لاوما  زا   ) نامثع هک  ینیمز  ره  دیـشاب  هاـگآ  دـیامنیم : مـالعا  نینچ  تلادـع  يارجا  رد  ار  دوخ  حیرـص  شور  تسا ـ 

اطعا ادخ  لام  زا  ار  یلام  ره  دشاب و  هدیشخب  یسک  هب  ددرگ ) نادنمزاین  جئاوح  عفر  نیملسم و  حلاصم  فرص  نآ  دئاوع  دیاب  هک  یمالسا 
ار قح  يزیچ  و  تسا ) هقباس  هشیر و  اـب  ساـسا و  اـب  ینعی   ) تسا میدـق  قح  هکنیا  يارب  دوشیم ، هدـنادرگرب  لاـملا  تیب  هب  دـشاب ، هدرک 

هدیرخ نآ  اب  ار  نازینک  ای  دنشاب ، هدرک  نانز  رهم  هک  یلاح  رد  تسا ) هدیشخب  نامثع  هک   ) ار یمومع  لاوما  نآ  مبایب  رگا  دنکیمن . لطاب 
وا رب  ملظ  دـشاب ، گـنت  وا  رب  لدـع  هک  سک  نآ  تسا و  شیاـشگ  تعـسو و  لدـع ، رد  هک  منادرگیم  رب  لاـملا  تـیب  هـب  ار  نآ  دنـشاب ،
َْریَغ ِّيِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اهیف  ِفیعَّضِلل  ُذَخُْؤی  ٌهَُّما ال  ُسَّدَُقت  َْنل  : » دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  تیاور  ترضح  نآ  زا  دوب . دهاوخ  رتگنت 

داعبا مهف  كرد و  يارب  دوشن ] هتفرگ  سرت  نودـب  يوق  زا  فیعـض  قح  اهنآ  رد  هک  یمدرم  تما و  دوشن  سدـقم  اپ ك و  زگره  « ] ٍعَتْعَتَتُم
. داد رارق  امنهار  دیاب  ار  (ع ) ترضح و  (ص ) مرکا لوسر  شور  هریس و  هعلاطم  یعامتجا  تلادع  نیا 

تایلک

؟ یباختنا ای  تسا  يرارطضا  تسا ، یعیبط  ناسنا  ندوب  یعامتجا  میرک  نآرق  رظن  زا 

شسرپ

؟ یباختنا ای  تسا  يرارطضا  تسا ، یعیبط  ناسنا  ندوب  یعامتجا  میرک  نآرق  رظن  زا 

خساپ

ۀکرابم ةروس  رد  تسا . هدـش  يزیریپ  وا  شنیرفآ  تقلخ و  نتم  رد  ناسنا ، ندوب  یعاـمتجا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  ۀـمیرک  تاـیآ  زا 
«. ْمُکیْقتإ ِهللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکإ  َّنإ  اوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُا  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانإ  ُساّنلا  اَهُّیأ  ای  : » دـیامرفیم ۀیآ 13  تارجح 

نیا هب  هکنیا  هن   ) دیسانشزاب ار  رگیدکی  هلیـسو  نیا  هب  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اهتّلم و  ار  امـش  میدیرفآ و  ینز  يدرم و  زا  ار  امـش  مدرم ! يا  ]
تروص هب  هک  هدش  هدیرفآ  ياهنوگ  هب  ناسنا  تسامش ]. نیرتیقّتم  دنوادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  انامه  دینک .) رخافت  رگیدکی  رب  هلیـسو 

یعامتجا یگدنز  کفنیال  طرش  هک  رگیدکی  یـسانشزاب  اههلیبق ، اهتیّلم و  هب  باستنا  اب  تسا ؛ هدمآرد  ياهلیبق  یّلم و  فلتخم  ياههورگ 
یـسانشزاب دوـبن ، تسا  دارفا  قارتـفا  هجو  یتـهج  زا  دارفا و  كارتـشا  هجو  یتـهج  زا  هک  اـهباستنا  نیا  رگا  ینعی  دریگیم ؛ تروـص  تسا 
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تاناکما و رظن  زا  اهناسنا  دوبن . ریذـپناکما  تسا  رگیدـکی  اب  اـهناسنا  طـباور  ساـسا  رب  هک  یعاـمتجا  یگدـنز  هجیتن  رد  دوب و  نکمماـن 
ار نامه  دراد و  يرگید  هک  تشاد  ار  نامه  سک  ره  دندوب ، هدش  هدیرفآ  نینچ  رگا  هک  دـناهدشن ، هدـیرفآ  دـننامه  ناسکی و  اهدادعتـسا 
اهدادعتـسا و رظن  زا  ار  اهناسنا  دنوادخ  دوبن . راک  رد  یلدابتم  تم  دـخ  يدـنویپ و  یلباقتم و  زاین  ًاعبط  تسا و  دـقاف  يرگید  هک  دوب  دـقاف 
هب رگید  یـضعب  رب  بهاوم ، زا  یـضعب  رد  ار  یـضعب  تسا ؛ هدـیرفآ  تواـفتم  فـلتخم و  یفطاـع ، یلقع و  یحور و  یمـسج و  تاـناکما 

ار همه  هلیسو  نیا  هب  تسا و  هداد  يرترب  بهاوم  زا  رگید  یـضعب  رد  ضعب ، نیا  رب  ار  رگید  ضعب  نآ  ًانایحا  تسا و  هداد  يرترب  یتاجرد 
. تسا هدومن  مهارف  ار  یعامتجا  ۀتسویپ  مه  هب  ِیگدنز  ۀنیمز  هلیسو  نیا  هب  هداد و  رارق  مه  هب  نتسویپ  هب  لیام  مه و  هب  دنمزاین  عبّطلاب 

؟ تسا هنوگچ  ترجاهم  هعماج و  درف ، ۀطبار 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ترجاهم  هعماج و  درف ، ۀطبار 

خساپ

لئاق نایـصع  تعاط و  نادجو و  لجا و  گرم و  تایح و  ورین و  تّینیع و  ّتیـصخش و  تعیبط و  هعماج ، يارب  هکنیا  نیع  رد  میرک  نآرق 
دمانیم و هللا » هرطف   » ار نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  نآرق  ۀیکت  دنادیم . اناوت  هعماج  نامرف  زا  یچیپرس  ناکما  رظن  زا  ار  درف  ًاحیرص  تسا ،
ار دوخ  فاعـضتسا  دندیمانیم و  هّکم  ۀـعماج  رد  ناناوتان  و  نیفعـضتسم »  » ار دوخ  هک  یهورگ  ةرابرد  ۀیآ 97  ءاسن  ةروس  رد  دـناوخیم .
: دیامرفیم دندرکیم ، دادملق  روبجم  دوخ  ۀعماج  ربارب  رد  ار  دوخ  عقاو ، رد  و  دندرمشیم ، دوخ  يرطف  ياهتّیلووئـسم  كرت  يارب  يرذع 

. دوب رگید  یعامتجا  ّوج  هب  دوخ  ندناسر  یعامتجا و  ّوج  نآ  زا  ترجاهم  ناکما  لقاّدح ، اریز  تسین ، هتفریذپ  اهنآ  رذع  چیه  هب 

؟ دراد یئانعم  هچ  یبرع  نابز  رد  تلم )  ) ةژاو

شسرپ

؟ دراد یئانعم  هچ  یبرع  نابز  رد  تلم )  ) ةژاو

خساپ

هملک نیا  تسا . هدـمآ  اـنعم  نیمه  هب  هملک  نیا  زین  مـیرک  نآرق  رد  تـسا . شورو  هار  ياـنعم  هـب  تـسا و  یبرع  ياـهملک  تـلم )  ) ۀـملک
حلطـصم زورما  هک  یموـهفم  اـب  دراد  میرک  نآرق  رد  هملک  نیا  هک  یموـهفم  یلو  تسا ، هدـمآ  مـیرک  نآرقرد  هـیآ )  15 رد  ) راب هدزناپ ] ]

تسیاهقیرط شورو و  هار  ینعم  هب  نآرق  حالطصارد  تلم  . » تسا توافتم  دناهدرک  قتشم  ار  تیلم »  » هملک نآ  زا  تسا و  نانابز  یـسراف 
[، میهاربا امش  ردپ  شورو  هار  ینعی   ] 78/ جح َمیهاربِا » مُکیبَا  َهًلِم   » دیامرفیم ًالثم  تسا ؛ هدـش  هضرع  مدرمرب  یهلا  ربهر  کی  فرطزا  هک 
زا تسا  ءالما  نامه  هک  لالما  تلم و  : » دـیوگیم نآرقلا  تادرفم  باـتک  رد  یناهفـصا  بغار   161/ ماعنا افینَح » َمیهاربِا  َهًِلم  : » دـیامرفیم ای 

ۀقیرط کی  هکنیا  تلع  : » دیوگیم بغار  دنکالما ]. تلادـع  يور  زا  ار  وا  یلو  ینعی   ] 282/ هرقب ِلدَعلِاب » ُُهِیلَو  ِللُمیلَف  «. » تسا هشیر  کی 
یملع يرکف و  ۀعومجم  کی  نآرق  رظن  زا  سپ ، تسا .» هدش  هتکیدو  ءالما  دنوادخ  فرطزا  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  هدیمان  تلم »  » یهلا

زیچ کی  هک  توافت  نیا  اب  دراد  انعم  کی  نید  اب  تلم  نیاربانب ، دوشیم ؛ هدیمان  تلم  دـننک ، لمع  نآ  قبط  دـیاب  مدرم  هک  یـشور  کیو 
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ءالما يربماـیپ  هب  ادـخ  فرط  زا  زیچ  نآ  هک  دوشیم  هدـیمان  تلم  راـبتعا  نآ  هب  دوشیم ، هدـیمان  تلم  يرگید  راـبتعا  هبو  نید  يراـبتعا  هب 
ۀملک و  نید »  » ۀملک نایم  توافت  کی  دنیوگیم : هغللا  هقف  ياملع  دیامن . يربهر  نآ  ساسا  رب  ار  مدرم  دیامن و  غالبا  مدرم  هب  هک  دوشیم 

هفاضا زین  وریپ  درف  هب  نینچمه  و  ادخ ، نید  ینعی  هللا » نید   » تفگ ًالثم  درک و  هفاضا  ناوتیم  ادخ  هب  ار  نید »  » هملک هک  تسا  نیا  تلم » »
ای ادخ  تلم  دوشیمن : هتفگ  وریپ ، درف  هب  هن  دوشیم و  هفاضا  ادخ  هب  هن  تلم   » هملک یلو  ورمع .» نید  دیز ، نید   » دوشیم هتفگ  ًالثم  دوشیم ؛

هتفگ ًالثم  دوشیم ، هفاضا  تسا  یصاخ  هقیرط  قبط  رب  مدرم  يربهر  رومأم  ادخ  فرط  زا  هک  يربهر  نآ  هب  هکلب  ورمع ، تلم  ای  دیز  تلم 
نیا زا  تسا . هدش  هدناجنگ  يربهر  هملک  نیا  موهفم  رد  هک  تسا  نیا  لثم  (ص .») دمحم تلم   » ای یسیع » تلم   » ای میهاربا » تلم  : » دوشیم

شور و کـی  ربهر  هب  ـالومعم  زین  بتکم »  » هملک دـیدج . حالطـصا  رد  بتکم »  » هملک اـب  تسا  کـیدزن  تلم »  » هملک تفگ  ناوتیم  رظن 
دروم تسا  هدش  هدـیناجنگ  ندرک  هتکید  ءالما و  بتکم »  » هملک دـننام  زین  تلم »  » هملک رد  هک  ار  تهج  نیا  رگا  دوشیم . هفاضا  کلـسم 

. دوشیم نشور  رتشیب  هملک  ود  نیا  یکیدزن  تهابش و  میهد ، رارق  هجوت 

؟ دراد یئانعم  هچ  یبرع  نابز  رد  تلم )  ) ةژاو

شسرپ

؟ دراد یئانعم  هچ  یبرع  نابز  رد  تلم )  ) ةژاو

خساپ

هملک نیا  تسا . هدـمآ  اـنعم  نیمه  هب  هملک  نیا  زین  مـیرک  نآرق  رد  تـسا . شورو  هار  ياـنعم  هـب  تـسا و  یبرع  ياـهملک  تـلم )  ) ۀـملک
حلطـصم زورما  هک  یموـهفم  اـب  دراد  میرک  نآرق  رد  هملک  نیا  هک  یموـهفم  یلو  تسا ، هدـمآ  مـیرک  نآرقرد  هـیآ )  15 رد  ) راب هدزناپ ] ]

تسیاهقیرط شورو و  هار  ینعم  هب  نآرق  حالطصارد  تلم  . » تسا توافتم  دناهدرک  قتشم  ار  تیلم »  » هملک نآ  زا  تسا و  نانابز  یـسراف 
[، میهاربا امش  ردپ  شورو  هار  ینعی   ] 78/ جح َمیهاربِا » مُکیبَا  َهًلِم   » دیامرفیم ًالثم  تسا ؛ هدـش  هضرع  مدرمرب  یهلا  ربهر  کی  فرطزا  هک 
زا تسا  ءالما  نامه  هک  لالما  تلم و  : » دـیوگیم نآرقلا  تادرفم  باـتک  رد  یناهفـصا  بغار   161/ ماعنا افینَح » َمیهاربِا  َهًِلم  : » دـیامرفیم ای 

ۀقیرط کی  هکنیا  تلع  : » دیوگیم بغار  دنکالما ]. تلادـع  يور  زا  ار  وا  یلو  ینعی   ] 282/ هرقب ِلدَعلِاب » ُُهِیلَو  ِللُمیلَف  «. » تسا هشیر  کی 
یملع يرکف و  ۀعومجم  کی  نآرق  رظن  زا  سپ ، تسا .» هدش  هتکیدو  ءالما  دنوادخ  فرطزا  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  هدیمان  تلم »  » یهلا

زیچ کی  هک  توافت  نیا  اب  دراد  انعم  کی  نید  اب  تلم  نیاربانب ، دوشیم ؛ هدیمان  تلم  دـننک ، لمع  نآ  قبط  دـیاب  مدرم  هک  یـشور  کیو 
ءالما يربماـیپ  هب  ادـخ  فرط  زا  زیچ  نآ  هک  دوشیم  هدـیمان  تلم  راـبتعا  نآ  هب  دوشیم ، هدـیمان  تلم  يرگید  راـبتعا  هبو  نید  يراـبتعا  هب 

ۀملک و  نید »  » ۀملک نایم  توافت  کی  دنیوگیم : هغللا  هقف  ياملع  دیامن . يربهر  نآ  ساسا  رب  ار  مدرم  دیامن و  غالبا  مدرم  هب  هک  دوشیم 
هفاضا زین  وریپ  درف  هب  نینچمه  و  ادخ ، نید  ینعی  هللا » نید   » تفگ ًالثم  درک و  هفاضا  ناوتیم  ادخ  هب  ار  نید »  » هملک هک  تسا  نیا  تلم » »

ای ادخ  تلم  دوشیمن : هتفگ  وریپ ، درف  هب  هن  دوشیم و  هفاضا  ادخ  هب  هن  تلم   » هملک یلو  ورمع .» نید  دیز ، نید   » دوشیم هتفگ  ًالثم  دوشیم ؛
هتفگ ًالثم  دوشیم ، هفاضا  تسا  یصاخ  هقیرط  قبط  رب  مدرم  يربهر  رومأم  ادخ  فرط  زا  هک  يربهر  نآ  هب  هکلب  ورمع ، تلم  ای  دیز  تلم 
نیا زا  تسا . هدش  هدناجنگ  يربهر  هملک  نیا  موهفم  رد  هک  تسا  نیا  لثم  (ص .») دمحم تلم   » ای یسیع » تلم   » ای میهاربا » تلم  : » دوشیم

شور و کـی  ربهر  هب  ـالومعم  زین  بتکم »  » هملک دـیدج . حالطـصا  رد  بتکم »  » هملک اـب  تسا  کـیدزن  تلم »  » هملک تفگ  ناوتیم  رظن 
دروم تسا  هدش  هدـیناجنگ  ندرک  هتکید  ءالما و  بتکم »  » هملک دـننام  زین  تلم »  » هملک رد  هک  ار  تهج  نیا  رگا  دوشیم . هفاضا  کلـسم 

. دوشیم نشور  رتشیب  هملک  ود  نیا  یکیدزن  تهابش و  میهد ، رارق  هجوت 
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؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  اهماظن و  یعامتجا  دعُب 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  اهماظن و  یعامتجا  دُعب 

خساپ

، مالـسا ياهماظن  ناکحا و  زا  ياهدمع  شخب  تسا . هداد  رارق  هّجوت  دروم  نآ  نوگانوگ  ياههبنج  زا  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  مالـسا 
. اهنیا دـننام  داصتقا و  هب  طوبرم  ماکحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ ، هار  رد  داـهج  ربهر ، ماـما و  نییعت  لـیبق  زا  تسا ؛ یعاـمتجا 
، دسرب تداعـس  هب  دناوتیمن  رگیدکی  اب  يراکمه  عامتجا و  نودب  ناسنا  هک  تسا  تهج  نادب  مالـسا  رد  یماکحا  اهماظن و  نینچ  دوجو 

. » دراد یهلا  یحو  هب  زاین  زین  یعامتجا  یگدنز  يهنیمز  رد  دراد  یهلا  ییامنهار  هب  زاین  شیوخ  يدرف  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  هنوگ  نامه 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب 

؟ میناوخب ار  همه  میناوتیم  هنوگچ  یمالسا  مولع  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ میناوخب ار  همه  میناوتیم  هنوگچ  یمالسا  مولع  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب 

خساپ

تـسین نکمم  هغبان " ریغ   " یلومعم درف  کی  يارب  هک  تسا  هدرتسگ  رایـسب  یمالـسا  فراعم  مولع و  هنماد  دـیتشون  هک  يروط  نامه  ًالوا 
صصخت ... ثیدحلا و " ملع  لاجر ، ملع  ریسفت ، مالک ، هفسلف ، قطنم ، لوصا ، هقف ، نایب ، یناعم و  وحن ، فرص و   " نآ ياههتـشر  مامت  رد 

هب التبم  زاین و  دروم  لئاسم  نتفرگ  دای  اهنت  هکلب  دشا  بهتشاد  یهاگآ  یمالـسا  مولع  همه  زا  ناملـسم  درف  هک  تسین  مزال  ًایناث  دنک . ادیپ 
التبم هک  ار  یئاه  نآ  طقف  دـیاقع و ... رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جـح ، تاـکز ، سمخ ، هزور ، زاـمن ، لـئاسم  رد  ًـالثم  تسا . یفاـک 

، لمع ار  تابجاو  رگا  هرخالاب  دنادب و  زین  ار  مولع  رگید  مالک و  هفـسلف ، ریـسفت ، ًامتح  تسین  مزال  رگید  تسا . یفاک  دریگب  دای  دشابیم 
هب رگا  ًاثلاث  تشاد . دـهاوخن  یتیلوئـسم  تمایق  يادرف  دـشاب  یگدـنز  تالکـشم  عفر  رکف  رد  تاـعاس  هیقب  هدومن و  كرت  ار  تاـمرحم  و 

هعلاطم هزادنا  زا  شیب  دشکب و  تمحز  دناوخب و  سرد  دیاب  دشاب  هتشاد  یهاگآ  زاین  هزادنا  هب  یمالسا  مولع  همه  زا  دهاوخب  هقالع  رطاخ 
. دیامن

؟ درک دیاب  هچ  یگدنز  سرد و  رد  تیقفوم  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  یگدنز  سرد و  رد  تیقفوم  يارب 
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خساپ

یگدنز راک و  رد  تیقفوم  میرازگ .  ساپـس  دیدرک  هبلاطم  ام  زا  اردوخ  ياه  تساوخ  دـیدومن و  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ !  رهاوخ 
شنیرفآ هاگتسد  دشاب ; يرکف  ءهقیلـس  قوذ و  قباطم  دیاب  راک  هتـشر و   1 دوش : یم  هراـشا  یخرب  هب  هک  دراد  يزوـمر  سرد  رد  هلمج  زا 

ياـه هقیلـس  قوذ و  اـب  دارفا  هکلب  تسا .  هداـهنن  تعیدو  هب  ار  يراـکره  ییاـناوت  رـشب  دارفا  ءهـمه  رد  هدـیرفاین و  تخاوـن  کـی  ار  هـمه 
زا ياهراپ  دراد . ار  نآ  قوذ  ودادعتـسا  هک  دـنک  لابند  ار  يراـک  هتـشر و  یـسک  ره  دـیاب  ساـسا  نیا  رب  دـنا , هدـش  هدـیرفآ  یـصوصخم 
هک دـننک  یم  بیقعت  ار  يراک  تسردان  ياه  تیبرت  طلغ و  تاغیلبترثا  رب  یهاگ  هک  تسا  مّلـسم  لصا  نیا  زا  فارحنا  لولعم  اه  تسکش 
رد دنـسانش و  یمن  ار  دوخ  هار  هک  نیا  يارب  تفگ :  دنوش ؟ یمن  قفوم  اه  ناوج  بلغا  ارچ  دندیـسرپ  نوسیدا  زا  دـنرادنار . نآ  دادعتـسا 

رابنا مان  هب  ینزخمرد  هدرک و  بذـج  ار  دوخ  هیبش  هک  تسا  ییابر  نهآ  دـننامه  ام  ینورد  تالیامت  ( 1 .) دنراد یم  رب  ماگ  يرگید  هداج 
دـشاب تالیامت  ینورد و  لیم  قوذ و  قباطم  میزومآ  یم  هچ  نآ  رگا  دیامن . یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  بسانم  ياه  تیعقوم  رد  دـنک و  یم 
كدنا رد  میـشاب  هتـشادن  ار  نآ  قوذ  هک  میریگب  یپ  ار  يراک  رگا  دنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  رارق  یتدـم  ات  هدـش و  نزخم  دراو  یناسآ  هب 

مدـع تسا .  شالت  راک و  يزوریپ  لماوع  زا  یکی  شـشوک ;  راک و   2 دوش . یم  مک  ّتیقّفوم  هجیتنرد  دـنک و  یم  رارف  هظفاح  زا  یناـمز 
لاغـشا تارادا و  هب  اـهناوج  رثـکا  موجه  تسا .  هدرم  ناـنآ  زا  یـضعب  رد  ندرکراـک  حور  هک  نیا  هلمج  زا  دراد  یللع  اـه  ناوج  يزوریپ 

تورث ّدلوم  هک  نیا  ياج  هب  اه  ناوج  هتسد  نیا  تسا ,  هدش  رت  مک  نیگنس  ياهراک  هب  قشع  هک  تسا  ینشور  هاوگ  یتلود  ياه  یـسرک 
رصع ءهغبان  نتلیماه ,  ردناسکلا  دنا . هدوب  تمحز  راک و  درم  هک  دهد  یم  ناشن  قفوم  نادرم  یگدنز  دنتسه . نآ  ءهدننک  فرصم  دنـشاب 

 . متسه یـشک  تمحز  صخـش  هک  میوگب :  مناوت  یم  طقف  مرادن  ربخ  غوبن  زا  نم  اما  یتسه ,  هغبان  وت  دنیوگ : یم  مدرم  دیوگ : یم  دوخ 
یم تسا ,  یمالـسا  هقف  مهم  كرادـم  زا  یکی  هک  سیفن  باتک  بحاـص  یفجن ,  نسح  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  ترـضح  لاـح  حرـش  رد 

دنتفرگ میمصت  لیلد  نیمه  هب  دوب . هدش  کیراتاوه  هک  دیسر  نایاپ  هب  شلسغ  مسارم  یعقوم  دریم  یم  شدنمشناد  دشرا و  دنزرف  : دنسیون
ندب رانک  رد  بش  نآ  شدوخ  دـش  ررقم  دـننک . نفد  ادرف  دـنراذگب و  یلع 7 ترـضح  رّهطم  نحـص  ياه  هربقم  زا  یکی  رد  ار  شدـسج 

یتاحفـص نتـشون  هعلاطم و  هب  تماقتـسا  ربص و  لامک  اب  بش  نامه  فصو  نیا  اب  دوب  رادغاد  هک  نیا  اب  گرزب  درم  نیا  دنامب . شدنزرف 
تـسا ینورد  كرحم  فده  هب  نامیا  تسا .  فده  هب  نامیا  تیقفوم  لماوع  هلمج  زا  فده ;  هب  نامیا   3 ( 2  .) تخادرپرهاوج باتک  زا 

دـنک و یم  لمحت  ار  اه  ترارم  اه و  یتخـس  مامت  ناسنا  فدـه  هب  نامیا  وترپرد  دـناشک . یم  فدـه  يوس  هب  ار  ناسنا  هاوخ  ان  هاوخ  هک 
. دنور یم  گرم  لابقتـسا  هب  شاّشب  هرهچاب  هدرک و  نآ  يادف  ار  دوخ  لام  ناج و  هدـش و  طقاس  یتسه  زا  فدـه  هب  قشع  ياربزین  یهاگ 
دنمتردقو و زهجم  شترا  لباقم  رد  دنتشادن  یفاک  زیهجت  یعافد  یگنج و  رازبا  زا  هک  ناملسمرفن  هدزیـس  دصیـس و  دادعت  ردب  گنج  رد 

فده هب  نامیا  نامه  اهنت  تیلقا  نیا  یبای  ماک  تّلع  دندرک . رامو  رات  ار  همه  تعاس  دـنچ  فرظ  رد  دنداتـسیا و  شیرق  حّلـسم  نادـند  ات 
تماقتسا و  4  [ دریمب نادـنخ  دـسر  شگرم  رگا  میوگ  وت  اـب  نمؤم  درم  ناـشن  . [ دوب هدرک  ناـسآ  ناـنآ  ياربار  تداهـش  گرم و  هک  دوب 

دنم شزرا  تفص  نیا  یخرب  تسا .  گرزب  نادرم  هویش  زا  ییابیکش  ربص و   . تسا تماقتـسا  ربص و  يزوریپ  لماوع  هلمج  زا  مدق ;  تابث 
یم هابتـشا  متـس  ملظ و  عون  ره  راب  ریز  نتـشاذگ و  تسد  يور  تسد  یتسـس و  مان  هب  یقالخا  هلیذر  کی  اـب  ار  یناـسنا  یلاـع  تلیـضفو 

هک یتروص  رد  تسا .  نتفر  متـس  ملظ و  راب  ریز  ندوب و  شوماخ  روج  ملظ و  لباقم  رد  ینعی  يراـبدربو  ربص  دـننک  یم  لاـیخ  دـنریگ و 
نیا دیوگب : یـسک  تسا  نکمم  یتخب .  هیـس  يزور و  هریت  بجوم  يرورپ  نت  یلاح و  یب  تسا و  تداعـس  نماض  مدـق  تابث  ییابیکش و 

تـسا نکمم  نوچ  دشاب , یکی  ودره  هک  تسین  روط  نیا  تفگ :  ناوت  یم  خساپ  رد  اما  تسا .  یکی  شـشوک >  راک و  مراهچ <  لماع 
زا ار  هیحور  نآ  هدش و  ناوتان  هداعلا  قوف  دوش  یم  اه  یتخس  اب  هجاوم  یتقو  یلو  دشاب , هتشاد  ار  شـشوک  راک و  هیحور  زاغآ  رد  یـسک 

هباطخ و نف  رد  ناهج  گرزب  نارو  نخـس  زا  یکی  نآ .  نیع  هن  تسناد  شـشوک  راک و  هناوتـشپ  ار  يراـبدرب  دـیاب  اذـل  دـهد , یم  تسد 
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هیحور زگره  اما  دنکب , تبحص  بوخ  تسناوت  یمن  تفرگ  یم  شنابز  درک , یم  ادیپ  تنکل  دروخ , یم  تسکـش  یپرد  یپ  يرو  نخس 
یمار شتروص  رـس و  فصن  یهاگ  دورن  نیب  زا  شمدق  تابث  هک  نیا  يارب  تخادرپ .  یم  نیرمت  هب  نیمزریز  رد  دادـن , تسد  زا  ار  دوخ 

. ددرگ هباطخ  نیرمت  لوغشم  دنامب و  هناخ  رد  اه  هام  اه و  هتفهدش  یم  روبجم  لیلد  نیمه  هب  درک و  یم  ادیپ  يروآ  هدنخ  هفایق  دیـشارت و 
زا رگید  یکی  رکف ; زکرمت   5  [ ددرگ رت  شیب  شیراشفاپ  یبوک  رت  شیب  هچ  ره  رس  رب  ددرگ  رشب  تربع  دزـس  خیم  تماقتـسا  يراشفاپ و  [

نامه رد  راشف  هک  دوش  یم  ثعاب  نّیعم  راک  کی  عوضوم و  کی  هطقن و  کـی  رد  رکف  نداد  زکرمت  تسا ,  رکف  زکرمت  يزوریپ  لـماوع 
ءهمه مرها  تسا ,  کـیزیف  رد  مرها  کـی  شقن  لـثم  رکف  زکرمت  شقن  درادرب . دوخ  ياـپ  ولج  زا  ار  عناـم  هنوگ  ره  هدـش و  هجوـتم  هطقن 

ناس هب  تالکشم  لح  رد  یلقع  ياوق  دنک . یم  دنلب  ار  ینیگنـس  مسج  بسانتم  راشف  کی  اب  سپـس  دنک و  یم  عمج  اج  کیرد  ار  اهورین 
کی ردات  زین  یناـسنا  رکف  ءهعـشا  دـنازوس . یم  ار  ءیـش  نآ  دوش  زکرمتم  يا  هطقن  رد  نیب  هرذ  هلیـسو  هب  رگا  هک  تسا  دیـشروخ  ءهعـشا 
دارفا زا  یهورگ  یگدنام  بقع  لیاسو  زا  یکی  ًالوصا  دـنک . یمن  نشور  ار  عوضوم  بناوج  هدرکن و  فرطرب  ار  عناوم  دـباتن  ینّیعم  هطقن 

دننز یم  يرگید  راک  هب  تسد  هدناسرن  نایاپ  ار  نآ  هدادن و  ماجنا  ار  يراک  زونه  دنوش , یم  جازم  نّولت  راتفرگ  یللع  رب  انب  هک  تسا  نیا 
اج هب  اج  راب  دـنچ  ار  یلاهن  رگا  دـنوش . یمن  قفوم  راک  رد  تقو  چـیه  هکلب  ًابلاغ و  يدارفا  نینچ  دـنرپ , یم  هخاش  نآ  هب  هخاـش  نیا  زا  و 

نتـشاد مظن  تیقفوم  رگید  لماع  طابظنا ;  مظن و   6 تسا .  باداش  مرخ و  هشیمه  تباث  ياه  لاهن  یلو  دوش , یم  هدرمژپ  ماجنارـس  دـینک 
کچوک دندرگ و  یم  نآ  رود  تارایـس  تسا و  رارقرب  یـسمش  هموظنم  رگا  تسا .  راوتـسا  مظن  يور  شنیرفآدـنلب  خاک  تسا ,  راک  رد 

یم نآرق  تسا .  هداد  لیکشت  هبـساحم  مظنار و  نآ  شنیرفآ  داینب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا  هدادن  خر  نآ  رد  نورق  یط  رد  یللخ  نیرت 
رمع تاـظحل  نیرخآ  رد  نانمؤمریما 7 ترـضح  ( 3 .) داد رارق  نآ  رد  نوناـقو  نازیم  تـشارفارب و  ار  نامــسآ  نازیملا ; و  عـضو  دــیامرف :
ریزو زا  ( 5 : ) دیامرف یم  یلع 7 ترـضح  ( 4  .) هک دوب  نیا  شیمارگ  نادـنزرف  هب  شـشرافس  نیتسخن  ندروخ )  تبرـض  زا  دـعب   ) شیوخ

زورما ار  هچ  نآ  تفگ :  یـسر ؟  یم  راک  همه  نیا  هب  روطچ  دندیـسرپدرک  یم  یگدیـسر  قیقد  روط  هب  دوخ  ناراکمه  همه  هب  هک  یقیال 
لماوع زا  رگید  یکی  کچوک ;  ياج  زا  راک  عورش   7 مراد .  یمن  اور  ار  يراکرد  ریخأت  تقو  چیه  مزادنا و  یمن  ادرف  هب  منکب  مناوت  یم 

هشقن یلاع  تمه  تقداب و  لوا  فده  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  مینک .  عورش  کچوک  ياج  زا  ارراک  هک  تسا  نیا  تیقفوم 
مادقاو عورش  ماگنه  یلو  دوش , یسررب  نآ  تامدقم  تاناکما و  طیارش و  بناوجء و  همه  هدش و  یحارط  عیسو  روط  هب  فده  هب  ندیسر 

هب هک  یترفاسم  رد  هاش  نیدلارـصان  میناشوپب .  لمع  عماج  گرزب  دوصقم  هب  هلپ  هب  هلپ  هکلب  مینکن ,  هدایپ  اج  کی  ار  هشقن  ءهمه  راـک  هب 
برغم مدرم  تیقفوم  زمر  دیسرپ  هکلم  زا  تافراعت  زا  سپ  درک  تاقالم  ناتـسلگنا  هکلم  اب  ندنلرد  سیلگنا  زا  دیدزاب  رد  دوب  هدرک  اپورا 

, دـننک یمنراهظا  هناگیب  للم  هب  ار  دوخ  يزوریپ  رارـسا  زگره  ام  تلم  تفگ :  هکلم  تسیچ ؟  داصتقا  رد  ًاصوصخم  يداـم  روما  رد  نیمز 
رگا ات  مینک  یم  عورـش  کچوک  ياج  زا  ار  راک  هراومه  نیمز  برغم  مدرم  ام  موش :  یم  رکذـتم  ار  يا  هتکن  امـش  مارتحا  ساپ  هب  نم  اـما 

هداد و هعسوت  ار  عضو  ًاروف  میدرب  يدوس  رگا  مینک و  نوگرگد  ار  هشقن  زیچان  ررض  نداد  اب  میـشاب و  هتـشاد  تشگزاب  هار  میدربن  يدوس 
دینک یم  هدایپ  هرابکی  ار  هشقن  همه  هدرک و  عورـش  گرزب  ياج  زا  ار  راک  ام  فالخرب  اه  یقرـش  امـش  یلو  میراد ,  یم  رب  ار  يدعب  مدـق 

هب تمحز  هب  ار  دوخ  هدرک و  هدایپ  ار  هشقن  دایز  تاراـسخ  نداد  اـب  راـچان  هب  دـیرادن  تشگزاـب  هار  ررـض  اـب  ندـش  هجاوم  تروص  ردو 
ای تداسح و  رورغ و  تسا ;  هدیجنـسن  يزوریپ  دیلقت و  يزوریپ  رگید  لماوع  زا  هناروکروک ;  يور  هلابند  دیلقت و   8 دیناسر . یم  فده 
یم يروهال  لابقا  ( 6 : ) دومرف لیمک  هب  نایقتم  يالوم  مینک .  دـیلقت  نارگید  ءهنادرخبان  ياهراکزا  هک  دوش  یم  ببـس  یهاگ  یتیارد  مک 
هلگ هلگدنفسوگ  کی  دهج  رب  یّلت  نوچ ز  : [ دیوگ یم  نینچ  مه   [ داب دیلقت  نیا  رب  تنعل  دص  ود  ياداد  داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ  : [ دیوگ

تـسا نارظن  بحاص  اب  ندرک  تروشم  تیقفوم  لماوع  زا  رگید  یکی  ناگربخ ;  اب  رظن  لدابت  هرواشم و  روش و   9  [ دنهج یم  نادنفسوگ 
هک نانچ  دزاـس . یم  نشور  ار  یعیـسو  قفا  زین  یهاـگ  ار و  ناـسنا  ياـپ  شیپ  یهاـگ  هکدـهج  یم  رون  هشیدـنا  ود  لـباقت  هرواـشم و  زا  . 

لقع هک  شربمایپ  هب  گرزب  يادخ  تسا ,  یمالـسا  میلاعت  زا  یکی  هرواشم  دـیآ . یم  دوجو  هب  قرب  یفنم  تبثم و  میـس  ود  كاکطـصازا 
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هجوتم نانآ  تشذگرس  ندناوخ  اب  دنمزوریپ ; دارفا  تشذگرس  هعلاطم   10 ( 7  .) نک تروشم  مدرم  اب  اهراک  رد  دهدیم  روتسد  تسا  لک 
لماوع زا  یکی  تصرف ;  زا  هدافتـسا   11 ( 8 :.) دیامرف یم  نآرق  دـندش ؟ قفوم  دوخ  راک  رد  هنوگچ  دـندوب و  هک  اه  نآ  هک  دـش  دـهاوخ 

زا دزادـنینادرف . هب  ار  زورما  راک  هک  تسا  یـسک  قفوم  ناسنا  کی  دـیامنب . ار  هدافتـسا  لاـمک  هدـمآ  تسد  هب  تصرف  زا  هک  نیا  يزوریپ 
نانچ مه  ادرف  تفر و  يد  ایدعـس   . [ مدـنکفین ادرف  هب  ار  زورماراک  زگره  تفگ  دوب ؟ هچ  امـش  تیقفوم  زار  دندیـسرپ  یناسارخ  ملـسموبا 

کیتأیس ام  یـضم و  تافام   : [ تسا هدمآ  یلع 7 ترـضح  هب  بوسنم  رعـش  رد   [ ار زورما  امـش  تصرف  نآ  نیا و  ناـیم  رد  تسین  دوجوم 
نءالا ینعی   ) ار مدع  نیا  هظحل  زیخرب  تسا  هدیسرن  زونه  مه  هدنیآ  تشذگ .  هتفر  تسد  زا  هچ  نآ   [ نیمدعلا نیب  ۀصرفلا  منتغاف  مق  نیاف 

نآ لقع  میدیجنس و  ار  يراک  نایز  دوس و  یتقو  ینعی  تسا ;  تیعطاق  تیقفوم  رگید  لماع  میمـصت ;  تیعطاق و   12 رامشب . تمینغ  ار )
هب يراک  ره  مینادبو  مینک  بیقعت  ار  نآ  يدیدرت  هنوگچیه  نودب  تیعطاق و  اب  دیاب  تسا  ناسنا  عفن  هب  عومجم  رد  میدیمهف  دیدنسپ و  ار 
زا نکیل  , دنتفرگ یم  میمصت  رید  دنا , ناهج  یماظن  غباون  زا  هک  ردان  گنل و  رومیت  دنیوگ : دراد . مزال  خسار  ءهدارا  شیاه  یتخـس  هزادنا 

شرـسپ هدارا  تیوقت  يارب  داد و  هیفنح  دمحم  شدنزرف  تسد  هب  ار  مچرپ  یلع 7 ترضح  لمج  گنج  رد  دنتشگ . یمن  رب  دوخ  میمـصت 
هد راشف  راذگب و  مه  يور  ار  دوخ  ياه  نادند  روخن . ناکت  دوخ  ياج  زا  زگرهوت  دوش  هدـنک  اج  زا  هرـصب  فارطا  ياه  هوک  رگا  دومرف :

دنوش جیـسب  نم  دـض  رب  برع  همه  رگا  دـنگوسادخ  هب  اهنع ; ّتیل  امل و  یلاتق  یلع  برعلا  ترهاـظت  ول  هّللاو  دومرف : رگید  ناـیب  رد  ( 9 .)
تسا نامز  تایضتقمو  طیارش  هب  ییانشآ  يزوریپ  لماوع  زا  یکی  نامز ;  عاضوا  هب  ییانشآ   13 ( 10 .) درک مهاوخن  تشپ  اه  نآ  هب  زگره 

یسدنهم یکـشزپ ,  تسا .  دنمزاین  يا  هتـشر  عون  هچ  هب  تکلمم  دنک  تقددیاب  هتـشر  باختنا  زا  لبق  تسا  لصحم  زومآ و  شناد  رگا  , 
هتـشر نینچ  هب  تکلمم  هک  دوش  هجوتم  راک  نایاپزا  دعب  دـنیزگرب و  ار  يا  هتـشر  هاوخلد  هب  هک  دـشابن  روط  نیا  یمّلعم ...,  يزرواشک ,  ,

رگا دنرت و  قنوررپ  نارگید  زا  شیب  یفنـص  هچ  دنادب  دهدب و  صیخـشت  ار  فانـصا  دـیاب  تسا  يرازابرگا  تسا ,  هتـشادن  زاین  یلیخ  يا 
هب رتشیب  عالطا  يارب  ( 11 : ) دیامرف یم  قداص 7 ماما  تسا .  رت  یـضاقتمرپ  رت و  لوصحم  رپ  یتشک  عون  هچ  دنک  تقد  دیاب  تسا  زرواشک 

12 ص 10 ـ يزوریپ ,  زمر  یناحبـــس ,  رفعج  یقروا 1. پـ . ) دـینک عوجر  یناحبـسرفعج  داتـسا  هتـشون  گرزب  نادرم  يزوریپ  زمر  باـتک 
, راصق تاملک  ۀغالبلا , جهن  یقروا 5. پـ  ) ءهمان 47 هغالبلا ,  جهن  یقروا 4. پـ  ) هیآ 7 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) 21 ص 18 ـ نامه ,  یقروا 2. (پـ

یقروا پـ  ) هیآ 9  30  ) مور یقروا 8. پـ  ) ءهیآ 159  3  ) نارمع لآ  یقروا 7. پـ  ) ءهرامش 147 تمکح  هغالبلا ,  جهن  یقروا 6. پـ  ) ءهرامش 390
ج 68 راونالاراحب , یـسلجم ,  رقاب  دمحم  همالع  یقروا 11. پـ  ) ص 45 نامه ,  یقروا 10. پـ  ) هبطخ 11 حلاص ,  یحبـص  هغالبلا  جهن   . هل 9

ص 307

؟ تسیچ روشک  یلصا  لکشم 

شسرپ

؟ تسیچ روشک  یلصا  لکشم 

خساپ

مه ام  روشک  . دراد ور  شیپ  رد  زین  ار  یتالکشم  دوخ ، فادها  اهنامرآ و  هب  ندیـسر  تهج  رد  و  دوخ ، یلخاد  روما  ةرادا  رد  يروشک  ره 
ره هب  دنا . هدرک  داجیا  ام  يارب  ّتلم  روشک و  نیا  نانمشد  هک  یناوارف  تالکشم  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  تسین . ینثتـسم  یّلک  ةدعاق  نیا  زا 

عیسو و يزیر  همانرب  .1 دوش :  هراشا  ریز  دراوم  هب  تسا  رتهب  مییامن ، حرطم  روشک  یلـصا  لکـشم  ناونع  هب  ار  یبلطم  میهاوخب  رگا  لاـح 
رد نمـشد ، یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  و  یمالـسا ، لیـصا  گنهرف  شرتسگ  ظفح و  يارب  یفاک ، يراذگ  هیامرـس  اب  هارمه  هدـش ، باسح 
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یتشیعم عضو  هب  هدش  باسح  يروف و  یگدیسر  . 3 اهنآ . ندرک  زاب  و  يداصتقا ، ياههرِگ  نتخانش  . 2 نآ . فلتخم  لاکشا  اهبلاق و  مامت 
رب عماـج  تراـظن  لزتنک و  . 5 یتعنـص . یملع و  ياـهتّیلاعف  شرتـسگ  همادا و  . 4 هعماـج . مورحم  دـمآرد و  مـک  مدرم  ةّرمزور  یگدـنز  و 
رد يربهر ، مظعم  ماقم  ۀعمج  زامن  ۀبطخ  هب  دیناوت  یم  عوضوم ، نیا  هب  تبسن  رتشیب  عالّطا  يارب  روشک . یتّیریدم  یئارجا و  ياههاگتـسد 

. دییامن هعجارم  دندومرف ، نایب  ام  روشک  رد  ار  تاحالصا  زاین  دروم  ياهروحم  هک  تاحالصا ، دروم 

؟ میشاب هتشاد  ملاس  ناناوج  اب  ملاس  يا  هعماج  هنوگچ 

شسرپ

؟ میشاب هتشاد  ملاس  ناناوج  اب  ملاس  يا  هعماج  هنوگچ 

خساپ

ینوریب ینورد و  ياـیاوز  ماـمت  زا  و  دراد ، یتـسه  قلاـخ  یهاـنتمان  ملع  رد  هشیر  و  هتفرگ ، همـشچرس  ماـماو  یحو  عبنم  زا  هکنآ  تهج  هب 
لوصا زا  یهانتمان  ملع  رب  هوالع  ناحبـس ، قلاخ  اریز  تسا . دـیفم  رـشب  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  ياه  هرود  ۀـمه  يارب  تسا ، هاگآ  ناسنا 

گنهرف و چیه  بتکم و  چیه  سک و  چـیه  تسا . هاگآ  زین  ناسنا ، یقیقح  ياه  هدـسفم  اهتحلـصم و  هب  تبـسن  اهناسنا ، ینوریب  ینورد و 
رد تسین . هاگآ  اهنآ ، دسافم  حلاصم و  يرـشب و  نوؤش  مامت  هب  هطاحا  یهاگآ و  ملع و  نینچ  زا  یتسه ، قلاخ  زج  يرگید ، ندـمت  چـیه 

لامعا و ءازجا  رد  یتح  ار ، یگدنز  حیحص  ياههار  و  نتـسیز ، هنوگچ  مالـسا  تسا . مالـسا  نید  نید ، نیرت  لماک  ینامـسآ ، نایدا  نایم 
یگدنز کی  زا  دننک ، لمع  یتسرد  هب  تاروتـسد  ماکحا و  هب  یمالـسا  هعماج  دارفا  رگا  و  تسا ، هدرک  نایب  اهتّین  راکفا  رد  یتح  و  راتفر ،

میلاعت تسا ، رتعیـسو  رتلماک و  رگید  نایدا  ۀمه  زا  هک  نیا  رب  هوالع  مالـسا ، تاروتـسد  ماکحا و  دش . دـنهاوخ  رادروخرب  لاعتم  بوخ و 
هک تسا ، هعیـش  یقرتـم  بهذـم  صوصخب  و  مالـسا ، نید  اـهنت  نیارباـنب  تسا . هدـنام  ناـما  رد  زین  رییغت ، فیرحت و  دربتـسد  زا  شیلـصا 

چیه و  تسا ؛ هتشاد  هعماج ، تمالـس  و  ندرک ، یگدنز  رتهب  مسر  هار و  زا  یهاگآ  و  حیحـص ، یگدنز  ناکرا  لوصا و  مامت  هب  یـسرتسد 
، يونعم يدام و  یعامتجا ، يدرف و  ياـهزاین  ماـمت  يوگخـساپ  و  تسا ، یگدـنز  نییآ  نیرتهب  مالـسا  نییآ  تسین . مالـسا  ّدـح  رد  ینید 
و دراد ، ینشور  یقطنم و  مکحم ، تاروتـسد  یگدنز ، لئاسم  مامت  يارب  و  تسا . ینطاب  يرهاظ و  يورخا و  يویند و  یحور ، یمـسج و 

یتسرد هب  مالسا  ینارون  تاروتـسد  ماکحا و  هک  میـشوکب  رگا  یقداص ، مناخ  هراتـس  مزیزع ، رتخد  دراد . نایدا  رگید  زا  يرترب  ياهوگلا 
، دوشب هتخاس  تسا ، ینآرق  يا  هعماج  هک  لدتعم ، يا  هعماج  و  دـننک ، بانتجا  يوردـنک  يوردـنت و  زا  و  دوشب ، لمع  هعماج  دارفا  طسوت 
نیناوق و تاررقم و  مالـسا و  هک  میـشوکب  دـیاب  ام  رظن  هب  ملاس ، يا  هعماج  داجیا  يارب  نیاربانب  تسا . ملاس  يا  هعماـج  يا ، هعماـج  نینچ 

یقیقح ناسانـش  مالـسا  قـیرط  زا  يدرف ، یحطـس و  ياهتـشادرب  زا  رود  هب  حیحـص و  تسرد و  تروـصب  ار ، شیاهلمعلاروتـسد  دـعاوق و 
تّمه دـیاب  همه  يا ، هعماج  نینچ  ققحت  يارب  درک . میهاوخ  اپ  رب  ار  هعماج  نیرت  ملاس  مییامن . لـمع  نآ  هب  دـعب ، ۀـلحرم  رد  و  میـسانشب ؛

نیا رد  دنریگ . راکب  اهنآ ، ندرک  هدایپ  و  نآ ، تاروتسد  مالسا و  ندناسانش  یفرعم و  تخانـش و  يارب  ار ، دوخ  ناوت  ورین و  مامت  و  دننک ،
نارـسپ زا  شیب  ناوجون ، نارتخد  ناناوج ، ناناوجون و  نیب  رد  و  دنوش . راد  هدهع  ناناوج  ناناوجون و  دنناوت  یم  ار  شقن  نیرتشیب  ریـسم ،

، یـشنم ياهدیا و  نینچ  تا  هیحور  زا  هک  یتسه ، نانآ  زا  یکی  مزیزع ، بوخ و  رتخد  وت  کش ، نودـب  هک  دـننک . شقن  يافیا  دـنناوت  یم 
لمع نآ  هب  هناصلاخ  و  میناسانشب ، میسانشب و  ار  مالسا  یقرتم  ینارون و  ماکحا  هک  میشوکب  دیـشوکب و  شوکب و  سپ  دوش . یم  طابنتـسا 
میلس راکادف و  ناناوج  رگید  وت و  يارب  نوزفا  زور  قیفوت  مینک . هبلاطم  نارگید  زا  یقطنم ، لوقعم و  ياهشور  هب  ار ، نآ  هب  لمع  و  مینک ،

. منک یم  وزرآ  كاخ ، بآ و  نیا  سفنلا 
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؟ درک تواضق  ناوتیم  ییاهناکم  هچ  رد  یعامتجا  عوضوم  کی  ةرابرد 

شسرپ

؟ درک تواضق  ناوتیم  ییاهناکم  هچ  رد  یعامتجا  عوضوم  کی  ةرابرد 

خساپ

نآ ِیعامتجا  تبثم  راثآ  نیمأت  هب  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  یناکم  ینامز و  رظن  زا  یعامتجا  تاـعوضوم  ةراـبرد  تواـضق  یگدیـسر و 
يارب تفرگ  رظن  رد  ار  عوضوم  نآ  بسانم  ناکم  دـیاب  یعوضوم  ره  ةرابرد  هک  دـسریم  رظن  هب  تهج  نیمه  هب  دـنک ; کمک  تواـضق 
ناکم نیرتبسانم  نیرتهب و  میزادرپب  یسررب  تواضق و  هب  دراد ، یهاگشناد  یگنهرف و  ۀغبص  هک  ياهلئـسم  ةرابرد  میهاوخیم  رگا  لاثم 

اهيرادرهش رد  تسا  رتهب  مینک  رظن  راهظا  نآ  يدابآ  رهـش و  لئاسم  ةرابرد  رگا  و  دنتـسه ، یگنهرف  زکارم  اههاگـشناد و  راک ، نیا  يارب 
یـسررب حرط و  ّلحم  مالـسا  ردص  زا  هک  هدوب  ییاهناکم  هلمج  زا  دجـسم  هتبلا  اهيرادـنامرف و . ... رد  رهـش  ةرادا  ةرابرد  و  دوش ، ماجنا 

هب هماـن  ارفـس و  زا  ییاریذـپ  دـننام  یللملا ـ  نیب  لـئاسم  اـت  هتفرگ  ینید  لـئاسم  حرط  زا  هک  ياهنوگ  هب  تسا  هدوب  یعاـمتجا  تاـعوضوم 
طقف نیا  یلو  تسا  دجاسم  نامه  لئاسم  یخرب  یـسررب  يارب  ناکم  نیرتهب  زین  هزورما  هتبلا  تسا  هدـشیم  ماجنا  دجـسم  رد  اهتلود ـ ...
ماما دـشاب و  هدرک  ادـیپ  یعامتجا  ۀـبنج  هک  دوشیم  یمالـسا  ماظن  یّلک  حـلاصم  مالـسا و  لـصا  هب  طوبرم  هک  تسا  یلئاـسم  هب  رـصحنم 

هک درک  هدهاشم  هعمج  زامن  ياههبطخ  زا  یتمسق  رد  ناوتیم  ار  نآ  هیبش  دزادرپب . نآ  یـسررب  هب  مدرم  روضح  رد  دنادب  مزال  ناناملـسم 
ره حرط  هاـگیاج  هزورما ـ  دجـسم ـ  تفگ  ناوتیمن  یلو  دزادرپیم ، مدرم  ِیعاـمتجا  ینید ـ  روـما  یخرب  یـسررب  هب  هعمج  ماـما  هنوـگچ 

نانچ دوش ; هدافتـسا  نآ  زا  روظنم  نیمه  هب  دیاب  ناکما  ّدح  رد  دـشابیم و  تراهط  تدابع و  هاگیاج  دجـسم  اریز  تسا  یعامتجا  ۀلئـسم 
يدجسم نآ  هبوت 108 ) ;) اوُرَّهَطَتَی نَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاَجِر  ِهِیف  ِهِیف  َموُقَت  نَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  َيَْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسَمَّل  : " دیامرفیم نآرق  هک 

هزیکاپ دـنراد  تسود  هک  دنتـسه  ینادرم  نآ  رد  یتسیاب  تدابع  هب   [ نآ رد  هک  تسا  رتهتـسیاش  هدـش  اـنب  اوقت  ۀـیاپ  رب  تسخن  زور  زا  هک 
تسا هدشیم  هدافتـسا  لئاسم  ۀمه  حرط  ّلحم  ناونع  هب  دجـسم ، زا  مالـسا  ردص  رد  مینیبیم  رگا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیارکذت  دنـشاب ".

بـسانم ناکم  لحم و  رد  مادـک  ره  هک  دـشاب  نآ  ناکما  ات  دـندوب ; هدـشن  هنیداهن  یمالـسا  ماـظن  ياـهناگرا  زونه  هک  هدوب  نیا  شتهج 
میدرکیم یماظن ـ  شزومآ  ات  زامن  ۀماقا  زا  ار ـ  اهيرادربهرهب  عاونا  دجاسم ، زا  بالقنا  لّوا  رد  ام  هک  نآ  دـننام  دـنزادرپب ; راک  هب  دوخ ،

یسررب هک  نآ  هصالخ  تسین  رما  نیا  هب  يزاین  يراک  زا  کی  ره  يارب  بسانم  ياهناکم  صاصتخا  روما و  نتفای  ماظن  يارب  هزورما  یلو 
. دریگب ماجنا  دراد  بسانت  رما ، نآ  اب  هک  یناکم  رد  دیاب  يرما  ره 

؟  دیهد حیضوت  جیسب  هرابرد  3

شسرپ

؟  دیهد حیضوت  جیسب  هرابرد  3

خساپ

یم دیکأت  ماظن  تیقفوم  تمالس و  نیمأت  رد  نآ  یتایح  تیمها  مدرم و  شقن  رب  هشیمه  هک  هر »  » ینیمخ ماما  ترضح  جیسب  هراب  رد  ج3 -
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جیـسب ماـنب  يدرب  راـک  یموـمع و  يا  هسردـم  لیکـشت  ترورــض  یکراـبم ,  تاـنایب  یط  هاـمرذآ 1358  رد  یـصاخ  تیارد  اـب  دـندرک 
نامز هب  ینوعرف و  ملظ  دـضرب  نآ  مایق  لیئ و  ارـسا  ینب  موق  يرادـیب  هب  جیـسب  هقباس  هر » ماما « نانخـسرد  دـندومن .  مالعا  ار  نیفعـضتسم 
ماما دارم  دیآ . یم  رظن  رد  هکم  ناتسرپ  تب  لباقم  رد  مالـسا  ردص  ریقف  هنهرب و  اپ  باحـصا  جیـسب  ددرگ و  یم  رب  ع )  یـسوم ( ترـضح 

سئسوم ناونع  هب  ماما  هشیدنا  رد  تسام  درم  تینهذ  ای  اه و  همانتغل  رد  روکذم  هملک  یناعم  زا  رتارف  جیـسب  زا  هر » ینیمخ « ماما  ترـضح 
جیـسب هقباس  يدازآ .  دشر و  هار  رد  هعماج  راشقا  مامت  تکراشم  اب  ددعتم و  داعبا  اب  تسا  یعامتجا  ینامزاس  ندش  انب  يداهن  نینچ  کی 

نید هب  یبای  تسد  نمـض  ات  دنا  هدـش  جیـسب  یهلا  ناربهر  توعد  هب  راصعا  نورق و  رد  اه  تلم  هک   : تسا بلطم  نیا  يایوگ  ماما  رظنرد 
عقوم 20 نآ  هک  یتلکمم  زا  عافد  يارب  ات  دـنداد  نامرف  ماما  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  دنـسرب  بولطم  لالقتـسا  يدازآ و  دـشر و  هب  یهلا 

مه دـهدیم و  ادـن  یقیقح  يدازآ  دـشر و  يوس  هب  هک  تسا  مالـسا  نیا  ماما  رظنب  دوش .  لیکـشت  ینویلیم  جـسیب 20  تشاد  ناوج  نویلیم 
 . نیمه ینعی : یمومع  جیـسب  دنک .  اپب  هعماج  رد  ون  یتیلاعف  دناوت  یم  دنویپ و  یم  مه  هب  هعماج  کی  رد  ار  اه  رـشق  همه  هک  تسا  مالـسا 

شیپ تاصتخم  زا  هک  تافیرـشت  زا  رود  یگداس و  هنایارگ و  تدحو  یمالـسا و  هشیر  دش ؟  باختنا  اه  هاگیاپ  ناونع  هب  دجاسم  ارچ  اما 
رگنس و کی  ناونع  هب  دجسم  هراومه  مالـسا  ردص  زا  نوچ  دید  دجاسم  بالقنا  زاغآ  رد  ار  ناکم  نیرتهب  دوب .  داهن  نیا  يارب  هدش  ینیب 

نم دـنیامرف :  یم  ناـشیا  دـناوخ .  یم  ارف  ار  مالـسا  ناـهج  یتـح  ینیمخ  ماـما  تـسا . هدوـب  حرطم  یمالــسا  تموـکح  رد  یعمج  ناـکم 
بزح اب  یناهج  بزح  کی  اب  ناملـسم  ریغ  هچ  ناملـسم و  هچ  ناهج  نیفعـضتسم  مامت  هللا  ءاش  نإ  دـننک  لـمع  رگا  هک  مدرک  يداهنـشیپ 

 ) دنک هلباقم  یهلا  ياه  تردق  نیا  اب  دناوت  یمن  یتردق  چیه  دننک و  عفر  ملاع  رد  ار  لکشم  همهنیا  تسا  هللا  بزح  نامه  هک  نیفعضتسم 
نیمه رد  سدـق  دـش  نییعت  ناضمر  كرابم  هاـم  ره  هعمج  نیرخآ  رد  یناـهج  زور  کـی  ناونع  هب  ماـما  يوس  زا  هک  سدـق  زور  (3/6/58

رد هرامش 100  هب  یباسح  ماما  تسا .  یلم  گرزب  حرط  نیا  یناگمه  داعبا  زا  یکی  ییادز  تیمورحم  يارب  يرای  دوخ  جیسب  دوب .  اتـسار 
يارب يزاس  هناـخ  رد  تکراـشم  يارب  هک  دـندومن  توعد  دنتـشاد .  ییاـناوت  هک  یناـسک  ماـمت  زا  و  دـندرک , حاـتتفا  یکناـب  بعـش  ماـمت 

هزورما ناریا  يزومآ  داوس  تضهن  تسا .  حرط  نیا  داعبا  زا  رگید  یکی  يزومآ  داوس  جیـسب  دـننک .  زیراو  لوپ  باسح  نیا  هب  ناـمورحم 
دوخو یگدنزاس  رما  رد  جیـسب   . دوش یم  یفرعم  موس  یناهج  هعـسوت و  لاحرد  اهروشک  دحتم  للم  نامزاس  فرط  زا  وگلا  کی  ناونع  هب 
زورما هک  دش  سیسأت  یهاگشناد  داهج  مانب  يداهن  اه  هاگشناد  رد   . دش یگدنزاس  داهج  لیکـشت  هبرجنم  يزرواشک  رما  رد  هژیوب  یئافک 

هکلب تسین . دـنراد  روصت  مدرم  هک  یتیعقوم  نآ  رد  جیـسب  هاـگیاج  يرآ  درب .  یم  شیپ  هب  ار  یتعنـص  یملع و  گرزب  ياـه  حرط  اـعقاو 
باتک هب  دیناوت  یم  رتشیب  عالطا  يارب  یگدنز .  ياه  هبنج  مامت  رد  مالسا و  ساسا  رب  لالقتسا  همادا  يدازآ و  دشر و  يارب  تسا  یتضهن 

 . دینک هعجارم  رتفد 29  یعوضوم  راثآ  هر , »  ینیمخ « ماما  هشیدنا  رد  جیسب 

؟  دییوگب افطل  ار  نآ  ياههار  دوش  تیبرت  دیاب  هنوگچ  هعماج  کی  1 ـ 

شسرپ

؟  دییوگب افطل  ار  نآ  ياههار  دوش  تیبرت  دیاب  هنوگچ  هعماج  کی  1 ـ 

خساپ

لماکتم دنمتداعـس  يا  هعماج  دـنناوتبات  دـنوش ،  تیبرت  دارفا  ادـتبا  تسا  مزال  سپ  دـنهد  یم  لیکـشت  دارفا  ار  هعماـج  هک  اـجنآزا  ج 1 ـ 
دننکادیپ و ییانـشآ  تیبرت  حیحـص  ياهـشور  ابو  دننادبار  نآ  فدهو  دنـسانشب  ار  یتیبرت  ثحابم  اهناسنا  رگا  دـنروآ ،  دوجوب  یقرفتمو 

یگدـنام بقعو  دـنتکرح  رد  یقرتو  لماکت  يوس  هب  هراومه  دـننک , ادـیپ  قوس  یقالخا  ياهـشزراو  اه  یبوخ  يوس  هبو  دـنیامن  حالـصا 
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یـساسا فده  هغالبلا  جهنو  میرک  نآرق  رظن  زا  هک  دش , دـهاوخن  ناشریگ  نماد  یعامتجا  یقالخا و  دـسافمو  يراوخو  تلذ  تسکـشو 
تاروتـسد هک  تسا  یتـیبرت  بتکم  نیرت  لـماک  مالـسا  بتکم  هک  میناد  یمو  تسا  هدـنزرا  ناـمرآ  نیا  ققحت  یهلا  ناربماـیپو  اـیبنأ  همه 

مالسلا مهیلع  موصعم «  ناماما  موادم  ياهدومنهر  ابو  هدش  هتفرگ  یهلا  یحو  يراج , هشیمه  راس  همشچ  زا  نآ  یتیبرت  ياهـشورو  دئاوقو 
ار تیبرت  عناوم  ایآ  تسا ،  نکمم  تیبرت  الـصا  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  تسا  هدیـشوپ  تقیقح  سابل  لـمعو  يروئترد  « 

ایوگ نیرتهب و  هغالبلا  جـهن  هکاجنآ  زا  درک  تیبرت  ار  هعماـجو  درف  دـیاب  هنوگچ  دـنمادک ،  یتیبرت  ياهـشور  تشادرب ،  ناـیمزا  دوش  یم 
زا میراپس :  یم   « مالـسلا هیلع  یلع «  الوم  راب  رهوگ  تاملک  هب  ناج  شوگ  تسا  یمالـسا  یتیبرت  ثحابم  هدننک  نییبت  نآرق و  نابز  نیرت 

دروم زین  تیبرت  تافآو  عناوم  اب  هلباقم  ياهـشور  نیرتهبو  تسا  نشورو  صخـشم  یتیبرت  ياهـشورو  نکمم  تیبرت  هغالبلا  جهن  هاگدـید 
دنوادـخ اریز  نک ،  شالت  نتـشیوخ  یگدـنزاسو  تیبرت  رد  راهنز ! راـهنز !  دـیامرف :  یم   « مالـسلا هیلع  یلع «  تسا .  هتفرگرارق  یباـیزرا 

رگا هک  دهد  یم  يراودیما  سپسو  تسا  هدومرف  نییبتو  صخشم  ار  وت  نتفر  هدنیآو  تسا  هتخاس  نشور  تیارب  يورب ،  دیاب  هک  ار  یهار 
تیبرت مود :  هتکن  دیسر .  دیهاوخ  تداعس  همشچرس  هبو  هدش  زوریپ  امتح  دیشوکب  نارگیدو  دوخ  تیبرت  رد  دیورب و  یهلا  نشور  هار  زا 
ناسنا دوش  یمو  تسا  تادوجوم  رگید  زا  رت  ریذـپ  تیبرت  یناسنا  فطاوعو  ریبدـتو  لقعزا  يرادروخرب  اب  ناـسنا  تسا ،  ناـسنا  يریذـپ 

اهنآ هب  زردـنا  دـنپ و  هک  شابن  یناـسک  زا  دـیامرف :  یم   « مالـسلا هیلع  یلع «  دومن .  قفوم  يزاـس  هعماـجو  يزاـسدوخردو  درک . تیبرتار 
اب نایاپراهچ  اما  دـنریذپ  یم  دـنپ  بادآو  زردـنا  اب  لقاع  ياهناسنا  اریز  دوش  هغلابم  اهنآ  خـیبوترد  تخـس  هکنآ  رگم  دـشخب  یمن  يدوس 

دارفا تیبرترد  سفن و  تیبرترد  كدوک ،  تیبرت  رد  هک  دـننک  یم  شرافـس   « مالـسلا هیلع  ماما «  ناسنا  يریذـپدنپ  هب  هجوت  اب  ( 2 . ) ندز
هدولآ ار  كاپ  ياهلد  اورانو  تشز  ياهشورو  بادآ  تسا  نکمم  اریز  تشاد ،  مدقم  رگید  راکرهرب  ار  تیبرت  دومن و  باتش  دیاب  هعماج 

میلعترد نم  دـیامرف :  یم   « مالـسلا هیلع  یبتجم « نسح  ماما  شدـنزرف  هب  باطخ  همان 31  رد  اذـل  نکممان .  ار  یگدـنزاسو  تیبرتو  دزاس 
هب يدـج  میمـصت  اـب  اـت  مدـیزرو ،  ترداـبم  ددرگ  لوغـشم  رگید  روما  هب  ترکف  لـقعو و  دوش  تخـس  تبلق  هکنآ  زا  شیپ  وـت  تیبرتو 
هک تسا ،  تیبرت  هاگیاجو  شزرا  موس  هتکن  دنا . هدیشک  ار  نآ  نومزآ  تمحز  هبرجت  لهاو  نادنمـشیدنا  هک  یباتـشب  ییاهراک  لابقتـسا 

چیهودـشاب یمن  لهج  نوچ  يرقف  چـیه  تسین  لـقع  لـثم  یتورث  چـیه  دـیامن ( . یم  یفرعم  ثاریم  نیرتـالاب  ار  نآ   « مالـسلا هیلع  ماـما « 
يزاـسدوخ ترورـضو  تیبرت  ناـکما  اریز  دـشاب  یم  تیبرت  يرادـفده  مراـهچ :  هـتکن  ( 3 . () درادـن دوـجو  تیبرتو  بدا  نوـچ  یثاریم 
مینکراومه دوخرب  يزاسدوخ  ناوارف  جـنرو  مینک  تیبرتار  دوخ  ارچ  دنـسرپ  یم  اما  دـنتفریذپ . اه  بتکمزا  يرایـسب  ار  هعماج  يورپزاـبو 

یهیدب تسوا  تیبرتو  ناسنا  يرادفده  دنکیم  زاتمم  يدیحوت  بتاکم  رگید  رباربردار  مالـسا  هچنآ  اما  میرذگب ؟  اه  یـشوخو  اهتذل  زاو 
ار نادیواج  تشهبو  تمایق  يوس  هب  رـشب  یلماکت  تکرح  ناسنا و  يرادـفده  هب  میریذـپن  ار  هغالبلا  جـهنو  نآرق  يداقتعا  ینابم  ات  تسا 

دوجوب مکحمو  يوق  يداقتعا  ینابم  دیاب  ادـتبا  سپ  تسا . ییارجاو  یقالخا  هناوتـشپ  نودـب  یتیبرت  ماکحاو  تاررقمو  تیبرت  مینکن  رواب 
اهنآ تیوقتو  تیبرت  لماوع  تخانش  اب  نآزا  سپ  دنا  هدشن  هدیرفآ  هدوهیبو  دنا  هدمآ  یفده  يارب  ایند  نیارد  هک  دننک  رواب  دارفا  ات  دروآ 
ردپو دنـشاب  یم  هداوناخو  هناخ  يدرف  ره  نیزاغآ  هاگـشزومآ  ردامو  ردپ  - 1 تیبرت :  لماوع  هلمجزا  تخادرپ  هعماجو  درف  یگدـنزاسو 

ناکدوکو نادنزرف  هداوناخ :  اهنآ 2 - فارحنا  یساسا  لماع  ای  دنـشاب  نادنزرف  قفومو  قیال  یبرم  دنناوت  یم  هداوناخ  دارفا  رگیدو  ردامو 
. دینکرارقرب هناتسود  طباور  حلاصو  بوخ  هداوناخ  اب  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا »  هیلع  ماما «  ور  نیازا  دنریگ  یم  وگلا  هدوناخ  ياضعا  زا 

سپ یگدـنز :  طیحمو  هعماج  - 4 تسا . هدش  هیـصوت  نادنمـشنادو  املع  اب  ینیـشن  مه  هب  ینید  تاروتـسدرد  اذل  راگزومآو :  داتـسا  - 3
قمحا اب  یتسودزا  شاب  رذح  رب  دیامرف  یم   « مالسلا هیلع  ماما «  ناتسود :  - 5 دومن . تقد  دیاب  یعامتجا  طیحمو  یگدنز  ناکم  باختنارد 

دنیآ یم  رامش  هب  تیبرت  مهم  لماوع  زا  املع  ناگدننک :  تحیـصنو  املع  - 6 ( 4 . ) دناسر یم  نایز  یلو  دناسرب  عفن  وت  هب  دـهاوخ  یم  هک 
دراد و ار  هعماجو  درف  تیبرت  تیلؤسم  مه  هک  يربهرو :  تموکح  - 7 درپس .  ناشنانخس  هب  لد  شوگو  تشاذگ  مارتحا  نانآ  هب  دیاب  هک 

هیاسمه - 10 نآ . زاس  ناـسنا  میلاـعتو  نآرق  - 9 هدـش . تیبرت  قفوم  ياـهوگلا  - 8 تسا . حرطم  یتـیبرت  ياـهوگلا  زا  یکی  ناوـنع  هب  مه 
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تقد هیاسمه  باختناو  لزنم  دیرخرد  دیاب  اذل  دیشخب  موادت  یعامتجا  یگدنز  هب  دوش  یمن  ناگیاسمه  اب  طباور  نودب  اریز  ناگیاسمهو 
هعماجرد رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  ناونع  هب  ینامزو  زردـناو  تحیـصن  اـی  هباـطخو  ظـعو  لکـش  هب  یهاـگ  هک  تاـغیلبت :  - 11 دومن .
تکرحو مایق  بالقنا و  - 14 نآزا . نتفرگ  تربعو  ناگتشذگ  خیرات  - 13 یعامتجا . حیحص  بادآو  ننس  - 12 دوش . یم  حرطم  یمالسا 

دیما تسا  یتیبرت  لماوع  نیرتگرزبزا  بالقنا  تمعن  تسا . تیبرت  هدامآ  ياهلد  راگزومآو  یبرم  نیرت  هدنزراو  نیرتهب  تما :  کی  قفوم 
همان هغالبلا , جهن  ظافلالا  سرهقملا  مجعملا  - 1 عبانم :  ددرگ . لصتم  مالـسلا »  هیلع  دوعوم « يدـهم  بالقنا  هب  ام  بالقنا  هللاءاشنا  تسا 

مجعملا تمکح 54 4 - هغالبلا , جـهن  ظاـفلالا  سرهقملا  مجعملا  همان 31/108 3 - هغالبلا , جـهن  ظاـفلالا  سرهقملا  مجعملا  - 2 30/3
. باتفآ حیرض  تاراشتنا  مالسلا »  هیلع  یلع «  مامارشنرتفد  فلؤم  هغالبلا , جهنرد  تیبرت  تمکح 38/2   , هغالبلا جهن  ظافلالا  سرهقملا 

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  مالسا  ناریا و  هدنیآ 

شسرپ

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  مالسا  ناریا و  هدنیآ 

خساپ

نمن نا  دیرن  و   : )) لیبق زا  هداد  ار  مالـسا  ندـش  ریگناهج  شرتسگ و  يزوریپ ,  هدـعو  هک  يددـعتم  رایـسب  تایاور  تایآ و  زا  هدافتـسا  اب 
رایسب هدنیآ  و ,... هیلع ))  یلعی  ولعی و ال  مالسالا  ( )) 5 صصق /   ((, ) نیثراولا مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع 

طقف ار  نآ  ققحت  نامز  هتبلا  دشاب . یم  دنوادخ  ریذپان  فلخت  یمتح و  ياه  هدعو  زا  نیا  دراد و  دوجو  مالـسا  نیبم  نید  يارب  یناشخرد 
هک یتاریثأت  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  عوقو  لیبق  زا  یثداوح  هب  هجوت  اب  ارنآ  ققحت  ياه  هنیمز  مئـالع و  ناوت  یم  یلو  دـناد . یم  دـنوادخ 
رد هک  یخیرات  ثداوح  هعلاطم  دومن . هدهاشم  تسا ,  هتشاد  ایند  طاقن  زا  يرایسب  رد  مالسا  شرتسگ  ناناملسم و  يرادیب  رد  بالقنا  نیا 

عومجم رد  ناهج  رد  مالـسا  شرتسگ  دـنور  هکنیا  مغریلع  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  تیعقاو  نیا  تسا  هداد  يور  ناناملـسم  مالـسا و  هزوح 
یخرب و  هدروآ ,  دوجوب  ریس  طخ  نیا  رد  ینالوط  ياه  هفقو  هدوب  ییاه  بیشن  زارف و  يرسکی  ياراد  یلو  دشاب , یم  يدوعص  دنور  کی 

ام اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا   )) هک دـشاب  یم  ینآرق  مهم  لصا  نیا  رگنایب  ثداوح  نیا  همه  دـنا , هدـش  دوبان  یمالـسا  ياهتلود  زا 
 / دعر ((, ) دنهد رییغت  تسا  ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دـهد  یمن  رییغت  ار  یتلم  موق و  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفناب ; 

لـصا دـننامه  یبالقنا ,  یلوحت و  ره  ماود  ءاقب و  نیاربانب  تسا .  انب  ریز  مهـسفناب ))  ام   )) انب و ور  موقب ))  ام   )) هکراـبم هیآ  نیا  رد  (. 11
نتفرگ رظن  رد  هب  هجوت  اب  ساسا  نیا  رب  دراد . ناشدوخ  هب  یگتسب  نانآ ,  تشونرس  يرشب و  عماوج  رد  بالقنا  لوحت و  رییغت و  هنوگ  ره 
دوجو یمالسا  ياهروشک  رد  برغ ,  هب  هتـسباو  ياهتموکح  دوجو  مالـسا ,  شرتسگ  لباقم  رد  برغ  هبناج  همه  مجاهت  لیبق  زا  یتایعقاو 

رارمتـسا دوجو و  و  دشاب , یم  مالـسا  تیهام  هدننک  دیدهت  همه  هک  و ... مالـسا ,  ناهج  بلق  رد  مالـسا  یلـصا  نمـشد  ناونع  هب  لیئارـسا 
بالقنا موادت  - 1 دـشاب : رثؤم  ناهج  رد  یهاوخ  مالـسا  شرتسگ  و  ناناملـسم ,  تیعـضو  دوبهب  موادـت و  رد  دـناوت  یم  لیذ  ياـه  هفلؤم 

رسارس رد  شخبیدازآ  یمالسا و  ياهتضهن  یماح  شخب و  دیما  نوناک  ناونع  هب  یمالـسا ,  ياهروشک  يرقلا  ما  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا 
يارب ناناملـسم  هنادجم  شالت  - 3 هقرفت .  زا  زیهرپ  كرتشم و  طاقن  رب  هیکت  یمالـسا ,  بهاذـم  یماـمت  یلدـمه  تدـحو و  - 2 ناهج . 

, داـصتقا رد  برغ  هب  یگتـسباو  یگدـنام و  بقع  زا  ندـش  اـهر  و  یکیژولونکت و ... یتعنـص ,  یملع ,  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  تفرـشیپ 
بالقنا تفگ : دیاب  یمالسا  ناریا  هدنیآ  دروم  رد  اما  یمالسا و ... يالاو  ياهشزرا  میلاعت و  هب  لمع  - 4 يروآ و ... نف  شناد و  تعنص , 

وربور یتافآ  عناوم و  اب  اسب  هچ  دهدیم و  همادا  شیوخ  تایح  هب  ثداوح  يایرد  رد  هدنز  يدوجوم  هباثم  هب  تسا و  یعامتجا  ياهدـیدپ 
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، ماظن لک  ياهتسایس  میظنت  اهدرواتـسد ، ظفح  بالقنا ، ياه  نامرآ  نتفای  ققحت  رد  مهم  لماع  بالقنا  نانمـشد  تافآ و  تخانـش  دوش ،
يزوریپ زا  سپ  هر ) ) يرهطم داتـسا  دـنزیم . مقر  ار  یبـالقنا  ره  هدـنیآ  هدـش و  بوسحم  تموـکح  تیعورـشم  ظـفح  تالکـشم و  لـح 

هتـشاد سرت  دوخ  زا  داـب  نونکا  (ص ...) ربماـیپ رمع  رخآ  ماـیا  عاـضوا  ریظن  میراد  رارق  یعـضو  رد  تسرد  اـم  زین  زورما  : » دومرف بـالقنا 
هجاوم بالقنا  یلعف  لیاسم  اب  لماک  تقد  ینیب و  عقاو  اب  رگا  دیشاب . هتشاد  سرت  دیاب  هک  تسا  بالقنا  تضهن و  ندش  فرحنم  زا  دیشاب .

هللا ال نا  هدعاق  ساسا  رب  و  نوشخاو »  » هدعاق ساسا  رب  نامبالقنا  تسکـش  میهد ، تلاخد  ار  اهیهاوخدوخ  تابـصعت و  نآ  رد  و  میوشن ،
یـضترم .«، ) دـش وربور  تسکـش  اـب  ساـسا  نیمه  رب  زین  مالـسا  ردـص  تضهن  هک  هنوگناـمه  هب  تسرد  دوب . دـهاوخ  عوقولا  یمتح  رّیغی 

بالقنا یـسانشبیسآ  تیمها  ترورـض و  اـب  طاـبترا  رد  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  (. 28 صـص 27 ـ  یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ،
، دباییم دشر  نآ  رد  هدرک و  ذوفن  یبالقنا  عماوج  نورد  هب  هک  تسا  بالقنا  ره  گرزب  نمـشد  عاجترا ، ای  تعجر  برکیم  : » دنیامرفیم

زورب هعماج و  رد  تحار  یگدنز  يویند و  ياهتنیز  هب  لاغتشا  ، یبلطایند اهنامرآ ، هب  تبـسن  ناناوج  ناهذا  رد  دیدرت  داجیا  داسف و  ذوفن 
يزودنا لام  لام و  هب  نتخادرپ  تسا . درگ  بقع  عاجترا و  برکیم  ریثأت  زا  ییاههناشن  یبالقنا ، رصانع  نایم  رد  یتالمجت  یگدنز  مئالع 

و تسا ، كانرطخ  رایـسب  داسف  کی  دوخ  هک  یلخاد  تافالتخا  رد  ندـش  ریگرد  يرادا ، داسف  یلام و  یقالخا ـ  ياهداسف  هب  ندـش  راچد 
ماما ( 17/10/1373 ناهیک ، .«، ) دنکیم ناریو  ار  يرگید  تقیقح  ره  یمالسا و  بالقنا  ینامرآ  خاک  عورـشمان ، طلغ و  ياهیبلطهاج  زین 

زمر نامه  یمالسا  بالقنا  ياقب  زمر  دیدرتیب  : » دننکیم یفرعم  نینچ  ار  بالقنا  موادت  زمر  دوخ  یهلا  یـسایس ـ  همان  تیـصو  رد  لحار 
دـصقم یهلا و  هزیگنا  نآ  یلـصا  نکر  ود  هک  دناوخ  دنهاوخ  خیرات  رد  هدـنیآ  ياهلـسن  دـنادیم و  تلم  ار  يزوریپ  زمر  تسا و  يزوریپ 

نیرتمهم (ع ) یلع ماما  دشابیم ». دصقم  هزیگنا و  نامه  يارب  هملک  تدـحو  اب  روشک  رـسارس  رد  تلم  عامتجا  یمالـسا و  تموکح  یلاع 
اورظن ام  : » دـنیامنیم یفرعم  يراـی  كرت  رگیدـکی و  هب  ندرک  تشپ  هقرفت ، يزوت ، هنیک  ار  اـهتضهن  تسکـش  بابـسا  بـالقنا و  عناوم 

نیا رب  ص 185 .) ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرـش  ( ؛ » هفلالا تتـشت  هقرفلا و  تعقو  نیح  مهروما  رخآ  یف  هیلا  اوراص  ام  یهلا 
اپون بالقنا  نیا  هک  يددعتم  ياهبیسآ  دناوتیم  مدرم  يراکمه  اب  یمالسا  ماظن  ایآ  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  یمالسا  ناریا  هدنیآ  ساسا 

ـ  فلا دومن : هصالخ  هتـسد  دنچ  رد  ناوتیم  ار  اهبیـسآ  نیا  هن : ای  دـنیآ  نوریب  اهنآ  زا  تیقفوم  اب  هتـشاذگرس و  تشپ  دـنکیم  دـیدهت  ار 
هب ییادـخ  تاـین  فادـها و  زا  اههشیدـنا  نداد  تـهج  رییغت  2 ـ هناـگیب . ياههشیدـنا  ذوفن  1 ـ زا : دـنترابع  یعاـمتجا  یگنهرف ـ  ياهبیـسآ 

نیب هقرفت  تسایـس و  ملع و  زا  نید  ندرک  ادـج  4 ـ یفنم . ییارگدـهز  طاقتلا و  ای  یطارفا  ییارگ  ددـجت  3 ـ ییادخ . ریغ  تاّین  فادـها و 
زکارم ءاشحف و  هئاشا  7 ـ يویند . ياهتنیز  هب  لاغتـشا  یبلطایند و  6 ـ یعامتجا . يرادا و  داسف  طرفم و  یـسارکوروب  5 ـ هاگشناد . هزوح و 
مامتان 1 ـ زا : دـنترابع  یـسایس  ياهبیـسآ  ب ـ  بـالقنا . ياهـشزرا  رییغت  8 ـ نمـشد . یتاغیلبت  یناور و  گـنج  زا  يریذـپ  ریثأـت  داـسف و 

ناهج و رـسارس  رد  لدـع  طسق و  هماقا  ملظ و  اب  هزرابم  یمالـسا ، بالقنا  یناهج  ياهنامرآ  لـیبق ، زا  تضهن  ياـهنامرآ  ققحت  نتـشاذگ 
دعوم دوـشیم و  هتـساک  اـهیراوشد  زا  هچ  ره  دـنیامرفیم ...« : هراـب  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  ناـبلط : تصرف  هنخر  2 ـ یمالـسا . تما  داحتا 
نمؤم نویبالقنا  اجیردت  هک  اجنآ  ات  دننزیم ، هنیس  تضهن  ملع  ياپ  رتروشرپ  رت و  مکحم  نابلط  تصرف  ددرگیم ، رت  کیدزن  رمث  ندیچ 

(. ص 92 ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالـسا  ياه  تضهن  یلامجا  یـسررب  يرهطم ، یـضترم  ...«، ) دننکیم رد  هب  نادیم  زا  ار  هیلوا  ناراکادف  و 
هب تبـسن  مدرم  یتواـفت  یب  4 ـ یمدرم . هوقلاـب  ياـهورین  زا  ندرکن  هدافتــسا  یلخاد و  تاــفالتخا  بادرگ  رد  ندــش  ریگرد  هـقرفت و  3 ـ

طلغ و ياـهیبلطهاج  6 ـ بالقنا . ياـهنامرآ  هب  تبـسن  دـیدرت  داـجیا  5 ـ اههاگـشناد . ندـش  یـسایس  ریغ  شیوخ و  یعاـمتجا  تشونرس 
هب یسایس  یماظن و  یگتسباو  ناهن و  راکشآ و  قیرط  هب  رامعتـسا  تشگزاب  8 ـ يدازآ . لالقتسا و  نتفرگ  رارق  عاعشلا  تحت  7 ـ عورشمان .

: دنکیم نایب  نینچ  ار  اهتموکح  یسایس  يداصتقا ـ  طوقس  للع  (ع ) یلع ماما  یمالـسا : بالقنا  يداصتقا  ياهبیـسآ  ج ـ  اهتردق و ... ربا 
ءوس درمـشرب : لود  لاوز  يارب  تلع  راهچ  ناوتیم  راذـتعالا ؛  هرثک  رابتعالا و  هلق  ریذـبتلا و  حـبق  و  ریبدـتلا ، ءوس  عبراب : رابدالا  لدتـسی  »

ناربج ياج  هب  ررکم  یهاوخرذع  دنمدوس  براجت  زا  نتفرگن  تربع  يداصتقا  رابنایز  ياههنیزه  اوران و  ریذبت  تیریدم  فعـض  ریبدـت و 
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1ـ درمـشرب : لـیذ  دراوم  رد  ناوتیم  ار  یمالـسا  بـالقنا  يداـصتقا  ياـه  بیـسآ  نیرتمهم  ص 354 ) ررد ، ررغ و  « ) هتــشذگ ياـهاطخ 
زا یـشان  ياهنارحب  هب  هجوت  مدـع  ای  يداصتقا  هعـسوت  نتفرگ  رارق  عاعـشلا  تحت  اکیرمآ 2 ـ صخالاب  اهتردـقربا ، هب  يداصتقا  یگتـسباو 

طابـضنا راک و  گنهرف  دوجو  مدـع  4 ـ روشک . يزرا  عبنم  تارداـص و  مـالقا  نیرتـمهم  ناونع  هب  تفن  هب  یگتـسباو  يداصتقا 3 ـ هعسوت 
رارق عاعشلا  تحت  نازودنا 7 ـ تورث  رثاکت  يزودنا و  لام  یگدنزاس 6 ـ ياهحرط  رد  تلود  ياههمانرب  زا  مدرم  ندش  ادج  یعامتجا 5 ـ

؛ ءاینغا هب  هدحیلع  تیانع  بالقنا و  ناتمعن  یلو  نیفعضتسم و  هب  یهجوت  یب  8 ـ ینغ . ریقف و  هلصاف  ندش  دایز  یعامتجا و  تلادع  نتفرگ 
، هدوب یمالسا  ناریا  بالقنا و  نازاس  هدنیآ  هک  جاودزا و )... نکسم ، لاغتشا ـ  لیبق  زا   ) ناوج لسن  عورشم  ياههتساوخ  هب  یهجوت  یب  9 ـ

تیوه تیوقت  تهج  رد  ناوج  لسن  هب  مالـسا  بالقنا و  ياهشزرا  لاقتنا  رد  يریذپهعماج  حیحـص  لماک و  دـنور  يریگلکـش  مدـع  و 
یم دـیدهت  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  قوف  ياهبیـسآ  مغریلع  اـما  یگنهرف و ... مجاـهت  برخم  تاـفآ  زا  يریگولج  ناـنآ و  یّلم  یمالـسا و 

رد یمالـسا  بالقنا  هدنزرا  تبثم و  ياهدرواتـسد  اهتیقفوم و  هب  یهاگن  دیامن  یم  میـسرت  ام  يارب  ار  مهبم  کیرات و  يا  هدـنیآ  دـیامن و 
 , هاگآ نالوئـسم  دوجو  يربهر ,  ماما و  طخ  یمالـسا ,  ياهـشزرا  هب  دنبیاپ  نامیا و  اب  یمدرم  دوجو  ددعتم , ياهنارحب  تالکـشم و  لح 
 , یملع حطـس  ءاقترا  هعماـج و  يونعم  يداـم و  تفرـشیپ  تهج  رد  شـالت  تالکـشم و  لـح  يارب  اـهنآ  يدـج  مزع  دـهعتم و  و  زوسلد ,

 . هللا ءاشنا  دوب  راودیما  یمالسا  ناریا  يارب  ناشخرد  الماک " يا  هدنیآ  هب  ناوت  یم  یکیژولونکت و ... یتعنص ,  یگنهرف , 

یم داهنـشیپ  کیروئت  هب  یلمع  تروص  هب  هعماج  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا و  یـسایس و  عضو  ندش  رتهب  يارب  ناوت  یم  ار  ییاهراکهار  هچ 
؟ دینک

شسرپ

کیروئت هب  یلمع  تروص  هب  هعماـج  يداـصتقا  یگنهرف و  یعاـمتجا و  یـسایس و  عضو  ندـش  رتـهب  يارب  ناوـت  یم  ار  ییاـهراکهار  هچ 
؟ دینک یم  داهنشیپ 

خساپ

رد ام ، اب  طابترا  رطاخ  هب  مه  هعماج و  عضو  تفرـشیپ  یلاعت و  دـشر و  هب  تبـسن  نات  هغدـغد  رظاخ  هب  مه  یلاـع  باـنج  زا  رکـشت  نمض 
نآ رب  ینتبم  هکلب  دنتـسین  ادـج  يروئت  زا  اهنت  هن  یلمع  ياهراکهار  ًالوا : میزاس : یم  ناشن  رطاخ  ار  لـیذ  تاـکن  امـش  شـسرپ  هب  خـساپ 

يانبم اـب  ًاـیناث : دومن . دـهاوخ  میـسرت  ار  یلمع  یئاـهراکهار  دوخ  يرظن  هاگدـید  اـب  سک  ره  لاؤس  نیمه  هب  خـساپ  رد  ور  نیا  زا  تسا ،
تعیرـش یهلا و  ناـیدا  نیرت  عماـج  مالـسا  نـید  و  تـسا ، رـشب  یعاـمتجا  يدرف و  يورخا ، يوـیند و  تداعـس  لـماع  نـید  اـم  کـیروئت 

يداصتقا یگنهرف و  یعاـمتجا و  یـسایس و  عضو  ندـش  رتهب  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  لـیذ  دراوم  تسا ، متاـخ  تعیرـش  (ص ،) يدـمحم
همهاو یب  هبئاش و  یب  هیجوت ، یب  هحماسم ، یب  رایع و  ماـمت  حیحـص و  يارجا  - 1 دشاب : رثؤم  دـیفم و  یلمع  ياهراکهار  ناونع  هب  هعماج 
تناها نیملـسم و  سوماـن  هب  ضرعتم  يدـعتم و  تسا ، مادـعا  شمکح  ضرـالا ، یف  دـسفم  ینید  تاروتـسد  ساـسا  رب  یمالـسا  ماـکحا 

لمع هنیمز  نیا  رد  بالقنا  نأـشلا  میظع  ربهر  يادـن  هب  اـم  اـیآ  اـما  ددرگ ، عطق  دزد  تسد  دـنوش ، ریزعت  دـیاب  ینید  ریاعـش  هب  ناگدـننک 
. دـندومن مادـقا  يداصتقا  یعامتجا و  داسف  اب  هزرابم  ياتـسار  رد  دوب  هتـسیاش  هتـسیاب و  هک  نانچنآ  ماـظن ، مرتحم  نیلوئـسم  اـیآ  میدرک !؟

تصرف یخرب  زین  ارجا و  ماقم  رد  تانایرج  دارفا و  نیب  رد  ضیعبت  رـشب ، قوقح  نایعدم  تارظن  زا  همه  او  يراک ، یـسایس  يدنب و  حانج 
ضیعبت یتاقبط ، فاکش  يداصتقا  یعامتجا و  تلادع  - 2 دوش . فرطرب  دیاب  هک  دنتـسه  هار  نیا  عناوم  هلمج  زا  نابلط  تعفنم  اه و  بلط 

اب دیاب  دنک . یم  لزلزتم  تسـس و  ار  عامتجا  کی  ياه  ناینب  هک  تسا  ملظ  رگید  يا  هدع  قلطم  تیمورحم  يا و  هدـع  رفاو  يدـنم  هرهب  و 
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هرهب دوخ  ياه  يدـنمناوت  صـصخت و  بسح  هب  مدرم  رثکا  ای  همه  يراک ، ياـه  تصرف  زا  هک  دوش  ذاـختا  یبیترت  بساـنم ، نیناوق  عضو 
رد مه ، اه  تایلام  عضو  رد  دنشکب . هآ  نارگید  دنشاب و  دنم  هرهب  یمسر  ریغ  یمسر و  لغش  نیدنچ  زا  هدع  کی  هک  نیا  هن  دندرگ ، دنم 

هناسانشراک ریغ  وحن  هب  نوناق ، عضو  رد  مه  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم  هک  ذخأ  ماگنه  رد  مه  دوش و  تقد  دیاب  يراذگ  نوناق  عقوم 
همه زا  یسرزاب  . 3 میوش . یم  هجاوم  رگید  یخرب  لامها  ضیعبت و  یخرب و  ياه  يزابلد  تسد و  اب  تاـیلام  نتفرگ  ماـقم  رد  مه  تسا و 

هن اـما  یـشاب  هتـشاد  سوساـج  دوخ  تلود  رد  دـیاب  وت  کـلام  اـی  دـندومرف : رتشا  کـلام  هب  (ع ) یلع هک  يا  هنوگ  هب  یتموکح  ياـهداهن 
. دـننک راک  تسرد  ات  تدوخ  لامع  نارازگراک و  يارب  سوساج  هکلب  نانآ  زا  يدازآ  بلـس  تیدودـحم و  داجیا  مدرم و  يارب  سوساج 

یم لـمع  هنوگ  هچ  دراد ؟ هدـهع  هب  ار  تیلوئـسم  نیا  یتلود و ...  تاسـسؤم  اـه و  تکرـش  هیرجم ، هیئاـضق ، هوق  سلجم ، رد  يداـهن  هچ 
یگنهرف یعامتجا و  يداصتقا و  دسافم  اه و  يریگ  هوشر  يزاب ، یتراپ  همه  نیا  دهاش  ام  ایآ  دش  یم  لمع  حیحـص  هنوگ  هب  رگا  دـننک ؟

.4 دـنوش ؟ یم  بوصنم  لوصا  نیا  هب  داقتعا  ساسا  رب  ًالوصا  ایآ  دـنناد ؟ یم  ناـمرف  نیا  هب  فظوم  ار  دوخ  نارادناتـسا  همه  اـیآ  میدوب !؟
ندرکن هلماعم  يزیتس و  راکبتسا  هیحور  دیدشت  یمومع 5 . قوقح  هب  نایدصتم  لاملا ، تیب  ناگدننک  لیم  فیح و  اب  دروخرب  رد  تیعطاق 
ینابیتشپ تافارحنا ، اب  دروخرب  تافارحنا ، ءاـشفا  رد  مدرم  يدـج  روضح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یسایس 6 . حلاصم  اب  اه  شزرا 

. تیالو ماقم  زا 

؟  تسیچ ینونک  رصع  رد  یمالسا  ءهعماج  زاین  نیرت  مهم 

شسرپ

؟  تسیچ ینونک  رصع  رد  یمالسا  ءهعماج  زاین  نیرت  مهم 

خساپ

یگنهرف و يرکف و  ظاحلزا  نانآ  مینادـب  ینعی  تسا ;  ینونک  رـصع  ناناملـسم  ياه  یگژیو  میـسرت  دـنمزاین  لاؤس ,  نیا  هب  عماج  خـساپ 
رد دنراد و  رارق  یتیعقوم  هچ  رد  ییافکدوخو ,  لالقتـسا  يزرواشک و  یتعنـص و  یملع و  تاهج  زا  زین  یعامتجا و  یـسایس و  یقالخا و 

یملع لیلحت  هیزجت و  دروم  توافتم ,  تیعضو  شیادیپ  للع  هتشذگ ,  رـضاح و  عضو  ءهسیاقم  زا  سپ  دنا ؟ هتـشاد  یتیعقوم  هچ  هتـشذگ 
یهاگآ تهج  اما  تسا ,  نوریب  راتفگ  نیا  تیفرظ  هلصوح و  زا  تسا و  هدهع ء  هب  لیلجت  هیزجت و  یسررب و  دقن و  هنوگ  نیا  دریگ . رارق 

نرق ود  یکی ـ  رد  تسرپ  هناگیب  ناشورف  گنهرف  هتخاب و  دوخ  نازیگنا  هنتف  هک  یناشیرپ  ياه  باوخزا  اـت  مینک  یم  يا  هراـشا  رادـشه  و 
. ددرگ لصاح  يرادیب  دنا , هدید  يولع  ءهعیش  دنمتریغ  ناناوج  صوصخ  هب  یمالـسا  تما  يارب  نونک  ات  يولهپ  نامززا  ًاصوصخم  ریخا ,
ات اج  نآ  زا  اقیرفآات و  ایسآ  زا  نیمز  ءهرک  دابآ  ءهدمع  تمسق  هک  دوب  هتشذگن  نرق  مین  مالسا  دلوت  زا  زونه  نمشد  تسود و  فارتعا  هب 
یم حتف  ار  اجک  ره  ناناملـسم  تفرگرارق .  مالـسا  یگدـنزاس  یـسایس و  یقالخا و  یگنهرف و  یملع و  یماظن و  ذوفن  ءهرطیـس  رد  اپورا ,

ناشدروخ رب  دندومن و  یم  مادقا  هسردم  دجـسم و  سیـسأت  هب  دنتخادرپ و  یم  مولع  گنهرف و  سیردت  غیلبت و  نآ و  ینادابآ  هب  دندرک ,
 : تـفگ یم  تخوـس و  یم  شیوـخ  ترـسح  هآ و  رد  و  دـیوگ : یم  هـک  دوـب  يا  هنوـگ  هـب  ناـنآ  دـیاقع  راـکفا و  بوـلغم و  ءهعماـج  اـب 

تشگرب و قرو  ینونک  رـصع  رد  اما  ( 1 .) دنداد یم  رارق  دوخ  قشمرـس  ار  ناناملـسم  شور  اپورا , ياه  تلم  ءهمه  شاک  يا  اراگدرورپ !
هچ رگا  برغ ,  يایند  دننک و  یم  یط  ار  یگدنام  بقعو  طاطحنا  نارود  دـندرک و  نت  هب  هنوراو  ار  یقرت  تفرـشیپ و  نیتسوپ  ناناملـسم 
ایآ دنا . هدومن  تفرـشیپ  ینف  یملع و  ياه  هبنج  زا  نکل  هتـشگ ,  ریزارـسطوقس  هب  هتـشذگ و  هعجاف  ءهلحرم  زا  یناسنا  یقالخا و  دـُعب  رد 

زیمآ تلذ  طاطحنا  تفر و  سپ  ناناملـسم و  میظع  تفرـشیپ  للع  دـیابن  دنتـسه , یمالـسا  تما  هعماج و  ءهدـنیآ  ناراد  هیالط  هک  ناناوج 
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یتمدخ مالـسا و  ناشخرد  خیرات  اب  ییانـشآ  تهج  مییامن ؟  ییاسانـش  ار  تلذ  تزع و  ياه  هشیر  ات  میهد  رارق  یـسررب  دروم  ار  ینونک 
هعلاطم تهج  ار  ریز  باتک  دـنچ  دـنا , هدومن  ینف  یملع و  ياه  هتـشر  یمامت  رد  تیرـشب  ندـمت  گـنهرف و  هب  شناوریپ  یهلا و  نید  هک 

ناریا مالسا و  لباقتم  تامدخ   2 یمیکح .  اضر  دمحم  نیملسم ,  شناد   1 میهد :  یم  خساپ  ار  امش  لاؤس  راصتخا  هب  مینک و  یم  یفرعم 
 . ینابرق نیدباعلا  نیز  نیملسم ,  طاطحنا  تفرشیپ و  للع   4 ینابرق .  نیدباعلا  نیز  یمالسا ,  ندمت  گنهرف و  خیرات   3 يرهطم .  دیهش  , 

تمظع رادتقا و  , رگید ترابع  هب  تسا .  نآ  زا  يوریپ  نآرق و  تخانش  نورق ,  راصعا و  ءهمه  رد  یمالـسا  تما  یـساسا  زاین  زیزع , ردارب 
تشگزاب  1 تسا .  نآ  عرف  يرگید  لصا و  یکی  هک  تسا ,  هتفهن  رما  ود  ءهیاس  رد  نانآ  زاتمم  تکوش  تردـق و  تشگزاـب  ناناملـسم و 

ءهمه داحتا   2 نداد .  رارق  یعامتجاو  يدرف  یگدـنز  ياه  هصرع  ءهمه  رد  شیوخ  یگدـنز  يامنهار  يولبات  ار  نآ  ینآرق و  یگدـنز  هب 
زا دیاب  ار  نیا  تسا و  نآ  حیحص  تفرعم  تخانش و  هب  ندروآ  ور  دنمزاین  نآرق  هب  تشگزاب  نآرق .  مچرپ  ریز  رد  اه  هقرف  مالـسا و  تما 

داحتا و تفرگ ,  رارق  ناسنا  لمع  يامنهار  نآرق ,  یتقو  دومن . ذخا  دنتـسه , نآرق  یقیقح  نارـسفم  قطان و  ِنآرق  هک  همئا :  تیبلا و  لها 
یم دـهد و  یم  رکذـت  ررکم  ار  مهم  رما  نیا  ( 2< .) دیوشن هدنکارپ  دینز و  دـیوگ : یم  وس  کی  زا  نآرق  اریز  ددرگ , یم  ققحم  تدـحو 

اه نآ  اریز  دننک , ذوفن  مه  نید  ياوتحم  رد  دنهاوخ  یم  هکلب  , دـننک داجیا  فالتخا  ناناملـسم  نایم  دـنددص  رد  اهنت  هن  نانمـشد  دـیامرف 
فیعـضت ددـص  رد  ایبنا  نایم  ضیعبت  هقرفت و  اب  هک  نانچ  دـننیب , یم  ناناملـسم  نایم  هقرفت  فالتخا و  رد  ار  دوخ  عفانم  یتسه و  تایح و 

يارب ار  نانآ  زیمآ  هئطوت  ياه  حرط  زا  رگید  یکی  ماعنا  هروس  رد  نآرق  < دـننکفا . ییادـج  شناربمایپ  دـندمآرب : نآ  ياـه  شزرا  نید و 
رامش هب  ینیمخ ,  ماما  ریبعت  هب  و  یفلتخم ـ  ياه  هار  یـسانشادخ  يارب  هچرگ  دیامرف . : یمو  دنک  یم  اشفا  ناناملـسم  نایم  فالتخا  داجیا 
عیمج هک  ار  یفارحنا  هار  اـما  هدرک ,  رکذ  درفم  ار  طارـص )  ) قـح هار  تسین .  شیب  یکی  قـح ,  هار  نید و  یلو  دراد , دوـجو  اـه ـ  ناـسنا 

ياه شکمـشک  اه و  عازن  تافالتخا ,  ریذـپان  ناربج  راب و  تراسخ  جـیاتن  راثآ و  يزوس ,  لد  اـب  نآرق  تسا .  هدومن  رکذ  تسا ,  لـیبس 
نیمارف زا  يوریپ  ادـخ و  ياهروتـسد  زا  تعاطا  دـیاب  تدـحو  قافو و  روحم  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  دزـشوگ  ار  ناناملـسم  ناـیم  یلخاد 
توعد دییایب  دیوگ : یم  نآرق  ارچ  ( 4 : .) دیامرف یم  نآرق  رگید  ییوس  زا  ( 3 : .) دیوگ یم  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  دشاب . : يربهر 
هاگدید زا  ایند ؟ رد  كرحتم  لاعف و  ياه  ناسنا  ایدندوب  ناتـسربق  ناگدرم  نآرق ,  نابطاخم  رگم  دنک ؟ هدنز  ار  امـش  ات  دـیریذپب  ار  نآرق 

ياج داحتا , یلدمه و  افعـضزا و  يریگتـسد  نواعت و  ینابرهم و  تبحم و  درب و  یم  رـس  هب  ینادان  لهج و  رد  هک  يا  هعماج  ای  درف  نآرق 
نتفرگ رارق  ياج  هب  هک  دنتـسه  یکرحتم  ياه  هدرم  اه , نآ  تسا ,  هداد  زواجت  ینمـشد و  هقرفت و  فالتخا و  ییوج و  ماـقتنا  هب  ار  دوخ 

هب ار  دوخ  نخس  یناوت  یمن  وت  ( 5;) روبقلا دیامرف : یم  ای  و  دیوگ : یم  ربمایپ  هب  دنوادخ  اذـل  دـنور و  یم  هار  نیمز  يور  كاخ ,  ریز  رد 
هدرم وا  رد  یگدنز  تایح و  حور  هک  یـسک  اما  دنراذگ , یم  ربق  لخاد  ار  يا  هدرم  ره   < یناسرب . دـنا  هتفخ  اهروگ  رد  هک  نانآ  شوگ 

یتسرپ حانج  هکلب  ییارگ ,  حاـنج  بّزحت و  تیموقو ,  تیلم  تورث ,  تردـق ,  توهـش ,  ربق  تسا .  نوفدـم  یفلتخم  ياـهربق  رد  تسا , 
هدرم ناناملـسم  رد  یمالـسا  حور  زورما  : دـیوگ یم  يروهال  لابقا  دـشاب . هتـشاد  هراشا  هتکن  نیمه  هب  هفیرـش  ءهیآ  رد  هب  ریبعت  دـیاش  و ...

دمحم خیش  ( 6 .) درذگ یم  لاس  دصناپ  یمالـسا  رکفت  ندرم  خیرات  زا  دنا ) هتـشاذگرانک  دوخ  یگدـنز  ءهنحـص  زا  ار  نآرق  نوچ   ) تسا
یقروا پـ  ) هیآ 103  3  ) نارمع لآ  یقروا 2. پـ  ) ص 105 نیملسم ,  شناد  یمیکح ,  اضر  دمحم  یقروا 1. پـ ( ) 7 : .) دیوگ یم  يرصم  هدبع 

ءهیآ  8  ) لافنا یقروا 4. پـ  ) ص 51 اه , لح  هار  مالـسا و  ناهج  رد  یگدنام  بقع  تفرـشیپ و  للع  یـسررب  يدورگنل ,  يروشاع  نسح  .3
زا یعمج  یقروا 7. پـ  . ) صیخلت اــب  ص 84  یمالـسا ,  رکفت  ياـیحا  يرهطم ,  یـضترم  یقروا 6. پـ  ) ءهیآ 22  35  ) رطاف یقروا 5. پـ  ) 24

ص 19 همدقم ,  ج 1  ناربمایپ ,  متاخ  دمحم  ناگدنسیون , 

؟  تسا هجوت  لباق  یتاکن  هچ  ندش  دنم  تداعس  يارب 

شسرپ
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؟  تسا هجوت  لباق  یتاکن  هچ  ندش  دنم  تداعس  يارب 

خساپ

لـلع و هک  تسا  هدرک  قـالطاار  یـسک  هب  تهج  نآ  زا  برع  تسا .  کـمک  نوع و  موـهفم  نمـضتم  يوـغل ,  ءهشیر  بسح  هب  تداـعس 
هب تداعـس  عقاو  رد  ( 1 .) دهد یم  ار  شیاسآو  یـشوخ  رورـس و  ینعم  فرع ,  بسح  هب  اما  دـشاب , هدـمآ  وا  تنواعم  کمک و  هب  بابـسا 

میظنت حرط و  دـیوگ : یم  يرهطم  داتـسا  تسا .  هبناج  همه  تداعـس ,  نوچ  تسین ,  اهوزرآ  هب  لین  ندوب و  شوخ  ندرب و  تذـل  ياـنعم 
ندـش هتفکـش  زا  تداعـس  اریز  دوـش , هتخانـش  دراد , هک  یموـتکم  ياهدادعتـسا  ماـمت  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رب  عرف  تداعـس ,  ءهماـنرب 

 , یناسنا ياهدادعتـسا  مامت  هک  دوش  یم  لصاح  یتقو  یقیقح  تداعـس  دوش . یمادـیپ  اـه  هوق  نتفاـی  تیلعف  روهظ و  زورب و  اهدادعتـسا و 
نینچ میظنت  حرط و  ات  دوش , هتخانـش  دیاب  شیاهدادعتـسا  ءهمه  اب  ناسنا  دسرب . تیلعف  هب  هّوق  زا   , يو دوجو  ِیلاع  ياهدادعتـسا  صخالاب 

هدش تعنص  ملع و  رد  رشب  بیصن  هک  یمیظع  ياه  تفرـشیپ  ءهمه  اب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  رگید  فرط  زا  ددرگ . رـسیم  نکمم و  يا  همانرب 
 ; تسا هتخانشان  يدوجوم  زونه  ناسنا  هتفرگ ,  تروص  نارادناج  تاتابن و  تادامج و  يایند  رد  هک  يروآ  تفگش  تایفـشک  ءهمه  اب  و 

تخانش يارب  ساسا  نیا  رب  ( 2 .) دنک میظنت  ار  رشب  تداعس  حرط  دناوت  یم  دوش  یعدم  تسا  هتسناوتن  رـشب  ملع  زونه  درک  لوبقدیاب  سپ 
دروم يدام  يونعم و  تهجزا  ناج و  مسج و  ءهبنج  زا  ار  رشب  مالسا  میورب .  ترتع  نآرق و  غارس  هب  دیاب  یتخب  شوخ  تداعـس و  لماوع 

ور نیا  زا  دناد ; یم  يدام  تالیامت  زا  حیحصء  هدافتـسا  یحور و  تالامک  زا  يرادروخرب  رد  ار  ناسنا  تداعـس  تسا و  هداد  رارق  هجوت 
زا ار  يدارفا  رصع , ءهروس  رد  دیجم  نآرق  ادخ ; هب  نامیا   1 زادنترابع : هک  دناد , یم  رثؤم  تداعس  لیصحت  رد  ار  يونعم  يدام و  یلماوع 

دیجم نآرق  يزاسدوخ ;  اوقت و   2 دنوش . یم  لئان  راگتسر  حالف و  هب  اه  نآ  دنراکوکینو . نمؤم  دارفا  نآ  تسا و  هدرک  ینثتسم  نارـسخ 
يدورو ِرد  یگدنز و  هار  ام  هب  هک  دنا  هدمآ  یهلا  ناربمغیپ  دیوگ : یم  يرهطم  داتسا  ( 3 : .) دیامرف یم  تحارص  هب  دنگوس  هدزای  زا  سپ 

هنیک یتسرپ ,  تعفنم  تنایخ ,  غورد ,  يزاب ,  سوه  يراکدب ,  يدب ,  دننامهفب  رـشب  هب  دنا  هدمآ  دنهد . ناشن  ار  یتخب  شوخ  یگدنز و 
شوخ یگدنز و  يدورو  ِرد  تسین .  رطاخ  تیاضر  شمارآ و  تداعـس و  هب  ندیـسر  قیرط  یگدنز و  يدورو  هار   , یتسرپ دوخ  يزوت و 

تایونعم و هب  داقتعا  ناـمیا و  اـهنت  تسا .  یناـبرهم  یهاوخریخ و  یقـالخا و  ماکحتـسا  یتسرد و  یتسار و  يراـکوکین ,  یکین و   , یتخب
یم رـسیم  ار  تداعـسو  دـنک  یم  نیمأـت  ار  رطاـخ  تیاـضر  مارآ و  ار  بلق  هک  تـسا  سدـقم  تاداـقتعا  نآ  ساـسا  رب  يراـکوکین  سپس 
يور و  ( 5 : ,) دیامرف یم  دناد و  یم  ادخ  دای  ار  حور  شمارآ  یشوخ و  يارب  هلیسو  لماع و  نیرت  مهم  دیجم  نآرق  ادخ ; دای   3 ( 4 .) دزاس
میرک نآرق  حلاص ;  لمع   4 ( 5< .) دوش یم  گنت  شا  یگدنز  دنادرگ , دیامرف : یم  دناد و  یم  يزور  هیس  لماع  ار  ادخ  دای  زا  ندنادرگ 

یم ناسنا  تداعـس  تاـیح و  ءهیاـم  ار  هبوتو  یهلا  ياـه  تمعن  رکـش  رکنم , زا  یهن  فورعم ,  هب  رما  ادـخ , هار  رد  داـهج  دـننامه  يروما 
: دیامرف یم  6 ادخ لوسر  یتیاور  رد  هتـسیاش ;  لزنم  دنزرف و  رـسمه ,  6 ( 6 : .) دیامرف یم  مرکاربمایپ 6 ناگرزب ;  اب  ینیـشن  مه   5 دسانش .

موهفم دروم  رد  ( 9 : .) دنک یم  لقن  یلع 7 ماما  زا  قداص 7 ماما  يریخ ;  هب  تبقاـع   8 ( 8 : .) دیامرف یم  یلع 7 ماما  يریذپ ;  دـنپ   7 ( 7 .)
تالاقم يرهطم ,  داتسا  یقروا 1. پـ . ) دـیوش دـنم  هرهب  لوا  ج  تیبرت ,  تثارو و  رطن  زا  كدوک  باـتک  ءهعلاـطم  زا  تداعـس ,  ءهدرتـسگ 

اه تمکح  یقروا 4. پـ  ) ءهیآ 9  91  ) سمش یقروا 3. پـ  ) ج 2 ص 96 یفسلف ,  تالاقم  يرهطم ,  داتسا  یقروا 2. پـ  ) ج 2 ص 60 یفسلف , 
ج راونالاراحب , یقروا 7. پـ  ) ج 74 ص 185 راونالاراحب , یقروا 6. پـ  ) ءهیآ 124  20  ) هط یقروا 5. پـ  . ) صیخلت اب   41 ص 40 ـ اهزردنا , و 

ج 9 ص 250 هنومن ,  ریسفت  یقروا 9. پـ  ) هبطخ 85 مالسالا ,  ضیف  ءهغالبلا  جهن  یقروا 8. پـ  ) 104 ص 98

؟  هچ ینعی  جیسب 
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شسرپ

؟  هچ ینعی  جیسب 

خساپ

 : نیعم گنهرف  یقروا 1. پـ  ) بالقنا ياهدروآ  تسد  زا  تسارح  ظفح و  يارب  نافعضتشم  جیـسب  ندوب )(.  زّهجم  یگدامآ و  ینعی  جیـسب 
هر ینیمخ  ماما  ترضح  نامرف  هب  ناریا  یمالسا  دنمهوکش  ِبالقنا  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  ياه  هئطوت  يزاس  یثنخ  و  جیـسب .  هدام ء :

ماما دش . لیکش  رد 1358/9/5 درک , فرص  ناریا  تلم  تفارـش  تزع و  مالـسا و  ءهملک  يالتعا  يارب  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  مامت  هک 
همه رد  نارادـساپ  هاپـس  فرط  زا  هدـش  مالعا  ياه  لحم  هب  هعجارم  اب  زیزع  ناـناوج  نافعـضتسم  جیـسب  لیکـشت  زا  سپ  دومرف . : ینیمخ 
هیلع قح  ياه  ههبجرد  سدقم  عافد  نارود  رد  نامرهق  نایجیسب  دندرک . یماظن  تامیلعت  نتفرگارف  هب  عورـش  یمالـسا ,  نهیم  ياهرهـشء 
نامز ماما  دوخ  يالوم  بلق  ههبج ,  مدقمطوطخ  تخس و  ياه  هاگمزر  رد  هناقشاع  روضح  اب  دندیرفآ و  یندنامدای  هب  ياه  هسامح  لطاب 

هاپس و زا  معا  یماظن  ياهورین  ههبج ,  رد  نایجیـسب  روضحاب  دندومن . ماکان  ار  نمـشد  داش و  ار  ینیمخ  ماما  ترـضح  شقح  رب  بیان  7و 
یلـصا ساره  مه  زورما  دنداد . ماجنا  یثعب  نمـشد  هیلع  رثؤم  تالمح  ودندرک  یم  ساسحا  رت  شیب  يوزاب  تردـق  حور و  تّوق  شترا , 

ياهورین ریاس  نایجیـسب و  ياه  يروالد  قطانم  دـشاب . یم  هنحـص  رد  نمؤم  مدرم  فک و  رب  ناـج  نایجیـسب  روضح  زا  بـالقنا  نانمـشد 
هر ینیمخ  ماما  هاگدـید  رد  دـشاب . یم  نامروشک  زیزع  مدرم  ناگتخوسلد و  ناقـشاع و  هاگترایز  هلاس  همه  مزر ,  ياه  نادـیم  رد  یماظن 
رد روشک  زیزع  ناناوج  ياربار  یجیـسب  ءهیحور  تئایلوا ,  مارتحا  هب  ادـنوادخ ! دومرف . : هک  دـندوب  رادروخرب  یـشزرا  نانچ  زا  نایجیـسب 

. امرف تیانع  نارود  ءهمه 

؟ دشاب هتشاد  یعامتجا  یسایس و  زا  معا  یتایصوصخ  هچ  دیاب  ناملسم  درف  کی 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  یعامتجا  یسایس و  زا  معا  یتایصوصخ  هچ  دیاب  ناملسم  درف  کی 

خساپ

نآ يارجا  مالسا و  نیناوق  هب  تبسن  دشاب و  دهعتم  دنب و  ياپ  نآ  هب  دیاب  تسا و  هتفریذپ  رترب  ءهدیا  کی  ناونع  هب  ار  مالسا  ناملسم  کی 
روشک رد  نوچ  دـنکن و  تیامح  نارالاساغوغو  نادـسفم  زا  دریگب و  ارف  ار  هعماج  هانگ  داسف و  هک  دراذـگن  دـشاب و  اشوک  هعماج  رد  اـه 

یم گرزب  ناطیش  ار  اکیرمآ  درادن و  شزاس  رـس  یجراخ  یلخاد و  نارگلواپچ  اب  هک  تسا  هدش  اپ  رب  مالـسا  ناونع  هب  یتموکح  ام  زیزع 
اب هک  اکیرمآ  دنک  یم  هدهاشم  ار  رگرامعتسا  ياهتردق  رگید  اکیرمآ و  شقندیآ  یم  دوجو  هب  مالسا  يایند  رد  هک  يدسافم  مامت  دناد و 
یم یعس  دش , هدنار  روشک  نیا  زا  موب  زرم و  نیا  كدوک  ناوج و  نز و  درم و  نارازه  یناشفناجاب  ربکا و  هّللا  راعش  اب  یمالسا و  بالقنا 

عاونا اب  تیوه  یب  هدزبرغ و  يا  هدـع  هنافـسأتم  ددرگرب و  لوا  ءهناخرـس  هب  هرابود  هرزابم  لاـس  تسیب  زا  سپو  دوش  دراو  هرجنپ  زا  دـنک 
هزاـجا تسا  یمالـسا  بـالقنا  یلـصا  نکر  هک  هـیقف  تیـالو  زا  تعاـطا  اـب  زیزع  ناـناوج  امـش  یلو  دـنراد  راـک  نـیا  رد  یعـس  اهدـنفرت 

هر  ) ینیمخ ماما  . دنک هتکید  روشک  نالوئسم  هب  ار  دوخ  ياهتسایس  دوش و  طلسم  روشک  نیا  رب  هرابود  لیئارـسا  اکیرمآ و  هک  داددیهاوخن 
گنهرف هک  ییاه  تنطیش  اب  ناناوج  دیاب  هک  نیا  مود  ءهتکن  دسرن . یبیسآ  امش  بالقنا  هب  ات  دیشاب  هیقف  تیالو  نابیتشپ  هراومه  دومرف : ( 
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تمارک تفارـش و  یگنادرم و  تفع و  تریغ و  هک  یبرغ  گـنهرف  دـنک . هزراـبم  دـنک  یم  دراو  روـشک  نیا  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  یبرغ 
اب ار  بالقنا  ناوج  لـسن  هدرب و  موجه  اـم  روشک  هب  راو  لیـس  دـنک و  یم  یهت  دوخ  تیوه  زا  ار  ناـسنا  دریگ و  یم  ناـسنا  زا  ار  یناـسنا 

نمشد و ياهدنفرت  زا  شنیب  تقداب و  دیاب  ام  ناناوج  دنک . یم  بذج  دوخ  هب  لذتبم  ياهراونو  اه  ملیف  اه و  سکع  تنرتنیا و  هراوهام و 
اب زاین  زار و  هغـالبلا و  جـهن  نآرق و  ءهعلاـطم  اـب  موس :  ءهتکن  دراد . هگن  ملاـس  ار  دوخ  یگنهرف  نوخیبش  زا  بـالقنا  مظعم  ربهر  ریبعت  هب 

یهاگآ رب  مینک و  تیوقت  ار  دوخ  یمالـسا  ینید و  دـُعب  هعمج  ياهزامنو  دـجاسم  رد  روضح  اب  ًاصوصخم  زاـمن  هب  نداد  تیمها  ادـخ و 
ثداوح دنزگ  زا  مظعالا 7 هّللا  هیقب  ترـضح  ياه  ّتبحم  ءهیاس  رد  زیزع  ناناوج  امـش  هّللاءاش  نا  مییازفایب  دوخ  یتفرعم  یمالـسا و  ياـه 

. دیشاب ترضح  نآ  مشچ  ینشور  ثعاب  دینامب و  ظوفحم  نوصم و 

؟ تسیچ يرشب  عماوج  ریاس  ام و  ۀعماج  یلصا  لکشم  امش  رظن  هب 

شسرپ

؟ تسیچ يرشب  عماوج  ریاس  ام و  ۀعماج  یلصا  لکشم  امش  رظن  هب 

خساپ

يرـشب عماوج  ریگنماد  هک  يدرد  نیرتشیب  تسا . سفن  بیذـهت  قالخا و  دوبمک  نونک  ات  ادـتبا  زا  يرـشب  عماوج  مامت  لکـشم  اـم  رظن  هب 
یم تشهب  هکلب  ناتسلگ  ناهج  دنشاب  انعم  مامت  هب  یمالسا  قالخا  هب  قّلختم  بّذهم و  اه  ناسنا  ۀمه  رگا  تسا . دوبمک  نیا  ۀیحان  زا  هدش 

لابند اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ایند  رد  تایانج  همه  نیا  دننک . یم  یگدنز  يزواجت  ملظ و  چیه  نودـب  مه  رانک  رد  همه  هک  دوش 
یم لاؤس  ریز  ار  تیرـشب  هک  هنک  یم  زورب  ناهج  رد  يدسافم  اه ،  ماقم  اهتردق و  اه ، هحلـسا  اهملق ، اه ،  نابز  زا  دنتـسین . سفن  بیذـهت 

نحن ءامّدلا و  کفـسی  اهیف و  دسُفی  نم  اهیف  لعجتأ  دنتفگ : هکئالم  دنیرفآیب  ار  ناسنا  تساوخ  یم  دنوادخ  یتقو  هک  دوبن  تهج  یب  درب . 
ار وت  هکئالم  ام  دـنک .  يزیرنوخ  دـنک و  داسف  نیمز  يور  رد  هک  ینیرفآیب  يدوجوم  یهاوخ  یم  اـیآ  [ 5 .] کل سدقن  كدمحب و  حّبـسن 
ملظ و هنوگچیه  نانآ  بناج  زا  هک  دنتـسه  زین  یبّذـهم  كاپ  دارفا  اـه ،  ناـسنا  نیب  رد  اـّما  مینک . یم  سیدـقت  ار  وت  میئوگ و  یم  حـیبست 

ۀیآ 30. ( 2 هرقب ( [ 5]1 دوش . یمن  دراو  رگید  دارفا  هب  یتیانج 

؟ هاگشناد رد  ای  هزوح  رد  تسا ، يا  هتشر  هچ  رد  لیصحت  عون  نیرتهب 

شسرپ

؟ هاگشناد رد  ای  هزوح  رد  تسا ، يا  هتشر  هچ  رد  لیصحت  عون  نیرتهب 

خساپ

هاگتسد دشاب . وا  يرکف  یحور و  ییاناوت  هقیلس و  قوذ و  قباطم  هک  دنک  بیقعت  ار  يا  هتـشر  ناوج  هک  تسا  نیا  یبایماک  زومر  زا  یکی 
ياـه خرچ  شدرگ  يارب  هکلب  تسا ، هداـهنن  تعیدو  هب  ار  راـک  ۀـمه  ییاـناوت  رـشب  دارفا  ۀـمه  رد  هدـیرفاین و  تخاونکی  ار  همه  شنیرفآ 

ار يراک  و  دراد ، ار  نآ  قوذ  هک  دنک  لابند  ار  يا  هتـشر  کی  ره  ات  تسا . هدیرفآ  یـصوصخم  ياه  دادعتـسا  قوذ و  اب  ار  دارفا  عامتجا ،
نیا زا  فارحنا  لولعم  ناناوج ، ياه  یماکان  اه و  تکش  زا  يا  هراپ  دریگ . یم  همـشچرس  وا  يرطف  يورین  نطاب و  قشع  زا  هک  دهد  ماجنا 
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هک يا  هتـشر  ره  رد  امـش  رگا  نیاربانب  دبایرد . ار  شقوذ  هک  تسا  یـسک  تخب  شوخ  تسا . يروش  يرـس  ره  رد  هک  تسا  مّلـسم  لصا 
هتشاد ار  شدادعتسا  دیـشاب و  دنم  هقالع  يوزوح  سرود  هب  هچ  نانچ  هتبلا  تسا . رتشیب  شتیقفوم  دییامن ، لیـصحت  تسا  نات  هقالع  دروم 

مولع هک  تسا  رتهب  دیشاب  هتـشاد  هقالع  زاب  بناوج  ۀمه  ۀظحالم  اب  دیـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  يونعم  يدام و  رظن  زا  ار  شا  هدنیآ  دیـشاب و 
. دییامن باختنا  ار  يوزوح 

؟ تسیچ یعامتجا  روطت  خیرات و  كرحت  لماع 

شسرپ

؟ تسیچ یعامتجا  روطت  خیرات و  كرحت  لماع 

خساپ

اهداژن یخرب  خیرات ، ةدنرب  شیپ  یـساسا  لماع  هّیرظن ، نیا  قبط  يداژن : ۀّیرظن  . 1 دوشیم : حرط  لکـش  نیا  هب  یتاّیرظن  هلأسم  نیا  ةرابرد 
يوسنارف فورعم  فوسلیف  ونیبوگ » تنک  . » دنرادن رگید  یضعب  دنراد و  ینیرفآ  گنهرف  ینیرفآ و  نّدمت  دادعتسا  اهداژن  یضعب  دنتـسه .

، تعنـص ةدننکدیلوت  گنهرف و  ةدنروآدوجو  هب  نّدمت و  ةدـنزاس  لماع  هیرظن ، نیا  قبط  ییایفارغج : ۀـّیرظن  . 2 تسا . هّیرظن  نیا  رادـفرط 
دنمـشناد ویکـستنم  دنـشابیم . نیرفآوـن  هدـنرب و  شیپ  هک  دنـشابیم  صاـخ  ياـههقطنم  صاـخ و  ياـهمیلقا  نـیا  تـسا . یعیبـط  طـیحم 
ّتیرثکا هیرظن  نیا  قبط  نانامرهق : ۀّیرظن  . 3 تسا . هّیرظن  نیا  رادفرط  نیناوقلاحور  فورعم  باتک  رد  مهدفه ، نرق  يوسنارف  سانشهعماج 

ّتیلقا کی  ياهعماج  ره  رد  شیب  مک و  هراومه  اما  دنانارگید ؛ تعنـص  هشیدنا و  ةدننک  فرـصم  دنور ، هلابند  دنراکتبا ، دـقاف  رـشب  دارفا 
دراو دنناریم و  ولج  هب  ار  خیرات  هک  دنتسه  نانآ  دراد و  دوجو  تعنص  ةدننیرفآ  هشیدنا و  ةدننکدیلوت  زاتشیپ ، ورـشیپ و  رگعادبا ، رکتبم ،

هیرظن نیا  رادـفرط  سکرام  لراک و  يداصتقا : ۀـیرظن  . 4 دراد . ياهیرظن  نینچ  یـسیلگنا  فوسلیف  لیالراک » . » دننکیم يدـیدج  ۀـلحرم 
دربیم ولج  ار  خیرات  هچنآ  سپ  تسا . یهلا  ۀغلاب  تمکح  هنامیکح و  ّتیـشم  هاگولج  خیرات ، تارّوطت  تالّوحت و  یهلا : ۀّیرظن  . 5 تسا .
ًالومعم هک  تسا  یتاّیرظن  اهنیا  تسا . هّیرظن  نیا  رادـفرط  فورعم ، فقـسا  خّروم و  هئوسوب » . » تسا دـنوادخ  ةدارا  دزاـسیم  نوگرگد  و 
فـشک یپ  رد  هک  خیرات  ۀکّرحم  تلع  هب  تایرظن  نیا  ًابلاغ  ام  رظن  زا  دوشیم ، حرط  خیرات  ۀکّرحم  للع  ناونع  هب  خیرات  ۀفـسلف  بتک  رد 
خیراـت ۀفـسلف  زار  اـما  تسا ، حرط  لـباق  تهج  نیا  زا  تسا و  هناسانـش  هعماـج  هیرظن  کـیداژن  ۀـّیرظن  ٌـالثم  دوشیمن . طوبرم  میتسه  نآ 

نیا ییایفارغج . ۀّیرظن  نینچمه  دیاشگیمن . ار  خیرات  كّرحت  زار  اهداژن  ۀـمه  ای  دـشاب  داژن  کی  لماع ، هکنیا  دـنامیم . لوجهم  نانچمه 
رتطبریب اهنیا  زا  تسا . یقاب  دوخ  ياج  رس  یلصا  شـسرپ  اما  تسا . يدیفم  یـسانش  هعماج  ۀلأسم  کی  هب  طوبرم  دوخ  ۀبون  هب  زین  هّیرظن 

تابجوم و للع و  بابسا و  ۀمه  اب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ملاع ، ۀمه  تسا ؟ یهلا  تّیـشم  هاگهولج  هک  تسا  خیرات  اهنت  رگم  تسا . یهلا  ۀّیرظن 
لّوحتم و یگدـنز  هکنانچمه  تسا . هّیوّسلایلع  ناهج  لـلع  بابـسا و  ۀـمه  اـب  یهلا  تّیـشم  تبـسن  تسا . یهلا  تّیـشم  هاـگهولج  عناوم ،

خیرات يداصتقا  ۀّیرظن  تسا . یهلا  ّتیشم  هاگهولج  مه  لسع  روبنز  تخاونکی  تباث و  یگدنز  تسا ، یهلا  ّتیشم  هاگهولج  ناسنا  رّوطتم 
دنکیم نشور  ار  خیرات  تّیوه  تّیهام و  طقف  هدش ، حرط  هک  تروص  نیا  هب  خیرات  يداصتقا  ۀـیرظن  تسا . یلوصا  یّنف و  ۀـبنج  دـقاف  زین 

ای دشاب  تسرد  هکنیا  زا  ّمعا  نانامرهق ، ۀّیرظن  تسا . یخیرات  رهوج  نیا  ضارعَا  ۀلزنم  هب  رگید  نوؤش  ۀـمه  تسا و  يداصتقا  يّدام و  هک 
. دوشیم طوبرم  خیرات  كّرحم  لماع  هب  ینعی  خیرات ، ۀفسلف  هب  ًامیقتسم  تسردان ،

. دیربب مان  ار  حلاص  هعماج  طیارش  مئالع و 
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شسرپ

. دیربب مان  ار  حلاص  هعماج  طیارش  مئالع و 

خساپ

یب دـنناوتب  هعماـج  يازجا  دارفا و  هک  تسا  نیا  تسخن ، طرـش  درک : میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  ناوت  یم  ار  حـلاص  هعماـج  طیارـش  مئـالع و 
يا هعماج  دنامب . ناما  رد  همه  ناج  دوشن و  دیدهت  نانآ  یتمالـس  یگدنز و  دنهد و  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  نآ ، رد  هغدـغد  بارطـضا و 

هتـشاد یلام  تینما  هعماج ، ياضعا  هک  تسا  نآ  مود ، طرـش  تسا . يدـساف  هعماج  کش  یب  دنـشاب ، هتـشادن  یناج  تینما  شیاـضعا  هک 
ای دنـشکب ، شتآ  هب  ار  ناشیاهرازتشک  دـننک ، ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  دـنزیرب و  بمب  دـننک ، دوباـن  ار  مدرم  لاوما  هعماـج ، رد  رگا  دنـشاب .

دراو هعماج  ياضعا  هب  یلام  نایز  رگید ، لکـش  ره  هب  ای  دـشاب و  هتـشادن  ار  لماک  هدزاب  هک  دـننک  داـجیا  ناـشعرازم  اـهغاب و  يارب  یتفآ 
هیآ دنتـسه . دـسفم  دـننکب ، ار  اهراک  نیا  دـننزب و  اه  تنایخ  هنوگ  نیا  هب  تسد  هک  یناسک  تسا و  یعاـمتجا  داـسف  یعون  مه  نیا  دوش ،

، هعماج ياضعا  تسا . هعماج  رد  دارفا  تیثیح  وربآ و  ظفح  موس ، طرـش  دراد . رظن  دراوم  نیا  همه  هب  لسنلا )) ثرحلا و  کـلهی   )) هفیرش
یناسک درادن ، تینوصم  دارفا  تیـصخش  يا  هعماج  رد  رگا  دنامب ، ظوفحم  هعماج  رد  ناشتمرح ، تیـصخش و  وربآ ، ضرع ، دنراد  راظتنا 

عون کی  هب  هدولآ  زین  يا  هعماج  نینچ  دوش ، یم  دیدهت  ناشیوربآ  دندرگ و  یم  مهتم  هانگ  یب  دارفا  دـنوش ، یم  تیـصخش  رورت  قحان  هب 
هعماج کی  رد  دشاب . مکاح  هعماج  دارفا  نیب  رد  دیاب  هک  تسا  لباقتم  فطاوع  یلدـمه و  تدـحو ، مراهچ ، طرـش  تسا . یعامتجا  داسف 

، دنزرف ردپ و  رهوش ، نز و  نیب  یگداوناخ ، یگدنز  رد  هک  نانچ  دشاب ؛ رارقرب  حیحـص  طباور  هعماج  ياههورگ  دارفا و  نیب  دـیاب  حـلاص 
موهفم يونعم )) تیثیح   )) هتبلا تسا . هعماج  ياضعا  يونعم  تیثیح  ظفح  مجنپ ، طرـش  دراد . دوجو  ردارب و ...  رهاوخ و  دـنزرف ، رداـم و 
تیثـیح زا  اـم  روظنم  اـما  درک ، یقلت  يونعم  تیثـیح  ناوـت  یم  مه  ار  وربآ  ضرع و  تیـصخش و  عوـضوم  ینعم  کـی  هب  دراد و  یعیـسو 

تسا و يرظن  یلقع و  لئاسم  هب  طوبرم  هک  راکفا  دـیاقع و  لـثم  تسا ؛ ناـسنا  ناور  لـقع و  هب  طوبرم  داـعبا  فرـص  اـج ، نیا  رد  يونعم 
. تسا یناور  لئاسم  هب  طوبرم  هک  قالخا 

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  اهماظن و  یعامتجا  دعُب 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  اهماظن و  یعامتجا  دُعب 

خساپ

، مالسا ياهماظن  ناکحا و  زا  يا  هدمع  شخب  تسا . هداد  رارق  هّجوت  دروم  نآ  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  مالسا 
. اهنیا دـننام  داصتقا و  هب  طوبرم  ماکحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ ، هار  رد  داهج  ربهر ، ماـما و  نییعت  لـیبق  زا  تسا ; یعاـمتجا 
، دسرب تداعس  هب  دناوت  یمن  رگیدکی  اب  يراکمه  عامتجا و  نودب  ناسنا  هک  تسا  تهج  نادب  مالـسا  رد  یماکحا  اهماظن و  نینچ  دوجو 
. دراد یهلا  یحو  هب  زاین  زین  یعامتجا  یگدـنز  هنیمز ي  رد  دراد  یهلا  ییامنهار  هب  زاین  شیوخ  يدرف  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  هنوگ  نامه 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )
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؟ دنبای تسد  تداعس  هب  دنناوت  یم  ناناملسم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دنبای تسد  تداعس  هب  دنناوت  یم  ناناملسم  هنوگچ 

خساپ

هک یتقو  ات  اریز  دنـشاب ; یکتم  ریغ  لقتـسم و  ياهتموکح  ياراد  هک  دننک  بسک  ار  تمظع  تداعـس و  دنناوت  یم  یتروص  رد  ناناملـسم 
تمظع و یملع و  دـشر  دـنناوت  یمن  دنتـسه ، هدـناشن  تسد  رودزم و  ياهتموکح  يرامعتـسا و  گرزب  ياـهروشک  تراـسا  تحت  اـهتلم 
اب ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  اهتلم  نتفرگ  ماهلا  اب  تسا  دیما  دوب . دـنهاوخ  یقرتم  ياهروشک  يارب  يرازاب  زیزگان  دنـشاب و  هتـشاد  تداعس 

1241ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنبای تمظع  یلاعت و  مالسا  یقرتم  تامیلعت  وترپ  رد  دنناوتب  اهتردقربا  تسد  ندرک  هاتوک 

؟ تسیچ یناسنا  هعماج  ياهیناماسبان  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ یناسنا  هعماج  ياهیناماسبان  تلع 

خساپ

دنک یم  تباث  نیشیپ  للم  یخیرات  تایبرجت  اریز  تسناد ، حیحص  بهذم  کی  هب  ندوبن  دنبیاپ  ناوت  یم  ار  اهیناماسبان  مامت  یـساسا  تلع 
. دوش دنمتداعـس  دـناوت  یمن  دـنک ، یـضار  ار  ناسنا  نادـجو  لقع و  هک  یناسمآ ، بتکم  کـی  هب  يدـنبیاپ  نودـب  یناـسنا  هعماـج ي  هک 
یکین و ریخ و  هزیگنا ي  هعماج  دارفا  رد  ناـمیا  قیرط  از  اـت  ددرگ . ینید  هدـیقع  ناـمیا و  نیزگیاـج  دـناوت  یمن  یناـسنا  نیناوق  هاـگچیه 

ندمت هابتـشا  نیرتگرزب  داد . قوس  تداعـس  لامک و  يوس  هب  ار  هعماج  ناوت  یمن  ییورین  چـیه  اب  دوشن ، داجیا  يدـیلپ  یتشز و  زا  يرود 
هب ار  هدـیقع  ناـمیا و  میظع  يورین  دـنک و  یم  رکف  بهذـم  نید و  هب  زج  يزیچ  ره  هب  اـهیناماسبان  حالـصا  يارب  هک  تسا  نیمه  ینوـنک 
یم ماجنا  هک  یناوارف  ياهـششوک  زا  تلع  نیمه  هب  دریگ . یم  هیدان  یناسنا  هعماج ي  حالـصا  رد  ار  نآ  هدـمع ي  شقن  هدرواین ، باسح 
رگم دوش  یمن  حالـصا  یهابت  داـسف و  ياـه  هبنج  زا  يا  هبنج  چـیه  دوش و  یم  هدوزفا  اـهیناماسبان  رب  دـیآ ، یمن  تسد  هب  يا  هجیتن  دریگ 

1251ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنک یم  زورب  رگید  یلکش  رد  رگید و  يا  هشوگ  زا  لکشم  نآ  هکنآ 

؟ دنکیم یفرعم  هنوگچ  ار  لآ  هدیا  ۀعماج  میرک ، نآرق 

شسرپ

؟ دنکیم یفرعم  هنوگچ  ار  لآ  هدیا  ۀعماج  میرک ، نآرق 

خساپ
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شنیرفآ ملاع  رـسارس  میریذـپب  هک  یماـگنه  تسادـخ ; مکح  نآ ، نوناـق  . 1 هک : تسا  ياـهعماج  مـیرک ، نآرق  رظن  زا  لآهدـیا ، هعماـج 
ره سک و  ره  زا  لبق  یناهج  نینچ  رب  قلطم " تیمکاح   " هک تسا  یعیبط  تسوا و  ماـت " کـلم   " هک مینک  لوبق  دـیاب  تسادـخ ، قولخم 

صوصخم لوا  هجرد  رد  تموکح  تسادـخ ، نآ  زا  اهنت  ناـمرف  تیمکاـح و  ( 57، ماعنا ;) هَِّلل ـآلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  : " دوب دـهاوخ  وا  نآ  زا  زیچ 
ناماما و یهلا و  ناربمایپ  نآ ، يربهر  . 2 دوب . دهاوخ  دنک ، اطع  وا  هب  ار  تموکح  وا  هک  سک  ره  يارب  سپـس  تسا ، دنوادخ  كاپ  تاذ 

َلوُسَّرلا ْاوُعیِطَأَو  َهَّللا  ْاوُعیِطَأ  ْاَُّونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " تسا بجاو  موصعم : ناـماما  ویهلا  ناربماـیپ  ۀـمه  تعاـطا  تساـمرکاربمایپ ; نانیـشناج 
رد . 3 ... " ار . رمالاولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  ادخ و  دینک  تعاطا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( 59، أسن ... ;) مُکنِم ِرْمَئ  ْالا  ِیلْوُأَو 

َو یِِهت  َـ َیاَء ْمِْهیَلَع  ْاُوْلتَی  ِم  ْمُْهنّ ًـالوُسَر  ِیُِّمئ  َنیّ ْـالا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُـه  ; " تسا مکاـح  تیبرت و ... میلعت و  لدـع ، طـسق و  تینما ، هعماـج ، نیا 
ار شتایآ  ات  تخیگنارب ، ناشدوخ  زا  یلوسر  هدناوخن  سرد  تیعمج  نایم  رد  هک  تسا  یسک  وا  ( 2، هعمج ... َـب(; َتِْکلا ِلَُعی  ُمُهُمّ َو  ْمِهیِّکَُزی 
هدرک و هراشا  أیبنا : تثعب  مهم  فادها  زا  یکی  هب  رگید  ياهیآ  رد  ... " دزومایب ، تمکح  باتک و  دـنک و  هزیکاپ  ار  اهنآ  دـناوخب و  اهنآ  رب 

نشور لئالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ( 25 دیدح ، ;) طْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملا  َو  َب  َـ َتِْکلا ُمُهَعَم  اَْنلَزنَأ  َو  ِت  َـ ِیَْبلِاب َنّ اَنَلُسُر  اَْنلَسْرَأ  ْدََقل  : " دیامرفیم
رد مدرم  دننک ".4 . تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک ، لزان  هنالداع [ نیناوق  قح و  ییاسانش   [ نازیم و  ینامـسآ [  [ باتک اهنآ  اب  و  میداتـسرف ،

يرود سوـه  اوـه و  ّتیعبت  زا  هدرک و  يرواد  قـح  ساـسا  رب  مدرم  دـننکیم ; تیعبت  یمالـسا  نیناوـق  زا  دنتـسه و  نمؤـم  تموـکح  نـیا 
َنوُـمیُِقیَو ِْبیَْغلاـِب  َنوـُنِمُْؤی  َنـیِذَّلا  : " تـسا مدرم  نـیا  ياـههمانرب  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  تاـکز ، أـتیا  زاـمن ، ۀـماقا  دـنزرویم ،

هللا تیآ  هیقف ، تیالو  ر.ك : .) جـح ةروس  ۀـیآ 41  و  ... دـنرادیم و " اپ  رب  ار  زامن  دـنروآیم و  نامیا  بیغ  هب  هک  ناـنآ  ( 3، هرقب ... ;) ةَوَلَّصلا
 / ۀیمالـسالا بتکلاراد  ص 35ـ111 ، ج 10 ، نارگید ، يزاریـش و  مراـکم  هللااـتیآ  نآرق ، ماـیپ  أـجر /  یگنهرف  رـشن  زکرم  یلمآ ، يداوـج 

; .( ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  داتسا  نآرق ، رد  تسایس  قوقح و 

تسیچ هدرک  نایب  اهنآ  بسک  يارب  نآرق  هک  ییاههویش  یعامتجا و  يدرف  لالقتسا 

شسرپ

تسیچ هدرک  نایب  اهنآ  بسک  يارب  نآرق  هک  ییاههویش  یعامتجا و  يدرف  لالقتسا 

خساپ

يوسوم ۀمجرت  ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ر.ك  دنتـسین (. زاین  یب  یعمج  هتـسد  یگدنز  زا  زگره  دنتـسه و  یندم  عبط  بسح  رب  اهناسنا 
بتکلاراد ص 389 ، نارگید ج 23 ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  یمالـسا /  تاراـشتنا  رتفد  ص 175ـ176 ، ج 2 ، ینادمه 

رگیدکی زا  دص  رد  دص  لماک و  يزاین  یب  يانعم  هب  عماوج  اهناسنا و  لالقتسا  دندنمزاین . رگیدکی  هب  تایح  ۀمادا  يارب  اذل  ۀیمالـسالا ) 
، اهزاین ندش  فرطرب  يارب  ندوبن و  هتسباو  ینعی  لالقتـسا  دشاب . وگخساپ  ار  شیاهزاین  ۀمه  دناوتیمن  ییاهنت  هب  یناسنا  چیه  اریز  تسین 
هچ ره  شیاهزاین  اههتـساوخ و  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـسرب  هلحرم  نیا  هب  ياهعماج  ای  درف  رگا  نارگید  زا  ندرکن  ارچ  نوچ و  یب  تعاـطا 

دوخ زا  هعماج  ای  درف  نینچ  دـشاب ، یهلا  تاروتـسد  لقع و  یناسنا و  فرـش  تّزع و  فالخ  رب  هچرگ  دـنک ، تعاـطا  دـنیوگیم  نارگید 
عبنم زا  دـنوادخ و  رب  هـیکت  لـکوت و  . 1 زا : تسا  تراـبع  یعاـمجا  يدرف و  لالقتـسا  ندروآ  تسدـب  یه  هار  زا  یخرب  درادـن . لالقتـسا 

یگدنز تخـس  ثداوح  تالکـشم و  دنزب ، هبرـض  لالقتـسا  هب  تسا  نکمم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  ندیبلط  کمک  یهلا  تردق  ریذـپانانف 
(... میهاربا 12  ;) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  . " ... دبای شیازفا  تالکشم  ربارب  رد  ناسنا  تواقم  ات  دوشیم  ببس  ادخ ، رب  لکوت  تسا 

ربارب رد  هک  تسا  نیا  لکوت  زا  روظنم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  عومجم  زا  دـننک ". لکوت  ادـخ  رب  اهنت  دـیاب  ناگدـننک  لـکوت  و 
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لکوت نیاربانب  دنادب . زوریپ  ار  دوخ  ادـخ ، نایاپ  یب  تردـق  رب  اّکتا  اب  هکلب   ، دـننکن فعـض  تراقح و  ساسحا  ناسنا  تالکـشم  تمظع 
تاجن تسا  یگدرب  تلذ و  ۀمـشچرس  هک  اهیگتـسباو  زا  ار  یمدآ  ادـخ  رب  لکوت  تسا  تمواقم  ینوزف  ببـس  شخبورین و  نیرفآ  دـیما 

مجن 39)  ;) َیَعَس اَم  آلِإ  َـِن  َسن  ?ًِ ِْالل َْسیَّل  نَأ  َو   " یگدنز داعبا  مامت  رد  تیلاعف  شالت و  . 2 دشخبیم . یگدازآ  لالقتسا و  وا  هب  دهدیم و 
ورین زا  دـیراد  ناوـت  رد  هچ  ره  و  لافنا 60 ) ... ;) ٍةَُّوق ِم  نّ ُمتْعَطَتْـسا  اَّم  مَُهل  ْاوُّدِـعَأَو   " " تسین وا  شـالت  لـصاح  زج  ناـسنا  يارب  هک  نیا  و 
يارب ار  نیمز  هک  یسک  تسوا  کلم 15 )  .. ;) ِهقْزِّر نِم  ْاُولُک  َو  اَِهبِکاَنَم  ِیف  ْاوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْر   ?َ ْالا ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  ... " " دینک جیـسب 

شالت و هب  ار  ناناملـسم  نآ  دـننام  تاـیآ و  نیا  ... دـیروخب " ادـخ  يزور  زا  دـیوش و  راپـسهر  نآ  ياـنخارف  رد  سپ  دـینادرگ ، مار  اـمش 
ییاناوت ندـیدن و  نانآ  زا  رتکچوک  ار  دوخ  ندرکن و  تراـقح  ساـسحا  هناـگیب  ربارب  رد  سفن و  هب  داـمتعا  . 3 دنکیم . بیغرت  تیلاعف 

تسا یگتـسباو  زاسهنیمز  اهورین و  تاناکما و  نتفر  رده  هب  ببـس  فالتخا  هقرفت و  ناناملـسم  داحتا  نتـسنادن 4 . نانآ  زا  رتمک  ار  دوخ 
َهَّللا ْاوُعیِطَأَو  ... ";  " دیوشن هدنکارپ  دینز و  گنچ  ادخ  نامیـسر  هب  یگمه  و  نارمع 103 ) لآ  ... ;) اُوقَّرَفَت َالَو  اًعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِصَتْعاَو  "

ودیوش تسـس  هک  دینکم  عازن  مه  اب  دـینک و  تعاطا  شربمایپ  ادـخ و  زا  و  لافنا 46 )  .. ;) مُکُحیِر َبَهْذَتَو  ْاُولَـشْفَتَف  ْاوُعَز  َـ َنَت َالَو  ُوَهلوُسَرَو 
یَلَع ْاُوم  َـ َقَتْسا ِوَّلَأ  َو   " یمالسا لوصا  رب  يرادیاپ  یعامتجا و  يدرف و  تالکشم  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  . 5 ... دورب " نیب  زا  امش  تباهم 

" ر.ك میناـشون ( ناشیدـب  ییاراوگ  بآ  ًاـعطق  دـنزرو ، يرادـیاپ  تسار  هار  رد  مدرم  رگا  و  نج 16 )  ;) اًقَدَغ ًءآَّم  مُه  َـ َْنیَقْـس ِۀَـقیِرَّطلا َالَ? 
هنومن ریسفت  نایلیعامسا /  ۀسسؤم  ص 46 ، 95 ;ج 20 ، ص 114ـ115 ، ص 357 ;ج 9 ، ;ج 19 ، ص 65  ییابطابط ج 4 ، همالع  نازیملا 

ص ;ج 23 ، ص 149  ;ج 20 ، ص 426  ;ج 19 ، ص 233 و 246  ;ج 12 ، ص 296ـ298  نارگید ج 10 ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ 
 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ، 307

؟  تسا هدش  ماجنا  اههاگشناد  ندرک  یمالسا  تهج  ییاهراک  ایآ  تسیچ ؟  یمالسا  هاگشناد  ياه  هفلوم  نیرتمهم 

شسرپ

؟  تسا هدش  ماجنا  اههاگشناد  ندرک  یمالسا  تهج  ییاهراک  ایآ  تسیچ ؟  یمالسا  هاگشناد  ياه  هفلوم  نیرتمهم 

خساپ

قالخا ینید 3 - فراعم  صصخت 2 - ملع و  - 1 زا :  تسا  ترابع  دوب -  اهنآ  ققحت  یپ  رد  دیاب  هک  یمالـسا -  هاگـشناد  مهم  ياههفلؤم 
يرگنعماج و نارگید 6 - براجت  اههتفای و  زا  هدافتـسا  نیع  ردـیتاذ  ياکتا  لالقتـسا و  سفن 4 - هب  دامتعا  يرواـبدوخ و  بیذهت 4 - و 
. هعماـج روما  هب  ندیـشخب  ناـماس  حالـصا و  ياتـسار  رد  يزوسلد  دـهعت و  - 8 يرادـفده ییارگنامرآ و  یـسایس 7 - یعاـمتجا و  شنیب 

ییاهشالت املسم  اههاگشناد ، ندرک  یمالسا  اب  هطبار  رد  دنتسه . یمالسا  هاگشناد  رد  هارمه  مزال و  هفلؤم  ود  صّصخت ، دهعت و  نیاربانب 
J .} دبلطیم ار  ناگمه  يدج  تکراشم  تسا و  شیپ  رد  يزارد  هار  نانچمه  ، ییاهن بولطم  دصقم و  هب  ندیسر  ات  نکیل  هتفرگ ؛ تروص 

. میراد يا  هفیظو  هچ  نآ  ققحت  يارب  نایوجشناد  ام  .و  تسیچ یمالسا  هاگشناد  کی  ياه  یگژیو 

شسرپ

. میراد يا  هفیظو  هچ  نآ  ققحت  يارب  نایوجشناد  ام  .و  تسیچ یمالسا  هاگشناد  کی  ياه  یگژیو 
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خساپ

اـه و تسایـس  هاگـشناد و  رب  مکاـح  حور  دـیاب  هک  تسا  نآ  یگژیو  نیرتـمهم  تـسا : ددـعتم  ناوارف و  یمالـسا  هاگـشناد  ياـه  یگژیو 
یتدیقع يرکف و  ینابم  اب  نایوجشناد  دیتاسا و  نالوؤسم و  دشاب . یمالسا  هیلاع  میلاعت  زا  هتفرگ  همـشچرس  اه  يزیر  همانرب  اه و  تیریدم 
ییایوپ طاشن و  زا  راشرس  دیاب  هاگشناد  نینچ  دشاب . ینید  ياه  هزومآ  كالم  نازیم و  درکلمع ، شور و  رظن  زا  هدوب و  انشآ  اقیمع  مالسا 

ملع رد  نتفرگ  یـشیپ  یمالـسا و  ماظن  عامتجا و  دوخ و  لماکت  یلاعت و  یگمه  هزیگنا  فده و  دشاب و  صالخا  نامیا و  زا  هتفرگ  تأشن 
بقع ناربج  نآ و  ینف  یملع و  ياه  یگتسباو  عطق  یمالسا و  ماظن  ياهزاین  عفر  دشاب . نآ  یفیک  یمک و  یقرت  یملع و  ياهدرواتـسد  و 
مامت نتفرگ  راک  هب  عادـبا و  تیقالخ و  يروآون و  تسا . یمالـسا  هاگـشناد  مهم  ياه  فدـه  زا  اهروشک  رگید  زا  هلـصاف  اه و  یگدـنام 

هب دناوت  یم  وجـشناد  ره  تسا . دهعتم  ناملـسم  يوجـشناد  یمالـسا و  هاگـشناد  ياه  یگژیو  زا  ملع  دـیلوت  هار  رد  هشیدـنا  رکف و  ورین و 
رد یعس  یمالسا و  ینید و  ینابم  قیمع  هعلاطم  اب  دشاب . هتشاد  هدهع  رب  یمهم  مهس  یمالسا  لآ  هدیا  هاگشناد  هب  ندیسر  رد  دوخ  تبـسن 

رگیدـکی و هب  دوخ  ياه  هشیدـنا  راکفا و  لاقتنا  رکفمه و  نایوجـشناد  رگید  اب  طابترا  داجیا  یهلا و  یقالخا و  لیاضف  هب  ندـش  هتـسارآ 
ریگیپ شالت  اب  رتمهم  همه  زا  مهم و  يرورـض و  دراوم  رد  ییالقع  بسانم و  ياه  يریگ  عضوم  ندوب و  دـحاو  فص  رد  داحتا و  نتـشاد 

. دومن افیا  يرثؤم  شقن  ناوت  یم  مهم  نیا  ققحت  رد  شناد  ملع و  ياه  هلق  حتف  یلیصحت و  یملع و 

. تسیچ ام  هعماج  تالکشم  تالضعم و  نیرتمهم 

شسرپ

. تسیچ ام  هعماج  تالکشم  تالضعم و  نیرتمهم 

خساپ

.2 روشک . ناـکرا  رد  نـالها  اـن  ناـمرحمان و  یخرب  ذوفن  نانمـشد و  یگنهرف  مجاـهت  زا  یـشان  ناـناوج  رد  تیوه  نارحب  . 1 زا : دـنترابع 
مدـع يزاب ، یتراـپ  نتفرگ ، هوشر  زا  یـشان  يرادا  دـسافم  . 3 یتاقبط و ... فاکـش  لاغتـشا ، دوبمک  مدـع  زا  یـشان  يداصتقا  تالکـشم 

بیـسآ هنیمز ر.ك - : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  حوطـس . همه  رد  برخم  راثآ  هک  يزابدـناب  يراـک و  یـسایس  . 4 حیحـص و ... تراظن 
، داضت هعسوت و  فیرش 1379 -  یتعنص  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  رشن  تالاقم ، هعومجم  یمالسا ، بالقنا  یسانش 

ینامرد ياه  هویش   - 1378 راشتنا ، یماهس  تکرـش  روپ ، عیفر  زرمارف  هعماج ، یموتانآ  راشتنا 1377 -  یماهس  تکرـش  روپ ، عیفر  زرمارف 
1382 گنهامه ، رشن  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  راتفگ   25  - 1381 بدا ، شناد و  تاراشتنا  یعامتجا ، دسافم 

ود رد  ینادیم  تاقیقحت  ماجنا  دـصق  نوناک  نیا  یجنـس  رظن  شخب  يارب  تیالو  حرط  ياه  هرود  ناگتخومآ  شناد  نوناک  زا  یتاقیقحت  هورگ  کی 
ار تیلاعف  هرتسگ  دنراد ؟ رارق  تیولوا  رد  ییاهزیچ  هچ  درک ؟ عورـش  دیاب  اجک  زا  مرتحم  ناسانـشراک  رظن  هب  دنراد  ار  یگنهرف  یعامتجا  هنیمز 

رظن رد  هنوگچ 

شسرپ

تاقیقحت ماجنا  دـصق  نوناک  نیا  یجنـس  رظن  شخب  يارب  تیـالو  حرط  ياـه  هرود  ناـگتخومآ  شناد  نوناـک  زا  یتاـقیقحت  هورگ  کـی 
رارق تیولوا  رد  ییاـهزیچ  هچ  درک ؟ عورـش  دـیاب  اـجک  زا  مرتحم  ناسانـشراک  رظن  هب  دـنراد  ار  یگنهرف  یعاـمتجا  هنیمز  ود  رد  ینادـیم 
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؟ دنریگب رظن  رد  هنوگچ  ار  تیلاعف  هرتسگ  دنراد ؟

خساپ

هک تسام  هعماج  یـساسا  ياه  ترورـض  اهزاین و  زا  یکی  یگنهرف ، یعاـمتجا و  ياـه  هنیمز  رد  مهنآ  ینادـیم  تاـقیقحت  شور  دربراـک 
زا هکنیا  اما  تسا . نیـسحت  ریدقت و  دروم  نازیزع  امـش  مادقا  ورنیا  زا  تسا . هدـشن  يدـج  هجوت  مهم ، عوضوم  نیا  هب  یلیالد  هب  هنافـساتم 

نازیم ریظن  یتاـعوضوم  هب  دـشاب ؟ رادـقم  هچ  قیقحت  ءهرتـسگ  هنماد و  و  دراد ؟ رارق  تیوـلوا  رد  ییاـهزیچ  هچ  درک و  عورـش  دـیاب  اـجک 
هب هنانیب ، عقاو  حیحـص و  هبـساحم  اب  دـیاب  هک  ددرگ ، یم  زاب  تاقیقحت ،  نیا  ماـجنا  زا  امـش  یلـصا  ءهغدـغد  هزیگنا و  ناـمز و  تاـناکما ،

لاصحتـسا لباق  نآ  جیاتن  زا  ناناوج  ياه  شیارگ  اهزاین و  هک  ددرگ  میظنت  همان  شـسرپ  کی  دیاب  لوا  ماگ  رد  دـیزادرپب . نآ  صیخـشت 
. دینک يریگ  هنومن  هدرک و  رارقرب  طابترا  یسانش  هعماج  ناداتسا  یجنسرظن و  زکارم  یخرب  اب  دیناوت  یم  هراب  نیا  رد  و  دشاب .

؟ دینیب یم  ملاس  ار  هعماج  عضو  رادقم  هچ  ات 

شسرپ

؟ دینیب یم  ملاس  ار  هعماج  عضو  رادقم  هچ  ات 

خساپ

املـسم میراد ؟ ملاس  هعماج  زا  ییاه  صخاش  فیرعت و  هچ  و  تسیچ ؟ ملاس  هعماـج  زا  روظنم  هک  میزادرپب  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  ادـتبا  رد 
ءاروام زا  عطقنم  يدام و  ینیب  ناهج  رب  هک  یهاگدـید  تسا ؛ توافتم  دارفا  ياـه  هاگدـید  ینیب و  ناـهج  عون  هب  تبـسن  لاوس  نیا  خـساپ 

یم افتکا  تسا ، هدش  میسرت  ساسا  نیا  رب  هک  تینما و )...  تشادهب ، مظن ، ریظن   ) يا هژیو  ياه  هصخاش  هعماج و  رهاوظ  هب  تسا ، راوتـسا 
نینچ هب  زگره  دراد ، رظن  ناسنا  يدوجو  داعبا  مامت  هب  هناـنیب  عقاو  يدـید  اـب  تسا و  یهلا  ینیب  ناـهج  رب  ینتبم  هک  یهاگدـید  اـما  دـنک ،

یحور يونعم و  داعبا  هب  يدام ، ياه  هصخاش  نیا  رب  هوالع  هک  دناد  یم  ملاس  ار  يا  هعماج  هکلب  دنک . یمن  افتکا  ملاس  هعماج  زا  یفیرعت 
عقاو رد  ملاس  هعماج  يدـیحوت  هاگدـید  زا  ساسا  نیا  رب  دریگب . رظن  رد  ار  اـهنآ  هتـشاد و  هجوت  هعماـج  درف و  لـماکت  ياتـسار  رد  ناـسنا 

تخانش دنمزاین  تسا  ملاس  يا  هعماج  ام  هعماج  ایآ  هکنیا  هب  ندرب  یپ  تروص  ره  رد  تسا . نید  رب  ینتبم  هعماج  یمالسا و  هعماج  نامه 
: نآ ياهیگژیو  یمالـسا و  يهعماـج  فیرعت  فلا ) تساـم : ینونک  يهعماـج  رب  نآ  قیبطت  نآ و  ياـهیگژیو  یمالـسا ، يهعماـج  قیقد 
و روادنید » «، » رادـم نید  «، » روابنید  » تسا ياهعماـج  ینید ، يهعماـج  تسا : نیا  دراد  دوجو  ینید  يهعماـج  زا  هک  یفیرعت  نیرتعماـج 
هک تسا  ياهعماـج  ینید  يهعماـج  (.. 210 صـص 209 -  ، 1380 لوا ، پاچ  یـسردمریم ، یـسوم  دیـس  نیرب ، يهعماـج  «) نید بولطم  »

ینید يهعماج  دـشاب . هدـش  میظنت  نآ  ياههزومآ  نید و  ساـسا  رب  نآ  یقـالخا  یقوقح و  یـسایس ، يداـصتقا ، یعاـمتجا ، طـباور  هکبش 
دراد و نید  يهغدغد  ینید  يهعماج  دننک . نوزوم  نید  اب  هشیمه  ار  دوخ  گنهآ  دارفا  دـشاب و  نید  اب  يرواد  نآ  رد  هک  تسا  ياهعماج 

تبـسن هکلب  دوشیمن : دودـحم  يدرف  قالخا  تایدابع و  يدرف و  روما  هب  اهنت  نید ، اب  دوخ  ندرک  وسمه  هب  زاـین  ساـسحا  هغدـغد و  نیا 
یعامتجا طباور  يهکبـش  یمامت  يایاوز  طوطخ و  همه  رد  نید  يرواد  دوش و  هدیجنـس  دیاب  یعامتجا  طباور  روما و  يهیلک  نید و  نایم 

(. 90 صص 88 -  ، 1377 لوا ، پاچ  یمالسا ، يهشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  یظعاو ، دمحا  یندم ، يهعماج  ینید ، يهعماج  ) دشاب ذفان 
داقتعا يروابنید و  1 ـ فراعم : .) تاراشتنا  نیرکاش ، اضردـیمح  ینید ، تموکح  ) زا دـنترابع  ینید  يهعماج  ياهیگژیو  ساسا  نیا  رب 
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ار ینید  تموـکح  زج  تسا و  ینید  ماـظن  ياراد  3 ـ يرادمتعیرـش .)  ) نید ساسا  رب  دوخ  یقوقح  ماـظن  میظنت  2 ـ ینید . ياـههزومآ  هب 
ار نید  يرواد  دـننکیم و  نوزوم  نید  اب  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  راتفر  كولـس و  مدرم  ینید ، يهعماج  رد  4 ـ ینید .) ماظن  ) دباتیمنرب
رب هک  ياهعماـج  نید .) بولطم   ) تسه زین  نید  تیاـضر  دروم  بوـلطم و  ًاـعطق  ياهعماـج  نینچ  5 ـ يروادنید .) ) دـنیاریذپ هراب  نیا  رد 

يهعماج يارب  یلـصا  راـیعم  ود  ناوتیم  ساـسا  نیا  رب  تسا . ینید  ياهعماـج  دـشاب ، هتفرگ  لکـش  قوف  ياـهیگژیو  اـههفلؤم و  ساـسا 
هیلک 2 ـ دـنزاس . یلجتم  دوـخ  یعاـمتجا  يدرف و  راـتفر  رد  ار  نآ  هتـشاد و  رواـب  مالـسا  نیبـم  نید  هـب  هعماـج  دارفا  1 ـ درب : مان  یمالـسا 

هجوت تسا ، رکذ  لباق  اج  نیا  رد  هک  یمهم  يهتکن  دشاب . هدش  میظنت  مالسا  نیبم  نید  ساسا  رب  یسایس  ياهراتخاس  یقوقح و  ياهماظن 
نازیم دـصرد و  دوـش ، تیاـعر  ياهعماـج  رد  قوـف  راـیعم  ود  نیا  رادـقم  ره  هب  هک  نیا  ینعی  تسا . یمالـسا  يهعماـج  ددـعتم  بتارم  هـب 
ناریا ینونک  يهعماـج  تاـیعقاو  هب  یهاـگن  اـب  ناریا : ینونک  يهعماـج  ندوب  یمالـسا  یـسررب  ب ) دوریم . رتـالاب  هعماـج  نآ  ّتیمالـسا 

نیبم نید  هب  هعماج  دارفا  رثکا  ًالوا  اریز  تسا . رادروخرب  یمالـسا  يهعماج  یلـصا  رایعم  ود  زا  ام  هعماـج  هللادـمحب  هک  دوشیم  صخـشم 
. تسا هتفرگ  لکـش  مالـسا  نیبم  نید  ياههزومآ  ساسا  رب  زین  هعماج  یـسایس  راتخاس  یقوقح و  ماظن  ًایناث  و  دنراد . رواب  هدـیقع و  مالـسا 

دنمزاین میتسه  رادروخرب  تّیمالـسا  زا  نازیم  هچ  هب  هک  نیا  اما  تسین . يدـیدرت  هنوگچیه  ام  يهعماج  ندوب  یمالـسا  لـصا  رد  نیا  رباـنب 
و یتلود و ... ياههاگتسد  اهداهن و  نیلوؤسم ، هعماج ، دارفا  زا  معا  یمالسا  يهعماج  يهدنهد  لیکـشت  رـصانع  ناکرا و  درکلمع  یـسررب 

ساسا رب  هک  یمالسا  يروهمج  ماظن  تفگ : دیاب  رصتخم  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا . مالسا  نیبم  نید  ياههزومآ  اب  نآ  قابطنا  نازیم 
میلاـعت و لـماک  يارجا  ققحت و  تهج  رد  ار  دوخ  شـالت  یعـس و  یماـمت  نونکاـت  ادـتبا  زا  دـش ، لیکـشت  مالـسا  نیبـم  نید  ياـههزومآ 

یـشالت چیه  زا  هداد  هزاجا  يونعم  يدام و  تاناکما  هک  اج  نآ  ات  هار  نیا  رد  و  تسا . هتـسب  راک  هب  هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  ياهشزرا 
لماک يارجا  رد  یتروص  رد  نید  اـب  قبطنم  یقوقح  یـسایس و  ماـظن  دوجو  هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اـما  تسا . هدرکن  غیرد 

، زاین دروم  یناسنا  عبانم  دوجو  لیبق  زا   ) مزال ياههنیمز  طیارش و  ریاس  هک  دوب  دهاوخ  قفوم  هعماج  حطس  رد  یمالسا  ياهشزرا  میلاعت و 
عناوم و هوالع  هب  هدوب و  ایهم  يداصتقا و .).. يداـم و  عباـنم  تیاـفک  هنحـص ، رد  هشیمه  راداـفو و  مدرم  حـلاص ، یناریدـم  نارازگراـک و 

ياهتنس اهتعدب و  یماظن ، یسایس و  يداصتقا و  ياههرـصاحم  یگنهرف ، یماظن و  تامجاهت  یجراخ و  تادیدهت  لیبق  زا   ) تالکـشم
. دوب دهاوخن  قفوم  هعماج  لماک  حالـصا  رد  ینید  تموکح  نآ  زگره  هنرگو  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  یتسرپ و .).. لمجت  ییارگایند  طلغ ،
یمالسا و هعماج  یلو  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  (ع ) یلع ترضح  تسا . حرطم  زین  (ع ) نینمؤملاریما تموکح  هرابرد  عوضوم  نیا 

غالبا میرک  نآرق  رد  درادـن . دوجو  ناـشیا  تموکح  تیعورـشم  تیناـقح و  رد  يدـیدرت  چـیه  هدـش و  یفرعم  (ص ) مرکا ربماـیپ  زارتمه 
هیآ هدئام ، . ) تسا هدش  هتسناد  مالسا  نید  هب  ندوب  یضار  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  بجوم  (ص ،) مرکا ربمایپ  هلیسو  هب  ناشیا  تیالو 
دایز عناوم  هک  دوشیم  نشور  نارود ، نآ  رب  مکاح  یعاـمتجا  عاـضوا  ناـیقتم و  يـالوم  تموکح  هلاسجـنپ  خـیرات  هب  یهاـگن  اـب  اـما  ( 3

دنمناوت و یناسنا  يورین  دوبمک  یجراخ ، نانمشد  تادیدهت  ناورهن ، لمج و  نیفص ، یلخاد  ياهگنج  تسا . هدوب  ترضح  نآ  يورارف 
یـشزرا ماظن  بوچراچ  رییغت  یعامتجا ، نمزم  ياهیگدولآ  دـساف و  ياهتنـس  اهتعدـب و  یگدرتسگ  تالکـشم ، ترثک  هتفای ، تیبرت 

یخرب یناـمرفان  اـی  تناـیخ و  مدرم ، ییارگاـیند  تـسا . (ع ) یلع ماـما  لدـع  تموـکح  رد  هدـش  داـجیا  تالکـشم  زا  ياهشوـگ  اـهنت  و ...
رد یلو  دندوب ؛ ورهبور  نآ  اب  دوخ  تموکح  نارود  مامت  رد  ترضح  نآ  هک  دندوب  یلئاسم  زا  ترضح و ... نآ  ناهدنامرف  نارازگراک و 

هاگچیه اهیناماسبان  نیا  دوب و  زور  نآ  عاضوا  رد  یمالسا  هعماج  يرادمامز  تموکح و  يارب  درف  نیرتهتسیاش  ترـضح  نآ  لاح  نامه 
(ع) یلع ماما  تموکح  تالکـشم ، نآ  دوجو  لیلدب  ناوتیم  ایآ  لاح  دنکیمن . داجیا  ترـضح  نآ  تیالو  تیعورـشم  لصا  رد  يدیدرت 
، تسا مزال  ههبـش  نیا  یـساسا  لح  يارب  تروص  ره  رد  تسناد  یمالـساریغ  ار  هعماج  نآ  هک  نیا  ای  درک و  یفرعم  دمآراکان  قیالان و  ار 

نیا رب  دومن . صخشم  تشاد ، راظتنا  یمالسا  تموکح  زا  ناوتیم  هک  يزیچ  تیاهن  یمالسا و  تموکح  لیکشت  فادها  یلصا و  هفـسلف 
مدرم ندیناهر  نیمز و  رد  یتسرپادخ  دیحوت و  رارقتـسا  . 1 زا : تسا  ترابع  یمالسا  تموکح  لیکشت  فادها  هفـسلف و  نیرتمهم  ساسا 
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تسا نشور  هیآ 36 .) لحن ، ...« توغاطلا اوبنتجا  هللا و  اودـبعا  نا  ًالوسر  ٍۀـما  لـک  یف  اـنثعب  دـقل  و  : » ادـخ ریغ  يرادربناـمرف  یگدـنب و  زا 
یتیبرت یگنهرف و  یملع ، یلاعت  دـشر و  . 2 تسا . یعامتجا  یـسایس ـ  تردق  نامزاس و  دنمزاین  گرزب ، ریطخ و  رایـسب  فده  نیا  ققحت 

باتکلا و مهمّلُعی  مهیّکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ًالوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  . » لهج ینادان و  زا  نانآ  ییاـهر و .... اـهناسنا و 
زا فعـضتسم  ياهناسنا  مدرم و  ياـههدوت  ییاـهر  يزاـسدازآ و  . 3 هیآ 2 .) هعمج ، «، ) نیبـم ٍلالـض  یفل  لـبق  نم  اوناـک  نا  ۀـمکحلا و 
هیآ فارعا ، ...«، ) مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  و  یگدرب ...« : تراسا و  ياهریجنز  زا  نارگمتـس و  ناملاظ و  لاـگنچ 

باتکلا مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  : » یمالسا لدع  طسق و  هماقا  هار  زا  ینامرآ  هلضاف  هنیدم  هنومن و  هعماج  ییاپرب  . 4 (. 157
، يداصتقا نیناوق  زا  معا   ) نآ داعبا  مامت  اب  مالـسا  ینامـسآ  نیناوق  لماک  يارجا  . 5 هیآ 25 .) دـیدح ، ...«، ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  و 

دشر رتسب  هنیمز و  ندومن  مهارف  يونعم و  يدام و  ياهزاین  نیمأت  تموکح ، لیکشت  هفسلف  سپ  یماظن و .).. یسایس ، یعامتجا ، یقوقح ،
رد تاناکما و  یمامت  اب  تسا ، فظوم  یمالـسا  تموکح  تسا . ترخآ  ایند و  رد  وا  یتخبـشوخ  تداعـس و  هجیتن  رد  ناـسنا و  لـماکت  و 

نیا یمامت  ندوب  مهارف  اب  هکنیا  ایآ  اما  درادرب . ناـیم  زا  ار  داـسف  ياـههنیمز  هدومن ، مهارف  ار  اـهناسنا  لاـمک  ياـههنیمز  دوخ ، ناوت  دـح 
ّنا : » هک درک  هراشا  هیآ  نیا  هب  ناوتیم  باوج  رد  دش ، دهاوخ  یمالسا  ًالماک  عماج  حالـصا و  هعماج  دارفا  همه  اهيزاسرتسب ، اههنیمز و 
هیآ دـعر ، «، ) دـنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  رگم  دـهدیمن ؛ رییغت  ار  یموق  چـیه  دـنوادخ  مهـسفناب ؛... ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال 

هب طونم  هعماـج ، کـی  يدرف  یعاـمتجا و  طاـطحنا  اـی  حالـصا  اـهناسنا و  تشونرـس  رد  يرییغت  هنوگره  مهم  لـصا  نیا  ياـنبم  رب  (. 11
يرایتخا شنک  شنیزگ و  هدارا ، ساسا  رب  هک  دـنوشیم  حالـصا  لماک  روط  هب  یناـمز  هعماـج ، کـی  دارفا  تسا . ناـسنا  هدارا  تساوخ و 

ـ  هدمآ دوجو  هب  یمالـسا  فراعم  اهشزرا و  ماکحا و  هب  نیناوق  یهلا ، لداع و  ینامکاح  تکرب  هب  هک  یطیحم ـ  طیارـش  زا  دـنناوتب  دوخ 
، یمالـسا نیناوق   ) یطیحم طیارـش  ریاس  یهلا و  ینامکاح  دوجو  نیاربانب  دـنریگ . شیپ  رد  ار  دوخ  لـماکت  یلاـعت و  هار  دـننک و  هدافتـسا 

هجو چیه  هب  اما  تسا ؛ مزال  يرورض و  ًالماک  يرما  هعماج  حالـصا  یلماکت و  دنور  رد  دنچ  ره  تینما و .).. هافر ، يدام و  ياهزاین  نیمأت 
هک میدـهاش  ور  نیا  زا  تسا . هعومجم  نیا  رگید  طرـش  زین ، هعماج  کی  دارفا  دوخ  يرایتخا  شنک  شنیزگ و  هدارا و  هکلب  تسین ؛ یفاک 

ياههنیمز طیارـش و  مامت  دـناهدوب و  هعماج  رد  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  دـننام   ) یهلا نایاوشیپ  هک  نیا  اـب  خـیرات ، لوط  رد 
حالصا هک  دندوب ، هدیـسرن  قیمع ـ  ِتخانـش  كرد و  نانچ  هب  هعماج ، نآ  دارفا  همه  نوچ  اما  تسا ؛ هدوب  مهارف  مدرم  يارب  یلاعت  دشر و 

چیه دـندوبن ؛ هعماج  لماک  حالـصا  یعدـم  زگره  ام ، موصعم  نایاوشیپ  هک  روط  نامه  هوالع ، هب  دـشن . ققحم  هعماج  رد  ریگارف  لـماک و 
هعماج حالـصا  ياههنیمز  دنافظوم  نانآ  هتبلا  تشاد . دنهاوخن  دنرادن و  ار  ییاعدا  نینچ  زگره  زین  ام  یمالـسا  هعماج  نالوؤسم  زا  کی 
هلأسم هک  مینادـب  دـیاب  تروص  ره  رد  دـش . دـهاوخن  یلمع  همانرب  نیا  دـننکن ، هدارا  هعماج  دارفا  ِدوخ  هک  ینامز  ات  اـما  دـنروآ ؛ مهارف  ار 

اب قبطنم  هجو  چـیه  هب  ام ، هعماج  رد  یعامتجا  تلادـع  تیاعر  مدـع  ضیعبت و  رقف ، دوجو  لیبق  زا  یگنهرف  يداصتقا ، یعامتجا ، دـسافم 
ماظن نیلوؤسم  ياههغدغد  زا  یکی  هراومه  هدوبن و  یمالسا  يروهمج  ماظن  ياهنامرآ  اهشزرا و  لوصا و  مالـسا و  سدقم  ینید  میلاعت 

یگدیسر راتـساوخ  رما  نایلوتم  زا  هتـشاد و  زاربا  هلأسم  نیا  زا  ار  دوخ  یتیاضران  اررکم  هلمظعم  تسا . هدوب  يربهر  مظعم  ماقم  اصوصخ 
یگنهرف يداصتقا و  یعامتجا ، ياهراتخاس  حالصا  هب  هتسباو  زین  یمالسا  بالقنا  ماظن و  موادت  اریز  دناهدش  لضعم  نیا  لح  يارب  يدج 

رد هکنآ  رگید  هتکن  دـشابیم . ماـظن  هدـننک  هرادا  نیلوؤـسم  مدرم و  نـیب  تـبحم  یهارمه و  دـنویپ ، داـسف و  رهاـظم  اـب  هزراـبم  هعماـج و 
وگخـساپ شیوخ  ّتیلوؤسم  تبـسن  هب  دـنلوؤسم و  همه  نارازگراک ، نارادـمامز و  ات  هتفرگ  مدرم  زا  هعماج  دارفا  همه  یمالـسا  يهعماـج 

لئاسم همه  ّلح  راظتنا  نآ  زا  دومن و  صاخ  یهاگتسد  ای  درف  هجوتم  ار  هعماج  تالضعم  تالکـشم و  يهمه  ناوتیمن  نیا  ربانب  دنتـسه .
يّدـج شالت  اههصرع  مامت  رد  نآ  يارجا  هار  رد  دنـشاب و  هتـشاد  رواب  نید  هب  هعماج  نیلوئـسم  مدرم و  همه  هک  ینامز  ًاملـسم  تشاد . ار 

حالـصا يارب  زوسلد  دهعتم و  نایوجـشناد  فیاظو  ساسا  نیا  رب  تشاد . ار  هعماج  زا  یمالـساریغ  رهاظم  ندودز  راظتنا  ناوتیم  دـنیامن ،
يدرف و فیاـظو  ماـجنا  رد  دـیدرت  يدـیماان و  سأـی و  ثعاـب  دـیابن  اـهنت  هن  هعماـج  تالـضعم  تالکـشم و  دوشیم و  رتنیگنـس  هعماـج 
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لّسوت وا و  زا  نتساوخ  يرای  لاعتم و  دنوادخ  هب  ءاکتا  دیامن . رتخسار  هعماج  حالصا  رد  ار  ام  مزع  هزیگنا و  دیاب  هکلب  دوش ، ام  یعامتجا 
ثعاب مه  هک  يهیآ 3 .) قالط ،  ) هبـسح وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  و  تسا . یطیارـش  نینچ  رد  درف  ره  يهناوتـشپ  نیرتهب  (ع ) راـهطا همئا  هب 
ماـجنا رد  و  دـیاشگیم . ناـسنا  يور  رب  ار  تالکـشم  زا  جورخ  تیادـه و  ياـههار  مه  دوشیم و  ناـمیا  فعـض  یتسـس و  زا  يریگولج 

هک دیـشاب  نئمطم  یهلا  يهدـعو  نیا  هب  دـیزرون و  غیرد  یتدـهاجم  شالت و  هنوگ  چـیه  زا  دوخ  یعاـمتجا  يدرف و  فیلاـکت  فیاـظو و 
(. يهیآ 69 توبکنع ،  ) نینسحملا عمل  هللا  نا  انلبس و  مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو 

؟ تسیچ دننک  تمدخ  مالسا  هب  رمع  رخآ  ات  دنراد  هقالع  هک  یبهذم  یگنهرف  هعومجم  کی  ياقب  ياه  هار 

شسرپ

؟ تسیچ دننک  تمدخ  مالسا  هب  رمع  رخآ  ات  دنراد  هقالع  هک  یبهذم  یگنهرف  هعومجم  کی  ياقب  ياه  هار 

خساپ

دیاب ینعی  دشاب . مه  یگنهرف  فادها  لابندب  رگا  صخالاب  دـنک ، نییبت  نییعت و  ار  دوخ  يدوجو  فدـه  دـیاب  ادـتبا  رد  یهورگ  هدرخ  ره 
هک زین  امش  تسب . راکب  فده  نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  عورشم  لیاسو  سپـس  هدومن ، صخـشم  ار  ییاهن  فده  لیاسو ، يریگراکب  زا  لبق 
اب ارنآ  سپـس  هتخیر  راعـش  ییوگ  یلک  هنوگ  ره  زا  رودـب  ار  صخـشم  یتراـچ  دـیاب  ادـتبا  رد  دـیتسه  دوخ  یگنهرف  هورگ  ماود  هب  لـیام 

راذگورف یـشالت  چـیه  زا  هار  نیا  رد  سپـس  دـیتفین ) طیرفت  طارفا و  هب  هنیمز  نیا  رد  دـینک  یعـس   ) دیجنـسب شیوخ  لئاسو  اه و  یئاناوت 
يرتمک یگدامآ  ریسم  همادا  رد  یلو  هدرک  یگدامآ  مالعا  هار  یتخس  زا  یهاگآ  مدع  رطاخب  اههورگ  لیکـشت ، يادتبا  رد  الومعم  دینکن .

هعماج و ياهزاین  اب  بسانتم  صخـشم  یهدـنامزاس  تراچ و  رد  ار  دوخ  هورگ  لیکـشت  فدـه  دـیاب  لوا  مدـق  رد  سپ  دـنهد . یم  ناـشن 
: هکنیا نآ  دش و  رکذتم  ار  يا  هتکن  دیاب  رخآ  رد  دیناشوپب . لمع  هماج  نآ  هب  تماقتـسا  اب  دیاب  سپـس  دینک . میـسرت  شیوخ  ياه  یئاناوت 

ظاحل زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تسا  هدـش  مه  یهدـنامزاس  یتح  هک  ییوجـشناد  یگنهرف _  ياه  هورگ  زا  يرایـسب  رارمتـسا  مدـع  تلع 
زاین هکیلاح  رد  هدرک  هدنـسب  يرارکت  یحطـس و  ياهراک  یخرب  ماجنا  هب  دـننز . یمن  تسد  یملع  دـیلوت  هب  هدرواین  الاب  یملع  صـصخت 
يارب رگا  زین  امـش  یمالـسا .) ياهزاین  اب  بسانتم  مهنآ   ) تسا يرکف  دـیلوت  یملع و  صـصخت  نتـشاد  رـضاح  لاح  رد  اـم  روشک  یلـصا 

تاعالطا يارب  دوب . دیهاوخ  قفوم  هللا  ءاش  نا  دیشاب ، هتـشاد  یگنهرف  یـسرد و  قیقد  یهدنامزاس  يزیر و  همانرب  یفده  نینچ  هب  ندیـسر 
يرازفا مرن  تضهن  يرکف و  دـیلوت  اب  هطبار  رد  نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد  هب  باطخ  هللا _ هظفح   _ يربهر مظعم  ماقم  نانخـس  هب  رتشیب 

. دینک هعجارم 

هک ناشنابطاخم  دندوب 3 - قفومان  ای  قفوم  دنا 2- هتشاد  یحرط  هچ  - 1 لاس : دنچ  نیا  رد  جیسب  داتس  ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایحا  داتس 
یم لابند  ار  یموسرو  بادآ  هچ  دنرادربردار 6 - یتالیصحت  یلغش .   . يدمآرد یسنج .  ینس . یبیکرت .  هچ  دنا 5 - هدیسر  فده  هب  دنتسه 4 -

چ دننک 7 -

شسرپ

دـندوب 3- قفومان  اـی  قفوم  دـنا 2- هتـشاد  یحرط  هچ  - 1 لاـس : دـنچ  نـیا  رد  جیـسب  داتـس  اـی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  اـیحا  داـتس 
هچ دنرادربردار 6 - یتالیـصحت  یلغـش .   . يدمآرد یـسنج .  ینـس . یبیکرت .  هچ  دنا 5 - هدیـسر  فدـه  هب  دنتـسه 4 - هک  ناشنابطاخم 
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یم ترذـعم   ??? هدوب  هچ  شدروخ  زاب  ارجا و  هدرک 8 - باختنا  شغیلبت  يارب  ار  يا  هناـسر  هچ  دننک 7 - یم  لابند  ار  یموسرو  بادآ 
 ..... دوب دایز  تالاوس  هدادعت  رگا  مهاوخ 

خساپ

تروص نا  نوماریپ  قیقد  یناـسر  عـالطا  هکنیا  رب  هوـالع  هک  تسا  ییاـپون  تالیکـشت  اتبـسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـیحا  داـتس 
هب ییوگ  خـساپ  ياتـسار  رد  ور  نیا  زا  دراد ، دوج  تاماهبا و  یخرب  زین  نا  تارایتخا  فیاظو و  هزوح  ینوناق و  هاگیاج  رظن  زا  هتفریذـپن ،

نوماریپ يریگ  میمصت  نیرتدیدج  سپس  دوش و  یم  هدروا  داتس  نیا  لک  ریبد  اب  تایرشن  زا  یکی  يوگتفگ  ادتبا  امش  لاوس  فلتخم  داعبا 
هدـیا الـصا  : لاوس رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتـس  ریبد  اب  وگتفگ  فلا . دوش  یم  هدروا  یبلاطم  هییاضق  هوق  يوس  زا  داتـس  نیا 

اب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوب ؟ هچ  شلیکـشت  فدـه  دـمآ و  دوـجوب  یک  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـیحا  داتـس  لیکـشت 
فورعم و هب  رما  خـیرات  لوط  رد  دـشاب ، هدروآ  ار  نآ  مالـسا  یتح  ای  میـشاب  هدروآ  ام  هک  تسین  يدـیدج  زیچ  کی  نآ  حیحـص  فیرعت 

مامت رد  درادـن ، صاخ  نید  کی  هب  صاصتخا  یتح  اـی  صاـخ  ناـمز  هرود و  کـی  هب  صاـصتخا  هلاـسم  نیا  هتـشاد . دوجو  رکنم  زا  یهن 
زا هک  یحیحـص  فیرعت  نیا  اما  تسا . هدرک  دیکات  دـییات و  ار  هیـضرف  نیا  اهنت  مالـسا  تسا و  هتـشاد  دوجو  یهلا  ریغ  یتح  یهلا و  نایدا 

تسا یناگمه  تراظن  يانعم  هب  هلاسم  نیا  هک  تسا  نیا  تسه ،  مه  يرطف  یلقع و  دنک و  یم  دییات  ار  نآ  مالسا  دوشب و  دیاب  هلئسم  نیا 
تراظن نآ  رگا  دریگب . لکـش  هعماج  رد  یناگمه  تراظن  کـی  دـیاب  دـننک . یهنو  رما  نارگید  هب  میاد  هک  دنـشاب  هورگ  کـی  هکنیا  هن  ، 

هب رما  يایحا  دوش . یم  هتفرگ  مه  دسافم  زا  يرایـسب  يولج  دوش و  یم  مهارف  بوخ  ياهراک  يایحا  هنیمز  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یناگمه 
فورعم و هب  رما  يایحا  داتـس  لیکـشت  دروم  رد  اما  مینک . هدـنز  ار  یناگمه  تراظن  گنهرف  نیا  اـم  هکنیا  ینعی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
 ، تسا هدش  راک  هزور  زامن و  دروم  رد  هک  يروطنامه  دندومرف  ناشیا  تفرگ . تروص  يربهر  ماقم  رظن  يانبم  رب  راک  نیا  رکنم ، زا  یهن 

هعومجم کی  رد  دروم  نیا  رد  ات  دنتفرگ  میمـصت  یبهذم  نیدتم و  دارفا  زا  يدادعت  هک  دوب  روط  نیا  دوشب . راک  مه  هضیرف  نیا  دروم  رد 
میتفر و يربهر  ماقم  تمدـخ  لیلد  نیا  هب  راب  دـنچ  ام  دـننک . زکرمتم  هنیمز  نیا  رد  ار  ناشیاهتیلاعف  یمامت  دـننک و  راک  كرتشم  روحم  و 

دنتفگ دـنتفر و  رتولج  مه  نیا  زا  یخرب  یتـح  میهدـب . لیکـشت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داتـس  هک  تسا  نیا  ناـمرظن  هک  میتـفگ 
یم رگا  هک  دـندرک  دـیکأت  هلأسم  نیا  يور  ناـشیا  اـما  مینک . يراذـگ  هیاـپ  میهاوخ  یم  ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  داتـس  »
نیا هب  يراک  دوش  یم  رفن  ای 30  اب 20  رگم  نآ . يارجا  داتس  هن  دشاب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  »ي  ایحا  » داتـس دیاب  دینک  راک  دیهاوخ 

نامدوخ ام  هکنیا  هن  دیایب  دوجوب  مدرم  نایم  رد  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف  هک  دوب  نیا  ناشیا  رظن  داد ؟ ماجنا  ار  یگرزب 
اج مدرم  نایم  رد  گنهرف  نیا  هک  میهدب  ماجنا  یگنهرف  راک  ردقنآ  دیاب  هک  دندوب  دـقتعم  ناشیا  میهد . ماجنا  ار  راک  نیا  امیقتـسم  میورب 
هب لوا  نامه  زا  ام  راک  ناـشیا  ياـهدومنهر  ساـسا  رب  تسا . بجاو  مه  راـک  نیا  تسا ،  بجاو  هزور  زاـمن و  هک  يروطناـمه  هک  دـتفیب 
هک مه  يا  هنومن  دینک . یم  ییارجا  راک  امش  هک  تسا  نیا  مدرم  یضعب  تینهذ  اما  لاؤس : دش . فیرعت  یگنهرف  الماک  راک  کی  تروص 
ام راک  مینک . یمن  ییارجا  راـک  هجو  چـیه  هب  اـم  دـنا ؟ هدوب  نآ  دـهاش  رهـش  حطـس  رد  هک  تسا  ییاـهدروخرب  یخرب  تساـهنآ  رظن  دـم 

دوش یمن  تسین ،  تسرد  فرـص  ییاضق  یماظتنا و  ياهدروخرب  ام  داقتعا  هب  میا . هدـشن  دراو  ییارجا  هنیمز  رد  ام  تسا . يزاس  گنهرف 
روط هب  دروخرب  عون  نیا  هب  ناسنا  دـش . لسوتم  راشف  هب  اهفورعم  يایحا  يارب  ای  درک و  لح  يریگتـسد  اـی  دروخرب  اـب  ار  اـهراک  ماـمت  هک 
یهن فورعم و  هب  رما  يارب  دنراد  هفیظو  مدرم  هک  مینک  هاگن  دید  نیا  اب  رگا  اما  دنک . یم  تمواقم  دهد و  یم  ناشن  لمعلا  سکع  یعیبط 

رد ام  لصا  نیا  يور  دوش . یم  لح  تالکـشم  لیاسم و  زا  یلیخ  دـنراد ، هفیظو  هزور  زامن و  يارب  هک  يروطنامه  دـننک ، مادـقا  رکنم  زا 
اهنت نامدوخ  تاجناخراک  تارادا و  تنواعم  ییارجا ،  ياهنامزاس  یمدرم ،  ياهلکشت  یگنهرف ،  ياهتنواعم  ینعی  داتـس ، ياهتنواعم  مامت 
یهن فورعم و  هب  رما  يارب  ار  اهنآ  ياه  هداوناخ  یتح  ار و  یمدرم  ینامزاس و  نورد  ياهلکشت  اههورگ و  هک  میهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا 
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دوش ماجنا  نیا  رگا  هک  دوشب  گنهرف  مدرم  یناـگمه  تراـظن  هک  تسا  نیا  دراد  رارق  اـم  لوا  تیولوا  رد  هک  هچنآ  مینک . لاـعف  رکنم  زا 
دینیبب تسین ؟ یگرزب  یلیخ  فده  درب ؟ یم  يژرنا  نامز و  ردقچ  راک  نیا  دـینک  یم  رکف  لاوس : تشاد . میهاوخن  ار  تالـضعم  زا  یلیخ 

ددرت تاررقم  هک  ینامز  نآ  رد  هک  مدوب  دـهاش  مدوخ  نم  هک  تسا  نیا  منزب  مناوت  یم  نامدوخ  فدـه  دروم  رد  هک  يا  هداس  لاثم  کی 
هب درف  كالپ  اب  جوز  ياهنیـشام  ددرت  زور  رد  هک  ینیـشام  دـش ، یم  ارجا  فلتخم  ياهزور  رد  اهنیـشام  ددرت  يارب  درف  جوز و  ياـهکالپ 

نییاپ تخادنا  یم  ار  شرـس  دوب و  باذـع  رد  میاد  درف  دوخ  هک  دـش  یم  نیا  دـندرک و  یم  شهاگن  شهب  مدرم  همه  دوب ، هدـمآ  نابایخ 
نیا نییاپ و  دزادـنیب  ار  شرـس  درک  مه  رگا  دـنکن و  رارکت  ار  هلاسم  نیا  دـعب  هعفد  ات  دـش  یم  ثعاـب  نیا  درک و  یم  هاـگن  یمـشچ  ریزو 

. میتسه نآ  لابند  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يایحا  زا  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دـنکن . رگید  ار  راک  نیا  وا  ات  دوشب  رارکت  ردـقنآ 
دزادنیب ار  شرس  وا  هک  دنک  هاگن  يروج  یطاخ  درف  هب  مشچ  ات  هک 10  گنهرف  نیا  دوش . گنهرف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نیا 

ار ام  فرح  هک  دـنداد  شوگ  اروف  ار  شفرح  تفگ  يزیچ  مدرم  هب  ات  ربمایپ  مادـک  میدـقتعم  اـم  دـنکن . رارکت  ار  راـک  نآ  رگید  نییاـپ و 
درف هب  هک  دییایب  دوجوب  مدرم  دوخ  نایم  رد  گنهرف  نیا  رگا  اما  دندینـش . یمک  هدـع  کی  طقف  تفگ  لاس  950 ع )  ) حون دنهدب ؟ شوگ 

تیلاعف هک  تسا  تقو  نآ  دوش ، قیوشت  فورعم  حلاص و  لمع  هب  ای  دـنک  كرت  ار  شدنـسپان  لمع  وا  هک  دـنروایب  یعامتجا  راشف  یطاخ 
نیا رد  دوجوم  بسانمان  ياهتینهذ  اب  همه  زا  شیپ  يزاس ،  گنهرف  گنهرف و  نیا  داجیا  يارب  امـش  اتعیبط  : لاوس تسا . هدوب  رمث  رمثم  اـم 

ام هک  تسا  یگرزب  لکـشم  دروم  نیا  رد  یلبق  بسانمان  ياهتینهذ  هنافـساتم  دیا ؟ هداد  ماجنا  ییاهراک  هچ  هنیمز  نیا  رد  دـیهجاوم . هنیمز 
 ، میتسه هجاوم  يدایز  ياه  يراوشد  اب  نامیاهورین  شزومآ  هنیمز  رد  اـهنت  هن  اـم  تسا . نیمه  اـم  راـک  یتخـس  الـصا  میا ،  هجاوم  نآ  هب 

هدیـسر ثرا  هب  ام  هب  زین  تسا  هدـش  داجیا  هعماـج  رد  هضیرف  نیا  یتح  داتـس و  نیا  هب  تبـسن  هک  یتسرداـن  لقادـح  یفنم و  تینهذ  هکلب 
ار راک  نیا  هغدغد  اهنآ  هرخالاب  دندش . راک  دراو  هضیرف  نیا  هماقا  هب  تبـسن  هفیظو  ساسحا  اب  يا  هدع  بالقنا  لیاوا  رد  هنافـساتم  تسا .
، دـندوب هدـیمهفن  تسرد  اـما  دوشب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  هک  دـندوب  هدینـش  هدـید و  دوب ، فیلکت  يادا  ناـشرظن  دنتـشاد ،
. دندروآ یم  دوجوب  ار  یتالکشم  دندش و  یم  ریگرد  تساهرکنم ،  لماک  ندودز  اهنآ  هفیظو  هک  دندرک  یم  رکف  دندوب ، هدیدن  شزومآ 

رفن هکلب 10  دیوگب ، هعفد  رفن 10 کـی  هکنیا  هن  بـالقنا  مظعم  ربهر  ریبـعت  هب  تسا . نتفر  نتفگ و  فورعم ،  هب  رما  هفیظو  هک  یلاـح  رد 
يورین راک  نآ  تسین ،  اهنآ  ندودز  دـسافم و  اب  هزرابم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رمآ  راـک  هک  دنتـسناد  یمن  اـهنآ  دـنیوگب . هعفد  کـی 

اجنآ رد  گنهرف  نیا  هنافـساتم  صخـشم . ینوناـق و  طـباوض  تحت  مه  نآ  تسا ،  هییاـضق  هوق  اـب  مه  دروخرب  . تسا ناـطباض  یماـظتنا و 
میا هدرک  یعس  میا  هدرک  عورش  هک  ییاهشزومآ  اب  هتشذگ  ياهلاس  رد  ام  اما  دش ، یفنم  تینهذ  ندمآ  دوجوب  ثعاب  دوب و  هدماین  دوجوب 

دینیبب ییاهـشزومآ ؟ هچ  الثم  : لاوس تسیچ . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حیحـص  موهفم  انعم و  هک  میهدـب  دارفا  هب  ار  اهـشزومآ  نیا  ات 
ار زامن  دـهاوخ . یم  شزومآ  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هویـش  دوخ  يداقتعا ،  یبهذـم و  لیاسم  نتفرگ  دای  شزومآ و  رب  هوـالع 

تـسین يروط  نیا  فورعم  هب  رما  اما  روط ، نیمه  مه  هزور  تسا ،  ناسکی  شطیارـش  تسا . نیمه  رخآ  نامه  ات  دیریگ ، یم  دای  راب  کی 
صاخ طیارـش  یتیعقوم  اج و  ره  دهد ، ماجنا  ار  هفیظو  نیا  شدوخ  ناکم  نامز و  هب  هجوت  اب  دـیاب  درف  دـشاب . تروص  کی  هب  رخآ  ات  هک 

رما دـناوت  یم  اج  کی  مدآ  کی  میهدـب . دای  مه  ار  ماکحا  نایب  هوحن  اهنآ  هب  دارفا ، هب  ماکحا  شزومآ  رب  هوالع  دـیاب  ام  دراد . ار  شدوخ 
هک ارچ  دهد ، یم  سکع  هجیتن  دنک و  یم  فورعم  هب  رما  رگید  درف  کی  رگید  طیارـش  اب  اج  نامه  رد  دریگب و  هجیتن  دـنک و  فورعم  هب 

. دراذگ یم  ریثأت  هلأسم  نیا  يور  نامز  ناکم و  طیارش  دناد . یمن  مه  ار  حیحص  نایب  هوحن  یتح  هک  دریگ  یمن  رظن  رد  ار  طیارـش  اهنت  هن 
رگید رفن   50 میدوب ،  نامهیم  هناخ  رد  دـیوگ  یم  فرط  رگید . روج  کی  هناـخ  يوت  درک و  فورعم  هب  رما  دـیاب  روج  کـی  هچوک  يوت 

ار یعرـش  رکنم  هک  تسنکمم  وت  تفگ  وا  هب  دـیاب  اجنیا  رد  اـما  مدرک ،  دروخرب  هناـخبحاص  اـب  دوش ، یم  ماـجنا  رکنم  مدـید  دـندوب ، مه 
دـش هک  دـش ، مخا  اب  رگا  دـش . ریگرد  دوش  یمن  مدرم  هناـخ  رد  هک  اـجنیا  یناد  یمن  يا ،  هدـیدن  شزومآ  اـما  یهدـب ،  صیخـشت  یناوتب 
راک نیا  مه  رگید  رفن  ای 15  یتفر و 10  وت  رگا  ورب ، مه  مخا  اب  ورب ، وشاپ  میوگ . یمن  نم  دـیوگ ، یم  مالـسا  ار  نیا  ورب . وشاپ  وت  هنرگو 
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هک تسا  یفیرظو  زیر  ياهشزومآ  زا  هنومن  کی  نیا  دشاب ، ام  راک  ساسا  دیاب  نیا  دراذگ . یم  رثا  اعقاو  نیا  دمهف ، یم  فرط  دندرک ، ار 
دوجو یـصاخ  بوچراچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  مه  زونه  ارهاظ  میهدـب . دنتـسه  مدرم  ماـمت  هک  ناـمیاضعا  هب  دـیاب  اـم 

یم دروخرب  یلیاسم  اب  دراوم  زا  یخرب  رد  هکنیا  هلمج  زا  لاوس : دوش . یم  هقیلـس  لاـمعا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دوش  یم  نیا  درادـن و 
نیا رد  ام  متفگ  هک  يروطنامه  دـشابن ؟ طیارـش  نآ  رد  لقاال  هکنیا  اـی  دـشابن  فلخت  رکنم و  تسنکمم  فرع  هعماـج و  دـید  زا  هک  دوش 

. میراد يدرف  یعرـش و  یفرع ،  مارح  میراد ،  یعامتجا  بجاو  یعامتجا و  مارح  ام  دینیبب  میا . هدیدن  شزومآ  میهجاوم ،  لکـشم  اب  هنیمز 
، دـینک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مییوـگ  یم  اـم  رگا  تسا . یعرـش  مارح  هـک  دـیوگب  رفن  کـی  ار  یفرع  مارح  کـی  هـک  دوـش  یمن 
هب رما  لیاسم  زا  یکی  دراد . دوجو  ناشدروم  رد  کش  هک  ییاهزیچ  نآ  لابند  میورب  میهاوخ  یمن  تسا . راکـشآ )  ) نیب مارح  ناـمروظنم 

یلیخ میرادن . تاهبش  هب  يراک  ام  دوشب ، لمع  دراو  دیابن  دراد  کش  رگا  تسا و  رکنم  اعرش  اعطق و  نیا  هک  دنادب  هک  تسا  نیا  فورعم 
رکنم زا  امروظنم  دوش . یم  داجیا  يریگرد  دنسانش و  یمن  ار  رکنم  مدرم  هک  دنیوگ  یم  دمآ ، دوجوب  هلئسم  نیا  ارچ  مییوگ  یم  هک  اهتقو 

. تسا مارح  هلاسم  نیا  انئمطم  هک  دننادب  هعماج  مه  شدوخ و  مه  دـهد  یم  ماجنا  مه  درف  دوخ  یتقو  هک  تسا  یمارح  نآ  راکـشآ )  ) نیب
یـساسا رکفت  دننک . شهاگن  مدرم  مامت  درک  درف  رگا  هک  يراک  نییاپ . دزادـنیب  ار  شرـس  يدرک  داقتنا  وا  هب  درک و  یتقو  درف  هک  يراک 

هک دـننک  ساـسحا  مدرم  هک  تسا  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا . یمدرم  يداـقتنا  ياـههاگن  نیا  میتـسه  نآ  لاـبند  هب  اـم  هـک 
شدوخ شیپ  درک  هابتشا  درف  رگا  تروص  نیا  رد  دننک . یم  ناشهاگن  مدرم  دندرک  هابتشا  هک  ییاهنآ  دننک و  یم  هاگن  ار  اهنآ  ییاهمشچ 

دنهد یم  ماجنا  یناسک  ار  اهرکنم  زا  یلیخ  هک  دننک  یم  هجوت  هضیرف  نیا  هب  رتمک  رطاخ  نیا  هب  مدرم  یضعب  دیاش  اما  دوش . یم  تحاران 
ماجنا ار  شا  هفیظو  دراد  هک  یـسک  يارب  تسا  نکمم  دـنریذپ و  یمن  تفگ ،  يزیچ  دوش  یمن  اه  نیا  هب  دنتـسه . تردـق  راتخاس  رد  هک 

ماقم و بصنم و  زا  هدافتـسا  ءوس  تسین . اه  فرح  نیا  یباجحدـب و  طقف  رکنم  هک  دـیناد  یم  رتهب  ناتدوخ  دوش . ادـیپ  لکـشم  دـهد  یم 
تفرط هک  تسین  هزور  زامن و  لـثم  تسا . نیمه  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  لکـشم  هتبلا  بخ  تسا ... یگرزب  رکنم  مه  یمومع  لاوما 

داهج اه و  یبوخ  مامت  نیب  یتقو  یلع  ماما  هک  تسا  نیا  . دـشاب دـنمتردق  تسا  نکمم  هک  تسا  یناـسنا  تفرط  دـشاب . هدنـشخب  دـنوادخ 
هسیاقم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  داهج  هفاضاب  اه  یبوخ  مامت  نیب  یتقو  اما  تسا ،  رترب  همه  زا  داهج  دیوگ  یم  دنک ، یم  تواضق 

نیا رد  دـهدب ، ناـشن  لـمعلا  سکع  فرط  هک  دراد  دوـجو  لکـشم  نیا  هلب  : لاوـس رکنم . زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـیوگ  یم  دـنک ، یم 
ینک و یم  رکـشت  فرط  زا  مه  بوخ  راـک  کـی  رطاـخ  هب  امـش  هک  تسه  اـهتقو  یـضعب  دوش . یم  تخـس  قیوشت  یتحو  داـقتنا  طـیارش 
. دراد ار  يراوشد  نیا  فورعم  هب  رما  راک  يا ؟ هراک  هچ  وت  الـصا  مدرک ؟ وت  يارب  رگم  هچ ؟ وت  هب  دیوگ  یم  فرط  ینک و  یم  شقیوشت 
. تسا یمهم  راک  نیا  دننیبب . شزومآ  دیاب  دوش  یم  داقتنا  وا  هب  هک  یـسک  مه  رکنم و  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  هدـنک و  داقتنا  مه  ینعی 

کی دراد . ار  یطیارـش  يرـس  کی  هک  دـنک  یم  یگدـنز  عامتجا  کی  رد  وا  تسین ،  اهنت  درف  هعماج  رد  هک  میزادـنیب  اج  ار  نیا  دـیاب  ام 
زا مدرم  زا  یلیخ  لبق ،  لاس  دـنچ  ات  منیب . شوخ  يزاس  گنهرف  هلاسم  نیا  هب  نم  اما  دـتفیب . اـج  دـیاب  اـهنیا  دراد ، ییاـه  یهن  رما و  يرس 

دارفا هیقب  اهنت  هن  تسا و  كراپ  لام  اهلگ  نیا  هک  تسا  هداتفا  اج  گنهرف  نیا  الاح  اما  ناش . هناخ  دندرب  یم  دـندنک و  یم  كراپ  ياهلگ 
گنهرف کی  تسا ،  هدـش  گـنهرف  کـی  نیا  رگید  ـالاح  بخ  تسا ،  بذـعم  راـک  نیا  زا  شدوخ  مهدرف  هک  دـنناد  یمن  تسرد  ار  نآ 

یلبق ياهتینهذ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  هتبلا  دتفا . یم  اج  مک  مک  هک  تسا  یگنهرف  مه  يریذـپ  داقتنا  ندرک و  داقتنا  گنهرف  نیا  یمومع .
هزور زامن ، هضیرف  بوجو  دروم  رد  نیدتم  مدرم  زا  یلیخ  تسین . نشور  مدرم  نایم  رد  هضیرف  نیا  هاگیاج  هنافساتم  دشاب . لکـشم  یمک 

زا یلیخ  مه  زونه  تسا . هداتفین  اج  اعقاو  تسین ،  يروط  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  اما  دنرادن . يدیدرت  چـیهو  جـح ،  ، 
دروم رد  هکیتروص  رد  دراد ، یطبر  هچ  ام  هب  دـنیوگب  ناشدوخ  اب  تسنکمم  دـننیب  یم  ار  یفالخ  رکنم و  راک  یتقو  نینییدـتم  یتح  مدرم 

یعامتجا و روما  لکریدم  ب . هامدنفسا 1382 )  8 مج ، ماج  همانزور  . ) درک یناگمه  دـیاب  ار  تقد  نیا  دنتـسه . قیقد  یلیخ  ضیارف  ریاس 
زا يریگولج  نادنورهـش و  ياهيدازآ  قوقح و  نیمـضت  نیمات و  یعامتجا ، تظافح  داتـس  لیکـشت  هفـسلف  تفگ : هییاـضق  هوق  یگنهرف 
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یط اریخا  هک  داتـس  نیا  لیکـشت  فدـه  هراـبرد  هدازیـضاق  ناسحادیـس  تسا . ناـناوج  نارـسپ و  نارتـخد ، ناـنز ، هب  اـجبان  ياـهضرعت 
ام هعماج  رد  تفگ : انـسیا  هب  تسا ، هدش  غالبا  زین  روشک  رـسارس  ياهيرتسگداد  لک  ياسؤر  هب  هییاضق  هوق  سییر  يوس  زا  ياهمانـشخب 

یعاـمتجا و ياهبیـسآ  مـیارج ، زا  ياهدـمع  تمــسق  عـقاو  رد  دوـشیم و  فـشک  ییاـضق  ناـطباض  يوـس  زا  مـیارج  زا  یکدـنا  شخب 
هوق یگنهرف  یعامتجا و  روما  لکریدـم  دـنامیم . یقاب  فشک  نودـب  دوشیم ، مرج  عوقو  هب  جـتنم  نآ  هجیتن  هک  یعامتجا  ياهراتفرءوس 

كالم تفگ : دـش ،»؟ دـهاوخن  ییاـضق  ناـطباض  تاراـیتخا  دودـح  شیازفا  هب  رجنم  داتـس  نیا  لیکـشت   » اـیآ هکنیا  هب  خـساپ  رد  هییاـضق 
تازاجم هنامرجم و  ناونع  نآ  يارب  نوناق  هک  یلعف  كرت  ای  لعف  ره  ساسا  نیمه  رب  طباض ؛ صیخـشت  هن  تسا  نوناق  میارج ، اـب  دروخرب 

هنارـسدوخ دروخرب  هکنیا  نایب  اب  هدازیـضاق  دنک . لمع  دوخ  صیخـشت  هب  دناوتیمن  طباض  دوشیم و  بوسحم  مرج  دشاب  هتفرگرظن  رد 
یعامتجا و تیدودحم  داجیا  همانـشخب  نیا  فده  تشاد : راهظا  دوشیم ، رجنم  عامتجا  رد  یمظنیب  هب  هدـیدنشزومآ ، ییاضق  ناطباض 

یمدرم ياههعومجم  نیرتگرزب  زا  یکی  لیکـشت  ددـصرد  همانـشخب  نیا  اب  هییاضق  هوق  هکلب  تسین ، ناطباض  تارایتخا  هطیح  شرتسگ  اـی 
هکنیا نایب  اب  هییاضق  هوق  یگنهرف  یعامتجا و  روما  لکریدـم  دوش . کمک  ارـسداد  اـصوصخ  هییاـضق و  هوق  هب  میارج  فشک  رد  اـت  تسا 

هب ار  رادیاپ  یمومع  تینما  یعامتجا و  تمالـس  میناوتیمن  یتقو  تفگ : تسا ، نارحب  راچد  یعامتجا  تمالـس  یتینما و  رظن  زا  ام  هعماج 
یعامتجا تظافح  ياهداتس  لیکشت  هک  مینک ، داجیا  ار  تینما  تمالس و  نیا  يرگید  لاناک  زا  دیاب  مینک  مکاح  هعماج  رد  لماک  تروص 

رکنم زا  یهن  فورعم  هب  رما  داتـس  اب  داتـس  نیا  يزاوم  تامادـقا  لامتحا  هرابرد  هدازیـضاق  زا  تسا . اتـسار  نیا  رد  زین  یعامتجا  لرتنک  و 
زا دـننکیم  تکرح  اتـسار  نیا  رد  هک  يرگید  ياهداهن  ای  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  ياهداتـس  داد : خـساپ  يو  دـش . لاؤس 

ار تالیکـشت  نیا  هراب ، نیا  رد  یـشیدناهراچ  اب  هییاضق  هوق  تالکـشم  نیا  عفر  يارب  دنتـسین ، رادروخرب  ینوناق  ییاـضق و  مزـال  تیاـمح 
: تشاد راهظا  تسا ، هییاضق  هوق  هدـهع  رب  یعاـمتجا  تظاـفح  داتـس  لرتنک  تیادـه و  تیریدـم ، هکنیا  ناـیب  اـب  يو  تسا . هدروآ  دوجوب 

ددـصرد هییاضق  هوق  هک  دـننکیم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناشیعرـش  هفیظو  ساسحا  هب  انب  یبالقنا  نیدـتم و  ناـناوج  زا  يرایـسب 
زا اتـسار  نیا  رد  اـت  دـهد  رارق  دوـخ  تیادـه  لرتـنک و  تحت  ار  صاخـشا  نیا  دارفا ، نیا  هب  شزوـمآ  نمـض  داتـس  نیا  لیکـشت  اـب  تـسا 

یعامتجا روما  لکریدـم  دریگ . تروص  ییاضق  هاگتـسد  نوناق و  لرتنک  تحت  اهتیلاعف  یمامت  ات  دوش  يریگولج  ینوناقریغ  ياهتیلاعف 
نوناق لصا 156  هب  دـنک ، يریگولج  ياهنارـسدوخ  مادـقا  ره  زا  ات  تسا  ددـصرد  هییاـضق  هوق  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  هییاـضق  هوق  یگنهرف  و 

، هنارـسدوخ مادقا  ره  زا  دـناوتب  هکنیا  يارب  هوق  نیا  تشاد : راهظا  درک و  هراشا  مرج  عوقو  زا  يریگـشیپ  يارب  هوق  نیا  فیاظو  یـساسا و 
: درک دیکات  يو  دنکیم . دنتـسه ، مزال  طیارـش  ياراد  هک  ینادـنمقالع  یهدـناماس  هب  مادـقا  دـنک ، يریگولج  نوناق  فالخ  ینوناقریغ و 

تحت یمدرم  ياهورین  ناونع  هب  ییاضق ، ینوناق و  شـشوپ  تحت  اما  دـنوشیمن ، بوسحم  هییاـضق  هوق  طـباض  داتـس ، نیا  رد  لاـعف  دارفا 
ییارجا تنواعم  ار  داتس  نیا  ییارجا  نکر  ناتسداد و  اهارسداد و  ار  یعامتجا  تظافح  داتس  ییاضق  نکر  يو  دنتسه . اهارـسداد  تیامح 
ینامزاس داجیا  ددـصرد  داتـس  نیا  لیکـشت  اب  هییاضق  هوق  اـیآ  هکنیا  رب  ینبم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  هدازیـضاق  درک . ناونع  هییاـضق  هوق 

یمـسر دارفا  مادختـسا  بذج و  ددصرد  داتـس  نیا  لیکـشت  اب  ییاضق  هاگتـسد  تفگ : تسا ، يدیدج  دارفا  مادختـسا  بذج و  دـیدج و 
: زا لقن  هب  . ) تسا فالتخا  لح  ياهاروش  هب  داهن  نیرتهیبش  تسا و  یعافتناریغ  هعومجم  کی  یعامتجا  تظاـفح  داتـس  هعومجم  تسین ،

(17/8/83 باتزاب ، تیاس 

؟ دنوشیم هناگیب  ياهبتکم  هتفیش  هک  دننیبیمن  يزیچ  هچ  هعیش  رد  ام  ناناوج  امش ، رظن  هب 

شسرپ

؟ دنوشیم هناگیب  ياهبتکم  هتفیش  هک  دننیبیمن  يزیچ  هچ  هعیش  رد  ام  ناناوج  امش ، رظن  هب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 576 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

فلتخم للع  گنهرف  کی  رد  صاخ  يرـصنع  ندـماین  مشچ  هب  تسا ، تواـفتم  ندوبن ، اـب  ندـیدن »  » هک دراد  هجوت  مرتحم  هدـننک  لاؤس 
قمع رد  هن  حطـس و  رد  هن  رظندروم  گنهرف  رد  یفاک  هعلاطم  هاگ  یفاک  هعلاـطم  مدـع  . 1 زا : تسا  ترابع  اهتلع  نیا  زا  يرامـش  دراد .

، تیعقوم نیا  رد  دندیدرگ . هناگیب  گنهرف  بذج  دندش ، هناگیب  دوخ  گنهرف  زا  هک  هاگنآ  ناناملسم  دیوگیم : لابقا  دریگیمن . تروص 
سانلا : » دیامرفیم هغالبلا  جهن  تمکح 173  رد  (ع ) یلع ماما  هک  نانچ  تسنادیم ؛ لمتحم  زین  ار  يدوخ  گنهرف  اب  ینمـشد  دـیاب  یتح 

قلد رب  ار  شیوخ  سلطا  دوب  تخورف  نازرا  ار  شیوخ  رم  یمدآ  انالوم : لوق  هب  دنتـسه .» دننادیمن  هچنآ  نانمـشد  مدرم  ؛ اولهج ام  ءادـعا 
زا مشچ  هک  یموق  زا  هآ  دیوگیم : هراب  نیا  رد  يروهال  لابقا  دهد  نان  صرق  هب  یلفط  يرهوگ  دهد  نازرا  درخ  نازرا  ود  هک  ره  تخود 
هب رگا  دسریم ، رظن  هب   1 دربب ار  وا  داب  درک و  یهاک  هوک  درُمب  تلم  هنیس  رد  يدوخ  ات  تسـسگ  دوخ  زا  داد  هللا  ریغ  هب  لد  تسب  شیوخ 
زا زج  ملع  : » تسا هدیسر  (ع ) راهطا همئا  زا  هکنانچ  دوشیم . هدید  اههدیدان  زا  يرایـسب  دوش  ادیپ  تفرعم  دیاب ، هک  نانچ  یعیـش  گنهرف 

تسرد ملع  برغم  هب  ای  دیورب  قرشم  هب  : » دیامرفیم  2 هْبیَتَع نب  مکح  لیَهُک و  نب  ۀملس  هب  (ع ) رقاب ماما  .« دیآیمن نوریب  (ع ) تیب لها  دزن 
رد يزیچ  ندـماین  مشچ  هب  رگید  ببـس  گنهرف  نـالماح  رادرک  . 2 3 «. تسا هدـمآ  نوریب  نادـناخ  ام  دزن  زا  هچنآ  زج  دـیرواین  تسد  هب 

دروم رد  نارگید  يروادلماع  گنهرف  کی  نالماحو  نایبرم  راتفر  رادرک و  ًالومعم  تسا . نآ  نـالماح  ناوریپ و  لـمع  یعیـش ، گـنهرف 
رد يرادنید  رخـسمت  يداقتعایب و  زا  هک  ییاهشرازگ  رد  تسین . رـصحنم  ناناملـسم  هب  لـماع  نیا  دوشیم . هدرمـش  گـنهرف  ياوتحم 

هدرمش  4 اپورا رد  يرادنید  نید و  رخسمت  یلصا  لماع  نایحیـسم  یهورگ  ياهعازن  ياهقرف و  ياهگنج  هدیـسر ، مهدجیه  نرق  ياپورا 
یکرام  5. دناهتسناد نرق 17م  رد  هلاس  یـس  یبهذم  ياهگنج  ًاصوصخ  اهگنج و  یعقاو  یناب  ار  یحیـسم  بهذم  عقاو  رد  تسا و  هدش 

ناتسلگنا هفـسلف  ذوفن  رد  هن  ار  نید  يدوبان  لماع  : » دسیونیم هتـشاذگ ، تشگنا  ناشیـشک  ياطخ  رب  رد 1753م  دنمـشوه  نوسناژرآ  رد 
مشخ و درک . وج  تسج و  ناشیـشک  زا  مدرم  ترفن  مشخ و  رد  دـیاب  هکلب  درادـن  ییانـشآ  نآ  اـب  یـسک  یـسیراپ  فوـسلیف  دـص  زج  هک 
رد هناگیب  گنهرف  ياهییاناوت  دوجو  هناـگیب  گـنهرف  رد  نونف  مولع و  دـیلوت  . 3 6 .« تسا هدیـسر  دوخ  تدـش  جوا  هب  نونکا  هک  یترفن 
هب ندش  بذج  مهم  لماوع  زا  ریخا  ياههدس  رد  یتفرشیپ  ره  زا  یمالسا  ياهروشک  ندوب  مورحم  لباقم  رد  عیانـص  نونف و  مولع و  دیلوت 

هرابرد ار  ادخ  ار ، ادخ   7 ؛  مکریغ هب  لمعلاب  مکقبسیال  نا  نآرقلا  یف  هللا  هللاو  دیامرفیم «: هیصوت  (ع ) یلع ترضح  تسا . هناگیب  گنهرف 
، شالت تیدـج و  گـنهرف  دوشیم ، هظحـالم  هک  ناـنچ  دـنریگ .» یـشیپ  امـش  زا  شیاهروتـسد  هب  ندرک  لـمع  رد  نارگید  اداـبم  نآرق ،

نآ نوهرم  ندـمت  کی  تخاس  هک  ممـصم  هدارا  مزع و  اهیتخـس و  لمحت  يراک و  نادـجو  یباداش ، طاشن و  ییاکتا ، دوخ  لالقتـسا و 
دریگیم و رارق  تلفغ  دروم  یمالسا  ياهروشک  رد  رما  نیا  هنافسأتم  دیآیم . رامش  هب  تنـس  نآرق و  لیـصا  ياههزومآ  زا  یـشخب  تسا ،
، دوشیم ماجنا  تفرـشیپ  يارب  هک  ییاه  تیلاعف  ندـنایامن  زیچاـن  اـی  کـچوک و  يدوخ و  ياـهدروآتسد  هیلع  نئاـخ  ییاـهتسد  یتح 

تردق ًانایحا  هک  شناناوج  دراد و  زیچان  رایسب  شقن  مولع  دیلوت  رد  هک  دسریم  ییاج  هب  مالسا  يایند  زورما  هجیتن  رد   8. دننکیم شالت 
زا ار  نونف  مولع و  هک  دـنراد  دوجو  زین  یناوارف  ناناوج  هتبلا  دـنروآیم . يور  هناگیب  گنهرف  هب  دـنرادن ، ار  اهیگداتفا  بقع  للع  لیلحت 

خساپ مدع  . 4 دنشوکیم . اهیگدنام  بقع  اهیتساک و  عفر  تهج  رد  دناهدشن و  هناگیب  گنهرف  بذج  هدروآ ، تسد  هب  هناگیب  گنهرف 
هب ناوج  لسن  يربهر  عوضوم  رد  تسا  تیبرت  میلعت و  هار  دیهـش  هوسا و  دوخ  هک  يرهطم  داتـسا  موحرم  ناناوج  تالاؤس  اههغدغد و  هب 

حرط هئارا و  ار  لسن  نیا  نایم  رد  یتسیلایرتام  بتاکم  هبذاج  قوفت و  رـس  هدرک ، هراـشا  لـسن  هس  نیا  هب  نید  عماـج  حرط  هبنج  ترورض 
نتخانـش هار  زا  نارگید  ًاقافتا  : » تسا هدروآ  راتفگ  هد  باتک  رد  يو  دنادیم . اهنآ  يرکف  ياهزاین  مامت  هب  ییوگ  خـساپ  بتکم و  عماج 

دـمآ و دوجو  هب  روشک  نیمه  رد  هک  یتسیلایرتام  ياـهبتکم  دـناهدرک . هدافتـسا  اـهنآ  زا  دـناهدرک و  فرحنم  ار  اـهنآ  لـسن  نیا  درد 
بتکم کی  هب  دراد  جایتحا  لسن  نیا  هک  تسنادیم  هار ! نیمه  زا  درک ؟ هار  هچ  زا  يداحلا ، دصاقم  يارب  درک  تسرد  راکادـف  صاخـشا 
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یعامتجا ياهنامرآ  هلـسلس  کـی  لـسن  نیا  هک  تسنادیم  درک . هضرع  وا  و  يرکف ؛ بتکم  کـی  دـهد ، خـساپ  شتـالاؤس  هب  هک  يرکف 
عمجدوخ رود  ار  يدایز  دارفا  هجیتن  رد  هداد  ناشن  گنهامه  اهنامرآ  نآ  اب  ار  دوخ  تسا ، اهنآ  هب  نداد  ققحت  ددـصرد  دراد و  یگرزب 

هب صخشم  نیعم و  لوصا  يور  هک  دش  يرکف  بتکم  کی  هنشت  هک  دیـسر  يدح  هب  رگا  مه  حور  یتیمیمـص . ... يراکادف و  هچ  اب  درک 
ًاقطنم هک  دـهدیمن  تیمها  دراذـگب ، شیولج  دـنک و  لح  شیارب  تخاونکی  ار  یعامتجا  یناهج و  لئاسم  همه  دـهد و  خـساپ  شتالاؤس 

رد تخاونکی  هک  تسا  هداـمآ  مظنم و  رکف  کـی  لاـبند  تسین  یقطنم  مکحم و  فرح  لاـبند  مه  اهردـق  نآ  رـشب  تسین . اـی  تسا  يوـق 
اهزاین و اههتـساوخ و  يوگخـساپ  ار  دوخ  دـنک و  عفر  ار  اههغدـغد  هناراک  ایر  دـنچ  ره  یگنهرف  ره   8. دراذـگب یباوج  یلاؤس  ره  لباقم 

ناربهر جـیردت  هب  مالـسا ، روهظ  هیلوا  ياهنرق  زا  سپ  ًاصوصخ  یخیرات و  لیالد  هب  تسا . رادروخرب  يرتشیب  هبذاج  زا  دـنادب  تالاؤس 
دیاب يزوریپ  . 5 دنام . خساپیب  تالاؤس  زا  يرایسب  هجیتن  رد  دنداد . حیجرت  یلصا  روما  رب  ار  ياهیـشاح  روما  یعامتجا  یـسایس و  يرکف ،

بذـج هنیمز  قفوم  زوریپ و  ياهگنهرف  تسا . نارگید  ندـش  بوذـجم  تیعبت و  لماع  هاگ  نایرج  کـی  يزوریپ  سفن  هک  تشاد  هجوت 
اهگنهرف نیب  هسیاقم  تصرف  هک  دنکیم  هریخ  ار  اهمشچ  نانچ  دشابن ، هبناج  همه  دنچ  ره  گنهرف ، کی  يزوریپ  دـنراد . ییالاب  رایـسب 

دشاب هتشاد  رگید  داعبا  رد  ییالاب  ياهتیفرظ  دنچ  ره  بولغم  گنهرف  تیعقوم ، نیا  رد  دربیم . نیب  زا  ار  اهییاناوت  هعومجم  شجنـس  و 
رگید و گنهرف  ناگتفیـش  یگدروخرـس  رظتنم  دـیاب  ای  دـنک و  ناربج  ار  دوخ  صقن  دـیاب  ای  نیاربانب  دوریم . ورف  قاـحم  رد  اهتدـم  اـت 

اهشزرا تمس  هب  تیرشب  نوزفا  زور  شزیخ  تیونعم و  هب  برغ  تشگزاب  دهاش  زورما  هک  نانچ  دشاب ؛ شیوخ  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب 
گنهرف ياهشزرا  هب  تشگزاب  هتفای و  شرتسگ  تینالقع  تمـس  هب  تکرح  زین  مالـسا  ناهج  رد  هکلب  میتسه ؛ یمالـسا  یـساسا  رماوا  و 

ببـس زین  هدـش  مالعا  ياههمانرب  فادـها و  نیمأت  رد  نآ  ناوت  مدـع  گنهرف و  کی  تسکـش  رگید  يوس  زا  تسا . هتفرگ  باتـش  یعیش 
زا ندـیرب  گنهرف و  کی  هب  ندروآ  يور  هک  نآ  هصالخ  دـش . هدـهاشم  مسیـسکرام  رد  نآ  نشور  هنومن  هک  دوشیم  نآ  زا  مدرم  زیرگ 

بـالقنا وترپ  رد  هک  یتـصرف  زا  عیـشت ، بهذـم  ًاـصوصخ  مالـسا ، ياـیند  همه  دـیاب  زورما  دراد . هشیر  ددـعتم  لـماوع  رد  رگید  گـنهرف 
مولع و هب  دوجوم  ياهرب  نایم  زا  دریگهرهب ؛ هدـمآ ، هدـیدپ  ناهج  رد  هک  ياهدرتسگ  یهاوخ  تیونعم  يرادـیب و  هدـش و  داـجیا  یمالـسا 

تیعماج میزاس و  یلجتم  ار  عیـشت  گنهرف  هک  تسا  نآ  هفیظو ، رگید ، ترابع  هب  دنک ؛ تیبثت  ندمت  هلفاق  رد  ار  دوخ  دـبای و  تسد  نونف 
یشوک تخس  یلدمه و  تدحو و  اب  میهد و  همادا  درک ، زاغآ  ینیمخ  ماما  هک  ار  نید  يزوریپ  راختفارپ  ریـس  میناسر ؛ تابثا  هب  ار  مالـسا 

.2 ص218 . لاـبقا ، تاـیلک  . 1 تشوـنیپ : میـشوکب . عیـشت  گـنهرف  ییافوکـش  تـهج  رد  تالکـشم  تاقــشم و  لـمحت  يروبــص و  و 
ج8، تنارود ، لیو  ندمت ، خـیرات  . 4 . 3 ثیدح ص331 ، ج2 ، یفاـک ، لوصا  . 3 دنتـسه . تنـس  لها  ياهقف  زا  رفن  ود  نیا  هر :) ) یـسلجم
.9 هر .) ) ینیمخ ماما  یسایس  یهالا و  همان  تیصو  . 8 همان 47 . هغالبلا ، جهن  . 7 ص680 . ج9 ، نامه ، . 6 ص668 . ج7 ، نامه ، . 5 ص108 .

.218ù217ص راتفگهد ،

؟ دهدیم قوس  تلادعو  حلص  اب  هتخیمآ  یگدنز  هب  ار  هعماج  یعامتجا ، ياهترورضو  اهمازلا  ایآ 

شسرپ

؟ دهدیم قوس  تلادعو  حلص  اب  هتخیمآ  یگدنز  هب  ار  هعماج  یعامتجا ، ياهترورضو  اهمازلا  ایآ 

خساپ

ار نآو  دنک  یبلطم  هب  زاین  ساسحا  هک  دـسرب  ياهلحرم  نانچ  هب  رـشب  یعامتجا  یگدـنز  عضو  هک  تسا  نآ  یعامتجا " مازلا   " زا دوصقم 
ای همه  ار  شندوب  ترورـض  هک  ددرگ  راکـشآ  ردـق  نآ  هعماج  یعقاو  زاین  کی  هک  تسا  نآ  مهم  یلو  دریذـپب . ترورـض  کی  ناونع  هب 
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، دراد مدرم  یعامتجا  روعشو  یهاگآ  حطس  نتفر  عع  ( بب ؛ إلاب هب  یگتـسب  لّوا ، هجرد  رد  نیاو  دنریذپب ، هعماج  ناربهرو  نارّکفتم  لقاّدح 
نورق رد  مدرم  زا  يرایسب  دیاش  دنکیم . ادیپ  طابترا  هار ، همادا  ناکما  مدعو  هعماج  دوجوم  عضو  بولطمان  جیاتن  ندش  راکشآ  اب  سپسو 
رواـب یلو  دوـب ، نیرب  تـشهب  کـی  میـسرت  دنتـشاد ، متـسیب  نرق  زا  هـک  یمیـسرت  یتعنـص ، ریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  هدـهاشم  اـب  و18   17

هزات ياهیناماسبان  يژولونکت ، تفرـشیپ  ياـپ  هب  اـپ  هکلب  تشاد ، دـهاوخن  يرتهفرم  یگدـنز  ینیـشامو ، یتعنـص  ناـسنا  هک  دـندرکیمن 
دنهاوخ تعنـصو  نیـشام  ياهنوناک  رب  ار  دوخ  كانتـشحو  هیاس  یناهج  ياهگنج  تیرفع  دمآ . دهاوخ  دیدپ  يرتدـیدج  تالکـشمو 
گرزب ياهيزوریپو  دوجوم  عضو  ظفح  يارب  دنمهفیم  مکمک  تسا . هدـش  كانرطخ  اهنآ  یگدـنز  ردـقچ  هک  دـنمهفیم  هزات  دـنکفا .

دحاو تموکح  دوجو  هک  دـسریم  ارف  ینامز  داد . ياهزات  تاررقم  هب  نت  دـیابو  دنتـسین ، یفاک  زگره  هتـشذگ  تاررقم  نّدـمتو ، یتعنص 
ایند ندز  رانک  گرزب و  ياهتردق  نوزفا  زور  ياهشکمشک  هب  نداد  نایاپ  یتاحیلـست و  نکـشرمک  هقباسم  هب  نداد  نایاپ  يارب  یناهج 

یگتخاـس ياـهزرم  نیا  ماجنارـس  دـیاب  هک  ددرگیم  ساـسحا  ریذـپانبانتجا  تیعقاوو  ترورـض  کـی  ناونع  هب  گـنج ، هاـگترپ  بل  زا 
رثؤم لماع  یعامتجا " مازلا   " نوناق ربانب  دـننک . یگدـنز  نوناق  کـی  اـبو  مچرپ  کـی  ریز  ناـهج  مدرم  همهو  دوش  هدـیچرب  زاسرـسدردو 

دربیم شیپ  تلادعو  حلـص  اب  هتخیمآ  یگدنز  کی  يوس  هب  هاوخانهاوخ  ار  ناهج  مدرم  دوخ ، دنمورین  دربراک  اب  هک  دراد  دوجو  يرگید 
. دزاسیم مکحتسم  ياهزات  حرط  ساسارب  ار  یناهج  تموکح  کی  ياههیاپو 

؟ يداینب بالقنا  ای  تسا  یجیردت  تاحالصا  هب  جایتحا  هعماج  رد  لّوحت  داجیا  يارب  ایآ 

شسرپ

؟ يداینب بالقنا  ای  تسا  یجیردت  تاحالصا  هب  جایتحا  هعماج  رد  لّوحت  داجیا  يارب  ایآ 

خساپ

یجیردت تاحالـصا  رادفرط  یعمج  هکلب  درادن ، دوجو  يدحاو  هدیقع  دریذپ  ماجنا  هار  هچ  زا  دـیاب  یعامتجا  تاحالـصا  هکنیا  دروم  رد 
یناسنا عماوج  عضو  رد  ار  یساسا  ینوگرگد  چیه  هک  دنتـسه  نویبالقنا "  " رگید یهورگو  دنیوگیم . تسیمروفر "  " اهنآ هب  هک  دنتـسه 
ریگهمه تروص  هب  داسف  هک  اجنآ  تسا ، توافتم  تاعامتجا  رد  داسف  هجرد  دـنیوگیم : رگید  یخرب  دـننادیمن و  نکمم  بالقنا  نودـب 

ارف ار  اج  همه  داسف  هک  اجنآ  اّما  دـهد ، لیکـشت  ار  یحالـصا  ياههمانرب  ساـسا  دـناوتیم  یجیردـت  تاحالـصا  هدـماین ، رد  هبناـج  همهو 
يدایز دـهاوش  تشگ . هریچ  اهیناماسبان  رب  ناوتیمن  يداینب  بالقنا  کی  اب  زج  درک ، ذوفن  یعاـمتجا  ياـهنامزاس  رتشیب  رد  اـیو  تفرگ 

هب دـیاب  تروص  نیا  ریغ  ردو  دوشیم  انب  ملاس  ياهوگلاو  طباوضو  اههدولاش  رب  هشیمه  یجیردـت  تاحالـصا   - 1 تسا : موس  رظن  دـّیؤم 
قیرط زا  ًاـبلاغ  یجیردــت  تاحالــصا   - 2 داد . رارق  ینوـگرگد  ریــسم  رد  ار  ییاـنبریز  لـئاسمو  تـفر  دــیدج  طـباوضو  اــهوگلا  غارس 

نیا هک  اجنآ  یلو  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یعامتجا  هنیمزو  يرکف  یگداـمآ  هک  دراد  رثا  یتروص  رد  نیاو  دریگیم ، تروص  زیمآتملاـسم 
رصانع هدرک ، ذوفن  اههشیر  هب  داسف  هک  ياهعماج  رد   - 3 درک . هدافتسا  تسا  تردق  قطنم  هک  بالقنا  قطنم  زا  دیاب  درادن  دوجو  اههنیمز 

رگم دنزادنیب ، راک  زا  ار  یجیردت  حرط  ره  دنناوتیم  یناسآ  هبو  دنراد  تسد  رد  ار  عامتجا  ساّسح  زکارم  مامت  حالـصا ، ّدـض  دـنمتردق 
ترارحرپ يدایز  تّدـم  يارب  ناوتیمن  ًالومعم  ار  یبـالقناو  یحالـصا  میظع  ياـهورین   - 4 دـنوش . ریگلفاغ  یبالقنا  هلمح  کی  اـب  هکنآ 

هعجارم اب   - 5 دنهدب . تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  نامز  تشذگ  اب  تسا  نکمم  دوشن  هدافتسا  اهنآ  زا  عقوم  هب  رگاو  تشاد  هاگن  شوجرپو 
بلطحالـصا نادرمو  ایلواو  ایبنا  ًاصوصخ  عماوج  نآ  نادنمدرخ  هدش ، يداینب  اهنآ  رد  داسف  هک  یتاعامتجا  هک  دیآیم  تسد  هب  خیرات  هب 

ملظ ساـسا  رب  هک  ینونک  ماـظن  ندـش  هدـیچربو  ناـهج  یمومع  عـضو  حالـصا  دروـم  رد  دـناهتفرگ . شیپ  رد  ار  یبـالقنا  شور  هراوـمه 
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ار میظع  ینوگرگدو  بالقنا  کی  ندـمآ  دـیدپ  متح  روط  هب  تسا ، هنـالداع  ماـظن  کـی  ندـش  نیـشناج  هب  جاـیتحا  هدـش و  اـنب  ضیعبتو 
. اههنیمز همه  ردو  عیسو  یبالقنا  دبلطیم ،

؟ دوش یمن  ماجنا  يا  هشیر  یتامادقا  ناناوج  تاماهبا  عفر  تهجرد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  ماجنا  يا  هشیر  یتامادقا  ناناوج  تاماهبا  عفر  تهجرد  ارچ 

خساپ

تاماهباو دـننک  یم  تیلؤسم  ساسحا  یمالـسا  ياهـشزرا  گنهرف  ربارب  رد  نیمز  ناریا  دـنمورب  ناـناوج  ناـناوجون و  مینیب  یم  هک  نیا  زا 
اب ناـناوج  ساـسحا  نیا  میراودـیماو  مـینک  یم  رورغ  ساـسحا  دـهد  یم  رازآو  جـنر  ار  ناـنآ  خـساپ ، نودـب  هدـمآ و  دوـجوب  تـالاؤسو 

خـساپ یگنهرف  تاسـسؤمو  ناداتـساو  ناملعم  راوگرزب ، نویناحور  یگنهرف ، روما  ناراکردـنا  تسد  نالوئـسم و  زا  هبلاطمو  تساوخزاـب 
دنهدب ار  نارگید  خـساپ  دـنبای  تردـق  قیقحتو  هعلاطم  اب  هکلب  دنـشابن  عناق  رما  نیا  هب  اهنت  هنو  دـننک  تفایرد  ار  دوخ  تالاؤسو  تاماهبا 
لاقتنا هفیظو  هک  یناـسک  - 1 تسا :  حرـش  نیدـب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یلیـالد  تسا  هتفرگن  تروص  یـساسا  مادـقا  نونکاـت  ارچ  اـماو 
دنتـسه نینچ  زین  ناناوج  دننک  یم  روصت  اذل  تسا  نشور  حضاو و  ناشیا  رب  میهافم  زا  يرایـسب  دنراد ، زورما  لسن  هب  ار  یگنهرف  میهافم 

ار ینید  مهم  ياهشسرپ  تاهبش و  یگنهرف  روما  نایلوتم  - 2 دریگ . یمن  تروص  یشالت  میهافم  نآ  هب  یشخب  ماکحتسا  تهجرد  نیاربانب 
. دـنا هتخاسن  هدـمآ  دوجوب  شلاچ  رباربرد  یعافد  لیلد  دـعب  هلحرمرد  و  دـناهدرکن ؟ ییاسانـش  دنتـسه  هجاوم  نآ  اب  ناوج  لسن  زورما  هک 
هب نامیا  رگا  هک  دمهفب  سپـسو  دریذپبار  ادخ  قطنمو  لالدتـسا  اب  ادتبا  دیاب  دنک  عافد  ینالقع  تروصبدیاقع  لوصا  زا  دـیاب  ناوج  لسن 

لوبق ار  ادـخ  زورما  ناوج  لسن  نابطاخم  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  هتبلا  تشاد . دـهاوخ  یناور  یحور و  تـالاح  هچ  دـشاب  هتـشاد  ادـخ 
تـسا هدمآ  وا  فرط  زا  هک  ار  يربمایپ  تسا . یکیو  تسه  ادخ  دنراد  لوبق  نابطاخم  دهد 99 % یم  ناشن  یبرجت  تاعلاطم  هکلب  دنرادن .

یم دـنراد  لوبق  ار  ربمایپ  ادـخ و  نوچ  دـننک و  یم  دراو  داریا  نید  ماـکحا  یـضعب  هب  ًـالثم  دـنراد  يرگید  ياـه  لاؤس  یلو  دـنراد . لوبق 
یم هئارا  كردم  دنـس و  یتقو  دنک . یمن  لوبق  ار  ناگدنیوگ  لقن  یلو  دراد  لوبق  ار  ادخ  نید  وا  تسین . ادخ  نخـس  نخـس ، نیا  دـنیوگ 

وا هبو  دـنربب  شیپ  هب  ار  وا  ماـگ  هب  ماـگو  دـننک  تقد  دـیاب  ناـیلوتم  تسین . مهف  لـباق  شیارب  درادـن  قباـطت  وا  ناـبزو  مهف  اـب  نوچ  دوش 
عافد نیدزا  اـت  دـنا  هدروآ  دوجوب  ار  مـالک  ملعو  دـنا  هدرک  ینـالقع  عاـفد  نید  زا  ناـگرزب  نید  خـیرات  لوط  رد  تسیچ . نید  دـننامهفب 

زا یکی  یگنهرف  ددعتم  ياهداهنو  اهنامزاس  دوجو  تسا و - ... هدش  هداد  بسانتم  خساپ  هدمآ  دوجوب  یفـسلف  ههبـش  رگا  دـنکب . ینالقع 
هتسباو زکارم  یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  یمالـسا ، داشراو  گنهرف  ترازو  ریظن  . تسا یگنهرف  ياهیناماسبان  للع 

ياهنامزاسو اه  هناخترازو  اههاگـشناد ، هب  هتـسباو  یگنهرف  زکارم  دجاسم ، یگنهرف ، ياهنوناک  اهداینب ، تاسـسؤم ، هیملع ، ياه  هزوح  هب 
ساسا رب  هک  نیا  هب  طورشم  دشاب  هتشاد  تبثم  هبنج  دناوت  یم  فلتخم  ياهشخب  رد  ددعتم  زکارم  دوجو  هتبلا  حلسم و ... ياهورین  یتلود ، 
رارکتو يراک  يزاوم  زا  دـننک و  شالت  فادـها  ققحتو  اه  تیلاعف  لیمکت  تهج  رد  یگمه  یـصخشم  یـشم  طـخو  اـهدربهار  فادـها 
ناشدوخ نیب  صخـشمو ، نودـم  يزیر  همانرب  کی  اب  دـنناوتب  زکارم  نیا  رگا  نیاربانب  دـنزرو . بانتجا  ... رثا و مکو  اوتحم  مک  ياه  همانرب 

ياه هویـش  رازبا و  زا  هدافتـسا  ابو  هدش  یحارط  اهزاین  اب  بسانتم  زین  اه  همانرب  دشاب و  هدـش  فیرعت  ًاقیقد  زین  فادـهاو  دـنیامن  راک  مسقت 
هب یگنهرف  ناجورم  ناغلبم و  نوبن  زهجم  - 4 دمآ . دهاوخ  شیپ  روشک  یگنهرف  تیعضو  رد  یمیظع  لوحت  دوشارجا  راذگ  ریثأت  بسانم 

یکی فلتخم  ياه  هناسر  رازبا و  زا  يدنم  هرهب  مدـعو  يراذـگ  ریثأتو  غیلبت  ياه  هویـش  زا  یهاگآ  نادـقف  زور و  بسانم  راکوزاسو  رازبا 
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زا سپ  هک  نآ  لـماوعو  رابکتـسا  يا  هناـسر  گـنج  یگنهرف و  نوخیبشو  مجاـهت  - 5 تسا . روـشک  یگنهرف  یناـماسبان  لـماوع  زا  رگید 
ناراکردنا تسد  نایلوتم و  یخرب  یگدولآ  باوخ  تلفغ و  زینو  تسا  هتفای  شیازفا  تدـشب  ریخا  ياهلاسرد  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ 

نآ اب  روشک  گنهرف  هک  تسا  يرگید  تالکـشمو  تالـضعم  زا  یـسایس و ... هدـیدعو  ناوارف  تالاغتـشا  لـیلد  هب  لوؤسم  ياـهداهن  رد 
ماجسنا و اب  دیاب  فلتخم  زکارمو  تاسسؤم  هاگشنادو و  هزوح  رد  ینید  روما  نایلوتم  نالوئـسم و  دش  رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا . هجاوم 

دیاب . 1 دـنیامن :  مادـقا  هچراـپکی  تروصب  ریز  دراوم  رد  دوخ  يداـم  یناـسنا و  يژرنا  نداد  ردـه  راـک و  يزاوـم  زا  باـنتجا  تدـحو و 
اهباتک رمع  لوحت  لاح  رد  هعماج  رد  . 2 دنهدب . خساپ   ... باتک و ابو  دنبایب  ار  تاماهباو  تالاؤسو  لیاسم  ًامئاد  اتدوش  صخشم  ییاهتأیه 
هصرع ناغلبمو  راوگرزب  نایناحور  فراعم ، سورد  ناداتـسا  . 3 دوش . هتـشاگن  زور  نابز  اب  ون  ياهباتک  بترم  دـیاب  تسین  رتشیب  لاـس  ود 

کی رد  تقو  عرـسارد  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  . 4 دنـشاب . تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  يارب  ایهمو  فشک ، ار  اه  شلاچ  دـیاب  ظـعو  غیلبت و 
هتفر و ناـیم  زا  لاؤس  هک  دوش  هضرع  یناـمز  رد  اهخـساپ  ددرگیم  بجوـم  ییوگخـساپ  رد  يدـنک  دریگب . تروـص  دـیاب  لاـعف  متـسیس 

فشک ار  اهنآ  ياه  شلاچ  دننک ، یگدنز  ناشنابطاخم  نایمرد  دیاب  ناداتـساو  ناغلبمو  ناجورم  . 5 دشاب . هدمآ  دوجوب  يدیدج  تالاؤس 
زکرم کیزا  نیتم ، زکرمتم و  ياه  خساپ  هئارا  نمض  هدوب و  طابترا  رد  رگیدکی  اب  دیاب  روشک  حطس  رد  فلتخم  زکارم  . 6 دنهد . خساپ  و 

نالؤسم راوگرزب ، ناملعم  هاگـشناد ، ناداتـسا  ززعم ، نویناحور  گنهرف ، رما  ناـیلوتم  همه  زا  دـیاب  امـشو  اـم  دـننک . تفاـیرد  یملع  يوق 
. دنزاس فورصم  مهم  رما  نیا  رد  ار  شیوخ  هلیمج  یعاسم  میهاوخب  دیاب  یگنهرف  زکارمو  اهنامزاس 

تافارحنا

یهورگ يدرف و  تافارحنا 

دوش نارگید  تربع  ات  دوش  یمن  عطق  دزد  تسد  ام  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

دوش نارگید  تربع  ات  دوش  یمن  عطق  دزد  تسد  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

رد دریگب . تروصبـسانم  طیارـش  رد  دیاب  زین  دـح  يارجا  ًایناث ، دوشیم . ققحم  رتمک  هک  دراد  طرـش  تسیب  دودـح  دزد  تسد  عطق  ًالوا ،
J .} دهدیمن ار  يراک  نینچ  هزاجا  یتاغیلبت  طیارش  رضاح  لاح 

؟ دوش یمن  يدج  دروخرب  نایچقاچاق  نامرجم و  اب  ام  روشک  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  يدج  دروخرب  نایچقاچاق  نامرجم و  اب  ام  روشک  رد  ارچ 
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خساپ

رد زین  یمالسا  يروهمج  نیناوق  دشاب . دیدش  يّدج و  رایسب  دیاب  دنزادنایم ، رطخ  هب  ار  هعماج  تمالس  هک  یناسک  نادسفم و  اب  دروخرب 
رصانع نیا  اب  ار  اهدروخرب  نیرتهناعطاق  ناریا  فلتخم ، ياهروشک  نایم  رد  نونکات  تسا . عطاق  رایـسب  ردخم ، داوم  نایچقاچاق  اب  دروخرب 

يراگنالهس و زین  ییاج  رد  رگا  لاح  ره  هب  تسا . اعدا  نیا  هاوگ  دناهدش ، مادعا  نونکات  تهج  نیمه  هب  هک  یناسک  رامآ  دراد . هتـشاد و 
. دننک مادقا  نآ  حالصا  تهج  رد  ات  دومن  هئارا  حالصيذ  عجارم  هب  دراوم  رکذ  اب  ار  نآ  دیاب  دریگ ، تروص  نوناق  فالخرب  یحماست 

؟ تسا داسف  هب  ور  ام  روشک  دیدج  ياه  لسن  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا داسف  هب  ور  ام  روشک  دیدج  ياه  لسن  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

جاتحیام ندـشن  نیمأت  و  يرادان ، رقف و  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد ، يدایز  ددـعتم و  لماوع  داـسف ، هاـنگ و  هب  هعماـج  ندـش  هدولآ 
یگدـنز اب  هعماج  ناربهر  نالوؤسم و  یگدـنز  توافت  و  نادـنمتورث ، ءاینغا و  اب  نادـنمزاین  ارقف و  نیب  یتاـقبط  هلـصاف  دوجو  و  یمومع ،
تایّدام ندرک  ادیپ  شزرا  و  یتالّمجت ، ياهیگدـنز  جاور  یگدز و  هافر  ییارگ و  لمجت  هب  مدرم  تّیرثکا  هجوت  شیارگ و  و  مدرم ، هّماع 
یگنهرف ياورپ  یب  نیگمهـس و  مجاهت  و  یتلادـعیب ، جاور  تلادـع و  ندـشن  ارجا  تورث و  ییاراد و  زین  و  یفارـشا ، سکول و  ياهالاک  و 

. درک هراشا  هلجم و ، ...  هراوهام ، تنرتنیا و  یهورگ و  ياه  هناسر  بلاق  رد  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  نانمـشد  رابکتـسا و  ۀـهبج 
يژرنا طاشن و  روش و  زا  هک  ار  ناوج  لسن  و  ددرگ ، یم  هعماـج  رد  یهاـبت  داـسف و  جـیورت  بجوم  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  اـهنیا  همه 
تلالض یهابت و  ماک  هب  تسین ، رادروخرب  مزال  یفاک و  ماکحتـسا  زا  شینید  یملع و  ياه  هنّیب  زونه  و  تسا ، رادروخرب  یمکارتم  رایـسب 

دادعتسا و ام ، ناوج  لسن  نتخاس  التبم  قالخا و  بیرخت  يارب  هناگیب ، ياه  هناسر  باسح  ّدح و  یب  عیـسو و  موجه  لابق  رد  درب . یم  ورف 
یناطیش تیرومأم  رد  بناجا  ناگناگیب و  دوش ، هدافتـسا  نآ  زا  یبوخ  هب  رگا  یلو  تسا ، یفاکان  زیچان و  هچ  رگا  اهنآ  ربارب  رد  ام  ییاناوت 

، یجراخ ياه  هناسر  مامت  ریخا ، تاباختنارد  يدرک ، هدهاشم  امش  هک  روطنامه  دنام . دنهاوخ  ماکان  هعماج ، ندناشک  داسف  هب  و  شیوخ ،
ناریا مدرم  اپورا  ۀیداحتا  درک . بیوصت  ناریا  تاباختنا  ّدض  رب  نوناق  ات 3  اکیرمآ 2  هرگنک  ناملراپ و  دندرک ، عنم  نداد  يأر  زا  ار  مدرم 

تاباختنا هک  دـندرکیم  ءاقلا  و ، ... لیئارـسا ، اکیرمآ ، یـس ، یب  یب  ویدار  لثم  اهویدار  زا  يرایـسب  درک . عنم  تاباختنا  رد  تکرـش  زا  ار 
لخاد رد  زین  اهتکرح  یخرب  دـننکن . تکرـش  تاـباختنا  رد  دـندرک  یم  تساوخرد  مدرم  زا  و  تسا و . ...  ینوناـق  ریغ  تسین ، دازآ  ناریا 

ياپ هزرابم ، نادـیم  رد  طاشن  اب  روشرپ و  برغ ، ناـهج  اـکیرمآ و  ۀتـساوخ  فـالخ  رب  مدرم  یلو  درک . یم  کـمک  فدـه  نیا  هب  روشک 
لـسن مناخ ، هراتـس  مبوخ ، رتخد  درک ". سویأم  ار  ام  ناریا ، تاـباختنا   : " درک مـالعا  اـکیرمآ  و  دـنتفای . روضح  يأر  ذـخا  ياهقودـنص 

ای لسن ، نیا  تداعس  تفرـشیپ و  حالـصا و  هب  تسا  نکمم  ینوگانوگ  لماوع  هکلب  دساف ؛ هن  و  دوش ، یم  حالـصا  هن  دوخ  هب  دوخ  دیدج 
خیبوت ای  قیوشت  میهاوخب  رگا  هکلب  درک  خـیبوت  قیوشت و  ناوت  یمن  ار  دـیدج  لسن  دـنک . کمک  اهنآ  یهابت  داـسف و  هب  هدرکاـن ، يادـخ 

هک دنزاسب ، دننک و  تیبرت  یلـسن  دنناوتب  رگا  مینک . خـیبوت  ای  قیوشت  دزاس ، یم  دـنک و  یم  تیبرتار  اهلـسن  نیا  هک  ار  یلـسن  دـیاب  مینک ،
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، دنک بوکنم  ریگنیمز و  ار  دونع  نمشد  و  دنک ، تمواقم  یگداتـسیا و  راّدغ  نانمـشد  نکفارب  ناینب  ياهنافوط  اهلیـس و  لباقم  رد  دناوتب 
هراتس دنتسه . هیبنت  خیبوت و  ّقحتسم  دننک ، یتسس  لامها و  دیدج  لسن  تیبرت  رد  رگا  و  تفگ . نیرفآ  تنـسحا و  لسن  نیا  ناّیبرم  هب  دیاب 

طاشن و دـیما و  قشع و  هیحور و  زا  و  يرادروخرب ، یبوخ  مهف  كرد و  زا  ّنس ، یمک  دوجو  اب  هک  وت ، لاثما  وت و  زا  هعماج  مزیزع ، مناخ 
هب کمک  يربهر و  تیادـه و  رد  هک  دراد  راظتنا  يرادروخرب ، هناناوجون  هنانز و  ینابرهم  تفوطع و  یناوج و  ییایوپ  كرحت و  يژرنا و 

تالاکشا زا  یکی  هنافـسأتم  دیوش . دراو  ناوت  شالت و  ۀمه  اب  رتایوپ ، و  رت ، طاشن  اب  رت ، ماوداب  رتعیرـس ، تکرح  يارب  ناتدوخ ، ناتـسود 
رتمک و  دنزادنا . یم  نارگید  ندرگ  هب  ار  هانگ  و  دنناد ، یم  رّـصقم  ار  نارگید  و  دننک ، یم  لاکـشا  رگیدمه  هب  همه  هک  تسنیا  ام  هعماج 

ۀلحرم رد  و  دنک ، لمع  دـناد  یم  هچنآ  ره  سک  ره  رگا  مدرک ، هابتـشا  ای  و  مدرک ، يراک  مک  نم  ًالثم  دـیوگب  هک  تفای  ناوت  یم  یـسک 
يارب و  دنک ، فرطرب  ار  تالاکـشا  و  دنک ، تیاده  حیحـص  تسرد و  هار  هب  تسا  رودقم  شیارب  هک  ییاج  ات  ار  نارگید  دنک  شالت  دعب 

و تسا ؛ لمعزا  رتشیب  ندز  فرح  هک  سوسفا  یلو  دوش . یم  تشهب  ایند  نک  رواب  ددـنب ، راـک  هب  دراد  ناوت  رد  هچنآ  ره  هعماـج  حالـصا 
، یهاگآان رثا  رب  نازیزع  زا  یخرب  زین  یهاگ  و  دنکیمن . هدافتسا  حیحـص  تسرد و  ياهـشور  زا  نارگید ، حالـصا  يارب  دشاب ، یلمع  رگا 

رتخد مناخ ، هراتـس  دننک . یم  عفد  ار  ناوج  ساّسح و  لسن  لوقعمریغ ، تسردان و  ياهدروخرب  اب  دـننک ، بذـج  ار  دارفا  هک  نیا  ياج  هب 
ياه هیاپ  مادـهنا  يارب  یناهج ، رابکتـسا  يا  هناسر  یعاـمتجا و  یگنهرف ، یـسایس ، فلتخم  لـماوع  تساـهلاس  دـنچ  ره  افـصاب ، بوخ و 

هک هنوگ  نآ  زین  هعماج ، یعامتجا  یسایس و  یگنهرف و  روما  ناراکردناتسد  و  دنتـسه . روپاکت  شالت و  رد  زورما ، لسن  نامیا  قالخا و 
، نازومآ شناد  نایوجـشناد و  زورما  لسن  تیرثکا  هناتخبـشوخ  یلو  دنا ، هدیزرون  تدهاجم  شالت و  دیدج  لسن  نیمأت  عانقا و  يارب  دیاب 
هب هک  هدش  هداد  ناشن  ددعتم  تاقیقحت  رد  و  دنتـسه ، یناسنا  تامارک  لیاضف و  ماظن و  روشک و  هیلاع  حلاصم  صیخـشت  هب  رداق  یبوخ  هب 

، دـنراد رارق  ددـعتم  ياه  همجه  یگنهرف و  تانایرج  ریثأت  تحت  و  دـننک ، یمن  تیاعر  ار  رهاوظ  یخرب  هچ  رگا  دـنرادافو ؛ ماظن  مالـسا و 
و مکرتخد ، امش  منک  یم  وزرآ  تسا . يراودیما  ياه  هناشن  زا  نیا  و  تسا ، شیازفا  هب  ور  لسن  نیا  رد  تّیونعم  نافرع و  هب  شیارگ  یلو 
یکاپ و تریغ و  و  ینید ، ینابم  لوصا و  ظفحرد  صوصخب  یگدنز ، ياه  هنحـص  اه و  هرود  ۀمه  رد  تبحم ، اب  ناوجون و  نارتخد  ریاس 
، هناتسود طباور  ندش  مرگ  و  اهعازن ، اهینمشد و  شهاک  و  اهیتسود ، ّتیونعم و  قالخا و  شرتسگ  و  اهیکاپان ، اهیبوخ و  اهتلیضف و  جیورت 

قفوم شیپ  زا  شیب  ءادهشلادیس ، يربک و  بنیز  سابعلالضفلاوبا و  ریذپان  فصو  زیمآ  تبحم  ۀطبار  و  اروشاع ، میظع  بتکم  زا  یسأت  اب 
. تمراپس یم  لاعتم  رداق  لازیال و  يادخ  هب  یشاب . دّیؤم  و 

نیا رد  یلو  دوبن  راوتسا  مکحم و  دایز  مالسا  نید  نامز  نآ  رد  هک  دوجو  نیا  اب  دندوب و  رت  تفرعم  اب  تفـص و  یطول  مدرم  میدق  ياهنامز  رد  ارچ 
؟ ارچ تسا ؟ رتراوتسا  رت و  مکحم  مالسا  نید  نامز  نیا  رد  هک  دوجو  نیا  اب  دنک و  نانیمطا  دوخ  هیاسمه  هب  دناوت  یمن  مدآ  نامز 

شسرپ

دوبن راوتـسا  مکحم و  دایز  مالـسا  نید  نامز  نآ  رد  هک  دوجو  نیا  اب  دندوب و  رت  تفرعم  اب  تفـص و  یطول  مدرم  میدـق  ياهنامز  رد  ارچ 
؟ تسا رتراوتسا  رت و  مکحم  مالـسا  نید  نامز  نیا  رد  هک  دوجو  نیا  اب  دنک و  نانیمطا  دوخ  هیاسمه  هب  دناوت  یمن  مدآ  نامز  نیا  رد  یلو 

؟ ارچ

خساپ

هتفاـی شیازفا  تالـضعم  و  هدـش ، رتمک  هزورما  هدوب و  رتشیب  هتـشذگ  رد  تفرعم  ینک  یم  ساـسحا  زیزع  ردارب  تسود و  امـش  هک  نیمه 
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. دیسر یمن  ام  هب  هنرگو  هتشاد ، ماکحتسا  زین  هتشذگ  رد  دراد و  ماکحتـسا  مالـسا  تسه و  تفرعم  مه  زونه  هک  تسا  نیا  زا  ناشن  تسا ،
هب تبسن  شیلعف  ماکحتسا  تسا و  هدوب  نامز  نامه  هب  تبسن  شا  هتـشذگ  ماکحتـسا  هک  تسا  نیا  رد  لاح  هتـشذگرد و  نآ  توافت  یلو 

اهزور نآ  رد  یلو  دروآ ، یمن  ماود  اه  همجه  ربارب  رد  هزورما  دوب ، رادروخرب  ماکحتـسا  زا  لـبق  لاـس  دننامه 16  مالـسا  رگا  یلعف  نامز 
رتشیب نآلا  هب  تبـسن  شماکحتـسا  زین  هدنیآ  رد  تسا و  هدنام  رادیاپ  یقاب و  هدوب و  رادروخرب  ماکحتـسا  زا  نامز ، نامه  موجه  هب  تبـسن 

مکحم و هدوب و  رت  فیعض  هتشذگ  رد  مالـسا  هک  میریذپب  رگا  دوب . دهاوخ  رت  يوق  رتدیدش و  اه  همجه  اهتفلاخم و  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ 
هب دینک  یمن  رکف  دنهد ، یم  تسد  زا  دنراد  ار  ناشنامیا  دـناهدش و  رتفیعـض  ینید  رظن  زا  مدرم  یلو  هدـش ، راوتـسا  زورما  هدوبن و  راوتـسا 

هداتـسرف رـشب  تیادـه  يارب  ار  یهلا  ناربهر  ناربمایپ و  لاعتم  دـنوادخ  دوش . یم  دراو  هشدـخ  مالـسا  رد  يربهر  لصا  تماـما و  توبن و 
زین ناماما  دنک . تیبرتار  مدرم  ات  تسا  هدـمآ  ربمایپ  ( 1  ... ") مهیکزی هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نییمـالا  یف  ثعب  يذـلاوه   : " تسا

رتدب زور  هب  زور  مدرم  رگا  لاح  دنراد . هتـشاد و  یتیلوؤسم  نینچ  زین  خیرات  ياه  هرود  ۀمه  رد  ینید  ناربهر  ریاس  دـنراد . یتلاسر  نینچ 
نیا رگا  دـنا . هدوبن  قفوم  مدرم ، هعماج و  تیبرت  تیرومأم  رد  ینید ، یهلا و  ناربهر  ناماما و  ناربمایپ و  ءایبنا و  هللاابذوعن  سپ  دـنوش ، یم 

روطب یناسنا  هعماج  تسین . روطنیا  هکنآ  لاح  تسا و  هتشادن  ترورض  مه  اهنآ  ندوب  ندمآ و  تفگ  ناوت  یم  سپ  دشاب ، تسرد  فرح 
هچنآ و  تسا . هدومرف  میـسرت  نآ  يارب  لجوزع  يادخ  هک  تسا  يریـس  نیا  تسا و  تکرح  رد  یقیقح  تداعـس  لامک و  يوس  هب  بترم 

دـبای و شیازفا  هعماج  رد  ترارـش  دـشاب  رارق  رگا  تقیقح ؛ هن  تسا  ساسحا  درادـن ، یجراخ  تیعقاو  مینک ، یم  ساسحاو  مییوگ  یم  ام 
شیازفا اهیبوخ  اهیکین و  زوربزور  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  دراد ؟ هتشاد و  یشقن  هچ  تیاده  سپ  دبای ، شهاک  تاریخ  اه و  یکین 

یم شیازفا  قح  تردـق  هک  تبـسن  ناـمه  هب  ددرگ . یم  رادروخرب  يرتـشیب  ماکحتـسا  ءاـقب و  ماود و  زا  تقیقح  قح و  ههبج  دـبای و  یم 
هدش و فیعضت  قح  ههبج  مینک  یم  ساسحا  مینک ، یم  هسیاقم  هتـشذگ  اب  ار  وا  تردق  ام  نوچ  دبای و  یم  شیازفا  زین  لطاب  تردق  دبای ،

ینونک طیارش  رد  تسین . هنوگ  نیا  عومجم  رد  هک  نآ  لاح  تسا و  هتفای  شیازفا  اه  ینید  یب  هدش و  فیعـض  اهنامیا  هدش ، تیوقت  لطاب 
اهیدب لوق  لقن  رد  اهناسنا  ًالوصا  دوش و  یم  شخپ  عیزوت و  تعرس  هب  اهیدب ، اهترارـش و  اه ، هناسر  تاطابترا و  شرتسگ  لیلد  هب  هعماج ،

اـیر و هب  هک  تهج  نیا  هب  هلمج  زا  فلتخم ، لـیالد  هب  دـنهد ، یم  ماـجنا  بوـخ  راـک  هک  یناـسک  اـهیبوخ . اـت  دـنرامگ  یم  تّمه  رتـشیب 
يارب دنونـشب ، ای  دـننیبب و  یکین  راک  یتقو  مه  هعماج  دارفا  رگید ، يوس  زا  دـنزرو و  یم  يراددوخ  نآ  زاربا  زا  دـنوشن ، مهتم  ییامندوخ 

هک يزیچ  نیلوا  دنـسر ، یم  رگیدـکی  هب  دارفا  یتقو  دـهد ، ماجنا  يدـب  راک  درف  کـی  رگا  یلو  دـننک ، یمن  لـقن  باـت  بآ و  اـب  نارگید 
تیمها زیاح  هک  يرگید  هتکن  و ... نالف ...  هک  نیا  يارب  ارچ - ؟ دـنتفرگ -؟ ار  ینـالف  يراد  ربخ  تسا - :  راـک  ناـمه  دـننک ، یم  حرطم 

. دـنوش یم  داـیز  یعیبط  روطب  زین  ناـفلختم  دادـعت  دوشب ، رتداـیز  تیعمج  دـنک و  ادـیپ  شرتـسگ  هعماـج  ردـقچ  ره  هک  تسا  نیا  تسا ،
مک رهـش  کی  زا  بتارم  هب  رورـش  دارفا  دادـعت  تیعمجرپ ، رهـش  کی  رد  دـنوش . یم  دایز  تیعمج ، شیازفا  اب  زین  کین  دارفا  هکناـنچمه 

دارفا شیازفا  نیا  زا  یـشخب  هک  دنتـسین  هجوتم  یلو  دنا ، هدش  دایز  بابان  دارفا  ردـقچ  دـننک  یم  ساسحا  مدرم  اذـل  تسا ، رتشیب  تیعمج 
تاقوا شیازفا  ینیـشام و  یگدـنز ، دـماجنایم  دـسافم  شرتسگ  دـیدشت و  هب  هک  يرگید  لماع  تسا . تیعمج  شیازفا  هب  طوبرم  راکبان 

زین ینیشنرهش و ...  یگدنز ، عون  تسا . ینیشام  نردم و  یگدنز  هب  یتنـس  یگدنز  رییغت  یفطاع و  تاطابترا  شهاک  يراکیب و  تغارف و 
شیب هجوت  دوش . یم  نامیا  يدوبان  یتح  یهاگ  فعـض و  بجوم  زین  یتاقبط  داضت  يرادان و  رقف و  دنک . یم  کمک  دـسافم  شرتسگ  هب 

يراکیب و شیازفا  تسا . دسافم  شرتسگ  لیالد  زا  دوخ  زین  اهنآ  نتفای  شزرا  یتالمجت و  ياه  یگدنز  جاور  يدام و  یگدـنز  هب  دـحزا 
طیارـش و رد  جاودزا  ناکما  مدـع  جاودزا و  ّنس  شیازفا  یتشیعم ، نیمأت  مدـع  و  نابایخ ، رازاـب و  هچوک و  رد  راـکیب  ناـناوج  ندز  هسرپ 

تفص یطول  لماوع  زا  زین  یفارـشا و ...  یگدنز  جاور  جاودزا و  یگدنز و  يرورـضریغ  ياه  هنیزه  شیازفا  ناناوج ، يارب  بسانم  نامز 
ياهزاین ءاضرا  مدع  حیحص و  ياه  هقیرط  اهـشور و  هب  ناناوجون  ناناوج و  يژرنا  ورین و  هیلخت  مدع  تسا . هزورما  مدرم  زا  یخرب  ندوبن 

هار رد  ار  شدوخ  يورین  يژرنا و  هکنیا  ياج  هب  دوش  یم  بجوم  يزاب و ...  حیرفت و  يارب  یفاک  ياضف  دوبن  نوگانوگ و  داعبا  رد  ناوج 
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اب دننک  تمه  امش  لثم  يدیشر  ناناوج  تسا  دیما  دیامن و ...  فرـصم  یـشایع و ...  یگزره و  رد  دریگ  راک  هب  هیامرـس  شیازفا  دیلوت و 
... اءاشنا دنهد . لیلقت  ار  اهیناماسبان  زا  یشخب  دنناوتب  نتفای ، نامزاس  لمع و  هشیدنا و  رکف و 

؟ تسیچ یناسنا  هعماج  ياهیناماسبان  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ یناسنا  هعماج  ياهیناماسبان  تلع 

خساپ

دنکیم تباث  نیـشیپ  للم  یخیرات  تایبرجت  اریز  تسناد ، حیحـص  بهذم  کی  هب  ندوبن  دنبیاپ  ناوتیم  ار  اهیناماسبان  مامت  یـساسا  تلع 
هاگچیه دوش . دنمتداعس  دناوتیمن  دنک ، یضار  ار  ناسنا  نادجو  لقع و  هک  ینامسآ ، بتکم  کی  هب  يدنبیاپ  نودب  یناسنا  يهعماج  هک 

یتشز زا  يرود  یکین و  ریخ و  يهزیگنا  هعماج  دارفا  رد  نامیا  قیرط  از  ات  ددرگ . ینید  هدیقع  نامیا و  نیزگیاج  دناوتیمن  یناسنا  نیناوق 
نیمه ینونک  ندـمت  هابتـشا  نیرتگرزب  داد . قوس  تداعـس  لامک و  يوس  هب  ار  هعماج  ناوتیمن  ییورین  چـیه  اب  دوشن ، داـجیا  يدـیلپ  و 

، هدرواین باسح  هب  ار  هدـیقع  نامیا و  میظع  يورین  دـنکیم و  رکف  بهذـم  نید و  هب  زج  يزیچ  ره  هب  اهیناماسبان  حالـصا  يارب  هک  تسا 
هب ياهجیتن  دریگیم  ماجنا  هک  یناوارف  ياهـششوک  زا  تلع  نیمه  هب  دریگیم . هیداـن  یناـسنا  يهعماـج  حالـصا  رد  ار  نآ  يهدـمع  شقن 
زا لکـشم  نآ  هکنآ  رگم  دوشیمن  حالـصا  یهاـبت  داـسف و  ياـههبنج  زا  ياهبنج  چـیه  دوـشیم و  هدوزفا  اـهیناماسبان  رب  دـیآیمن ، تسد 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنکیم « . زورب  رگید  یلکش  رد  رگید و  ياهشوگ 

؟ دیامنیمن يرورض  ناشدوجو  لیلد  نیا  هب  ایآ  دنباییمن ! هعسوت  تیانج  داسف و  دنشاب  هتشاد  دوجو  اشحف  زکارم  رگا  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

شسرپ

يرورـض ناشدوجو  لیلد  نیا  هب  اـیآ  دـنباییمن ! هعـسوت  تیاـنج  داـسف و  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  اـشحف  زکارم  رگا  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت 
؟ دیامنیمن

خساپ

هدیا و شیوخ  ياهـسوه  ندناشن  يرابودـنبیب و  یگزره و  زج  دـنراد و  فارحنا  داسف و  هب  شیارگ  هک  یناسک  تشاد  هّجوت  دـیاب  ًالّوا ؛
زکارم دوجو  اـب  تاـیانج  ثداوح و  هنوگ  نیا  عوـقو  نآ  لـیلد  درادیمن  زاـب  زواـجت  زا  ار  ناـنآ  داـسف  زکارم  هب  نتفر  دـنرادن  ياهشیدـنا 

رادروخرب یناسنا  فطاوع  تاساسحا و  زا  نانآ  رگم  دنتسین ؟ ناسنا  رگم  دنربیم  رسب  زکارم  نآ  رد  هک  يدساف  نانز  ًایناث ؛ تسا . روکذم 
اجنآ هب  ار  نانآ  یلماع  هچ  دنـشاب ؟ رادروخرب  یگداوناخ  یگدـنز  زا  هداوناخ  نوناـک  کـی  رد  هک  دـنرادن  تسود  اـهنآ  رگم  دنـشابیمن 

یناسنا یگدـنز  زا  هشیمه  يارب  دـیدرگ  لافغا  هابتـشا  تفلغ و  ياهظحل  رثا  رد  هکنیا  زا  سپ  ناوج  رتخد  کی  دـیاب  ارچ  تسا ؟ هدـناشک 
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يزورهیـس و هب  زکارم  نیا  دوـجو  اـیآ  دزاـس ؟ هداـمآ  ار  نتـشیوخ  هزره  دارفا  سوـه  نتخاـس  شوماـخ  يارب  یتعاـس  ره  دـشاب و  مورحم 
همه اب  دـیاب  هک  تسناد  رگید  دـسافم  اهدـص  رانک  رد  دـیاب  ار  ءاشحف  زکارم  دوجو  ساسا  نیا  رب  دـنکیمن ؟ کمک  نانآ  یتخب   љ ت
اجک زا  دنتسه  زکارم  نآ  رد  هک  ینانز  نمض  رد  تسا . هعماج  رد  قالخا  نامیا و  حطـس  ندوب  نییاپ  لولعم  اهنآ  مامت  درک و  هزرابم  اهنآ 

هب نجل و  نتخاس  نیا  میتسرفب ؟ اجنآ  يارب  مینک . دساف  ار  ياهّدع  دیاب  ای  دوشیم ؟ دراو  یتدارا ، سانجا و  لثم  مه  نیا  ایآ  دنوش ؟ نیمأت 
ار تفاظن  ًافطل  دسیونیم  زیمت  راوید  يور  هدرک و  ورف  نجل  رد  ار  بوچ  هک  دوب  میهاوخ  یهلبا  دننام  تقو  نآ  تسا . ندـیلام  دوخ  يور 

« Ę ؤس هب  خساپ  شخب  دینک « .!! تیاعر 

یعامتجا و یقالخا ، ینامـسج ، تاّرـضم  دایتعا ، زاس  هنیمز  لماوع  بایان ، ناتـسود  شقن   ) دایتعا دروم  رد  شهوژپ  قیقحت و  هناگ  راـهچ  دراوم 
؟ دینک نایب  ار  دایتعا ) كرت  يدربراک  ياهشور 

شسرپ

، یقـالخا ینامـسج ، تاّرـضم  داـیتعا ، زاـس  هنیمز  لـماوع  باـیان ، ناتـسود  شقن   ) داـیتعا دروم  رد  شهوژپ  قیقحت و  هناـگ  راـهچ  دراوم 
؟ دینک نایب  ار  دایتعا ) كرت  يدربراک  ياهشور  یعامتجا و 

خساپ

زاس هنیمز  لماوع  - 2 دایتعا . هب  شیارگ  رد  راگیس  ریثأت  بابان و  ناتسود  شقن  شهوژپ ":1 - قیقحت و  يارب  هناگراهچ  نیوانع  هب  عجار 
كرت يارب  يدربراک  شور  - 4 دایتعا . يداصتقا  یعامتجا و  یقالخا ، یناور ، یناور ، ینامسج ، تاّرـضم  - 3 ناناوجون . ناناوج و  دایتعا 

اب هزرابم  داتـس  زا  هک  تسا  ییاه  هوزج  اهباتک و  عجرم ، عبنم و  نیرتهب  ام  رظن  هب  ... موش " هدـیدپ  نیا  هب  تبـسن  رفنت  ساـسحا  داـیتعا و 
هرابرد ياهمان  هژیو  و  سفن ، هب  رارضا  باتک  یمالـسا و  نوتم  رد  ردخم  داوم  یـسررب  ياهباتک  هلمج  زا  تسا . هتفای  راشتنا  ردخم  داوم 

داتـس ریبد  حالف  ياقآ  بانج  تارکاذم  اهتاقالم و  هرابرد  ياهمان  هژیو  یمومع و  تاعالطا  ناریا و ... ناهج و  رد  ردخم  داوم  تیعـضو 
. دییامن هدامآ  اهنآ  زا  ار  دوخ  تالاقم  داوم  هدرک و  هیهت  ار  اهنآ  ًامتح  دشابیم . مق 1375  رد  دیلقت  ماظع  عجارم  تارضح  اب  هزرابم 

؟  تسیچ لکلا  ردخم و  داوم  هب  ناناوج  زا  یضعب  شیارگ  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ لکلا  ردخم و  داوم  هب  ناناوج  زا  یضعب  شیارگ  تلع 

خساپ

ياه هار  تخانـش  يارب  امـش  يالاو  ءهدارا  مزع و  رت  مهم  همه  زا  بلق و  یفاصو  ناـیب  تقادـص  حور و  یکاـپ  ءهناـشن  شـسرپ  هنوگ  نیا 
لئان یهلا  یناسنا  دنلب  ياه  هشیدنا  اه و  نامرآ  هب  دناوت  یمن  یمدآ  تسا .  یناسنا  لامک  دـشر و  یتخبـشوخ و  تداعـس و  هب  یبای  تسد 
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ود نیا  دسانشب و  دنوش , یم  هدیمان  یتخبشوخ  موش  نیطایش  دنتـسهوا و  یقرت  دشر و  هار  ّدس  هک  ار  یلماوع  ای  عناوم  هک  نیا  رگم  ددرگ .
یمالسا یقالخا و  بتک  ءهعلاطم  اب  اشگ , هر  یتفرعم  ذفان و  یتریصب  زاب و  ینامشچ  اب  میراودیما  دیا . هدناجنگ  دوخ  تالاؤس  رد  امـش  ار 

مخو چـیپ  زا  هتفای و  دـیحوت  یـسانشادخ و  روحم  رب  ار  یهلا  یناسنا  یگدـنز  بان  تقیقح  ینآرق ,  فراعم  مولع و  ءهنیمزرد  ًاـصوصخم 
یم خساپ  تمسق  ود  رد  ار  امـش  موس  شـسرپ  يدرگ .  لئان  شنیرفآ  فده  دوصقم و  لزنم  هب  تمالـس  هب  زورما  یعامتجا  یگدنز  ياه 

 . یلکلا تابورـشم  هب  شیارگ  للع  نایب  رد  لادـتعا ; ب )  زرم  زا  روبع  تافارحنا و  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  شیارگ  لـلع  فلا )  میهد : 
رگا تسا .  هعماج  ياـه  خرچ  هکّرحم و  روتوم  يژرنا و  زا  رپ  ناوج  يراـکیب :   1 تافارحنا :  هب  ناناوج  ناناوجون و  شیارگ  لـلع  فلا ) 

ندرکرپ يداـصتقا و  ياـهزاین  رقف و  ندرک  فرطرب  هعماـج و  نّدــمت  گــنهرف و  يــالتعا  يارب  حیحــصریسم  رد  كرحم  يژرنا و  نـیا 
هروش رد  تفر و  دـهاوخ  زره  هب  دـنامب , دـکار  هک  یـشخب  تایح  يراج  بآ  دـننام  دوشن , هتفرگ  راک  هب  یعامتجا  نوگانوگ  ياـهءالخ 
دهاوخ رارقرطخ  ضرعم  رد  یعامتجا  یگدـنز  ندـش ,  زاس  یگدـنز  ياج  هب  تفر و  دـهاوخ  ورف  رتسگ  ماد  ناطیـش  ياهرازنجل  واـهراز 

راک نتـشادن  يراکیب و  ءهجیتن  اریز  دراد > یم  نمـشد  دومرف : راکیب  ناـسناو  يراـکیب  تمذـم  رد  مرکا 6 ربماـیپ  ( 1 : ) دومرف یلع 7 داد .
ماظن دوم  رد  مسیلیهین )   ) ییارگچوپ هب  ار  وا  جیردت  هب  هک  تسا  ناسناء  هشیدـنا  ناور و  رب  یفدـه  یب  یگدوهیب و  ساسحا  ءهبلغ  دـیفم ,
طاشن داجیا  تهج  یقیرط  تسا ,  شاعم  نیمأت  يارب  يا  هلیسو  هک  نیا  رب  هوالع  راک  اریز  ( 2 : ;) دیامرف یم  یلع 7 دهد . یم  قوس  یتسه 

: دـیوگ یم  تسا .  تیوه  نارحب  زورب  یچوپ و  یگدوهیب و  ساـسحا  ندودز  ًاـصوصخم  توـخر و  یگدرـسفا و  نتفر  ناـیم  زا  یحور و 
یتدـیقع و یگنهرف و  فعـض  يرکف و  طاطحنا  ددرگن , دودـسم  رقف  ات  تسه ,  یقالتخا  داسف  دراد , دوجو  رقف  ات  يداصتقا :  رقف   2 ( 3 .)

لقن ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  و  ( 4 : .) دومرف یلع 7 دـنراوید . هب  راوید  هیاـسمه  هک  نیا  هچ  دوـش , یمن  نک  هشیر  كرـش  رفک و 
ردـخمدراوم و هلمج  زا  یعامتجا ,  یقالخا و  داـسف  هب  ار  ناـسنا  یناداـن ,  لـهج و  یگنهرف و  رقف  یگنهرف :  یملع و  رقف   3 ( 5  : . ) هدش
مالک و ملع و  نادنمـشناد  زا  یهورگ   < تسا . داعم  ترخآ و  یهاـبت  بجوم  لـهج  دومرف : یلع 7 دناشک . یم  رگید  ياه  يدـیلپ  عاونا 

للع زا  یکی  داقتعا  نیا  هک  تسین  یکـش  اّما  میریذپ ,  یمن  دصرددص  تسبرد و  روط  هب  ام  ار  هدیقع  نیا  هچ  رگا  ( 6 : .) دندقتعم قالخا 
زا یهاگ   , یعامتجا یگدـنز  رد  یفاک  ءهبرجت  مدـع  ناشبلق و  یفاص  رطاخ  هب  ناناوج  يرگن :  یحطـس  یـشیدنا و  هداس   4 تسا .  هدمع 
رد یـسایس  نارگرامعتـسا  يداصتقا و  نارگرامثتـسا  هب  هتـسباو  ءهشیپ  تنایخ  ای  بلط و  تعفنم  وجدوس و  نادایـش  هک  ییاه  ماد  دنفرت و 

عونت رد  فارحنا   5 دنوش . یم  راتفرگ  ریـسا و  دندرگ و  یم  نانآ  یناسنا  ریغ  ياه  ماد  ءهمعط  دنلفاغ و  دنا , هدرتسگ  ناش  یگدـنز  ریـسم 
ملع و هشیدنا و  لماکت  دشر و  بجوم  هیحور  نیا  تسا .  ارگون  بلط و  دّدجت  عّونت و  ناوج ,  ناوجون و  تعیبط  تیوه :  نارحب  ای  یبلط 
. دراد نانآ  ترطف  تشرـس و  رد  هشیر  تیوه  دوجو و  زاربا  ییارگ و  لالقتـسا  یبلط و  تیـصخش  یفرط  زا  ددرگ . یم  گنهرف  نّدـمت و 

درف نداد  قوس  ياج  هب  یفاک ,  ءهبرجت  نادقف  تریصب و  یهاگآ و  مدع  تلع  هب  یهاگ  ینورد ,  ءهوقلاب  یعبط  يرطف و  لیم  عون  ود  نیا 
 , تلفغ رارمتـسا  ّریحت و  نیا  موادـت  دزاس . یم  اهر  نادرگرـس و  مخ ,  چـیپ و  رپ  ءهداج  رد  ار  نانآ  یقرت ,  لماکت و  ریـسم  رد  هعماـج  اـی 

نارحب دزاس . یم  یهت  داعبا  یمامت  رد  شیوخ  یناسنا  تیوه  زا  ار  نانآ  هک  دـناود  یم  هشیر  هعماـج  اـی  درف  دوپ  راـت و  رد  ناـنچ  یهاـگ 
تابورـشم راگیـس و  هب  ناناوج  ندروآ  ور  دزاس . یم  نانآ  بیـصن  جیردت  هب  ار  هبناج  همه  یگتـسباو  لالقتـسا .  ياج  هب  هلـصاح  تیوه 

اه و هداج  اه و  نابایخ  اه و  سابل  نکاما و  صاخـشا و  يارب  یجارخ  ياـه  مسا  باـختنا  یتح  ییارگدـُم و  رّدـخم و  داوم  عاونا  یلکلا و 
نامه یبیرفدوخ :   6 تسا .  یبلط  عونت  رد  فارحنا  شیادـیپ  ای  زراب  ياـهدومن  زا  یبهذـمو ,  یّلم  تلاـح  زا  ترـشاعم  زرط  نتفاـی  رییغت 

تیناسنا لادتعا و  طخ  زا  جورخ  تسا  یجیردـت  یعامتجا  یملع و  يرکف و  یمـسج و  لماکت  دـشر و  يریگ  لکـش  نیوکت و  هک  هنوگ 
یم ناوج  دوش . یم  هدیـشک  دایتعا  ای  زرم  ات  مدق  هب  مدق  دوش و  یم  عورـش  ییادتبا  هداس و  روما  زا  هکلب  دوب , دهاوخن  هرابکی  یعفد و  زین 

اب تبحاصم  تقاـفر و   7 دهد . یمن  تسد  زا  ار  شیوخ  ءهدارا  تردق  دـش و  دـهاوخ  داتعم  ندرک ,  فورـصمراب  دـنچ  ای  کی  اب  درادـنپ 
دیؤم يریثک  تایاور  تایآ و  دریگ . یم  رارق  ریثأت  تحت  نیـشن ,  مه  تسود و  زا  ناسنا  هدـش  تباث  یلمع  یملع و  ءهبنج  زا  ـالتبم : دارفا 
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ره هک  تسا  هزادنا  هب  تایحور ,  تاینهذ و(7 ) رب  تسود  تایحور  راکفا و  يراذگ  ریثأت  ینعی  دومرف ; : مرکا 6 لوسر  تسا .  نخس  نیا 
تسود نتـشاد  ناسنا ,  یفطاع  یحور و  ياهزاین  زا  یکی  هچ  رگا  ( 8 : .) دومرف نینمؤملاریما 7 تخانش .  وا  ناتـسود  زا  ناوت  یم  ار  سک 

هلابز نتخیر  لحم  هک ـ  هنوگ  نامه  هدولآ :  عامتجا  ای  طـیحم   8 ( 9  .) تسا بابان  دـساف و  دارفااب  یتسود  زا  رتهب  یـسب  ییاهنت  اما  تسا , 
ياهدرکلمع دـیاقع و  راکفا و  شرتسگ  بجوم  زین  دـساف  عامتجا  طیحم و  تسا ,  برکیم  دـشر  لـمع  سوریو و  شیادـیپ  بجوم  اـه ـ 

هناسرای سلجم و  ناتـسرامیب و  هرادا و  هعماج و  یمومع  گنهرف  هیملع و  ءهزوح  هاگـشناد و  هسردـم و  هناخ و  طـیحم  ددرگ . یم  دـساف 
ياه سوریو  موجهریـسم  رد  رگا  اه , همانزور  نویزیولت و  ویدار و  زا  معا  دـنراد , هدـهع  هب  ار  هعماـج  یناـسر  عـالطا  تلاـسر  هک  ییاـه 

هب داسف  جـیردت  هب  دوشن , ماجنا  ییادز  تفآو  ددرگن  دـیلوت  عقوم  هب  هعماج  نآ  رد  بسانم  ياهرهزداپ  دـنریگ و  رارق  یقالخا  يداقتعا و 
يوق ینورد  ياهرهزداپ  لماح  هک  صاوخ  زا  هتـسد  نآ  رگم  دزاس , یمالتبم  ار  همه  دـنک و  یم  تیارـس  هعماج  یمومع  گنهرف  اـضف و 

زاس هنیمز  ناناوج ,  تیـصخش  ریقحت  یگدز و  ماوع  ای  یگدز  ّوج  فیرحت و  طاقتلا و  دـیلقت و  نیقلت و  لـیبق  زا  يرگید  لـماوع  دنتـسه .
بارـش شرتسگ  رد  هک  لماوع  زا  یخرب  یلکلا :  تابورـشم  هب  شیارگ  لـلع  ب )  دـنا . یعاـمتجا  یقـالخا و  ياـهداسف  عاونا  هب  شیارگ 

رب ناـحلاصان  نادـساف و  يـالیتسا  زا  سپ  یـسیع 7  مان  هب  بارـش  سیدقت   1 زا : دـنترابع  دراد , ییازـس  هب  ریثأـت  هژیو ,  روـط  هب  يراوـخ 
یمومع راظنا  زا  ار  نآ  تارـضم  يراوخ و  بارـش  هلمج  زا  تشز  لامعا  حـبق  هک  نیا  يارب  ییاکیرماو ,  ییاـپورا  ياـهروشک  ناحلـصم 

ینّابر سدقم  ياوشیپ  کی  هب  ار  یناطیـش  مادقا  نیا  دـنتخادرپ و  ناونع  اب  يراوخ  بارـش  فرـصم  دـیلوت و  میمعت  هب  دـنراد , هگن  یفخم 
بادآ و رد  هک  یلاـح  رد  دـننادرگ , یم  كّرب  یـسیع 7 ترـضح  مان  هب  دننک و  یم  شخپ  بارـش  ًانلع  اهاسیلک  رد  هزورما  دنداد . تبـسن 

هدکـشناد یعامتجا  بط  داتـسا  نرپ ,  لپ  روسفرپ  تسا .  لوقعماـن  هتـشادن و  دوجو  رـضم  تشز و  یتعدـب  نینچ  تیحیـسم ,  نید  لوصا 
یعیام بارـش  اهنت  هن  اسیلک , غیلبت  اـه  نرق  رثا  رد  ( 10 : ) دسیون یم  یحیـسم  ياه  شیـشک  زا  یکی  هب  يا  همان  رد  هسنارف ,  تنان  یکـشزپ 

اج نآ  ات  دیدرگ , سدقم  یحیسم  ياه  قرف  زا  یخرب  رظن  رد  دور . یم  رامـش  هب  هیلوا  ءهدام  هک  روگنا  یتح  هکلب  دش . هداد  هولج  سدقم 
یبهذم ياه  نشج  یمسر و  دایعا  هلمج  زا  دننک و  یم  رازگرب  صاخ  یبهذم  ًارهاظ  موسر  بادآ و  اب  ار  زین  ناریا  یمالـسا  روشک  رد  هک 

یم ینالک  ياهدوس  راگیـس  شورف  دـننامه  یلکلا  تابورـشم  شورف  زا  اه  تموکح  هزورما  يداصتقا :  دوس   2 تسا .  هنمارا  ياـهاسیلک 
ياهروشک رد  یعامتجا  لوئـسم  لفاحم  يزاس و  بورـشم  عیانـص  نابحاص  اه و  یناپمک  نیب  هنامرحم  شزاس  هحلاصم و  یفرط  زا  دـنرب .

تارـضم و زا  یبصع ,  ياه  يراـجنهان  یعاـمتجا و  ياـه  يراـکهزب  یقـالخا و  ياـهداسف  شرتسگ  مغر  یلع  تسا  هدـش  بجوم  یبرغ 
يدیقال  3 دنیامن . نیقلت  یّقلت و  ناونع  هب  دوخ  ياه  هرفس  رس  رد  ار  بارشدوجو  دنیوگب و  نخـس  رت  مک  اه  يراسگیم  كانرطخ  بقاوع 

قوفت زاـیتما و  کـی  روصت  هب   , یفاـک ِیلقع  غولب  يرکف و  دـشر  زا  لـبق  ناـناوجون ,  هب  دودـحمان  لـمع  يدازآ  نداد  يرابودـنب و  یب  و 
تسکش تهج  یـسایس ,  رامعتـسا   4 دومنرت . نهپ  يراـسگیم  گـنهرف  شرتسگ  تهج  رگرامثتـسا  ناـیوجدوس  يارب  ار  هرفـس  یناـسنا , 

ناونع هب  يراوخ  بارش  هعسوت  هب  یبهذم ,  تادّیقت  نازیم  ندروآ  نییاپ  ینید و  تاداقتعا  فیعـضت  یمالـسا و  نیناوق  تسادق  تمرح و 
ماجنا الاب و  تالیـصحت  زا  ار  یمالـسا  ياهروشک  ناناوج  هلیـسو  نیدـب  ات  تخادرپ  تفرـشیپو  نّدـمت  ءهناشن  يرکفنـشور و  تسژ  کـی 

تسارحو ظفح  يارب  نانآ  یسایس  ءهدارا  هشیدنا و  دهد و  قوس  یناراذگشوخ  یشایع و  تمـس  هب  یعامتجا ,  یملعدیفم و  ياه  تیلاعف 
نینمؤملاریما زا  یتیاور  اب  ار  لاـقم  مـالک و  ماـتخ ,  نسُح  تهج  دزاـس . دوباـن  وحم و  ار  ناـش  یبهذـم  یلم و  ياـه  شزرا  لالقتـسا و  زا 

یم یقـالخا  لـیاضف  اـب  تفلاـخم  هب  یعاـمتجا ,  ياـه  هنحـص  رد  شیوخ  شکرـس  تعیبـط  ياـضتقم  هب  یمدآ  سفن  مینک :  یم  نییزت  7
اهر ار  دوخ  شکرس  سفن  راسفا  هک  یناسک  دهد . رییغت  اوران  ياهوزرآ  زا  ار  وا  ریسم  دنک  یم  ششوک  یهلا  راکتسرد  ءهدنب  اما  دزادرپ ,

یقروا پـ ( ) 11 .) دـنا هدرک  کمک  شیوخ  سفن  تکاله  داسف و  یهابت و  هب  دـنراذگب , شدازآ  تسردان ,  تـالیامت  ياـضرا  رد  دـننک و 
ص 22 یتخبشوخ ,  يوجتسج  رد  یقروا 3. پـ  ) ص 78 نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ص 79 دیدج ,) ماظن   , ) ناتسریبد لوا  لاس  یمالـسا  شنیب  .1

یقروا پـ  . ) نامه یقروا 5. پـ  ) ج 2 ص 58 یمالسا ,  داصتقا  يرون ,  نیـسح  یقروا 4. پـ  . ) هانگ رفیک  یتالحم ,  یلوسر  مشاه  زا  لـقن  هب 
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یقروا پـ  ) ص 166 یـسانش ,  هاـنگ  یتـئارق ,  نسحم  یقروا 7. پـ  ) ص 34 یمالـسا ,  ندـمت  گنهرف و  خـیرات  یناـبرق ,  نیدـباعلا  نیز  .6
یسررب يدابودرا ,  روبـص  یقروا 10. پـ  ) ص 695 مـکحلاررغ ,  یقروا 9. پـ  ) ءهملک 147 ج 2  دـیدحلا , یبا  نبا  ءهغالبلا  جـهن  حرـش  .8

ص 110 تیب ,:  لها  بتکم  رد  یفسلف ,  یقت  دمحم  یقروا 11. پـ  . ) صیخلت اب  ص 151  لکلا ,  ياه  هدروآرف 

داسف ياه  هشیر  لماوع و  مینک ,  ثحب  میهوخب  یگنهرف  یسانش  بیسآ  ظاحل  زا  حالطصا  هب  میربب و  مان  هعماج  رد  ار  داسف  ياه  هشیر  میهاوخب  رگا 
؟  تسیچ

شسرپ

لماوع و مینک ,  ثحب  میهوخب  یگنهرف  یـسانش  بیـسآ  ظاحل  زا  حالطـصا  هب  میربب و  ماـن  هعماـج  رد  ار  داـسف  ياـه  هشیر  میهاوخب  رگا 
؟  تسیچ داسف  ياه  هشیر 

خساپ

دراد یـسایس  ءهشیر  یخربو  دراد  اـنغ  رقف و  رد  هشیر  یخرب  دراد , یگنهرف  ءهـشیر  یخرب  تـسا .  فـلتخم  داـسف  ياـه  هـشیر  لـماوع و 
ـ  یسایس حیحـص  شنیب  نادقف   1 مینک :  یم  ثحب  يرادـقم  مادـک  ره  ءهرابرد  دوشب . هعماـج  رد  داـسف  بجوم  لـماع  دـنچ  تسا  نکمم 

تحتو جـیار  ِتاعیاش  تاعومـسم و  هب  ندرک  افتکا  هعماج و  رد  دوجوم  ياه  نایرج  یعقاو  فادـها  تیهام و  زا  یعالطا  یب  یعامتجا . 
ریثأت تحت  هتـسب  شوگ  مشچ و  هک  یناناوج  اـسب  هچ  تسا .  هعماـج  رد  داـسف  لـماوع  زا  یکی  نتفرگ ,  رارق  یهت  ناـیم  ياهراعـش  ریثأـت 

رد گرزب و  تسا  يدرد  یهاگآان  دنرادن . ایاضق  تیعقاو  زا  یحیحـص  عالطا  چیه  هک  یلاح  رد  دـنریگ , یم  رارق  كانرطخ  ياه  نایرج 
, اه شزغل  زا  يرایـسب  تسا .  یمدآ  يدـبا  تایح  یهابت  هلمج  زا  روما , ءهمه  یهابتء  هیام  هک  تسا  تیرـشب  ياهدرد  نیرت  گرزب  رامش 

نیا رد  تیاور  دـنچ  دـنیور . یم  یتریـصب  یب  یهاگآان و  تفآ  رپ  تخرد  زا  هک  دنتـسه  يا  هدـیدنگ  ياه  هویم  اه  ینمـشد  تاـفارحنا و 
هشیدـنا و ءهناخ  ناهن  هب  یملع  فلتخم  ياه  لاناک  زا  هک  هناگیب  بتاـکم  اـه و  گـنهرف  ذوفن  زا  یعـالطا  یب  ( 1 : .) دوـش یم  رکذ  هنیمز 

یعالطا یب  رطاـخ  هب  اـسب  هچ  دریگ . یم  رارق  اـه  نآ  ریثأـت  تحت  ناـسنا  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ  دـبای , یم  نایرـس  نالَیـس و  , دارفا داـقتعا 
هب هناگیبزا ,  یناورف  ياه  يراک  هزب  یعامتجا و  گرزب  دسافم  دیآ و  دـیدپ  مدرم  یمالـسا  شنیب  هدـیقع و  رد  یگرزب  يرکف  تافارحنا  ,
یب یهاگآان و  دوش . یم  كریز  ناقفانم  دـساف و  نابلط  هاج  تسد  ندـش  هچیزاب  ثعاب  لهج  یعالطا و  یب  دـنک . اقلا  نآ  دارفا  هعماج و 

نتفای هبذاج  ذوفن و  ببـس  یهاگآان  يربخ و  یب  دوش . یم  هنابآم  سّدـقم  ياه  بلاق  رد  طلغ  تاموسر  تافارخ و  عویـش  ثعاب  یعـالطا 
اه و هشیدـنا  دوش  یم  ببـس  مدرم  یهاگآان  يربخ و  یب  ددرگ . یم  نازاب  تسایـس  ناگـشیپ و  تنایخ  نیغورد  هنابیرف و  ماوع  ياهراعش 

یهاگآان يربخ و  یب  دیآ . رظن  هب  جرا  مک  ینید ,  دنلب  ياه  هشیدـنا  فراعمو و  دوش  دادـملق  هبذاج  رپ  تمظع و  اب  هناگیب ,  ياه  بتکم 
شوه هب  مدرم  دـنتفر , تسد  زا  نانآ  یتقو  وددرگ  روای  یب  اهنت و  هناـمولظم  یلع 7 ماما  دوش و  هتشک  نیـسح 7 ماما  دوش  یم  ثعاب  مدرم 

یلع تموکح  یشاپورف  رد  هیواعم  صاع و  ورمع  لاثما  ياه  گنرین  رکم و  اه و  تنطیش  تسا .  هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  یلاح  رد  دنیآ ,
راک ود  دندرگ , لیان  دوخ  عماطم  هب  بوخ  هک  نیا  يارب  هعماج  کی  دساف  ياه  تیـصخش  تفرگ .  تروص  مدرم  یهاگآان  ءهطـساو  هب  7

زا دندرگ و  نانآ  هارمه  لدمه و  دنوش و  نانآ  دـننامه  مدرم  ات  دـننک  یم  کیرحت  ار  مدرم  یناسفن  زئارغ  واه  سوه  یفرط  زا  دـننک : یم 
حیحص ریسم  دنـشوک و  یم  مدرم  يربخ  یب  تلفغ و  ریدخت و  رد  ّتیمها ,  مک  یحطـس و  لئاسم  هب  مدرم  نتخاس  لوغـشماب  رگید  فرط 

تالکـشم تسا .  مدرم  رقف  یعامتجا ,  دـسافم  اه و  يراـکهزب  مهم  لـماوع  زا  یکی  يرادـن :  رقف و   2 ( 2 .) دـننک یم  ضوع  ار  یقیقحو 
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تافارحنا ءهدـمع  أشنم  دـنا , هداد  ماجنا  هک  یتاعلاطم  اب  ناسانـش  هعماج  زا  یـضعب  تسا .  یعامتجا  ياه  بیـسآ  ءهدـمع  تّلع  يداصتقا 
يرگیپسور مسیلکلا و  مرج و  يراکهزب  شیادیپ  للع  نییبت  رد  دنا و  هدرک  مالعا  يداصتقا  لماوع  رد  ار  هعماج  نییاپ  حطس  رد  یعامتجا 

رقف دوبمک و  زا  رپ  يا  هناخ  رد  هک  یناوجون  ناوج و  هک  تسا  یهیدب  ( 3 .) دنا هدرک  هراشا  يداصتقا  لماوع  هب  رت  شیب  یناور ,  ضارماو 
هن دسر , یم  شا  جاودزا  عقوم  نوچ  دنز . یم  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  دـنک و  یم  يرامـش  هظحل  هناخ  نآ  زا  رارف  يارب  دوش , یم  گرزب 

مدرم لام  لواپچ  يدزد و  هب  ای  دور  یم  یعامتجا  دـسافم  لابند  هب  هاوخان  هاوخ  هک  یگدـنز ,  لـحمو  هناـخ  هن  دراد و  ار  جاودزا  ءهنیزه 
ّتلع لماع و  اـهنت  رقف  مییوگب  دـیاب  هتبلا  تسا . :  هدـش  لـقن  مالـسا 6 یمارگ  لوـسر  زا  دروآ . یم  ور  رّدـخمداوم  هب  اـی  دـنز  یم  تسد 

یعامتجا دسافم  مهم  لماوع  زا  یکی  يزوردـنا :  تورث  انغ و   3 دشاب . رثؤم  لماوع  زا  یکی  دـناوت  یم  هکلب  تسین ,  یعامتجا  تافارحنا 
زا یشان  رّدخم , داوم  تابورشم و  لکلا و  هب  دایتعا  یسنج و  تافارحنا  رت  شیب  تسا .  يداصتقا  يدنمناوت  انغ و  هعماج ,  يالاب  حطس  رد 
 , يدابآ میعن  یلعمالغ  یقروا 2. پـ  . ) مکحلاررغ یقروا 1. پـ (. ) 4  : ) تسا هدرک  نایب  ار  تقیقح  نیا  زین  نآرق  تسا ,  يدنمتورث  انغتـسا و 

ءهیآ 6  96  ) قلع یقروا 4. پـ  . ) یعامتجا یسانش  بیسآ  داجرف , نیسح  دمحم  رتکد  یقروا 3. پـ  . ) صاوخ یسانش  بیسآ 

 . تسا رتهب  میزادنیب  تاقدص  قودنـصرد  مینک  یم  رکف  میراد و  کش  دارفا  نیا  ندوب  هب  دراد ؟ لاکـشا  مینکن ,  کمک  وا  هب  مینیبب و  ار  ییادگ  رگا 
. دننک یم  در  ار  مک  ياه  کمک  دارفا  نیا  زا  یضعب 

شسرپ

میزادنیب تاقدص  قودنـصرد  مینک  یم  رکف  میراد و  کش  دارفا  نیا  ندوب  هب  دراد ؟ لاکـشا  مینکن ,  کمک  وا  هب  مینیبب و  ار  ییادگ  رگا 
. دننک یم  در  ار  مک  ياه  کمک  دارفا  نیا  زا  یضعب  تسا .  رتهب 

خساپ

تسد یتفگنه  ياه  هیامرس  هب  هار  نیا  زا  هداد و  رارق  دوخ  لغش  ار  ییادگ  دارفا  یضعب  تسا .  يرورپ  ادگ  ام  ءهعماج  تالکشم  زا  یکی 
هداوناخ رد  ار  يدارفا  هک  یتروص  رد  ودننکن  کمک  اهنآ  هب  مدرم  یتسیاب  دننکن , دـشر  هعماج  رد  يدارفا  نینچ  هک  نیا  يارب  دـنبای . یم 

کمک نانآ  هب  فلتخم  ياه  هار  زا  اهنآ  يوربآ  ظفحاب  هتـسیاش و  روط  هب  دـندنمزاین , هک  دنـسانش  یم  دوخ  یگیاسمه  رد  اـی  لـیماف و  و 
دادـما هتیمک  دـننام  دامتعا  دروم  ياه  قودنـص  رد  ار  دوخ  ياه  کـمک  تاقدـص و  هک  رتهب  ناـمه  دنـسانش , یمن  ار  یـسک  رگا  دـننک .

نیا رد  تسا .  دنمزاین  ًاعقاو  دینک  ساسحا  هک  نیا  رگم   , دیـشاب هتـشادن  سرت  دینکن , کمک  وا  هب  دینیبب و  ار  ییادـگ  هک  نیا  زا  دـنزیرب .
یم در  ار  مک  ياه  کمک  هک  ییاهادگ  تسا .  هدوب  دنمزاین  هب  کمک  امـش  ّتین  اریز   , تسا شریذپ  لباق  امـش  کمک  هقدص و  تروص 

. . درک کمک  اهنآ  هب  یتسیابن  دنتسین و  محرت  لباق  دننک ,

تفع دنروخ و  یم  ار  تسپ  ياهدرم  لوگ  هک  ییاهرتخد  الثم  ( ؟ دننیب یم  بیسآ  اهرتخد  طقف  یقالخا  ياه  شزغل  یفارحنا و  لئاسم  دروم  رد  ارچ 
؟) دننک یگدنز  یتخبدب  یگتسکشرس و  اب  دیاب  رمع  کی  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ 

شسرپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 590 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم ار  تسپ  ياهدرم  لوگ  هک  ییاهرتخد  الثم  ( ؟ دـننیب یم  بیـسآ  اـهرتخد  طـقف  یقـالخا  ياـه  شزغل  یفارحنا و  لـئاسم  دروم  رد  ارچ 
؟) دننک یگدنز  یتخبدب  یگتسکشرس و  اب  دیاب  رمع  کی  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تفع  دنروخ و 

خساپ

هبذاجو یعون  قشع ,  دزاس . فرحنم  لامک ,  میقتـسم  ءهداج  زا  ار  ناوج  هتفرگ و  رارق  هدافتـساءوس  دروم  تسا  نکمم  , دوش یم  هدـناوخ 
یئدـبم هناهاگآأشنم و  رگا  ددرگ . یم  داجیا  فدـه ,  کی  هب  ندیـسر  يارب  یجراـخ ,  دوجوم  کـی  ناـسنا و  نیب  هک  تسا  دـنمورین  يا 

نیمه هب  رگا  اما  دور . یم  رامـش  هب  شنیرفآ  ياه  هولج  نیرت  هوکـشرپ  زا  ناسنا و  یحور  تایلجت  نیرت  یلاع  زا  یکی  دشاب , هتـشاد  یهلا 
نامیا لقع و  تلاح ,  نیا  رد  هدوب و  هراما  سفن  رهاظمزا  دنک , ادیپ  یناطیـش  أشنم  دشاب و  هتـشاد  یناوهـش  يزیرغ و  يا  هشیر  اهنت  هبذاج 
تـسد یعورـشمان  راک  ره  هب  دوخ , قوشعم  هب  ندیـسر  يارب  راو  هناوید   , قشاع درف  هک  يروط  هب  دنک , یم  فیعـضت  یمدآ  دوجو  رد  ار 

كانرطخ ياه  ماد  نیا  بقارم  دیاب  ناوج  نارتخد  دروآ . راب  هب  ییاه  ییاوسر  مه  مدرم  رظن  رد  رگا  یّتح  دسرب , دوخ  ماک  هب  ات  دـنز  یم 
رایـسب نآ  زا  ییاهر  ًابلاغ  نآ ,  رد  نداـتفا  زا  سپ  هک  ییاـه  ماد  دریگ . یم  رارق  ناـنآ  هار  رـس  رب  نیغورد  ماـن  اـب  هک  دنـشاب  نوگاـنوگ  و 

یمنرمع کی  رد  یهاگ  ار  یلاخوت  هناراکایر و  ظافلا  رباربرد  ندـش  میلـست  اجیب و  ینیب  شوخ  تلفغ و  يا  هظحل  ءهراـفکو  تسا  راوشد 
تبحم اه و  قشع  راهظا  نیا  میلستدوز  یلیخ  دنشاب , هدرب  رس  هب  ّتیمورحم  رد  هتـشاد و  ییاهدوبمک  رظن  زا  هک  ینارتخد  تخادرپ .  ناوت 

همان تروص  هب  عورشمان -  ياهطابترا  بجوم  فسأت  لامک  اب  هک  دنتفا  یم  يا  هفرح  فرحنم و  دارفا  ماد  هب  هدش و  نیغورد  يرهاظ  ياه 
نآ ینایاپ  هطقن  دوب و  دـهاوخن  شیب  يرذـگدوز  ياه  سوه  نیغورد و  ياه  قشع  هک  دوش  یم  نابایخ -  هچوک و  رد  تاـقالم  نفلت و  , 
دعب هدش و  ادج  رگیدکی  زا  توهش  سوه و  شتآ  نتسشن  ورف  اب  نآ  زا  سپ  تساطرش و  دیق و  یب  دولآ و  هانگ  ياه  ییوج  ماک  ياضرا 

دهاوخ یگدنز  زاغآ  رد  یمگردرـس ,  ییوربآ و  یب  هودنا و  مغ و  ینامیـشپ و  تلاح  هب  لّدبم  وددرگ  یم  شومارف  زیچ  همه  یکدـنا  زا 
ندراذگزاب لقع و  هب  ندادـن  نادـیم  تشاد .  دـهاوخ  لابند  هب  ار  یگدـنز  يدـعب  لحارم  ياه  يراگزاسان  اه و  لالتخا  دوخ  نیا  دـش و 

لمع باکترازا  سپ  اهنت  ار  نآ  كانرطخ  میخو و  بقاوع  هک  يروط  هب  دـنک , یم  رک  روک و  ار  ناسنا  شوگ  مشچ و  توهـش ,  ءهصرع 
هچ ینعی  ًالیوط  ًانزح  ثروتۀعاس  ةرهش  ّبر  یلع :  ترـضح  ریبعت  هب  تسا .  هدیـشوپ  ادیپان و  راک  ییاوسر  لمع ,  زا  لبق  اریز  دمهف ; یم 

یگداوناخ و طیارـش  ندوبن  دـعاسم  یـسنج :  فارحنا  شیادـیپ  للع  اما  ( 1 .) دروآ رابب  ینالوط  یهودـنا  ینار  توهـش  تعاس  کی  اـسب 
رد یهجوت  یب  رگیدکی ـ . ءهرابرد  ییوشانز  ینید  ماکحا  هب  نیدلاو  هجوت  مدع  درم ـ . نز و  نیب  میرح  ندرکن  تیاعر  یگدنز ـ .  طیحم 
 . ندوب راکیب  تغارف و  تاقوا  رد  نتـشادن  همانرب  لیماف ـ .  فرحنم  ياه  هداوناخو  یلاباال  رابودـنب و  یب  دارفا  اب  ینیـشنمه  اه و  تسلاجم 

یـسنج و لـئاسم  ءهراـبرد  هدولآ  فرحنم و  دارفا  ياـهوگو  تفگ  هب  نداد  شوـگ  ینارچ ـ .  مشچ  هدوـلآ و  ياـهطیحم  رد  دـمآ  تفر و 
ياـه تیقفوم  بسک  مدـع  ینهذ و  ياـه  ییاـسران  غوـلب ـ .  لـئاسم  هب  حیحـص  یهاـگآ  نتـشادن  بساـنمان و  تسرداـن و  عـالطا  بسک 

اه سکع  قیرط  زا  یـسنج  ياه  کیرحت  ینیزگ ـ .  تولخ  ییاهنت و  ماگنه  رد  زیمآ  فارحنا  ياه  يزادرپ  لاـیخ  ـ .  یـسرد یلیـصحت و 
رد ار  لماوع  نیا  ءهمه  میهاوخب  رگا  فرحنم .  قیفر  تسود و  اب  ینیشنمه  ینید ـ  حیحـص  تیبرت  نتـشادن  نامیا و  فعـض  اهریوصتو ـ .
 , یعامتجا یگداوناخطیحم و  رد  یمالسا  ياه  تنـس  یگدنز و  شور  هار و  ندرکن  تیاعر  هک  میئوگب  دیاب ـ  مینک ,  هصالخ  مالک  کی 

رتکانرطخ هک  تسناد  دیاب  رادشه : تخاسدهاوخ .  مهارف  ار  تافارحنا  نیا  ندمآ  دـیدپ  تابجوم  تغارف ـ  مایا  رد  ای  راک و  نامز  رد  هچ 
نیا اب  هزرابم  هار  رد  هک  تسا  يدیماان  سأی و   , نآ موش  ياهدمآ  یپ  هب  یهاگآ  زا  سپ  ناوج ,  يارب  یـسنج  فارحنا  تلاح  شیادـیپ  زا 

 , یهلا ترـصن  هب  لماک  دامتعا  اب  دـیاب  هدـیاف ,  یب  بارطـضاو  سأی  یتسـس و  هنوگره  ياج  هب  ناوج  سپ  دـهد . یم  هار  دوخ  هب  تداـع 
فارحنا هب  التبم  ناوج  تشگزاب :  دش . دهاوخ  قفوم  ًاعطق  دشاب , هتـشاد  ار  نآ  كرت  دصق  ًاعقاو  رگا  هک  دنادب  دنک و  نآ  كرت  هب  مادـقا 
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یناوج ءهیامرـس  یتمالـس و  رگناریو  هک  راجنهبان ـ  راتفر  نیا  زا  دـناوت  یم  يدوز  هب  ادـخ , زا  نتـساوخ  يراـی  تّمه و  يردـق  اـب  یـسنج 
دیاب همتاخ  رد  ( 2 .) ددرگزاب شیوخ  كاپ  يداع و  یگدنز  هب  دـهد و  تاجن  موش  تداع  نیا  لاگنچ  زا  ار  دوخ  درادرب و  تسد  تسوا ـ 
رتدوز دنروخ , یم  ار  یلاخوت  هناراک و  ای  ظافلا  میلست  دوز  یلیخ  دنرادروخرب و  یّصاخ  تفاطل  هفطاع و  زا  اهرتخد  هک  اج  نآ  زا  تفگ 
بیسآ زین  اهرسپ  هکلب  دننیبب , یقالخا  بیسآ  اهرـسپ  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  ودنرتریذپ  بیـسآ  دنتفا و  یم  ناشهار  رـس  رب  ياهماد  رد 

کته يزیروربآ و  بجوم  هک  دننیب , یم  عامتجا  ثیح  زا  هلئـسم  نیا  ندـش  راکـشآ  تروص  رد  یّتح  قالخا و  نامیا و  ثیح  زا  یگرزب 
هب ار  هناردارب  ياه  هیـصوت  نایاپ  رد  دیامن . جاودزا  وا  اب  دش  دـهاوخن  رـضاح  یبیجن  رتخد  ره  هدـنیآ  رد  ًاعطق  هک  تسا  اه  نآ  تیـصخش 

زیمآ کیرحت  ياه  تیعقوم  اهطیحم و  زا  ار  دوخ  دیاب  ناوج  رتخد  ناوج :  نارتخد  مزال  ياه  تبقارم  اه و  هیصوت  میئامن  یمدزشوگ  امش 
گـنت و ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  زا  دزرو ـ . باـنتجا  دـساف  ياـه  ملیف  ندـید  كرحم و  ياـه  کـیزوم  هب  نداد  شوگ  زا  دراد و  هگن  رود 

رود تسا ,  مرحمان  هاگن  دروم  هک  یطیحم  زا  ار  دوخ  دـنک ـ . یم  يراددوخ  مه  دوخ  مرحم  ناـشیوخو  ردارب  لـباقم  رد  یتح  هدنبـسچ , 
ـ .  تسا هاگآ  نآ  رب  دنوادخ  درذگ , یم  شا  هشیدنا  نهذ و  هب  هک  هچ  ره  دنادب  دـنک و  لرتنک  ار  دوخ  تارکفت  تالیخت و  دراد ـ . هاگن 

هـسلج رد  دزاس ـ . مهارف  ار  دوخ  ءهدـنیآ  ّتیقفوم  ءهنیمز  يزپشآ ,  نتفرگدای  اب  دـیاب  ناوج  رتخد  تسا ,  اـه  فارحنا  ماـمتأشنم  يراـکیب 
دشاب هتشاد  هجوت  دبایب ـ  ار  اه  نآ  خساپ  هدرک و  حرطم  دیآ  یم  شیپ  شیارب  هک  ییاه  شـسرپ  دیامن و  تکرـش  یبهذم  یگنهرف و  ياه 

نمؤم و ناتـسود  اب  دزیهرپب ـ  نآ  رد  انـش  درـس و  بآ  زا  يراددوخ و  راوشد  ياهراک  تخـس و  ياه  شزرو  زا  هناهام  تداع  مایا  رد  هک 
وضو ًامتح  ندیباوخ  زا  لبق  دروآ ـ . اج  هب  تقو  لّوا  رد  ار  اهزامن  دنک  یعـس  رودقملا  یّتح  دشاب , هتـشاد  تسلاجم  دمآ و  تفر و  بوخ 

نیا دریگب , هزور  رابکی  يا  هتفه  رودقملا  یّتح  دناوخب ـ . بلق  روضح  اب  ار  یـسرکلاۀیآ  و  نیتذّوعم )   ) ياه هروس  باوخ  ماگنه  دریگب و 
ياه لالتخا  رب  هوالع  اریز  زیهرپب , مرگ ,  يّوقم و  داوم  زا  موادـم  هیذـغتو  يروخرپ  زا  دراد ـ . ییازـسب  شقن  شا  هدارا  تیوقت  رد  لـمع 
ّلحم رد  فّقوت  زا  دـیامن و  ظفح  ار  مرحمان  مرحم و  میرح  دـیاب  ناوج  رتخد  تسا ـ .  یـسنج  لیم  كّرحم  یفاـضا  يورین  نیا  یمـسج , 
يّدج تاعارم  نانآ  اب  ندرک  تبحـص  رد  هدرک و  يراددوخ  نامرحمان  اب  ءهدنخ  یخوش و  زا  دنیزگ ـ . يرود  ًادج  مرحمان  درف  اب  تولخ 

هیآ رد  دیجم  نآرق  هچ  نانچ  دوش  ناوج  رـسپ  فارحنا  بجوم  هک  دنکن  فیرظ  كزان و  يروط  ار  ادـص  تلاحودـیامنب و  ار  مالک  ندوب 
حیحـصطباور و هب  عورـشمان  طباور  هب  هّجوت  زا  ار  دوخ  راکفا  تالیامت و  دیاب  ناوج  تسا ـ .  هدرک  هراشا  هلأسم  نیا  هب  بازحاء  هروس  32

نادنچ هن  يا  هدنیآ  ردوا  دش و  دهاوخ  يرپس  مایا  نیا  دوز  ای  رید  هک  دنادب  دزاس و  فوطعم  هدنیآ  یگدنز  جاودزا و  يوس  هب  عورـشم و 
یتمالـس هب  زاین  هک  يا  هنادنمتداعـس  یگدـنز  نینچ  يارب  ار  مزال  ياه  یگدامآ  دوخ  رد  دزادرپب و  كاپ  يرـسمه  باـختنا  هب  دـیاب  رود 

دیاب ناوج  کی  هچنآ  نایداهرف ,  اـضر  یقروا 2. پـ  ) ج 1 ص 381 ۀمکحلا , نازیم  یقروا 1. پـ ( ) 3 .) دزاس مهارف  دراد , یناور  یمـسج و 
ص 7ص 82 نارتخد )  هژیو   ) دنادب دیاب  ناوج  کی  هچنآ  نایداهرف ,  اضر  یقروا 3. پـ  ) 77 ص 71 ـ نارتخد )  هژیو   ) دنادب
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رارق تبحم  دروم  ندرک و  تبحم  ندیزرو ، قشع  غولب  هب  ناسنا  ندیسر  یناوجةرود  تاّیصوصخ  زا  یکی  هک  میتفگ  لّوا  لاؤس  خساپ  رد 
زا يرایسب  ندرک  یقشاع  ور  نیا  زا  تسا . هداوناخ  لیکشت  سپس  یعامتجا و  تاطابترا  داجیا  رد  ماگ  نیلوا  ندیزرو  قشع  تسا . نتفرگ 

تشاد هجوت  دیاب  اهتنم  دمحم  لآ  تسا و  سب  دمحم  قشع  یناوج  ینک و  یقـشاع  رگا  يدعـس  تسا : نمآ  ندرک  یناوج  رانک  رد  عناوم 
زا يرایسب  هنافسأتم  درک . طارفا  اه  نآ  رد  دیابن  تسا و  یسنج  يورین  نتخاس  فرطرب  هب  زاین  تّبحم و  هب  زاین  رانک  رد  ندیزرو  قشع  هک 

نتشاد و تسود  لیم  رب  تاوهـش  ياضرا  هب  لیم  ۀبلغ  زج  تسین  يزیچ  سوه  دنریگ و  یم  تأشن  سوه "  " رـصنع زا  يزورما  ياه  قشع 
هب یگدـنز  زا  یحطـس  يا  هیال  رد  اهنت  شیوخ ، یگدـنز  مهم  لـیاسم  هب  قیمع  هجوت  ياـج  هب  زورما  نارـسپ  نارتخد و  ور ، نیا  زا  قشع .
زا ییوس ، زا  دـننز . یم  نماد  يراب  دـنب و  یب  جاور  هب  هطباظ  نودـب  ّتقوم و  عونتم ، تاطابترا  داجیا  تادوارم و  اب  دـنزادرپ و  یم  وپاـکت 

دهاش ًامئاد  دـماجنا ، یم  یناور  بیرخت  هب  تاقوا  یهاگ  یتح  درادـن و  ییازـس  هب  ریثأت  ناشیا  ناجو  حور  یلاعت  رد  طباور  نیا  هک  اـجنآ 
هک مینک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  امـش  رظن  میراد  تسود  اج  نیا  رد  میتسه . رگید  طباور  يرـس  کی  لیکـشت  طـباور و  نیا  ندـش  هتـسسگ 
ام ۀـعماج  رد  هزورما  هک  میدروآ  تهج  نآ  زا  ار  نیا  دوش . یمن  هصالخ  تفع " یفانم  لاـمعا   " رد اـهنت  داـسف  يراـب و  دـنب و  یب  موهفم 

طباور " ، " زیمآ تملاـسم  ياـه  یتـسود  " يردارب ، رهاوخ  طـباور  " ، " كاـپ قشع   " نوچ ینیواـنع  اـب  دازآ " قـشع   " تانّـسحم زا  نخس 
هطبار مه  اب  هنوگ  نیا  ام  دراد  یبیع  هچ  رگم  هک  دـنداد  ار  لاؤس  نیا  يرایـسب  ةدـع  دوش و  یم  هتفگ  یحور "و ...  طابترا  " ، " ینوطـالفا
نیمه رطاخ  هب  تسا و  تئیه و ...  هزور و  زامن و  لها  نم  رسپ  تسود   " هک دنسیون  یم  ًالثم  ای  مینک ؟ یمن  یهانگ  هک  ام  میـشاب ؟ هتـشاد 

رت يدـیلک  رت و  تیبرت  اب  ظافلا  طقف  تسا . ندـناشوپ  لطاب  رکیپ  رب  قح  سابل  ِسنج  زا  مامت  اه  نیا  مراد ، ؟! هطبار  وا  اب  شندوب  یبهذـم 
دینک نامگ  دیاین و  شوخ  ام  مالک  نیا  ار  امـش  دیاش  هتبلا  دجنگ . یم  هطباض " نودب  طباور   " ناونع تحت  اه  نآ  یمامت  هنرگو  دنا  هدش 

اب لاثم و  ود  رد  ار  رما  نیا  تلع  تسین . نینچ  هک  دیـشاب  نئمطم  دیناوت  یم  یلو  مییوگ ، یم  ار  تاملک  نیا  دـّیزت  بّصعت و  رـس  زا  ام  هک 
قشع عون  نیا  زا  امـش  ةدنیآ  یـضرف  رـسمه  يراد  تسود  ایآ  هک  نیا  نآ  امـش و  زا  تسا  یلاؤس  لّوا  نایب  - 1 مینک : یم  ضرع  ناـیب  ود 

نیا زا  ددنسپ  یم  وا  ایآ  روطچ ؟ امش  یضرف  رـسمه  دشاب ؟ هتـشاد  امـش  زا  ریغ  يرگید  اب  زیمآ  تملاسم  ياه  ترـشاعم  ینوطالفا و  ياه 
يراک زا  یمدآ  تریغ  ترطف و  هک  ییاج  رد  هک  میریگب  ار  هجیتن  نیا  میهاوخ  یم  لاثم  نیا  زا  دیشاب ؟ هتـشاد  يرگید  اب  كاپ  ياه  قشع 

يا هناهب  ره  هب  یتشز و  ای  ابیز  ناونع  ره  اب  درک و  هیـصوت  هعماج  رد  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  تسین ، نآ  لمحت  هب  رـضاح  دراد و  تهارک 
ریبعت ییوربآ " یب  یگدیرد "و"   " هب نآ  زا  دـشاب ، راکـشآ  ًانایحا  رگا  تسا ؟ ناهنپ  طباور  نیا  ارچ  مود : ۀلئـسم  - 2 درک !؟ مادقا  نآ  هب 
هطباظ اب  راکـشآ و  تروص  هب  جاودزا  هک  تسا  نیا  قرف  ام  رظن  هب  تسیچ ؟ طـباور  عون  نیا  جاودزا و  ناـیم  قرف  رگم  ًـالوصا  دوش ؟ یم 
یثیدح رد  دننک . یم  ادیپ  مه  هب  تبسن  ییاه  تیلوئسم  دندرگ و  یم  صخشم  یقوقح  ياراد  نز  درم و  نآ  قبط  هک  دراد  ینوناق  تسا و 

قوقح كاپ ، یلیخ  طباور  نیا  زا  کی  مادک  رد  " تسا . نآ  ندوب  راکـشآ  رد  حاکن  انز و  نایم  قرف   " هک میناوخ  یم  ادخ  لوسر  زا  ابیز 
هک تسا  سابل  ناسنا  دوخ  ًالـصا  قیالع و  حور ، هفطاـع ، رگم  دوش ؟ یم  تیاـعر  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  يداـم ) زا  میرذـگب   ) یفطاـع

نخس طباور  هنوگ  نیا  یناور  یحور و  تالکشم  فارطا  رد  میورب !؟ رگید  يرفن  یپ  میزادنایب و  شرود  دماین  نامـشوخ  رگا  میـشوپب و 
لمع هدش و  هنهک  مالسا  ياهروتسد  هک  دننک  یم  نامگ  ناناوج  زا  يرایسب  هزورما  هنافسأتم  تسین . نآ  لاجم  هک  تفگ  ناوت  یم  رایـسب 

تمالس هعماج ، یناور  تمالس  دوخ ، میلاعت  اهروتسد و  ورملق  رد  مالسا  هک  یلاح  رد  تسا . يزاب  سدقم  یتسرپ و  هنهک  عاجترا ، نآ  هب 
عونتم دازآ و  طباور  نیا  زا  يرایـسب  تلع  دراد . هسره  نیا  عییـضت  مدـع  رب  هژیو  مامتها  هتفرگ و  رظن  رد  ار  عاـمتجا  قوقح  دارفا و  یناور 
لباقتم قوقح  عییـضت  هب  ناش  هجوت  مدـع  طباور و  هنوگ  نیا  شیازفا  ياه  هنیمز  اه و  دـمایپ  هب  دارفا  هجوت  مدـع  مینیب ، یم  هعماج  رد  هک 

. مینک یم  هدهاشم  هعماج  حطس  رد  امش  ام و  هک  تسا  نیمه  نآ  ۀجیتن  تسا .

؟ دنراک دب  مدرم  زا  یضعب  ارچ 
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فارحنا هنیمز  هک  یطیحم  نیلوا  هداوناخ : ملاسان  طـیحم   - 1 زا : دـنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  تلاخد  دارفا  داسف  رد  فلتخم  لماوع 
هداوناخ هب  نافرحنم  زا  يرایـسب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  يداـیز  دـهاوش  تاـقیقحت و  تسا . هداوناـخ  دروآیم ، دوجو  هب  درف  رد  ار 

حلاص نادنزرف  راکدب  ردام  راوخبورشم و  ردپ  زا  دناهتشاد . یفرحنم  ردپ  ای  ردام  دنشابیم و  فیعـض  یتیبرت  رظن  زا  هک  دنراد  قلعت  ییاه 
قالط شردام  ای  تسا و  هدوب  مرحم  ردپ  تمعن  زا  ای  هدوبن و  يربخ  نادنچ  مهافت  تبحم و  زا  هک  هدوب  ياهداوناخ  رد  ای  دآیم . راب  رتمک 
شقن نایفرطا  ناتـسود و  یگدنز : لحم  هسردم و  ملاسان  طیحم   - 2 تسا . هدوب  ردامو  ردپ  ياهعاز  يریگرد و  دـهاش  هراومه  هتفرگ و 

یقالخا ياهيدیلپ  اهیتشز و  هب  یمدآ  شیارگ  رد  هاوخان  هاوخ  فرفحنم  دارفا  اب  تقافر  دنراد . ناسنا  تیصخش  يریگلکش  رد  يرثؤم 
نآ يراکیب :  - 3 ( 1" .) دوشیم هدولآ  امتح  دشاب ، هتشاد  تقافر  بابان  تسود  اب  هک  نآ  : " دیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا .  رثؤم  یلمعو 
 - 4 ( 2" .) دوشیم یهابت  ثعاب  دایز  تغارف  : " دـیامرفیم ... (ع ) یلع ماما  تسا ، يراـکیب  دـناشکیم ، فارحنا  هب  ار  ناـناوج  رتشیب  هچ 

لقع و یگمیـسارس  نید ، ناصقن  ثعاب  رقف  : " دـیامرفیم (ع ) یلع ماما  تسا . یتسدـیهت  رقف و  يراکدـب ، فارحنا و  لماوع  زا  یکی  رقف :
هک یـسک  دراد . یمالـسا  لوصا  هب  مازتلا  مدع  رد  هشیر  یعامتجا  دسافم  زا  يرایـسب  نامیا : فعـض   - 5 ( 3" .) دوشیم مشخ  نتخیگنارب 

ج 72، راونالا ، راـحب   - 1 اهتشون : یپ  دنزیم . نارگید  قوقح  عییـضت  ملظ و  تیانج و  هب  تسد  یتحار  هب  دـشاب ، هتـشادن  یعقاو  نامیا 
راصق 311. مالسالا ، ضیف  هغالبلا ، جهن   - 3 ص 297 . ج 1 ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  دیفم ، داشرا   - 2 ص 90 .

؟ تسیچ ناناوج  رد  یشکدوخ  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ ناناوج  رد  یشکدوخ  تلع 

خساپ

یمن يزاب  هب  ار  نآ  ودنک  یمن  هلماعم  دوخ  ناج  اب  عضو ، نیرتدـب  رد  یتح  لقاع  ناسنا  تسا . تشز  دودرم و  دنـسپان ، يرما  یـشکدوخ 
یماکان و يداقتعا  ياـه  هیاـپ  فیعـضت  فدـه ، نتـشادن  دزیرگ . یم  يا  هکلهم  نینچ  زا  ادـخ  هب  لّـکوت  تناـتم و  ربص و  اـب  هکلب  دریگ ،
زا ّدح  زا  شیب  تاعقوت  دیما و  دوبن  نمزم ، ّدح و  زا  شیب  یگدرسفا  هزیگنا ، نداد  تسد  زا  اه ، هتـساخ  زا  یـضعب  هب  ندیـسر  رد  تسکش 

دوخ يارب  ار  ایند  نانیا  دـنناد . یم  هراچ  هار  ار  یـشکدوخ  سفنلا  فیعـض  ياه  ناسنا  تسا . یـشکدوخ  يارب  زاـس  هنیمز  يّدـج  لـماوع 
يور یـشکدوخ  هب  نآ  زا  رارف  يارب  هتـشادنپ و  هدش  مامت  ار  زیچ  همه  لکـشم ، زورب  یماکان و  تروص  رد  دـنرادنپ و  یم  یمئاد  یناکم 

گرزب یباذع  هب  رـضاح و  شـشخب  لباق  ریغ  گرزب و  یهانگ  اب  ادخ  هاگـشیپ  رد  یـشکدوخ  زا  دعب  هک  دنلفاغ  هتکن  نیا  زاو  دـنروآ  یم 
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دروم رد  هعلاطم  ینید و  ياهرواب  ناـمیا و  تیوقت  دـننیب . یم  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  ناربج  تشگزاـب و  هنوگ  ره  هار  دـنوش و  یم  راـچد 
هک یناناوج  زا  دصرد  هک 83  دندقتعم  ناققحم  دـشاب . رثؤم  طلغ ، ياه  میمـصت  ییارگ و  چوپ  زا  يریگولج  رد  دـناوت  یم  داعم  تمایق و 

لیالد نیرتراکـشآ  دـننک . یمن  یـشکدوخ  هب  مادـقا  هدرـسفا  ناناوج  رثکا  لاح  نیا  اب  دنتـسه . یگدرـسفا  راچد  دـنراد ، یـشکدوخ  رکف 
یـسک یب  ییاهنت و  ساسحا  دیدش ، هانگ  ساسحا  تسا . دوخ  لرتنک  نداد  تسد  زا  يدیماان و  یفنم و  تاساسحا  ناناوجون ، یـشکدوخ 

تاساسحا و لرتنک  رد  یناوتان  هدراو ، ياهراشف  لرتنک  رد  یناوتان  ییاور ، ماک  ریثأت  يارب  یناور  فعـض  تیاـمح ، نادـقف  یهاـنپ ، یب  و 
تـسا نکمم  هک  تسا  یلیالد  نیرت  مهم  دریگ ، یم  رارق  ناوجون  يور  شیپ  هک  یتالکـشم  اب  هلباقم  يارب  یگدامآ  مدع  یگتفاین و  دشر 

یتح نالاسمه و  هسردم ، هداوناخ ، عضو  زا  یشان  تسا  نکمم  ناوجون  یهانپ  یب  يدیماان و  دنک . راداو  یـشکدوخ  لمع  ای  رکف  هب  ار  وا 
خیرات 5/6/81. ةرامش 963 ، باختنا ، ۀمانزور  [ 4 [ ] 4 .] دشاب قشع  رد  تسکش 

دوخ يارب  دـنناوتیمن  ناناوج  دـنربیم و  الاب  ار  ینامتخاس  حـلاصم  اهنیمز و  تمیق  اهرهـش  رد  نایوجدوس  نارگ و  لواپچ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دننکیمن هدرکن و  يراک  دروم  نیا  رد  هزوح  ياملع  ارچ  درک ؟ دیاب  هچ  لاح  دشاب ، هتشاد  یهانپرس 

شسرپ

يارب دـنناوتیمن  ناناوج  دـنربیم و  الاب  ار  ینامتخاس  حـلاصم  اهنیمز و  تمیق  اهرهـش  رد  نایوجدوس  نارگ و  لواپچ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دننکیمن هدرکن و  يراک  دروم  نیا  رد  هزوح  ياملع  ارچ  درک ؟ دیاب  هچ  لاح  دشاب ، هتشاد  یهانپرس  دوخ 

خساپ

رظن دـم  اهنآ  همه  دـیاب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ییاهراک  هار  اههنیمز و  يداـصتقا ، ناـیوجدوس  ياـهتیلاعف  زا  يریگولج  صوصخ  رد 
نایوج دوس  هب  دـیاب  مه  هک  تسا  ینید  ناـملاع  ياهرادـشه  رکذـت و  مهم ، ياـهراکهار  زا  یکی  ینید  ناـملاع  تراـظن   - 1 دریگ . رارق 

تیادـه و رب  ینبم  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  ینید  ناملاع  هیملع و  هزوح  دـسریم  رظن  هب  ماظن . نالوئـسم  هب  مه  دریگ و  تروص  يداـصتقا 
يدصتقا و تالکـشم  عفر  هب  ار  ماظن  نالوئـسم  دیلقت ، عجارم  هیملع و  ياههزوح  اهراب  اریز  دناهدوب ، قفوم  ياهزادنا  ات  نایوجدوس  زردنا 

زین يداصتقا  نایوجدوس  زا  یخرب  هب  دناهدناوخارف ، نایوجدوس  زا  یخرب  تیلاعف  زا  يریگولج  صوصخ  رد  يدربهار  ياهتسایـس  ذاختا 
لاغتـشا نیمز و  ندش  نارگ  صوصخ  رد  ماظن  نالوئـسم  هب  ینید  ناملاع  نینچمه  دناهداد . رادـشه  اهاوتف ، رودـص  یهلا و  ماکحا  نایب  اب 

ندش نارگ  زا  يریگولج  يداصتقا  تسرد  ياهتسایـس   - 2 دناهدومن . هئارا  زین  ار  اهراکهار  دراوم ، زا  یخرب  دـناهداد و  رکذـت  ناناوج 
لح لکـشم  نیا  ینید  ناملاع  رکذت  اب  اهنت  دراد و  نالک  يریگمیمـصت  دیفم و  يداصتقا  ياهتسایـس  هب  زاین  ینامتخاس  حلاصم  نیمز و 

شیازفا ولج  دمآراک ، دـیفم و  ياهراکزاس  ینید و  ناملاع  ینابم  تیادـه و  زا  يریگهرهب  اب  دـننک  یعـس  ماظن  نالوئـسم  دـیاب  دوشیمن .
يداصتقا و تالکـشم  عفر  صوصخ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نادرمتلود  هتبلا  دـنریگب ، ار  مروت  یناـمتخاس و  حـلاصم  نیمز و  تمیق 

ماظن نادرمتلود  مه  ینید و  ناملاع  مه  تسا  دـیما  یلو  دـناهتفرگ ، هرهب  اهيژتارتسا  اهمرها و  یخرب  زا  ناـیوجدوس ، تیلاـعف  زا  ریگولج 
. دنهد ماجنا  يرتشیب  ياهتیلاعف  ناناوج  هژیوب  مدرم -  لکشم  صوصخ  رد 

هدیـشک داسف  هب  ات  دینک  جاودزا  دومرف : ربمایپ  هک  یلاحرد  دنوریم ، مدرم  سومان  لابند  هب  دـنزرف  نز و  نتـشاد  دوجو  اب  دارفا  زا  یخرب  ارچ 
؟ دیوشن
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شسرپ

داسف هب  ات  دـینک  جاودزا  دومرف : ربماـیپ  هک  یلاـحرد  دـنوریم ، مدرم  سوماـن  لاـبند  هب  دـنزرف  نز و  نتـشاد  دوجو  اـب  دارفا  زا  یخرب  ارچ 
؟ دیوشن هدیشک 

خساپ

ورگ رد  ار  نید  زا  یمین  ظـفح  (ص ) مرکا لوسر  دراد . هعماـج  رد  داـسف  زا  يریگـشیپ  یـسنج و  هزیرغ  لرتـنک  رد  یگرزب  مهـس  جاودزا 
يراب و دنب و  یب  داسف و  اریز  ددنبیم ، رب  تخر  هعماج  زا  داسف  جاودزا ، اب  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نخس  نیا  یلو  ( 1 ،) دناهتسناد جاودزا 
. تسین نآ  يارب  یفاک  مامت و  تلع  یلو  دـنکیم ، مهارف  ار  ینمادـکاپ  یمومع و  تفع  هنیمز  جاودزا  تسا . یفلتخم  لماوع  لولعم  هانگ ،

تیصخش رد  دیاب  ار  نآ  تلع  تسا ، مدرم  سومان  لابند  هب  تسا و  ینار  توهـش  رکف  هب  زاب  دنزرف  رـسمه و  نتـشاد  دوجو  اب  یـسک  رگا 
ینارچ مشچ  دنـسپان  تداع  هب  يدارفا  اـسب  هچ  درک . وجتـسج  يو  لـها  اـن  ناتـسود  یعاـمتجا و  طـیحم  یگداوناـخ و  تیبرت  زرط  درف و 
هزیرغ هک  نآ  اـب  دـننکیم ، هاـگن  نارگید  سوماـن  هب  هاوخاـن  هاوـخ  تـسا و  هدـمآرد  تداـع )  ) هـکلم تروـص  هـب  هاـنگ  نآ  هتفرگوـخ و 
ياوه یهاوخ و  هدایز  هک  نیا  ای  دنیامن ، لرتنک  ار  دوخ  هاگن  دنناوتیمن  دـنراد و  یفیعـض  هدارا  يدارفا  ای  تسا ، هدـش  اضرا  ناشیـسنج 

یضعب رد  دناهدناشک . وس  تمـس و  نیا  هب  ار  وا  ناتـسود  هداوناخ و  ای  دیامن و  لرتنک  ار  نآ  هتـسناوتن  هدوب و  يوق  وا  رد  توهـش  سفن و 
 - 1 اـهتشونیپ : دـنکیم . اـضرا  ار  دوخ  مرحماـن  هب  هاـگن  اـب  هدیـسرن و  دوخ  ياههتـساوخ  هب  هدـشن و  نیمأـت  یـسنج  رظن  زا  درم  دراوم 

ص 651. ج1 ، راحبلاۀنیفس ،

؟  تسیچ فارحنا  للع  اب  هزرابم  هار 

شسرپ

؟  تسیچ فارحنا  للع  اب  هزرابم  هار 

خساپ

لحم و صاخ و  هویـش  اهنآ  زا  کی  ره  اب  دروخربو  هزرابم  هک  دوش  یم  نشور  فارحنا ,  لـماوع  لـلع و  ینوگ  هنوگ  عونت و  هب  هجوت  اـب 
يارب و  اـهنآ ,  رب  بترتـم  ياهررـض  هـب  هجوـت  حیحـص و  تـیبرت  هلیـسوب  دـیاب  ار  یقـالخاو  یناور  لـلع  ـالثم  دـبلط  یم  يا  هژیو  طـیارش 

اب نید  یتسرداـن  نیب  قرف  تسیاـب  یم  یلماوع ,  نینچ  زورب  زا  یلم  ير عـ ـیـ گو رب جـلـ هوـالع  یعاـمتجا  لـماوع  ءوس  ریثاـت  زا  يریگولج 
ذاختا ار  ـبـی  سا ياه مـتـنـ هویش  دیاب  يرکف  لماوع  ءوس  تاریثات  زا  يریگولج  يارب  ـت و نـیـز  خا ـن سـ شور ار  ناراد  ـنـ ید راتفر  یتسردان 
تابثا يارب  یقطنم  ریغ  فیعض و  تالالدتـسا  نت  ـ فر راکب گـ زا  وو  درک  کیکفت  حیحـص  دیاقع  زا  ار  یفارحنا  دیاقع  هکنیا  هلمج  زا  درک 

 . تسین یعدم  یتسردان  هناشن  لیلد  فعض  هک  درک  نشور  دیاب  زین  دیزرو و  بانتجا  ینید  دیاقع 
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؟  میهدب تاجن  یشکدوخ  یگدرسفا و  دایتعا ، زا  ار  ناناوج  ات  مینک  هچ 

شسرپ

؟  میهدب تاجن  یشکدوخ  یگدرسفا و  دایتعا ، زا  ار  ناناوج  ات  مینک  هچ 

خساپ

ناناوج ندرک  هاگآ  اب  هک  مینک  شالتدیاب  امش  ام و  تسا .  يراکیب  یگنهرف و  رقف  زا  یشان  هک  تسا  يزوس  نامناخ  يالب  دایتعا  لکشم 
اب دـیناوت  یمامـش  میزاس .  انـشآ  ناشفیاظو  اب  ار  اهنآ  مینک و  رود  ناناوج  زا  ار  يرگ  یلاباالو  یفدـه  یب  یچوپ و  اهنآ  ياـه  هداوناـخ  و 

باذـج و بوخ و  یبهذـم  یحیرفت و  یگنهرف -  ياـه  ناـکم  يزادـنا  هارو  اـهنآ  اـب  حیحـص  بساـنم و  یتـسود  طاـبترا و  ندرک  مهارف 
رکف هب  ار  اهنآ  هدومن  رپ  ار  اهنآ  یگنهرف  يرکف و  ياهالخ  هدرک و  بذـج  ار  ناناوج  یلاـها ،  توعد  یبهذـم و  سلاـجم  ندومنرازگرب 
فرط زا  مینک و  يریگولجاهنآ  تقو  نتفر  ردـه  یگدوهیب و  يراکیب و  زا  میزادـنایب و  هعماج  رد  ندوب  لاـعف  دـیفم و  بساـنم و  لاغتـشا 

ییاضق و زکارمو  یماظتنا  ياهورین  هب  اهنآ  یفرعم  دننک و  یم  فرحنمار  ناناوج  هک  راکتیانجو  وجدوس  دـساف و  دارفا  ییاسانـش  اب  رگید 
، حیحـص ياهوگلا  هیارا  لاح ؛  ره  هب  میزاس .  مهارف  ناناوج  ندوب  كاپ  يارب  ار  هنیمز  میریگب و  ار  داـسف  شرتسگ  يولج  اـهنآ  نیطباـض 
، حیحص هنامیمص و  یتسود  طابترا و  داجیا  بسانم ،  لاغتشا  ندرک  مهارف  یگدنز ،  رد  ناناوج  ندرک  دنمفده  ینید ،  گنهرف  شرتسگ 

یمالسا یگنهرف  زکارم  دجاسم و  لثم  ینید  زکارم  تمس  هب  دارفا  نداد  قوس  ملاس ،  تاحیرفت  تفرـشیپ و  هعلاطم و  ناکما  ندرک  مهارف 
هار يریگراکباب  دیراد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  ناوت و  دح  رد  دوخ  دیاب  امـش   . دشخب تاجندایتعا  یگدرـسفا و  زا  ار  ام  ناناوج  دناوت  یم 

شاداپ باوث و  زا  راشرـس  لاح  نیع  رد  لکـشم و  سب  یتیلاعف  راک  نیا  هک  دینادب  دیبای و  تسد  لآ  هدیا  فده  نیا  هب  رکذـلا  قوف  ياه 
ياه هار  زا  اه  تیعقوم  دارفا و  بسانت  هب  راکتـشپو و  هقیلـس  قوذ و  اب  تسا  مزال   . دزاس یم  دابآ  ار  نارگید  امـش و  ترخآ  ایندو و  تسا 

ات دینک  بذج  ار  اهنآ  دیوش و  تسود  ناناوج  اب  هدش  یتمیق  ره  هب   . دینکن یناوتان  یگتـسخ و  ساسحا  زگره  ودینک  هدافتـسا  هدـش  هیارا 
زا نایاپ  رد   . دناسرب فده  هب  ار  امـش  دناوت  یم  هک  تسا  راک  نیا  هیامرـس  اهنت  یگتـشذگ  دوخزا  راثیا و  اذل   . دـنوشن داسف  زکارم  بذـج 
 ) نامزلا بحاص  ترضح  ریخ  ياعد  هب  میراودیما  مینک و  یم  رکشت  ریدقتوجشناد و  زیزع  امـش  هناربدم  یـشیدنارود  هنالقاع و  يزوسلد 

.; دیشاب قفوم  ریطخ  راک  نیا  رد  جع ) 

؟ دینک یم  داهنشیپ  درف  کی  یعامتجا  یقالخا و  تارکنم  زا  يریگولج  يارب  ییاه  هار  هچ 

شسرپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  درف  کی  یعامتجا  یقالخا و  تارکنم  زا  يریگولج  يارب  ییاه  هار  هچ 

خساپ

لح هار  رکف  هب  هدومن و  تیلویـسم  ساسحا  هکنیا  زا  تسا .  ناوارف  فسات  بجوم  زیگنارب و  رثات  رایـسب  دـیدومرف  حرطم  هک  ار  يا  هلاسم 
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لح هار  رکف  هب  هدومن و  تیلویـسم  ساسحا  هکنیا  زا  تسا .  ناوارف  فسات  بجوم  زیگنارب و  رثات  رایـسب  دـیدومرف  حرطم  هک  ار  يا  هلاسم 
یبالقنا ینید و  سدقم  ياهداهن  نید و  هب  تمدخ  دصق  هک  یناسک  همه ً  امـش و  دنوادخ  هللا  اشنا  میلاحـشوخ .  دـیتسه  نآ  يارب  یبسانم 

وـس لامتحا و  فرـص  هب  دینک و  ادیپ  هلاسم  هب  نیقی  ملع و  دیاب  هک  تسا  نآ  مدق  نیلوا  یفخمو  یناهنپ  روما  رد   . دیامرف دـیوم  دـنراد  ار 
تسا رادروخرب  یتیساسح  نانچ  زا  دنتسه  یـسدقم  ياهناکم  هک  دجـسم  جیـسب و  اب  طابترا  رد  لیاسم  هنوگنیا  هچ  رگا  دینک (  افتکا  نظ 

يزیروربآ و اب  هن  نکیل  دیدرگ  يدارفا  نینچ  روضح  عنامو  درک  يریگولج  نآ  زا  دیاب  زین  درف  ندوب  ماهتا  ضرعم  رد  لامتحا  اب  یتح  هک 
دهاوش دیناوت  یمن  دح  نیا  رد  هچنانچ   . دیشاب هتشاد  نآ  يارب  ینیقی  یعطق و  دهاوش  دیاب  هکلب  هنامرتحم )  بسانم و  یشور  اب  هکلب  ماهتا 

ینعی يروضح  ریغ  تروص  هبادتبا  ار  هلاسم  دنرادن  ار  ناشیا  اب  یتسدمه  لامتحا  هک  جیسب  رتالاب  نیلووسماب  تسا  مزال  دینک  هیارا  یعطق 
هجیتندیدید رگا   . دننک مادقا  ناشدوخ  ات  دییامن  راذـگاو  اهنآ  دوخ  اب  ار  هنیمز  نیا  رد  قیقحت  راک  دـینک و  حرطم  نفلت  ای  همان  تروص  هب 

يذ عجارم  هب  ینیع  نادهاش  يروآ  عمج  ینیقی و  دـهاوش  یعطقدانـسا و  كرادـت  اب  دـیاب  دـنهد  یم  همادا  شیوخ  قسف  هب  ناشیا  دادـن و 
تاجن ماد  نیا  رد  نداتفا  زا  ار  هانپ  یب  ناناوجون  دیریگب و  ار  داسف  رکنم و  نیا  يولج  نکمم  وحن  ره  هب  هدرک و  تیاکش  ناشیا  زا  حالص 

 ً هرابرد ادتبا  تسا  مزال  دـیا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ینیع  دـهاوش  نودـب  نارگید و  فرح  ساسا  رب  هکنانچ  مهد  یم  رکذـت  مه  زاب   . دـیهد
دننز یم  نماد  نآ  هب  جیسب  ندرک  مان  دب  يارب  ضرغم  دارفا  هک  دشاب  یتاعیاش  لیاسم  نیا  تسا  نکمم  اسب  هچ   . دینک قیقحت  بوخ  هیضق 

حیحص و قیرط  زا  هک  تسا  نآ  امـش  یعرـش  هفیظو  دیراد  نآ  يارب  یفاک  نیارق  دهاوش و  ای  دیا و  هدوب  هیـضق  دهاش  انیع " دوخ  رگا  اما  .
قیقد عوقو  هب  هک  يدارفا  تداهـش  دننامایوگ  دانـسا  يروآ  عمج  مه  نآ  هار  دیریگب و  ار  دنـسپ  ان  تشز و  رکنم  نیا  يولجرت  هدسفم  مک 
اهنآ ياهفرحطبـض  دـنا (  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروـم  هک  يدارفا  رارقا  مـلیف -  اـی  سکع و  هـیهت  اـهنآ )  طبـض  دـنهد (  یم  تداهـش  مرج 

رثا تیترت  تروص  رد  رتالاب و  هدر  نیلویـسم  هب  همان  ینفلت ،  تروصب  ییادتبا  شرازگ  دعب  هلحرم  رد  هدش ، )  حیرـشت  لصفم و  تروصب 
دیراد نیقی  هلاسم  هب  تبـسن  هک  یتروص  رد  لاح  نیعرد  نیلووسم . )  هب  ملیف  ای  سکع و  لاسرا  رتالاب و  الاب و  هدر  هب  همان  لاسرا  ندادـن 
هلاسم هنامرحم  روط  هب  ات  دینک ، لاسرا  دحاو  نیا  هب  هدش  دای  لووسم  قیقد  تاصخـشم  مان و  اب  هارمه  ار  هاگیاپ  سردآ  مان و  دیناوت  یم  و 

یم نیرفآامش  یهاوخریخ  رظن و  تقد  هب  راتـساوخ و  قح  ترـضح  هاگرد  زا  ار  امـش  نوزفازور  تاقیفوت  اددجم " نایاپ  رد   . دش يریگیپ 
.; دشاب هارمه  ییالقعریبدت ؟؟؟؟؟  تقد و  اب  امش  ینید  تیساسح  هک  میراد  دیما  مییوگ 

؟ تسیچ هتفرشیپ  یتعنص و  ياهروشک  رد  يرابودنب  یب  داسف و  هب  دیدش  شیارگ  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ هتفرشیپ  یتعنص و  ياهروشک  رد  يرابودنب  یب  داسف و  هب  دیدش  شیارگ  ّتلع 

خساپ

یم دیاب  وا  تشاد . یساسا  لاکشا  کی  یبوخ  نیع  رد  دیورف  مالک  نیا  تسوا . حیرـشت  عبات  یمدآ  تشونرـس  دوب  هتفگ  یباتک  رد  دیورف 
ار يراتفر  ياهیراجنهبان  دیورف  نیمه  دندرک . حیرشت  دودحم  صقان و  ار  ناسنا  اهنآ  تسوا . حیحص  حیرشت  عبات  یمدآ  تشونرـس  تفگ 
رد تّیمورحم  رد  طارفا  هک  روطنامه  درک . هیـصوت  ار  نآ  يدازآ  لیلد  نیمه  هب  تسناد و  یـسنج  لـیم  یبوکرـس  لولعم  طـقف  ناـسنا  رد 

یکی هکنانچ  دش . یمومع  تفع  یقالخا و  طباور  یگتخیـسگ  مه  زا  ثعاب  زین  هنوگرامیب  هیـصوت  نیا  دوب . موکحم  برغ  یقالخا  خیرات 
تـسیود نآ  برخم  راثآ  يروآ  عمج  يارب  اّما  دش . شـشوک  لاس  تسیب  دیورف  هدیقع  تیبثت  يارب  تسا . هتفگ  یبرغ  ناسانـش  هعماج  زا 
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لیلحت و  تسایبنا . ياه  شزومآ  نید و  نآ  عماج  هدـننک  نیمأت  اـهنت  هک  دراد  يا  هتخانـشان  عیـسو و  داـعبا  ناـسنا  تسا . مزـال  راـک  لاـس 
هک داد  لکـش  ار  يرگید  طلغ  یـسایس  یعامتجا و  يریگ  تهج  طـلغ ، شنیب  نآ  . 2 دوش . یم  رداص  وا  هدـننیرفآ  قلاخ و  زا  زین  حـیحص 

هقرف شقن  . 3 دـش . هدرمـش  فیعـض  یقالخا  ینابم  نانآ  يزیر  همانرب  رد  هجیتن  رد  دـنداهن و  رانک  ار  تسایـس  رد  قالخا  مکاح  ياهماظن 
2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هعلاطم  لّمأت و  لباق  دهد  یم  هجیتن  ار  یکاپان  تسایس  نانآ  هژیو  دیاقع  هک  تسینویهص 

؟ تسیچ نآ  ناربج  هار  دش ، يرگید  فارحنا  ثعاب  یسک  رگا 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  ناربج  هار  دش ، يرگید  فارحنا  ثعاب  یسک  رگا 

خساپ

هک تسا  مزال  وا  رب  سپـس  دوشن . فارحنا  نآ  بکترم  رگید  هک  دنک  هبوت  دیاب  ادتبا  هدـش ، يرگید  صخـش  فارحنا  ثعاب  هک  یـصخش 
هکنآ زا  سپ  دراد . زاب  فارحنا  نآ  زا  ار  وا  دهد و  یهاگآ  وا  هب  دیاب  دراد ، وا  هب  یسرتسد  تسا و  هدنز  هچنانچ  ار  هدش  فرحنم  صخش 

نیا رب  ینآرق  هیآ  نیا  تسا . هدـش  ماجنا  ناسنا  هفیظو  تسا ، هاـنگ  نآ  باـکترا  هک  دـیمهف  درک و  ادـیپ  فارحنا  هب  یهاـگآ  صخـش  نآ 
ناش هبوت  دننک ، حالـصا  ار  اهاطخ  هتـشذگ و  ياهیتساک  هدرک و  هبوت  هک  یناسک  ( 1;) اوحلـصا اوبات و  نیذلا  الا  : » هک دراد  تلالد  هفیظو 

4ـ ـ . هیآ 160 هرقب ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  «. ) دوش یم  عقاو  لوبق  دروم 

؟  تسا هتفای  شرتسگ  یباجح  یب  ام  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هتفای  شرتسگ  یباجح  یب  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

نیا اب  یباجح  یب  هن  تسا  یباجح  دـب  تسا  نآ  هب  ـالتبم  اـم  هعماـج  رتشیب  هچنآ  مینک  ضرع  دـیاب  زیزع  تسود  امـش  لاؤس  صوصخ  رد 
مین دودح  رد  هشیر  راتفر  هنوگ  نیا  تسا . هعماج  ینونک  تالضعم  زا  یباجح  دب  هلأسم  هک  تفگ  دیاب  امش ،  لاؤس  رد  کچوک  حیحصت 
دوخ هنافـسأتم  میرذگب ،  هک  هلأسم  یخیرات  ياه  هشیر  اه و  هتـشذگ  زا  دراد . برغ  تاغیلبت  زین  يولهپ و  سوحنم  هلـسلس  تموکح  نرق 

زا ییاه  هشوگ  امـش  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  یتیعـضو  ٌاعومجم  یتسرپ  توهـش  اهنآ و  زا  هناروکروک  دـیلقت  و  برغ ،  ربارب  رد  یگتخاب 
ياهروشک هب  تبسن  تفع  ظفح  باجح و  رظن  زا  ام  هعماج  یمومع  تیعـضو  دیا  هتـشون  هچنآ  دوجو  اب  هتبلا  دیا .  هدید  هعماج  رد  ار  نآ 

دننام یگنهرف  تالوصحم  هلیسو  هب  برغ  نیگنـس  تاغیلبت  رثا  رد  یلو  دراد . دوجو  تاعارم  يدایز  دودح  ات  تسا و  رتهب  یمالـسا  رگید 
مادقا نآ  حالـصا  هب  قیرط  ود  زا  دیاب  هک  ددرگ  یم  هدهاشم  هعماج  زا  یحوطـس  رد  اهراتفر  هنوگ  نآ  هب  لیامت  یعون  تالجم ، اه و  ملیف 
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نیا زا  کی  ره  یکیزیف .  راتفر  لرتنک  ینوناق و  راک  ب )  ددرگ .  رهاظ  دعب  ياه  ههد  رد  نآ  جـیاتن  هک  یگنهرف  يداینب  راک  فلا ) درک : 
قوف ياـه  هنیمز  رد  دـش . دـهاوخ  هنوراو  ریثأـت  تسکـش و  هب  رجنم  ٌاـتیاهن  دوب و  دـهاوخن  هدـیاف  دـیفم  يرگید  یهارمه  نودـب  هلوقم  ود 

هب نآ  راثآ  برغ ،  يوس  زا  هدننک  یثنخ  تاغیلبت  مکارت  لیلد  هب  یلو  تسا ،  هتفرگ  تروص  نیلوئسم  تلود و  يوس  زا  يرایـسب  تامادقا 
نیا رد  يرتشیب  ياه  تیقفوم  هدـنیآ  رد  ینوناق  یگنهرف و  هدـش  باسح  قیقد و  يزیر  همانرب  اب  تسا  دـیما  تسا . هدرکن  زورب  لماک  روط 

یتاغیلبت ياهراشف  ریز  رد  روشک  يزکرم  طاقن  زا  شیب  زاوها )  دننام  يزرم (  ياهرهش  هنافسأتم  هک  نیا  رگید  هتکن  ددرگ . لصاح  هنیمز 
یلو تسا ،  طوقس  یبیشارس  رد  تکرح  هک  ارچ  تسا ؛  یناسآ  راک  زین  يراب  دنب و  یب  توهش و  تمس  هب  ندیزغل  دنراد و  رارق  نانمشد 

زین نیا  دنهد و  یم  لیکـشت  ناناوج  ار  تیعمج  رتشیب  رـضاح  لاح  رد  رگید  يوس  زا  تسا . راوشد  يراک  یبای ،  لامک  هلق و  زا  نتفر  الاب 
 ، تسا يراب  دنب و  یب  داسف و  هثیبخ  هرجـش  ياه  هویم  زا  یباجح  دـب  هک  مینکن  شومارف  مه  ار  هتکن  نیا  تسا . هدـش  تلع  رب  دـیزم  دوخ 

یمالسا و تانوئـش  دارفا  هاتوک  يا  هرود  يارب  هچرگ  دننک  دروخرب  هلوقم  نیا  اب  يربج  يرهق و  تروص  هب  یتدم  زین  روما  نیلوئـسم  رگا 
رد يرگید  لکـش  هب  يراتفر  ياهراجنه  هنوگ  نیا  هرابود  یتدـم  زا  دـعب  تسین و  يرادـیاپ  تلاح  نیا  اما  دـننک  یم  تیاعر  ار  یعامتجا 

کشزپ اما  دشاب ،  هتـشاد  یحارج  لمع و  قاطا  هب  زاین  دوخ  یناطرـس  هدغ  هجلاعم  يارب  هک  يرامیب  دننام  دنک .  یم  زورب  روهظ و  هعماج 
هعماـج رد  یباجحدـب  ضرم  هجلاـعم  يارب  ناـمرد  نیرتهب  دـنک . زیوجت  نّکـسم  شیارب  شدرد  تلع  هدـغ و  نتـشادرب  ياـج  هب  بترم  وا 

 _ یناهج رابکتسا  دامن  لبنـس و  اکیرمآ _  یگدرک  رـس  هب  برغ  یگنهرف  مجاهت  نآ  هک  تسا  نایرج  نیا  ياه  هشیر  لماوع و  اب  هزرابم 
نوناق دنرادرب و  یـساسا  مدق  یگنهرف  راک  اب  دنناوتب  نانآ  دوشن و  شومارف  نّیدـتم  دارفا  رد  یمالـسا ،  ّتیمح  تریغ و  تسا  دـیما  تسا .
ردارب مینک . ادا  نادیهش  نوخ  هب  ار  دوخ  نید  یگمه  درادرب و  يراب  دنب و  یب  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  یمدق  بسانم  يراکهار  اب  زین 

ناگـشیپ اوقت  ناکاپ و  هک  میناد  یم  یلو  تسادـخ ؛  ناگدـنب  همه  ناـمرآ  وزرآ و  هلـضاف  يا  هنیدـم  ملاـس و  هعماـج  رد  یگدـنز  زیزع ! 
. دنا هداد  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  یتح  هتـشادن و  رب  هزرابم  زا  تسد  لاح  نیع  رد  یلو  دـنا  هتـشاد  رارق  یتخـس  یطیارـش  هچ  رد  هراومه 

ياج هب  نیا  ربانب  هعماج . حالـصا  يارب  نتـشادرب  مدق  یهابتو و  داسف  اب  هزرابم  ینعی  رادانعم ،  رادفده و  یگدنز  دش . سویأم  دـیابن  سپ 
یگنهرف و ياـه  هتـسه  لیکـشت  اـبو  میریگب  ماـیپ  نادیهـش  نوخ  زا  دـجاسم ،  رد  یعمج  ياـهتیلاعف  زا  يریگ  هشوـگ  يدـیمون و  سأـی و 

يرای ار  ام  زین  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  میـشاب . هتـشادن  زین  يروف  هجیتن  راظتنا  و  میزادرپب .  يرگنـشور  هب  هعماج  حطـس  رد  نآ  شرتسگ 
یهجوت یب  قوف ،  لماوع  دراوم و  رب  هوالع  مکمادقا .)  تبثی  مکرصنی و  هللاورصنت  نا  دش ( . میهاوخ  لیان  دوخ  فادها  هب  درک و  دهاوخ 

هدیدپ نیمه  دننام  نآ  ترثک  رطاخ  هب  عوضوم  ندش  یعیبط  هلمج  زا  دشاب .  هتشاد  دناوت  یم  یفلتخم  لیالد  یعامتجا ،  دسافم  هب  تبـسن 
اب دروخرب  رد  ار  نارگید  هک  عوضوم  اـب  لوؤسم  ياـهناگرا  عطاـق  دروخ  رب  مدـع  یهجوت و  یب  اـی  بـالقنا و  لوا  هب  تبـسن  یباـجح  دـب 

یهن فورعم و  هب  رما  یطیارش  ره  رد  نینمؤم  يارب  لاح  ره  رد  نامیا ، فعض  دارفا و  دوخ  ندش  هدولآ  ای  تسا و  هدرک  هزیگنا  یب  دسافم 
رادروخرب نآ  ماـجنا  هوحن  رکنم و  فورعم و  تخانـش  رد  یفاـک  تاـعالطا  زا  دـیاب  اتـسار  نیا  رد  هک  تسا  ینید  فیاـظو  ءزج  رکنم  زا 

دنب دنپ و  هلصاف  یلو  دوش  یم  متخ  دنب  هب  دوش و  یم  عورـش  دنپ  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هر )  ) يرهطم دیهـش  شیامرف  هب  دشاب .
هلیـسو نیلوا  دننک  یم  رکف  يا  هدع  هنافـسأتم  اما  درک  هدافتـسا  دنب  زا  دـیاب  دـشن  عقاو  رثؤم  اهنآ  تیاهن  رد  رگا  هک  تسا  يدایز  ياههار 

ماقم یگدـنیامن  خـساپ  شـسرپ و  تیاس  زا  هتفرگرب   * 1 تسا . دـنب  زا  هدافتـسا  لـسوت و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رماو  دروـخرب  يارب 
www.nahad.net اههاگشناد رد  يربهر  مظعم 

؟ تسا هتفر  الاب  نیداتعم  رامآ  ردقنیا  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا هتفر  الاب  نیداتعم  رامآ  ردقنیا  ارچ 

خساپ

رد زین  امش  صیخشت  تسا . ریدقت  نیسحت و  لباق  روشک  زاس  هدنیآ  ناوج و  لسن  هعماج و  هدنیآ  هب  تبسن  امـش  يزوسلد  زادگ و  زوس و 
لوئسم و دهعتم ، يدارفا  هک  میلاحـشوخ  تسا . دنمـشزرا  هجوت و  لباق  رایـسب  زین  نآ  زا  یـشان  تارطخ  دایتعا و  گرزب  لضعم  صوصخ 

لماوع للع و  ردـخم و  داوم  ثحب  دـنوشیم . يروآدای  ارنآ  دـننکیم و  كرد  یبوخ  هب  ار  تالکـشم  دـنراد و  دوجو  هعماـج  رد  زوسلد 
هک هتفرگ  رارق  ناتسناغفا  یگیاسمه  رد  ردخم و  داوم  تیزنارت  ریـسم  رد  ام  روشک  هنافـسأتم  تسا . هدرتسگ  هدیچیپ و  رایـسب  نآ  شرتسگ 

هشیمه موش  هدیدپ  نیا  اب  نوگانوگ  عطاقت  لحارم و  رد  روشک  نالوئسم  دنکیم . دیلوت  ار  ایند  لک  هدش  فرصم  داوم  دصرد  زا 90  شیب 
. تسا هتفر  نیب  زا  ردخم  داوم  تشز  هدـیدپ  اب  هزرابم  هلباقم و  هار  رد  یناسنا ، ریغ  یناسنا و  دایز  ياههیامرـس  نونکات  دـناهدرک و  هزرابم 
ناوارف و تاناکما  هچ  دناهدیسر ، تداهش  هب  یللملا  نیب  ياهفرح  نایچقاچاق  حلسم و  رارـشا  اب  هلباقم  رد  هک  یمودخ  ياهناسنا  رایـسب  هچ 
دایز و ردـقنآ  نآ  یللملا  نیب  داعبا  عوضوم و  یگدـیچیپ  داوم و  لاقتنا  دـیلوت و  یلو  هدـش  هتفرگ  راـکب  نآ  اـب  هلباـقم  هار  رد  هک  يداـیز 

نیا رگا  دینک  روصت  یلو  تسا  هتـشادن  ینادنچ  يدج و  زورب  دومن و  تامدخ  تامحز و  اهـشالت و  نیا  هک  تسا  هدوب  میجح  هدرتسگ و 
هدـننک نیمأت  ردـخم  داوم  دوب ! دـیعب  مینک ، ادـیپ  يداتعم  ریغ  دارفا  مه  نیبهرذ  اب  یتح  میتسناوتیم  الاح  ایآ  تفرگیمن  تروص  اهمادـقا 

رامعتسا هدمع  مهم و  رازبا  زا  یکی  زوسنامناخ  داوم  نیا  دوش . هرادا  ناتسناغفا  روشک  نآ  نالک  دمآرد  اب  تسود  دارفا  زا  يرایـسب  يایند 
دنهاوخیم اـم  روشک  مدرم  ناـناوج و  ندرک  هدولآ  زا  هدافتـسا  اـب  نانمـشد  تسا . یناریا  ناملـسم و  ناوج  لـسن  هلباـقم  يارب  رابکتـسا  و 

دناهتـشاد لاحب  ات  هک  یکانرطخ  هدـیچیپ و  رایـسب  یللملا  نیب  هدرتسگ و  موجه  همه  اـب  یلو  دـنناشکب  يدوباـن  یهاـبت و  هب  ار  اـم  هعماـج 
كرت هناتخبـشوخ  یعامتجا  نازیرهمانرب  یماظتنا و  لماوع  دیدج  ریبادت  اب  دنیآ . لیان  ناشدوخ  دـیلپ  فادـها  هب  دناهتـسناوتن  هناتخبـشوخ 
ردخم داوم  دایتعا و  اب  هلباقم  هتبلا  میهدب . شهاک  ار  زادناربنامناخ  لضعم  نیا  میناوتب  میراودـیما  تسا و  شیازفا  هب  ور  روشک  رد  دایتعا 

زوسلد و دارفا  ياهنوگ  هب  دیاب  تسا . یلم  یمزع  یناگمه و  جیـسب  دنمزاین  دایتعا  لکـشم  لح  تسین . ارجا  لباق  نامرف  اوتف و  کی  اب  اهنت 
زا دارفا  هک  دوش  حرطم  یمومع  گنهرف  رد  نآ  يارب  یتشز  حبق و  نانچ  نآ  دنورب و  موش  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  هب  میهف و ...  ناوج و  لسن 

لـصاح تیقفوم  دـش  نینچ  رگا  دوشب . یمومع  گـنهرف  دـیاب  داوم  فرـصم  ندوب  حـیبق  دـننکب . یتشز  تحاـبق و  ساـسحا  نآ  فرـصم 
. تسین هتخاس  هاگتسد  دنچ  ای  کی  هدهع  زا  هنرگو  دوشیم 

؟  تسیچ دایتعا  هب  ناناوج  يالتبا  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ دایتعا  هب  ناناوج  يالتبا  لیلد 

خساپ

تفر 3 ـ دشر ؛ یگرزب و  لیخت  2 ـ داتعم ؛ دارفا  زا  هناروکروک  دیلقت  1 ـ هلمج : زا  تسا ؛ یعامتجا  يدرف و  فلتخم  ياههنیمز  ياراد  دایتعا 
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J .} یحور تالکشم  اهیگدروخرس و  4 ـ داتعم ؛ بابان و  دارفا  اب  دمآ  و 

؟ تسیچ یعامتجا  رظن  زا  داسف  نیا  زا  يریگولج  هار  میتسه و  رگ  هلیح  وگغورد و  ناملسم  مدرم  ام  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ یعامتجا  رظن  زا  داسف  نیا  زا  يریگولج  هار  میتسه و  رگ  هلیح  وگغورد و  ناملسم  مدرم  ام  ارچ 

خساپ

هداد نابیرغ  قالخا  زا  هک  تسا  یحیحصان  روصت  شـسرپ ، نیا  داجیا  ياهتلع  زا  یکی  تسا 1 . هتفهن  قیقد  عوضوم  دنچ  شـسرپ  نیا  رد 
، اـهنابایخ رد  یکینورتـکلا  ياـه  تراـظن  هعماـج و  نآ  رب  مکاـح  ماـظن  تسین .  نیا  تقیقح  هـک  یلاـح  رد  دـنیوگ و ... یمن  غورد  هدـش 

اهنابایخ رد  یسک  رگا  هکنانچ  دنک  اطخ  یتحار  هب  دناوت  یمن  سکچیه  دنک و  یم  لیمحت  ار  هنارادتناما  قالخا  راک ، لحم  اههاگشورف و 
نیا سپ  دوش . یم  هیبنت  راکفالخ  هدـش و  طبـض  لرتنک و  یکینورتکلا  ياهمـشچ  هب  دوش  ماجنا  رگید  یفلخت  ای  هدـش و  در  زمرق  غارچ  زا 
لیلد تسین . رادروخرب  دوش ، یم  صخشم  صخـش  باختنا  میمـصت و  هدارا .  اب  هک  یقالخا  شزرا  زا  درادن و  یحیحـص  يانبریز  قالخا 

دنتسم نایرج  هک  دوش  یم  ماجنا  اهزواجت  اهیدزد و  نیرتدب  دور و  یم  كرویوین  رد  قرب  تعاس  ود  هتـشذگ  ههد  ود  یکیرد  نآ  نشور 
اما میراد  فارتعا  ياهراتفر ؟؟؟  يرایسب  يدب  هب  هکنآ  نمض  رد  میتسین 2 . رکنم  دنراد  نانآ  هک  ار  یبوخ  ياهراتفر  هاگچیه  هتبلا  تسا . 
ياه هولج  نیرتابیز  نآ  ساسا  رب  هک  دـهد  یم  هئارا  ناملـسم  هب  ار  یمکحم  نیتم و  ياـنبریز  دـیاقع  یمالـسا  گـنهرف  مینک  هجوت  دـیاب 
یتقو دنک  یم  مادقا  اه  هدـیقع  بیرخت  يارب  تسا  نمؤم  ناسنا  هدروخ  مسق  ینمـشد  هک  ناطیـش  اما  دریگ . یم  لکـش  تقادـص  یتسار و 
داسف اب  داقتعا و  یب  درف  نآ  هک  یلاح  رد  دنک . یم  دـساف  ار  دور و ؟؟؟  یم  اه  هویم  غارـس  دور  یم  لامعا  غارـس  دـنزب  ار  هشیر  تسناوتن 

شیوخ حالصا  رب  میمصت  هک  میوش  یم  دهاش  ینامز  ار  هلئسم  نیا  تسین ؟؟؟ . وا  هسوسو  يارب  یلیلد  تسا . ناطیـش  دوخ  رد ؟؟؟  هدیقع 
یبتکم مزیناکم  زا  ناسنا  راتفر  حالـصا  يارب  رگا  . 3 دندرگ . یم  رت  هدرتسگ  اه  هسوسو  ناطیـش و  موجه  38 ـ ـ  ناـمز نآ  رد  میریگ .  یم 

یلاح رد  دوش . یم  رت  هدرتسگ  یقالخا  عیاجف  نینچ  دوشب ، كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لثم  اـهتراظن  لرتنک و  میریگن و  کـمک 
نیمه رد  مینکن  شوـمارف  . 4 دـنک . یم  لاـمعا  ار  ینوناـق  یکینورتکلا و  تراـظن  لرتنک و  درادـن ، ار  یعاـفد  راـتخاس  نیا  یبرغ  رگا  هک 
يادیپ ناهنپ و  هدرتسگ  ياهداسف  زا  و  دید . درک و  تقد  دیاب  هک  تسه  یقالخا  تالکشم  يرایسب  میتسه  یکاش  نآ  زا  ام  هک  يا  هعماج 

داقتعا و نامیا و  تیوقت  شرتسگ و  اـنامه  تاـجن  هار  . 5 دنیوگ . یم  يرگید  ياهزیچ  یجراخ  ياه  شرازگ  دـش . لفاغ  دـیابن  زین  برغ 
39ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا جاتحم  تیعطاق  هب  هک  دشاب  یم  ینوناق  یبتکم و  ياه  تراظن 

؟ تفر ییاج  ییاهنت  هب  ناوت  یمن  هلبا  ياهرسپ  نیا  رطاخ  هب  تسا ؟ بارخ  هعماج  ردقنیا  هچ  يارب 

شسرپ

؟ تفر ییاج  ییاهنت  هب  ناوت  یمن  هلبا  ياهرسپ  نیا  رطاخ  هب  تسا ؟ بارخ  هعماج  ردقنیا  هچ  يارب 
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خساپ

یناویح یناوج و  تـالیامت  نارتـخد ، زا  یخرب  دـننامه  یلو  یتـسه ، ناوج  هچ  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  ییا ، هدرکحرطم  هکیلاؤـسعونزا 
. فیفع كاپ و  هدازآ و  زیزع و  رتخد  وت  رب  دورد  یـشیدنا . یم  نز  تمارک  یکاپ و  تفعو و  تیونعم  هب  هکلب  درادـن ، رارق  لصا  وت  يارب 

نیا هب  تبـسن  ات  هدـب ، شیازفا  ار  تدوخ  شناد  یهاگآ و  حطـس  اـهباتک ، یخرب  هعلاـطم  اـب  منک  یم  هیـصوت  مناـخ ، هدازآ  مینزاـن ، رتخد 
زا عماوج  رییغت  تسا . هدـش  یفرعم  تیارب  باتک  هنومن  دـنچ  خـساپ ، نایاپ  رد  ینک ، ادـیپ  یهاگآ  نآ  شیادـیپ  لماوع  لـلع و  ثحاـبم و 

عوـن دارفا ، اـه و  هداوناـخ  طـباور  یتنـس  عـماوج  رد  تسا . هدروآ  لاـبند  هب  ار  یـصاخ  يراـتفر  یعاـمتجا و  تارییغت  هتینردـم ، هب  یتـنس 
یم هتخاس  یـصاخ  لکـش  هب  لزانم  دوب . توافتم  نردم  هعماج  اب  یلکب  كاشوپ ، نکـسم و  كاروخ ، دروخ و  اهیگدنز ، عون  اهترـشاعم ،
یلو دـنیبب . ار  اهنآ  تسناوت  یمن  سک  چـیه  دـندوب ، بسانم  شـشوپ  نودـب  هناخ  ياضعا  و  دوب ، زاـب  مه  لزنم  برد  رگا  یتح  هک  دـش ،

، تسا هناخ  نورد  هچنآ  ره  هچوک  ناـبایخ و  زا  دورب ، راـنک  اـه  هرجنپ  اـی  لزنم  برد  ولج  هدرپ  رگا  هک  تسا  يوحن  هب  زورما  ياهنکـسم 
هک هداوناخ  ياضعا  تسا . هدش  نامتراپآ )  ) نادنز هب  لیدبت  اه  هناخ  تنارود ، لیو  يوسنارف ، ریهـش  فوسلیف  ریبعت  هب  دوش . یم  هدـهاشم 

فرصم هیقب  و  دش ، راک  هب  لوغـشم  ییاهنت  هب  ردپ  و  دندنام ، رانک  راک  تیلاعف و  ةریاد  زا  دندوب ، شالت  راک و  لوغـشم  يوحن  هب  یگمه 
و ناتـسکدوک ، هب  اه  هچب  و  دنتفر ، هرادا  هناخراک و  هب  دش ، یم  هناخ  نادنزرف و  هب  یگدیـسر  فرـص  رتشیب  ناشتاقوا  هک  ناردام  دندرک .
و درک ، رییغت  دیدج  ياه  لغش  داجیا  اهرهش و  لیکـشت  اب  موسر و ، ...  بادآ و  اهترـشاعم ، یعامتجا ، یـسایس ، طیارـش  تیاهن  رد  و  ... . 

هار اب  یبرغ  ياهروشک  رگید ، يوس  زا  و  دـشن ، داجیا  عماوج  رد  يونعم  بسانتم  ياهراکو  زاس  دـیدج ، تالوحت  تارییغت و  اـب  بساـنتم 
تیونعم و تیناسنا ، قالخا ، ياه  هیاپ  و  دننک ، هدایپ  هعماج  رد  ار  میهافم  یخرب  دندرک  شالت  یتعنص ، یملع و  بالقنا  سناسنر  يزادنا 
هک یتالکـشم  زا  یـشخب  نیاربانب  دنزاسب . هناراگنادوس  قالخا  رب  ینتبم  رالوکـس و  يا  هعماج  ات  دـنزاس . لزلزتم  ار  يرطف و ...  تالیامت 
زا يرایـسب  تسا . راگزاسان  ام  یبهذم  هعماج  اب  هک  تسا ، یبرغ  نردم  یگدـنز  دـیدج و  ندـمت  لوصحم  میتسه ، نآ  ریگنابیرگ  هزورما 

شیاهتموکح یمالسا و  یقرـش و  عماوج  رگا  درادن . یتشز  تحابق و  چیه  یبرغ  عماوج  رد  تسا ، تشز  حیبق و  ام  هاگدید  زا  هک  يروما 
هزورما دننک ، يزاسزاب  ناشدوخ  هعماج  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، یبهذـم ، طیارـش  اب  بسانتم  ار  یبرغ  دـیدج  ندـمت  دنتـسناوت  یم 

نیا رگید  ۀـتکن  دـیرب . یم  جـنر  نآ  دوجو  زا  هعماج  تریـس  کین  بوخ و  ناوج و  نارتخد  امـش  لاثما  هک  میدوب  یتالـضعم  راچد  رتمک 
رصع رد  یتح  تشاد . دهاوخ  هتشاد و  دوجو  خیرات  ياه  هرود  ۀمه  رد  تملظ  رون و  یگدولآ و  یکاپ و  لطاب ، قح و  نیب  عازن  هک  تسا 

نآ رادقم  نازیم و  دشاب ، هتشاد  توافت  تسا  نکمم  هچنآ  تشاد . دهاوخ  دوجو  زین  ) نامز ماما  رصع  رد  و  هتـشاد ، دوجو  زین  ) مرکا لوسر 
رتخد دشاب . رتمک  شا  هولج  اهنامز  اه و  هرود  یخرب  رد  و  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  هولج  هبلغ و  یتح  تسا  نکمم  اه  هرود  یخرب  رد  تسا .
دوجو عماوج  رد  هشیمه  ترطف ، تسپ  لذـتبم و  دارفا  هک  يراد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  ًاـمتح  یلو  تسا ، قح  اـجب و  امـش  ینارگن  مبوـخ ،

ترـضح نآ  ربمایپ ، ( رـصع  رد  . دنروخب ار  ناطیـش  بیرف  تسا  نکمم  دنتـسه ، یبوخ  دارفا  هک  یناسک  یتحو  تشاد . دـنهاوخ  هتـشاد و 
وا لزنم  هب  هباحـص ، زا  یکی  لزنم  ماب  زا  تفرگ  میمـصت  هاگنابـش  درف  نآ  درامگ . هنیدم  رد  نادـهاجم ، سومان  زا  تبقارم  يارب  ار  يدرف 
هب یتـمرح  یب  یتـفع و  یب  و  شدوخ ، ینید  ردارب  هب  تناـیخ   ) دـنک هدولآ  هاـنگ  نیرتـگرزب  هب  ار  وا  دوب  کـیدزن  ناطیـش  هسوـسو  دورب .
هک تسا  نیا  دراد  ترورـض  هچنآ  دنتـسه . تسپ  لذر و  دارفا  مه  ام  رـصع  رد  تسناد ). یم  نیما  ار  وا  هک  شدوخ ، نمؤم  ردارب  سوماـن 

یتینما بیرـض  شیازفا  يارب  دـنفظوم  اه ، هناسر  نوبیرت و  هشیدـنا و  ملق و  ناـبحاص  ۀـمه  و  تینما ، نیمأـترما  ناـّیلوتم  نـالوؤسم و  ۀـمه 
ریسم زا  هک  تسا ، ناوجون  نارتخد  زا  یخرب  یتفع  یب  هنافـسأتم  زین  نارـسپ  ندش  هلبا  رگید  لماع  دنیامن . تدهاجم  شالت و  نادنورهش ،

نارتخد دنزاس . یم  مهارف  دبو ) بوخ  زا  معا  ) نارتخد هب  ار  هراکدب  نارـسپ  ضرعت  هنیمز  هدش ، جراخ  سفن  تراهط  تقادـص و  یکاپ و 
ریسم هب  ار  اهکسورع  نیا  الاو ، ياهشزرا  جیورت  اب  حیحص و  تسرد و  ياهـشور  اب  ناتدوخ ، ناعونمه  اب  دیاب  امـش  دننامه  کین  بوخ و 
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یمن تردق ، روز و  مرها  زا  هدافتسا  یکیزیف و  دروخرب  اب  اهنت  هک  دراد  تورض  زین  هتکن  نیا  يروآدای  دننک . ییامنهار  تسرد  حیحص و 
طقف هعماج ، یعامتجا  یگنهرف و  ياضف  فیطلت  هکلب  داد ، شهاک  ار  نآ  نازیم  ای  و  درب ، نایم  زا  ار  یعامتجا  یگنهرف و  تالـضعم  ناوت 
زیزع امش  میراودیما  تسا . رسیم  یملع  ياه  هتفای  اهکینکت و  زا  هدافتسا  اب  و  یعامتجا ، یگنهرف و  تسرد  ياهرازبا  اه و  هویـش  اب  طقف  و 
ریـسم نیا  هـب  زین  ار  تناتـسود  ریاـس  و  یـشاب . قـفوم  شیپ  زا  شیب  شیوـخ ، یعاـمتجا  یگنهرف و  تلاـسر  شقن و  ياـفیا  رد  ردـقنارگ ،

ناـسنا و تخانـش  رد  عونتم  ياـهیهاگآ  اـه و  شور  ریگارف ، هنادـجم و  شـالت  تمه و  دـنمزاین  ریـسم ، نیا  رد  ندز  ماـگ  هتبلا  یناـشکب .
یم یفرعم  مبوخ  رتخد  امـش  ۀعلاطم  تهج  ار  ریز  باتک  دنچ  هنومن  ناونع  هب  تسا . يراذـگریثأت  تیبرت و  ياهـشور  زین  و  وا ، ياهیگژیو 

تاساسحا 4. لقع و  رظن  زا  ناوج  یفـسلف ، راـتفگ  تنارود 3 . لیو  هفـسلف ، تاذل  يرهطم 2 . دیهـش  یمالـسا ، تیبرت  میلعت و  . 1 منک : 
يرابودرا روبـص  رتکد  دلج ،) 4) مالـسا یتسیزهب  نییآ  يرهطم 6 . دیهـش  مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماـظن  يرهطم 5 . دیهـش  یـسنج ، قالخا 

لداع داّدح  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف 

لئاسم يرایـسب  میناوخ و  یم  زامن  میتسرپ و  یمار  ادخ  ارچ  هکنیا  دننام  ما  هدش  دیدرت  کش و  راچد  لوصا  تاداقتعا و  هب  تبـسن  تسا  یتقو  دنچ 
. تسا مادک  نآ  لح  هار  و  تسچ . اه  دیدرت  کش و  نیا  لیلد  رگید 

شسرپ

میناوخ و یم  زاـمن  میتسرپ و  یمار  ادـخ  ارچ  هکنیا  دـننام  ما  هدـش  دـیدرت  کـش و  راـچد  لوصا  تاداـقتعا و  هب  تبـسن  تسا  یتقو  دـنچ 
. تسا مادک  نآ  لح  هار  و  تسچ . اه  دیدرت  کش و  نیا  لیلد  رگید  لئاسم  يرایسب 

خساپ

بارطضا و یگنتلد و  2 ـ دـیحوت و ، ... زیچ : همه  رد  دـیدرت  کش و  1 ـ زا : تسا  ترابع  امـش ، همان  رد  هدـش  حرطم  ياهروحم  نیرتمهم 
لامک دـشر و  يارب  ياهمدـقم  دـیدرت  کش و   » هک میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  تاـعوضوم ، هب  نتخادرپ  زا  لـبق  موادـم ، هودـنا 
طاقن زا  ار  یمدآ  دوشیم و  يرکف  شالت  بجوم  هک  تسا  ياهزیگنا  دیدرت  کش و  دوب . نارگن  دـیابن  نآ  زورب  زا  نیاربانب  تسا .» يرکف 
تهج بسانم  ياهراک  هار  يوج  تسج و  رد  درک و  لابقتـسا  هزیگنا  نیا  زا  دـیاب  سپ  دـهدیم . قوس  ییانـشور  رون و  يداو  هب  کیرات ،

ماهوا و بادرگ  رد  هک  تسا  یهیدب  دنکن ، شالت  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  دوشب و  اهدیدرت  میلـست  یمدآ  رگا  هتبلا  دوب . تالکـشم  لح 
اب دیـشابن و  نارگن  تسامـش ـ  نس  اب  بسانتم  ياهلأـسم  اـبیرقت  هک  تلاـح ـ  نیا  زورب  زا  نیارباـنب  دـش . دـهاوخ  قرغ  شیوخ  ياهدـیدرت 

دیاب هطیح  نیمه  رد  زین  ار  امـش  یگنتلد  بارطـضا و  هشیر  دـیزادرپب . تقیقح  فشک  اهدـیدرت و  عفر  هب  هدـش ، باسح  مظنم و  ياهمانرب 
ارم ات  ناتـسین  زک  يولوم :  هتفگ  هب  دریگیمن . مارآ  دـباین ، ار  نآ  اـت  تسا و  بلط  تقیقح  یمدآ  ترطف  هک  دـینادیم  درک . وج  تسج و 

لـصا زا  دنام  رود  وک  یـسک  ره  قایتشا  درد  حرـش  میوگب  ات  قارف  زا  هحرـش  هحرـش  مهاوخ  هنیـس  دناهدیلان  نز  درم و  مریفن  زا  دناهدیربب 
لد رد  ار  نآ  توالح  دـشچب و  تقیقح  لالز  زا  ياهعرج  هک  دریگیم  مارآ  زور  نآ  یمدآ  شیوخ  لـصو  راـگزور  دـیوج  زاـب  شیوخ 

ناگرزب هتفگ  هب  دهدب . نانیمطا  هب  ار  دوخ  ياج  هدـش و  فرطرب  اهدـیدرت  نیا  ات  درک  تکرح  دـیاب  هنوگچ  لاح  دـنک . ساسحا  شیوخ 
دیاب لوا  هلوقم  رد  نطاب . يافص  سفن و  بیذهت  2 ـ ینالقع ، يرکف و  ریس  1 ـ تسا : مزال  راـک  ود  نآ ، هب  لوصو  تقیقح و  فشک  يارب 

زا سپ  ار  لـصف  ره  هداد و  صاـصتخا  دوخ  دـیاقع  هعومجم  هب  ار  يرتـفد  تسا  رتـهب  امـش  دروآ . يور  بساـنم  هعلاـطم  مظنم و  رکفت  هب 
زا عورـش  نیرتهب  یلو  دینک ، عورـش  دیهاوخیم  هک  اجک  ره  زا  دیزادرپب . رگید  لصف  هب  هدناسر و  مامتا  هب  يریگهجیتن ، لمأت و  قیقحت و 
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ییادخ رگا  و  دومن ؟ دیدرت  تسا ـ  تکرح  رد  نآ  روحم  رب  ناهج  هک  لازیال ـ  يروعـش  گرزب و  یتردـق  هرابرد  ناوتیم  ایآ  تسادـخ .
نیا دراذـگیم ؟ یقاب  ملاع  نیا  قالخ  حارط و  یگناگی  رد  يدـیدرت  یتسه  زیگناتفگـش  یگنهامه  مظن و  اـیآ  دـشاب ؟ یکی  ارچ  تسه 

هب مظنم ، رّکفت  قّمعت و  اب  هنیمز  نیا  رد  مینکیم  هیـصوت  اذـل  درادـن  ار  تسا  یـسانشادخ  باب  رد  هک  هچنآ  همه  نایب  شیاـجنگ  رـصتخم 
هفسلف و لوصا  يرهـش 3 ـ ير  يدمحم  ادخ  تخانـش  هار  نیرتهب  مارآ 2 ـ دمحا  ادـخ  دوجو  تابثا  1 ـ دـیزادرپب : ریز  ياهباتک  هعلاطم 

یناحبس رفعج  یسانشادخ  هار  مراکم 6 ـ رصان  هدیرفآ  راگدیرفآ و  یتشهب 5 ـ دیهش  نآرق  رد  ادخ  يرهطم 4 ـ دیهش  ج 5  مسیلائر ، شور 
ناهج هک  دـناسر  دـهاوخ  هجیتن  نیا  هب  ار  امـش  نآ ، ياههدـیدپ  یتسه و  هرابرد  رکفت  همه  زا  شیب  اـهباتک و  نیا  مظنم  قیقد و  هعلاـطم 

اریز دوش ؛ لصاح  امـش  يارب  لماک  نیقی  هلحرم ، نیا  زا  سپ  هک  دیـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  هتبلا  تسین . شیب  یکی  دراد  رگا  دراد و  ادخ 
لباق نانیمطا »  » هلحرم نیا  رد  یلو  دـمآ ؛ لئان  نآ  زا  یتاـجرد  هب  ناوتیم  نآ ، یط  زا  سپ  هک  دراد  شیپ  رد  راوشد  یهار  نیقی  لیـصحت 

لیاذر و زا  زیهرپ  همیرک ، قالخا  هب  قلخت  دـبای . یلجت  نآ  رد  قح  رون  اـت  داد  افـص  ار  لد  بلق و  دـیاب  هلحرم ، نیا  زا  سپ  تسا . لوصح 
بتارم هب  دـیآیم ، تسد  هب  قیرط  نیا  زا  هک  یناـنیمطا  ناـمیا و  تخاـس . دـهاوخ  مهارف  قح  رون  قارـشا  يارب  ار  هنیمز  سفن ، زا  تبقارم 
ياههار زیچ  کـی  قدـص  ندوب و  يرطف  مزـالت  تاـبثا  يارب  ددرگیم . لـصاح  يرکف  ینـالقع و  ریـس  رد  هک  تسا  يدـح  نآ  زا  رتـالاب 

طبر ناسنا  یتاذ  ینورد و  تاـشیارگ  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدـیمان  یتخانـش  تسیز  ناـهرب  هک  اهـشور  نآ  زا  یکی  دراد  دوجو  یفلتخم 
رد دنکیم  بآ  هب  قایتشا  یگنشت و  ساسحا  یـسک  الثم  رگا  ینعی  تسا  ینیع  تایعقاو  جراخ و  ناهج  اب  ناسنا  فطاوع  نورد و  هدنهد 

نینچنیا یسایق  ناوتیم  قیرط  نیا  زا  دناوخیم  ارف  دوخ  تمس  هب  ار  ناسنا  نورد  زا  یـسیطانغم  هبذج  هیبش  هک  دراد  دوجو  یبآ  عقاو  نتم 
ییادخ  ( 3 تسه . جراـخ  رد  یتیعقاو  یعیبـط  یتاذ  رما  ره  ربارب  رد   ( 2 تسا . یعیبط  يرطف و  ییوجادخ  یـسانشادخ و   ( 1 داد : بیترت 

تسا ینیفرط  هفاضا  تاذ  یقلعت و  روما  زا  ششک  شیارگ و  اریز  دراد  دوجو  زین  یفسلف  رظن  زا  یلالدتـسا  نینچ  هیبش  دراد . دوجو  یعقاو 
یهباشم لالدتـسا  زین  نافرع  رد  دـنرادن . دوجو  ناکما  اـهنآ  نودـب  تسا و  قلعت  تبـسن و  نیفرط  هب  ناـشموقت  یبسن  یفاـضا و  قیاـقح  و 

دوجو نودب  هک  تسا  یفاضا  روما  تیهام  نامه  لالدتـسا  نیا  ریـس  تسا »  لاحم  یلعف  قوشعم  نودب  یلعف  قشع  دنیوگ «  دراد و  دوجو 
(، زدراودالپ یفـسلف  فراـعملاةریاد  تاـیهلا  همجرت   ) هفـسلف رد  ادـخ  - 1 ك : رتـشیب ر . یهاـگآ  يارب  تـسا . لاـحم  قوـشعم  قشاــع و 

تسا و نابرهم  بر  نآ  فاطلا  زا  دوخ  دنوادخ  زا  يرود  ساسحا  نیمه  نایکلم  یفطصم  دیدج ، مالک  سورد  یهاشمرخ 2 - نیدلاءاهب 
دوخ نیا  دباتیم و  لد  هنیآ  رد  یهلا  راونا  زا  یعاعـش  زونه  هدـشن و  هدـیرب  شراگدرورپ  هدـنب و  نیب  طابترا  هتـشر  هک  دـنکیم  تیاکح 

رثا رد  یهاگ  تسا و  یهلا  راونا  هنیآ  ناسنا  بلق  دراد  هگن  ات  هتشر  رـس  راد  هاگن  دنویپ  دلـسگن  قوشعم  هک  تساوه  ترگ  تسا : یتراشب 
مکحتسم طابترا  نآ  دریگیم و  راگنز  امن  يادخ  هنیآ  نیا  ایند  روما  هب  زاین  دح  زا  شیب  لاغتـشا  یگهرمزور و  رد  ندش  قرغ  اهتلفغ و 

هجلاعم و هار  (ع ) ایلوا اـیبنا و  ینعی  یهلا  زوسلد و  ناراـسگمغ  یناـحور و  ناـبیبط  یلاـح  نینچ  رد  دریذـپیم و  ناـصقن  یتسـس و  یلزا  و 
اـهاطخ و زا  رافغتـسا  هجوت و  رکذ و  نیا  هیاـس  رد  اـت  هتـسناد  يدـنوادخ  هاـگرد  هب  لاـبقا  قـح و  رکذ  هبوـت و  رد  ار  يراـمیب  نیا  يوراد 

تایآ توالت  ددرگ . رارقرب  یـشتآ  حلـص و  شقلاـخ  هدـنب و  نیب  دـباتب و  ناـسنا  بلق  رد  یهلا  راونا  ددرگ و  كاـپ  لد  راـگنز  اهریـصقت 
هب ار  دنوادخ  ناشندید  هک  یحلاص  هتسیاش و  ناتـسود  اب  ینیـشنمه  صالخا و  رـس  زا  هجوت و  اب  ياعد  بلق  روضح  اب  زامن  نآرق  ینارون 
ازس هب  يرثا  شیادخ  هدنب و  نیب  هلصاف  ندرک  مک  طابترا و  داجیا  يارب  هلا  هاگرد  ناکاپ  ادخ و  نادرم  یگدنز  هعلاطم  دروآ و  ناسنا  دای 

لمع رد  و  ادخ . هب  تبـسن  رتشیب  هچ  ره  تفرعم  تهج  رد  هتـسویپ  شالت  ینعی  تسا ؛ مزال  یلمع  یملع و  داهج  ود  هراب  نیا  رد  دنراد - .
عطاق میمـصت  هدرک و  مزج  ار  دوخ  مزع  ناسنا  تسیابیم  ادـخ . ياضر  تساوخ و  اب  راتفر  قیبطت  وا و  اب  یمئاد  سنا  طاـبترا و  داـجیا  زین 

یعامتجا و روما  رد  هچ  يدابع و  يروما  رد  هچ  دشاب . یهلا  فیلاکت  ماجنا  ددص  رد  هراومه  هدوب و  دنوادخ  تساوخ  عبات  هشیمه  دریگب 
نآ رد  دنوادخ  ياضر  ایآ  دنیبب  تسخن  دراد  هک  ياهمانرب  ره  دیوگیم و  هک  ینخـس  ره  درادیم و  رب  هک  یمدق  ره  یگدنز . داعبا  رگید 

رارق یهلا  ریسم  رد  ار  شیاههتـساوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  لامک  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  دیامن . رظن  فرـص  نآ  زا  الاو  هن  ای  دشابیم 
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تامرحم كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  دیقم  ار  دوخ  ناسنا  دیاب  لوا  هلحرم  رد  دنک . فرـص  شترـضح  تیاضر  تهج  رد  ار  شیورینو  دهد 
تاهورکم كرت  تابحتـسم و  ماجنا  هب  دـیقم  ار  دوخ  هدـش  ناسآ  شیارب  نآ  ماجنا  درک و  تداع  راک  نیدـب  هک  یتدـم  زا  سپ  دـیامن و 

ره رد  یهلا  فیلاکت  ماجنا  اوقت و  تیاعر  لاح  ره  هب  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  یئوس  راثآ  هیلوا  ياهمدـق  رد  يدـیقت  نینچ  هنرگ  دـیامن و 
هروس رد  هکناـنچ  دوب . دـهاوخ  یلاـعت  يراـب  تاذ  هب  يرتـالاو  برقت  هجوت و  رتنوزفا و  قیفوت  رتـشیب و  كرد  زاـس  هنیمز  دوخ  ياهلحرم 

؛ میظعلا لضفلاوذ  هللا  مکل و  رفغی  مکتائیس و  مکنع  رفکی  اناقرف و  مکل  لعجی  هللاوقتت  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » تسا هدمآ  هیآ 29 » لافنا  »
امش ياهيدب  هداد و  رارق  لطاب  زا  قح  صیخـشت  يورین  امـش  يارب  دنوادخ  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  هدوب و  راگزیهرپ  رگا  نامیا ! لها  يا 

يارب ياهنیمز  دوـش  هتـشادرب  هیلوا  ياهمدـق  رگا  يرآ  تسا .» گرزب  تـمحر  لـضف و  ياراد  دـنوادخ  دزرماـیب و  ار  امـش  هدـناشوپ و  ار 
رد ياپ  وت  تفر  دیاب  نوگنرـس  هداتف  ياپ  زا  تفر  دیاب  نوخ  نایم  یهر  درم  رگ  رعاش : لوق  هب  دوشیم . مهارف  ریـسم  همادا  همانرب  تفایرد 
انیف اودـهاج  نیذـلاو  : » میرک نآرق  رد  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  ریبعت  هب  تفر و  دـیاب  نوچ  هک  تدـیوگب  هار  دوخ  سرتم  چـیه  هن و  هار 

دـشر تکرح و  نیا  تیوقت  يارب  مینکیم .» تیاده  شیوخ  ياههار  هب  ار  ناشیا  ام  دـنیامن  شالت  ام  هار  رد  هک  یناسک  انلبـس ؛ مهنیدـهنل 
لقن (ص ) مرکا لوسر  زا  هکنآ  هچ  تیونعم . زا  رود  ایند و  لها  اب  ینیـشنمه  تسلاـجم و  زا  زیهرپ  - 1 تسا : مزال  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  نآ 

رافغتـسا هبترم  داتفه  يزور  نآ  ناربج  يارب  دوشیم و  ردـکم  هتفرگ و  راگنز  مبلق  ایند  لها  اـب  دروخرب  رطاـخ  هب  : » دومرف هک  تسا  هدـش 
هک یناسک  زا  سپ  ایندلا .  هویحلا  الادری  ملو  انرکذ  نع  یلوت  نم  نع  ضرعاف  : » دیامرفیم هیآ 29 » مجن   » هروس رد  زین  دنوادخ  منکیم .»
ای هتفه و  ره  اـی  بش  ره  هک  سفن  هبـساحم  - 2 نادرگب .» يور  نک و  ضارعا  دنتـساوخن  ار  ایند  یگدـنز  زج  دـندنادرگ و  يور  ام  دای  زا 

دنوادخ زا  هدوب و  رازگساپس  هداد  ماجنا  ياهتسیاش  راک  رگا  دهدب . هرمن  دوخ  هب  يریبعت  هب  دیامن و  یسررب  ار  دوخ  هتـشذگ  هام  ره  لقاال 
نآرق ربکا و  لـقث  زا  يریگهرهب  - 3 دریگب . نآ  كرت  رب  میمـصت  هدومن و  رافغتـسا  هدـش  یفـالخ  بکترم  رگا  دـهاوخب و  ار  قیفوت  همادا 

نآ فراعم  اب  ییانـشآ  مه  دـهدیم و  تیونعم  هدیـشخب و  تینارون  ناسنا  هب  نآرق  ظـفح  توـالت و  مه  هک  نیا  هچ  نآ . اـب  سنا  میرک و 
نامرد يارب  تسا  ییاههخسن  شتایآ  نآرق و  فراعم  اریز  دشابیم . یحور  دشر  بجوم  همجرت ) دح  رد  یتح  شدوخ  دح  رد  یسکره  )
نکمم هنرگ  دومن و  راذگاو  شلها  هب  ار  نآ  درک و  هشیپ  ار  طایتحا  بناج  دـیاب  هباشتم  تایآ  زا  تشادرب  رد  هچرگ  تالکـشم . اهدرد و 

دیاب تسا . مهم  رایـسب  هراب  نیا  رد  ناشیا  هب  لسوت  و  (ع ) يدـه همئا  رغـصا و  لقث  زا  يریگهرهب  ددرگ . يراـتفرگ  بجوم  نآ  دوخ  تسا 
زا رتشیب  يریگهرهب  زاسهنیمز  مه  تسا و  توکلم  ملاع  یلاعت و  قح  هب  هجوت  دوخ  مه  (ع ) نیموصعم تارـضح  هب  لسوت  هک  تشاد  هجوت 

نامه اریز  میاهتفرگن . یباوج  یلو  میاهتشاد  لسوت  (ع ) همئا هب  هک  تشادنپ  نینچ  ناوتیمن  نیاربانب  رتشیب . تاقیفوت  بسک  یبوبر و  ضیف 
لاـمک هیحور  نیمه  هک  اـسب  هچ  تسا و  هدوب  باوج  دوـخ  سپ  تلفغ . زا  يرود  هیاـم  تسا و  هدوـب  قـح  هب  هجوـت  دوـخ  لـسوت  قـیفوت 

زین دوخ  تلفغ  زا  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  دبای . همادا  دیاب  هک  دـشاب  تالـسوت  نامه  تاکرب  راثآ و  زا  ندوب  تیونعم  لابند  هب  یهاوخ و 
تـساوخرد دوب و  هدمآ  تسد  هب  تایونعم  اهتمعن و  رازگـساپس  دیاب  ور  نیا  زا  دنیآیمن . رب  نامرد  ددص  رد  هجوت  زا  سپ  ای  دـنلفاغ و 

هک نانچ  مه  تسا . يراگزیهرپ  اوقت و  دنیآ  رب  یهلا  قشع  یبلق و  داقتعا  نامیا و  تیوقت  زین  تشاد . دنوادخ  زا  ار  نآ  شیازفا  رارمتسا و 
زبسرس مرخ و  ار  لد  ناتـسوب  زین  سفن  بیذهت  تامرحم و  كرت  تابجاو  ماجنا  یهلا  ياوقت  دنزیم  هفوکـش  هدیکـشخان  لاهن  ناراهب  رد 

دومن و يراوتسا  ناهانگ  كرت  تابجاو و  ماجنا  رب  دیاب  لوا  ماگرد  نیاربانب  دزاسیم . افوکش  نآ  رد  ار  یهلا  قشع  هناوج  درادیم و  هگن 
هاگ نآ  دنار  نوریب  ریمض  يافرژ  زا  ار  يویند  تاقلعت  ایند و  بح  تخادرپ و  لیاضف  هب  نتسارآ  لیاذر و  زا  سفن  ندولاپ  هب  مود  ماگ  رد 
هنـال نآ  رد  هناـخ  بحاـص  هدومن  بصغ  ار  لد  هناـخ  هک  یتـسرپ  اـیند  تیناـسفن و  ناطیـش  جارخا  اـب  دوـشیم و  ادـخ  قـشع  نوناـک  لد 

يزاسملاس هب  دنشابیم و  دوخ  يونعم  تالاح  ریگیپ  دنتسه و  يرکف  نالوج  ياراد  هک  ناناوج  زا  يرایـسب  يارب  دنامن  هتفگان  دنیزگیم .
اـه و « ارچ  » موـجه اهدـیدرت و  کـش و  نـیا  جوا  دــیآیم . شیپ  یحور  ياهبیــشن  زارف و  هنوـگنیا  دنــشیدنایم . دوـخ  يرکف  ياـضف 
هتـشذگ و ياهتنـس  هب  ون » هاـگن   » هماـگنه وس  کـی  زا  یناوج  هک  اریز  دـنایامنیم . خر  یناوـج  یناوـجون و  ياـهلاس  رد  اـه  « هنوـگچ »
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زا زین ، یفطاع  یحور و  تهج  زا  تسا . یگدنز  هدـنیآ  میـسرت  يرکف و  ناینب  يزیریپ  ماگنه  رگید  يوس  زا  تسا و  ناگرزب  ياهتداع 
رد تسا . هدـشن  لصاح  رگید  مرگ  نوناک  هب  یگتـسبلد »  » زونه رگید  يوس  زا  دوشیم و  مک  ردام  ردـپ و  هناـخ  هب  یگتـسباو »  » وس کـی 

تاجن تحاس  هب  ایرد  جاوما  هنایم  رد  یتشک  هک  دـیاپیمن  يرید  تسناد  دـیاب  اما  دـباییم . ینوزف  راکفا  موجه  یفطاـع  ءـالخ  نیا  هناـیم 
هب دهد  رارق  تیبلها  تاجن  هنیفس  رد  ار  دوخ  دزاس و  مارآ  ار  شیوخ  لد  دنوادخ  دای  هب  یمدآ  نافوط  هماگنه  رد  رگا  دزادنایم و  رگنل 

هنوگچ دنوادخ  هک  میـشیدنا  یم  دوخ  اب  اهناسنا  ام  هک  نیا  ددرگیم . لیدبت  نیقی  هب  اهکش  دـسریم و  شمارآ  هب  اهنارحب  نیقی ، روط 
ره هک  تسا  هدرک  تداع  نامنهذ  ورنیمه  زا  میراد . راک  رـس و  تایهام  اب  هراومه  دوخ  يایند  رد  ام  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دراد  یتیهاـم 

ناس و نادب  ار  ادخ  ات  میدرگیم  يوهام  یبلاق  لابند  هب  هلـصافالب  دیآیم  نایم  هب  ادخ  زا  نخـس  نوچ  میرگنب و  یتیهام  بلاق  رد  ار  زیچ 
يزرو درخ  یلو  تسا  یتخانش  دوجو  یفسلف و  قیاقح  هب  انشآ  ان  هدیزروان و  نهذ  یگژیو  نیا  هتبلا  مییامن . روصت  بلاق  لکـش و  نآ  رد 

دوجو و دـنوادخ  اریز  تسا . تسردان  ساسا  زا  يراگناادـخ  هنوگ  نیا  هک  درادیم  مالعا  دـشکیم و  نالطب  طـخ  دربهر  نیا  رب  یفـسلف 
هلمج ياراد  فرص و  دوجو  دنوادخ  نیارب  انب  دوش . لاؤس  وا  یگنوگچ  زا  ات  تسین  یتسیچ  تیهام و  ياراد  تسا و  قلطم  ضحمیتسه و 

هب درادـن و  هار  وا  یبیغ  تاذ  هب  رـشب , هشیدـنا  رکف و  تسین . روصتم  شیارب  ینوچ  دـنچ و  تساهنآ و  هکلب  نیع  تسا . يدوجو  تالامک 
ماـقم «، » تاذ بیغ  «، » هیبیغ تیوه   » هب نآ  زا  هک  قح  تاذ  تشاد .  دـهاوخن  يرگید  هرهب  لالـض ,  فارحنا و  اـی  ینادرگرـس  ریحت و  زج 
يدح هنوگ  چیه  تسا ;  فرـص  دوجو  دوش , یم  ریبعت  بویغلا )» بیغ   » و ءاقنع »  » دننام  ) رگید ظافلا  هب  مه  یهاگ  و  تاذ » هبترم  «، » تاذ

هن یتفص ;  مسر و  هن  و  دراد , یمـسا  هن  یناشن ;  هن  دراد و  یمان  هن  تساربم ;  یقادصم -  هچ  و  یموهفم ,  هچ  تانیعت -  عیمج  زا  درادن ;
و قالطا »  » اب یتح  نیعت .  نامه  مدع  اب  هن  تسا و  نیعتم  یـصاخ  نیعت  اب  هن  تفـص ;  ای  مسا  نآ  مدع  اب  هن  تسا و  دیقم  یتفـص  ای  مسا  اب 

اربم هزنم و  مه  نآ  زا  تاذ  ماقم  تسا و  دیق  نیعت و  یعون  دوخ , ياج  هب  زین  نیعت » مدـع   » و قالطا »  » اریز تسین ;  دـیقم  مه  نیعت » مدـع  »
هب ور  نیا  زا  دنسر . یم  روهظ  هب  یلجت  ماقم  رد  هدوب و  رثأتم  تاذ  ماقم  زا  همه  قح )  تافص  امسا و   ) یفصو یمـسا و  تانیعت  اما  تسا . 

رصاق و ماقم  نیا  زا  اهنیا  ءهمه  دوهـش . بابرا  فشک  مهو و  هن  لقع و  هن  دراد و  هار  ماقم  نادب  رکف  هن  تسین ;  یهار  دنوادخ  تاذ  ماقم 
زا ندیـسرن ,  رب  هوالع  دنور , یم  اطخ  تلالـض و  هار  هب  ای  دندرگ و  یم  ناریح  دنراذگب , شیپ  مدق  رگا  دنازجاع . الماک " نادیم  نیا  رد 
هار تسا  نیعتم  هچنآ  هب  رشب , كاردا  هیآ 110 .) هط , «, ) املع هب  نوطیحی  مهفلخ و ال  ام  مهیدیا و  نیب  ام  ملعی  : » دنوش یم  مه  رترود  نآ 

ماقم نادـب  زین  هراشا  دنتـسه . نآ  قولخم  نآ و  زا  دـعب  نآ ,  زا  رخأتم  همه  اه  نیعت  تسا و  رتالاب  اـه  نیعت  ءهمه  زا  هک  یتاذ  هب  هن  دراد ;
نیمه هب  دومن ؟ هراشا  درادن , نیعت  هک  یتاذ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  یمهو .  یلقع و  ینهذ , هراشا  هچ  دشاب و  یـسح  ءهراشا  هچ  درادـن ; هار 

و هتاذ ,  هیبشتلاب  فرع  نم  فرع  هللا  سیلف  دیامرف ...« : یم  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  تسا .  هدش  یهن  قح » تاذ   » رد رکف  زا  تهج 
هتخانشن ار  يادخ  سپ ,  هیلا ;  راشا  نم  هدمص  دمص  و ال  هاهن ,  نم  قدص  هبال  و  هلثم ,  نم  باصا  هتقیقح  و ال  ههنتکا ,  نم  دح  هایا و  ال 

هب و  دسرب , وا  تاذ  هنک  هب  تسا  هتساوخ  هک  سک  نآ  هتـشگن ,  لیان  وا  دیحوت  هب  تسا و  هدرک  هیبشت  يزیچ  هب  ار  وا  تاذ  هک  سک  نآ  , 
لئاق يدح  ار  وا  تاذ  هک  سک  نآ  تسا  هدرکن  قیدـصت  وا  هب  تسا و  هدومن  ینهذ  ریوصت  ار  وا  تاذ  هک  سک  نآ  هدیـسرن ,  وا  تقیقح 
یفن دیحوتلا و  باب  قودـص ,  دـیحوتلا  باتک   ...«, ) تسا هدومن  هراشا  وا  تاذ  هب  هک  سک  نآ  تسا ;  هدرواین  يور  وا  بناج  هب  هدـش و 

هب هار  دـنریگب , جوا  تاذ  ماقم  يوس  هب  دـنهاوخب , دوخ  ياه  يزاورپ  دـنلب  اب  دنـشاب و  ماگمه  قشع  لقع و  رگا  یتح  ص 34 .) هیبشتلا , 
يارب دنامن  هتفگان  درک . دنهاوخ  فارتعا  يراسمرش  لامک  اب  نادیم  نیا  رد  دوخ  روصق  زجع و  رب  و  داتفا ، دنهاوخ  تریح  هب  هدربن ، ییاج 
یلقع ناهرب  سکع و  ضرف  يا و  هسیاقم  شور  زا  ناوت  یم  دنتـسه  يدام  بلاق  سح و  زا  رتارف  هک  یقیاقح  هراـبرد  نهذ  نتخاـس  عناـق 

هک اجنآ  ات  میهدب ، همادا  یلبق  زیچ  نآ  هب  تبـسن  ار  لاؤس  زاب  هدمآ ، دوجو  هب  هچ  زا  دنوادخ  مییوگ  یم  یتقو  الثم  درک . هدافتـسا  ضحم 
داد نایاپ  اه  لاؤس  لسلست  هب  دش و  دقتعم  یتسه  همشچرس  هب  دیاب  تسا و  لطاب  لسلـست  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  یلقع  ناهرب  رظن  زا 
ایآ مینک ؟ تابثا  ار  ادـخ  دوبن  میناوت  یم  اـیآ  میـشاب  هتـشاد  ادـخ  زا  يروصت  میناوتن  هک  ضرف  رب  هک  مینک  هدافتـسا  سکع  ضرف  زا  اـی  و 
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هدام زا  رتارف  یتسه  همـشچرس  رگا  یلقع  رظن  زا  ایآ  و  میا ؟ هدرک  ادـیپ  یـسرتسد  اه  ناشکهک  اه و  هموظنم  مامت  هب  ام  يدام  رظن  زا  یتح 
زا يرایسب  تقیقح  هک  مینک  عناق  ار  نامدوخ  میناوت  یم  يا  هسیاقم  قیرطزا  ای  و  دیآ ؟ دوجو  هب  دوخ  هب  دوخ  هدام  هک  دوش  یم  ایآ  دشابن 
نآ ياه  تیلاعف  هرتسگ  حور و  تقیقح  ایآ  لاثم  روط  هب  دـنراد . دوجو  میتسه  نئمطم  اما  مینک  یمن  كرد  لـماک  روط  هب  ار  اـه  تیعقاو 

میریذـپ و یم  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دوجو  حور ، هب  تبـسن  ام  یعالطا  مک  دوجو  اب  اما  تسا ؟ راکـشآ  لماک  روط  هب  ناسنا  يارب 
یتبحم هطبار  رت ، نشور  شور  تسوا و  تایآ  راثآ و  رد  رکفت  شور  نیرتهب  زین  دنوادخ  هب  تبسن  تسا . دوهـشم  ام  يارب  نآ  راثآ  یخرب 

ص ج 55 ، راحب ، رقاب ، دمحم  یـسلجم ، « ) نمحرلا شرع  نمؤملا  بلق   » تسا هدمآ  یـسدق  ثیدح  رد  هک  تسادخ  اب  يدوهـش  فشک  و 
زا ار  وا »  » سپس میشاب و  هتشاد  نهذ  رد  ادخ  تافـص  زا  يروصت  میناوت  یم  دوخ  نهذ  نتخاس  عناق  ادخ و  تافـص  هب  یهاگآ  يارب  (. 39

لوصا یـضترم ، يرهطم ، رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  میبایب . تسد  بان  دیحوت  هب  ات  مینادـب  كاپ  هزنم و  هدـمآ  هدودـحم  رد  هک  هچنآ  ره 
ص 138. ج 5 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و 

؟  تسیچ روشک  زا  جراخ  هب  ناگبخن  ترجاهم  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ روشک  زا  جراخ  هب  ناگبخن  ترجاهم  تلع 

خساپ

یتخانـش هعماج  قیقد و  یـسانشراک  هب  زاین  اعقاو " لیبق  نیا  زا  یتالکـشم  ئاقب  داـجیا و  لـماوع  لـلع و  هب  ننخادرپ  يا و  هشیر  یـسررب 
لماوـع زا  یکی  ناوـت  یم  لاـثم  ناوـنع  هب  اـما  دراد  دوـجو  نوگاـنوگ  تواـفتم و  تارظن  تسا و  جراـخ  هماـن  کـی  هلـصوح  زا  هـکدراد 

رت هتسج  رب  نآ  جیاتن  زا  یکی  هک  یگنهرف  مجاهت  ياهدرکراک  هعومجم  هطـساو  هب  دادرارق  لیلحت  دروم  نینچ  نیا  ار  جراخ  هب  ترجاهم 
یعماوج رد  الومعم " تسا  یبرغ  هتفرـشیپ  هعماج  ياهدومن  نداد  ناشن  رذگ  هر  زا  اه  ناسنا  یمـسج  يدام و  ياهزاین  نیمئات  شقن  ندش 

تـسا يدام  یمـسج و  ياهزاین  هدـنهد  خـساپ  هک  یلیـصحت  ياه  هتـشر  هب  دوجوم  هعماج  هدومن  تیبثت  ار  دوخ  راثآ  یگنهرف  مجاهت  هک 
یم تیاده  یکشزپ  یسدنهم و  ینف و  ياه  هتـشر  تمـس  هب  مزال  هزادنا  زا  شیب  ناشخرد  ياهدادعتـسا  اذل  دهد و  یم  يرت  شیب  شاداپ 
لح دنناوت  یمن  ار  دوخ  قطنم  هعـسوت  ریـسم  عماوج  نیا  نوچ  دنک و  یم  دراو  بیـسآ  موس  ناهج  ياهروشک  همه  رد  هدـیدپ  نیا  دـنوش 
یم مهارف  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  هب  اهنآ  ترجاهم  يارب  هنیمز  هدرکن و  ادـیپ  ار  هعماج  رد  بذـج  ناکما  ناـشخرد  ياهدادعتـسا  دـننک 
یم امش  انمض " اهـشزرا .) بالقنا و  ملعوذ  یلع  نایناینب ص 157  نسح  سدنهم  یمالسا  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  باتک  ر.ك :   ) ددرگ

قاروا نیا  زا  یکی  لخاد  رد  ار  همه  هتـشون و  یلومعم  ياه  هگرب  رد  گرب )  کـی  رد  ندـشن  اـج  تروص  رد   ) ار دوخ  تـالائوس  دـیناوت 
دییامن لاسرا  دیهد و  رارق  نآ  یپکوتف  ای  صوصخم و 

؟ تسیچ ناهنپ  ءاشحف  هب  شیارگ  تّلع 

شسرپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 608 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ ناهنپ  ءاشحف  هب  شیارگ  ّتلع 

خساپ

مرج داسف  هب  رهاظت  یتقو  یمالـسا  هعماج  رد  هک  تسا  نشور  تسا و  كدـنا  تفرعم  فیعـض و  نامیا  ناـهنپ ، ءاـشحف  هب  یگدولآ  ّتلع 
تموکح اریز  تسین . یمالسا  ماظن  رب  یلاکشا  شیوخ  تیلک  رد  عوضوم  نیا  دننکیم . یفخم  ار  نایرج  نیا  نیمرجم  دوشیم . بوسحم 

يزیرهمانرب اب  دـیاب  ماظن  هتبلا  دـنراد . ناهنپ  داسف  دوخ  رایتخا  يدازآ و  اب  دارفا  اّما  دـیامن . عمج  ار  داسف  راکـشآ  رهاـظم  هک  تسا  رومأـم 
رومأم تسا . ناهج  نآ  هب  طوبرم  ناسنا  هدنورپ  زا  یـشخب  نید  رد  هک  اجنآ  زا  دیامن . رتمک  ناکمالایتح  ار  داجیا  بابـسا  ّتلع و  عماج ،

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننزب « . داسف  عویش  هب  تسد  رگم  میتسین ، دارفا  یصوصخ  روما  رد  سسجت  هب 

تافارحنا للع 

؟ دیامن یمن  يرورض  ناشدوجو  لیلد  نیا  هب  ایآ  دنبای ! یمن  هعسوت  تیانج  داسف و  دنشاب  هتشاد  دوجو  اشحف  زکارم  رگا  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

شسرپ

یمن يرورض  ناشدوجو  لیلد  نیا  هب  ایآ  دنبای ! یمن  هعسوت  تیانج  داسف و  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  اشحف  زکارم  رگا  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 
؟ دیامن

خساپ

هدیا و شیوخ  ياهـسوه  ندناشن  يرابودنب و  یب  یگزره و  زج  دـنراد و  فارحنا  داسف و  هب  شیارگ  هک  یناسک  تشاد  هّجوت  دـیاب  الّوا ;
زکارم دوجو  اب  تاـیانج  ثداوح و  هنوگ  نیا  عوقو  نآ  لـیلد  دراد  یمن  زاـب  زواـجت  زا  ار  ناـنآ  داـسف  زکارم  هب  نتفر  دـنرادن  يا  هشیدـنا 

یناـسنا فـطاوع  تاـساسحا و  زا  ناـنآ  رگم  دنتـسین ؟ ناـسنا  رگم  دـنرب  یم  رـسب  زکارم  نآ  رد  هک  يدـساف  ناـنز  ًاـیناث ; تـسا . روکذـم 
ار نانآ  یلماع  هچ  دنـشاب ؟ رادروخرب  یگداوناخ  یگدنز  زا  هداوناخ  نوناک  کی  رد  هک  دـنرادن  تسود  اهنآ  رگم  دنـشاب  یمن  رادروخرب 

یگدنز زا  هشیمه  يارب  دیدرگ  لافغا  هابتـشا  تفلغ و  يا  هظحل  رثا  رد  هکنیا  زا  سپ  ناوج  رتخد  کی  دـیاب  ارچ  تسا ؟ هدـناشک  اجنآ  هب 
يزور و هیس  هب  زکارم  نیا  دوجو  ایآ  دزاس ؟ هدامآ  ار  نتشیوخ  هزره  دارفا  سوه  نتخاس  شوماخ  يارب  یتعاس  ره  دشاب و  مورحم  یناسنا 

اهنآ همه  اب  دیاب  هک  تسناد  رگید  دسافم  اهدـص  رانک  رد  دـیاب  ار  ءاشحف  زکارم  دوجو  ساسا  نیا  رب  دـنک ؟ یمن  کمک  نانآ  یتخب  هریت 
اجک زا  دنتـسه  زکارم  نآ  رد  هک  ینانز  نمـض  رد  تسا . هعماج  رد  قالخا  ناـمیا و  حطـس  ندوب  نییاـپ  لولعم  اـهنآ  ماـمت  درک و  هزراـبم 

2ـ ـ  نجل نتخاس  نیا  میتسرفب ؟ اجنآ  يارب  مینک . دساف  ار  يا  هّدع  دیاب  ای  دوش ؟ یم  دراو  یتدارا ، سانجا و  لثم  مه  نیا  ایآ  دنوش ؟ نیمأت 
ًافطل دـسیون  یم  زیمت  راوید  يور  هدرک و  ورف  نجل  رد  ار  بوـچ  هک  دوـب  میهاوـخ  یهلبا  دـننام  تقو  نآ  تسا . ندـیلام  دوـخ  يور  هب  و 

3ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  !!. ) دینک تیاعر  ار  تفاظن 

؟ مرتحم رشق  نیا  ای  دینادیم  داشرا  ترازو  ار  هعماج  دسافم  لوؤسم  امش  ایآ  یمالسا  گنهرف  لیکشت  رد  تیناحور  تیمها  هب  هجوت  اب 
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شسرپ

؟ مرتحم رشق  نیا  ای  دینادیم  داشرا  ترازو  ار  هعماج  دسافم  لوؤسم  امش  ایآ  یمالسا  گنهرف  لیکشت  رد  تیناحور  تیمها  هب  هجوت  اب 

خساپ

دناوتیم فلتخم  ياههورگ  دارفا و  ياهیهاتوک  اهیئاسران و  فلتخم و  للع  لولعم  ثداوح  اههدـیدپ و  رگید  نوچمه  یعامتجا  دـسافم 
گنهرف لوئسم  راکردنا و  تسد  ياهداهن  اهنامزاس ، هعماج 2 . ناریدم  و  نادرمتلود ، و  نامکاح ، . 1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دشاب 

نایبرم ناملعم و  یناسنا 4 . یمالـسا و  ياهـشزرا  لزنت  یلاعت و  رد  دنراذگریثأت  رـصانع  نیرتیوق  تیناحور  هعماج 3 . تیادـه  داشرا و  و 
تـیبرت و لـماع  نیرترثؤـم  نـیلوا و  ناوـنع  هـب  رداـم  ردــپ و  طوقـس 5 . دوعـص و  رد  دـندارفا  تیــصخش  راـتخاس  ياـهوگلا  نیرترثؤـم 

تلع نیرترثوم  ییاسران  یهاتوک و  تروص  رد  دـنلماکت  دـشر و  تلع  نیرتزاستشونرـس  هکنانچ  نادـنزرف  ياهدادعتـسا  يزاـسافوکش 
ناوت و زا  اریز  دنـشاب  یعاـمتجا  ياهـشلاچ  لـماع  دـنناوتیم  هک  هعماـج  دارفا  کـت  کـت  داـحآ و  . 6 دنایعامتجا . ياهـشلاچ  دـسافم و 
. دـنایعامتجا دـسافم  يارب  یبسانم  زاسرتسب  یلبنت  یتسـس و  یهاـتوک و  هدرکن و  يرادربهرهب  دـیاب  هک  ناـنچنآ  دوخ  یهلا  ياهدادعتـسا 

بیترت نکل  هتیعر " نع  لوئسم  مکلک  عار و  مکلک  . " دشابیم هعماج  رد  دوخ  شقن  اب  بسانتم  همه  نتـشاد  تیلوئـسم  تقیقح  نیاربانب ،
ياهیراجنهان دوجو  رد  نانمشد  شقن  نایاپ  رد  دشابیم . هعماج  رد  راذگ  ریثأت  ياهرشق  رتشیب  شقن  رگتیاکح  هرامش  ساسا  رب  هدش  رکذ 

. تشاد رود  رظن  زا  دیابن  ار  دوجوم 

. دیسیونب ار  اه  هچبو  هداوناخ  يارب  قالط  یفنم  جیاتن  تسا . الاب  قالط  رامآ  ملع ، نتفر  شیپ  مغر 

شسرپ

. دیسیونب ار  اه  هچبو  هداوناخ  يارب  قالط  یفنم  جیاتن  تسا . الاب  قالط  رامآ  ملع ، نتفر  شیپ  مغر 

خساپ

عّونت 4 ـ یبلط . نوزف  3 ـ هقیلـس . قوذ و  رد  فالتخا  2 ـ ود . ره  ای  رهوش و  اـی  نز  يراـگزاسان  1 ـ هلمج : زا  دراد  ینوگانوگ  للع  قـالط 
يارب باذع  جنر و  ندـمآ  دـیدپ  یگدـنز و  ناکرا  یناریو  ثعاب  دـشاب ، یتلع  ره  هب  قالط  هلوحم و ...  فیاظو  تیاعر  مدـع  5 ـ ییوج .

یم کیرات  ار  ردام  یب  ۀناخ  نانآ  تسا . اسرف  تقاط  هک  تسا  ندب  زا  يوضع  ندـیرب  دـننامه  نادـنزرف  يارب  قالط ، دوش . یم  نادـنزرف 
ردام ردپ و  تقرافم  دنـشاب ، هدرک  لیـصحت  ناوج  رگا  یتح  و  درک ، ادیپ  تبحم  سنا و  ناوت  یمن  رگید  اج  نآ  رد  دننک  یم  رکف  دننیب و 

هار هتفرگ و  دوـخ  هـب  مجاـهت  تلاـح  اـه ،  نآ  زا  يرایـسب  دوـش . یم  نادـنزرف  راـتفر  رییغت  بجوـم  قـالط  دـننک . لـمحت  دـنناوت  یمن  ار 
یکچوک ینماان و  ساسحا  دنتـسه و  دوخ  رکف  رد  هدش و  ریگ  هناهب  يا  هدع  نینچ  مه  دـنریگ . یم  شیپ  ار  يریگ  تخـس  يراگزاسان و 

 ، یمظن یب  دنوش . یم  یناور  ياه  يرامیب  راتفرگ  هدش و  بارطـضا  راچد  یهورگ  . دنریگ یم  هناخ  زا  رارف  رب  میمـصت  یهاگ  دننک و  یم 
ماجنارـس هک  نیرفن ،  هلان و  يریگرد و  اب  مأوت  یگدنز  تسا . قالط  راثآ  هلمج  زا  یعقوت  رپ  تجاجل و  يزاب ،  سوه  قالخا ، رد  لالتخا 
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هدنیآ و یگدنز  هب  هتفرگ ، رارق  متـس  ملظ و  دروم  شردام  دنیب  یم  هک  يرتخد  تسا . نادـنزرف  يارب  يزومآ  دـب  سرد  دـشاب ، قالط  نآ 
ار شردپ  تسا و  ردام  ياه  يریگ  تخس  ندز و  قن  دهاش  هک  يرـسپ  دنتـسه و  شردپ  لثم  همه  وا  رظن  هب  دوش . یم  نیبدب  يراد  رهوش 

یمئاق رتکد  . 1 ( 1 .) دنتسه هنوگ  نیا  اه  نز  ۀمه  دنک  یم  رکف  نوچ  درادن ، جاودزا  هب  یتبغر  تسا و  كانساره  هدنیآ  زا  دنادیم ، مولظم 
.60 ص 57 ـ  ناوجو ،  ناوجون  لیاسم  هداوناخ و  ، 

ارچ دراد ؟ یطبر  یسایس  یگنهرف و  یعامتجا و  یگداوناخ و  لئاسم  اب  ایآ  تسا ؟ هتفر  الاب  ردق  نیا  انمتسا  يزاب و  سنج  مه  رامآ  هعماج ، رد  ارچ 
؟ تسا رتشیب  فارحنا  نیا  ییاتسور  مورحم و  قطانم  رد 

شسرپ

یطبر یـسایس  یگنهرف و  یعامتجا و  یگداوناخ و  لئاسم  اب  ایآ  تسا ؟ هتفر  الاب  ردق  نیا  انمتـسا  يزاب و  سنج  مه  رامآ  هعماج ، رد  ارچ 
؟ تسا رتشیب  فارحنا  نیا  ییاتسور  مورحم و  قطانم  رد  ارچ  دراد ؟

خساپ

تّالوحت  - 1 زا : دنا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  رثؤم  یفلتخم  للع  هژیو ، روط  هب  انمتسا  یلک و  روط  هب  یسنج  فارحنا  شیادیپ  رد 
یلو دنکیم ، ساسحا  دوخ  رد  فلاخم  سنج  هب  ینورد  لیامت  درف  دیآیم ، دوجو  هب  درف  رد  غولب  هرود  رد  هک  یتالوحت  لیلد  هب  : " غولب
يور لـمع  نیا  هـب  ینورد  تـالیامت  نـیا  زا  یـشان  شنت  زا  ییاـهر  يارب  درادـن ، ناـکما  شیارب  فلاـخم  سنج  اـب  یندـب  ساـمت  نوـچ 

کیرحت تالیخت  زیمآتوهـش ، هاگن  نوچ  یلماوع  از : کیرحت  لـماوع   - 2 ص 40 . رگید ، يدلوت  غولب  نایدـمحم ، دومحم  " دروآیم .
اهملیف و ندـید  دوشیم و  یـسنج  کیرحت  بجوم  هک  ییاهزیچ  دروم  رد  ندرک  تبحـص  مرحمان ، اب  وگتفگ  یبنجا و  اب  ساـمت  هدـننک ،

هچب ًالثم  تسا ، رتشیب  اهاتـسور  رد  از  کیرحت  لـماوع  هنافـسأتم  دـهدیم . قوس  یـسنج  فارحنا  يوس  هب  ار  دارفا  لذـتبم ، ياـهسکع 
، لحم نآ  صاخ  موسر  بادآ و  اتـسور و  ییاـیفارغج  لکـشم  يدراوم  رد  دنتـسه و  تاـناویح  يریگتفج  دـهاش  هزور  همه  ییاتـسور ،

تبحم هجوت و  دوبمک  زا  یشان  ءانمتسا  ناسانش ، ناور  زا  يرایسب  داقتعا  هب  : " تراقح هدقع   - 3 تسا . هدرک  رتشیب  ار  يریذپ  کیرحت 
ندوبن دعاسم   - 4 ص 40 . رگید ، يدـلوت  غولب  نایدـحم ، دومحم  تسا . نیمه  نآ ، مهم  لماوع  زا  یکی  ینعی  " تسا . تراقح  هدـقع  و 
ندرکن تاعارم  درک . وج  تسج و  دارفا  یگدنز  طیارش  هداوناخ و  طیحم  رد  دیاب  ار  یـسنج  تافارحنا  زا  يرایـسب  هشیر  هداوناخ : طیحم 

ادج ناکدوک ، طباور  رب  لرتنک  مدـع  ناکدوک و  اب  یندـب  سامت  بسانم و  ان  ظافلا  يریگراک  هب  ندیـشوپ و  سابل  زرط  ایح و  مهم  لصا 
فـالتخا و تلع  هب  هک  ییاـه  هداوناـخ   " یتـح دـنکیم  مهارف  ار  غولب  نارود  رد  یـسنج  فارحنا  هنیمز  نادـنزرف ، باوخ ، لـحم  ندرکن 

یلع دمحم  " دنهدیم . رارق  یسنج  فارحنا  ضرعم  رد  رتشیب  ار  نادنزرف  نادنزرف ، اب  نیدلاو  يراتفردب  ردام و  ردپ و  نایم  يراگزاسان 
هب لها  ان  ناتسود  قیرط  زا  تعرس  هب  فارحنا ، یگدولآ و  نافرحنم : اب  ترـشاعم   - 5 ص 93 . ج 1 ، ناردام ، ناردپ و  يامنهار  تاداس ،

هانگ و بـالجنم  رد  ار  دارفا  دـنکیم و  مهارف  ار  ناطیـش  هسوسو  هنیمز  ادـخ ، زا  تلفغ  ناـمیا : فعـض   - 6 دنکیم . تیارـس  كاپ  دارفا 
. دزاسیم رو  هطوغ  یسنج  تافارحنا 

؟ تسیچ رد  اه  نآ  نیب  قالط  دشر  اه و  هداوناخ  نیب  فاکش  تلع 
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شسرپ

؟ تسیچ رد  اه  نآ  نیب  قالط  دشر  اه و  هداوناخ  نیب  فاکش  تلع 

خساپ

ره دوش . يریگیپ  دـناوت  یم  یتوافتم  ياه  شناد  رظنم  زا  هداوناخ  نوناک  رد  اه  ییادـج  اه و  نارحب  شیازفا  شیادـیپ و  لـلع  يوجتـسج 
اب ناوخمه  مکحم و  لیالد  دوخ  هاگن  زا  دنتـسه ، یعامتجا  لکـشم  نیا  للع  فشک  ریگیپ  هک  یفلتخم  ياـه  هتـشر  نادنمـشناد  زا  هورگ 

لیکـشت هشیدنا  رد  هک  یـسک  یگداوناخ  فیاظو  اب  ندوبن  انـشآ   - 1 مینک : یم  هدنـسب  لـلع  یخرب  رکذ  هب  دـنهد . یم  هئارا  اـه  تیعقاو 
ۀیاس رد  اهنت  هک  تسا  یلوصا  ياراد  رگید  یعامتجا  نامزاس  ره  دـننام  هداوناـخ  ناـمزاس  هک  ندب دیاب  Ə خن تسا ، یگداوناخ  نوناک 
ياه بیـسآ  دوش  یم  ببـس  لوصا  زا  یهاگآان  دـبای  تسد  جاودزا  سدـقم  ياه  فدـه  هب  دـناوت  یم  فیاظو  ماـجنا  لوصا و  تخاـنش 

. دننک نیمـضت  ییوشانز  دنویپ  رد  ار  ناش  نادنزرف  دوخ و  یتخبـشوخ  دنناوتن  رهوش  نز و  دـیآ و  دراو  هداوناخ  رکیپ  رب  يریذـپان  ناربج 
یتسرد هب  شا  یگدـنز  کیرـش  قوقح  دوخ و  ياه  تیلوئـسم  فیاظو و  اب  هک  نآ  یب  یلبق و  یگداـمآ  نودـب  ناوج  ياـه  جوز  یخرب 

ینامز تدم  تشذگ  زا  سپ  دننک و  یم  مادقا  هداوناخ  لیکشت  هب  دنزومایب ، ار  یگداوناخ  یگدنز  رد  كولس  شور  هار و  دنوش و  انـشآ 
زا سپ  تسا ،  جاودزا  هشیدنا  رد  هک  یـسک  رگیدکی : زا  نیجوز  تخانـش  مدع  دنا 2 -  هدش  بکترم  ار  یگرزب  هابتـشا  هچ  دنبای  یم  رد 

یمهم ياهرایعم  زین  دنک . یم  جاودزا  یـسک  هچ  اب  دنادب  دیاب  شا  یگدنز  کیرـش  قوقح  دوخ و  ياه  تیلوئـسم  فیاظو و  اب  ییانـشآ 
یقالخا و تیعـضو  زا  رهوش  نز و  تخانـش  دراد .  دوجو  نازیم  هچ  ات  هدـش ، ناـیب  قفوم  جاودزا  طیارـش  زا  نارظن ،  بحاـص  دـید  زا  هک 

مزال يرما  جاودزا  زا  لـبق  مسینردـم ،  هب  شیارگ  اـی  موسر  بادآ و  هب  يدـنب  ياـپ  نازیم  يداـصتقا و  شنیب  یعاـمتجا و  رکفت  يونعم و 
راک نیا  هک  یطرش  هب  دننک ، وگتفگ  مه  اب  دننیبب ،  ار  رگیدمه  دنراد ، جاودزا  دصق  درم  نز و  هک  یناگنه  تسا  هداد  هزاجا  مالسا  تسا .

رذگدوز ياه  سوه  نآ  أشنم  هک  سنجمه  ریغ  تسود  باختنا  اه و  ترشاعم  اب  قیقحت ،  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دشابن . ینارسوه  يور  زا 
عضو هنارگوجتـسج  هاگن  اب  رگا  ینید : تاررقم  هب  يدنبیاپ  مدع  يدنبیاپ و  مدع  يداقتعا و  ینابم  ندش  تسـس  دراد 3 -  توافت  تسا ، 

. دشاب یم  یقالخا  لوصا  فعـض  نآ  لماع  نیرت  مهم  هک  میبای  یمرد  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  دـنا ، هدـش  یـشالتم  هک  ار  ییاه  هداوناخ 
زا سپ  دنـشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  مه  اب  اه  تدم  جاودزا  زا  لبق  رگا  یتح  دنتـسه و  ینامیا  تادهعت  دقاف  هک  یناسک  دهد  یم  ناشن  هبرجت 

ناشدنویپ بیـسآ ، نیرت  کچوک  اب  ینورد ، ۀناوتـشپ  نتـشادن  ناسکی و  تباث و  ياه  شزرا  نتـشادن  لیلد  هب  كرتشم  یگدـنز  لیکـشت 
نهذ رد  هچ  رگا   ) نید زا  یلمع  ینادرگ  يور  اـه و  ییوج  تذـل  تاـیدام و  رد  ندـش  قرغ  ( 1 .) دلـسگ یم  مه  زا  اسب  هچ  هدش ، تسس 

4 ددرگ . هداوناخ  ناینب  يراوتسا  تیمیمـص  رارمتـسا  بجوم  ات  دراذگ  یمن  یقاب  تدحو  يارب  یلماع  كرتشم و  ۀطقن  چیه  دشاب ) دقتعم 
رب مکاح  يرکفت  هتخیـسگراسفا : ياه  يدازآ  یـسنج و  ياـه  يراـب  دـنب و  یب  داـسف و  شرتسگ  برغ و  فرـصم  گـنهرف  هب  شیارگ  - 
رد هشیدنا  نیا  جیورت  " تسا . یگداوناخ  نوناک  يرادهگن  يراوتـسا و  رب  مّدـقم  تذـل  یـشوخ و   " هک نیا  رب  ینبم  تسا ، اکیرما  هعماج 
یم دروم  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  تسا . هداوناخ  ناـینب  ندـش  تسـس  اـه و  ییادـج  شرتسگ  لـماوع  زا  یکی  ناریا  هلمج  زا  رگید  عماوج 

اهرهش رد  اه  قالط  رامآ  تسا .  هتفای  شیازفا  مه  قالط  رامآ  تسا ، هدرک  ذوفن  رتشیب  یبرغ  دیدج  موسر  بادآ و  هک  اج  ره  رد  : " دیوگ
تبث ياه  قالط  مراهچ  کی  زا  شیب  الثم  تسا ، رتدایز  دنا ، هتفریذپ  رتشیب  ار  یبرغ  بادآ  هک  يرت  گرزب  ياهرهش  اهاتـسور و  زا  رتشیب 

هد اـبیرقت  روشک  رـسارس  تیعمج  هب  نارهت  تیعمج  تبـسن  هک  یلاـح  رد  تسا ، نارهت  هب  طوبرم  دـصرد ) ینعی 27   ) روشک رـسارس  هدش 
، یمـسج تمالـس  رد  لالتخا  ثعاب  دـسافم  ریاس  رامق و  لکلا ، قاچاق ، ردـخم ، داوم  هب  دایتعا  دایتعا : دایدزا   - 5 ( 2" .) دشاب یم  دصرد 
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للع زا  یکی  اـه : هیرهم  نازیم  ندوب  ـالاب   - 6 تسا . هدرب  الاب  ار  قالط  رامآ  هجیتن  رد  هدـش ، یعامتجا  یگداوناـخ و  تیـصخش  یحور و 
رگید يا  هیرهم  ذـخا  رگید و  يدرم  اب  ددـجم  جاودزا  اه و  هیرهم  تفایرد  تهج  نانز  ییارگ  سوه  اه و  هیرهم  نازیم  ندوب  ـالاب  قـالط 

هداد رارق  درم  تسد  رد  ار  قالط  هک  تسا  نیا  مالسا  ماکحا  زا  یکی  نانز : تسد  رد  فلتخم  ياه  هناهب  هب  قالط  نتفرگ  رارق   - 7 تسا .
ار نادرم  تسد  هب  قالط  نتفرگ  رارق  يداـیز ،  ربتعم  ( 3  ) تایاور هرقب ، بازحا و 231   49 ریظن دـنچ  یتایآ  رد  هک  نآرق  رب  هوالع  تسا ،

هناهب هب  نوناق  نیا  زا  فارحنا  اه ،  هداوناخ  نیب  فاکـش  لماوع  زا  یکی  هک  نیا  و  مکحنیا ،  شزرا  ندش  شور  تهج  تسا . هدرک  ثحب 
دـصرد داتفه  زا  شیب  هک  دهد  یم  ناشن  هسنارف  ياه  هاگداد  رد  هدش  تبث  ياه  قالط  . " دـینک هجوتریز  شرازگ  هب  تسا ، توافتم  ياه 
دسیون یم  اکیرما  رد  قالط  كانلوه  ياهرامآ  نایب  نمـض  ییاکیرما ،  دنمـشنا  نوسول د  ( 4" .) تسا هدوب  نانز  تساوخرد  هب  اه  قـالط 
فسأت راهظا  نمض  یسیلگنا ،  ةدنـسیون  اکینوم ،  مناخ  " تسا . هدش  عقاو  نانز  ياضاقت  هب  اه  قالط  دصرد  داتـشه  هک  نیا  هجوت  لباق  :"
رـسکبس تیارد و  هب  لوا  ۀجرد  رد  یجاودزا  ره  ماکحتـسا  ماود و  : " دـسیون یم  روشک  نآ  رد  قالط  يازفا  تشحو  ياهرامآ  زا  دـیدش 

دهد یم  ناشن  سیلگنا  رد  اه  هاگداد  ياه  هدـنورپ  اهرامآ و  هک  منک  یم  فارتعا  خـلت  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هتـسب  نانز  ندوبن 
رد فلتخم  ياه  هناهب  هب  تیعضو  نیا  ( 5" .) دنرصقم نانز  نانآ  دصرد  هن  دون و  رد  دوش ، یم  رجنم  قالط  هب  هک  یجاودزا  دص  ره  زا  هک 

نانز یگدنز و  ندش  یتعنص  نادرم  نانز و  یگدنز  ندش  ینیشام  یتعنـص و   - 8 تسا . هتفای  شیازفا  ناریا  رد  بالقنا  زا  دـعب  ياه  لاس 
اه ییادـج  فالتخا و  زورب  يارب  ار  هنیمز  هتـشگ و  نادرم  یهاوخ  عونت  یبلط و  هدایز  ناوناب و  تاعقوت  حطـس  نتفر  الاب  بجوم  نادرم  و 

رازه ود  هناـهام  ینارهت  ياـهرهوش  نز و  راـمآ ،  قبط   : " دـسیون یم  لـالحنا " هعجاـف  اـی  قـالط   " باـتک هدنـسیون  تسا . هتخاـس  مهارف 
نانز فرط  زا  قالط  ياه  تساوخداد  رثکا  هک :  دراد  یم  راهظا  هراب  نیا  رد  تاضق  زا  یکی  دنهد . یم  يرتسگداد  هب  قالط  تساوخداد 
هدایز نانز و  تاعقوت  ندـش  رتشیب  یگدـنز و  ندـش  ینیـشام  هجیتن  رد  رتشیب  اه  رهوش  نز و  نیا  تاـفالتخا  دوش . یم  هداد  يرتسگداد  هب 
رییغت رد  هشیر  دیدج ، ياه  هداوناخ  تالکشم  زا  یـشخب  : " دیوگ یم  کشزپناور  نامرذآ  رتکد  ( 6" .) تسا نادرم  یهاوخ  عونت  یبلط و 

، دشک یم  خر  هب  ار  يرت  هزات  ةرهچ  هدرک و  ضوع  لکش  مه  دیدج  نادرم  تالکـشم  هک  هنوگ  نامه  دراد . نردم  نانز  یحور  لوحت  و 
هعماج عقاو  رد  تسا . هعماج  لکشم  رییغت  لید  هب  هتخیهرف ، رـشق  صوصخ  هب  نانز  زا  یخرب  يریذپان  لمحت  ینعی  صاخ  لکـشم  نیا  اما 

هک دنوش  یم  لوحت  ریگرد  رتشیب  ینانز  ریسم  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دور ، یم  شیپ  ندش  یتعنص  يوس  هب  یتنس  ۀعماج  زا  تعرس  هب  ام 
: تالیصحت حطـس  یملع و  يداصتقا ،  تیعـضو  تهج  زا  رهوش  نز و  یگنهامهان   - 9 ( 7" .) دنراد رارق  تارییغت  نیا  میقتـسم  نایرج  رد 

تیعقوم یملع و  حطـس  يرکف ،  يداقتعا ،  تهج  زا  ینعی  دشاب ، امـش  وفک " مه   " هک دینک  جاودزا  یـسک  اب  تسا  هدرک  هیـصوت  مالـسا 
 ، لصا نیا  نتفرگ  هدیدان  دیهدب . یبسانم  خساپ  رگیدکی  تاساسحا  هب  دینک و  كرد  ار  رگیدـمه  دـیناوتب  ات  دیـشاب  کیدزن  مه  هب  یلام ،

تیعقوم ای  تالیـصحت  حطـس  تهج  زا  نز  رگا  صوصخ  هب  دـشاب ، یم  اه  رهوش  نز و  ياـهراگزاسان  اـه و  ییادـج  لـلع  زا  رگید  یکی 
فالتخا شنت و  يارب  هنیمز  دشاب ، هتـشاد  رهوش  هب  تبـسن  يرترب  تیعـضو  دمآرد ،  لغـش و  ای  ثرا  هداوناخ ،  قیرط  زا  هدش  مهارف  یلام 

زورب يارب  ار  هنیمز  دوش و  یم  تاراظتنا  ندـش  توافتم  بجوم  يرکف  يداـصتقا و  یملع ، تردـق  یگنهاـمهان  دوش . یم  مهارف  رت  عیرس 
هلئـسم رد  يرظن  ینابم  اه و  هاگدید  قرب  دـننام  دـنراد ، تلاخد  اه  ییادـج  شرتسگ  رد  زین  يرگید  لماوع  دزاس . یم  مهارف  يراگزاسان 

 : اه تشون  یپ  دوش . هعجارم  دعب  هب  زا ص 263  يرهطم ،  دیهش  هتشون  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  تهج  قالط . 
قالطلا باب  ص 340 ، ج7 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 3 ص 261 . مالـسا ، رد  نز  قوـقح   - 2 ص 93 . یهاگـشناد ،  شیپ  یمالـسا  شنیب   - 1

 - 7 ص 94 .  - 6 ص 99 . ناـمه ،  - 5 ص 86 . یناجنز ، یناقح  نیـسح  هداوناخ ، لالحنا  هعجاـف  اـی  قـالط   - 4 هأرملا . نود  لجرلادـیب 
ص 5. يد 1382 ، هبنش 20  هرامش 17856 ،  ناهیک ، همانزور 

؟  تسیچ ینید  یب  فارحنا و  للع  اب  هزرابم  هار 
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شسرپ

؟  تسیچ ینید  یب  فارحنا و  للع  اب  هزرابم  هار 

خساپ

یم يا  هژیو  طیارـش  لحم و  ِصاخ و  هویـش  اهنآ  زا  کی  ره  اب  دروخرب  هزرابم و  فارحنا ،  لماوع  للع و  ینوگ  هنوگ  عونت و  هب  هجوت  اـب 
 » ءوس ریثأت  زا  يریگولج  يارب  و  اهنآ ،  رب  بترتم  ياهررض  هب  هجوت  حیحص و  تیبرت  هلیسو  هب  دیاب  ار  یقالخا »  یناور و  للع   » ًالثم دبلط 
ار نارادـنید  راتفر  یتسردان  اـب  نید  یتسرداـن  نیب  قرف  تسیاـب  یم  یلماوع ،  نینچ  زورب  زا  یلمع  يریگولج  رب  هوـالع  یعاـمتجا »  لـلع 

دیاقع هکنیا  هلمج  زا  درک  ذاختا  ار  یبسانتم  ياه  هویـش  دیاب  يرکف »  لماوع  ءوس «  تاریثات  زا  يریگولج  يارب  نینچمه  تخاس و  نشور 
دیزرو و بانتجا  ینید  دیاقع  تابثا  يارب  یقطنم  ریغ  فیعض و  تالالدتسا  نتفرگ  راکب  زا  درک و  کیکفت  حیحـص  دیاقع  زا  ار  یفارحنا 

 ... تسین و یعدم  یتسردان  هناشن  لیلد ،  فعض  هک  درک  نشور  دیاب  زین 

؟ دنوش یم  فرحنم  يا  هدع  ارچ  دهد  یم  صیخشت  رگیدکی  زا  ار  دب  کین و  سک  ره  هکنیا  دوجواب 

شسرپ

؟ دنوش یم  فرحنم  يا  هدع  ارچ  دهد  یم  صیخشت  رگیدکی  زا  ار  دب  کین و  سک  ره  هکنیا  دوجواب 

خساپ

دروآ لمعب  يریگولج  رشب  تافارحنا  زا  دناوت  یمن  دهد  یم  صیخـشت  دب  زا  ار  کین  نآ  اب  ناسنا  هک  یقالخا  نادجو  لقع و  يورین  اهنت 
يرایـسب دـنراد و  ییازـسب  مهـس  یمدآ  يراگتـسر  تداعـس و  رد  یقـالخا  نادـجو  لـقع و  هک  تسا  ریذـپانراکنا  بلطم  نـیا  هـچ  رگ  و 

دنناوت یمن  نادجو  لقع و  دوجو  اهنت  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  عوضوم  یلو  دوش  یم  یشان  حیحـص  هار  نتخانـشن  ینادان و  زا  تافارحنا ،
هدرک راهم  ار  اهنآ  یناسآ  هب  ناوت  یمن  هک  دراد  دوجو  ناسنا  رد  یشکرس  زئارغ  هک  ور  نیا  زا  دننک  نیمأت  ار  ناسنا  تداعس  دص  رد  دص 

میمـصت يوق و  هدارا ي  درادهگن  فارحنا  داسف و  زا  هدومن و  لرتنک  ار  ناسنا  دناوت  یم  لاح  ره  رد  هک  يزیچ  اما  2477 ـ ـ . دومن لیدعتو 
یم طبض  يو  ياهراک  تایئزج  تسا  دقتعم  هک  نمؤم  رفن  کی  دیآ . یم  دوجوب  داعم  أدبم و  هب  نامیا  هیاس ي  رد  مه  نآو  تسا  وا  عطاق 
یم هداد  وا  هب  بسانم  شاداپ  دـب  کین و  ياهراک  زا  کی  ره  ربارب  رد  دریگ و  یم  تروص  قیقد  هبـساحم ي  يو  لامعا  هب  تبـسن  دوش و 

بوسحم هانگ  نید  رظن  زا  تسین و  راگزاس  زین  وا  تیـصخش  فرـشاب و  هک  ینیدو  یناسنا  دض  لامعا  هب  مادـقا  زا  ار  يو  نامیا  نیا  دوش 
يارب نیناوقو  عضو  رب  هوالع  یقرتم  کـلامم  ماـمت  رد  هک  تسا  نیا  عوضوم  نیا  هدـنز ي  دـهاش  دـنک ، یم  يریگولج  ًـالماک  ددرگ  یم 

مارتحا نوناق  لباقم  رد  هک  دوش  ثعاـب  تازاـجم  رفیک و  2478 ـ ـ  زا سرت  ات  دوش  یم  هدادرارق  ییاـهرفیک  تازاـجم و  نوناـق  زا  نیفلختم 
تحت دب ) زا  بوخ  تفایرد  يورین  ینعی   ) نادـجو هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  راتفگ  هعومجم  زا  دـنیامنن . نآ  زا  فلخت  هتـشاذگ و 

، قح هّداج  زا  فارحنا  هک  مینکن  شومارف  هتبلا  ددرگ . روراب  ینید  تیبرت  تحت  هک  نآ  رگم  دریگ  یم  رارق  تداع  و  هزیرغ ، طیحم ، ریثأـت 
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ملظ رطاخب  نیا  و  (... 1;) ًاولع ًاملظ و  مهسفنا  اهتنقیتسا  اهب و  اودجح  میناوخ و  یم  نآرق  رد  تسا . یمدآ  باختنا  يدازآ و  لصاح  یهاگ 
هیآ 14 لـمن  عروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خـساپ  شخب  . ) تسا باـختنا  رد  یمدآ  ناوت  ناـمه  هک  دوب . ناـنآ  یبلط  يرترب  و 

قال ـ خا رد  اه  لّوحت  غولب  نارود  لئاسم  غولب  یناوجون و  ناناو ،  ــ ج ـ2479 ـ

؟ تسیچ دناشک  یم  داسف  هب  رضاح  لاح  رد  ار  ام  ناناوج  هک  یلماع  نیرت  مهم 

شسرپ

؟ تسیچ دناشک  یم  داسف  هب  رضاح  لاح  رد  ار  ام  ناناوج  هک  یلماع  نیرت  مهم 

خساپ

وا باختنا  زا  هک  تسا  یمتح  هجیتن  ود  حالـص  داسف و  مینیب  یم  ناسنا  هرابرد  یمک  هعلاطم  اب  تسین . ناوج  هژیو  ندوب ، داسف  ضرعم  رد 
هچنآ دنوش  یم  فیعـضت  تیوقت و  حالـص  داسف و  لماوع  یهاگ  طقف  تسا  دوجوم  طیارـش  همه  رد  باختنا  نیا  و  دریگ . یم  همـشچرس 

. دنک لابند  ار  حالص  داسف و  هار  یطیارش  ره  رد  دناوت  یم  هک  تسوا  زیگنا  تفگـش  ياه  تیلباق  ناسنا و  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب 
سکعرب دنداسف و  هتفیـش  يا  هدع  زاب  تسا  رتایهم  رتراکـشآ و  ادخ  فطل  هب  ینید  رهاظم  هدش و  هعماج  رد  بالقنا  هک  نونکا  دـینیب  یم 

هتساوخ امش  هچنآ  اما  دیتسه . دهاش  ار  شیاه  هنومن  هک  دنروآ  یم  يور  مالـسا  هب  شطع  اب  تقیقح  قح و  ياه  هتخابلد  دساف ، برغ  رد 
یسنج ياهداسف  ای  یلخاد ، بسانمان  تاعوبطم  ای  یگنهرف  مجاهت  هب  ار  گرزب  هرمن  مینک و  یفرعم  امـش  هب  ار  داسف  یلـصا  هنومن  هک  دیا 
نارود رد  هژیو  هب  شیوـخ و  شزرا  زا  ندـنام  لـفاغ  اـنامه  دـسر  یم  رظن  هب  مهم  لـماع  هـچنآ  میناوـت . یمن  میهدـب ، ار  اـهملیف  قـیرط  زا 

هب رمک  هک  میراد  دوخ  نورد  رد  ار  ناطیـش  سفن و  لثم  یلماع  مینک ، دوبان  اـی  مک  مه  ار  یجراـخ  لـماوع  ضرف  رب  اـم  نوچ  تسیناوج .
ریثأت تحت  دهدب و  تالیامت  مسج و  تاساکعنا  اهناجیه و  هب  ییوگباوج  ار  اه  شزرا  همه  یمدآ  هک  تلفغ  نیا  تسا . هتـسب  ام  یهارمگ 
ناوج هک  ییاهزیچ  نآ  نینچمه  فارحنا و  لماع  نیرت  مهم  دـهد  یم  ظـح  رکف  نیا  رب  هچنآ  تسا و  رطخ  نیرت  مهم  دریگ  رارق  رکف  نیا 

یم یبرغ  ياهرایعم  هب  طرش  دیق و  یب  هجوت  هکنامه  دراد . یم  زاب  عیشت  مالسا و  لیـصا  بتکم  هناهاگآ  باختنا  ینعی  تداعـس  هار  زا  ار 
هغالبلا جهن  هتاوهش -  هیلع  تناه  رسوت  هیلع  تمرک  ْنَم  هک  (( مالـسلا هیلع   )) ماما دومرف  ابیز  ردقچ  تسا . دشر  عناوم  نیمه  نایم  رد  دهد 

زیمآ ناـسنا  دوش . یمن  هدوـلآ  دـنز و  یم  زابرـس  تاوهـش  ربارب  رد  میلـست  زا  تخانـش ، یتـمیق  شزرا و  8 ـ ـ  شیوـخ سفن  يارب  هـکنآ  - 
. دروآ یم  یتسم  بارش  هک  روطنامه  تسا .  یشوهدم  یتسم و  زا  هبعش  کی  یناوج  هک  دنا  هتفگ  لح ، هار  اما  ریسا . هن  دوش  یم  تاوهش 
و تبثم ، ییوگلا  یبای ، دوخ  راک  نیرتهب  هرود  نیا  رد  سپ  دـنامب  لفاغ  یناسنا  ياهیگژیو  رگید  زا  هک  تسا  یـسک  هژیو  تلاـح  نیا  اـما 
اب لیـصا  بهذـم  میتفا  یم  اپ  زا  اهجوم  اب  هک  تسا  نیا  میا  هدـیزگرب  یفطاع  یتنـس و  ار  بهذـم  ام  تسا . ندـیزگرب  هناـهاگآ  ار  بتکم 

هتکن دینک . توعد  یباختنا  نینچ  هب  ار  ناناوج  نارگید و  دوخ و  هدش  رارکت  رابدص  رکف  لقع و  هژاو  نآرق  رد  هک  دوش  یم  عورش  رکفت 
نیلوئسم ام و  همه  هدهع  هب  راک  نیا  دوش  یم  هدز  وا  فارحنا  هب  یمهم  هبرض  دش ، تلفغ  رگا  ناوج  عورشم  ياهزاین  نیمأت  زا  هکنآ  رخآ 

9ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دوش ( . یم  ماجنا  دیاب  هک  تسا  رما 

؟ تسیچ ناسنا  رد  اهیراکفالخ  ءادبم  ناهانگ و  مئارج و  شیادیپ  تّلع 
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شسرپ

؟ تسیچ ناسنا  رد  اهیراکفالخ  ءادبم  ناهانگ و  مئارج و  شیادیپ  تّلع 

خساپ

تسا ناسنا  تسا  هتـشاد  او  یـسررب  هعلاطم و  هب  ار  نانآ  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  نادنمـشناد  راکفا  نامز  رید  زا  هک  یتادوجوم  زا  یکی 
یمدآ ناور  رد  تسا . هدـش  هدـیرفآ  يو  داـهن  رد  يرایـسب  زیارغ  هتفاـی و  بیکرت  یفلتخم  ياوـق  اـهورین و  زا  هـک  تـسا  ینوـجعم  ناـسنا 

تداعس هب  ماجنارس  دیامیپ ، هب  ار  لامک  یلاع  جرادم  اهنآ  نتخادنا  راکب  وترپ  رد  ات  دراد  دوجو  يا  هظحالم  لباق  فرگش و  ياهدادعتسا 
ناسنا حور  شریذپ  ریثأت و  زا  ترابع  یناور  مهم  لیاسم  زا  یکی  ددرگ . لئان  تسا  هدوب  يو  شنیرفآ  زا  فدـه  هک  یعقاو  یتخبـشوخ  و 

رثا لاح  نیع  رد  یلو  دراذـگ  یم  رثا  وا  نورد  رد  يو  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  ینعی  ینورد  لـماوع  نوریب و  زا  یجراـخ  لـماوع  هک  تسا 
دـنک و یم  دـنمورین  ار  ناسنا  حور  حیحـص  شرورپ  تیبرت و  هکنیا  هچ  دریگ . تروص  رایتخا  ساسا  رب  دـناوت  یم  مه  ناسنا  حور  نتفرگ 

يروط عامتجا  درادرب و  ماگ  نآ  رد  هدومن و  باختنا  ار  یحیحص  هار  نانآ  نانیـشناج  ءایبنا و  یئامنهار  دوخ و  يربهر  هیاس  رد  دناوت  یم 
هدولآ ار  ناسنا  هاگآ  دوخان  هدنکفا و  طیحم  فارحنا  داسف و  نماد  رد  رایتخا  یب  ار  وا  هدرک و  بلـس  ناسنا  زا  ار  رایتخا  دـناوتب  هک  تسین 

نداد داهنشیپ و  عقاو  رد  ناطیش  هسوسو  هکلب  دنک  یمن  دراو  يا  هبرض  ناسنا  رایتخا  هب  ناطیـش  ياه  هسوسو  نینچمه  دزاس و  راکهانگ  و 
يربهر هیاس  رد  دوخ  ریذپان  للخ  مزع  نینهآ و  هدارا  عطاق و  میمـصت  نتخادنا  راکب  اب  دـناوت  یم  هک  تسا  ناسنا  نیا  تسین  شیب  یحرط 

. ددرگ لئان  ینادواج  يراگتسر  تداعس و  هب  ینید  میلاعت  تاروتـسد و  هب  ندرک  لمع  اب  هدرک و  هزرابم  داسف  لماوع  همه  اب  نید  لقع و 
تمالـس طیحم  یگدولآ  مغریلع  دنتـشاد و  هاگن  ار  نتـشیوخ  كاپان  دساف و  ياه  طیحم  رد  هک  تسا  دارفا  زا  یخرب  دوجو  هدـنز  دـهاش 

لماوع سپ  دندرک . كاپ  فارحنا  داسف و  زا  ار  طیحم  ناکما  ّدح  رـس  ات  هکلب  دنتفرگن  گنر  طیحم  زا  اهنت  هن  دـندرک و  ظفح  ار  شیوخ 
هولج اهفرح و  اهمدآ و  ياه  قیوشت  اه ، توغاـط  ینوریب : لـماوع  ینورد . ینوریب ;2 . . 1 دـنوش : یم  هصـالخ  یّلک  دروم  ود  رد  فارحنا 

، نامیا هدارا و  لثم   ) نورد رد  زین  تبثم  يوق  لماوع  دـش  رکذ  هک  روطنامه  اّما  سفن . ياه  هسوسو  ناطیـش و  ینورد : لماوع  اـیند ; ياـه 
دوبن یفنم  باختنا  دوبن  یفنم  لماوع  رگا  دـننک و  یم  لرتنک  ار  یمدآ  تیبرت  اهنوناق و  ءایبنا و  تیادـه  لـثم  ینوریب  لـماوع  و  تخاـنش )

3ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشادن شزرا  ینعم و  یکین  ریخ و  هار  باختنا 

دنا هتفرگ  هلصاف  تیناحور  یمالسا و  ياه  شزرا  زا  مدرم  ارچ 

شسرپ

دنا هتفرگ  هلصاف  تیناحور  یمالسا و  ياه  شزرا  زا  مدرم  ارچ 

خساپ

لاجم نیا  رد  هکتسا  عوضوم  زا  یتخانشهعماج  یـسررب  دنمزاین  تیناحور ، اب  راشقا  زا  یخرب  نتفرگ  هلـصاف  هلأسم  رایـسب . هکلب  هن  كدنا 
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مدرم راظتنا  عقوت و  حطس  نتفر  الاب  یلیمحت ب ) گنج  بالقنا و  تالکشم  فلا ) تسا :  ریز  حرش  هب  نآ  یلامجا  للع  یلو  دجنگیمن ؛
دـشاب سک  ره  تسد  رد  تردـق  تیناحور ه ) درکلمع  نآ د ) ناربهر  بالقنا و  هیلع  یناهج  تاـغیلبت  بـالقنا ج ) ياهراعـش  هطـساو  هب 

J ( } رثأتسا کلم  نم   ) دنریگیم هلصاف  اهنآ  زا  يرادقم  یعیبط  روط  هب  مدرم 

؟  تسا هداد  طاولو  انز  هب  ار  دوخ  ياج  یمالسا  هعماج  رد  هغیص  ارچ  - 2

شسرپ

؟  تسا هداد  طاولو  انز  هب  ار  دوخ  ياج  یمالسا  هعماج  رد  هغیص  ارچ  - 2

خساپ

هریغو زامن  هب  یهجوت  مک  یباجح  یب  یسنج  تافارحنا  هلمجزا  فلتخم  لئاسمرد  اهیناماسبانو  تافارحنا  دوجو  شریذپ  نمض  ادتبا  ج2 -
ار يرایـسب  تیعمج  هک  دید  میهاوخ  لداعتم  هاگدید  کی  ردو  ناوارف  هعماجرد  مه  ینید  لئاسم  هب  دیقم  دارفا  دادعت  دوش  ضرع  دیاب  اما 

یناسنا ره  میهد  یمرارق  هجوت  دروم  ار  تاـفارحنا  يوس  هب  نتفر  هزیگنا  ادـتبا  لاوس  نیا  هب  نداد  خـساپ  يارب  تروصره  رد  دریگیمرب  رد 
نکمم ریغ  لـئاسم  یخربرد  نآ  ندرک  بوکرـسو  تسا  یـسنج )  لـئاسمو  ندـیماشآو  ندروـخ  يوـس  هب  لـیم  توهـش (  هضیرغ  ياراد 

اما تسا  لقعو  ترطف  قبطربو  مزال  يرما  اه  هتـساوخ  نیا  هب  تبثمو  بسانتم  خساپ  تروصرهردو  تسا . لکـشم  رایـسب  مه  يدراومردو 
رد هک  یمومع  گـنهرف   - 1 دراد .  یتواـفتم  لـلع  دـننک  یم  باـختنا  ار  طـلغ  هار  هضیرغ  نیا  هب  ییوگخـساپ  رد  يا  هدـع  ارچ  هک  نـیا 

یمن مارح  ار  هعتم  مود  هفیلخ  رگا  ع )  ) یلع شیامرفرب  هک  دنرامش  یم  دنسپان  ار  نآ  هداد و  جرخ  هب  اجیب  تریغ  هغیـص ) هعتم (  صوصخ 
نایدانم بیرختو  یمالـساریغ  گنهرف  جیورت   - 2  (. 4 درک (  یمن  انز  يدـنمتریغ  نموم  چـیه  درک )  یمن  داـجیا  طـلغ  گـنهرف  درک ( 

لمع نیازا  يا  هدع  هدافتسا  ءوس   4 عورشمان . لامعا  یفنم  راثآ  عورشم و  لامعا  تبثم  راثآ  هب  تبسن  یهاگآ  ان   - 3 يرادنید . هب  توعد 
هب هنیمز  نیارد  رتشیب  عالطا  تهج  عورـشم . هطبار  کی  يرارقرب  تیفیک  نتـسنادن  ینارسوه 5 -  عون  کی  هب  نآ  لیدبتو  هعتم )  ) عورـشم

همالع همجرت  هغالبلا , جهن  ( 1 : ) عبانم دینک . هعجارم  تقوم  جاودزا  مود  شخب  يرهطم , دیهش  داتسا  رثا  مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  باتک 
, لامآلا یهتنم  (3  ) ات 2837 هلسم 2826   624  , ص  , ج 2 عجارم , لـئاسملا  حیـضوت  ( 2 . ) هملک 31 راصق  تاـملک  ص 1043 , يرفعج ,

 . دیفم خیش  موحرم  هعتم , هلاسر   ( 4 (. ) (ع قداص ماما  تازجعمو  مالسلا »  هیلع  قداص « ماما  یگدنز 

؟  تسیچ ناناوج  ندش  هدیشک  فارحنا  هب  للع 

شسرپ

؟  تسیچ ناناوج  ندش  هدیشک  فارحنا  هب  للع 

خساپ
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، دـناهدش تاـفارحنا  زا  یخرب  راـتفرگ  هک  يدارفا  راـنک  رد  درادـن و  تیلک  هلأـسم  نیا  ًـالوا : دومن : هجوت  هتکن  دـنچ  هب  دـیاب  هراـب  نیا  رد 
ياهتوافت بالقنا  زا  شیپ  بالقنا و  رد  ناناوج  عضو  هک  ياهنوگ  هب  دناهتفای ، تیاده  يونعم و  دشر  بالقنا  هانپ  رد  زین  يرایـسب  ناناوج 

يراک مک  تسا  نکمم  زین  لماوع  نیا  زا  یکی  هتبلا  دراد ، یفلتخم  للع  ناناوج  زا  یخرب  نایم  رد  فارحنا  زورب  اـیناث : دراد . يریگمـشچ 
و يرگنوسکی ، ياج  هب  نیاربانب  دـشابیم . هلأسم  تلع  ماـمت  هن  تسا ، قداـص  ناـگمه  دروم  رد  هن  نیا  نکیل  دـشاب ، ناـیوزوح  زا  یخرب 
تسیرگن و هدیدپ  نیا  هب  یتخانـشناسنا  یتخانـشهعماج و  رظنم  زا  یملع  قیقد  هاگن  اب  دـیاب  صاخ  هدـع  کی  هدـهع  هب  ریـصقت  نتخادـنا 

. درک یسانشزاب  ار  حالصا  هار  کی و  ره  ریثأت  نازیم  نوگانوگ ، لماوع 

دنیبیم هک  تسا  نیا  نآ ، مهم  لماع  هکلب  تسین ، تسرد  ناشدیاقع  لوصا  ًالثم  هک  تسین  نیا  هدرک  لیـصحت  رـشق  فارحنا  لماع  منکیم  رکف  نم 
راگزاس دیاقع  نآ  اب  هک  دنوشیم  بکترم  یلامعا  نید ، هب  نیدقتعم  دنیبیم  تسا ، لوصا  نآ  فالخرب  دنفقاو  دـیاقع  لوصا  هب  هک  یناسک  درکلمع 

نوچ تسین و 

شسرپ

تـسا نیا  نآ ، مهم  لماع  هکلب  تسین ، تسرد  ناشدیاقع  لوصا  ًالثم  هک  تسین  نیا  هدرک  لیـصحت  رـشق  فارحنا  لماع  منکیم  رکف  نم 
دنوشیم بکترم  یلامعا  نید ، هب  نیدقتعم  دنیبیم  تسا ، لوصا  نآ  فالخرب  دـنفقاو  دـیاقع  لوصا  هب  هک  یناسک  درکلمع  دـنیبیم  هک 

مالـسا یعدم  ام  یتقو  دننزیم . سپ  يراگزاسان  نیا  ندید  اب  دنراک ، هزات  اههدرک  لیـصحت  عون  نوچ  تسین و  راگزاس  دیاقع  نآ  اب  هک 
؟ مینک هدایپ  تسه  نامناوت  دح  رد  هک  اجنآ  ات  ار  نآ  ماکحا  دیابن  ایآ  میتسه ،

خساپ

هئربت هار  نیا  زا  ار  هدرک  لیصحت  رـشق  دشاب  هتـساوخ  لاؤس  بحاص  هکنیا  . 1 دشاب : هتـشاد  دناوتیم  ار  اریز  هزیگنا  ود  زا  یکی  لاؤس  نیا 
دارفا زا  يرایـسب  زا  هک  تسا  يراتفر  رطاخب  دیآیمنرب ، لالدتـسا  هار  زا  هقح  دیاقع  لیـصحت  ددـص  رد  رـشق  نیا  رگا  هک  دـیوگب  دـنک و 

رشق ندرک  هئربت  لاؤس  زا  روظنم  رگا  دروآرد / رس  نیدتم ) هقبط  ینعی   ) رـشق نیا  فارحنا  تلعزا  دهاوخب  هکنیا  . 2 دنیبیم / نیدتم  رهاظب 
تیناسنا تفارش  ماقم و  هب  تخانش  نتشادن  راگدرورپ و  ماقم  هب  لهج  یهانگ  ره  هشیر  تلع و  مییوگیم  خساپ  رد  تسا ، هدرک  لیصحت 

رصقم شلهج  رد  هک  یلهاج  نآ  يرگید  درادن و  يریصقت  شلهج  رد  هک  یلهاج  نآ  یکی  تسا  عون  ود  ماقم ، ود  نیا  هب  لهاج  تسا و 
دروم ار  وا  هک  میرادـن  قح  اـم  دـهدیمن و  رارق  هذـخاؤم  دروم  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  دراد و  هجوم  رذـع  تسا ، رـصاق  لـهاج  هکنآ  تسا /
دزاس فرطرب  دوخ  زا  ار  لهج  دـناوتیم  ینعی   ) تسا رـصقم  لهاج  هکنآ  میهد و  رارق  دوخ  راک  رایعم  ار  وا  درکلمع  هداد ، رارق  هذـخاؤم 

تـسا ملع  هداـج  رد  هک  هدرک  لیـصحت  درف  هاـنگ  زا  وا  هاـنگ  نکیل  دوـشیم  هذـخاؤم  شهاـنگ  رد  هک  دـنچ  ره  دـنکیم ) یهاـتوک  یلو 
میتفگ هک  نیدتم  رـشق  مدید  نم  هک  دروایب  هناهب  روط  نیا  لجوزع  يادخ  هاگرد  رد  دناوتیمن  هدرک  لیـصحت  رـشق  سپ  تسا / رتفیفخ 

تسرد و دیاقع  لیـصحت  زا  مدز و  سپ  اذل  دوبن ، راگزاس  وا  ینید  دیاقع  اب  هک  دشیم  بکترم  یلامعا  دنرـصقم -  رـصاق و  لهاج  رتشیب 
هک دنچ  ره  تسا  قح  قح  تسین ، رایعم  دارفا  درکلمع  لطاب  زا  قح  صیخشت  رد  اریز  مدش ، رازیب  لالدتسا  هار  زا  حیحـص  نید  صیخـشت 

قبط آ رب  دنـشاب و  نآ  رادفرط  مدرم  همه  هک  دنچ  ره  تسا  لطاب  مه  لطاب  دننک و  لمع  نآ  فالخرب  دنیوگب و  ار  نآ  فالخ  مدرم  همه 
رهاظت هک  ییاهنآ  ًاصوصخم  هقبط و  نیا  دنـسپان  راتفر  ریثأت  مییوگیم : دشاب  فارحنا  تلع  هب  ندرب  یپ  لاؤس ، هزیگنا  رگا  و  دـننک / لمع 

دوخ هب  الاب  لاکـشا  نامه  مینک ، راکنا  ار  ریثأت  نیا  میهاوخب  رگا  ام  تسین و  راکنا  لباق  حول  هداس  دارفا  رد  دننکیم ، يرادنید  هب  يرتشیب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 618 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  دنچ  ره  تسا  لطاب  لطاب ، نخـس  تسا و  تشز  تشز ، لمع  اریز  میاهدرک ، هئربت  قحان  هب  ار  نیدتم  رـشق  ینعی  دوشیم  هجوتم  ام 
رد هک  ییاهیراک  فالخ  دصرد  هد  لقادح  هک  مینیبیم  میهد  رارق  تقد  دروم  ار  هلأسم  فاصنا  رظن  هب  رگا  نکیل  دوش ، هدید  نیدتم  رشق 

باکترا يدارفا  هلیـسو  هب  نآ  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  دنرـصاق و  لهاج  هک  دوشیم  باکترا  يدارفا  هلیـسو  هب  دوشیم ، هدید  نیدـتم  رـشق 
نیا يارب  دننکیم ، يرادنید  هب  رهاظت  رگا  دنرادن و  یمالـسا  دـیاقع  لوصا  هب  یخـسار  هدـیقع  لد ، رد  ینعی  دنتـسین  نیدـتم  هک  دوشیم 
رهام یچراکـش  کی  میتفگ  زین  قباس  رد  دننزیم ؛ فرح  راکـش  نابز  اب  تقیقح  رد  دنزادنیب و  دوخ  ماد  هب  ار  مدرم  دنهاوخیم  هک  تسا 

ره رد  قفاـنم  دارفا  دروآیم ، رد  سرخ  يادـص  دـهد ، شرارق  دوخ  سرریت  رد  هکنیا  يارب  دـنک ، راکـش  ار  سرخ  ًـالثم  دـهاوخیم  یتقو 
اهمشچ رد  هک  تسا  نیمه  رطاخب  دننکیم  يرادـنید  هب  رهاظت  رگا  رگید  ياهتیعمج  هچ  نایحیـسم و  هچ  نیملـسم و  نیب  رد  هچ  یتیعمج 

یقاب دصرد  لهچ  رگا  و  دـنروآ / تسد  هب  ار  دوخ  موش  ضارغا  دامتعا ، نیا  هیاس  رد  هاگنآ  هدومن ، دیـص  ار  اهلد  دـنیآ و  گرزب  زیزع و 
یعقاو نیدـتم  دارفا  هک  تسا  یناـهانگ  نآ  دـصرد  یـس  زا  شیب  هک  دـید  میهاوـخ  میهد  رارق  رظن  دروـم  ًاـقیقد  ار  اـهیراکفالخ  زا  هدـنام 

ریگد ییاهناروک  ای  هنیک و  ای  و  توهـش ، ای  مشخ ، زا  یناروک  ینعی  هداتفا  دید  زا  ناشلقع  مشچ  نانآ و  ینید  شنیب  هک  دنوشیم  بکترم 
ثحب رد  تسین / دارفا  ینیدیب  يرادـنید و  رایعم  لاح ، نیا  رد  هاـنگ  دـناهدش ، یفـالخ  بکترم  لاـح  نآ  رد  هتـساخ و  اـپب  ناـشیاهلد  رد 

فرطرب زا  دعب  مینیبب  دیاب  داد  شحف  ای  درک و  یتبیغ  مشخ  لاح  رد  دنتـسیایم ، زامن  هب  وا  لابند  مدرم  هک  یلداع  رگا  دنیوگیم  تلادـع 
شحف مشخ  لاح  رد  متفرگن و  ار  دوخ  مشخ  ولج  نم  ارچ  هک  دش  نیگهودـنا  ًادـیدش  هک  میدـید  رگا  دراد  یعـضو  هچ  شمـشخ  ندـش 

هک یـسک  تلاح  ریظن  میدید  وا  رد  یتلاح  لثم -  رد  و -  رذگ -  رد  مریـصقت  زا  ایادخ  هک  دـنکیم  يراز  هیرگ و  ادـخ  هاگرد  هب  مداد و 
نینچ دنکیم  قرع  تلاجخ  زا  دتفایم ، راجنهان  راتفر  نآ  دای  هب  تقو  ره  هک  دنکب  ياهنایدایب  تکرح  مرتحم  دارفا  زا  یعمج  روضح  رد 
هبوت نوچ  تسا ، هتـشذگرد  وا  هانگ  زا  مه  یلاعت  يادـخ  و  مینک ، ادـتقا  وا  هب  تعامج  زامن  رد  میناوتیم  ام  تسا و  لداع  مه  زاـب  یـسک 

قح ام  دنکیمن ، هذخاؤم  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  یتقو  دـهدیم و  تسد  نیدـتم  ناسنا  هب  هانگ  زا  سپ  هک  تسا  یگدنمرـش  تلاح  نامه 
هداد ماجنا  یلاح  رد  مییوگب  هدومن  تحـص  رب  لمح  ار  شراتفر  دیاب  میدـید ، یفالخ  وا  زا  ام  دوخ  ًانایحا  رگا  مینک و  داقتنا  وا  زا  میرادـن 
یقاب دش  مولعم  نآ  دصرد  دون  تلع  دوشیم  هدید  نیدتم  رهاظب  رـشق  زا  هک  یناهانگ  دصرد  زا  نیاربانب  تسا / هتـشادن  یتسرد  شنیب  هک 

دید میهاوخ  مییآرب  قیقحت  ماقم  رد  رگا  تسا و  هعیاش  ینعی  تسین  مولعم  امـش  ام و  يارب  نیدتم  رـشق  زا  نآ  رودص  هک  دـصرد  دـنامیم 
یـصخش هرابرد  هک  میاهدروخرب  دراوم  نیا  زا  يرایـسب  هب  دوخ ، یگدـنز  رد  هک  تسین  راـکنا  لـباق  بلطم  نیا  تسین و  شیب  یتمهت  هک 

/ تسا هدش  ملسم  شیتسردان  ًادعب  هک  میاهدینش  يزیچ 

یعامتجا تراظن 

یمسر یعامتجا  تراظن 

؟ دندادن ناشن  یلمعلا  سکع  تشون  یناطیش  تایآ  هیبش  یباتک  هک  نیرسنء  همیلست  لباقم  رد  دیلقت  عجارم  املع و  ارچ 

شسرپ

؟ دندادن ناشن  یلمعلا  سکع  تشون  یناطیش  تایآ  هیبش  یباتک  هک  نیرسنء  همیلست  لباقم  رد  دیلقت  عجارم  املع و  ارچ 

خساپ
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رظن زا  دوخ  ، زین تاسدقم  هب  نیهوت  هک  نآ  رب  هوالع  تسا . نشور  ًالماک  یهقف  رظن  زا  دـناهدش ، دـترم  هدوب و  ناملـسم  هک  یناسک  مکح 
ای عجارم و  يوـس  زا  يدشرناملـس ، هیـضق  دـننامه  دراوـم ، نیا  هیلک  رد  دـشاب  اـنب  رگا  یلو  تسا . صخـشم  نیعم و  ماـکحا  ياراد  یهقف 

یلعف طیارـش  رد  عوضوم  نیا  ددرگ و  رداصیماکحا  نینچ  کی  یتسیاب  زور  دـنچ  ره  رد  دـسریم  رظن  هب  ددرگ ، رداص  یمکح  نیلوؤسم 
يارب شالت  وا و  زا  یناهج  رابکتـسا  تیامح  نآ  دوب و  یـصاخ  یگژیو  ياراد  يدـشر  ناملـس  هلأسم  اما  دـشاب . ربتعم  نادـنچ  دـناوتیمن 

یـسرد مه  ات  دـنیامن  ذاختا  نآ  ربارب  رد  دـنمورین  يوق و  یعـضوم  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ماما  عوضوم ، نیا  دوب . يو  یناطیـشراکفا  شرتسگ 
يدـترم ره  يارب  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  یلو  دـنربن . ياهرهب  نآ  زا  مسینویهـص ، یناـهج و  رابکتـسا  هک  نآ  مـه  ودـشاب  نارگید  يارب 

هچ یهلا  مکح  تفگ  دـیهاوخ  دوشب . نآ  هعاشا  ثعاـب  دـهد و  سوکعم  هجیتن  هک  اـسب  هچ  تروص  نیا  رد  درک . رداـص  ياهیعالطادـیاب 
رداق اـم  هک  تسه  یهلا  ماـکحا  زا  رگید  يرایـسب  . دـشاب نآ  ماـجنا  رب  تردـق  هک  دـنیآیمرد  ارجا  هب  یتروص  رد  یهلا  ماـکحا  دوشیم ؟
ًالماک ناکم ، نامز و  طیارـش  یتسیاب  سپ  مینک ؟ اـپ  هبییادـص  رـس و  زور  ره  اـهنآ  رـس  رب  دـیاب  اـیآ  مینک ؛ هداـیپ  ناـهج  رد  ار  نآ  میتسین 

J .} دنک ادیپ  ییارجا  هبنج  ددرگ و  رداص  مکح  هاگ  نآ  دوش و  هدیجنس 

. دیئامن هعمج  ماما  تساوخرد  نیلوئسم  زا  درادن  هعمج  ماما  نوچ  سودرف  رهش  يارب 

شسرپ

. دیئامن هعمج  ماما  تساوخرد  نیلوئسم  زا  درادن  هعمج  ماما  نوچ  سودرف  رهش  يارب 

خساپ

نمؤم و مدرم  درک . مادقا  دـیاب  زکرم  ناتـسا و  هعمج  همئا  يراذـگ  تسایـس  ياروش  قیرط  زا  سودرف  رهـش  يارب  هعمج  ماما  نییعت  تهج 
ار بلطم  نیا  امـش  يارب  ام  هک  ینامز  هتبلا  دـننک  هعمج  ماـما  تساوخرد  هماـن  راـموط و  نتـشون  اـب  دـنناوتیم  سودرف  ناتـسرهش  نیدـتم 

لح يارب  میراد و  تیقفوم  يوزرآ  ناشیا  يارب  دنـشاب و  هدـش  بوصنم  سودرف  رهـش  هب  دـیدج  هعمج  ماـما  دـسریم  رظن  هب  میـسیونیم 
. دیشاب سامت  رد  هعمج  ماما  اب  دیناوتیم  تالکشم 

؟ دهد یم  ار  یمالسا  ریغ  ياهراون  شخپ  ءهزاجا  داشرا  ترازو  ارچ 

شسرپ

؟ دهد یم  ار  یمالسا  ریغ  ياهراون  شخپ  ءهزاجا  داشرا  ترازو  ارچ 

خساپ

دیـسیونب و ار  نآ  ندوب  یمالـساریغ  لیالد  هدرب ,  مان  ار  اهراون  هنوگ  نیا  زا  عون  دنچ  دیناوت  یم  رگا  تسین .  شیب  يا  هعیاش  عوضوم  نیا 
هعیاش ناشراک  تکلمم  نیا  رد  يا  هدـع  میوشایوج .  ار  نآ  شخپ  تّلع  مینک و  لاسرا  داشرا  ترازو  هب  اـم  اـت  دـییامن , لاـسرا  اـم  يارب 
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 . تسا يزاس 

؟ دراد یناوخ  مه  نآرق  یتیبرت  ياهشور  اب  هعماج  سرادم و  رد  ینید  تیبرت  میلعت و  ياهشور  ایآ 

شسرپ

؟ دراد یناوخ  مه  نآرق  یتیبرت  ياهشور  اب  هعماج  سرادم و  رد  ینید  تیبرت  میلعت و  ياهشور  ایآ 

خساپ

فده و مود ؛ تسیچ ؟ نآرق  رد  تیبرت  میلعت و  ياهـشور  فده و  لوا ؛ تسا . رما  ود  رد  قیقحت  دـنمزاین  امـش  لاؤس  هب  عماج  خـساپ  . 1.
تسا یهیدب  . 2 ددرگ . یم  راکشآ  امش  لاؤس  خساپ  بلطم  ود  نیا  ندش  مولعم  زا  دعب  تسا ؟ هنوگچ  هعماج  رد  تییرت  میلعت و  ياهشور 
نآرق فدـه  هک :  منکیم  هراشا  لامجا  روطب  اما  تسا  صوصخ  نیا  رد  ینادـیم  یـسررب  نامز و  دـنمزاین  لاؤس  ود  نیا  هب  عماـج  خـساپ 

هب میرک  نآرق  رد  زین  ار  یتوافتم  ياهشور  تسوا و  دشر  ناسنا و  ياهدادعتسا  ندیـسر  تیلعف  هب  مالک  کی  رد  تیبرت ، میلعت و  زا  میرک 
نیا رد  ( 1) نآ دـننام  دـیدهت و  بیغرت و  اـب  هارمه  شزومآ  لمع 2 ) ۀلیـسو  هب  شزومآ  ( 1 هلمج :  نآ  زا  تسا  هدوـمن  هیارا  روـظنم  نـیا 

حالطـصا هب  اـی  دـبای  یم  ار  رظن  دروـم  تقیقح  درف ، هـک  دریگ  یم  تروـص  يا  هنوـگ  هـب  تـسا و  هـیکزت  اـب  جوزمم  يریگارف ، شزوـمآ 
هکلب تسین  تامولعم  نداد  دای  لابندب  نآرق  . دبای یم  ار  نآ  دوجو  مامت  اب  هکلب  دمهف  یم  یلقع  رظن  زا  اهنت  هن  ینعی  دنک . یم  نادـجو " "

تفگ ناوت  یم  لاـمجا  روط  هب  دوـش  یم  هداـیپ  هعماـج  رد  ییاهـشور  نینچ  اـیآ  هک  نیا  رد  . 3 تسا . تخانـش  تفرعم و  داجیا  لاـبند  هب 
رظن دـم  هک  هچنآ  اما  دوش  یم  هدافتـسا  دریگ و  یم  رارق  هجوت  دروم  فلتخم  یگنهرف  تاسـسؤم  سرادـم و  رد  اهـشزومآ  نیا  زا  یـشخب 

هک يدـنلب  فراعم  رب  هوالع  ینعی  تسا . كاپ  یبرم  ینآرق ، تیبرت  طیارـش  زا  یکی  هک  ارچ  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  رتمک  ًالمع  تسا  نآرق 
ات اما  هتفرگ  تروص  هراب  نیا  رد  یبوخ  ًاتبـسن  ياهمادـقا  هچرگ  اذـل  دـشاب . رهاطو  كاپ  دـیاب  زین  دـنک  یم  لقتنم  ار  نآ  هک  یـسک  دراد ،

. تسامراک ییایوپ  لماکت و  بجوم  یجنـس  رظن  مرف  لاسرا  لـیمکت و  میراد . شیپ  رد  ار  ینـالوط  سب  یهار  نآرق  میلاـعت  لـماک  ققحت 
نآرق هاگدید  زا  تیبرت  لیذ  ص512 ، ج1 ، نآرق ، ۀمانشناد  . 1 ذخآم :  عبانم و 

؟ دریگب دیاب  یسک  هچ  ار  اهیباجح  دب  یباجحیب و  همه  نیا  يولج  دییامرفب 

شسرپ

؟ دریگب دیاب  یسک  هچ  ار  اهیباجح  دب  یباجحیب و  همه  نیا  يولج  دییامرفب 

خساپ

یباجحدب و زا  يریگولج  صوصخ  رد  اما  تسا و  نیسحت  ریدقت و  لباق  هعماج  نانز  شـشوپ  باجح و  لابق  رد  امـش  تیلوئـسم  ساسحا 
ناگمه هجوت  دروم  دـیاب  هک  ياهتکن  نیلوا  دوجوم  تیعـضو  صوصخ  رد  میوش .  روآدای  ار  یتاکن  مینادیم  مزال  هعماج  رد  یباجح  یب 
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هیملع هسدقم  ياههزوح  و  اههاگشناد ) سرادم و   ) شزومآ زکارم  ناریدم  تعامج ، هعمج و  ناماما  یگنهرف ، یتموکح  نالوئسم  زا  معا 
لماوع للع و  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  ، دنراد هدهع  رب  ار  هعماج  تیاده  هفیظو  هک  هعماج  يرکف  ناربهر  نابیطخ و  ناگدنیوگ و  مومع  و 
یحارط دوجوم  دنور  هلباقم  يارب  ییاهراکهار  دعب  هلحرم  رد  دننک و  یفاکش  دبلاک  یبایهشیر و  یفاکشوم و  ار  یباجحدب  یباجح و  یب 

یهن رما و  هتـشذگ و  یتنـس  ياههویـش  اهشور و  اب  هک  تسا  نآ  ملـسم  ردق  ینونک  ناهج  رد  رـضاح و  رـصع  رد  دـنیامن . يزیرهمانرب  و 
نودـب رگا  درب . نایم  زا  ارنآ  درک و  هزرابم  هلباقم و  ياهدـیدپ  اب  ناوتیمن  یمومع  راکفا  عاـنقا  ریـسفت و  نییبت و  هیجوت و  نودـب  فرص و 

شـشوپ هب  رابجا  شـشوپ و  یعون  زا  تعنامم  هب  یباجح  یب  یباجحدب و  دـننامه  یعامتجا  ياههدـیدپ  شیادـیپ  لماوع  للع و  ییاسانش 
هلباقم و مچرپ  يزاب  جل  يور  زا  دزاسیم و  راداو  لباقتم  لمعلاسکع  هب  ار  دارفا  هکلب  درادـن  لابند  هب  یتبثم  راثآ  اهنت  هن  میزادرپب  صاخ 

نودب میقتسم و  ریغ  تروصب  وجـشناد  نارتخد  زا  لاس 1372  رد  یـشزومآ  زکارم  زا  یکی  رد  لاثم  ناونع  هب  تشارفا . دـنهاوخرب  هزرابم 
باوج دصرد   95 دـینادیم ؟ مزال  یناسنا  تمارک  يارب  ار  باجح  نتـشاد  اـیآ  دـندوب  هدرک  لاؤس  دـننکب  رکذ  ار  ناـشدوخ  مسا  هک  نیا 

. دنیامنیم ار  یعرش  باجح  تیاعر  دصرد  اهنت 35  دندش  هجوتم  هاگشناد  ياضف  طیحم و  رد  يرهاظ  یـسررب  رد  یلو  دندوب  هداد  تبثم 
رکف ایآ  دننک  ظفح  ار  باجح  ات  دنریگ  رارق  يراشف  تحت  ای  دینک  ظفح  ار  ناتدوخ  باجح  دوش  هتفگ  وجشناد  نارتخد  نیا  هب  رگا  لاح 

دش جراخ  هاگـشناد  برد  زا  هک  نیمه  یلو  درک  دهاوخ  تیاعر  دسرتب  هک  ینامز  ات  ریخ . ًاعطق  دشاب . هتـشاد  یپ  رد  یتبثم  جیاتن  دینکیم 
رد یناوارف  ياههنومن  درک . دـهاوخ  مادـقا  تسیاشان  ياـهراک  یخرب  هب  ییوجماـقتنا  يارب  یهاـگ  و  تشاد و ...  دـهاوخ  رب  ار  شرداـچ 
هب دنک . تیاعر  ار  باجح  ات  دشاب  هتشاد  یبلق  داقتعا  نامیا و  دیاب  نز  تسا . هدش  هدهاشم  تسا  هدوب  دنت  لمعلا  سکع  هجیتن  هک  هعماج 

، تسین يرابجا  روز و  نید  رد  یغلا ....  نم  دشرلا  نییبت  دق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  درک : جـیورت  ار  شـشوپ  باجح و  ناوتیمن  رابجا  روز و 
زا هک  زین  باجح  رابجا . هارکاو و  روز  هب  هن  دریذـپب  ار  دـنوادخ  دـیاب  شدوخ  سکره  هک  تسا  هناهاگآ  يرایتخا و  يدرف و  يرما  نامیا 

شالت دـیاب  ناگمه  یباجحیب  یباجحدـب و  اب  هلباـقم  يارب  دـنمجرا  یمارگ و  رداـم  تسین . ینثتـسم  رما  نیا  زا  تسا  مالـسا  تاـیرورض 
تیلوئسم هنیمز  نیا  رد  مدرم  مامت  اههمانزور و  امیـس ، ادص و  نایهاگـشناد ، نایگنهرف ، نایناحور ، صوصخب  يروشک و  نالوئـسم  دننک ،

نانز و  ، نادنزرف دشوپب و  رداچ  دزرویم  رارـصا  شنادنزرف  هب  هداوناخ  دینک  روصت  لاح  دننک . لمع  گنهامه  مه  اب  دـیاب  همه  دـنراد و 
یمالسا يامیس  یمالسا  يروهمج  يامیـس  رگم  دنـسرپیم  دننکیم  هدهاشم  يرگید  تیعـضو  اب  نویزیولت  هعماج و  رد  ار  رگید  نارتخد 

، دوشیمن تیاعر  هچوک و ...  رازاب و  اههاگشناد و  نویزیولت و  رد  ارچ  تسا  یمالسا  دزرویم  رارصا  هداوناخ  هک  ششوپ  نیا  رگا  تسین 
هب ناشدوخ  دننزب و  مالسا  زا  مد  نالوئـسم  رگا  دنک . ادیپ  رییغت  تسا  نکمم  دوز  یلیخ  دریگ  رارق  رخـسمت  ریقحت و  دروم  رگا  صوصخب 

دایرف رگید  فرط  زا  و  دننکن و ...  لمع  ناشدوخ  ياههدعو  هب  دنزادنین ، هار  ار  مدرم  راک  دنریگب ، هوشر  دننکن ، لمع  یمالسا  تاروتسد 
هعماج رد  هوشر و ...  يزابیتراپ ، یتلادـعیب ، رقف و  یتقو  دراد .  تبثم  رثا  دـینکیم  رکف  ایآ  تفر  نیب  زا  مالـسا  هک  دـنهد  رـس  امالـسا  او 

هعـسوت یمالـسا  تلادـع  یتـقو  دـنکیم و  ادـیپ  شرتـسگ  هعماـج  رد  زین  یباجحدـب  یباـجحیب و  یعاـمتجا و  دـسافم  دـنک . ادـیپ  جاور 
یتقو تفر . دهاوخ  شیپ  حالـص  يوس  هب  هعماج  دشاب و ...  ناسکی  مه  اب  ناشراتفگ  راتفر و  دنـشاب و  راذگتمدخ  مداخ و  نالوئـسم  ، دبای

یمالسا شـشوپ  باجح و  دوشیم و  حالـصا  هعماج  دوخ  هب  دوخ  دننکب  یمالـسا  ینید و  لیاسم  تیاعر  هب  دیقم  ار  دوخ  هعماج  ياضعا 
. زین تافلخت  اب  هلباقم  تسا و  یناگمه  هفیظو  مالسا  هب  لمع  دباییم . جاور 

؟ تسا هدش  دایز  ام  هعماج  رد  یلکلا  تابورشم  شیشح و  راگیـس و  دایتعا و  ثحب  مه  زونه  درذگیم  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  لاس  زا 25  دعب  ارچ 
ارچ هک  تسا  نیا  هدنب  یلـصا  فرح  هلب  هدناشک  یهابت  هب  ار  ام  ناناوج  هک  هعماج  اهدایتعا  همه  ءاشنم  ریخ  یلو  دشاب  رادهدنخ  نم  لاؤس  دـیاش 

... تیآ ا

شسرپ
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دایز ام  هعماج  رد  یلکلا  تابورـشم  شیـشح و  راگیـس و  دایتعا و  ثحب  مه  زونه  درذـگیم  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  لاس  زا 25  دعب  ارچ 
هدنب یلـصا  فرح  هلب  هدناشک  یهابت  هب  ار  ام  ناناوج  هک  هعماج  اهدایتعا  همه  ءاشنم  ریخ  یلو  دشاب  رادهدنخ  نم  لاؤس  دیاش  تسا ؟ هدش 

ار راک  نیا  ماما (  ترـضح  هن  یلو  دنداد  ماجنا  مدرم  داد و  اوتف  ینعی  دنک  مارح  تشاد  تأرج  يزاریـش  ازریم  تیآ ا ... ارچ  هک  تسا  نیا 
دنوشیمن هدـناشک  يدوبان  هطرو  هب  ام  ناـناوج  دـشاب  هتـشادن  دوجو  راگیـس  ياهعماـج  رد  رگا  ارچ ؟ يربهر  مظعم  ماـقم  هن  داد و  ماـجنا 

دوشیم ادیپ  همه  تسدب  یگداس  هب  هک  تسا  نازرا  ردقنآ  اههلیسو  نیا  تمیق  یتح  دوشیم  عورش  راگیس  زا  ردخم  اهدایتعا  مامت  ءاشنم 
حیـضوت دوریمن  يدوبان  فرط  هب  ناوج  عقوم  چـیه  ناموت  دـنکب 30000  رگا  تسا  ناموت  اههناخوراد 300  رد  لکلا  هشیـش  کی  لاـثم 

؟ دیهد

خساپ

رد زین  امش  صیخشت  تسا . ریدقت  نیسحت و  لباق  روشک  زاس  هدنیآ  ناوج و  لسن  هعماج و  هدنیآ  هب  تبسن  امـش  يزوسلد  زادگ و  زوس و 
لوئسم و دهعتم ، يدارفا  هک  میلاحـشوخ  تسا . دنمـشزرا  هجوت و  لباق  رایـسب  زین  نآ  زا  یـشان  تارطخ  دایتعا و  گرزب  لضعم  صوصخ 

لماوع للع و  ردـخم و  داوم  ثحب  دـنوشیم . يروآدای  ارنآ  دـننکیم و  كرد  یبوخ  هب  ار  تالکـشم  دـنراد و  دوجو  هعماـج  رد  زوسلد 
هک هتفرگ  رارق  ناتسناغفا  یگیاسمه  رد  ردخم و  داوم  تیزنارت  ریـسم  رد  ام  روشک  هنافـسأتم  تسا . هدرتسگ  هدیچیپ و  رایـسب  نآ  شرتسگ 

موش هدـیدپ  نیا  اب  نوگانوگ  عطاقم  لحارم و  رد  روشک  نالوئـسم  دـنکیم . دـیلوت  ار  ایند  لـک  هدـش  فرـصم  داوم  دـصرد  زا 90  شیب 
هتفر نیب  زا  ردـخم  داوم  تشز  دـیدپ  اب  هزرابم  هلباقم و  هار  رد  یناسنا ، ریغ  یناسنا و  دایز  ياههیامرـس  نونکات  دـناهدرک و  هزرابم  هشیمه 

تاناکما هچ  دناهدیـسر  تداهـش  هب  یللملا  نیب  ياهفرح  نایچقاچاق  حلـسم و  رارـشا  اب  هلباقم  رد  هک  یمودـخ  ياـهناسنا  رایـسب  هچ  تسا .
نآ یللملا  نیب  داعبا  عوضوم و  یگدـیچیپ  داوم و  لاقتنا  دـیلوت و  میجح  یلو  هدـش  هتفرگ  راکب  نآ  اب  هلباـقم  هار  رد  هک  يداـیز  ناوارف و 

روصت یلو  تسا  هتـشادن  ینادنچ  يدج و  زورب  دومن و  تامدخ  تامحز و  اهـشالت و  نیا  هک  تسا  هدوب  میجح  هدرتسگ و  دایز و  ردقنآ 
ردخم داوم  هدوب . دیعب  مینک . ادیپ  يداتعم  ریغ  دارفا  مه  ینیبهرذ  اب  یتح  میتسناوتیم  الاح  ایآ  تفرگیمن  تروص  اهمادقا  نیا  رگا  دـینک 

لیان ناتدوخ  دیلپ  فادها  هب  دناهتسناوتن  هناتخبشوخ  دناهتشاد  لاحب  ات  هک  یکانرطخ  هدیچیپ و  رایـسب  یللملا  نیب  هدرتسگ و  هدننک  نیمأت 
میناوتب میراودیما  تسا و  شیازفا  هب  ور  روشک  رد  دایتعا  كرت  هناتخبشوخ  یعامتجا  نازیرهمانرب  یماظتنا و  لماوع  دیدج  ریبادت  اب  دنیآ .

نامز هسیاقم  تسین . ارجا  لباق  نامرف  اوتف و  کی  اب  اهنت  ردـخم  داوم  دایتعا و  اب  هلباقم  هتبلا  میهدـب . شهاک  ار  زادـناربنامناخ  لضعم  نیا 
ربدـت و تیناـحور و  تـیعجرم و  هاگتـسد  رادـتقا  تردـق و  دـسریمن  رظن  هـب  حیحـص  تـسرد و  زین  يزاریـش  يازریم  رــصع  اـب  ینوـنک 

فرط زا  تسا . توافتم  زین  مدرم  شنیب  یهاگآ و  نازیم  هچنانچ  تسین . هسیاقم  لباق  زین  نامز  نآ  اب  رـضاح  لاح  رد  مدرم  يریذپتعاطا 
فرـصم عنم  هن  دوب  بناجا  اب  ناریا  تموکح  هاگتـسد  نیگنن  دادرارق  تموکح و  اب  هزرابم  یـسایس و  هبنج  يزاریـش  يازریم  ياوتف  رگید 

رگا زورما  یلو  دشیم . یقلت  تلم  تراسا  بناجا و  هب  کمک  ناونع  هب  فرصم و ...  شورف و  دیرخ و  هکلب  دوبن  فرصم  فرص  وکابنت .
تـسا حرطم  يدرف  یعامتجا  لضعم  کی  ناونع  هب  دارفا  هعماج و  داحآ  يارب  یلو  دراد  يرابکتـسا  رامعتـسا و  دعب  ردخم  داوم  ثحب  هچ 
لـسن زوسلد و  دارفا  ياهنوگ  هب  دـیاب  تسا . یلم  یمزع  یناگمه و  جیـسب  دـنمزاین  دایتعا  لکـشم  لح  ناـگناگیب . بناـجا و  هب  کـمک  هن 

زا دارفا  هک  دوش  حرطم  یمومع  گنهرف  رد  نآ  يارب  یتشز  حـییق و  ناـنچ  نآ  دـنورب و  موش  هدـیدپ  نیا  اـب  هلباـقم  هب  میهف و ...  ناوج و 
لـصاح تیقفوم  دـش  نینچ  رگا  دوشب . یمومع  گـنهرف  دـیاب  داوم  فرـصم  ندوب  حـیبق  دـننکب . یتشز  تحاـبق و  ساـسحا  نآ  فرـصم 

رد تسا  هدش  عنم  لوئسم  تاماقم  هلیسوب  رسمه  ددعت  ایآ  مسرپیم  امـش  زا  تسین . هتخاس  هاگتـسد  دنچ  ای  کی  هدهع  زا  هنرگو  دوشیم 
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هدش گنهرف  نوچ  هدش ، تشز  حیبق و  ددجم  جاودزا  دریذپیمن و  هعماج  ارچ  یلو  تسا  زیاج  نز  دـنچ  نتـشاد  مالـسا  رظن  زا  هک  یلاح 
. تسا

هنافسأتم هک  یبهذم  ریغ  یبهذم و  ياه  هداوناخ  رد  هچ  نارسپ  نارتخد و  تیبرت  صوصخ  رد  یتاریبعت  دیهمت و  هچ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن 
ینید و لوصا  زا  نادنزرف  فارحنا  ياتـسار  رد  هک  یبذاک  ياه  تیباذج  هب  رظن  درادن و  دوجو  نادنزرف  ینید  تیبرت  هب  يدـنبیاپ  دـیقت و  چـیه 

دوجو یتفرعم 

شسرپ

هک یبهذم  ریغ  یبهذم و  ياه  هداوناخ  رد  هچ  نارسپ  نارتخد و  تیبرت  صوصخ  رد  یتاریبعت  دیهمت و  هچ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن 
زا نادنزرف  فارحنا  ياتـسار  رد  هک  یبذاک  ياه  تیباذج  هب  رظن  درادن و  دوجو  نادنزرف  ینید  تیبرت  هب  يدنبیاپ  دـیقت و  چـیه  هنافـسأتم 

ندروآ هار  هب  يارب  تسا و  هدیـشیدنا  هداد  رارق  عاعـش  تحت  ار  ینید  تاغیلبت  ردام و  ردپ و  حیاصن  دراد و  دوجو  یتفرعم  ینید و  لوصا 
؟ درک تسیاب  یم  يراک  هچ  زاس  هدنیآ  لسن  نیا 

خساپ

، هسردـم هداوناـخ ، هعماـج ، ياـضعا  همه  دنتـسین . لوؤـسم  نآ  ربارب  رد  هاگتـسد  اـی  درف  کـی  تسا و  هبناـج  همه  ریگارف و  يرما  تـیبرت 
اب ناوج  لسن  یلاعت  دشر  يارب  دیاب  همه  همه و  دنراد . تیلوؤسم  هعماج  نادنزرف  تیبرت  میلعت و  يارب  نوگانوگ  ياههاگتسدو  تموکح 

یمادـقا هنوگ  چـیه  دوخ  دنرامـشب و  لوؤسم  ار  تلود  ای  دـننادب  لوؤسم  ار  رگیدـکی  دارفا  هک  نیا  دـننک . مادـقا  رتشیب  تیدـج  شـالت و 
زا سپ  هنافـسأتم  دنراد . هدهع  رب  هک  تسا  ینیگنـس  تیلوؤسم  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  یعون  تسا ، تیلوؤسم  زا  رارف  یعون  دننکن ،
ام تلود  هکنیا  زا  میتسه  لـفاغ  میهاوخ و  یم  تلود  زا  ار  زیچ  همه  میهد و  یم  طـبر  تلود  هب  ار  اـه  یناـماسبان  ۀـمه  یمالـسا  بـالقنا 

رداـم و ردـپ و  نادـنزرف  تیبرت  يارب  لوا  هلحرم  رد  هتیعر " نع  لوؤسم  مکلک  عار و  مکلک   " میلوؤسم همه  همه و  میتلود . اـم  میتـسه و 
يارب هعماج  لک  لوؤسم و  ياهداهن  اه و  هاگـشناد  سپـس  یـشزومآ و  رداک  نایبرم و  هسردـم و  دـعب  هلحرم  رد  دنتـسه  لوؤسم  هداوناخ 

رکذـتم میوش و  روآدای  بترم  ار  ناشریطخ  تیلوؤسم  نارگید  هب  دـیاب  اـم  دـنراد . تیلوؤسم  تلیـضف  تفارـش و  اـب  میهف و  یلـسن  تیبرت 
هچ يروشک  هبتریلاع  نالوؤسم  فلتخم و  ياهداهن  اه و  هناخ  ترازو  یـشزومآ و  یگنهرف و  ياهنامزاس  هاگـشناد و  هسردم و  هک  میوش 

وگخـساپ دیاب  لسن  نیا  لابق  رد  هک  میوش  روآدای  نانآ  هب  دیاب  دنراد . هدهع  رب  زورما  لسن  تیبرت  يارب  یـساسح  ریطخ و  ياه  تیلوؤسم 
هتبلا دـنروآراب و  تلیـضف  اب  دنمـشیدنا و  ملاع ، كرحت ، رپ  طاشن ، اب  ایوپ ، یلـسن  ات  دـنریگ  راـکب  ار  شیوخ  دـهج  ّدـج و  همه  دنـشاب و 

نافوط لیـس و  ربارب  رد  زورما  لسن  مینک  یم  ساسحا  هک  امـش  ام و  مینک  تلفغ  ناـمدوخ  تیلوؤسم  زا  دـیابن  يروآداـی  نیا  اـب  ناـمزمه 
هب نارگید  رگا  ایآ  میراد . يریطخ  رایـسب  تیلوؤسم  لسن  نیا  ربارب  رد  دراد  رارق  نوگانوگ  تاـفارحنا  عاونا  یگنهرف و  مجاـهت  نیگمهس 

. مینک تیادـه  ار  رفن  کی  یتح  میتسین  رداق  ام  ایآ  میهدـب . ماجنا  تسا  هتخاس  نامتـسد  زا  هچنآ  دـیابن  زین  ام  دـندرکن  لـمع  ناـش  هفیظو 
هب تسد  زین  دوخ  میوش  یم  روآدای  ار  ناش  تیلوؤسم  نارگید  هب  هکنیا  اب  نامزمه  میراد  یـساسحا  نینچ  هک  ام  زا  مادک  ره  دـینک  روصت 

لقادح ام  زا  مادـک  ره  رگا  دـش ، دـهاوخ  هچ  میهد ، ماجنا  تسا  هتخاس  نامتـسد  زا  هچنآ  یلعف  لسن  تیبرت  تیادـه و  يارب  میوش و  راک 
میا هتفرگ  دای  همه  هک  سوسفا  یلو  دـنبای  یم  تیادـه  ناناوج  زا  یعیـسو  شخب  مینک  ظفح  هانگ  اطخ و  زا  مینک و  تیادـه  ار  رفن  کـی 

هک ییاج  ات  مینک و  لمع  شیوخ  هفیظو  هب  نامدوخ  مه  مینک و  داقتنا  مه  دـیاب  تسین . یفاک  یلو  تسا  بوخ  داقتنا  هتبلا  هک  مینک  داقتنا 
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یناگمه شالت  اب  زج  تیبرت  مینک . هدافتسا  ناوج  لسن  تیاده  يارب  اههاگتسد  ناگتـسب و  دوخ و  ناکما  ناوت و  زا  تسا  رودقم  ام  يارب 
. هدیا نیا  يوسب  شیپ  سپ  تسین . رودقم  رکفت  و 

میناوت یم  ام  ایآ  دوش  یم  رتمک  دارفا  نیا  شـشوپ  و  دوش . یم  هدوزفا  اهنآ  دادـعت  رب  زور  هب  زور  دوش و  یمن  هتفرگ  یباجح  یب  ولج  لیلد  هچ  هب 
دریگب و تسد  هب  هحلـسا  يدرف  رگا  ام  لیلد  هچ  هب  دـنیامن . تیاعر  ار  باجح  ناشدوخ  هک  دوش  تسرد  دارفا  نیا  گنهرف  هک  ینامز  ات  مینک  ربص 

هتساوخ

شسرپ

یم ام  ایآ  دوش  یم  رتمک  دارفا  نیا  شـشوپ  و  دوش . یم  هدوزفا  اهنآ  دادعت  رب  زور  هب  زور  دوش و  یمن  هتفرگ  یباجح  یب  ولج  لیلد  هچ  هب 
هب هحلـسا  يدرف  رگا  ام  لیلد  هچ  هب  دنیامن . تیاعر  ار  باجح  ناشدوخ  هک  دوش  تسرد  دارفا  نیا  گنهرف  هک  ینامز  ات  مینک  ربص  میناوت 

دنا و هتفرگ  هناشن  ار  نیملـسم  حور  باجح  یب  دارفا  نیا  یلو  دـنریگ  یم  ار  وا  ولج  همه  دـشکب  ار  یـسک  دـشاب  هتـساوخ  دریگب و  تسد 
اهنآ دنک  یمن  تأرج  یـسک  هک  دنا  هدش  دایز  باجح  یب  دارفا  نیا  يور  يردق  هب  دننک و  یمن  یمادقا  هنیمز  نیا  رد  نیلوئـسم  هنافـسأتم 

؟ ریخ ای  تسا  هدرک  يرکف  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  يروهمج  مالسا و  ایآ  میریگ  یم  سکع  ۀجیتن  نوچ  دنکب  فورعم  هب  رما  ار 

خساپ

زین يولهپ و  سوحنم  هلـسلس  تموکح  نرق  مین  دودـح  رد  هشیر  راتفر  هنوگ  نیا  تساـم . هعماـج  ینونک  تالـضعم  زا  یباجحدـب  هلأـسم 
اهنآ زا  هناروکروک  دیلقت  و  برغ ، ربارب  رد  یگتخابدوخ  هنافسأتم  میرذگب ، هک  هلأسم  یخیرات  هشیر  اههتـشذگ و  زا  دراد . برغ  تاغیلبت 

هک هچنآ  همه  دوـجو  اـب  هتبلا  دـیاهدرک . هئارا  ار  نآ  زا  ییاـههشوگ  امـش  هک  تـسا  هدروآ  دـیدپ  ار  یتیعـضو  ًاـعومجم  یتسرپتوهـش  و 
يدایز دودـح  ات  تسا و  رتهب  یمالـسا  رگید  ياهروشک  هب  تبـسن  تفع  ظفح  باـجح و  رظن  زا  اـم  هعماـج  یمومع  تیعـضو  دیاهتـشون 

هنوگ نآ  هب  لیامت  یعون  تالجم  اهملیف و  دـننام  یگنهرف  تالوصحم  هلیـسو  هب  برغ  نیگنـس  تاغیلبت  رثا  رد  یلو  دراد . دوجو  تاعارم 
نآ جیاتن  هک  یگنهرف  يداینب  راک  فلا ) درک : مادقا  نآ  حالصا  هب  قیرط  ود  زا  دیاب  هک  ددرگیم  هدهاشم  هعماج  زا  یحوطس  رد  اهراتفر 

هدـیاف دـیفم  يرگید  یهارمه  نودـب  هلوقم  ود  نیا  زا  کی  ره  یکیزیف . راتفر  لرتنک  ینوناـق و  راـک  ب ) ددرگ . رهاـظ  دـعب  ياـهههد  رد 
تروص نیلوئسم  تلود و  يوس  زا  یناوارف  تامادقا  قوف  ياههنیمز  رد  دش . دهاوخ  هنوراو  ریثأت  تسکش و  هب  رجنم  ًاتیاهن  دوب و  دهاوخن 

اب تـسا  دـیما  تـسا . هدرک  زورب  لـماک  روـط  هـب  نآ  راـثآ  برغ ، يوـس  زا  هدــننک  یثـنخ  تاـغیلبت  مـکارت  لـیلد  هـب  یلو  تـسا ، هـتفرگ 
تیعـضو دوبهب  ددرگ . لـصاح  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  ياـهتیقفوم  هدـنیآ  رد  ینوناـق  یگنهرف و  هدـش  باـسح  قیقد و  ياـهيزیرهمانرب 

اب یتسیاب  نارگید  داشرا  تهج  رد  يدرف ، فیلاکت  رب  هوالع  اتـسار  نیا  رد  دراد . یعامتجا  یگنهرف و  عیـسو  يزیر  همانرب  هب  زاین  باجح 
، ینورد لماوع  زا  روظنم  ینورد : لماوع  فلا ) دوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  هعماج  رد  یباجح  دـب  لماوع  درک . شالت  نالک  ياـههمانرب 
، یـسایس متـسیس  هعماج و  کی  دارفا  درکلمع  زا  یـشان  هتـشاد و  تلاخد  هدـیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  رد  هک  تسا  ییاـههّفلؤم  هعومجم 

تسا يدوجوم  ناسنا  یتخانشناور  یتخانشناسنا و  رظن  زا  فلا -) تسا : ترابع  اهنآ  نیرتمهم  تسا . نآ  رب  مکاح  یگنهرف  یعامتجا و 
يوریپ ییاناوت  مه  دراد و  ار  یناسنا  لامک  بتارم  ندرک  یط  تسرد و  هار  باختنا  ییاناوت  مه  ینعی ، دشابیم ، رایتخا  تردـق  ياراد  هک 

رب ( 1) ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلَا  ُهاْنیَدَه  انِإ  دیامرفیم : نآرق  ار و  طوقـس  طاطحنا و  جرادـم  ندرک  یط  یناسفن و  ياهاوه  لایما و  زا 
هدـش و نییبت  هعماج  هرادا  يارب  یمالـسا  فراعم  اهشزرا و  ماکحا ، زا  يرایـسب  هک  ام - یمالـسا  هعماج  دـننام  ياهعماـج  رد  ساـسا  نیا 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 625 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لصا نیا  هب  دوشیم ، هتفرگ  هدیدان  دارفا  یخرب  فرط  زا  باجح ) دننام   ) یهلا ماکحا  زا  یـضعب  تسین - ياهناهب  رذع و  هنوگ  چیه  ياج 
هک تسا  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  هعماج ، رد  یباجحدب  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  رگید  ترابع  هب  ددرگیم . زاب  یتخانشناور  رـصنع  و 

ناگناگیب لباقم  رد  یخرب  ییارگلمجت ، لیبق  زا  يرهاظم  رد  دشابیم و  تسا و ...  تیصخش  لزلزت  اوقت ، نامیا و  فعض  زا  یـشان  دوخ 
دارفا ياوقت  نامیا و  تیوقت  نآ و  یتخانـشناور  لماوع  اب  هلباقم  لضعم ، نیا  زا  هعماج  حالـصا  ياههار  زا  یکی  دـنکیم . ادـیپ  دومن  و ...
میرک نآرق  دـشابیم . هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  تاررقم  نیزاوم و  یهلا و  ماکحا  يارجا  رد  نانآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ، تیوقت  هعماـج و 

رد ار  هچنآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دهدیمن ، رییغت  ار  یموق  چیه  تشونرـس  دـنوادخ  ْمِهِـسُْفنَِأب . ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللَا ال  َّنِإ  دـیامرف :
رد هژیو  هب  یبرغ  گنهرف  شرتسگ  يارب  يولهپ  میژر  تامادقا  هب  هک  هلأسم  نیا  یخیرات  ياههشیر  ب -) ( 2 .) دنهد رییغت  تسا  ناشدوخ 

ار یباجحیب  دـنک و  فارحنا  نیا  راچد  ار  ام  هعماج  زا  یـشخب  تسناوت  هک  ددرگیم ، رب  باجح  فشک  يراب و  دـنبیب و  یگنهرب ، دـعب 
نارود زا  یشان  ياضف  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  اب  دنچ  ره  لضعم ، نیا  ور  دنور  دروآرد . شزرا  راجنه و  کی  تروص  هب  اههداوناخ  رد 
طیحم رییغت  زا  دـعب  دومن و  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  ياههشیر  اههگر و  يددـعتم ، لیالد  هب  یلو  دـش  لرتنک  يدایز  دـح  ات  سدـقم ، عافد 

یهاتوک و ج -) درک . ادیپ  زورب  روهظ و  لاجم  هرابود  سدقم ، عافد  بالقنا و  زا  لصاح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هلصاف  هعماج و  یشزرا 
شرتسگ رگید  لیاسو  زا  نآ ، هب  ندیـشخب  قیمعت  یمالـسا و  ماکحا  اهشزرا و  تیبثت  رد  روشک  یگنهرف  نـالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب 

، یجراـخ ياـهراشف  یلیمحت ، گـنج  یمالـسا ، بـالقنا  تیبـثت  زا  یـشان  تالکـشم  دوـجو  تلع  هب  هـک  تـسا  ینتفگ  . تـسا یباجحدـب 
فرص روما  نیا  هب  یتلود  ياههاگتسد  نالوؤسم و  يژرنا  تقو و  نیرتشیب  هک  دش  ثعاب  یـسایس و ... يداصتقا ، نوگانوگ  ياههرـصاحم 

یمالـسا ماـکحا  اـهشزرا و  قیمعت  تیبثت و  تهج  رد  ییاـههمانرب  راـکهار و  يارجا  هعماـج و  یگنهرف  لـئاسم  هب  ینادـنچ  هجوت  دوش و 
رد عیرست  روظنم  هب  هک  يزرا و )... یلوپ و  ياهتسایـس  لیبق  زا   ) لاس 1368 زا  دعب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  زا  یـضعب  د -) ددرگن . لوذبم 

، يداـم ياـهراجنه  يوـس  هب  هعماـج ، ياـهشزرا  رییغت  بجوـم  هتـساوخان  تفرگ ، ماـجنا  تعنـص و ... يداـصتقا ، دـشر  هعـسوت و  دـنور 
داـشرا و ترازو  هـلمج  زا   ) یگنهرف ياههاگتــسد  زا  یخرب  بولطماـن  یفنم و  درکلمع  دـیدرگ ه -) یتسرپلـمجت و ... ییارگكردــم ،

تالیهست زا  دافتسا  اب  دنرادن و  یمالسا  ماظن  هب  يداقتعا  چیه  هک  يرصانع  دارفا و  هب  نداد  نادیم  و  ریخا ) ياهلاس  رد  هتسباو  تاعوبطم 
يولهپ و نارود  طحنم  دـساف  گـنهرف  جـیورت  رـشن و  تاـبجوم  هعماـج ، تراـظن  نودـب  زاـب و  ياـضف  داـشرا و  ترازو  يونعم  يداـم و 

مظعم ماـقم  هک  ياهنوگ  هب  دـندومن  هدولآ  مومـسم و  تدـش  هب  ار  روشک  یگنهرف  عاـضوا  مهارف و  ار  برغ  عـماوج  رب  مکاـح  ياهـشزرا 
هب رجنم  تیاهن  رد  هک  دندومن  مالعا  داشرا  ترازو  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاضران  هداد ، یگنهرف  نیلوئـسم  هب  دـیدش  ياهرادـشه  يربهر 
دب یباجح و  یب  اب  هزرابم  رد  نآ  زا  دعب  بالقنا و  هیلوا  ياهلاس  رد  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  زا  یخرب  و -) دـیدرگ . داشرا  ریزو  يافعتـسا 

یهلا مکح  نیا  هب  ینیبدـب  راـجزنا و  رفنت و  ندـمآ  دوـجوب  ثعاـب  یکیزیف و ... زیمآتنوـشخ و  ياهـشور  هدافتـسا  لـیبق  زا  دـش  یباـجح 
داحا فرط  زا  دنمماظن  هدرتسگ و  ریگارف و  تروص  هب  یلم  تراظن  ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  ندشن  ارجا  ز -) دیدرگ .
لماع نیرتمهم  ینوریب : لماوع  ب ) تسا . هدش  هدرمش  ینما و ... ان  داسف ، زا  هعماج  تمالس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاور  رد  هک  هعماج ،

فیعـضت ناوج ، لـسن  ندومن  تیوـه  یب  يارب  اـم ، یّلم  یمالـسا و  ياـهشزرا  هب  برغ  هبناـج  همه  هدرتـسگ و  یگنهرف  مجاـهت  ینوریب 
يرازفامرن زا  معا  يژولونکت - لیاسو  نیرتهتفرشیپ  زا  هدافتسا  اب  ناریا  رد  یمالسا  ماظن  تسکـش  تیاهن  رد  مدرم و  رد  یتدیقع  ياهرواب 

رهاظم اهشزرا و  گـنهرف و  ندومن  مکاـح  تهج  رد  يداـصتقا و ... یگنهرف و  ياـههصرع  رد  لـخاد  هتـسباو  رـصانع  يرازفاتخـس ، و 
رد یباجح  دب  لضعم  یمالسا ، بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  مغریلع  هنافسأتم  هک  هدیدرگ  ببس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ  ندمت 

دـشابیم ینیبشیپ  لباق  راکهار  ود  تشز  هدـیدپ  نیا  اب  هلباقم  دروخرب و  ياههار  دروم  رد  اـما  دـشاب . هتـشاد  دوجو  اـم  یمالـسا  هعماـج 
راک ب -) دـشاب . دـنمراجنه  هدـش و  باسح  دـیاب  دروخرب  نیا  هتبلا  نیفلختم  اب  تردـق  عضوم  زا  دروخرب  یکیزیف و  ياهراکهار  فلا -)

. تسا نکممان  يّدح  ات  راوشد و  رایسب  یتلود ، ياههاگتسد  قیرط  زا  یکیزیف و  تروص  هب  هدیدپ  نیا  اب  دروخرب  ًاملسم  یگنهرف . يداینب 
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تیناقح میناوتن  میشاب و  هتشادن  قطنم  لالدتسا و  میوش ، دراو  روز  قیرط  زا  میهاوخب  ًافرص  یمالسا  ششوپ  سابل و  هلئسم  رد  ام  رگا  اریز 
دارفا و یعامتجا  یـصخش و  یگدـنز  فلتخم  داعبا  رد  یهلا  هضیرف  نیا  يارجا  تاکرب  دـیاوف و  تبثم و  راـثآ  یمالـسا ، شـشوپ  موزل  و 
هب تاعوبطم و ... یعمج و  ياههناسر  یگنهرف و  ياههاگتسد  زا  هدافتسا  اب  ياهشیر  قیمع و  رمتسم  یگنهرف  راک  اب  ار  باجح و ... هفسلف 
هب یبرغ  ياهـشزرا  جاور  یباجحدب و  شرتسگ  جاور و  رظتنم  دـیاب  هنافـسأتم  مینک ، تباث  ناهرب ، لیلد  هئارا  تروص ، نیرتهب  نیرتابیز و 

مامتها دیامن  يرای  یعامتجا  لضعم  نیا  اب  هلباقم  رد  ار  ام  دناوتیم  هک  يرگید  مهم  لماع  میشاب . نامیمالـسا  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص 
لمع دراو  يدـج  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  هعماج  رگا  تسا  یهیدـب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماـجنا  هب  هعماـج  يدـج 
رتهب زین  یگنهرف  ياههاگتـسد  دزاـس  یلمع  هدـیدرگ ، نیعم  سدـقم  عرـش  رد  هک  یبتارم  طیارـش و  اـب  قبطنم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دوش و 

یگنهرف یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداع ، دادـح  - 1 ك : رتشیب ر . یهاگآ  يارب  دنیامن . مادـقا  یعامتجا  لضعم  نیا  لح  رد  دـنناوتیم 
هیآ 3 ناسنا ، ( 1 ذخآم : عبانم و  باجح . هلأسم  يرهطم ، دیهـش  اهشزرا 4 . بالقنا و  ملعوذ ، یلع  داضت 3 . هعـسوت و  روپعیفر ، زرمارف  . 2

هیآ 11 دعر ، ( 2

دناد یم  گرزب  رطخ  ار  نآ  دنز و  یم  نآ  كرت  زا  مد  تلود  ارچ  سپ  دشاب  یم  تایناخد  ردخم و  داوم  ام  هعماج  ياه  یتخبدب  نیرتگرزب  زا  یکی 
هللا تیآ  لثم  دننک  یمن  مارح  ار  نآ  يربهر  مظعم  ماقم  ارچ  دنک و  یم  دـیلوت  تایناخد  تلود  دوخ  ارچ  دـنیوگ . یم  یجیردـت  گرم  دایتعا  و 

؟ يزاریش

شسرپ

رطخ ار  نآ  دـنز و  یم  نآ  كرت  زا  مد  تلود  ارچ  سپ  دـشاب  یم  تاـیناخد  ردـخم و  داوم  اـم  هعماـج  ياـه  یتخبدـب  نیرتگرزب  زا  یکی 
مارح ار  نآ  يربهر  مظعم  ماقم  ارچ  دـنک و  یم  دـیلوت  تایناخد  تلود  دوخ  ارچ  دـنیوگ . یم  یجیردـت  گرم  دایتعا  دـناد و  یم  گرزب 

؟ يزاریش هللا  تیآ  لثم  دننک  یمن 

خساپ

ندیـشک يزاریـش : ماکم  هللا  تیآ  ترـضح  هباشتم . ررـض  نتـشاد  تروص  رد  تسا  مارح  راگیـس  لامعتـسا  يا : هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
هچنانچ ینارکنل : لضاف  هللا  تیآ  ترـضح  تسا . مارح  دـشاب  هتـشاد  یمهم  ررـض  عالطا  لـها  قیدـصت  هب  رگا  تاـیناخد  عاونا  راـگیس و 

ره يارب  یناگیاپلگ : یفاص  هللا  تیآ  ترـضح  دـنک . كرت  ار  نآ  ررـض  مدـع  تروص  رد  نآ  هب  داتعم  تسین و  زیاج  دوش  داـیتعا  بجوم 
هللا تیآ  ترـضح  دوش . كرت  تسا  نآ  رتهب  تسین  یبوخ  راـک  يزیربـت : هللا  تیآ  رـضح  تسین . زیاـج  دـشاب  هتـشاد  هبّدـعتم  ررـض  سک 
عمج رد  ندیشک  راگیس  دشکب و  تسین  زیاج  دراد  کلهم  ياه  يرامیب  دننام  یمهم  ررض  وا  يارب  راگیس  دناد  یم  هک  یـسک  یناتـسیس :
هدنیآ هب  تبـسن  امـش  يزوسلد  زادگ و  زوس و  تسین . زیاج  يویر  نارامیب  دننام  دراد  یمهم  ررـض  وا  يارب  هک  دـشاب  رـضاح  یـسک  رگا 

تارطخ دایتعا و  گرزب  لضعم  صوصخ  رد  زین  امـش  صیخـشت  تسا . ریدـقت  نیـسحت و  لباق  روشک  زاس  هدـنیآ  ناوج و  لسن  هعماـج و 
تالکشم دنراد و  دوجو  هعماج  رد  زوسلد  لوئسم و  دهعتم ، يدارفا  هک  میلاحشوخ  تسا . دنمشزرا  هجوت و  لباق  رایـسب  زین  نآ  زا  یـشان 

. تسا هدرتسگ  هدیچیپ و  رایـسب  نآ  شرتسگ  لماوع  للع و  ردـخم و  داوم  ثحب  دـنوشیم . يروآدای  ارنآ  دـننکیم و  كرد  یبوخ  هب  ار 
لک هدش  فرـصم  داوم  دصرد  زا 90  شیب  هک  هتفرگ  رارق  ناتـسناغفا  یگیاسمه  رد  ردـخم و  داوم  تیزنارت  ریـسم  رد  ام  روشک  هنافـسأتم 

ياههیامرـس نونکات  دناهدرک و  هزرابم  هشیمه  موش  هدـیدپ  نیا  اب  نوگانوگ  عطاقت  لحارم و  رد  روشک  نالوئـسم  دـنکیم . دـیلوت  ار  ایند 
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رد هک  یمودـخ  ياهناسنا  رایـسب  هچ  تسا . هتفر  نیب  زا  ردـخم  داوم  تشز  هدـیدپ  اب  هزرابم  هلباقم و  هار  رد  یناـسنا ، ریغ  یناـسنا و  داـیز 
راکب نآ  اب  هلباقم  هار  رد  هک  يدایز  ناوارف و  تاناکما  هچ  دناهدیسر  تداهش  هب  یللملا  نیب  ياهفرح  نایچقاچاق  حلـسم و  رارـشا  اب  هلباقم 

هک تسا  هدوب  میجح  هدرتسگ و  دایز و  ردـقنآ  نآ  یللملا  نیب  داعبا  عوضوم و  یگدـیچیپ  داوم و  لاقتنا  دـیلوت و  مجح  یلو  هدـش  هتفرگ 
ایآ تفرگیمن  تروص  اهمادقا  نیا  رگا  دینک  روصت  یلو  تسا  هتـشادن  ینادنچ  يدج و  زورب  دومن و  تامدـخ  تامحز و  اهـشالت و  نیا 

دیاب تسا و  دارفا  زا  يرایـسب  يایند  هدننک  نیمأت  ردخم  داوم  دوب  دیعب  مینک . ادیپ  يداتعم  ریغ  دارفا  مه  ینیبهرذ  اب  یتح  میتسناوتیم  الاح 
اب هلباقم  يارب  رابکتـسا  رامعتـسا و  هدمع  مهم و  رازبا  زا  یکی  زوسنامناخ  داوم  نیا  دوشیم . هرادا  ناتـسناغفا  روشک  نآ ، نالک  دـمآرد  اب 

یهابت و هب  ار  ام  هعماج  دـنهاوخیم  ام  روشک  مدرم  ناـناوج و  ندرک  هدولآ  زا  هدافتـسا  اـب  نانمـشد  تسا . یناریا  ناملـسم و  ناوج  لـسن 
هب دناهتـسناوتن  هناتخبـشوخ  دناهتـشاد  لاحب  ات  هک  یکانرطخ  هدـیچیپ و  رایـسب  یللملا  نیب  هدرتسگ و  موجه  همه  اب  یلو  دـنناشکب  يدوبان 
هب ور  روشک  رد  دایتعا  كرت  هناتخبـشوخ  یعامتجا  نازیرهمانرب  یماظتنا و  لماوع  دـیدج  ریبادـت  اـب  دـنیآ . لـیان  ناـشدوخ  دـیلپ  فادـها 

اوتف و کی  اب  اهنت  ردـخم  داوم  دایتعا و  اب  هلباـقم  هتبلا  میهدـب . شهاـک  ار  زادـناربنامناخ  لـضعم  نیا  میناوتب  میراودـیما  تسا و  شیازفا 
هاگتـسد رادـتقا  تردـق و  دـسریمن  رظن  هب  حیحـص  تسرد و  زین  يزاریـش  يازریم  رـصع  اب  ینونک  نامز  هسیاقم  تسین . ارجا  لباق  نامرف 

شنیب یهاگآ و  نازیم  هچنانچ  تسین . هسیاقم  لباق  زین  نامز  نآ  اب  رـضاح  لاح  رد  مدرم  يریذـپتعاطا  ربدـت و  تیناـحور و  تیعجرم و 
تموکح هاگتـسد  نیگنن  دادرارق  تموکح و  اـب  هزراـبم  یـسایس و  هبنج  يزاریـش  يازریم  ياوتف  رگید  فرط  زا  تسا . تواـفتم  زین  مدرم 

تراسا بناجا و  هب  کمک  ناونع  هب  فرصم و ...  شورف و  دیرخ و  هکلب  دوبن  فرصم  فرص  وکابنت . فرصم  عنم  هن  دوب  بناجا  اب  ناریا 
کی ناونع  هب  دارفا  هعماج و  داحآ  يارب  یلو  دراد  يرابکتـسا  رامعتـسا و  دُعب  ردـخم  داوم  ثحب  هچ  رگا  زورما  یلو  دـشیم . یقلت  تلم 
دیاب تسا . یلم  یمزع  یناگمه و  جیسب  دنمزاین  دایتعا  لکـشم  لح  ناگناگیب . بناجا و  هب  کمک  هن  تسا  حرطم  يدرف  یعامتجا  لضعم 

گنهرف رد  نآ  يارب  یتـشز  حـبق و  ناـنچ  نآ  دـنورب و  موش  هدـیدپ  نیا  اـب  هلباـقم  هب  میهف و ...  ناوج و  لـسن  زوسلد و  دارفا  ياهنوگ  هب 
رگا دوشب . یمومع  گنهرف  دیاب  داوم  فرـصم  ندوب  حیبق  دـننکب . یتشز  تحابق و  ساسحا  نآ  فرـصم  زا  دارفا  هک  دوش  حرطم  یمومع 

تاماقم هلیسوب  رسمه  ددعت  ایآ  مسرپیم  امـش  زا  تسین . هتخاس  هاگتـسد  دنچ  ای  کی  هدهع  زا  هنرگو  دوشیم  لصاح  تیقفوم  دش  نینچ 
تشز حیبق و  ددجم  جاودزا  دریذپیمن و  هعماج  ارچ  یلو  تسا  زیاج  نز  دنچ  نتشاد  مالـسا  رظن  زا  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  عنم  لوئـسم 

يدومحم نسحم  دیس  ص147ـ148 ، ج1 ، دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  ذخآم : عبانم و  تسا . هدش  گنهرف  نوچ  هدش ،

ار نز  تمرح  کته  بابسا  هک  دوشیم  شخپ  نویزیولت  امنیـس و  رد  ییاهملیف  يونعم  روما  باجح و  شزرا  هب  هجوت  اب  ام  یمالـسا  هعماج  رد  ارچ 
تسا لوئسم  یسک  هچ  دزاسیم ؟ رادهشدخ  ار  هعماج  تیونعم  یکاپ و  هدرک و  مهارف 

شسرپ

کته بابـسا  هک  دوشیم  شخپ  نویزیولت  امنیـس و  رد  ییاـهملیف  يونعم  روما  باـجح و  شزرا  هب  هجوت  اـب  اـم  یمالـسا  هعماـج  رد  ارچ 
تسا لوئسم  یسک  هچ  دزاسیم ؟ رادهشدخ  ار  هعماج  تیونعم  یکاپ و  هدرک و  مهارف  ار  نز  تمرح 

خساپ

رد یمالسا  تانوئش  زا  رود  هب  تشز و  ياههنحص  اب  هک  تسا  یتایرـشن  اهملیف و  ام  یعامتجا  تالـضعم  زا  یکی  هنافـسأتم  زیزع ، تسود 
رد روما  نیا  هک  اجنآ  زا  اما  تسا  هدـیدرگ  هعماج  زوسلد  یبهذـم و  رـشق  ندروخ  لد  نوخ  ثعاـب  نیا  هک  دوشیم  شخپ  هعماـج  حـطس 
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. دنهد رکذت  تاماقم  نآ  هب  دیاب  ناهاوخریخ  تسا  یمالسا  داشرا  ترازو  تیلوئسم  ۀطیح 

؟ دنهدیمن رکذت  عجارم  رگید  ربهر و  ارچ  و  دوشیمن ؟ تیاعر  باجح  ینویزیولت  ياههمانرب  رد  ارچ  هدمآ ، نآرق  رد  باجح  لصا  هک  نیا  اب 

شسرپ

رکذـت عجارم  رگید  ربـهر و  ارچ  و  دوـشیمن ؟ تیاـعر  باـجح  ینوـیزیولت  ياـههمانرب  رد  ارچ  هدـمآ ، نآرق  رد  باـجح  لـصا  هک  نیا  اـب 
؟ دنهدیمن

خساپ

شنیرفآ زاغآ  زا  هراومه  هک  تسا  یبلطم  دـساف ، دارفا  فرط  زا  عامتجا  نیب  رد  یباجحدـب  اشحف و  داسف ، جـیورت  یعاـمتجا و  تاـفارحنا 
رکف و مارم ، زا  دـسفم  تاجح و  دـب  دارفا  ًاعطق  دـناهدوب . ریگرد  دارفا  نیا  اب  هشیمه  یهلا  ياـیلوا  ماـظع و  ياـیبنا  تسه و  هدوب و  ناـسنا 
هک دبلطیم  يرادهـشیر  يدج و  یگنهرف و  راک  داسف ، رهاظم  نیا  اب  هلباقم  ینونک ، عطقم  رد  دـنرود . اهگنـسرف  ادهـش  ایلوا و  ياهتـساوخ 

ناناملسم درف  درف  يارب  هفیظو  کی  ناونع  هب  داسف ـ  یباجحدب و  زا  يریگشیپ  هلباقم و  يارب  دنرامگ . تمه  نآ  هب  نالوئـسم  مدرم و  دیاب 
رب رظان  رضاح و  هشیمه  ار  دنوادخ  هک  دسرب  رواب  زا  ۀلحرم  نیا  هب  یـسک  رگا  ینید : ياهرواب  تیوقت  . 1 دوشیم : هراشا  راک  هار  دنچ  هب   ـ
هب رما  . 3 شزرا : کی  ناونع  هب  باجح  ندناسانش  یمالـسا و  لیـصا  گنهرف  يایحا  . 2 دنکن . هانگ  دنکیم  یعـس  رگید  دنادب  شیاهراک 

یهلا نید [  [ نارواـی هراـبرد  نآرق  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  اهـشزرا  دـض  اـب  هزراـبم  شور  نیرتـهب  رکنم : زا  یهن  فورعم و 
او هدیدنـسپ  ياهراک  هب  دـنهدیم و  تاکز  دـنرادیم و  اپ  رب  زاـمن  میهد ، ییاـناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  نوچ  هک  یناـسک  ناـمه  ; " دـیامرفیم
زا یکی  زورما  الاو : ياهوگلا  ندناسانش  . 4 ( 41 جح ، " . ) تسادخ نآ  زا  اهراک  همه  ماجرف  دنرادیم و  زاب  دنـسپان  ياهراک  زا  دنرادیم و 

یناگدنز تسین ; انـشآ  مالـسا  خیرات  دنلب  ياههرهچ  اب  تسا  هتـسیاش  هتـسیاب و  هک  نانچ  نآ  ناملـسم  نز  هک  تسا  نیا  يدج  ياهفـسأت 
نمؤم نز  يارب  دیاب  رـصاعم  هتـشذگ و  خیرات  يالاو  ياههرهچ  رگید  وبنیز  ترـضح  اروشاع  روآمایپ  شدنمورب  دنزرف  3 و  ارهز ترضح 

; دـیامن شقن  يافیا  دـنک و  ادـیپ  روضح  هعماج  رد  دـناوتیم  تناتم  راقو و  تیـصخش ، تیوه ، ظفح  اب  ناس  هچ  درگنب  ات  دوش  هداد  ناـشن 
(".ر.ك: دـینک يوریپ  نم  زا  دـیرادیم ، تسود  ار  دـنوادخ  رگا  وگب : ربماـیپ ) يا  ( ) 31 نارمعلآ ، ;  ) ِینوُِعبَّتاَـف َهَّللا  َنوُّبُِحت  مـتنک  نإ  لـق  "

يامیـس ياـههمانرب  زا  یخرب  رد  رگا  یمالـسا ). تاـغیلبت  رتفد  ، 189 ص 180 ـ  هداز ، یحاـتف  هیحتف  تنـس ، نآرق و  هاگدـید  زا  باـجح 
ربهر و دـنیامن ، رکنم  زا  یهن  دـنهد و  رکذـت  دـنفّلکم ، مدرم  ۀـمه  تسا و  رکنم  کی  نیا  دوشیمن ، تیاـعر  باـجح  یمالـسا ، يروهمج 
هب امیس  ادص و  هدش و  هتساک  تارکنم  زا  دنهد ، رّکذت  عجارم ، ربهر و  اب  ماگمه  نانمؤم  ۀمه  رگا  دناهداد . رّکذت  اهراب  مه ، دیلقت  عجارم 

، دریگ تروص  يرکنم  یتلود ، زکارم  زا  یخرب  رد  رگا  تسا . شدوخ  راک  لوئسم  سک  ره  نمض  رد  دش . دهاوخ  رتکیدزن  ینید  فادها 
. دنشابیم لوئسم  دنتسه ، زکرم  نآ  لوئسم  هک  یناسک 

یلو دننکیم  يراذگ  ریثأت  بوخ و  ياهتحیصن  دننزیم و  ار  شفرح  هتبلا  دنرادن ، ییانتعا  یگنهرف  مجاهت  هلأسم  هب  يروشک  يالاب  هدر  نالوؤسم  ارچ 
؟) دشاب تسردان  تراظن  یلصا  لکشم  دیاش  هک   ) دنناشوپیمن لمع  ۀماج  دوخ  ياههتفگ  هب 

شسرپ
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يراذگ ریثأت  بوخ و  ياهتحیـصن  دـننزیم و  ار  شفرح  هتبلا  دـنرادن ، ییانتعا  یگنهرف  مجاهت  هلأسم  هب  يروشک  يالاب  هدر  نالوؤسم  ارچ 
؟) دشاب تسردان  تراظن  یلصا  لکشم  دیاش  هک   ) دنناشوپیمن لمع  ۀماج  دوخ  ياههتفگ  هب  یلو  دننکیم 

خساپ

راک هب  یتسرپادـخ  نانمـشد  يوس  زا  هراومه  هک  تسا  یتسرپادـخ  اب  هزراـبم  يزیتسنید و  ياهـشور  اـهرازبا و  هلمج  زا  یگنهرف  مجاـهت 
85 هط ، . ) مینکیم هدـهاشم  یبوخ  هب  دـنکیم ، حرطم  نیـشیپ  ياـهتما  زا  نآرق  هک  ییاهناتـساد  رد  ار  نآ  زا  ییاـههنومن  تسا ; هدـش  هتفرگ 
ار نآ  هنومن  هک  دناهتشاد  نیملسم  ندرک  فرحنم  رد  یعس  هراومه  یتاغیلبت ، ياهرازبا  نیرتهتفرشیپ  زا  هدافتسا  اب  زین  مالسا  نانمشد  و )...
عماج و ياهمانرب  نآرق  مالـسا و  مینکیم . هظحالم  خـیرات  رد  دشنیـسح  ماما  ویلع  تداهـش  هب  رجنم  هک  دـیزی  هیواـعم و  ياـهیراکبیرف  رد 
، سی  ) ناطیش زا  تعاطا  ياج  هب  ادخ  شتسرپ  هب  هیصوت  هلمج : زا  هدومن  ینیبشیپ  لبق  زا  ار  مجاهت  نیا  زا  يریگشیپ  هلباقم و  تهج  یلمع 
رد زامن  گنهرف  يایحا  هماقا و  (، 36 أرسا ، 71 و  ماعنا ،  ) ینید ياهرواب  قیمعت  تیوقت و  (، 29 حتف ،  ) يزیتسنمشد هیحور  ظفح  60ـ61 ،)

هتـشذگ ياهتما  زا  يزومآـتربع  ( 104 نارمعلآ ،  ) هعماــج رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هــب  رما  گــنهرف  ياــیحا  (، 45 توبکنع ،  ) هعماـج
لمع دـنکیم ، يریگولج  وا  ذوفن  زا  هدـش و  نمـشد  لباقم  رد  مکحم  دـس  ندـش  هتخاس  بجوم  هچنآ  اّما  و ... ( 2 رشح ، 111 و  فسوی ، )
ماقم رد  دنک . باختنا  ار  حیحـص  ریـسم  دوخ  ات  هدرک  قلخ  رایتخا  اب  دازآ و  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  تسا و  اهروتـسد  نیا  هب  ندرک 

، فسوی  ) هدوب شکرس  یمدآ  سفن  هک  ارچ  (; 27 أسن ، 152 و  نارمعلآ ، . ) دنهدیم حیجرت  ترخآ  رب  ار  يویند  ياهتذل  ياهدع  باختنا ،
زا نیملـسم  رگا  نیاربانب  (، 5 تماـیق ، . ) دـنارذگیم روجف  قسف و  هب  ار  رمع  همه  دـننک ، اـهر  یگتخیـسگراسفا  لاـح  رد  ار  نآ  رگا  و  ( 53

هدهع رب  راک  زا  یـشخب  هتبلا  دش . دهاوخن  هتخاس  زگره  يّدس  نینچ  دـنناشوپن ، لمع  هماج  نآرق  ياهروتـسد  هب  دـنریگب و  هلـصاف  مالـسا 
ناونع هب  دـشابیم ، نیملـسم  درف  درف  تلم و  هدـهع  رب  نآ  هدـمع  شخب  یلو  تسا  یمالـسا  هعماـج  ییاـضق  ییارجا و  نیلوئـسم  اـهتلود و 

ياهنوگ هب  تسیابیم  هک  تسا  درف  دوخ  نیا  اّما  دریگیم ; تروص  تلود  هلیـسو  هب  هک  تسا  يرما  ياهراوهام  ياهنتنآ  يروآـعمج  هنومن ،
هللا تیآ  یگنهرف ، مجاهت  دـیون /  يدـهم  یگنهرف ، تمواقم  گنهرف و  ر.ك : .) دـنامب نوصم  یفارحنا  يادـن  ره  ربارب  رد  اـت  دوش  تیبرت 

مجاـهت رد  ینید  درکیور  برغ و  یگنهرف  مجاـهت  خـیرات  يربـهر /  مـظعم  ماـقم  نانخـس  یگنهرف ، مجاـهت  گـنهرف و  يدزی /  حابــصم 
ياههویـش زا  رترثؤم  یگنهرف  ياههویـش  یگنهرف ، مجاهت  اب  هلباقم  رد  هک  تسا  یهیدـب  برغ و ). ... یگنهرف  مجاـهت  زیتس /  یگنهرف و 

دیاب ام  هکلب  دوشن . دراو  هراوهام و ... ملیف و  هک  تخاس  اـهروشک  ریاـس  ناریا و  نیب  نینهآ  يّدـس  ناوتیمن  تسا و  هنارادـمروز  یماـظن و 
ار شدوخ  هفیظو  دـیاب  مه  تلود  هتبلا  میرامگ  تمه  ناناوج  ریاس  تیبرت  هب  سپـس  مینک و  ینآرق  یمالـسا و  تیبرت  ار  نامدوخ  تسخن 

ظفح اهبیـسآ  نیا  زا  ار  نامنایفارطا  دوخ و  هک  تسا  نآ  لوا ، ۀـلهو  رد  ناهانگ ، یگنهرف و  مجاهت  ربارب  رد  اـم ، ۀـفیظو  اـّما  دـهد . ماـجنا 
یـشتآ زا  ار  شیوخ  ةداوناخ  دوخ و  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ( 6، میرحت ;) اًران مُکیلهَاَومُکَـسُفنَا  اُوق  اونَماء  َنیذَّلااَـهُّیَا  ی َـ : " مینک

هب هک  یناسک  رب  ای  و  دـنوشیمن ، رهاظ  هعماج  رد  لماک  باجح  اب  هک  ینانز  رب  میهاوخب ، ایند  زورما  عضو  اب  رگا  اـم  دـیراد ". هگن  هک [... [
تکاس ایند  نیطایـش  میریگب ; تخـس  دـننکیم ، ملع  دـق  یمالـسا  يروهمج  لباقم  رد  ای  و  دـننکیم ، تناها  راـهطا : ۀّـمئا  نآرق و  مالـسا و 
روهلمح ام  هب  تسا ، ایند  مدرم  لوبق  دروم  هک  نایب و ... يدازآ  نز ، قوقح  رـشب ، قوقح  يدازآ ، دـننام  ینیوانع ، هب  لّسوت  اـب  و  هتـسشنن ،

ياج رد  هچ  رگ  یئزج ـ  لئاسم  تیاعر  رطاخ  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دننکیم ; دادـملق  ّتینما ، يدازآ و  ّدـض  ناونع  هب  ار  ام  هدـش و 
، دنتسه نآ  لابند  هب  هک  یهاو  ياههناهب  اب  و  دتفایم ، رطخ  هب  مالسا  نایک  لصا  یقیسوم و ... یباجحدب ، دننام  دنراد ـ  تّیمها  رایـسب  دوخ 

عفد  " ةدعاق هب  ناملـسم  هک  دـنکیم  اضتقا  مالـسا  تحلـصم  یهاگ  دـننکیم . دوبان  سپـس  هدرک ، يوزنم  یللملا ، نیب  نیناوق  لّسوت  اب  ار  ام 
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هک نآ  هصالخ  دنک . کّسمت  رارطـضا "  " ةدـعاق هب  ناسنا  هک  دـنکیم  اضتقا  يراچان ، تحلـصم و  یهاگ  دـنک . کّسمت  دـساف " هب  دـسفا 
هک يروط  هب  دـشاب ; هتـشادن  یمحازم  هعماج ، ای  ناسنا  هک  تسا  رّـسیم  ینامز  هعماج ـ  ای  درف  يارب  مالـسا ـ  ماکحا  لـماک  قیقد و  يارجا 
هب دـیاب  همه  ار  رکنم " زا  یهن  فورعم و  هب  رما   " یمومع هفیظو  لاـح ، ره  هب  دوـش . طـقاس  هعماـج  اـی  ناـسنا  ندرگ  زا  مکح ، نآ  يارجا 

. دنهد ماجنا  هجو  نیرتهب 

کی اما  تسا  رارقرب  دیوجت  یناوخناور و  یناوخور  ياهسالک  رگید  دجاسم  رد  ویلع  ترضح  دجسم  رد  زقـس  رهـش  رد  هک  تسا  لاس  تدم 21 
ینآرق مهف  ندرب  الاب  يرکف و  حطـس  أقترا  يارب  تسا  لاس  مردپ 8  نم و  هوالع  میرادن  دجاسم  نیا  رد  ریگب  قوقح  یمـسر  یبرم  کی  یمـسر و 

نازومآشناد و د

شسرپ

رارقرب دـیوجت  یناوخناور و  یناوخور  ياهسالک  رگید  دـجاسم  رد  ویلع  ترـضح  دجـسم  رد  زقـس  رهـش  رد  هک  تسا  لاس  تدم 21 
يرکف و حطس  أقترا  يارب  تسا  لاس  مردپ 8  نم و  هوالع  میرادن  دجاسم  نیا  رد  ریگب  قوقح  یمسر  یبرم  کی  یمـسر و  کی  اما  تسا 
زا اهسالک  نیا  ندرک  روراب  تهج  یتمدـخ  هنوگ  چـیه  یلو  میراد  ریـسفت  سـالک  ناـیوجشناد  نازومآشناد و  ینآرق  مهف  ندرب  ـالاب 
ای ملیف  لیبق  زا  یتاناکما  دوشیم  اضاقت  ًایناث : دنلئاق ؟ شزرا  رتمک  دنتسه و  هجوتیب  نالوئـسم  ارچ  ًالوا : تسا  هدشن  ام  هب  نالوئـسم  يوس 
. دوشب نانآ  تارکنم  اشحف و  زا  يریگولج  ناناوج و  هب  يرتشیب  تمدخ  هلیسو  نیا  هب  ات  دنراذگب  ام  رایتخا  رد  یبهذم  ینآرق و  يد  یس 

خساپ

آلِإ اًسْفَن  ُهَّللا  ِلَُکی  ُفّ َال  : " دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  . 2 دش . نایب  لبق  خساپ  رد  شسرپ  نیا  خساپ  زا  یشخب  . 1 دوشیم : هیصوت  دنچ  یتاکن 
تیلوـبقم تیقفوـم و  يوزرآ  نمــض  اذـل  دـنکیمن ". فـیلکت  شییاـناوت  ةزادـنا  هـب  زج  ار ، یــسک  چـیه  دـنوادخ  هرقب 286 ،) ;) اَهَعْـسُو

ياهناگرا نالوئسم و  زا  تاناکما  نتفرگ  يارب  ار  ناتشالت  مامت  مینکیم  هیصوت  هک  نیا  نمـض  نآرق و  فراعم  يایحا  رد  ناتیاهشالت 
دراد هک  یتاناکما  ةزادنا  هب  ار  سک  ره  لاعتم  دـنوادخ  دـینادب  اّما  دیـشاب [ هتـشاد  ررکم  ياهدـمآ  تفر و  اب  ولو   [ ناتدوخ رهـش  ۀـطوبرم 

روذعم نازیزع  امـش  هب  يدام  یلام و  کمک  زا  مزال  ۀنیزه  دوبن  رطاخ  هب  تسین  یتلود  زکرم  کی  نوچ  زکرم  نیا  . 3 دهاوخیم . فیلکت 
نآرق نامداخ  حرط  يارجا  تروص  رد  ًانمـض  دهد . يرای  تسا  ینآرق  مولع  ریـسفت و  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  ار  امـش  دناوتیم  اما  تسا 

. دش دهاوخ  رادروخرب  زکرم  امش  يراکمه  زا  هللا  أشنا 

نآرق کی  هدنب  هنومن  يارب  دریگیمن ؟ رارق  مومع  رایتخا  رد  ناگیار  هوبنا و  تروص  هب  ینآرق  مولع  نآرق و  ۀنیمز  رد  یتاغیلبت  رازبا  لیاسو و  ارچ 
تسا نییاپ  نآ  حطس  یلیخ  هط  نامثع  طخ  هب  تبسن  هک  مراد  هداز  حابصم  طخ  هب 

شسرپ

هدـنب هنومن  يارب  دریگیمن ؟ رارق  مومع  رایتخا  رد  ناگیار  هوبنا و  تروص  هب  ینآرق  مولع  نآرق و  ۀـنیمز  رد  یتاـغیلبت  رازبا  لـیاسو و  ارچ 
تسا نییاپ  نآ  حطس  یلیخ  هط  نامثع  طخ  هب  تبسن  هک  مراد  هداز  حابصم  طخ  هب  نآرق  کی 
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خساپ

تسین هدافتسا  لباق  ناگمه  يارب  تسا و  یصصخت  ياهباتک  تسا  هدش  هتشون  ینآرق  مولع  نآرق و  ۀنیمز  رد  هک  ییاهباتک  زا  يرایسب 
رد فلتخم  ياـههمجرت  اـب  همجرت و  نودـب  هط  ناـمثع  طـخ  هب  میرک  نآرق  دومن . رـشتنم  پاـچ و  هوبنا  ژاریت  رد  ار  اـهنآ  ناوـتیمن  اذـل 

ياهباتک نآرق و  هوبنا  راشتنا  پاچ و  دراد . رارق  ناـگمه  سر  تسد  رد  هدـش و  رـشتنم  پاـچ و  ناوارف  تروص  هب  تواـفتم  ياـههعطق 
دنناـم ینید  تاـغیلبت  زکارم  هب  طوبرم  اـهنآ ، ناـبلاط  هب  نآ  ناـگیار  يادـها  تسا و  هدافتـسا  لـباق  مدرم  مومع  يارب  هک  نآرق  نوـماریپ 
ماجنا تاناکما  زکرم ، نیا  دـیهد . عالطا  زکارم  نآ  هب  ار  ناتداهنـشیپ  دـیناوتیم ، امـش  تسا  داشرا و ... ترازو  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس 

. درادن ار  يراک  نینچ 

؟  تسیچ برغ  یگنهرف  مجاهتو  نمشد  لباقمرد  تدم  زارد  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  تامادقا 

شسرپ

؟  تسیچ برغ  یگنهرف  مجاهتو  نمشد  لباقمرد  تدم  زارد  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  تامادقا 

خساپ

فیاظو فلا ) تساـناناوج : هژیوب  مدرم  شود  رب  یفیاـظو  تلود و  هدـهع  رب  یفیاـظو  نانمـشد  یگنهرف  نوخیبش  اـب  هلباـقم  اـب  هطبار  رد 
رد يدج  يراذگهیامرس  ( 3 یتیبرت . یگنهرف و  ینید  ياه  نوناک  دـجاسم و  يایحا  ( 2 نویزیولت . ویدار و  ياههمانرب  حالـصا  ( 1 تلود :

نمشد ياهدنفرت  زا  هعماج  هب  ندیشخب  یهاگآ  ( 5 یعامتجا . تارکنم  اب  دروخرب  رد  تیدج  ( 4 اه . هاگشناد  سرادم و  تیعضو  حالصا 
هب مدرم  هجوـت  زا  گرزب  عناـم  هک  بذاـج  دـیفم و  ملاـس و  ياهیمرگرـس  داـجیا  ( 6 هلباـقم و ... يریگــشیپ و  ياـههار  نآ و  تارطخ  و 

ياههمانرب هب  ندیـشخب  انغ  تیفیک و  ( 2 ینید . مسارم  رد  رتـشیب  هچ  ره  روـضح  ( 1 مدرم : فیاظو  ب ) ددرگ . نمـشد  لذـتبم  ياههمانرب 
هچ ره  يایحا  ( 4 یبهذم . تاداقتعا  نامیا و  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  ینید و  ياهیهاگآ  قیمعت  تامولعم و  حطـس  ندرب  الاب  ( 3 یبهذم .

. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رتهب 

؟ دوش یم  یشان  اجک  زا  فعض  نیا  تسا  دایز  هعماج  رد  شقیداصم  نوچ  تسا  تسرد  نیا  دراد و  زیچ  همه  دراد  یتراپ  لوپ و  سکره  دنیوگ  یم 

شسرپ

اجک زا  فعـض  نیا  تسا  داـیز  هعماـج  رد  شقیداـصم  نوچ  تسا  تسرد  نیا  دراد و  زیچ  همه  دراد  یتراـپ  لوـپ و  سکره  دـنیوگ  یم 
؟ دوش یم  یشان 

خساپ
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دارفا دراومزا  يرایـسب  رد  اریز  تسا . هدش  رکذ  همان  رد  هک  تدش  نآاب  هن  یلو  دراد  دوجو  يدح  ات  ام  روشک  رد  یتراپ  لوپ و  هنافـسأتم 
تیدج و اب  دیاب  نآ  عفررد  دشاب و  دیابن  تسه  هک  مه  يرادقم  نیمه  هتبلا  دـننک . رارف  دناهتـسناوتن  نوناق  گنچ  زا  مه  راد  یتراپ  لوپ و 

شخب تفگ  دـیاب  روشک  ییاضق  وییارجا  ياههاگتـسد  اـی  تسا  مدرم  زا  فعـض  هنیمز  نیا  رد  هک  نیا  اـما  تشادرب . ماـگ  ماـمت  تیعطاـق 
زا جراخ  ای  عیرس و  حالـصا  يارب  ادتبا  مدرم  دوخیفرط  زا  اریز  تساههاگتـسد . هدهع  هب  زین  یـشخب  تسا و  مدرم  دوخ  هب  طوبرم  یمیظع 

نیا هب  ار  ییارجا  ياـهورین  دـنروآیم و  رد  گـنهرف  تروصهب  ار  نآ  مکمک  دـنهدیم و  هوشر  داهنـشیپ  دوخ  ياـهراک  ینوناـق  لـحارم 
هب دنوشیم . زجاع  نآ  اب  دروخرب  زا  زین  ییاضق  ياههاگتـسد  رگید  نآ  دحزا  شیب  شرتسگ  تروص  رد  دنهدیم و  تداع  قوس و  تمس 

ندرک نکهشیر  تهج  ییارجا  ییاضق و  ياههاگتسد  مدرم و  تسا  مزال  میاهدیسرن و  دحنآ  هب  زونه  روشک  ینونک  تیعـضو  رد  لاح  ره 
J .} میشاب یمالسا  ملاس و  تهج  ره  زا  ياهعماج  دهاش  ات  دنهد  رگیدکیتسد  هب  تسد  دسافم  هنوگ  نیا 

تالکـشم لح  يارب  تلود  نونکاتایآو  تسا  یلماوع  هچ  لولعم   - ناناوج نیبرد  هژیوب   - یمالـسا هعماجرد  ینید  ياه  شیارگ  یجیردت  شهاک 
؟  هتشادرب یمدق  هچ  یعامتجاو  يداصتقاو  ینید 

شسرپ

لح يارب  تلود  نونکاتایآو  تسا  یلماوع  هچ  لولعم   - ناناوج نیبرد  هژیوب   - یمالـسا هعماـجرد  ینید  ياـه  شیارگ  یجیردـت  شهاـک 
؟  هتشادرب یمدق  هچ  یعامتجاو  يداصتقاو  ینید  تالکشم 

خساپ

همانرب رد  یتساکیعامتجا  تفاب  يوگلا  نودب  عیرـس و  رییغت  هلمج : زا  دراد ؛ يددـعتم  لماوع  يونعم  ینید و  تاشیارگ  یجیردـت  شهاک 
راشقا تلود و  یکاـنرطخ  جومنینچ  ربارب  رد  برغ . یگنهرف  نوخیبش  مجاـهت و  ینید و  تاـغیلبت  زا  یخرب  ییاـسران  یگنهرف  ياـهيزیر 

نالک حطس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحانآ  دنراد و  ینیگنس  تلاسر  یهاگشناد  يوزوح و  ناگتخیهرف  هژیوب  هعماج  فلتخم 
رد دـشخب و  تعـسو  ار  شیوخ  ینید  ياهیهاگآ  دـیاب  سکره  زینیدارفنا  تروص  هب  قیقد . يزیرهماـنرب  شنیب و  ییاـفرژ و  قمع و  اـب  و 

ناـیرج نـیا  راـنکرد  دــهد . رارق  ییاـمنهار  داـشرا و  دروـم  ار  نارگید  نکممهویــش  نیرتباذــج  اـب  یفارحنا  ياههدــیدپ  اـب  دروـخرب 
J .} دنشاب یلاعف  هدنزاس و  شقن  ياراد  دیاب  زین  هیئاضق  هوق  دننام  ینوناق  ياهمرهاو  امیس  ادص و  دننام  روشک ؛ یتاغیلبت  ياههاگتسد 

؟ درادن يا  همانرب  دارفا  نیا  تیبرت  يارب  هزوح  ارچ  دنتسه , فیعض  ینید  تالکشم  هب  نداد  باوج  رد  دنیآ , یم  هاگشناد  هب  هک  ییاه  هبلط 

شسرپ

يا هماـنرب  دارفا  نیا  تیبرت  يارب  هزوح  ارچ  دنتـسه , فیعـض  ینید  تالکـشم  هب  نداد  باوـج  رد  دـنیآ , یم  هاگـشناد  هب  هک  ییاـه  هبلط 
؟ درادن

خساپ
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ینید و ياهشنیبیاقترا  يارب  یهاگـشناد  طیحم  اب  بسانم  لضاف و  بالط  زا  دراد  انب  اههاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن 
فیعض تهج  نیا  زا  ار  هاگشنادرد  هدافتسا  دروم  نویناحور  زا  یخرب  يدراوم  رد  هک  نانچ  دنک . هدافتسا  يونعم  یقالخا و  ییاهیگژیو 

J .} دیزاس علطم  ار  دحاو  نیا  رثا  بیترتمدع  تروص  رد  دییامن و  شرازگ  هاگشناد  نآ  یگدنیامن  داهن  هب  لیالد  رکذ  اب  دیتفای 

؟ دینک نایب  راو  تسرهف  افطل  تسا ,  هدرک  اهراک  هچ  اه  هاگشناد  رد  یمالسا  ياه  شزرا  يایحا  يارب  هزوح 

شسرپ

؟ دینک نایب  راو  تسرهف  افطل  تسا ,  هدرک  اهراک  هچ  اه  هاگشناد  رد  یمالسا  ياه  شزرا  يایحا  يارب  هزوح 

خساپ

(1 : ) زا دـنترابعاهنآ  زا  یخرب  دراد . یفلتخم  داعبا  تسا  هدوب  مأوت  یهاگـشناد  ناردارب  ياهيراکمه  اب  اضعب  هک  ناـیوزوح  ياـهتیلاعف 
ینید و سورد  زا  یخرب  ندناجنگ  ( 2  ) تایهلا یعامتجا و  یناسنا و  مولع  هب  طوبرم  یصصخت  سورد  نوتم  میظنت  تهج  هدرتسگ  شالت 

یقـالخا يوـنعم و  تیـصخش  ینید و  هشیدـنا  يزاـسزاب  تـهج  غـلبم  مازعا  ( 3  ... ) یمالـسا و فراـعم  دـننام  اههتـشر  هـمه  رد  یـسایس 
مظعمماقم یگدنیامن  ياهداهن  قیرط  زا  ییوجشناد  یمالسا  تالکشت  اب  يراکمه  اههاگشناد و  يونعم  يرکف و  تیاده  ( 4  ) نایوجشناد

J ... .} يربهر و

؟ دنک یمن  تعنامم  تلود  ارچ  ناگدننک  دیلوت  رگا  ناگدننک و  دیلوت  ای  دنرصقم  نانآ  ایآ  یبرغ  ياهدم  هب  ناناوج  شیارگ  رد 

شسرپ

؟ دنک یمن  تعنامم  تلود  ارچ  ناگدننک  دیلوت  رگا  ناگدننک و  دیلوت  ای  دنرصقم  نانآ  ایآ  یبرغ  ياهدم  هب  ناناوج  شیارگ  رد 

خساپ

اعقاو يزیچهک  یتروص  رد  زین  نیلوءوسم  دنمیهـس  هطبار  نیا  رد  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  تسین و  فرط  کـی  اـهنت  رـصقم  دراوـم  نیا  رد 
J .} دنشاب هتشادهتسیاش  روخ و  رد  يدروخرب  لماک  تبقارم  يرایشوه و  اب  دیاب  دشاب  بالقنا  یمالسا و  ياهشزرا  فالخرب 

؟ ارچ دندرک  عونمم  ار  نآ  ادعب  یلو  دش  دازآ  هراوهام  زا  هدافتسا  عقوم  کی 

شسرپ
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؟ ارچ دندرک  عونمم  ار  نآ  ادعب  یلو  دش  دازآ  هراوهام  زا  هدافتسا  عقوم  کی 

خساپ

هب هدش  ماجنا  تاقیقحتو  اهیسررب  اب  یلو  دندوب  نآ  زا  یملع  هدافتـسا  ناکما  هب  دقتعم  یخرب  دوب . ثحب  دروم  زاغآ  زا  اههراوهام  هلاسم 
J .} تسازیچان رایسب  نآ  یگنهرف  يرگناریو  بیرخت و  ربارب  رد  نآ  یملع  شزومآ  نازیم  هک  دمآ  تسد 

؟ دیهد حیضوت  یگنهرف  مجاهت  ندرک  راهم  يارب  ار  ناریا  یمالسا  تموکح  تامادقا 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  یگنهرف  مجاهت  ندرک  راهم  يارب  ار  ناریا  یمالسا  تموکح  تامادقا 

خساپ

ینید و ياههمانرب  تیوقت  ارجا و  - 2 يونعم . هدنزاس و  ياههمانرب  شیازفا  امیس و  ادص و  ياههمانرب  رد  یتاحالصا  تارییغت و  داجیا  - 1
لیاسو اهرازبا و  ردـخم و  داوم  دورو  زا  يریگولج  اهزرم و  لرتنک  - 3 زامن و ....  حرط  دننام  تارادا و ...  اههاگـشناد  سرادم  رد  یتیبرت 

اب ییانـشآ  تهج  سرادـم  ناریدـم  حطـس  رد  ییاهـشزومآ  هئارا  - 5 اـهنآ . مادـهنا  داـسف و  شرتسگ  ياههکبـش  فشک  - 4 زیگنا . داـسف 
. ياهراوهام ياههمانرب  زا  هدافتـسا  تیدودحم  تیعونمم و  داجیا و  - 6 اهنآ . ابدروخرب  ياههار  سرادـم و  رد  یگنهرف  مجاهت  ياههویش 

جیاتن نانمـشدهئطوت  يـالاب  رایـسب  یگدرتسگ  هب  هجوت  اـب  هدـیدرگ و  ماـجنا  یعیـسو  حطـس  رد  رگید  تامادـقا  قوف و  ياهشـشوک  - 7
. دوشیم نک  هشیر  یگنهرفمجاهت  هئطوت  اهشالت  نیا  اب  تسا و  یفاک  روما  نیا  هک  تشادنپ  دیابن  زگره  یلو  هدمآ  راب  هب  زین  یناشخرد 

تینوصم نیلوءوسم  مدرم و  هفقو  یب  يدجیراکمه و  نودب  دراد و  یصاخ  هنیمز  رد  دوخ و  دح  رد  يریثأت  قوف  لماوع  زا  کی  ره  هکلب 
J .} تسین نکمم  یگنهرف  مجاهت  دنزگ  زا 

؟ دننک یمن  يریگولج  دننک  یمن  تیاعر  ار  یبهذم  لئاسم  هک  ییاه  هشیپرنه  روضح  زا  نیلوئسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  يریگولج  دننک  یمن  تیاعر  ار  یبهذم  لئاسم  هک  ییاه  هشیپرنه  روضح  زا  نیلوئسم  ارچ 

خساپ

مدرم و هبناجهمه  يراـکمه  نآ  یلمع  هار  تسا و  مزـال  زین  يرتيدـج  رتشیب و  دروخرب  یلو  تسا  هتفرگ  ماـجنا  یتامادـقا  هطبار  نیا  رد 
J .} دشابیم نیلوءوسم 
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؟  دنا هدیشیدنا  یجراخ  ياهالاک  زا  هدافتسا  يارب  ار  يریبادت  هچ  یمالسا  يروهمج  ماظن  نیلوئسم  یگنهرف  مجاهت  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  دنا هدیشیدنا  یجراخ  ياهالاک  زا  هدافتسا  يارب  ار  يریبادت  هچ  یمالسا  يروهمج  ماظن  نیلوئسم  یگنهرف  مجاهت  هب  هجوت  اب 

خساپ

دورو يزاـس  دودـحماضعبو  تیعونمم  فلا :  هلمجزا :  هدـیدرگ  عـضو  یمالـسا  يروـهمج  تلود  يوـس  زا  ییاهتیدودـحم  هطبار  نیارد 
J} یتادراو ياهالاک  زا  یخرب  برخم  ياه  هبنج  رد  یتارییغت  داجیا  اهالاک ب :  یضعب 

تراظن نیا  ناهفصا  هاگشناد  رد  ارچ  دریگ  یم  تروص  رگاو  هنایدریگ  یم  ماجنا  هاگشناد  یمالسا  ياه  نمجنا  یگنهرف  ياه  تیلاعف  رب  تراظن  ایآ 
؟  تسین

شسرپ

ناهفصا هاگشناد  رد  ارچ  دریگ  یم  تروص  رگاو  هنایدریگ  یم  ماجنا  هاگـشناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  یگنهرف  ياه  تیلاعف  رب  تراظن  ایآ 
؟  تسین تراظن  نیا 

خساپ

تسا لوا  عون  هبطوبرم  هدمآ  داصتقا  هاگشناد  یمالسا  نمجنا  رتفد  نوماریپ  امش  هتشون  رد  هچنآ  یفیک . یمک 2   1 تسا : هنوگود  تراظن 
ناشتیلاعف دودح  هک  دنشوجدوخییاهداهن  ییوجشناد  تالکشت  رگید  یمالـسا و  نمجنا  اریز  دریگیمن ؛ تروص  يراک  نآ  هب  تبـسن  هک 

J .} تساضعا كرحت  نازیم  هب  هتسباو 

؟ دوش یمن  مادقا  ارچ  یئامنیس  ياه  ملیف  هار  زا  یگنهرف  مجاهت  لباقم  رد 

شسرپ

؟ دوش یمن  مادقا  ارچ  یئامنیس  ياه  ملیف  هار  زا  یگنهرف  مجاهت  لباقم  رد 

خساپ
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هدنز و امـش  رد  ینیبزیتو  هیحور  نیا  نانچمه  تسا  دیما  تسا . ریدـقت  لباق  روشک  یگنهرف  لئاسم  لابق  رد  امـش  دـهعت  هفیظو و  ساسحا 
. دراددوجو یعرش  طباوض  ماکحا و  اب  راگزاسان  ییاههنحص  هدش ، شخپ  ياهملیف  زا  یخرب  رد  دیاهدرک  موقرم  هک  نانچ  ددرگ . تیوقت 

دوجوم هبدودـحم  ار  هاـگن  رظن و  ماـکحا  هک  ارچ  دـنکیم ؛ دـیدرت  دراوم  نیا  زا  یخرب  تمرح  رد  هک  دراد  دوجو  زین  ییاههاگدـید  هتبلا 
يارب تقوـم  ياهراـچ  ار  یبرغ  ياـهملیف  اـب  ییوراـیور  هنوـگ  نیا  زین  یخرب  دـننادیم . ینثتـسم  مکح  نیا  زا  ار  ریواـصت  هتـسناد و  هدـنز 
دیلوت اـب  تسا  دـیما  درک . راـکنا  ار  اـهملیف  هنوگ  نیا  برخم  راـثآ  ناوتیمن  تروص  ره  رد  دـننادیمیبرغ . گـنهرف  طـسب  زا  يریگوـلج 

J .} دومنداجیا روشک  گنهرف  رد  يدیدج  ياضف  ناوتب  بولطمان ، ضراوع  زا  يراعو  هدنزاس  ياهملیف 

تسادیپ اهنز  شوگ  خیب  ندرگریز و  هک  دوش  یم  هداد  ناشن  ییاهملیف  ناریا  يامیس  رد  ارچ 

شسرپ

تسادیپ اهنز  شوگ  خیب  ندرگریز و  هک  دوش  یم  هداد  ناشن  ییاهملیف  ناریا  يامیس  رد  ارچ 

خساپ

درادن دوجو  نیزگیاجبسانم  ياههمانرب  هک  نآ  هب  هجوت  اب  هرخالاب  یلو  تسا ، مالسا  ماکحا  هب  تبسن  دهعت  يزوسلد و  رـس  زا  امـش  داقتنا 
کی دیلوت  یلو  تسا ، یناسآ  راکنداد  راعـش  هتبلا  درک ؟ دیاب  هچ  دراد ، دوجو  یناهج  نیگارهز  تاغیلبت  ماک  رد  روشک  نتفر  ورف  رطخ  و 

هک تسا  نیا  رد  یلـصا  لاکـشا  تسا . ییاسرفتقاط  لکـشم  رایـسب  دشاب ، یفنم  هبنج  هنوگ  ره  دقاف  راذـگ و  ریثأت  دـناوتب  هک  بسانم  ملیف 
J .} تسا هدشن  ماجنا  شخب  نیا  يور  رب  یفاک  يراذگهیامرس 

؟ دنروآ یمن  لمع  هب  يدج  تامادقا  یباجح  یب  دروم  رد  نیلوئسم  تلود و  ارچ 

شسرپ

؟ دنروآ یمن  لمع  هب  يدج  تامادقا  یباجح  یب  دروم  رد  نیلوئسم  تلود و  ارچ 

خساپ

زین يولهپـسوحنم و  هلـسلس  تموکح  نرق  مین  دودـح  رد  هشیر  راـتفر  هنوگ  نیا  تساـم . هعماـج  ینوـنک  تالـضعم  زا  یباجحدـب  هلأـسم 
اهنآ زا  هناروکروک  دیلقت  و  برغ ، ربارب  رد  یگتخابدوخ  هنافسأتم  میرذگب ، هک  هلأسم  یخیرات  هشیر  اههتـشذگ و  زا  دراد . برغ  تاغیلبت 

هکهچنآ همه  دوـجو  اـب  هتبلا  دـیاهدرک . هـئارا  ار  نآ  زا  ییاـههشوگ  امـش  هـک  تـسا  هدروآ  دـیدپ  ار  یتیعـضو  ًاـعومجم  یتسرپتوهـشو 
يدایز دودـحات  تسا و  رتهب  یمالـسا  رگید  ياهروشک  هب  تبـسن  تفع  ظـفح  باـجح و  رظن  زا  اـم  هعماـج  یمومع  تیعـضو  دیاهتـشون 

هنوگ نآ  هب  لیامت  یعون  تالجمو  اهملیف  دـننام  یگنهرف  تالوصحم  هلیـسو  هب  برغ  نیگنـس  تاغیلبت  رثا  رد  یلو  دراد . دوجو  تاـعارم 
نآ جیاتن  هک  یگنهرف  يداینب  راک  فلا ) درکمادقا : نآ  حالصا  هب  قیرط  ود  زا  دیاب  هک  ددرگیم  هدهاشم  هعماج  زا  یحوطـس  رد  اهراتفر 
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هدـیاف دـیفم  يرگید  یهارمه  نودـب  هلوقم  ود  نیا  زا  کی  ره  یکیزیف . راتفر  لرتنک  ینوناـق و  راـک  ب ) ددرگ . رهاـظ  دـعب  ياـهههد  رد 
تروص نیلوئسم  تلود و  يوس  زا  یناوارف  تامادقا  قوف  ياههنیمز  رد  دش . دهاوخهنوراو  ریثأت  تسکـش و  هب  رجنم  ًاتیاهن  دوب و  دهاوخن 

اب تـسا  دــیما  تـسا . هدرکن  زورب  لـماک  روـط  هـب  نآ  راـثآ  برغ ، يوـس  زا  هدــننک  یثـنخ  تاـغیلبتمکارت  لـیلد  هـب  یلو  تـسا ، هـتفرگ 
. ددرگ لصاح  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  ياهتیقفوم  هدنیآ  رد  ینوناق  یگنهرف و  هدش  باسحو  قیقد  ياهيزیرهمانرب 

ارچ دنهد  یمن  ام  هب  ارنآ  لیکشت  هزاجا  درادن و  یمالسا  نمجنا  ام  هاگشناد 

شسرپ

ارچ دنهد  یمن  ام  هب  ارنآ  لیکشت  هزاجا  درادن و  یمالسا  نمجنا  ام  هاگشناد 

خساپ

نیا رباـنب  تساـینوناق . ریغ  یتـکرح  نآ ، داـجیا  زا  عنم  تسا و  رّـسیم  نایوجـشناد  تمه  اـب  اـهنت  یمالـسا ، نمجنا  اـی  هعماـج  ندوـمن  ریاد 
زا دنزاس و  لاعف  ار  اهنآ  هتخادرپیمالـسا و  ملاس  ياهلکـشت  داجیا  هب  راکتـشپ ، یلدمه و  تیدـج ، اب  دـیاب  دـهعتم  نیدـتم و  نایوجـشناد 

. دنسارهن ساسایب  یلاخوت و  تادیدهت 

دهد یمن  ار  هدش  حرطم  تاهبش  باوج  هیملع  هزوح  ارچ 

شسرپ

دهد یمن  ار  هدش  حرطم  تاهبش  باوج  هیملع  هزوح  ارچ 

خساپ

اسب هچ  هتبلا  دنـشابهدرک . اهر  خساپ  نودب  ار  لیاسم  هتـشاذگ ، تسد  يور  تسد  هک  تسین  نانچ  يوزوح ، ناملاع  تامادقا  اب  هطبار  رد 
ياهداهنـشیپ شالت و  لاح  نیعرد  درک . غیرد  دیابن  یـششوک  شالت و  هنوگ  چیه  زا  هطبار  نیا  رد  دـشابن و  یفاک  هدـش ، ماجنا  تامادـقا 

. دشاب زاسراک و  اشکهار و  دناوتیم  دوخ  هبون  هب  زین ، زوسلد  زیزع و  ناناوج  امش 

تسا فیعض  باجح  عضو  اههاگشناد  رد  ارچ 

شسرپ

تسا فیعض  باجح  عضو  اههاگشناد  رد  ارچ 
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خساپ

، یگنهرف یطیحم و  لیالد  هب  انب  اهرهش  زا  یخرب  رد  هچرگ  دراد ؛ رارق  یبولطم  دح  رد  اههاگـشناد  رد  باجح  تیعـضو  عومجم  رد  هتبلا 
ذوفن زین  هعماـج و  یمومع  گـنهرف  هب  دوـش ، طوـبرم  نیناوـق  هب  هک  هچنآ  زا  رتـشیب  عوـضوم  نیا  دوـشیم . هدـید  یباجحدـب  زا  يدراوـم 

دناوتیمن نیناوق  عضو  اهنت  هک  ارچ  تسا ؛ یگنهرف  قیقد  تدمزارد و  ياههمانرب  دنمزاین  زین ، نآ  حالـصا  تسا . طبترم  یبرغ  ياهکبس 
. دشاب یمالسا  تاررقم  يارجا  نماض 

؟ دنک یمن  يدج  دروخرب  یباجحدب  اب  یماظتنا  يورین  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یمن  يدج  دروخرب  یباجحدب  اب  یماظتنا  يورین  ارچ 

خساپ

رد دننک و  باختناار  عرش  هار  رایتخا  يور  زا  هجوت و  رکف و  اب  ناشدوخ  دارفا  دهاوخیم  تسا و  تمیالم  اب  هارمه  هک  تسا  ینید  مالـسا 
دقتعم اعقاو  رگا  یناملـسم  ره  دنکیمناهنیا و  ماجنا  هب  روبجم  ار  دارفا  باجح و )... تیاعر  سمخ ، جح ، هزور ، زامن ، لثم   ) يدرف لئاسم 
لباـقم رد  دوـشیم و  ییوجزاـب  شلاـمعا  تشردو  زیر  زا  هک  دراد  شیپ  رد  ازج  داـعم و  ناوـنع  هب  يزور  دـنادب  دـشاب و  نید  یناـبم  هـب 

ياهلأسم ررـض  ای  عفن و  رگا  اما  درک . دهاوخ  تیاعر  ار  یهلا  یهاونو  رماوا  دوخ  هب  دوخ  دیامن ، لمحت  ار  ینیگنـس  باذع  دـیاب  تافلخت 
. دـیامن تازاجم  ار  هدربماـن  درف  هک  دراد  هفیظو  یمالـسا  تموکح  اـجنیا  ردـهتبلا  تقرـس و )... دارفا ، نتـشک  لـثم   ) دوش هعماـج  هجوتم 

نانآ يارب  ار  باجح  تیاعر  مدع  تاّرضم  مینک و  هاگآ  ار  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  ام  همهو  تموکح  هفیظو  باجح  اب  هطبار  رد  نیاربانب 
.} دننکیم لمع  نآ  هب  دوش ، هداد  حیضوت  اهنآ  يارب  یتقو  دنرادن و  یعالطا  هلأسم  مکح  هب  تبسن  دارفانیا  زا  یلیخ  نوچ  میهد ؛ حیضوت 

؟ دنهد یمن  ناشن  لمعلا  سکع  ناناوج ,  داسف  یباجح و  یب  همه  نیا  هب  تبسن  فورعم ,  هب  رما  ياه  هورگ  ارچ 

شسرپ

؟ دنهد یمن  ناشن  لمعلا  سکع  ناناوج ,  داسف  یباجح و  یب  همه  نیا  هب  تبسن  فورعم ,  هب  رما  ياه  هورگ  ارچ 

خساپ

يراکمک یهاتوک و  هب  طوبرم  نآ  زا  یـشخب  اهنت  تسا . يددعتم  لیالد  ياراد  هلأسم  نیا  هک  تفگ  دیاب  راصتخا  هب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
لولعم هعماج  رد  برغ  ندمت  رهاظم  یعامتجا و  یقالخا و  دسافم  شرتسگ  جاور و  نخـس ، رگید  هب  دـشابیم . فورعم  هب  رما  ياههورگ 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 639 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مـهم  هـضیرف  لـماک  يارجا  مدـع  یگنهرفمجاـهت و  یتخانـشناور ، يداـصتقا ، یگنهرف ، ، یخیراـت لـماوع 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  دناسریمن . هعماج  حالـصا  ییاغ و  هجیتن  هب  ار  ام  لماع ، کی  رب  هیکت  تالـضعم  نیا  لح  يارب  دشابیم .

. دوش یلمع  هعماـج  حوطـس  یماـمت  رد  شزرا  گـنهرف و  کـی  تروص  هب  نآ  يارجا  هکدوـش  عـقاو  رثؤـم  دـناوتیم  یتروـص  رد  رکنم ،
اب هزرابم  حالصا و  راظتنا  اهنآ  زا  ناوتیمن  اما  تسا ، هتـسیاش  مزال و  یمادقا  دنچ  ره  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياههورگ  لیکـشت 

عاونا اـب  هزراـبم  تروص  ره  رد  دوش . عقاو  رثؤم  دـناوتیم  هن  تسا و  اـهنآ  ناوت  رد  هن  يراـک  نینچ  اریز  تشاد ؛ ار  داـسف  رهاـظم  یماـمت 
هک دراد  دهعتم  ناصصختم  ناسانشراک و  زا  هدافتسا  يداصتقا و  یگنهرف و  نالک  ياهيراذگهیامرس  هب  زاین  یقالخاو ، یعامتجا  دسافم 

ياههناسر یغیلبت و  دـمآراک  ياههویـش  یمدرم و  يونعم و  تاناکما  مامت  زا  هدافتـسا  قیقد و  يزیرهمانرب  اـب  مرتحم  نیلوؤسم  تسا  دـیما 
، دـنیامنب جـع ) ) رـصعیلو ترــضح  هجوـت  هتــسیاش  ار  ناـمروشک  دـنراد و  هتــساریپ  دـسافمو  اـهیکاپان  زا  ار  یمالــسا  هعماـج  یعمج ،

J .} هللاءاشنا

؟  تسا ییاه  ناگرا  هچ  هدهع ء  رب  یعامتجا ,  دسافم  تارکنم و  اب  هزرابم 

شسرپ

؟  تسا ییاه  ناگرا  هچ  هدهع ء  رب  یعامتجا ,  دسافم  تارکنم و  اب  هزرابم 

خساپ

هعماج داحآ  کت  کت  . 1 داد : ماجنا  شخب  ود  رد  ناوتیم  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياهيراجنهان  یعامتجا و  دـسافم  تارکنم و  اب  هزراـبم 
، دنشابیم یمالـسا  ماکحا  یـشزرا و  ياهمیرح  تسکـش  ددص  رد  هک  يدارفا  هب  دننک و  هزرابم  ياهدسفم  رکنم و  هنوگ  ره  اب  دنافظوم 
: هلمجزا دراد ؛ یطباوض  طیارـش و  هعماج  رد  یهابت  داسف و  اب  یمومع  هزراـبم  هک  تسا  نیا  اـج  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  دـنهدن . تصرف 
ار یهن  اـی  رما  ریثأـت  لاـمتحا  اـیناث ، دسانـشب . ار  رکنم  فورعم و  یبوخ  هب  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددـص  رد  هک  يدرف  ًـالوا :
زا معا  ياهدسفم  وا  یهن  رما و  رد  اعبار ، دشاب . هتـشاد  نآ  رارمتـسا  رب  رارـصا  هدش ، ياهدسفم  ای  رکنم  بکترم  هک  یـصخش  اثلاث ، دهدب .
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ماقم  رد  هدش  دای  طیارـش  تاعارم  موزل  رب  هوالع  دـشاب . هتـشادن  دوجو  هجوت  لباق  یلام  ای  یئوربآ  ای  یناج  ررض 
هب هک  تسین  زیاج  رتنییاـپ ، هبترم  رد  بولطم  لوصح  تروص  رد  تسا و  مزـال  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  تاـعارم  رکنم ،
رب يور  تروص ، ندرک  سوبع  دـننام   ) دزاـس راکـشآ  رکنملعف  زا  ار  دوخ  رّفنت  یبـلق و  یتحاراـن  لّوا  هبترم  رد  دـنک . يّدـعت  رتـالاب  هبترم 

هدـیاف تروـص  رد  تسا و  فرط  داـشرا  هظعوـم و  یناـبز ، یهن  رما و  مود  هبترم  رد  يو و )... اـب  ندرک  هطبار  كرت  وا ، زا  ندـنادرگ و ..
ود رگا  تسا . یلمع  تامادقاهلحرم  موس ، هبترم  دهد . جرخ  هب  تّدـش  ندـناسرت  دـیدهت و  رما و  رد  هدرک  ظیلغ  ار  دوخ  راتفگ  نتـشادن ،

ینامز رد  نیا  هتبلا  ص 315 .) ج 2 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولاریرحت ، ، ) دنک هدافتسا  تردق  لامعا  زا  تسا  بجاو  تشادن ، رثا  هدش  دای  هبترم 
( ام یلعف  تیعضو  دننام   ) دشاب هتشاد  دوجو  یمالسا  تموکح  رگا  اما  دشاب . هتشادن  دوجو  یمالسا  تموکح  رادتقا  تیمکاح و  هک  تسا 

يورینرد طبريذ  نالوؤسم  هب  ار  عوضوم  روز ، هب  لّسوت  هب  زاـین  تروص  رد  دـننک و  اـفتکا  یناـبز  یهن  رما و  هب  تسا  بجاو  ناـفّلکم  رب 
زا  ) هژیو ياهناگرا  اهنامزاس و  . 2 ص 231 .) ج 1 ، یسراف ، همجرت  ياهنماخ ، هللاتیآ  تآاتفتـسا  ، ) دنهد عاجرا  هیئاضق  هوق  یماظتنا و 

داوم اب  هزراـبم  داتـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـیحا  داتـس  یتینما ، یتاـعالطا و  ياههاگتـسد  هیئاـضق ، هوق  یماـظتنا ، يورین  لـیبق 
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زا دنـشاب و  اشوکدوخ  ياهتیلوؤسم  ماجنا  هب  تبـسن  نوناق ، رد  هدش  صخـشم  ياهدرکراک  فیاظو و  ساسا  رب  دنا  فّظوم  رّدخم و )...
لماوع زا  هدافتـسا  یعامتجا  دـسافم  تارکنم و  اب  هزرابم  رد  دـنچ  ره  هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ  رد  دـنزرون . غیرد  يرهق  یلمع و  تامادـقا 
ییاهن لح  هار  دـشاب . یـساسا  بسانم و  لح  هار  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  لماع  نیا  رب  هیکت  یلو  تسا ، مزال  یماظن و ... ياـهورین  یکیزیف و 

نآ اب  بسانم  هنانیبعقاو و  یقطنم و  ياهراکهار  هئارا  دـسافم و  لـیبق  نیا  زوربلماوع  یباـیهشیر  تخانـش و  رب  ینتبم  تالـضعم ، لـیبق  نیا 
هضیرف ندش  ارجا  یمالـسا ، ياهشزرا  تیبثت  تیوقت و  جاودزا ، نکـسم ، لاغتـشا ، يداصتقا ، تالکـشم  لح  لیبق  زا  ییاهراکهار  تسا .
تیاهن رد  و  ناناوج و ... يارب  ملاس  یشزرو  یحیرفتتاناکما و  ندومن  مهارف  ریگارف ، هدرتسگ و  تروص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
تمالـس هدـننک  دـیدهت  یمالـسا و  ياهشزرا  یعاـمتجا و  تینما  مظن و  هب  ّلـخم  رورـش و  دارفا  اـب  هطوبرم  ياههاگتـسد  عطاـق  دروخرب 

J .} تسا بولطم  هعماج ،

؟ درادن دوجو  امیس  ادص و  ياه  همانرب  یضعب  رب  یلرتنک  ارچ 

شسرپ

؟ درادن دوجو  امیس  ادص و  ياه  همانرب  یضعب  Ș یلرتنک  ارچ 

خساپ

مهم و شقن  هناسر و  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  اما  دشابیمن ، صقن  بیع و  زا  یلاخ  اههاگتسد  ریاس  دننام  مه  امیـس  ادص و  درکراک  املـسم 
تهج رد  بالقنا  زا  دـعب  اصوصخ  یلم  هناسر  نیا  هک  ینیگنـس  فیاظو  هعماج و  ياهشرگن  دـیاقع و  یمومع ، راکفا  رب  نآ  راذـگریثأت 

عفر دراد ، هدـهع  رب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباـقم  يولهپ و  دـساف  گـنهرف  ندودز  هعماـج و  رد  یهلا  یمالـسا و  ياـهشزراتیبثت  شرتسگ و 
زا ناوتب  دشاب و  یمالسا  تموکح  هدنبیز  هک  يدح  رد  مه  نآ  نآ ، ياههمانرب  یمک  یفیک و  دوبهب  هناسر و  نیا  تالـضعم  تالکـشم و 

دیاب Șј مان  امـش  هک  یتاداقتنا  دروم  رد  اما  دـشابیم . رادروخرب  ییازـسب  تیولوا  زا  دربمان  يزاـسناسنا  هاگـشناد  کـی  ناونع  هب  نآ 
يامیـس ادص و  دشابیمن ، ناریا  یمالـسا  ماظن  یلم  هناسر  هدـنبیز  هجو  چـیه  هب  هک  یتالـضعم  تالکـشم و  یخرب  دوجو  مغریلع  تفگ :

غیلبت طقف  شراک  هک  تسین  نینچ  نیا  دراد و  هتشاد و  یناوارفهدنزاس  تبثم و  دیفم و  رایسب  ياههمانرب  اهدرواتسد و  یمالـسا  يروهمج 
امیس ادص و  ياههمانرب  تیرثکا  یمالسا ، ياهشزرا  اب  بسانمان  رهاظم  یخرب  زا  هتـشذگ  دشاب . ییارگلمجت و ... ییارگدم ، یباجحدب ،

تالکشم زونه  لماوع ، یخرب  هطساو  هب  هتبلا  هک  دشابیم  هعماج  فلتخم  راشقا  عونتم  ياهزاین  نیمأت  ياتـسار  رد  هدنزومآ و  ییاههمانرب 
یشخب هک  دراد  دوجو  ردقیلاع  مدرم  یمالـسا و  ماظن  نیلوؤسم  تاراظتنا  ندروآربو  بولطم  هطقن  هب  یبایتسد  رد  صقاون  تالـضعم و  و 

نآ نیبطاخم  هدننیب و  دارفا  هب  طوبرم  مه  یـشخب  دشابیم و  نآ  ياهدرکراک  حالـصا  امیـس و  ادص و  داشرا و  ترازو  هب  طوبرم  اهنیا  زا 
نامز رد  هچ  دشیم و  هرادا  هناگهس  ياوق  كرتشم  رظن  ریز  اههناسر  نیا  هک  ماما  نامز  رد  مه  هک  تفگ  دیاب  لوا  دروم  رد  اما  دـشابیم .

دوخ دنراد ، تراظن  نامزاس  رب  هوق  هس  ناگدـنیامن  زا  بکرم  ییاروش  دـشابیم و  يربهر  مظعم  ماقم  اب  نآ  سیئر  لزع  بصن و  هک  لاح 
رد هلمظعم  دناهداد . نآ  یشخبدوبهب  تهج  رد  يددعتم  تارکذت  هتشاد ، هناسر  نیا  ياههمانرب  زا  یخرب  هب  يدایزتاداقتنا  ناراوگرزب  نیا 

منکیم و ضارتعا  رتمک ، ای  راب  کی  ياهتفه  امیـس  ادـص و  هب  نم  دـندومرف ...« : یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  ياروش  رادـید  رد  رذآ 78   24
ياههمانرب تسا . هدرک  تسرد  یمالـسا  ياههمانرب  هداد و  ماجنا  مالـسا  ناونع  هب  يدایز  ياهراک  امیـس  ادـص و  اـما  مهدیم ؛ دـنت  ماـغیپ 
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تراظن و هنوگچـیه  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  تسین  نینچ  نیارباـنب  دراد »... مه  شـالت  دراد  اـطخ  رگا  یملع ، شرازگ و  یمالـسا ، ، يرنه
يدـج مامتها  هدوب و  ساسح  هناسر  نیا  هب  تبـسن  نآ  فیاظو  هاـگیاج و  هب  هجوت  اـب  سکعرب  هکلب  دنـشاب  هتـشادن  هناـسر  نیا  رب  لرتنک 

لح يارب  هماـت  تلع  دـناوتیمن  ییاـهنت  هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  لرتـنک  تراـظن و  هک  تسا  نیادوش  هجوـت  دـیاب  هک  ياهتکن  اـما  دـنراد .
تالکشم قیقد  یبایهشیر  دنمزاین  نانآ  یساسا  لح  هکلب  دشاب  امیس  ادص و  هلمج  زا  اهداهن  اهنامزاس و  هعماج و  تالضعم  تالکـشم و 

دارفا و شنیزگ  رب  قـیقد  تراــظن  - 1 زا : دـنترابع  هک  دـشابیم  تالکـشمنآ  ندرک  فرطرب  يارب  حیحـص  یلوـصا و  تامادـقا  ماـجنا  و 
نویزیولت ویدار و  زا  حالصا  لباقریغ  فرحنم و  دارفا  نتشاذگرانک  - 2 یبالقنا . دهعتم و  نادنمرنه  زا  هدافتسا  امیس و  ادص و  رد  اههمانرب 

نیـصصختم و زا  هدافتـسا  اب  نویزیولت  ویدار و  شخپ  رب  هبناجهمه  تراظن  - 3 امیـس . ادص و  نورد  هب  هتـسباو  دارفا  ذوفن  زا  يریگولج  و 
یفاـنم اـی  زیمآنیهوت  بلاـطم  شخپ  نـالوؤسم  اـب  دروـخرب  - 4 اـهملیف . ياوـتحم  نازاـسملیف و  رب  قـیقد  تراـظن  دـهعتم و  ناسانــشراک 
یجراخ ياههمانرب  دیلقت  زا  دیاب  یمالـسا  ياهشزرا  جـیورت  زکرم  یمومع و  هاگـشناد  ناونع  هب  امیـس  ادـص و  - 5 یمالسا . ياهشزرا 

مهارف ار  هعماج  تیاده  هنیمز  هتشادرب و  تسد  دوخ ، ياههمانرب  هیهت  رد  ییارگلمجت و ... گنهرف  طسب  مالـسا و  نییآ  اب  تقباطم  نودب 
تدمهاتوک رد  لئاسم  نیا  دیاش  یلیلد  ره  هب  دراد و  دوجو  نآ  ياههمانرب  یخرب  امیس و  ادص و  رد  هک  یتالکشم  هب  هجوت  اب  لاح  دروآ .

ای اهملیف  زا  یخرب  دـنچ  ره  ًالوا : دـنیامن : تیاعر  هتـشاد و  رظن  دـم  ار  تاـکن  يرـسکی  دـیاب  زین  ناـبطاخم  ناگدـننیب و  دـشابن  لـح  لـباق 
یخرب يارب  رگا  یلو  درب  ماـن  اـهنآ  يارب  یتاذ  لکـشم  ناوـتن  یعرـش  رظن  زا  دوـشیم  شخپ  امیــس  ادـص و  زا  هـک  یجراـخ  ياـهلایرس 

یمالسا يروهمجیامیس  ادص و  زا  همانرب  نآ  شخپ  فرص  دیامن و  بانتجا  اهنآ  زا  درف  نآ  دیاب  دشاب  هتشاد  لابند  هب  ياهدسفم  ناگدننیب 
رد ار  دـهعتم  یبالقنا و  ياهورین  هفیظو  صئاقن  تالکـشم و  لیبق  نیا  دوجو  ایناث : دوشیمن . نآ  تیعورـشم  رب  لـیلد  هجو  چـیه  هب  ناریا 

یناـسنا و يورین  دوـبمک  هب  اـهیئاسران  نـیا  لـماوع  زا  ياهراـپ  اریز  دـیامنیم  فعاـضم  نوگاـنوگ ، ياـهتراهم  اهصـصخت و  بـسک 
رایسب ياهدنیآ  رد  هک  يدح  هب  هتفرـشیپ  يروآنف  تاطابترا و  قیرط  زا  یگنهرف  مجاهت  هب  هجوت  اب  اثلاث : ددرگیمزاب . دهعتم  نیـصصختم 

زا ندـنامرود  يارب  هار  نیرتنئمطم  تشاد ، دـهاوخن  دوـجو  مومـسم  جاوـما  نیا  هب  یباـیتسد  يارب  ینوریب  لرتـنک  عناـم و  چـیه  کـیدزن 
هدـننک هیجوت  هجو  چـیه  هب  عوضوم  نیا  هتبلا  هک  دـشابیم  ( ینورد لرتنک   ) یهلا ياوقتو  ناـمیا  تیوقت  هاـنگ ، هب  ندـش  هدولآ  فارحنا و 

. دشابیم تیمها  زئاح  نابطاخم  دروم  رد  یلو  دشابیمن  امیس  ادص و  ياههمانرب  یخرب  تالکشم 

؟ دیروآ یمن  رد  ادج  تروصب  ار  اههاگشناد  ارچ  دراد  لاکشا  رسپ  رتخد و  طالتخا  اعقاو  رگا 

شسرپ

؟ دیروآ یمن  رد  ادج  تروصب  ار  اههاگشناد  ارچ  دراد  لاکشا  رسپ  رتخد و  طالتخا  اعقاو  رگا 

خساپ

یمالسا و تانوئش  اهشزرا و  تیاعر  مدع  رب  ینبم  اههاگشناد  زا  يرایسب  رد  دوجوم  تایعقاو  هب  هجوت  اب  ینونک و  تیعـضو  رد  ام  رظن  هب 
طالتخا دشابیمن ، هاگشناد  یملع  طیحم  سدقم و  وج  هدنبیز  هتسیاش و  هجو  چیه  هب  هک  نآ  زا  یشان  ياهيراجنهان  تالکـشم و  یخرب 

هکنآ طرـش  هب  تسین  مارح  سالک  رد  سنج  ود  دوجو  فرـص  الاو  دراد .. لابند  هب  ار  ییاـهتفآ  تارـضم و  اههاگـشناد  رد  رتخد  رـسپ و 
رظن یتخانـش و  هعماج  هدرتسگ  تاقیقحت  دـنمزاین  طالتخا  دـیاوف  ای  تافآ  نیا  لماک  یـسررب  اما  ددرگ . تیاعر  یعرـش  ياهراجنه  ًاقیقد 
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( فلا میزادرپیم : اهنآ  نیرتمهم  زا  يدادعت  هب  راصتخا  هب  ام  اذل  تسا  جراخ  همان  کی  هلـصوح  زا  هک  دـشابیم  يرامآ و ... ياهیجنس 
ییاهضرف شیپ  رب  ینتبم  دیآیم  لیذ  رد  هک  یبیاعم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  شخب  نیا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  بیاعم : تافآ و  یـسررب 

... هاگـشناد و نالؤسم  يوس  زا  حیحـص  تیاده  لرتنک و  تراظن و  مدـع  و  یمالـسا ، ياهشزرا  نیا  لماک  تیبثت  مدـع  لیبق  زا  دـشابیم 
یمالسا تانوئش  تیاعر  مدع  رثا  رد  یعامتجا  یقالخا و  یـسنج ، تافارحنا  یخرب  ندمآ  دوجوب  - 1 زا : دنترابع  طالتخا  راثآ  نیرتمهم 

بلاطم هب  یفاک  هجوت  مدـع  و  هب ... وجـشناد  لایخ  هوق  رکف و  حور ، ندـش  لوغـشم  رثا  رد  یلیـصحت  تفا  - 2 لماک و ... باجح  لـیبق  زا 
ب) عورشم . حیحص و  ياضرا  يراوشد  یناوهش و  شزیگنا  زا  یشان  ینارگن  بارطضا و  - 3 هعلاطم و ... نامز  رد  باتک  بلاطم  ای  داتسا 
رسپ و نایوجشناد  طالتخا  رد  قوف  بیاعم  هک  یتروص  رد  هک  نیا  نآ  دشابیم و  ضرف  شیپ  کی  رب  ینتبم  زین  شخب  نیا  دیاوف : یسررب 

رتمهم هلأسم  هدوبن و  انتعا  لباق  قوف  تالکشم  لباقم  رد  دیاوف  نیا  رگید  الاو  دشابن  هجوت  لباق  هک  يدح  رد  ای  دشاب  هتشادن  دوجو  رتخد 
دـشابیم روصت  لباق  هک  يدیاوف  نیرتمهم  تروص  ره  رد  دشابیم . نآ  زا  یـشان  ياهتفآ  تالکـشم و  لح  دـیاوف و  نیا  زا  یـشوپ  مشچ 

... هاگـشناد و تاناکما  یـشزومآ و  ياهاضف  داتـسا ، تقو  اههجدوب ، اههنیزه و  رد  ییوج  هفرـص  لیبق : زا  يداصتقا  دیاوف  - 1 زا : دنترابع 
فلاخم یسنج  تایحور  تخانش  - 3 هراما . سفن  اب  يدـج  داهج  راز و  راک  هکرعم  رد  نتفرگ  رارق  ینمادـکاپ و  تفع و  اوقت ، نیرمت  - 2

اب هلباـقم  ياـهراکهار  فیاـظو  یـسررب  ج ) نأـش . مه  وفک و  یگدـنز  کیرـش  ندومن  ادـیپ  - 4 یلمع . یملع و  ياــه  هـبرجت  بـسک  و 
ود هب  ار  اهیراجنهان  نیا  اب  هلباقم  ياهراک  هار  فیاظو و  ناوتیم  رصتخم  روط  هب  هاگشناد : رد  رتخد  رـسپ و  طالتخا  زا  یـشان  تالکـشم 

تروص هب  ار  یمالـسا  ماکحا  فراعم و  اهشزرا و  تسخن  هجرد  رد  دیاب  وجـشناد  يدرف : ياهراک  هار  فیاظو و  - 1 درک : میسقت  هتسد 
مهم اههاگـشناد  رد  اهوجـشناد  يارب  هچ  نآ  : » دـنیامرفیم یـصوصخ  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  دزاس  هنیداهن  دوخ  رد  هتخانـش و  قیقد 
یلقع لالدتسا  اب  دبعت  نانآ  رد  دبعت  هیحور  دشر و  هلأسم  تسا و  نانآ  ياهلد  اهنهذ و  رد  یمالـسا  هشیدنا  یبهذم و  نامیا  دشر  تسا 
ماظن يارب  ًاتقیقح  درادـن و  یتافانم  چـیه  ییوجـشناد  یهاگـشناد و  یملع و  ياهتیلاعف  ملع و  هب  داقتعا  اب  یئـالقع  لـئاسم  هب  شیارگ  و 

نیا دننکب  فاکتعا  اهوجشناد  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  بجر  هام  ضیبلامایا  رد  هک  تسا  راختفا  هیام  ناریا  تلم  یمالـسا و  يروهمج 
مود هجرد  رد  ییوجشناد و  ياهلکشت  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ناملسم  يوجـشناد  تلاسر  تسا » یمهم  زیچ  یلیخ 

دنویپ دـشاب  رثؤم  هنیمز  نیا  رد  دـناوتیم  هک  يدروما  رگید  زا  يدابع و  فیاظو  ریاس  یهلا و  ماـکحا  اـهشزرا و  هب  لـمع  رد  يدـنبياپ 
زا تنایـص  هغدـغد  نایوجـشناد  رگا  یعامتجا : ياهراک  هار  فیاظو و  - 2 دشابیم . ینید  ءاملع  صخالاب  یبهذـم  زکارم  اب  نایوجـشناد 

اذـل دـشابیم  راـکنا  لـباق  ریغ  طـیحم  شقن  اریز  دنـشاب  تواـفت  یب  دوخ  ناـیفارطاو  طـیحم  هب  تبـسن  دـنناوتیمن  دنـشاب  هتـشاد  ار  دوـخ 
رد ًاصوصخ  هاگشناد  طیحم  رد  یهلا  ياهشزرا  شرتسگ  جیورت و  رد  یعس  هداد و  تیمها  دوخ  طیحم  بیذهت  هب  تبسن  دیاب  نایوجشناد 

يارجا اـب  دـنیامن و  لـمع  اهـشور  نیرتبساـنم  نیرتاـبیز و  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـضیرف  هـب  دنـشاب و  هتـشاد  ًاـمومع  هعماـج 
راتفر قالخا و  نایوجـشناد  ریاس  بذج  اههاگـشناد و  رد  دوجوم  زکارم  قیرط  زا  هدنزاس  ملاس و  دـیفم و  یحیرفت  یگنهرف و  ياههمانرب 

تالکشم تافآ و  یمالسا  ماکحا  هفسلف  یعرش و .. نیزاوم  دودح و  تیاعر  فلاخم و  سنج  اب  دروخرب  رد  یمالسا  ياهـشزرا  اب  قباطم 
دش تفای  دراوم  یضعب  رگا  هدرکان  يادخ  دنزاس و  هنیداهن  هدرتسگ  تروص  هب  ار  یعرـش و ... نیزاوم  ندرکن  تیاعر  یعامتجا  يدرف و 
. دنیامن مادقا  راموط و ... هیهت  هاگشناد و  نیلؤسم  هب  هعجارم  ینوناق  ياهراک  هار  قرط  زا  دننزیم  تسیاشان  تامادقا  یخرب  هب  تسد  هک 

اهیدازآ اهداسف و  هنوگ  نیا  هعماج  رد  ایآ   . تسا هدش  گنر  مک  یبهذم  یتدیقع و  لیاسم  هب  تبسن  ناناوج  تبغر  لیم و  ام  يزورما  هعماج  رد  ارچ 
؟  تسا تسایس  کی  نیا  هکنیا  ای  تفرگ  ناوت  یمن  ار 

شسرپ
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هنوگ نیا  هعماج  رد  ایآ   . تسا هدـش  گـنر  مک  یبهذـم  یتدـیقع و  لـیاسم  هب  تبـسن  ناـناوج  تبغر  لـیم و  اـم  يزورما  هعماـج  رد  ارچ 
؟  تسا تسایس  کی  نیا  هکنیا  ای  تفرگ  ناوت  یمن  ار  اهیدازآ  اهداسف و 

خساپ

رد يدایز  ناناوج  هلادمحب  تسین و  عقاو  اب  قباطم  تسرد و  يریبعت  دنا , هدش  تیغر  یب  يونعم  لئاسم  مالسا ,  هب  روشک  ناناوج  هک  نیا 
زا دـنک . یم  دـییئات  ار  عوضوم  نیا  زین  ماقرا  رامآ و  دنتـسه و  دـنبیاپ  نید  رهاوظ  مالـسا و  هب  المع " یهاگـشناد و ... یملع و  ياـهطیحم 
رد روشک  ناناوج  تسا و  رادروخرب  يدایز  ییاناوت  ماکحتـسا و  زا  ام , یمالـسا  هعماج  یگنهرف  تیوه  هدـنهد  لیکـشت  ياه  هیاـم  یفرط 
هب عقوم  ره  دـنا و  هدرک  تمواـقم  هتـشذگ -  لاـس  دـنچ  تسیب و  لوط  رد  لقادـح  خـیرات -  لوـط  رد  ناوارف  تارطخ  اـه و  بیـسآ  ربارب 

یتافآ هراومه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل  دـنا . هدرک  عافد  یقالخا  ینید و  ياه  شزرا  زا  هدوب ,  زاـین  ناـنآ  روضح  راـثیا و  يراکادـف , 
نآ وس و  نیا  هب  یهاگ  فلتخم ,  یناطیـش  لماوع  ریثئات  تحت  دراد , هک  يرایتخا  ببـس  هب  ناسنا  یهاگ  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  ام  ناناوج 

; دـنا هدوب  نامیا  لها  ندـناشک  فارحنا  هب  لابند  هب  خـیرات ,  لوط  رد  هشیمه و  زین  ینطاب  يرهاظ و  ياه  ناطیـش  دوش و  یم  هدیـشک  وس 
 , هدش یشزرا  يونعم و  لئاسم  هب  ناناوج  زا  یخرب  یتبغر  مک  ندش و  گنر  مک  ثعاب  هک  یلماوع  یضعب  هب  ناوت  یم  لاح  نیع  رد  یلو 

هـصرع رد  يدوخریغ  گـنهرف  هناـگیب و  هب  هتـسباو  رـصانع  ریگمـشچ  تیلاـعف  - 2 هناـگیب ,  یگنهرف  مجاــهت  شرتـسگ  - 1 درک . هراـشا 
گنهرف اب  یقالت  - 4 دروآ , دیدپ  ار  بالقنا  هک  یفادها  اه و  شزرا  بالقنا و  هنیشیپ  خیرات و  زا  موس  لسن  يرود  - 3 روشک , تاعوبطم 

ظفح رد  یفاک  تیدـج  مدـع  یگنهرف و  مجاهت  رطخ  نتفرگن  يدـج  - 5 یلخاد ,  رـصانع  رب  نآ  يراذـگریثئات  هعـسوت و  وترپ  رد  هناگیب 
. روشک یگنهرف  ییارجا و  ياه  تیلوئوسم  زا  یخرب  حطس  رد  یتح  یلخاد ,  رصانع  زا  یخرب  يوس  زا  يدمحم  مالسا  بان  گنهرف 

زا زوجم  حالطصا  هب  هک  ییاهراون  دراد و  اه  هنارت  نآ  اب  يدایز  رایسب  تهابش  نویزیولت  صوصخ  هب  دوش  یم  شخپ  امیس  ادص و  زا  هک  ییاهکیزوم 
يولج هک  دنا  هدومرفن  اه  ینارنخـس  رد  اهراب  ناشدوخ  ربهر  رگم  دننک و  یمن  تیلاعف  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  ریز  اهنیا  رگم  دنراد  داشرا  ترازو 

بتشا

شسرپ

هب هک  ییاـهراون  دراد و  اـه  هنارت  نآ  اـب  يداـیز  رایـسب  تهابـش  نویزیولت  صوصخ  هب  دوش  یم  شخپ  امیـس  ادـص و  زا  هک  ییاـهکیزوم 
رد اـهراب  ناـشدوخ  ربـهر  رگم  دـننک و  یمن  تیلاـعف  يربـهر  مـظعم  ماـقم  رظن  ریز  اـهنیا  رگم  دـنراد  داـشرا  ترازو  زا  زوـجم  حالطـصا 

؟ تسا هدش  لاؤس  يدایز  رایسب  ناناوج  نم و  يارب  هلأسم  نیا  دنریگ ؟ یم  ار  اه  يراک  هابتشا  يولج  هک  دنا  هدومرفن  اه  ینارنخس 

خساپ

یم شخپ  امیـس  ادـص و  زا  هک  یئاه  یقیـسوم  اه و  کیزوم  زا  یخرب  هنافـسأتم  دـیدرک  ناـیب  امـش  هک  روط  ناـمه  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
ناوت یم  امـش  لاوس  خـساپ  رد  هک  هچنآ  تیعقاو ، نیا  هب  فارتعا  نمـض  دـنرادن . مارح  زاجم و  ریغ  ياه  هنارت  اـب  يوهاـم  تواـفت  دـنوش 

هب نکیل  دنراد ، تراظن  امیس  ادص و  هلمج  زا  یتموکح  ياههاگتـسد  مکاح و  ياوق  همه  رب  يربهر  مظعم  ماقم  الوا  هک :  تسا  نآ  تفگ 
مامت رد  دـنناوت  یمن  یعیبط  روط  هب  يربهر  مظعم  ماقمن  نانآ ، ياه  تیلاعف  اهراک و  عاعـش  تموکح و  ناـکرا  یماـمت  یگدرتسگ  لـیلد 
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ریـسم رد  یتموکح  ياههاگتـسد  هک  تساه  يرازگ  تسایـس  شخب  رد  اه  تراظن  هدـمع  هکلب  دـنیامن . تراظن  اه  تیلاـعف  نآ  تاـیئزج 
هک نآ  رب  هوالع  دریگ . یم  رارق  يربهر  ماقم  دـید  زا  جراخ  یعیبط  روط  هب  رتمک  هابتـشا  انایحا  اه  قادـصم  رد  اما  دـننک  تکرح  حـیحص 

ربارب رد  مکاح  ياوق  یئوگ  خـساپ  تیلوئـسم و  ندـش  هنیداهن  هعماج و  ياه  تیلاعف  ندـش  دـنمنوناق  ترورـض  هب  هجوت  اـب  يربهر  یـشم 
دندرگ هلخادـم  هب  راچان  هک  دـشاب  داح  رایـسب  هلئـسم  هک  نآ  رگم  تلاخد  هن  دـننک  یم  تراظن  ناـکمالا  یتح  يربهر  مظعم  ماـقم  تلم ،

دنهد یم  رکذت  نیلوئـسم  هب  دراوم  رایـسب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هک  دنامن  لوفغم  مه  هتکن  نیا  مشـش . سلجم  رد  تاعوبطم  حرط  دـننام 
نم و هک  ار  يزیچ  نامه  تسا و  يا  هقیلس  اه  صیخشت  هچرگ  ایناث  ددرگ . نانآ  فیعضت  ثعاب  هدوب  ینلع  تارکذت  نیا  تسین  مزال  یلو 

لباق هلئـسم  نیا  لصا  کلذ  عم  یلو  دشاب ، هنارت  زا  زیامتم  يداع و  رگید ، يا  هدع  ای  شخپ  نیلوئـسم  دید  زا  میرادـنپ  یم  هنارت  لثم  امش 
خر یتاهابتـشا  اهاطخ و  یبایزرا  هلحرم  رد  قادـصم  صیخـشت  لمع و  هلحرم  رد  هشیمه  یعیبط  روط  هب  هک  نآ  رب  هوـالع  تسین . ناـمتک 
نیا اـب  تسا . دـساف  هب  دـسفا  عفد  نآ  دوـش و  یم  حرطم  گـنه  ناراکردـنا ف  تسد  یخرب  يوـس  زا  رگید  هیجوـت  کـی  اـما  دـهد ، یم 
یم يا  هراوهام  ياه  همانرب  لیبق  زا  رتدـب  ياه  همانرب  غارـس  هب  نیبطاخم  زا  يرایـسب  میراذـگن ، ار  داش  ياه  هماـنرب  نیا  اـم  رگا  لالدتـسا 

لمأت و لباق  رایعم  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  هتبلا  میهد . رد  نت  رتمک  نایز  هب  رتشیب  نایز  زا  زیهرپ  يارب  سپ  تسا . رتشیب  شرطخ  نیا  دـنور و 
عفد هناهب  هب  اه  داسف  لباقم  رد  ندش  میلـست  هنوگ  نیا  زرم  تسین  مولعم  ینعی  درادـن  ینیقی  دـح  رما  نیا  نوچ  دـشاب  يدـج  هشقانم  دروم 

؟ هن ای  دراد  ینایاپ  هطقن  ایآ  تساجک و  ات  دسفا 

نیلوئسم حماست  لهاست و  تسا و  هتـشگ  لدبم  همیرج  تخادرپ  هب  یقالخا  دسافم  ياه  تازاجم  زا  یخرب  تسا و  هدش  دایز  یقالخا  داسف  هزورما 
؟  دوش یمن  هعماج  رد  یقالخا  داسف  جاور  ثعاب  رما  نیا  ایآ   . تسا هدش  تلع  رب  دیزم  رما  نیا  رد  مه 

شسرپ

حماست لهاست و  تسا و  هتـشگ  لدبم  همیرج  تخادرپ  هب  یقالخا  دسافم  ياه  تازاجم  زا  یخرب  تسا و  هدـش  دایز  یقالخا  داسف  هزورما 
؟  دوش یمن  هعماج  رد  یقالخا  داسف  جاور  ثعاب  رما  نیا  ایآ   . تسا هدش  تلع  رب  دیزم  رما  نیا  رد  مه  نیلوئسم 

خساپ

يدوبان تهج  رد  یناهج  رابکتـسا  عیـسو  هئطوت  هدرتسگ و  تکرح  - 1 تسا : لماع  هس  لولعم  ام  هعماج  رد  يراب  دـنبیب و  داسف و  دـشر 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  يدج  مامتها  مدـع  - 3 روشک . یگنهرف  نالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب  یهاـتوک و  - 2 بالقنا . مالسا و 
مدرم تلود و  تکراشم  اب  ياهدرتسگ  هدـش  يزیرهمانرب  هتفاـی و  ناـمزاس  يدـج و  تکرح  زین  هدـیدپ  نیا  اـب  هزراـبم  یمومع . حطـس  رد 
راتفر اب  نیدتم  دارفا  دوش و  ایحا  هعماج  رد  ینابز  روط  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف  دیاب  هراب  نیا  رد  تیقفوم  يارب  دبلطیم .
يارب یهیجوت  نیدـتم  دارفا  فعـض  هطقن  هناهب  هب  اهراب  دـنب و  یب  ات  دـنهد  هئارا  یبسانم  يوگلا  يراک ، یملع و  ياه  تیقفوم  هتـسیاش و 

شنت و نودب  هعماج  فلتخم  ياه  هصرع  رد  نیدامن  ياه  تکرح  یهورگ  یعمج و  هتسد  روط  هب  نیدتم  دارفا  دنـشاب . هتـشادن  دوخ  راک 
هب ات  درک  بلج  دـیاب  زین  ار  نیلوؤسم  ینابیتشپ  یمدرم ، ياه  تکرح  رب  هوالع  یعمج و  هتـسد  يدرون  هوک  ـالثم  دنـشاب . هتـشاد  يریگرد 

هدنیآ یناماسبان  يداصتقا و  تیعـضو  لولعم  اه  يراجنهان  زا  يرایـسب  دنامن  هتفگان  دـسرب . لقادـح  هب  لکـشم  نیا  هتفر  هتفر  یهلا  قیفوت 
. دراد يدج  يریگیپ  يزیر و  همانرب  هب  زاین  هک  دشاب  یم  ناناوج 
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؟ دنریگ یمن  ار  ناریا  حاضتفا  ياهامنیس  يولج  ارچ 

شسرپ

؟ دنریگ یمن  ار  ناریا  حاضتفا  ياهامنیس  يولج  ارچ 

خساپ

کی نونکاـت  نوچ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  - 1 مینک : یم  بلج  لیذ  تاکن  هب  ار  امـش  هجوت  ینید ، ياه  شزرا  هب  امـش  مامتها  زا  رکـشت  اب 
رد تالکـشم  زا  یخرب  یگبرجت ، یب  لیلد  هب  هدوب ، هتفاین  ققحت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  لبق  هعیـش  تارکفت  ساـسارب  یمالـسا  ماـظن 

، بالقنا زا  لبق  رد  يرنه  ياه  هصرع  اهامنیـس و  دب  هقباس  لیلد  هب  هک  نآ  رب  هوالع  تسین . نآ  زا  يزیرگ  داد و  دهاوخ  خر  لمع  هلحرم 
تالکـشم دناعم ، انایحا  دقتعم و  نادـنچ  هن  دارفا  روضح  مکارت  اب  ور  نیا  زا  دـننک ، یمن  ادـیپ  روضح  هصرع  نیارد  نیدـتم  دارفا  الومعم 

نیا دییأت  یـضتقم  اهنآ  تارکفت  هک  نیا  هچ  دنتـسه ، حاضتفا  نیا  لماع  دوخ  هطوبرم  نیلوؤسم  زا  یخرب  هنافـسأتم  - 2 دش . دهاوخ  رتشیب 
اب يربهر  مظعم  ماقم  هک  دـینکفیب  يرظن  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  قباس  ریزو  درکلمع  هب  صوصخ  نیا  رد  تسا  یفاک  تسه  اه  هماـنرب 

يارب راک  کی  تدـم ، نیا  لوط  رد  ناشیا  دـندومرف : یمتاخ  ياقآ  هلمج  زا  یگنهرف  بالقنا  ياروش  ياـضعا  روضح  رد  ماـمت  تحارص 
ناشیا و رکذت  مغر  یلع  هک  دوش  یم  رتشیب  هاگنآ  فسأت  دنداد . ماجنا  یمالسا  دض  دص  رد  دص  ياهراک  زا  یخرب  هکلب  دندرکن  مالـسا 
رد رگید  لاس  کی  ات  ناشیا  هکلب  دندادن  رثا  بیترت  تاضارتعا  نیا  هب  یـسک  مق ، رد  دیلقت  مظعم  عجارم  حیرـص  تارکذت  اهرادشه و  زین 
اب میتسه  فظوم  مدرم  همه  امـش و  ام و  - 3 دندش . بوصنم  اه  ندمت  يوگتفگ  زکرم  تسایر  هب  زین  افعتـسا  زا  دعب  دندنام و  تمـس  نیا 

ياه شزرا  ققحت  يارب  ار  هنیمز  هتـسیاش ، نارازگراک  اب  ات  مییامن  تکرـش  تاباختنا  رد  یفاـک  مزـال و  یهاـگآ  يرایـشوه و  تریـصب و 
تاراـظتنا زا  یهدخـساپ  تعرـس  دنـشاب . هتـشاد  ولگ  رد  یناوختـسا  مشچ و  رد  يراـخ  زین  يربهر  یتـح  هک  نآ  هن  مینک  هداـمآ  یمالـسا 

يوگخـساپ ررکم ، طابترا  اب  تسا  یهیدـب  دـینک . يرای  ار  ام  تالاؤس ، شیاریپ  يدـنبتیولوا و  اـب  تسا  دنمـشهاوخ  تسا . نارگـشسرپ 
دوب میهاوخ  امش  ياهشسرپ  رگید 

؟ تسا ییاهداهن  اهناگرا و  هچ  هدهع  رب  دننک  یمن  تیاعر  ار  یمالسا  رهاظ  هک  یناسک  اب  رثؤم  یقطنم و  دروخرب 

شسرپ

؟ تسا ییاهداهن  اهناگرا و  هچ  هدهع  رب  دننک  یمن  تیاعر  ار  یمالسا  رهاظ  هک  یناسک  اب  رثؤم  یقطنم و  دروخرب 

خساپ

حوطـس رد  نکل  یناگمه ، تسا  يا  هفیظو  رما  نیا  یمالـسا ، تعیرـش  رد  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » سدـقم داهن  هب  هجوت  اـب  ـالوا 
ياه هویش  هب  هجوت  اب  دیاب  هتبلا  تسا . مدرم  داحآ  هفیظو  نابز  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددرگ . یم  توافتم  نآ  تیلوئسم  فلتخم 

یتلود ياههاگتـسد  هفیظو  العف  رتالاب  حوطـس  رد  یلو  دشاب  هتـشاد  ار  یئاراک  ریثات و  نیرتشیب  هک  يوحن  هب  یـسانشناور  غیلبت و  حـیحص 
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یتلود ياههاگتـسد  هفیظو  العف  رتالاب  حوطـس  رد  یلو  دشاب  هتـشاد  ار  یئاراک  ریثات و  نیرتشیب  هک  يوحن  هب  یـسانشناور  غیلبت و  حـیحص 
رگا هکلب  تسا . هیئاضق و ...  هوق  اههاگـشناد ، رد  يربهر  یگدـنیامن  ياهداهن  تاغیلبت ، ناـمزاس  داـشرا و  ترازو  روشک ، ترازو  زا  معا 
هنحص دراو  دوخ  مدرم  ریت 78  دننام 23  دنداد  هزاجا  ای  دنداد  صیخشت  يربهر  هک  دوب  يردق  هب  اههاگتسد  نیا  ریـصقت  ای  روصق  هچنانچ 

بـسانتم لوقعم ، يانعم  هب  هکلب  تسین ، ندرک  یـشوپ  مشچ  يانعم  هب  ندوب  یقطنم  هک  دیراد  هجوت  دبال  دوش . یم  عنام  عفر  هاگنآ  دنوش 
رما شقن  تیمها و  - 1 دشاب : یبسانم  حیـضوت  دناوت  یم  ریز  تاکن  هب  هجوت  تسا . لباقم و ...  فرط  هب  مارتحا  تخانـش و  اب  تایحور ، اب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  یمالـسا ، نیناوق  هعومجم  رد  دـمآراک  ساـسح و  ياـه  هزومآ  زا  یکی  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب 
هعماج ندش  قرغ  ثعاب  دـنوادخ و  تیـصعم  هانگ و  بجوم  نآ  كرت  تسا و  بجاو  ناملـسم  درم  نز و  ره  رب  یحو  قطنم  رد  هک  تسا 

ار کین  ياهراک  هک  تسا  هدرک  بجاو  دوخ  ناوریپ  هب  بجاو )  ) هضیرف نیا  بجوم  هب  مالـسا  دش . دـهاوخ  یهارمگ  داسف و  بادرگ  رد 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  دنیامن . يریگولج  تشز  ياهراک  زا  دنهدب و  شرتسگو  رشن  هعماج  رد 

ایرد طسو  رد  یتشک  یتقو  دوش ، یتشک  رب  راوس  یعمج  اب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  مدرم  نایم  رد  راکهبت  درف  کی  دومرف : هک  هدـش  لقن 
رد دـننک  ضارتـعا  وا  راـک  هب  رگید  دارفا  هاـگره  دزادرپـب . تسا  هتـسشن  نآ  رد  هک  یلحم  ندرک  خاروس  هب  هتـشادرب و  يربـت  دریگ ، رارق 

دـشک یمن  یلوط  دنرادن  زاب  كانرطخ  لمع  نیا  زا  ار  وا  نارگید  رگا  منک . یم  فرـصت  ما  هتـسشن  هک  يا  هطقن  رد  نم  هک  دیوگ  باوج 
رفعج زا  لقن  هب  نانجلا ، ضور  يزار ، حوتفلاوبا  خیـش  .) دنوش قرغ  ایرد  رد  یگمه  هراب  کی  هدرک و  ذوفن  یتشک  لخاد  هب  ایرد  بآ  هک 

طیارش و - 2 ص277 ) زیئاپ 1370 ، ادهشلا ، دیس  یگنهرف  یملع و  هسـسوم  مق ، یماهلا ، دواد  همجرت  یمالـسا ، تموکح  ینابم  یناحبس ،
هجوت اب   ) يرتشیب لومش  هرتسگ و  زا  يرشب  نیناوق  هب  تبسن  هچرگا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم 

اب نآ  ریثأت  نسح  لیلد  هب  لقادـح  یلیالد و  هب  ینوناق  ره  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ، رادروخرب  یعامتجا ) يدرف و  هزوح  ود  رد  نآ  ناـیرج  هب 
رمآ ملع ؛ فلا ) زا : دنترابع  نآ  طیارش  اما  دنتسه . یلحارم  طیارش و  ياراد  مه  هضیرف  ود  نیا  اذل  تسا ، وربور  یطیارش  اه و  تیدودحم 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـهدب  لامتحا  یهان  رمآ و  ریثأت ؛ لامتحا  ب ) دسانـشب . ار  رکنم  فورعم و  دـیاب  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب 
زین يرگید  دـیئوگب ، امـش  میوگب ، نم  رگا  هکلب  دـشاب  لعفلاب  راتفگ و  نیمه  اـب  اـمتح  ریثأـت  لاـمتحا  تسین  مزـال  هتبلا  دراد . ریثأـت  رکنم 

هب لماع  فورعم و  هدـننک  كرت  بکترم ؛ رارکت  ج ) مینک . مادـقا  تسا  بجاو  همه  رب  میهدـب  ریثأت  لامتحا  ام  نتفگ  نیمه  رد  دـیوگب و 
تراسخ بجوم  کچوک  ناهانگ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدسفم ؛ مدـع  د ) دـشاب . هتـشاد  رارـصا  شیوخ  راتفر  همادا  رب  رکنم ،

هک ارچ  دوب  دـهاوخن  حرطم  ریخا  طرـش  عافد ، رد  زین  زادـنا و  رب  هشیر  گرزب و  تارکنم  رد  هتبلا   ) دوشن یلاـم  یئوربآ و  یناـج ، نیگنس 
مامتا ینابز ، داشرا  ترـشاعم ، كرت  زا : دنترابع  بجاو  ود  نآ  بتارم  لحارم و  و  دوش ). یم  عافد  داهج و  مان  هب  سدقم  رما  ود  قادصم 

ماکحتـسا میکحت و  بجوم  فورعم  هب  رما  هک  تفگ  ناوت  یم  هصـالخ  روط  هب  هتفگ و  شیپ  تاـکن  هب  هجوـت  اـب  یلمع . مادـقا  تجح و 
راجنه اب  هزرابم  زین  رکنم  زا  یهن  روط  نیمه  تسا . هعماج  رد  تینما  مظن و  رارقتـسا  فدـه  اب  هعماج و  رد  یعرـش  ینوناـق و  ياـهراجنه 
یبرجت ینید و  شناد  زا  هدافتسا  اب  یهلا  هضیرف  ود  نیا  يارجا  لحارم  رد  دیاب  نیاربانب  دشاب . یم  فده  نامه  اب  نانکش  راجنه  ینکش و 

، ساسا نیا  رب  دوشن . دراو  هعماج  تینما  مظن و  ناکرا  هب  یتراسخ  ینید ، هفیظو  کـی  ماـجنا  قیفوت  رب  هوـالع  هک  درک  مادـقا  يا  هنوگ  هب 
رد نانکش : راجنه  ینکش و  راجنه  اب  یکیزیف  ریغ  یئادتبا و  هزرابم  - 1 تسا : حرط  لباق  حطـس  ود  رد  هک  تسا  يا  هزرابم  رکنم ، زا  یهن 

راکنا زا  معا  مزال  ياهرازبا  اب  دیاب  نادنورهش  همه  ینعی  دننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب  دنلوئـسم و  ناناملـسم  همه  هزرابم  نیا 
هک یطرش  هب   ) دنورب رکنم  دراوم  گنج  هب  تیناسنا ، میرکت  قالخا و  بدا و  تیاعر  ینابز و  داشرا  هانگ و  هب  تبـسن  یبلق  راجزنا  یبلق و 
.( دوب دهاوخ  ینکش  راجنه  ینما و  ان  لماع  دوخ  نامز  ره  اجک و  ره  سک ، ره  اب  دروخرب  نیا  هک  ارچ  دوشن ، هدیشک  یکیزیف  دروخرب  هب 

هنیمز نیا  رد  يا  هفیظو  نادنورهش  تسا ، یساسح  رایسب  هلحرم  هک  هلحرم  نیا  رد  نانکـش : راجنه  اب  یکیزیف  دروخرب  يدج و  هزرابم  - 2
ياههاگتـسد زا  یخرب  هنافـسأتم  هچرگ  دـننک . مهارف  دنـشاب  یم  تاناکما  ياراد  هک  لوئـسم  ياهداهن  يارب  ار  طیارـش  همه  هکلب  دـنرادن 

یم حـماست  لهاست و  دـید  اب  تاسدـقم  تیاعر  یتح  زیچ  همه  اـب  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » یهلا هضیرف  ماـجنا  ياـج  هب  یتموکح 
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. تسا هدننک  نارگن  رما  نیا  و  دنرگن ،

؟ تسا هدرک  ادیپ  جاور  ام  روشک  رد  هنوگ  نیا  یلو  دنا  هدرک  مارح  ار  نآ  نیدهتجم  هکنیا  اب  ار  درایلیب  يزاب  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ تسا هدرک  ادیپ  جاور  ام  روشک  رد  هنوگ  نیا  یلو  دنا  هدرک  مارح  ار  نآ  نیدهتجم  هکنیا  اب  ار  درایلیب  يزاب  لیلد  هچ  هب 

خساپ

رـضاح نامز  رد  درایلیب  يزاب  تمرح  تسا . نآ  یعرـش  مکح  هب  طوبرم  لوا ؛ لماع  دـشاب : هتـشاد  یفلتخم  لـماوع  دـناوت  یم  هلأـسم  نیا 
تسا یطیارـش  دویق و  اب  هکلب  هدوبن ، قلطم  ینارکنل  لضاف  هللا  تیآ  يربهر و  مظعم  ماقم  دننام  عجارم  زا  یخرب  یـسانشراک  رظن  ساسارب 

نآ اب  يزاب  دشاب ، رامق  تلآ  زا  رگا  درایلیب   » هنومن ناونع  هب  درادن . یلاکشا  عجارم  یخرب  هاگدید  زا  دنـشابن ، طیارـش  دویق و  نیا  رگا  هک 
 - ینارکنل لضاف  هللا  تیآ  رتفد  زا  اتفتسا  «) درادن لاکشا  تخاب  درب و  يدنب و  طرش  نودب  دشابن  رامق  تالآ  زا  رگا  اما  تسا ، مارح  اقلطم 
هک يدراوم  نینچ  نیا  هک  تسا  یعیبـط  نیارباـنب  و 247 .) ص 246  تآاتفتـسالا ، هبوجا  ص 9 -  ج 2 ، ینیمخ ، ماما  دـیدج  تآاتفتـسا 

یعرش لکشم  ددرگن ) بوسحم  رامق  تالآ  زا  افرع  هک  یتروص  رد   ) دویق یخرب  تیاعر  اب  تسا و  فرع  هدهع  هب  نآ  عوضوم  صیخـشت 
، هنافـسأتم ددرگ . یم  زاب  دننک  یم  تردابم  يزاب  نیا  هب  هک  يدارفا  عون  مود ؛ لماع  دنک . ادیپ  عویـش  هعماج  رد  ددرگ ، یم  عفترم  زین  نآ 
هک یناسک  ای  نانآ و  تیرثکا  هدوب ، یبهذـم  ماکحا  هب  يدـنب  ياپ  هقالع و  ياراد  هک  يزاب  نیا  هب  نادـنم  هقـالعزا  یمک  دادـعت  زا  ریغ  هب 

فعـض زا  یـشان  نیا  دـنرادن و  راک  نآ  مارح  لالح و  یهلا و  ماکحا  هب  الـصا  دـنور ، یم  كان  ههبـش  ای  مارح و  ياه  يزاـب  غارـس  ـالک 
زا يوریپ  رایتخا و  ءوس  ریظن  يددـعتم  لماوع  هک  تسا  نانآ  رد  یمالـسا  ياه  شزرا  گـنهرف و  ندـشن  هنیداـهن  ناـنآ و  ینید  ياـهرواب 

؛ موس لماع  دـشاب . رثؤم  هدـیدپ  نیا  زورب  رد  دـناوت  یم  یطیحم  لئاسم  یگداوناخ و  حیحـص  تیبرت  مدـع  یناسفن ، ياـه  سوه  اـهاوه و 
...، تنرتنیا و هراوهام ، نویزیولت ، ریظن  یعمج  طابترا  هتفرـشیپ  لیاسو  اه و  يژولونکت  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  یگنهرف  مجاهت  مهم  شقن 

زا یکی  ینید  ياه  شزرا  نید و  هب  ییانتعا  یب  دـنارتسگ . یم  عماوج  ریاس  نورد  رد  ار  دوخ  یگدـنز  ياه  کبـس  برخم و  ياه  شزرا 
زا سپ  نارود  رد  هک  ییاه  تسایس  یخرب  لیلد  هب  هنافـسأتم  تسا . ام  هعماج  ياه  شزرا  رییغت  مراهچ ؛ لماع  تسا . هلأسم  نیا  ياهدمایپ 

هجوت تفای و  رییغت  يونعم  ياه  شزرا  هب  يدام  ياه  شزرا  زا  هعماج  رد  مکاح  ياه  شزرا  دش ، ماجنا  يداصتقا  هعسوت  هنیمز  رد  گنج 
هکلب تفاـی  رارمتـسا  ریخا  ياـه  لاـس  رد  يا  هدـنیازف  رایـسب  لکـش  هب  هلأـسم  نیا  هدـیدرگ و  گـنر  مک  یهلا  ماـکحا  يوـنعم و  داـعبا  هب 

روپ عیفر  زمارف  داضت ، هعـسوت و  ملعوذ 2 . یلع  اه ، شزرا  بـالقنا و  . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دـش . داجیا  نآ  يارب  مزال  تالیهـست 
زین نآ  لح  تسا و  شیوخ  یناسفن  ياهاوه  اه و  هتساوخ  زا  يوریپ  یهلا و  ماکحا  هب  هعماج  دارفا  زا  یخرب  ییانتعا  یب  قوف  لماوع  هجیتن 

گنهرف هنیمز  رد  هک  تسا  یعجارم  اهداهن و  ریاس  روشک و  یگنهرف  ياه  هاگتـسد  نیلوؤسم و  طـسوت  قیقد ، رمتـسم و  یگنهرف  راـک  اـب 
. دنیامن یم  افیا  شقن  هعماج  يزاس 

هب یکینورتکلا  یتسپ و  ياه  سردآ  تاناکما و  مامت  اب  وضع  رکفمه و  بذج  يارب  هنابش  ياه  پولک  یتح  بهاذم و  بتاکم و  هیلک  هک  ییایند  رد  ایآ 
هنیمز رد  لقادح  لوقعم و  هعاشا  تسا  هدز  هوبنا  تاغیلبت  هب  تسد  رمعلا  مادام  نامنوبآ  تروص  هب  باتک  هلجم و  يد و  یـس  ملیف و  ناگیار  تروص 

اکفا
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شسرپ

یتسپ و ياه  سردآ  تاناکما و  مامت  اب  وضع  رکفمه و  بذج  يارب  هنابش  ياه  پولک  یتح  بهاذم و  بتاکم و  هیلک  هک  ییایند  رد  ایآ 
هعاشا تسا  هدز  هوبنا  تاغیلبت  هب  تسد  رمعلا  مادام  نامنوبآ  تروص  هب  باتک  هلجم و  يد و  یـس  ملیف و  ناگیار  تروص  هب  یکینورتکلا 

نیا تسین  ریذپ  ناکما  ایآ  ؟و  دراد یبهذم  بتک  تالجم و  نامنوبآ  زیچان  رایـسب  غلابم  هب  زاین  یمالـسا  راکفا  هنیمز  رد  لقادـح  لوقعم و 
شسرپ تاناکما  هیلک  ناوت  یمن  كدنا  رایـسب  هنیزه  اب  ایآ  ؟ ددرگ تخادرپ  ام  ینید  ناگرزب  هب  یمدرم  تاهوجو  تخادرپ  لحم  زا  هنیزه 

مدرم رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  داد و  ياج  یتاغیلبت  ياه  يد  یـس  رد  ار  عجرم  بتک  هیلک  هغـالبلا و  جـهن  نآرق و  دروم  رد  خـساپ  و 
رد تاغیلبت  هک  یتروص  رد  ام  عامتجا  یفنم  تبثم و  دارفا  تبـسن  دـیناد  یم  ایآ  تسا ؟ هدوب  ربمایپ  صتخم  طقف  غیلبت  ناـبز  رگم  ؟ داد رارق 

تقو ایآ  ؟  تسا نازیم  هچ  هب  روشک  لخاد  ياههورگ  تسد  رد  هیبنت  وقیوشت  لاـمعا  تسا و  روشک  زا  جراـخ  فلاـخم  ياـههورگ  تسد 
نایوجـشناد ییالال  هب  یلیل  اب  ایآ  تسا ؟  نایوجـشناد  صتخم  طقف  غیلبت  ایآ  ؟  مینک هنزاوم  مه  اب  ار  هیبنت  قیوشت و  تاغیلبت و  هدیـسرن  نآ 

؟ تسا هدماین  دوجو  هب  هاگشناد  يوک  ریظن  یتالکشم  ندراذگ 

خساپ

رد حیحص  تاغیلبت  ترورض  رد  لوا : تمسق  دوش - : یم  هداد  باوج  اراصتخا  تمسق  رد 4  لاؤس ، دروم  ياه  هزوح  یگدنکارپ  تلع  هب 
ياهرازبا زا  هدافتسا  اب  دناوتب  دیاب  دشاب  هتـشاد  یمالـسا  تارکفت  هعاشا  هغدغد  یـسک  رگا  اصوصخم  تسین . یلکـشم  چیه  زورما  يایند 

رد اه  يزوسلد  نیا  دوخ  تایاور  ساسارب  هکلب  مینک  یم  شیاتس  امش  هغدغد  زا  ام  دنک و  هضرعار  دوخ  تارکفت  باذج ، رثؤم و  یغیلبت 
ییادـص کت  هعماج  کی  هب  ینونک  یناهج  هعماـج  . 1 زا : دـنترابع  هلوقم  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  اما 2  دراد . داـیز  باوث  یهلا  هاگـشیپ 

، یبرغ گنهرف  دض  تاغیلبت  نونکا  دشاب  ندینـش  لباق  زین  رترب  يادص  نآ  رانک  رد  زین  اهادص  ریاس  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  هدش و  لیدبت 
تیلوؤسم ندوب  ریطخ  رب  دـیاب  رما  نایدـصتم  سپ  دوش . یم  مگ  اهنآ  یتاـغیلبت  گرزب  قوب  راـنک  رد  زاـب  دـشاب  مه  يوق  هک  ردـق  هچ  ره 

تسد رکف  دیلوت  هب  دیاب  یمالسا  نیون  تارکفت  هضرع  يارب  . 2 دنیازفیب . هصرع  نیا  رد  شیوخ  شالت  شـشوک و  رب  هدش  فقاو  شیوخ 
هصرع رد  نادنمشناد  نارکفتم و  دیاب  دیآرد . روشک  رد  یـشزومآ  یـشهوژپ و  یلـصا  نایرج  ناونع  هب  دیاب  يرکف  رازفا  مرن  ینعی  دیزای .
تیلاعف هب  زاین  دوخ  مه ، رما  نیا  دنزاسن . راوتسا  نایبرغ  ياه  ضرف  شیپ  يانبم  رب  ار  دوخ  تارکفت  هتخادرپ و  رکف  دیلوت  هب  فلتخم  ياه 

تاهوجو زا  تاغیلبت  هنیزه  تخادرپ  ناـکما  درومرد  مود : تمـسق  دراد - . بـالط  نایوجـشناد و  دـیتاسا و  همه  يوس  زا  يا  هبناـج  همه 
فرـصم هلمج  زا  هک  هدـیدرگ  صخـشم  نآ  ياـه  هار  تاـهوجو ، فرـصم  هـنیمز  رد  هدـش  دراو  ثیداـحا  نـتم  رد  تـفگ : دـیاب  یمدرم 

. - تسا مالسا  نید  هب  نیدناعم  رافک و  بولق  بذج  يارب  نآ  زا  رتارف  زین  دشاب و  یم  دیدومرف  هراشا  امش  هک  یعوضوم  نیمه  تاهوجو 
اب قباطم  دـیدج  رکف  دوبن  یلـصا  زاین  هکلب  تسین  یلوپ  يدام و  ياهزاین  اـهنت  یمالـسا ، تارکفت  جـیورت  رد  یـساسا  هتکن  موس : تمـسق 

لکشم هکلب  درک ، وجتسج  ملیف و )... يد ، یس  نوچمه   ) یتاغیلبت ياهرازبا  نادقف  رد  دیابن  ار  یلصا  لکـشم  تسا . ینونک  هعماج  ياضف 
ریغ ینید  زکارم  عجارم و  همه  یگنهامه  موزل  هب  فارتعا  نمـض  دـیاب  هتبلا  تسا . فلتخم  ياـه  هصرع  رد  يرکف  دـیلوت  نادـقف  یـساسا 

. درک فسأت  راهظا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  امیس و  ادص و  داشرا و  ترازو  هلمج  زا  هطوبرم  یتلود  نیلوؤسم  زا  یخرب  طیرفت  رب  یتلود ،
هکلب  ) یـسایس ياه  هژورپ  هب  هنافـسأتم  تسا . ینید  رئاعـش  جـیورت  یقـالخا و  لـیاضف  رـشن  رب  شـالت  یمالـسا ، تلود  هژیو  راـک  زا  یکی 

بتک و هچ  دـنک . یمن  ادـیپ  صاصتخا  نیداینب  یگنهرف  لئاسم  نیا  هب  زین  نآ  رـشع  هک  دوش  یم  تخادرپ  ییاـه  هناراـی  يراـک ) یـسایس 
یلو دننک  یم  تفایرد  هجدوب  یمالـسا  تلود  ياه  هنارای  زا  هک  ینید  یب  لاذتبا و  جورم  رـضم و  هکلب  مزال  ریغ  ياه  همانزور  تالجم و 
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...؟ هن سکع  رب  یلو  دوش  یم  هتخاس  لاملا  تیب  زا  روآ  ماسرس  ياه  هنیزه  اب  اوتحم  یب  ياه  ملیف  اه و  همانرب  رایـسب  هچ  هن ؟ نآ  سکعرب 
للع دریگ . تروص  یمـسر  قیقد و  ياه  هداد  رامآ و  قبط  دیاب  اهنآ ، ندرک  هنزاوم  نایوجـشناد و  هیبنت  قیوشت و  ثحب  مراهچ : تمـسق  - 

هنافـسأتم درک  فارتعا  دـیاب  هتبلا  تسا . ندراذـگ  نایوجـشناد  يالال  هب  یلیل  ثحب  زا  رتراد  هشیر  زین  هاگـشناد  يوک  ریظن  یلئاسم  داـجیا 
هبلط و نیب  یقرف  یمالـسا  ماظن  رد  دـننز  یم  نماد  نآ  هب  هداهن  ناینب  ار  شحاف  یتلادـع  یب  نیا  یـسایس  ياه  هورگ  ای  نیلوؤسم  زا  یخرب 
هب  ) يزادنارب تامادقا  ندش  یعطق  اب  یتح  هک  تسا  هدـش  يروط  هنافـسأتم  اما  تسین ، زرواشک  رگراک و  دـنمراک و  یماظن و  وجـشناد و 

بجوم هکلب  دوش  یم  يریگولج  اـهراشف  لاـمعا  اـب  ماـکحا  يارجا  زا  اـهنت  هن  هناـهب ، نیمه  هب  ریخا ) هلئاـغ  رد  نیمهتم  زا  یخرب  فارتـعا 
هب ناناوج  اب  دروخرب  هک  میراد  لوبق  مه  ام  الوا ، تشادن : رود  رظن  زا  ار  هتکن  ود  دیاب  هتبلا  دندرگ . یم  اهنآ  رتشیب  ندـش  روسج  يرجت و 

یسایس ياه  هورگ  هلیسو  هب  وجشناد  راعش  حرط  زا  فده  ایناث ، دریذپ . تروص  يا  هژیو  تفارظ  اب  دیاب  یهاگـشناد  هتخیهرف و  رـشق  هژیو 
يرکف ياوتحم  ام ، روشک  رد  یتاغیلبت ، ياهرازبا  ثحب  رد  مهم  هجیتن : تسا . نازیزع  نیا  زا  يرازبا  هدافتـسا  هکلب  تسین  هناـقداص  روبزم ،

لاح دوش . یم  تفای  مک  رایـسب  یتارکفت  نانچ  اب  ینارکفتم  نینچ  نالا  ام  روشک  رد  دوش . هضرع  اـهرازبا  نآ  طـسوت  تسا  رارق  هک  تسا 
. تسا نآ  اب  بسانتم  یتاغیلبت  ياهرازبا  هیهت  يور  يوناـث  ثحب  دـش ، دوجوم  یتاـغیلبت  ياـهرازبا  هیذـغت  يارب  مزـال  يرکف  كاروخ  رگا 
. درک نیمأت  اه  هتـشر  هیلک  رد  يرکف  رازفا  مرن  نایرج  اب  دیاب  ار  نآ  ياوتحم  هک  یلاح  رد  دنراد . یناسر  مایپ  هبنج  اهنت  یتاغیلبت  ياهرازبا 

. تسا رما  نیمه  رطاخ  هب  نایوجشناد ، نیب  رد  يرکف  رازفا  مرن  دیلوت  هصرع  رب  زین  يربهر  مظعم  ماقم  دیکأت 

هسوسو اهنآ  نیب  ناطیش  ات  . دونـشن ار  وا  يادص  مرحمان  هک  تسا  رتهب  ددنخب و  مرحمان  نیب  رد  دنلب  يادص  اب  دیابن  نز  هک  هدمآ  ام  كرابم  نید  رد 
. دیهد حیضوت  دوش  یم  هدهاشم  بلطم  نیا  سکع  تدش  هب  نویزیولت  اه و  هناسر  رد  تروص  نیا  رد  دنکن  داجیا 

شسرپ

نیب ناطیـش  ات  . دونـشن ار  وا  يادص  مرحمان  هک  تسا  رتهب  ددنخب و  مرحمان  نیب  رد  دنلب  يادـص  اب  دـیابن  نز  هک  هدـمآ  ام  كرابم  نید  رد 
. دیهد حیضوت  دوش  یم  هدهاشم  بلطم  نیا  سکع  تدش  هب  نویزیولت  اه و  هناسر  رد  تروص  نیا  رد  دنکن  داجیا  هسوسو  اهنآ 

خساپ

، نآ هرابرد  یتقد  مک  هک  تسا  فیرظ  ساسح و  رایـسب  لـیاسم  زا  یکی  نآ ، یگنوگچ  عاـمتجا و  رد  نز  روضح  مدـع  روضح و  هلأـسم 
یم ترپ  میورب ، فرط  نیا  زا  یمک  تسا ، کیراب  میقتـسم  طارـص  : » يرهطم دیهـش  داتـسا  لوق  هب  دراد . لابند  هب  ار  یبولطمان  ياهدمایپ 

، اه هناخ  قودنص  هشوگ  هب  میناشکب  ار  نز  یکاپ ، تمـصع و  تفع ، مان  هب  یکدنا  میوش ، یم  ترپ  مه  میورب  فرط  نآ  زا  یمک  میوش ،
، دیجم يرقاب ، «) میا هداتفا  فرط  نآ  زا  زین  مینکـشب  ار  میرح  اه  تیلاعف  تاعامتجا و  رد  اه  مناخ  تلاخد  مان  هب  هرذ  کی  میا . هدـش  ترپ 

روضح دروم  رد  یطیرفت  یطارفا و  دروخرب  ندوب  مومذـم  شریذـپ  اب  ص 86 .) ییوجشناد ، جیـسب  نامزاس  يرهطم ، داتـسا  زا  لاؤس   110
لقادـح تسا . ینوگانوگ  بتارم  ياراد  زین  مسق  نیمه  یهتنم  تسا ، هنیزگ  نیرتهب  هنیمز  نیا  رد  لداعت  هک  میرواب  نیا  رب  عامتجا  رد  نز 
رثکادح دراذگن و  اپ  ریز  زان و ... هوشع و  اب  تبحص  باجح ، دننام  ار  مالـسا  تامرحم  تابجاو و  دوخ  روضح  اب  نز  هک  تسا  نآ  راظتنا 

. دنک تیاعر  ار  تفع  تناتم ، راقو ، دـننام  یمالـسا ، يالاو  ماکحا  همه  دوش ، یم  رـضاح  عامتجا  هنحـص  رد  هک  ینز  هک  تسا  نآ  راظتنا 
ره تسا . هعماج  رد  نز  روضح  هوحن  زا  راظتنا  فـالخ  دراوم  یخرب  رد  هتبلا  راـظتنا و  لقادـح  دوش ، یم  هدـهاشم  نویزیولت  رد  هک  هچنآ 
هک نیا  هصالخ  میفلاخم . نآ  اب  زین  اـم  هک  تسا  مالـسا  یقرتم  ماـکحا  نتـشاذگ  اـپ  ریز  اـب  هارمه  اـه ، هناـسر  یخرب  رد  نز  روضح  دـنچ 
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رتـشیب هعماـج  رب  یمالـسا  ياـه  شزرا  هاـگره  دیـشیدنا . يا  هراـچ  نآ  عفر  يارب  درک و  فارتـعا  دـیاب  ار  خـلت  ياـه  تیعقاو  زا  يرایـسب 
. دبای یم  شهاک  اه  يراجنهان  نیا  دبای ، تیمکاح 

دوش هعماج  دراو  دیاب  یتردق  هچ  هب  یبهذم  ياهشزرا  دوش  یم  یلمع  هعماج  رد  هنوگچ   ، یبهذم ياهشزرا  تردق  ذوفن و  لامعِا  یمالسا  ماظن  رد 
. دشاب هتشاد  دارفا  رب  لماک  ذوفن  دناوتب  ات 

شسرپ

دراو دیاب  یتردق  هچ  هب  یبهذم  ياهـشزرا  دوش  یم  یلمع  هعماج  رد  هنوگچ   ، یبهذم ياهـشزرا  تردـق  ذوفن و  لامِعا  یمالـسا  ماظن  رد 
. دشاب هتشاد  دارفا  رب  لماک  ذوفن  دناوتب  ات  دوش  هعماج 

خساپ

ریظن ییاه  هنیمز  رد  نایوجـشناد  یـساسا  مهم و  تالاؤس  تاهبـش و  هب  ییوگخـساپ  ياتـسار  رد  هرواشم ، زکرم  نیا  تاـناکما  فیاـظو و 
یم یمالـسا  هعماج  ماظن و  نالک  تاعوضوم  ینید و  تموکح  هب  طوبرم  لئاسم  یـسایس و  هشیدـنا  ماکحا ، یبهذـم ، تاداـقتعا  مـالک و 

ار عبنم  دنچ  امش  تالاؤس  خساپ  رد  اذل  نایوجشناد ، تالارـس  ندوب  هدرتسگ  وس و  کی  زا  تاناکما  تیدودحم  لیلد  هب  ور  نیا  زا  دشاب ،
زرمارف هعماج ، یموتانآ  راشتنا 1379 2 . یماهـس  تکرـش  نارهت ، روپ ، عیفر  زرمارف  داضت ، هعـسوت و  . 1 مییامن : یم  یفرعم  هعلاـطم  يارب 

.4 1379 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  ملعوذ ، یلع  اه ، شزرا  بالقنا و  . 3 1378 راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، روپ ، عیفر 
یضاق مظاک  ینیمخ ، ماما  یـسایس  یهقف -  ياه  هشیدنا  . 5 1378 یمالسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  یمیکح ، اضر  دمحم  نآرق ، يزاس  هعماج 

يروهمج تسایر  کیژتارتسا  تاقیقحت  زکرم  هداز ،

؟ دیهد حیضوت  دنراد  زکرم  نیا  هک  یتارایتخا  هنماد  اهنآ و  ییارجا  زکارم  نینچمه  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داتس  هنیمز  رد  افطل 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  دنراد  زکرم  نیا  هک  یتارایتخا  هنماد  اهنآ و  ییارجا  زکارم  نینچمه  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داتس  هنیمز  رد  افطل 

خساپ

اب تایرـشن  زا  یکی  طسوت  ییوگتفگ  نآ ، ياه  تیلاعف  یگنوگچ  فیاظو و  داتـس ، نیا  يریگ  لکـش  یگنوگچ  اب  رتشیب  ییانـشآ  تهج 
داتس لیکشت  هدیا  الـصا  : لاوس رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتـس  ریبد  اب  وگتفگ  دیآ . یم  لیذ  رد  هک  تسا  هدش  ماجنا  نآ  ریبد 

حیحـص فیرعت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوب ؟ هچ  شلیکـشت  فدـه  دـمآ و  دوجوب  یک  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا 
دوجو رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  خیرات  لوط  رد  دشاب ، هدروآ  ار  نآ  مالسا  یتح  ای  میشاب  هدروآ  ام  هک  تسین  يدیدج  زیچ  کی  نآ 

ریغ یتح  یهلا و  نایدا  مامت  رد  درادـن ، صاخ  نید  کی  هب  صاصتخا  یتح  ای  صاخ  نامز  هرود و  کی  هب  صاصتخا  هلاـسم  نیا  هتـشاد .

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 651 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوشب و دیاب  هلئـسم  نیا  زا  هک  یحیحـص  فیرعت  نیا  اما  تسا . هدرک  دیکات  دییات و  ار  هیـضرف  نیا  اهنت  مالـسا  تسا و  هتـشاد  دوجو  یهلا 
هورگ کی  هکنیا  هن  تسا ،  یناگمه  تراظن  يانعم  هب  هلاسم  نیا  هک  تسا  نیا  تسه ،  مه  يرطف  یلقع و  دنک و  یم  دـییات  ار  نآ  مالـسا 
هتـشاد دوجو  یناگمه  تراظن  نآ  رگا  دریگب . لکـش  هعماج  رد  یناگمه  تراظن  کـی  دـیاب  دـننک . یهنو  رما  نارگید  هب  میاد  هک  دنـشاب 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  دوش . یم  هتفرگ  مه  دسافم  زا  يرایسب  يولج  دوش و  یم  مهارف  بوخ  ياهراک  يایحا  هنیمز  دشاب ،
رب راک  نیا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتـس  لیکـشت  دروم  رد  اما  مینک . هدـنز  ار  یناگمه  تراظن  گنهرف  نیا  ام  هکنیا  ینعی 
مه هضیرف  نیا  دروم  رد  تسا ،  هدـش  راک  هزور  زامن و  دروم  رد  هک  يروطنامه  دـندومرف  ناشیا  تفرگ . تروص  يربهر  ماقم  رظن  يانبم 
راک كرتشم  روحم  هعومجم و  کی  رد  دروم  نیا  رد  ات  دنتفرگ  میمـصت  یبهذـم  نیدـتم و  دارفا  زا  يدادـعت  هک  دوب  روط  نیا  دوشب . راک 
نیا نامرظن  هک  میتفگ  میتفر و  يربهر  ماقم  تمدخ  لیلد  نیا  هب  راب  دـنچ  ام  دـننک . زکرمتم  هنیمز  نیا  رد  ار  ناشیاهتیلاعف  یمامت  دـننک و 

فورعم هب  رما  يارجا  داتس   » دنتفگ دنتفر و  رتولج  مه  نیا  زا  یخرب  یتح  میهدب . لیکشت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داتس  هک  تسا 
داتـس دـیاب  دـینک  راک  دـیهاوخ  یم  رگا  هک  دـندرک  دـیکأت  هلأسم  نیا  يور  ناشیا  اما  مینک . يراذـگ  هیاپ  میهاوخ  یم  ار  رکنم » زا  یهن  و 

رظن داد ؟ ماـجنا  ار  یگرزب  نیا  هب  يراـک  دوش  یم  رفن  ای 30  اب 20  رگم  نآ . يارجا  داتـس  هن  دـشاب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  »ي  ایحا »
ار راک  نیا  امیقتسم  میورب  نامدوخ  ام  هکنیا  هن  دیایب  دوجوب  مدرم  نایم  رد  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف  هک  دوب  نیا  ناشیا 
هک يروطنامه  هک  دتفیب  اج  مدرم  نایم  رد  گنهرف  نیا  هک  میهدب  ماجنا  یگنهرف  راک  ردـقنآ  دـیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  ناشیا  میهد . ماجنا 

الماک راک  کی  تروص  هب  لوا  ناـمه  زا  اـم  راـک  ناـشیا  ياـهدومنهر  ساـسا  رب  تسا . بجاو  مه  راـک  نیا  تسا ،  بجاو  هزور  زاـمن و 
یخرب تساهنآ  رظن  دم  هک  مه  يا  هنومن  دینک . یم  ییارجا  راک  امـش  هک  تسا  نیا  مدرم  یـضعب  تینهذ  اما  لاؤس : دش . فیرعت  یگنهرف 

رد ام  تسا . يزاس  گنهرف  ام  راک  مینک . یمن  ییارجا  راک  هجو  چیه  هب  ام  دـنا ؟ هدوب  نآ  دـهاش  رهـش  حطـس  رد  هک  تسا  ییاهدروخرب 
دروخرب اب  ار  اهراک  مامت  هک  دوش  یمن  تسین ،  تسرد  فرـص  ییاضق  یماظتنا و  ياهدروخرب  ام  داقتعا  هب  میا . هدشن  دراو  ییارجا  هنیمز 

یم ناشن  لمعلا  سکع  یعیبط  روط  هب  دروخرب  عون  نیا  هب  ناسنا  دـش . لسوتم  راشف  هب  اهفورعم  يایحا  يارب  ای  درک و  لـح  يریگتـسد  اـی 
، دـننک مادـقا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  دـنراد  هـفیظو  مدرم  هـک  مـینک  هاـگن  دـید  نـیا  اـب  رگا  اـما  دـنک . یم  تمواـقم  دـهد و 
، داتـس ياهتنواعم  مامت  رد  ام  لصا  نیا  يور  دوش . یم  لح  تالکـشم  لیاسم و  زا  یلیخ  دنراد ، هفیظو  هزور  زامن و  يارب  هک  يروطنامه 

یم ماجنا  ار  راک  نیا  اهنت  نامدوخ  تاجناخراک  تارادا و  تنواعم  ییارجا ،  ياهنامزاس  یمدرم ،  ياهلکـشت  یگنهرف ،  ياـهتنواعم  ینعی 
. مینک لاعف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ار  اهنآ  ياه  هداوناخ  یتح  ار و  یمدرم  ینامزاس و  نورد  ياهلکـشت  اههورگ و  هک  میهد 
ار تالـضعم  زا  یلیخ  دوش  ماجنا  نیا  رگا  هک  دوشب  گنهرف  مدرم  یناگمه  تراظن  هک  تسا  نیا  دراد  رارق  اـم  لوا  تیولوا  رد  هک  هچنآ 
هک يا  هداس  لاثم  کی  دینیبب  تسین ؟ یگرزب  یلیخ  فده  درب ؟ یم  يژرنا  نامز و  ردقچ  راک  نیا  دینک  یم  رکف  لاوس : تشاد . میهاوخن 
درف جوز و  ياهکالپ  ددرت  تاررقم  هک  یناـمز  نآ  رد  هک  مدوب  دـهاش  مدوخ  نم  هک  تسا  نیا  منزب  مناوت  یم  ناـمدوخ  فدـه  دروم  رد 
همه دوب ، هدمآ  نابایخ  هب  درف  كالپ  اب  جوز  ياهنیـشام  ددرت  زور  رد  هک  ینیـشام  دش ، یم  ارجا  فلتخم  ياهزور  رد  اهنیـشام  ددرت  يارب 
یم هاگن  یمـشچ  ریزو  نییاپ  تخادنا  یم  ار  شرـس  دوب و  باذـع  رد  میاد  درف  دوخ  هک  دـش  یم  نیا  دـندرک و  یم  شهاگن  شهب  مدرم 

وا ات  دوشب  رارکت  ردقنآ  نیا  نییاپ و  دزادـنیب  ار  شرـس  درک  مه  رگا  دـنکن و  رارکت  ار  هلاسم  نیا  دـعب  هعفد  ات  دـش  یم  ثعاب  نیا  درک و 
فورعم و هب  رما  هک  نیا  میتسه . نآ  لابند  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يایحا  زا  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دـنکن . رگید  ار  راـک  نیا 
ار راک  نآ  رگید  نییاپ و  دزادنیب  ار  شرس  وا  هک  دنک  هاگن  يروج  یطاخ  درف  هب  مشچ  ات  هک 10  گنهرف  نیا  دوش . گنهرف  رکنم  زا  یهن 
ع)  ) حون دـنهدب ؟ شوگ  ار  ام  فرح  هک  دـنداد  شوگ  اروف  ار  شفرح  تفگ  يزیچ  مدرم  هب  اـت  ربماـیپ  مادـک  میدـقتعم  اـم  دـنکن . رارکت 

یعامتجا راشف  یطاخ  درف  هب  هک  دـییایب  دوجوب  مدرم  دوخ  نایم  رد  گنهرف  نیا  رگا  اما  دندینـش . یمک  هدـع  کی  طـقف  تفگ  لاـس  950
. تسا هدوب  رمث  رمثم  ام  تیلاعف  هک  تسا  تقو  نآ  دوش ، قیوشت  فورعم  حلاص و  لمع  هب  ای  دنک  كرت  ار  شدنسپان  لمع  وا  هک  دنروایب 
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نیا رد  دـیهجاوم . هنیمز  نیا  رد  دوجوم  بسانمان  ياهتینهذ  اب  همه  زا  شیپ  يزاس ،  گنهرف  گنهرف و  نیا  داجیا  يارب  امـش  اتعیبط  : لاوس
الصا میا ،  هجاوم  نآ  هب  ام  هک  تسا  یگرزب  لکشم  دروم  نیا  رد  یلبق  بسانمان  ياهتینهذ  هنافـساتم  دیا ؟ هداد  ماجنا  ییاهراک  هچ  هنیمز 

لقادـح یفنم و  تینهذ  هکلب  میتسه ،  هجاوم  يدایز  ياه  يراوشد  اب  نامیاهورین  شزومآ  هنیمز  رد  اهنت  هن  ام  تسا . نیمه  ام  راک  یتخس 
بالقنا لیاوا  رد  هنافساتم  تسا . هدیسر  ثرا  هب  ام  هب  زین  تسا  هدش  داجیا  هعماج  رد  هضیرف  نیا  یتح  داتس و  نیا  هب  تبـسن  هک  یتسردان 
فیلکت يادا  ناشرظن  دنتـشاد ، ار  راک  نیا  هغدـغد  اهنآ  هرخالاب  دـندش . راک  دراو  هضیرف  نیا  هماقا  هب  تبـسن  هفیظو  ساسحا  اب  يا  هدـع 

یم رکف  دـندوب ، هدـیدن  شزومآ  دـندوب ، هدـیمهفن  تسرد  اما  دوشب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  هک  دـندوب  هدینـش  هدـید و  دوب ،
هب رما  هفیظو  هک  یلاح  رد  دـندروآ . یم  دوجوب  ار  یتالکـشم  دـندش و  یم  ریگرد  تساـهرکنم ،  لـماک  ندودز  اـهنآ  هفیظو  هک  دـندرک 

یمن اهنآ  دنیوگب . هعفد  کی  رفن  هکلب 10  دیوگب ، هعفد  رفن 10 کی  هکنیا  هن  بـالقنا  مظعم  ربهر  ریبعت  هب  تسا . نتفر  نتفگ و  فورعم ، 
دروخرب . تسا ناطباض  یماظتنا و  يورین  راک  نآ  تسین ،  اهنآ  ندودز  دسافم و  اب  هزرابم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رمآ  راک  هک  دنتسناد 

دوجوب ثعاب  دوب و  هدـماین  دوجوب  اجنآ  رد  گنهرف  نیا  هنافـساتم  صخـشم . ینوناـق و  طـباوض  تحت  مه  نآ  تسا ،  هییاـضق  هوق  اـب  مه 
میهدب دارفا  هب  ار  اهشزومآ  نیا  ات  میا  هدرک  یعس  میا  هدرک  عورش  هک  ییاهشزومآ  اب  هتـشذگ  ياهلاس  رد  ام  اما  دش ، یفنم  تینهذ  ندمآ 

نتفرگ داـی  شزومآ و  رب  هوـالع  دـینیبب  ییاهـشزومآ ؟ هچ  ـالثم  : لاوس تسیچ . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حیحـص  موـهفم  اـنعم و  هک 
نامه ات  دیریگ ، یم  دای  راب  کی  ار  زامن  دهاوخ . یم  شزومآ  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هویـش  دوخ  يداقتعا ،  یبهذـم و  لیاسم 

. دشاب تروص  کی  هب  رخآ  ات  هک  تسین  يروط  نیا  فورعم  هب  رما  اما  روط ، نیمه  مه  هزور  تسا ،  ناسکی  شطیارـش  تسا . نیمه  رخآ 
رب هوالع  دیاب  ام  دراد . ار  شدوخ  صاخ  طیارـش  یتیعقوم  اج و  ره  دـهد ، ماجنا  ار  هفیظو  نیا  شدوخ  ناکم  نامز و  هب  هجوت  اب  دـیاب  درف 

دریگب و هجیتن  دـنک و  فورعم  هب  رما  دـناوت  یم  اج  کی  مدآ  کی  میهدـب . دای  مه  ار  ماکحا  نایب  هوحن  اهنآ  هب  دارفا ، هب  ماـکحا  شزومآ 
یمن رظن  رد  ار  طیارـش  اهنت  هن  هک  ارچ  دـهد ، یم  سکع  هجیتن  دـنک و  یم  فورعم  هب  رما  رگید  درف  کی  رگید  طیارـش  اب  اـج  ناـمه  رد 
دیاب روج  کی  هچوک  يوت  دراذـگ . یم  ریثأت  هلأسم  نیا  يور  نامز  ناکم و  طیارـش  دـناد . یمن  مه  ار  حیحـص  نایب  هوحن  یتح  هک  دریگ 
ماجنا رکنم  مدید  دندوب ، مه  رگید  رفن   50 میدوب ،  نامهیم  هناخ  رد  دـیوگ  یم  فرط  رگید . روج  کی  هناـخ  يوت  درک و  فورعم  هب  رما 

اما یهدـب ،  صیخـشت  یناوتب  ار  یعرـش  رکنم  هک  تسنکمم  وت  تفگ  وا  هب  دـیاب  اـجنیا  رد  اـما  مدرک ،  دروخرب  هناـخبحاص  اـب  دوـش ، یم 
مالـسا ار  نیا  ورب . وشاپ  وت  هنرگو  دش  هک  دش ، مخا  اب  رگا  دش . ریگرد  دوش  یمن  مدرم  هناخ  رد  هک  اجنیا  یناد  یمن  يا ،  هدیدن  شزومآ 

نیا دمهف ، یم  فرط  دـندرک ، ار  راک  نیا  مه  رگید  رفن  ای 15  یتفر و 10  وت  رگا  ورب ، مه  مخا  اب  ورب ، وشاـپ  میوگ . یمن  نم  دـیوگ ، یم 
مامت هک  نامیاضعا  هب  دیاب  ام  هک  تسا  یفیرظو  زیر  ياهـشزومآ  زا  هنومن  کی  نیا  دـشاب ، ام  راک  ساسا  دـیاب  نیا  دراذـگ . یم  رثا  اعقاو 

رد هک  دوش  یم  نیا  درادـن و  دوـجو  یـصاخ  بوچراـچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  مه  زوـنه  ارهاـظ  میهدـب . دنتـسه  مدرم 
فرع هعماج و  دید  زا  هک  دوش  یم  دروخرب  یلیاسم  اب  دراوم  زا  یخرب  رد  هکنیا  هلمج  زا  لاوس : دوش . یم  هقیلس  لامعا  دراوم  زا  يرایسب 

شزومآ میهجاوم ،  لکشم  اب  هنیمز  نیا  رد  ام  متفگ  هک  يروطنامه  دشابن ؟ طیارش  نآ  رد  لقاال  هکنیا  ای  دشابن  فلخت  رکنم و  تسنکمم 
ار یفرع  مارح  کی  هک  دوش  یمن  میراد . يدرف  یعرـش و  یفرع ،  مارح  میراد ،  یعامتجا  بجاو  یعامتجا و  مارح  اـم  دـینیبب  میا . هدـیدن 
. تسا راکـشآ )  ) نیب مارح  نامروظنم  دـینک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مییوگ  یم  اـم  رگا  تسا . یعرـش  مارح  هک  دـیوگب  رفن  کـی 

نیا هک  دـنادب  هک  تسا  نیا  فورعم  هب  رما  لیاسم  زا  یکی  دراد . دوجو  ناشدروم  رد  کش  هک  ییاـهزیچ  نآ  لاـبند  میورب  میهاوخ  یمن 
هلئسم نیا  ارچ  مییوگ  یم  هک  اهتقو  یلیخ  میرادن . تاهبش  هب  يراک  ام  دوشب ، لمع  دراو  دیابن  دراد  کش  رگا  تسا و  رکنم  اعرش  اعطق و 

هک تسا  یمارح  نآ  راکشآ )  ) نیب رکنم  زا  امروظنم  دوش . یم  داجیا  يریگرد  دنـسانش و  یمن  ار  رکنم  مدرم  هک  دنیوگ  یم  دمآ ، دوجوب 
وا هب  درک و  یتقو  درف  هک  يراک  تسا . مارح  هلاسم  نیا  اـنئمطم  هک  دـننادب  هعماـج  مه  شدوخ و  مه  دـهد  یم  ماـجنا  مه  درف  دوخ  یتقو 

نیا میتسه  نآ  لابند  هب  ام  هک  یـساسا  رکفت  دـننک . شهاگن  مدرم  مامت  درک  درف  رگا  هک  يراـک  نییاـپ . دزادـنیب  ار  شرـس  يدرک  داـقتنا 
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دننک و یم  هاگن  ار  اهنآ  ییاهمـشچ  هک  دننک  ساسحا  مدرم  هک  تسا  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا . یمدرم  يداقتنا  ياههاگن 
یضعب دیاش  اما  دوش . یم  تحاران  شدوخ  شیپ  درک  هابتشا  درف  رگا  تروص  نیا  رد  دننک . یم  ناشهاگن  مدرم  دندرک  هابتشا  هک  ییاهنآ 

هب دنتـسه . تردق  راتخاس  رد  هک  دـنهد  یم  ماجنا  یناسک  ار  اهرکنم  زا  یلیخ  هک  دـننک  یم  هجوت  هضیرف  نیا  هب  رتمک  رطاخ  نیا  هب  مدرم 
. دوـش ادـیپ  لکـشم  دـهد  یم  ماـجنا  ار  شا  هفیظو  دراد  هک  یـسک  يارب  تسا  نکمم  دـنریذپ و  یمن  تـفگ ،  يزیچ  دوـش  یمن  اـه  نـیا 

یگرزب رکنم  مه  یمومع  لاوما  ماقم و  بصنم و  زا  هدافتسا  ءوس  تسین . اه  فرح  نیا  یباجحدب و  طقف  رکنم  هک  دیناد  یم  رتهب  ناتدوخ 
تفرط دـشاب . هدنـشخب  دـنوادخ  تفرط  هک  تسین  هزور  زامن و  لثم  تسا . نیمه  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  لکـشم  هتبلا  بخ  تسا ...

داهج دیوگ  یم  دنک ، یم  تواضق  داهج  اه و  یبوخ  مامت  نیب  یتقو  یلع  ماما  هک  تسا  نیا  . دشاب دنمتردق  تسا  نکمم  هک  تسا  یناسنا 
هب رما  دـیوگ  یم  دـنک ، یم  هسیاـقم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـب  داـهج  هفاـضاب  اـه  یبوـخ  ماـمت  نیب  یتـقو  اـما  تسا ،  رترب  همه  زا 

قیوشت یتـحو  داـقتنا  طیارـش  نیا  رد  دـهدب ، ناـشن  لـمعلا  سکع  فرط  هک  دراد  دوجو  لکـشم  نیا  هلب  : لاوـس رکنم . زا  یهن  فورعم و 
یم فرط  ینک و  یم  شقیوشت  ینک و  یم  رکـشت  فرط  زا  مه  بوخ  راک  کی  رطاخ  هب  امـش  هک  تسه  اـهتقو  یـضعب  دوش . یم  تخس 

هب رمآ  هدـنک و  داقتنا  مه  ینعی  دراد . ار  يراوشد  نیا  فورعم  هب  رما  راک  يا ؟ هراک  هچ  وت  الـصا  مدرک ؟ وت  يارب  رگم  هچ ؟ وت  هب  دـیوگ 
هک میزادنیب  اج  ار  نیا  دیاب  ام  تسا . یمهم  راک  نیا  دـننیبب . شزومآ  دـیاب  دوش  یم  داقتنا  وا  هب  هک  یـسک  مه  رکنم و  زا  یهان  فورعم و 

اهنیا دراد ، ییاه  یهن  رما و  يرس  کی  دراد . ار  یطیارـش  يرـس  کی  هک  دنک  یم  یگدنز  عامتجا  کی  رد  وا  تسین ،  اهنت  درف  هعماج  رد 
یم دـندنک و  یم  كراپ  ياهلگ  زا  مدرم  زا  یلیخ  لبق ،  لاس  دـنچ  ات  منیب . شوخ  يزاس  گـنهرف  هلاـسم  نیا  هب  نم  اـما  دـتفیب . اـج  دـیاب 

هک دـنناد  یمن  تسرد  ار  نآ  دارفا  هیقب  اهنت  هن  تسا و  كراپ  لام  اهلگ  نیا  هک  تسا  هداتفا  اج  گنهرف  نیا  الاح  اـما  ناـش . هناـخ  دـندرب 
داقتنا گنهرف  نیا  یمومع . گـنهرف  کـی  تسا ،  هدـش  گـنهرف  کـی  نیا  رگید  ـالاح  بخ  تسا ،  بذـعم  راـک  نیا  زا  شدوخ  مهدرف 

. دـشاب لکـشم  یمک  یلبق  ياـهتینهذ  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  هتبلا  دـتفا . یم  اـج  مک  مـک  هـک  تـسا  یگنهرف  مـه  يریذـپ  داـقتنا  ندرک و 
چیهو جـح ،  هزور ،  زاـمن ، هضیرف  بوـجو  دروـم  رد  نیدـتم  مدرم  زا  یلیخ  تسین . نشور  مدرم  ناـیم  رد  هضیرف  نـیا  هاـگیاج  هنافـساتم 

یتح مدرم  زا  یلیخ  مه  زونه  تسا . هداـتفین  اـج  اـعقاو  تسین ،  يروط  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  اـما  دـنرادن . يدـیدرت 
ضیارف ریاس  دروم  رد  هکیتروص  رد  دراد ، یطبر  هچ  ام  هب  دنیوگب  ناشدوخ  اب  تسنکمم  دننیب  یم  ار  یفالخ  رکنم و  راک  یتقو  نینییدـتم 

هامدنفسا 1382)  8 مج ، ماج  همانزور  . ) درک یناگمه  دیاب  ار  تقد  نیا  دنتسه . قیقد  یلیخ 

یمن لمع  هب  رثوم  مادقا  نانآ  اب  دروخرب  هنیمز  رد  ناشیا  داسف  نینچمه  ناریدم و  يدـمآراکان  يرادا و  هدرتسگ  داسف  هب  هجوت  اب  ارچ  مالـس  اب 
يداسف راچد  دوخ  سلجم  تابـساحم  ناوید  تاعالطا و  ترازو  روشک و  لک  یـسرزاب  نامزاسو  يرتسگداد  لماش  هک  ام  یتراظن  ياهداهن  دیآ .

ادنا رب  نامناخ 

شسرپ

لمع هب  رثوم  مادقا  نانآ  اب  دروخرب  هنیمز  رد  ناشیا  داسف  نینچمه  ناریدم و  يدـمآراکان  يرادا و  هدرتسگ  داسف  هب  هجوت  اب  ارچ  مالـس  اب 
دوخ سلجم  تابـساحم  ناوید  تاعالطا و  ترازو  روشک و  لک  یـسرزاب  نامزاسو  يرتسگداد  لماش  هک  ام  یتراظن  ياهداهن  دیآ . یمن 

هتخیر نا  حبق  دـشابیم  رت  حـیبق  ادـخ  هناخ  رد  مراحم  اب  انز  راب  زا 70  مالـسا  رد  هک  يریگ  هوشر   . دنـشابیم زادنا  رب  نامناخ  يداسف  راچد 
اب نکیل  دنـشابیم  نایرج  رد  مه  یتراـظن  ياـهنامزاس  هدومن  اـشترا  هب  مادـقا  امـشر  هک  دراد  دوجو  یناریدـم  نونکا  مه  هکیلاـح  رد  تسا 

ياه هنومن  دشاب  رظن  دـم  یـصاخ  دروم  هنومن و  هچنانچ  دنـشابیم  راک  لاح  رد  یمالـسا  يروهمج  ریدـم  ناونع  هب  نانچمه  فسات  لامک 
ریدم رگا  ایآ   . دوب تحلصم  رکف  هب  دیاب  هکنیا  ای  دوب ؟ هنوگنیا  مه  نینموملاریما  هویـش  ایا  تسنیا  لاوس  لاح  . دیدرگ دهاوخ  رکذ  یناوارف 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 654 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دشاب دساف  دناوتیم  تسد  ریز  ریدم  دشابن  دساف  دشرا 

خساپ

رد اهفعـض  یخرب  دوجو  ای  هعماج و  فیعـض  اـی  يوق  درکلمع  مییوگب  هکنیا  . 1ً تسا : یـسررب  لمات و  لباق  ددعتم  تاهج  زا  امـش  لاوس 
رد اب  فیاظو و  اهدرکلمع و  هطیح  رد  دنچره  تسین  یتابثا  لباق  هدعاق  یلک و  جاتنتـسا  ددرگیمرب , دشرا  ریدم  هب  روشک  يرادا  متـسیس 
نآ ناوتیمن  یلک  هدعاق  کی  ناونع  هب  یلو  دشاب  هتـشاد  دناوتیم  قادصم  يرما  نینچ  دشرا  ریدـم  نآ  تارایتخا  تاناکما و  نتفرگ  رظن 

طاطحنا يزیرگ و  تلادـع  ای  داد و  تبـسن  (ع ) حون ترـضح  درکلمع  هب  ناوتیمن  ار  حون  موق  ندـشن  تیادـه  هکنیا  هچ  درک . تاـبثا  ار 
نآ هب  ناوتیمن  ار  ناشیا  يرادا  هاگتسد  رد  دساف  نارازگراک  یخرب  دوجو  ای  و  (ع ) یلع ترـضح  نامز  رد  مالـسا  ردص  نیملـسم  يرکف 
هب راذـنا  رکذـت و  هب  فظوم  ار  ینید  یهلا و  ناربهر  دـنوادخ  ًاساسا  تشاذـگ ، ناشیا  شود  رب  ار  نآ  تیلوؤسم  هداد و  يرـست  ترـضح 
لاح دنلوئـسم , دنوادخ  نیمارف  يارجا  هب  تبـسن  شیوخ  عسو  يدـنمناوت و  بسانت  هب  زین  نانآ  دـیامنیم و  یهلا  ماکحا  يارجا  عماوج و 

دارفا و كرد  یمومع و  تساوخ  هب  يدایز  یگتـسب  دـننک . لصاح  قیفوت  مدرم  تیادـه  ینید و  هعماـج  ینیع  ققحت  رد  رادـقم  هچ  هکنیا 
زا هک  هچنآ  تسا ؛ نینچ  زین  اـم  يرادا  متـسیس  رد  مه  داـسف  دوـجو  هراـبرد  دراد  نآ  ربارب  رد  نیکمت  قوـف و  هلوـقم  زا  عـماوج  ناـگبخن 

یتراظن ياهراک  زاس و  نتفرگ  رظن  رد  حلاص و  نارازگراک  ناریدم و  باختنا  هب  مامتها  یعـس و  تسا ، راوازـس  هتـسیاش و  یهلا  ناریدـم 
تشاد و ملاس  یتالیکـشت  داجیا  هب  مامتها  لئاسم  لیبق  نیا  لامعا  اب  حـلاص  يریدـم  رگا  لاـح  تسا ؛ ناـنآ  ياـهاطخ  زا  يریگولج  يارب 

دـشرا ریدم  ای  ربهر  نآ  دوش  یمن  داسف  زا  ییاه  هنومن  دوجو  اب  رگید  درک ، دسافم  اه و  تفآ  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  شالت  یعـس و  مامت 
یخرب دوجو  هرابرد  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اب  نونکا  دریگ !!! یم  تاشن  وا  زا  داسف  هک  درک  اـعدا  اـی  و  دومن . مهتم  روصق  یهاـتوک و  هب  ار 

یـساسا نوناق  ًالوا  درک . هجوت  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  هب  تیانع  اب  یـساسا  هلوقم  ود  هب  تسا  رتهب  روشک  يرادا  ياه  هاگتـسد  رد  دسافم 
هب ار  صاـخ  ياهتیـصخش  دارفا و  بصن  لزع و  راـیتخا  هتـشاذگ و  ناریدـم  زا  یکی  ناونع  هب  يربهر  هدـهع  هب  ار  یـصخشم  تاراـیتخا 

لزع ای  باصتنا و  هب  تبـسن  روشک  ياهتیولوا  اهزاین و  راـنک  رد  تاـناکما  اهيدـنمناوت و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  زین  ناـشیا  هک  هداد  يربهر 
ياوق هندب  رد  روشک  ياهتیریدـم  ریاس  بصن  لزع و  رد  ناشیا  یلوصا  روط  هب  دـیامنیم و  مادـقا  روشک  یتیریدـم  ياهتمـس  رد  دارفا 
هلوقم هک  دـنک  ساسحا  ماظن  تیلک  بالقنا و  مالـسا و  حـلاصم  فالخ  رب  ار  يدارفا  ای  درف  روضح  هکنیا  رگم  دـنکیمن  یتلاخد  هناگهس 
لوصا اهبوچراچ و  يرـس  کی  رب  ًانئمطم  مدرم  قوقح  هب  انتعایب  ای  دـسفم و  تیریدـم  زا  يربهر  ریبعت  ًاـیناث  تسا . ینثتـسم  يرما  قوف 

درک دنهاوخ  يریگعضوم  نآ  ربارب  رد  روشک  تیریدم  زا  ییاهشخب  ندوب  دساف  تابثا  تروص  رد  هک  تسا  راوتسا  تابثا  لباق  یئالقع و 
لباق ریغ  ياههداد  نامگ و  سدح و  یتاعوبطم و  ياههتفای  ساسا  رب  دناوتیمن  ناشیا  ًاملسم  تسا و  مه  هقباس  هب  قوبسم  يرما  نینچ  هک 

اب هلباقم  يارب  يربهر  ماقم  دایز  مامتها  تادیکأت و  مغر  هب  هنافسأتم  دننک . تواضق  ناشرظن  ریز  ياهتیریدم  درکلمع  اب  هطبار  رد  تابثا 
زونه هدـیدپ ، نیا  اب  هلباقم  يارب  یتموکح ، ياههاگتـسد  اهداهن و  ریاس  هناگ و  هس  ياوق  یلمع  تامادـقا  یخرب  زین  و  يداـصتقا ، دـسافم 

. دنرب یم  جنر  يداصتقا  دسافم  راب  نایز  تارثا  زا  عماج  فعـضتسم  مورحم و  راشقا  ناک  امک  هدـشن و  راکـشآ  نآ ، تبثم  ياهدرواتـسد 
! هن منک : یم  ضرع  امـش  هب  صوصخ  نم  : » دنیامرف یم  صوصخ ، نیا  رد  هناگ  هس  ياوق  تامادقا  دروم  رد  یلاؤس  هب  يربهر  مظعم  ماقم 

شالت ًافاصنا  اما  دنک ؛ یـضار  دونـشخ و  ار  هدـنب  هک  تسا  يدـح  نآ  زا  رتمک  ینعی  هن ؛ مشاب ؟ یـضار  هداتفا  قافتا  هک  هچنآ  زا  نم  ًاعقاو 
شرازگ هیرجم  هیئاضق و  هوق ي  تشذگ . لاس  ود  متفگ  اهنآ  هب  میتشاد ، هناگ  هس  ياوق  نالوئسم  اب  ًاریخا  هک  یی  هسلج  نیمه  رد  دندرک .

هک دنا  هداد  لیکـشت  مه  يداتـس  تشاد . دوش  یمن  يدیدرت  نیا  رد  تسا ؛ بوخ  اهتیلاعف  مکح  هک  دـندروآ  دـنا ، هدرک  هک  ار  ییاهتیلاعف 
ياهشسرپ هب  خساپ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  رای ، رادید  .«، ) تسین دنک ، یضار  ار  هدنب  هک  يرادقم  نآ  هن ، نکیل  و  تسا ، لاعف  ًاتبسن 
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رد ماجنا و  نآ _  تیافک  مدع  مغریلع  یبسانم _  تامادـقا  نیاربانب  ص 55 ) راهب 1382 ، لوا ، پاچ  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  ییوجـشناد 
 ... نیمهتم و ياه  هدنورپ  هب  یگدیـسر  ندش  ینالوط  ای  تامادـقا و  نیا  ندوبن  دوهـشم  ندوب  یفاکان  دروم  رد  اما  تسا .  يریگ  یپ  لاح 

نانآ و تیثیح  يوربآ و  ظفح  نیمهتم و  قوقح  تلادع و  لماک  يارجا  رد  تلود  تسایس  لیبق  زا  یلئاسم  هب  عوضوم  نیا  هک  تفگ  دیاب 
دروخرب هنوگچ  دـننک  یمن  دروخرب  عطاق  هک  یناسک  نآ  اـب  : » دـنراد یم  ناـیب  نینچ  هنیمز  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ددرگ ؛ یم  زاـب  ... 

نیا رد  مزال  تیفافـش  اما  تسا ؛ نیا  اج  نیا  رد  مزال  دروخرب  مییوگب ؛ اـهنآ  هب  میهدـب و  رادـشه  رکذـت و  هک  تسا  نیمه  دروخرب  مینک ؛
نالف ردـپ  میتفرگ ، ار  سک  نالف  دـنیوگب  دوش و  هداد  هیمـالعا  بترم  هک  تسه  راـظتنا  تقو  کـی  دریگ . یمن  تروص  مدرم  يارب  دروم 

. دییوگن ًالصا  میتفگ  ام  تسام ؛ هدش ي  مالعا  تسایس  فالخرب  تسین و  تسرد  نیا  هدرک ، ار  داسف  نیا  سک  نالف  میدروآرد ، ار  سک 
یی هبـساحم  کی  ساسا  رب  هک  تسا  يریگ  میمـصت  نیا  مدوبن . قفاوم  تیعـضو  نآ  اب  هدنب  دـش ، لاجنج  مالعا و  هک  مه  يدراوم  نآ  رد 

یمن هدنب  ًادبا  دوش ؛ هتشاد  هگن  ناهنپ  یشوپ و  يزیچ ال  هک  تسین  ساسا  نیا  رب  تسا و  هنامیکح  یی  هبـساحم  مه  هبـساحم  نیا  میدرک و 
همکاحم هدشن ، تباث  شتیمها  ندوب و  گرزب  هدشن ، تابثا  یعطق و  يزیچ  ات  هک  منک  یمن  رکف  اهتنم  منکب ، ار  یسک  هظحالم ي  مهاوخ 

هچ اهیتاعوبطم ، هچ  میتسین ؛ قفاوم  هدنب  دنکب ، ار  راک  نیا  سک  ره  دوش . حرطم  دـتفیب و  اهنابزرـس  دـیاب  تسین ، یتواضق  شیور  هدـشن و 
ضرع امـش  هب  نم  ار  نیا  دوشن . هدروآ  دارفا  مسا  هک  یتروص  رد  مه  نآ  دـننک ؛ نایب  ار  ناشراک  رامآ  اما  نارگید ؛ هچ  نویزیولت و  ویدار 

ای رـسپ  نیا  میدرک ، مالعا  ام  ار  وا  مسا  رگا  اما  دوشب ؛ تازاجم  مه  تسیاب  تسه ، مه  يدـب  یلیخ  مدآ  دـنک . یم  یمرج  رفن  کـی  منکب ؛
یف دورب و  نادنز  وا  دیراذگب  دراد ؟ یموزل  هچ  دنوش ؟ یم  تازاجم  رفن  دنچ  نالعا  نیا  اب  دـیناد  یم  هلحم ؛ هناخ ، هاگـشناد ، رد  شرتخد 

 _ مه ار  شا  یهاگـشناد  یناتـسریبد و  یناتـسبد ، ياه  هچب  ام  هک  دراد  یموزل  هچ  رگید  هتفرگ ، ماجنا  راک  نیا  هک  دوش  هتفگ  مه  هلمجلا 
ناکما نیا  زا  ریغ  هک  تسا  ییا  هنوگ  هب  تیعـضو  هک  ینامز  ینعی  دشاب : رابجا  هک  یتقو  رگم  مینک ؟ تازاجم  درادـن _  یهانگ  چـیه  هک 

املسم صـص 56_ 57 ) نامه ، .«، ) متـسین قفاوم  اهراک  روط  نیا  اب  یلیخ  دوش ، یم  هک  یمادام  ات  اـما  تسین ؛ یی  هراـچ  اـج ، نآ  درادـن ،
هدرتـسگ و تاـقیقحت  هئارا  دـنمزاین  صوصخ ، نیا  رد  تلود  تامادـقا  لـماک  تیقفوم  مدـع  لـلع  يداـصتقا و  دـسافم  ياهشیر  یـسررب 

يداصتقا لئاسم  ناسانشراک  تارظن  یسررب  زا  ناوتیم  رصتخم  تروص  هب  هک  هچنآ  تسا . همان  کی  تیفرظ  زا  جراخ  هک  تسا  یلّـصفم 
، یـسایس یعامتجا ، یگنهرف ، يداصتقا ، بویعم  راتخاس  لوصحم  يداصتقا ، تافّلخت  دسافم و  هک : تسا  نیا  دروآ ، تسد  هب  یـسایس ، و 
یـساسا و یتامادقا  اب  مه  نآ  اهراتخاس ـ  نیا  حالـصا  رییغت و  اب  زج  زین  نآ  ندرب  نیب  زا  تسا . نآ  یجیردت  يریگلکـش  دنور  یقوقح و 

طیارـش اـههنیمز و  لولعم  ناـهنپ و  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  يراوـختنار ، يداـصتقا ، تاـفلخت  دـسافم و  تسین . نکمم  تدـم ـ  زارد  رد 
نآ يراج  ياههنیزه  نیمأت  تلود و  ياهدـمآرد  عبنم  نیرتیلـصا  ناونع  هب  تفن ، هب  اکتا  يداصتقا : راتخاس  . 1 هلمج : زا  تسا ؛ يددعتم 

ار نامکاح  هجیتن  رد  دـنکیم . لیهـست  ار  ینیمزریز  ینوناقریغ و  يداصتقا  ياهتیلاعف  شرتسگ  ياههنیمز  یعیبط ، عباـنم  شورف  قیرط  زا 
مهارف ياهدرتسگ  ياهتنار  دـنکیم ؛ فیعـضت  ار  یتایلام  ماظن  دزاسیم ؛ زاینیب  يراج  ياـههنیزه  نیمأـت  رد  نادنورهـش ، تکراـشم  زا 

دیدپ ار  تورث  حیزوت  رد  میظع  ياهيرباربان  دوشیم ؛ بجوم  ار  ییوگخساپ  مدع  دنکیم ؛ جیورت  ار  يراوخ  تنار  ياههنیمز  دروآیم ؛
یتلود لیبق  زا   ) یقوقح یـسایس و  راتخاس  رد  اهتیریدـم  ءوس  اهفعـض و  زا  یـضعب  دوجو  . 2 دشخبیم . قیمعت  ار  یگتـسباو  دروآیم و 

اهییاراد لاقتنا  دنیارف  رد  يزاسیصوصخ  تسایس  یفنم  ياهدمایپ  زا  یضعب  ای  و  يداصتقا ) صخشم  تسایس  نادقف  هعماج ، روما  ندوب 
یـضعب دوجو  تردق  زا  هدافتـسا  رد  نابـصنم  بحاص  ندوبن  وگخـساپ  یمدرم ، رظان  ياهداهن  نادقف  لیلد  هب  هک  یـصوصخ ـ  ناکلام  هب 

رد مهم  لماوع  زا  هدش و ـ ... فیرعت  قیقد و  نیناوق  نادقف  طباوض ، رب  طباور  هبلغ  جاور و  یتراظن ، ییاضق و  ياههاگتسد  رد  اهییاسران 
يداقتعایب و ییارگفرـصم ؛ تورث و  لوپ و  يوس  هب  هعماـج  یـشزرا  وج  رییغت  . 3 دنـشابیم . يداصتقا  برخم  يهدیدپ  نیا  يریگلکش 

رگید زا  یمالـسا ، بالقنا  ياهنامرآ  اـهشزرا و  هب  تبـسن  دارفا  نـالوؤسم و  زا  یخرب  ییاـنتعایب  دارفا ، یبهذـم  ینید و  یناـبم  فعض 
يارب ذوفن  لامعا  اهفیط ، مه  اب  دروخرب  مدـع  یحانج و  ياهتیامح  لیبق  زا  یلماوع  هدـش ، دای  لئاسم  رب  هوالع  تسا . هلأسم  نیا  لـماوع 
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ناوارف ياهرتسب  هک  ینامز  ات  نیاربانب  تسا . هدوزفا  عوضوم  یگدـیچیپ  قمع و  رب  اهتیریدـم و ... ءوس  یهدرفیک ، ای  تراظن  زا  تعنامم 
. تشادرب نایم  زا  ار  اهرتسب  نیا  دمایپ  تشاد و  ار  لکشم  نیا  عفر  عطاق  عیرـس و  راظتنا  ناوتیمن  دراد ، دوجو  ام  يهعماج  رد  يدعتـسم  و 
اب ناشقوقح ، زا  مدرم  ندرک  هاـگآ  و  برخم ، يهدـیدپ  نیا  دوجو  ياهدـمایپ  يهراـبرد  قیقد  یناـسر  عـالطا  مدرم ، یـشزرا  ماـظن  دـشر 

ياهتلاخد زا  یـضعب  عفر  هنافرطیب ، هنالداع و  دروخرب  رد  اـهداهن  نیا  تسد  نتـشاذگزاب  ییاـضق و  یتراـظن و  ياههاگتـسد  شرتسگ 
رتيدـج تلاـخد  ناـنآ ، کـیدزن  ناـیفارطا  یتح  نارادـم و  تسایـس  يارب  تراـجت  ینوناـق  تیعونمم  يداـصتقا ، رما  رد  تلود  ياـجیب 

ياهتیعونمم يرایسب  عفر  مدرم ، يارب  هلأسم  نیا  نوگانوگ  داعبا  حیرـشت  يریذپهعماج و  رما  رد  ياهناسر  یتیبرت و  یـشزومآ ، ياهداهن 
ندیـسر راذگ و  نارود  زا  یعطق  روبع  ات  نکیل  دوب ؛ دهاوخ  رثؤم  هدسفم  نیا  شهاک  رد  تدم  هاتوک  رد  یجراخ و ... یناگرزاب  لیلدیب 

رانک ناکما  ام  هب  هک  یلغش ـ  تینما  يداصتقا و  تابث  داجیا  یمالسا ، بالقنا  ياهشزرا  اب  قفاوم  بولطم و  یسایس  يداصتقا ـ  هعسوت  هب 
ياهوگلا عضو  فیلکت  نییعت  دهدیم و  ار  تلود  يداصتقا  ياهتلاخد  يهدودحم  ندرک  کچوک  ارگنورد و  يهعـسوت  دربهار  نداهن 

یسانشبیسآ . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دش . دهاوخن  رّـسیم  لوبقم  ياههزادنا  هب  نآ  ندـناسر  هلأسم و  یعطق  لح  تدـم ، دـنلب  رد  ام 
يهعماج کی  رد  يداصتقا  دـسافم  زاغآرـس  هشیر و  . 2 ص 2 . ش 52 ، دادرخ 1381 ، هزوح ، هاگپ  يریقف ، اراـس  ناریا ، رد  یلاـم  داـسف 

ص 22 هرامش 12 ، تشهبیدرا 1380 ، هزوح ، هاگپ  هاگشناد ، دیتاسا  نارظن و  بحاص  اب  وگتفگ  یمالسا ،

. میتسه تشز  دادیور  نیا  دهاش  هعماج  رد  نانچمهارچ  لاملا  تیب  رد  فارساو  يراوخ  هوشراب  دروخرب  تهج  یلاع  ترضح  روتسد  هب  هجوت  اب 

شسرپ

تشز دادیور  نیا  دهاش  هعماج  رد  نانچمهارچ  لاملا  تیب  رد  فارساو  يراوخ  هوشراب  دروخرب  تهج  یلاع  ترضح  روتـسد  هب  هجوت  اب 
. میتسه

خساپ

ینامزاس متـسیس  رد  اـه  يراـجنهان  لـیبق  نیا  درک . یـسررب  یئزج  تروصب  ناوت  یمن  ار  یتالکـشم  نینچ  یلـصا  تلع  دـسر  یم  رظن  هب 
. دوب دهاوخ  هعماج  ریگنابیرگ  نانچمه  لکـشم  نیا  دـباین  حالـصا  راتخاس  ات  داد و  رارق  یـسررب  دروم  يراتخاس  تروصب  دـیاب  ار  روشک 
رد دـنریگب ، ار  یعامتجا  لضعم  نیا  يولج  دـنناوت  یم  هفیرـش  ثیداـحا  تاـیاور و  یخرب  ندرک  ناـیب  اـب  افرـص  دـننک  یم  ناـمگ  یخرب 

حیـضوت يارب  اـما  تشاد . دـهاوخن  یلـصحم  هجیتن  دوشن  لـمع  نـالک  يراـتخاس و  دـعب  رد  تاـیاور  ثیداـحا و  نآ  هب  رگا  هک  یتروص 
اب دـیابن  ام  روشک  رد  دومن . هجوت  فطع  روشک  تورث  تردـق و  راتخاس و  رد  لدابت  ءهویـش  هب  دـیاب  هوشر  لـیبق  زا  يراـتخاس  تالـضعم 
ار شراک  . ) درک يرادرب  هرهب  تردـق  هب  هتـسباو  نادـنمتورث  تاقبط  دوس  هب  ار  ناشیا  راـک  شزرا  تسد ، نیئاـپ  تاـقبط  رب  راـک  لـیمحت 

ندید اب  دنهد  یم  لیکشت  ار  ماظن  هندب  رثکا  هک  مه  طسوتم  تسد و  نیئاپ  تاقبط  دربب .) يرگید  سک  ار  شدوس  هدرک ، يرگید  صخش 
لیبق زا  ییاه  يراجنهان  راچد  لیلد  نیمهب  دوش . یم  تیوقت  ناشیا  رد  يزودنارز  قالخا  هداتفا و  رتشیب  نتخودنا  رکف  هب  دوخ  دـنور  نیا 

نیلوؤسم هک  دنا  هدومرف  باطخ  ار  رما  نیمه  نیلوؤسم  رب  اهراب  زین  هللا _ هظفح   _ يربهر مظعم  ماقم  هک  روطنامه  دـنوش . یم  هوشر و ... 
طسوتم و هقبط  یمومع  هافر  رکف  هب  دننیبب و  هعماج  طسوتم  دـح  زا  رتارف  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  لمع  ءهویـش  حطـس و  دـیابن 

دننک هافر  دوس و  بسک  دنتـسناوتن  ینوناق  قیرط  زا  یتقو  تسد  نیئاپ  مدرم  الوا ) درک : دهاوخ  داجیا  هدسفم  رما 2  نیا  اریز  دنشابن . نیئاپ 
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دهاوخ شیازفا  ناشنیب  رد  اه  یتسدالاب  هب  هاگن  رطاـخب  دـح  زا  شیب  یبلط  هاـفر  هیحور  اـیناث ) دـنزای . یم  تسد  نآ  هب  عورـشمان  قیرط  زا 
رد تسا ، مالسلا ) هیلع  ) يولع تموکح  ءهویـش  زا  هتفرگرب  هک  هللا _ هظفح   _ يربهر مظعم  ماقم  رماوا  هب  لمع  اب  يزور  هللا  ءاش  نا  تفای .

. دنیآرب تالضعم  لیبق  نیا  يراتخاس  یساسا و  حیحصت 

مدع يداصتقا -  مروت  تسا .  ناناوج  مامت  سرتسد  رد  یتحار  هب  یسکس  یتنرتنیا  ياهتیاس  یمالـسا  روشک  کی  رد  ارچ  هک  تسا  لاوس  نم  يارب 
نییعت يزیر  همانرب  همه  اهنیا  دیاش  تسیچ ؟ هطبار  نیا  رد  نیلوئـسم  شقن  اعقاو  ودایتعا ... یعامتجا و  داسف  ناناوج -  رتشیب  يارب  جاودزا  ناکما 

تسا هدش 

شسرپ

مروـت تسا .  ناـناوج  ماـمت  سرتـسد  رد  یتـحار  هب  یـسکس  یتـنرتنیا  ياـهتیاس  یمالـسا  روـشک  کـی  رد  ارچ  هک  تسا  لاوـس  نم  يارب 
اهنیا دیاش  تسیچ ؟ هطبار  نیا  رد  نیلوئـسم  شقن  اعقاو  ودایتعا ... یعامتجا و  داسف  ناناوج -  رتشیب  يارب  جاودزا  ناکما  مدـع  يداصتقا - 

؟ تسارجا لاح  رد  نالا  هک  تسا  هدش  نییعت  يزیر  همانرب  همه 

خساپ

، ینید ياهـشزرا  دض  نجهتـسم و  تاعوضوم  يواح  یقالخادـض و  ياهتیاس  لرتنک  يراذـگرتلیف و  هنیمز  رد  لبق ، یتدـم  ات  هنافـسأتم 
ماـظن و نازوسلد  زا  يرایـسب  يارب  فسأـت  بجعت و  ياـج  دوخ  نیا  تشاد و  دوجو  هطوبرم  ینیلوئـسم  يوس  زا  ییاـهیهاتوک  لاـمها و 
هب تحار  عیرس و  یسرتسد  زا  يدایز  دودح  ات  تارباخم ، يوس  زا  يراذگرتلیف  همانرب  يارجا  اب  لبق ، یتدم  زا  هناتخبشوخ  اما  دوب ، هعماج 

نیا اب  اما  دنریگب . راکب  هنیمز  نیا  رد  ار  يرتنئمطم  رتقیقد و  ياهمزیناکم  دیاب  هطوبرم  ینیلوئسم  دنچ  ره  دوشیم ، يریگولج  اهتیاس  نیا 
دنمزاـین یکیزیف ، ياـهلرتنک  رب  هوـالع  ناـناوج  یناور  یحور و  يرکف ، تمالـس  ظـفح  هک  دوـش  هجوـت  مهم  عوـضوم  نیا  هب  دـیاب  همه 

رد هک  یگنهرف  مجاهت  نوگانوگ  ياهدـیدهت  لباقم  رد  ار  ناناوج  ات  تسا  روشک  یگنهرف  زکارم  اشحف و  يوس  زا  يرتیـساسا  ياـهماگ 
نیلوئسم ًاتدمع  تفگ  دیاب  لاوس  مود  تمسق  دروم  رد  اما  دنیامن . هنیسکاو  دراد ، دوجو  یتخل  هب  مه  یکیزیف  لرتنک  ناکما  دراوم  یخرب 

لح یپ  رد  هدوب و  نارگن  دـننابیرگ ، هب  تسد  نآ  اب  ناوج  لسن  ًاصوصخ  ام  هعماج  هک  یتالـضعم  تالکـشم و  دوجو  زا  ماظن  هبتر  یلاع 
عقاو یهاگن  تسا . هتشاد  لابند  هب  هعماج  يارب  یتبثم  رایسب  ياهدرواتسد  نانآ  ياهشالت  ًافاصنا  دنـشابیم و  هدوب و  تالکـشم  لیبق  نیا 

، نآ ياهدرکلمع  تلود و  ياههمانرب  يریگتهج  هلاس ، زادنا 20  مشچ  نونکات ، یمالسا  بالقنا  يادتبا  زا  ماظن  لک  ياهتسایس  هب  هنانیب 
هلأسم دـنچ  هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اما  دـشابیم . ناناوج  عماج و  یـساسا  روما  هب  یمالـسا  ماـظن  دـیدش  ماـمتها  نیبم  همه 
نیمأت تالکـشم و  شهاک  رد  دناوتیم  هعماج ، ینیع  طیارـش  اهزاین و  اب  قبطنم  حیحـص و  ياههمانرب  اب  هارمه  دـمآراک  يوق و  تیریدـم 

ناوتیمن هجو  چیه  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  یساسا  ياهریغتم  دنیارف  نیا  رد  اما  دشاب ، هتـشاد  يرثؤم  شقن  هعماج  یـساسا  ياهزاین 
حوطـس رد  یمالـسا  ياهـشزرا  میلاـعت و  لـماک  يارجا  رد  دـناوتیم  یتروص  رد  یمالـسا  ماـظن  رگید  تراـبع  هب  هدومن ، تلفغ  ناـنآ  زا 

دروم یناسنا  عبانم  لیبق  زا  مزال  ياههنیمز  طیارش و  ریاس  هک  دشاب  قفوم  تالضعم ، ندودز  نآ و  یـساسا  ياهزاین  لح  هعماج و  فلتخم 
عناوم و هوالع  هبو  هدوب  دایهم  يداصتقا و ... يدام و  عبانم  تیافک  هنحـص ، رد  هشیمه  رادافو و  مدرم  حـلاص ، ناریدـم  نارازگراک و  زاین ،

ياهتنس اهتعدب و  یماظن ، یـسایس و  يداصتقا و  ياههرـصاحم  یگنهرف ، یماظن و  تامجاهت  یجراخ و  تادهعت  زا  یـشان  تالکـشم 
یعنام تالکـشم و  اب  اهییاناوت  تازایتما و  يرایـسب  مغر  یلع  یمالـسا  بالقنا  کتنآ  لاح  و  دشاب . هتـشادن  دوجو  ییارگایند و .. طلغ ،
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ًاملـسم تسا ؛ هدرک  هجاوم  يدـنک  اب  نآ  تالـضعم  لح  عماج و  یـساسا  ياهزاین  نیمأـت  هنیمز  رد  ار  ماـظن  ياـهدرکراک  هک  هدوب  وربور 
لوصحم کت   ) يداصتقا راتخاس  رظن  زا  هک  یمظع  تالکـشم  یخیراـت و  قباوس  رظن  زا  هک  اـم  هعماـج  دـننام  ياهعماـج  هک  تسا  یعیبط 

رظن زا  هچ  هدش و  لقتنم  ام  هب  بالقنا ، زا  لبق  زا  يرادا  یگنهرف و  یسایس ، راتخاس  و  يزرواشک )... تعنص و  میخو  تیعـضو  نآ ، ندوب 
لاس هنیزه 70  لداعم  رالد  دراـیلیم  رب 1000  غلاب   ) نآ میظع  تراسخ  یلیمحت و  گـنج  زا  یـشان  بـالقنا و  هب  طوبرم  یعیبط  تالکـشم 

ندوـب نییاـپ  یللملا و  نیب  مروـت  دـشابیم ) اـم  تلم  یهاوـخ  لالقتـسا  ییارگمالـسا و  ناواـت  هـک   ) یللملا نـیب  ياههرـصاحم  و  روـشک )
نآ و زا  یشان  تالکشم  تیعمج و  عیرس  دشر  یگدنزاس و  نارود  زا  یشان  تالکـشم  رالد و  دیرخ  تردق  شهاک  یتیفن و  ياهدمآرد 

ماظن ییآراک  تینما و  عفانم ، رب  يدایز  ياـههنیزه  هک   ) اـهحانج دـنمنوناق  ریغ  ياـهتباقر  يرادا و  ملاـسان  راـتخاس  زا  یـشان  تالـضعم 
رظن رد  نمـض  تروص  ره  رد  دـشاب . لکـشم  ياراد  نآ و ... زا  یـشان  تالکـشم  اهـشزرا و  رییغت  یگنهرف و  مجاهت  دراذـگیم ،) ياجرب 

، صـصخت دـهعت و  مدرم ، تالکـشم  لح  رد  نآ  يدـمآراک  نازیم  ساسا  رب  ار  لوئـسم  ره  شقن  هاـگیاج و  دـیاب  قوف  ياـهریغتم  نتفرگ 
بـصعت یگدز و  تسایـس  زا  يرود  هنیمز ، نیا  رد  ناشخرد  همانراک  نتـشاد  مدرم و  هب  تمدخ  هغدغد  یتلادـع ، یب  ضیعبت و  اب  هزرابم 

تروـص هب  هچ  روـشک  يراذـگ  نوناـق  ییارجا و  ياخهـشخب  یماـمت  هناتخبـشوخ  هکنیا  هتکن  نـیرخآ  و  دیجنـس . یگدز  حاـنج  یبزح و 
مدرم رگا  ورنیا  زا  دـناهتفرگ . تسد  رد  ار  روشک  روما  ناـیرج  مدرم  ءارآ  اـب  هدوب و  مدرم  بختنم  میقتـسم ، ریغ  تروص  هب  هچ  میقتـسم و 

هللاءاـشنا اـت  هتـشاد  لوذـبم  يرتـشیب  تقد  دوخ  يدـعب  ياـهباختنا  رد  دـیاب  دراد  دوجو  يدـمآراکان  ییاهـشخب  رد  دـنیامنیم  هدـهاشم 
همادا ار  فلتخم  داعبا  رد  روشک  هعـسوت  تفرـشیپ و  دنور  تقو ، يژرنا و  فالتا  نودـبو  رتشیب  تعرـس  اب  دـناوتب  یمالـسا  ماظن  هعومجم 

. دنیادزب یمالسا  هعماج  زا  ار  رقف و .... ضیعبت ، یتلادع ، یب  رهاظم  فرطرب و  ار  ناناوج  هعماج و  یسالسا  ياهزاین  هداد و 

؟ دنکیمن نا  تفرشیپ  زا  يریگولج  يارب  یمادقا  یناگرا  ای  یلوئسم  چیه  دبای و  یم  شرتسگ  یتحارب  ام  هعماج  رد  تیباهو  دیاقع  ارچ 

شسرپ

؟ دنکیمن نا  تفرشیپ  زا  يریگولج  يارب  یمادقا  یناگرا  ای  یلوئسم  چیه  دبای و  یم  شرتسگ  یتحارب  ام  هعماج  رد  تیباهو  دیاقع  ارچ 

خساپ

هزوح ناریا و  لخاد  رد  تیباهو  یگنهرف  یتاغیلبت و  ياه  تیلاـعف  دـیدشت  . 1 درب : مان  عوضوم  نیا  اب  طابترا  رد  ناوت  یم  ار  لـماع  دـنچ 
بالقنا زا  يریذـپریثأت  يارب  یگدامآ  هک  ناریا ) رواـجم  ياـهروشک  ریاـس  ناـکلاب و  زاـقفق ، هزوح  ریظن   ) یجراـخ نیـشن  ناملـسم  ياـه 

زا يریگولج  هفیظو  نارگرامعتـسا ، هب  هتـسبا  مالـسا و و  ناهج  رد  یفارحنا  ینایرج  ناونع  هب  تیباـهو  دوش ، یم  هدـهاشم  ناریا  یمالـسا 
رب ار  تسا _ تفرشیپ  لاح  رد  یناهج  حطـس  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  هک  لیـصا _  ییارگ  مالـسا  نایرج  شرتسگ  موادت و 

. دیامن یم  لابند  ار  نایرج  نیا  یلصا  روحم  ناونع  هب  نایعیـش  يداقتعا  يرکف و  ینابم  رد  لزلزت  داجیا  بیرخت و  ورنیا  زا  هتـشاد و  هدهع 
تیلاعف ناریا ، صوصخ  هب  یمالسا و  ياهروشک  هیلع  اکیرمآ  یماظن  یگنهرف و  مجاهت  اب  ییوسمه  تهج  رد  ریخا  ياهلاس  رد  ور  نیا  زا 

یتینما ریبادت  تامادقا و  یمالسا ، ماظن  هیملع و  ياه  هزوح  مجاهت  نیا  لباقم  رد  هتبلا  تسا . هدیشخب  هعسوت  ناریا  رد  ار  دوخ  یغیلبت  ياه 
هلأسم نیا  هب  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  قوف ، تامادـقا  مغر  یلع  هنافـسأتم  . 2 دـنا . هدومن  لامعا  یفاکان _ دـنچ  ره   _ یبسانم یگنهرف  و 

هزوح اب  زکارم  نیا  نیب  هک  ییاه  یگنهامهان  رب  هوالع  تسا و  هدـشن  هداد  روشک  یگنهرف  ياه  هاگتـسد  يوس  زا  اـصوصخ  يدـج  هجوت 
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ار دـعاسم ، ياضف  یـساسا  لئاسم  زا  تلفغ  لئاسم و  ندـش  یـسایس  یبزح و  یحانج و  تافالتخا  جاور  هب  دوش  یم  هدـهاشم  هیملع  ياه 
لها قطانم  رد  اصوصخ  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، تالضعم  تالکـشم و  دوجو  . 3 تسا . هتخاس  مهارف  نانمشد  هدافتسا  ءوس  يارب 

يدروخرب هنوگره  املسم  تسا . هدش  ناوارف  یلام  تاناکما  زا  هدافتسا  اب  دوخ  موهوم  دیاقع  جیورت  تیباهو و  يرادرب  هرهب  ثعاب  ننـست 
یعامتجا يداصتقا و  تیعـضو  دوبهب  رد  تلود  شـشوک  قوف و  ياه  هنیمز  هب  یـساسا  هجوت  نمـض  دـیاب  نایرج  نیا  اب  هلباـقم  تهج  رد 

تاهبـش ربارب  رد  ار  اهنآ  هعیـش  ناناوج  يداـقتعا  يرکف و  یناـبم  تیوقت  اـب  هداد و  یگنهرف  يرکف و  ياـهراکهار  هب  ار  تیولوا  هعماـج ،
تیباهو و تاکرحت  هیلک  نتشاد  رظنریز  اب  دنناوت  یم  زین  یماظتنا  یتینما و  ياه  هاگتـسد  هتبلا  دیامن . هنیـسکاو  تیباهو ، یتدیقع  يرکف و 

. دنرامگب تمه  دوخ  فیاظو  رتهب  هچ  ره  ماجنا  هب  نانآ ، هنازومرم  تامادقا  زا  يریگولج 

همه نیا  دوجو  اب  هک  منودب  ماوخ  یم  یلو  مرای .  یمن  رد  رس  دایز  مه  یسایس  لئاسم  زا  داوسیب و  هن  متسه و  وجشناد  هن  هدنب  مارتحا  مالـس و  اب 
هک دینود  یم  همه  زا  رتهب  نوتدوخ  هک  یتلادع  یب  همه  نیا  هب  طقف  روطنیمه  دیا و  هتسشن  تکاس  امش  ارچ  دوش  یم  اشحف  نارازه  هب  رجنم  هک  رقف 

د

شسرپ

دوجو اب  هک  منودب  ماوخ  یم  یلو  مرای .  یمن  رد  رس  دایز  مه  یـسایس  لئاسم  زا  داوسیب و  هن  متـسه و  وجـشناد  هن  هدنب  مارتحا  مالـس و  اب 
زا رتهب  نوتدوخ  هک  یتلادع  یب  همه  نیا  هب  طقف  روطنیمه  دیا و  هتسشن  تکاس  امش  ارچ  دوش  یم  اشحف  نارازه  هب  رجنم  هک  رقف  همه  نیا 

ییوگخساپ لاس  ور  لاس  نیا  مسا  امش  هکیلاحرد  دینک .  یم  توکس  طقف  هش  یم  ماجنا  هراد  امش  یتلود  هاگتـسد  رد  هک  دینود  یم  همه 
یم نیملسم  لاملا  تیب  زا  دنراد  ییاهتسپ  هچ  رد  یناسک  هچ  دینود  یم  یتقو  ارچ  هک  دید  یمن  خساپ  مدرم  هب  امش  دوخ  ارچ  دیا  هتشاذگ 
نیا الصا  هن  دیتسه .  اهنت  هک  دییوگب  دیهاوخ  یم  امتح  دید .  یمن  نوشن  یلمعلا  سکع  چیه  دننک  یم  جراخ  تکلمم  زا  ار  نآ  دندزد و 

زا يرثا  دـننک و  یم  هچ  مدرم  نیا  دوخ  دـینیبب  دـننک .  یم  ور  اهراک  نیا  یناسک  هچ  هک  دـینک  مالعا  هک  تسیفاک  طقف  امـش  تسین  روط 
؟ ارچ هک  نارگید  زا  لبق  دیدب  خساپ  همه  هب  دیاب  نوتدوخ  سپ  دنراذگ .  یمن  یقاب  اهنآ 

خساپ

هلأسم ام  لاؤس  یـساسا  ياهروحم  زا  یکی  هک  اـجنآ  زا  یمارگ ، تسود  امـش  یتیـصخش  یملع و  هاـگیاج  هب  مارتحا  بدا و  ضرع  نمض 
: مییامن یم  یـسررب  ار  لاؤس  ياهروحم  ریاس  سپـس  هتخادرپ و  يربهر  مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هلأسم  نیا  نییبت  هب  ادتبا  تسا  ییوگخـساپ 

هتکن ود  یکی  اهتنم  دوش ؛ هجوت  نآ  هب  دیاب  میدرک ، حرطم  ام  هک  مه  ییوگخساپ  لاس  : » يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  ییوگخساپ  فلا .
هک دینکب  یلاؤس  دیاب  دیهاوخ ، یم  خساپ  دینک و  یم  لاؤس  امـش  یتقو  ًالوا  دوش : هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  اج  نیا  رد  فیرظ  ي 
هچ يراکیب  لِبق  زا  هک  دیناد  یم  ایآ   » دییوگب امـش  هک  نیا  ّالاو  دشاب ؛ یّمک  یبایزرا  صیخـشت و  لباق  یـسک -  ره  يوس  زا  نآ -  خـساپ 

نیا مینک . یم  میراد  دینیب  یم  هک  ییاهراک  نیمه  دینک »؟ یم  راک  هچ  . » میناد یم  هلب ، هک  تسا  نیا  شباوج  دیآ ،»؟ یم  شیپ  یتالکشم 
راک هچ  هتـشذگ  لاـس  جـنپ  رد  هناریو  نیا  عفر  يارب  امـش   » دیـسرپب هییاـضق  هوق ي  زا  اـی  درک . دـهاوخن  دـیاع  يزیچ  شـسرپ ، حرط  روط 

هک يزیچ  تسا . یساسح  رایسب  هلوقم ي  ییوگخـساپ  میا . هدرک  ار  اهراک  نیا  هک  داد  دنهاوخ  رامآ  امـش  هب  هحفـص  دنچ  اهنآ  دیدرک »؟
هتـشاد دوجو  دـیاب  اهتـساوخ  نیا  تسا . مهم  رایـسب  داسف ، عفر  تلادـع و  تساوخ  تسا . تساوخ  دیـشاب ، هتـشاد  مامتها  نآ  هب  دـیاب  امش 
دیدرت دروم  دربب و  لاؤس  ریز  ناسنا  دـنا ، هدرک  نالوؤسم  هک  ار  ییاهراک  همه ي  هک  دـشابن  مه  روط  نیا  اهتـساوخ ، نیا  رانک  رد  دـشاب .
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رد روشک  هرادا ي  اـهتنم  هتفرگ ؛ تروص  يداـیز  بوخ و  ياـهراک  دـیدرک ، حرطم  امـش  هک  ییاـه  هنیمز  نیمه  رد  ًاـعقاو  هن ، دـهد ؛ رارق 
هک تسا  نیا  اهنآ  رکف  هک  یتردق  زکارم  اب  میراد  رارق  میظع  شلاچ  کی  رد  ام  زورما  دـیناد  یم  تسا . یلکـشم  رایـسب  راک  زورما  عطقم 

دننیب یم  اهنآ  مه  نالا  نیمه  هک  نیاامک  دش ؛ دهاوخ  گنت  اهنآ  يارب  هصرع  دنک ، تابثا  لماک  روط  هب  ار  دوخ  يدمآراک  ماظن  نیا  رگا 
هب هتبلا  دیآ . لیان  دندرک ، هراشا  ناتـسود  هک  ییاهتفرـشیپ  هب  هتـسناوت  ام  ماظن  هک  دنا  هدرک  يراک  مک  یمالـسا  يروهمج  ماظن  لباقم  رد 
هک مه  روط  نامه  تسا و -  یساسا  نامتفگ  کی  تلادع ، نامتفگ  تساهنیا . زا  شیب  فلتخم ، ياهشخب  رد  اهتفرـشیپ  منکب ؛ ضرع  امش 

؛ تشاد دـهاوخن  نتفگ  يارب  یفرح  چـیه  یمالـسا  يروهمج  نآ ، ياهنم  تساـم . زیچ  همه  مدرک -  حرطم  یی  هسلج  رد  شیپ  زور  دـنچ 
راک رس  یحانج  ره  یبزح و  ره  یصخش ، ره  ینایرج ، ره  هک  یی  هنوگ  هب  دینک ؛ ریگ  همه  دیاب  ار  نامتفگ  نیا  میـشاب . هتـشاد  ار  نآ  دیاب 

تـسد رب  ار  تلادـع  مچرپ  دوش  روبجم  دـنک و  شالت  تلادـع  يارب  ینعی  دوش ؛ نامتفگ  نیا  میلـست  هک  دـنیبب  ریزگاـن  ار  شدوخ  دـیایب ،
راو هناگیب  هن  دینک ؛ دروخرب  یگناخ  دیاب  هدش ، هچنآ  اب  دروخرب  رد  اما  تسا . مهم  نیا  دینک ؛ ظفح  دیراد و  هگن  دیاب  امش  ار  نیا  دریگب ؛

هوحن يرهق  هجیتن ي  دیابن  درک . لح  ار  لکـشم  دیاب  اما  هدش ؛ مه  ییاه  یهاتوک  ًانایحا  هتفرگ ، ماجنا  يدایز  ياهراک  هرخالاب  ضرتعم . و 
هعومجم لک  تیقفوم  يارب  امـش  هن ، تسا ؛ ضرتعم  تدشب  هعومجم  لک  هب  هک  دنک  ساسحا  ناسنا  يدنچ  زا  دعب  هک  دـشاب  نیا  نایب  ي 

رد دـینک . لـیمکت  ار  تاـیئزج  دـیناوت ، یم  هچره  دـیربب . شیپ  ار  ماـظن  هک  تسا  نـیا  ناتـشالت  هـمه ي  ًالـصا  دـینک ؛ یم  شـالت  دـیراد 
ار هچنآ  تلادع و  یلـصا  راعـش  دیناوت ، یم  هچره  دوش . فرطرب  ألخ  ات  دینک  کمک  دـیناوت ، یم  هچره  دراد ، دوجو  ألخ  هک  ییاهـشخب 

تسا مزال  اهنیا  دینک -  راک  نآ  يرکف  هفسلف ي  هناوتشپ و  يور  دینک و  قیمعت  اه  نهذ  رد  یناگمه و  تیوقت و  تسا ، تلادع  هب  طوبرم 
یم هک  هتبلا  هتسناوت ؟ یمالسا  یماظن  ایآ  دناوت ؟ یم  یمالـسا  ماظن  ایآ  هک  دننزب  نماد  ار  دیدرت  نیا  امـش  نافلاخم  هک  دینکن  يراک  اما  - 

لاؤس اهنیا  زا  يدمآراک ، هب  تبسن  ًامئاد  نم  متسه . هدنب  ِدوخ  يدمآراک ، ظاحل  زا  فلتخم  ياه  هاگتسد  یعدم  هتـسناوت ! هک  هتبلا  دناوت ؛
رامعتـسا هب  کیدزن  نارود  رامعتـسا و  نارود  رد  هک  ییاهتلود  همه ي  زا  یمالـسا  ماظن  هک  تسا  نیا  مداقتعا  هدنب  اما  منک ؛ یم  هبلاطم  و 

. تسا هدرک  لمع  يوق  اهـشخب  همه ي  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  دـیدرت  نودـب  تسا . هدرک  لمع  رت  يوق  هتـشاد ، دوجو  اـم  روشک  رد 
دراو تردق  اب  ام  ییاهـشخب  رد  تسا . هدرک  کمک  اهنآ  هب  مه  یمدرم  هناوتـشپ ي  دـنا ؛ هتـشاد  دوجو  ماظن  رد  دـمآراک  نمؤم و  رـصانع 

ياضتقا هتبلا  تسین . رامآ  نایب  حیضوت و  ياج  نالا  تسا . روط  نیا  اهشخب  همه ي  رد  مینکب . میتسناوت  یمن  ار  شرکف  هک  میا  هدش  نادیم 
ندروآ نادـیم  هب  نیا  زا  شیب  ار  تاناکما  همه ي  رت و  هنانمؤم  رت ، یبالقنا  رتشیب ، راک  ياضتقا  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  زا  هرود ي  نیا 

دوجو يدمآراکان  دش . لئاق  کیکفت  دیاب  اهنیا  نیب  درادن ؛ دوجو  يدمآراکان  اما  دراد ، دوجو  يراک  مک  هتبلا  میراد . لوبق  ار  نیا  تسا ؛
فرح دناوت  یم  ماظن  هب  دقتعم  نمؤم و  يوجشناد  ناوج  تسامش . دوجو  ماظن ، ِییاراک  هناشن ي  کی  دراد . ییاراک  یمالسا  ماظن  درادن ؛
یلیخ هتکن ي  نیا  دوش ؛ یم  رـشتنم  هعماج  ياضف  ماـمت  رد  ادرف  امـش  فرح  دـنک . حرطم  هعماـج  ياـضف  رد  يوق  ار  شدوخ  هزیگنا ي  و 
ماظن ماظن ، تسا ؛ هاگتـسد  نآ  ای  هاگتـسد  نیا  يدـمآراک  زا  ریغ  ماـظن  يدـمآراک  تسا . ماـظن  نیا  ِيدـمآراک  شدوخ  نیا  تسا ؛ یمهم 
تبثم دنیآرب  نیا  اما  دنراد ؛ ماظن  ياه  هاگتـسد  هک  تسا  یی  یفنم  تبثم و  درکلمع  هعومجم ي  ماظن ، يدـمآراک  هتبلا  تسا . يدـمآراک 

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  ( » 1383 / 08 ناضمر 10 / كرابم  هام  رد  نایوجشناد  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  «. ) تسا
رب ناشیا  دـیکأت  رتشا و  کلام  هب  ع )  ) نینموملاریما ترـضح  همان  زا  ییاه  شخب  هب  هراـشا  اـب  ناریزو ، تاـیه  روهمج و  سیئر  رادـید  رد 

طرـش ع )  ) یلع ترـضح  دـندرک : ناشنرطاخ  نانآ ، طاشن  اه و  ییاناوت  زا  يریگ  هرهب  مدرم و  يارب  هاـفر  داـجیا  هعماـج و  یناداـبآ  موزل 
اب نینچمه  ناشیا  تسا . نانآ  تسد  هب  مدرم  روشک و  روما  اریز  دـناد ، یم  ناریدـم  نالوئـسم و  تبقارم  لرتنک و  ار  هعماج  ایند و  ینادابآ 

فعـض و توق و  طاقن  زا  مدرم  یهاگآ  رد  نالوئـسم  ییوگخـساپ  ریثأت  ییوگخـساپ و  لاس  ناونع  هب  يراج  لاس  يراذـگ  ماـن  هب  هراـشا 
ققحت يارب  امیـس  ادـص و  هژیو  هب  اه  هناسر  لوئـسم و  ياه  نامزاس  اه و  هاگتـسد  لباقتم  يراکمه  موزل  رب  هدـنیآ ، هب  نانآ  دـیما  شیازفا 

تامادـقا هعماج و  تالکـشم  یبای  هشیر  ب . نابآ 1383 ) يرهـشمه 21  همانزور  «. ) دندرک دیکأت  نالوئـسم  ییوگخـساپ  یلمع  يدج و 
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يراوخ و تنار  يرادا ، دسافم  یتلادع ، یب  ضیعبت ، ریظن  تالـضعم  دسافم و  یخرب  دوجو  لصا  هتبلا  مکی . نآ : لباقم  رد  یمالـسا  ماظن 
ماظن هعماج و  لک  هب  ار  عوضوم  نیا  دـیابن  یلو  تسا . راکنا  لباق  ریغ  يرما  روشک ، یتیریدـم  نامزاس  ای  هعماج و  زا  ییاـه  هشوگ  رد  ...، 
يرب دسافم  تالـضعم و  نیا  هب  یگدولا  زا  ام  ینید  ماظن  یمالـسا و  هعماج  تیرثکا  دسافم ، یخرب  دوجو  مغریلع  ًالوا : اریز : داد . يرـست 

و تسا . هتـشاذگ  دـسافم  اب  دروخرب  هعماج و  تالکـشم  تالـضعم و  حالـصا  رد  ار  دوخ  یعـس  نیرتشیب  یمالـسا  ماظن  ًاـیناث : دـشاب . یم 
وسکی و زا  یعامتجا  دسافم  ورقف  ندودز  یعامتجا و  تلادع  طسب  تهج  نکسم و ،...  دلوم ، لاغتشا  لکـشم  لح  ریظن  یـساسا  تامادقا 

درکلمع مییوگب  هکنیا  مود . دراد . ارجا  تسد  رد  اـی  هدروآ و  لـمع  هب  تیعقوم  تسپ و  ره  رد  راوخ ، تنار  وـجدوس و  دارفا  اـب  دروـخرب 
یتابثا لباق  هدعاق  یلک و  جاتنتـسا  ددرگیمرب , دشرا  ریدم  هب  روشک  يرادا  متـسیس  رد  اهفعـض  یخرب  دوجو  ای  هعماج و  فیعـض  ای  يوق 

دناوتیم قادـصم  يرما  نینچ  دـشرا  ریدـم  نآ  تارایتخا  تاناکما و  نتفرگ  رظن  رد  اب  فیاـظو و  اـهدرکلمع و  هطیح  رد  دـنچره  تسین 
درکلمع هب  ناوتیمن  ار  حون  موـق  ندـشن  تیادـه  هکنیا  هچ  درک . تاـبثا  ار  نآ  ناوـتیمن  یلک  هدـعاق  کـی  ناوـنع  هب  یلو  دـشاب  هتـشاد 

یخرب دوجو  ای  و  (ع ) یلع ترـضح  نامز  رد  مالـسا  ردص  نیملـسم  يرکف  طاطحنا  يزیرگ و  تلادـع  ای  داد و  تبـسن  (ع ) حون ترـضح 
ًاـساسا تشاذگ ، ناشیا  شود  رب  ار  نآ  تیلوؤسم  هداد و  يرـست  ترـضح  نآ  هب  ناوتیمن  ار  ناشیا  يرادا  هاگتـسد  رد  دساف  نارازگراک 

يدـنمناوت و بسانت  هب  زین  نانآ  دـیامنیم و  یهلا  ماـکحا  يارجا  عماوج و  هب  راذـنا  رکذـت و  هب  فظوم  ار  ینید  یهلا و  ناربهر  دـنوادخ 
لصاح قیفوت  مدرم  تیاده  ینید و  هعماج  ینیع  ققحت  رد  رادقم  هچ  هکنیا  لاح  دنلوئسم , دنوادخ  نیمارف  يارجا  هب  تبـسن  شیوخ  عسو 

داسف دوجو  هرابرد  دراد . نآ  ربارب  رد  نیکمت  قوف و  هلوقم  زا  عماوج  ناگبخن  دارفا و  كرد  یمومع و  تساوخ  هب  يدایز  یگتـسب  دننک .
ناریدـم و باـختنا  هب  ماـمتها  یعـس و  تسا ، راوازـس  هتـسیاش و  یهلا  ناریدـم  زا  هـک  هـچنآ  تـسا ؛ نـینچ  زین  اـم  يرادا  متـسیس  رد  مـه 

لامعا اب  حـلاص  يریدـم  رگا  لاح  تسا ؛ نانآ  ياهاطخ  زا  يریگولج  يارب  یتراظن  ياهراک  زاس و  نتفرگ  رظن  رد  حـلاص و  نارازگراـک 
اب رگید  درک ، دـسافم  اه و  تفآ  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  شالت  یعـس و  مامت  تشاد و  ملاس  یتالیکـشت  داجیا  هب  ماـمتها  لـئاسم  لـیبق  نیا 
یم تاشن  وا  زا  داسف  هک  درک  اعدا  ای  و  دومن . مهتم  روصق  یهاتوک و  هب  ار  دـشرا  ریدـم  ای  ربهر  نآ  دوش  یمن  داسف  زا  ییاه  هنومن  دوجو 

اب یـساسا  هلوقم  ود  هب  تسا  رتـهب  روشک  يرادا  ياـه  هاگتـسد  رد  دـسافم  یخرب  دوجو  هراـبرد  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اـب  نوـنکا  دریگ !!!
ناریدـم زا  یکی  ناونع  هب  يربـهر  هدـهع  هب  ار  یـصخشم  تاراـیتخا  یـساسا  نوناـق  ًـالوا  درک . هجوت  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  هب  تیاـنع 

رد تاناکما  اهيدنمناوت و  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  ناشیا  هک  هداد  يربهر  هب  ار  صاخ  ياهتیصخش  دارفا و  بصن  لزع و  رایتخا  هتشاذگ و 
ناشیا یلوصا  روط  هب  دیامنیم و  مادقا  روشک  یتیریدم  ياهتمس  رد  دارفا  لزع  ای  باصتنا و  هب  تبسن  روشک  ياهتیولوا  اهزاین و  رانک 
فـالخ رب  ار  يدارفا  اـی  درف  روضح  هکنیا  رگم  دـنکیمن  یتلاـخد  هناـگهس  ياوـق  هندـب  رد  روـشک  ياهتیریدـم  ریاـس  بصن  لزع و  رد 
انتعایب ای  دسفم و  تیریدم  زا  يربهر  ریبعت  ًایناث  تسا . ینثتسم  يرما  قوف  هلوقم  هک  دنک  ساسحا  ماظن  تیلک  بالقنا و  مالـسا و  حلاصم 

ندوب دـساف  تاـبثا  تروـص  رد  هک  تسا  راوتـسا  تاـبثا  لـباق  یئـالقع و  لوـصا  اـهبوچراچ و  يرـس  کـی  رب  ًاـنئمطم  مدرم  قوـقح  هب 
دناوتیمن ناشیا  ًاملسم  تسا و  مه  هقباس  هب  قوبسم  يرما  نینچ  هک  درک  دنهاوخ  يریگعضوم  نآ  ربارب  رد  روشک  تیریدم  زا  ییاهـشخب 

تواضق ناشرظن  ریز  ياهتیریدـم  درکلمع  اب  هطبار  رد  تابثا  لباق  ریغ  ياـههداد  ناـمگ و  سدـح و  یتاـعوبطم و  ياـههتفای  ساـسا  رب 
هب ار  نآ  نازیم  مرج و  دیاب  اما  دوش  یمن  ضامغا  نالوؤسم  هب  تبـسن  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ناشیا  هکنانچ  دـننک .
یم دروخرب  اعطق  تسین ، هعیاش  هدـش  حرطم  لـئاسم  دراد و  دوجو  نیلوؤسم  رد  يداـسف  مینک  نیقی  رگا  هکنآ  نمـض  تخانـش  قیقد  روط 

يربهر ماقم  دایز  مامتها  تادـیکأت و  مغر  هب  هنافـسأتم  ( 23/2/82، ناهیک همانزور  یتشهب ، دیهش  هاگـشناد  نایوجـشناد  اب  رادید  «. ) مینک
نیا اب  هلباقم  يارب  یتموکح ، ياههاگتـسد  اهداهن و  ریاس  هناگ و  هس  ياوق  یلمع  تامادـقا  یخرب  زین  و  يداصتقا ، دـسافم  اب  هلباـقم  يارب 
جنر يداصتقا  دسافم  راب  نایز  تارثا  زا  عماج  فعضتسم  مورحم و  راشقا  ناک  امک  هدشن و  راکشآ  نآ ، تبثم  ياهدرواتسد  زونه  هدیدپ ،
یم ضرع  امش  هب  صوصخ  نم  : » دنیامرف یم  صوصخ ، نیا  رد  هناگ  هس  ياوق  تامادقا  دروم  رد  یلاؤس  هب  يربهر  مظعم  ماقم  دنرب . یم 
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ًافاصنا اما  دنک ؛ یضار  دونـشخ و  ار  هدنب  هک  تسا  يدح  نآ  زا  رتمک  ینعی  هن ؛ مشاب ؟ یـضار  هداتفا  قافتا  هک  هچنآ  زا  نم  ًاعقاو  هن ! منک :
هیرجم هیئاضق و  هوق ي  تشذـگ . لاس  ود  متفگ  اهنآ  هب  میتشاد ، هناگ  هس  ياوق  نالوئـسم  اب  ًاریخا  هک  یی  هسلج  نیمه  رد  دـندرک . شالت 

هداد لیکـشت  مه  يداتـس  تشاد . دوش  یمن  يدیدرت  نیا  رد  تسا ؛ بوخ  اهتیلاعف  مکح  هک  دندروآ  دنا ، هدرک  هک  ار  ییاهتیلاعف  شرازگ 
هب خساپ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  رای ، رادید  .«، ) تسین دنک ، یـضار  ار  هدنب  هک  يرادـقم  نآ  هن ، نکیل  و  تسا ، لاعف  ًاتبـسن  هک  دـنا 

 _ نآ تیافک  مدع  مغریلع  یبسانم _  تامادـقا  نیاربانب  ص 55 ) راهب 1382 ، لوا ، پاچ  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  ییوجشناد  ياهـشسرپ 
ياه هدـنورپ  هب  یگدیـسر  ندـش  ینالوط  ای  تامادـقا و  نیا  ندوبن  دوهـشم  ندوب  یفاکان  دروم  رد  اما  تسا .  يریگ  یپ  لاح  رد  ماجنا و 

يوربآ و ظفح  نیمهتم و  قوقح  تلادع و  لماک  يارجا  رد  تلود  تسایـس  لیبق  زا  یلئاسم  هب  عوضوم  نیا  هک  تفگ  دـیاب  نیمهتم و ... 
دننک یمن  دروخرب  عطاـق  هک  یناـسک  نآ  اـب  : » دـنراد یم  ناـیب  نینچ  هنیمز  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ددرگ ؛ یم  زاـب  ناـنآ و ...  تیثیح 

تیفافش اما  تسا ؛ نیا  اج  نیا  رد  مزال  دروخرب  مییوگب ؛ اهنآ  هب  میهدب و  رادشه  رکذت و  هک  تسا  نیمه  دروخرب  مینک ؛ دروخرب  هنوگچ 
، میتفرگ ار  سک  نالف  دـنیوگب  دوش و  هداد  هیمالعا  بترم  هک  تسه  راظتنا  تقو  کی  دریگ . یمن  تروص  مدرم  يارب  دروم  نیا  رد  مزال 

میتفگ ام  تسام ؛ هدـش ي  مالعا  تسایـس  فالخرب  تسین و  تسرد  نیا  هدرک ، ار  داـسف  نیا  سک  نـالف  میدروآرد ، ار  سک  نـالف  ردـپ 
کی ساسا  رب  هک  تسا  يریگ  میمصت  نیا  مدوبن . قفاوم  تیعضو  نآ  اب  هدنب  دش ، لاجنج  مالعا و  هک  مه  يدراوم  نآ  رد  دییوگن . ًالـصا 

؛ دوش هتـشاد  هگن  ناهنپ  یـشوپ و  يزیچ ال  هک  تسین  ساسا  نیا  رب  تسا و  هنامیکح  یی  هبـساحم  مه  هبـساحم  نیا  میدرک و  یی  هبـساحم 
تباث شتیمها  ندوب و  گرزب  هدشن ، تابثا  یعطق و  يزیچ  ات  هک  منک  یمن  رکف  اهتنم  منکب ، ار  یـسک  هظحالم ي  مهاوخ  یمن  هدـنب  ًادـبا 

هچ میتسین ؛ قفاوم  هدنب  دنکب ، ار  راک  نیا  سک  ره  دوش . حرطم  دتفیب و  اهنابزرـس  دـیاب  تسین ، یتواضق  شیور  هدـشن و  همکاحم  هدـشن ،
ار نیا  دوشن . هدروآ  دارفا  مسا  هک  یتروص  رد  مه  نآ  دـننک ؛ نایب  ار  ناشراک  راـمآ  اـما  نارگید ؛ هچ  نویزیولت و  ویدار  هچ  اـهیتاعوبطم ،

مالعا ام  ار  وا  مسا  رگا  اما  دوشب ؛ تازاجم  مه  تسیاـب  تسه ، مه  يدـب  یلیخ  مدآ  دـنک . یم  یمرج  رفن  کـی  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 
دیراذگب دراد ؟ یموزل  هچ  دنوش ؟ یم  تازاجم  رفن  دنچ  نالعا  نیا  اب  دـیناد  یم  هلحم ؛ هناخ ، هاگـشناد ، رد  شرتخد  ای  رـسپ  نیا  میدرک ،

یناتـسریبد و یناتـسبد ، ياـه  هچب  اـم  هک  دراد  یموزل  هچ  رگید  هتفرگ ، ماـجنا  راـک  نیا  هک  دوـش  هتفگ  مه  هلمجلا  یف  دورب و  نادـنز  وا 
ییا هنوگ  هب  تیعـضو  هک  ینامز  ینعی  دـشاب : رابجا  هک  یتقو  رگم  مینک ؟ تازاـجم  درادـن _  یهاـنگ  چـیه  هک  مه _  ار  شا  یهاگـشناد 

، نامه .«، ) متـسین قفاوم  اهراک  روط  نیا  اب  یلیخ  دوش ، یم  هک  یمادام  ات  اما  تسین ؛ یی  هراچ  اج ، نآ  درادـن ، ناکما  نیا  زا  ریغ  هک  تسا 
هئارا دـنمزاین  صوصخ ، نیا  رد  تلود  تامادـقا  لماک  تیقفوم  مدـع  للع  يداصتقا و  دـسافم  ياهشیر  یـسررب  املـسم  ( 57 صص 56_ 

تارظن یـسررب  زا  ناوـتیم  رـصتخم  تروـص  هب  هک  هچنآ  تسا . هماـن  کـی  تیفرظ  زا  جراـخ  هـک  تـسا  یلّـصفم  هدرتـسگ و  تاـقیقحت 
، يداصتقا بویعم  راتخاس  لوصحم  يداصتقا ، تافّلخت  دسافم و  هک : تسا  نیا  دروآ ، تسد  هب  یـسایس ، يداصتقا و  لئاسم  ناسانـشراک 
ـ  اهراتخاس نیا  حالصا  رییغت و  اب  زج  زین  نآ  ندرب  نیب  زا  تسا . نآ  یجیردت  يریگلکـش  دنور  یقوقح و  یـسایس ، یعامتجا ، یگنهرف ،

يداصتقا ياهتیلاعف  يراوختنار ، يداـصتقا ، تاـفلخت  دـسافم و  موس . تسین . نکمم  تدـم ـ  زارد  رد  یـساسا و  یتامادـقا  اـب  مه  نآ 
ياهدـمآرد عبنم  نیرتیلـصا  ناونع  هب  تفن ، هب  اکتا  يداـصتقا : راـتخاس  . 1 هلمج : زا  تسا ؛ يددـعتم  طیارـش  اـههنیمز و  لولعم  ناـهنپ و 

ار ینیمزریز  ینوناقریغ و  يداصتقا  ياهتیلاعف  شرتسگ  ياههنیمز  یعیبط ، عباـنم  شورف  قیرط  زا  نآ  يراـج  ياـههنیزه  نیمأـت  تلود و 
فیعـضت ار  یتایلام  ماظن  دزاسیم ؛ زاینیب  يراج  ياههنیزه  نیمأت  رد  نادنورهـش ، تکراـشم  زا  ار  ناـمکاح  هجیتن  رد  دـنکیم . لیهـست 

؛ دوشیم بجوـم  ار  ییوگخـساپ  مدـع  دـنکیم ؛ جـیورت  ار  يراوـخ  تنار  ياـههنیمز  دروآیم ؛ مهارف  ياهدرتـسگ  ياـهتنار  دـنکیم ؛
رد اهتیریدم  ءوس  اهفعض و  زا  یضعب  دوجو  . 2 دشخبیم . قیمعت  ار  یگتسباو  دروآیم و  دیدپ  ار  تورث  حیزوت  رد  میظع  ياهيرباربان 

تسایس یفنم  ياهدمایپ  زا  یضعب  ای  و  يداصتقا ) صخشم  تسایـس  نادقف  هعماج ، روما  ندوب  یتلود  لیبق  زا   ) یقوقح یـسایس و  راتخاس 
بحاص ندوبن  وگخـساپ  یمدرم ، رظان  ياهداهن  نادـقف  لیلد  هب  هک  یـصوصخ ـ  ناکلام  هب  اهییاراد  لاـقتنا  دـنیارف  رد  يزاسیـصوصخ 
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نیناوق نادقف  طباوض ، رب  طباور  هبلغ  جاور و  یتراظن ، ییاضق و  ياههاگتسد  رد  اهییاسران  یضعب  دوجو  تردق  زا  هدافتـسا  رد  نابـصنم 
يوس هب  هعماج  یشزرا  وج  رییغت  . 3 دنـشابیم . يداصتقا  برخم  يهدیدپ  نیا  يریگلکـش  رد  مهم  لماوع  زا  هدش و ـ ... فیرعت  قیقد و 

اهشزرا هب  تبسن  دارفا  نالوؤسم و  زا  یخرب  ییانتعایب  دارفا ، یبهذم  ینید و  ینابم  فعـض  يداقتعایب و  ییارگفرـصم ؛ تورث و  لوپ و 
مدـع یحانج و  ياهتیامح  لیبق  زا  یلماوع  هدـش ، دای  لئاسم  رب  هوالع  تسا . هلأسم  نیا  لماوع  رگید  زا  یمالـسا ، بالقنا  ياهنامرآ  و 

. تسا هدوزفا  عوضوم  یگدیچیپ  قمع و  رب  اهتیریدم و ... ءوس  یهدرفیک ، ای  تراظن  زا  تعنامم  يارب  ذوفن  لامعا  اهفیط ، مه  اب  دروخرب 
تشاد و ار  لکشم  نیا  عفر  عطاق  عیرس و  راظتنا  ناوتیمن  دراد ، دوجو  ام  يهعماج  رد  يدعتـسم  ناوارف و  ياهرتسب  هک  ینامز  ات  نیاربانب 
و برخم ، يهدـیدپ  نیا  دوجو  ياهدـمایپ  يهرابرد  قیقد  یناسر  عالطا  مدرم ، یـشزرا  ماظن  دـشر  تشادرب . نایم  زا  ار  اهرتسب  نیا  دـمایپ 
هنـالداع و دروـخرب  رد  اـهداهن  نیا  تسد  نتـشاذگزاب  ییاـضق و  یتراـظن و  ياههاگتـسد  شرتـسگ  اـب  ناـشقوقح ، زا  مدرم  ندرک  هاـگآ 

نایفارطا یتح  نارادم و  تسایـس  يارب  تراجت  ینوناق  تیعونمم  يداصتقا ، رما  رد  تلود  ياجیب  ياهتلاخد  زا  یـضعب  عفر  هنافرطیب ،
يارب هلأسم  نیا  نوگانوگ  داعبا  حیرـشت  يریذـپهعماج و  رما  رد  ياهناسر  یتیبرت و  یـشزومآ ، ياهداهن  رتيدـج  تلاخد  ناـنآ ، کـیدزن 

ات نکیل  دوب ؛ دـهاوخ  رثؤم  هدـسفم  نیا  شهاک  رد  تدـم  هاتوک  رد  یجراخ و ... یناگرزاب  لـیلدیب  ياـهتیعونمم  يرایـسب  عفر  مدرم ،
يداصتقا تابث  داجیا  یمالسا ، بالقنا  ياهشزرا  اب  قفاوم  بولطم و  یسایس  يداصتقا ـ  هعسوت  هب  ندیسر  راذگ و  نارود  زا  یعطق  روبع 

ار تلود  يداصتقا  ياهتلاخد  يهدودـحم  ندرک  کچوک  ارگنورد و  يهعـسوت  دربهار  نداهن  رانک  ناـکما  اـم  هب  هک  یلغـش ـ  تینما  و 
. دـش دـهاوخن  رّـسیم  لوبقم  ياههزادـنا  هب  نآ  ندـناسر  هلأسم و  یعطق  لح  تدـم ، دـنلب  رد  ام  ياهوگلا  عضو  فیلکت  نییعت  دـهدیم و 

داهن ناسانـشراک  نیققحم و  تارظن  دـمآ ، همان  نیا  خـساپ  رد  هک  یتارظن  هعومجم  هک  مینک  يروآدای  ار  هتکن  نیا  ناـیاپ  رد  تسا  بوخ 
یمالسا و ماظن  يانبم  لوصا و  هب  هجوت  اب  یـسایس  تالاؤس  هزوح  رد  دنددص  رد  هک  تسا  اه  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن 

ماقم صخش  رظن  رگا  اما  دنیوگ . خساپ  ار  نانآ  تالکشم  تاهبش و  هدومن و  يرکفمه  وجشناد  اب  يربهر ، مظعم  ماقم  ياه  يریگ  تهج 
ص پ 1655/13185 يربهر ، مظعم  ماـقم  رتفد  روتـساپ ، خ  نارهت ، یناـشن  هب  ناـشیا  رتـفد  اـب  تسا  مزـال  دـیهاوخ  یم  ار  يربـهر  مظعم 
ص 2. ش 52 ، دادرخ 1381 ، Ș� هاگپ ̠ يریقف ، اراس  ناریا ، رد  یلام  داسف  یسانشبیسآ  . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دییامن . هبتاکم 

تـشهبیدرا هزوح ، هاگپ  هاگـشناد ، دـیتاسا  نارظن و  بحاص  اب  وگتفگ  یمالـسا ، يهعماج  کی  رد  يداصتقا  دـسافم  زاغآرـس  هشیر و  . 2
ص 22 هرامش 12 ، ، 1380

هکنیا هب  هجوت  اب  ؟  دوش یمن  سیردت  ًالـصاایو  دنهد  یمن  يدایز  تیمها  نآرق  سرد  هب  هاگـشناد  ًاصوصخ  یهاگـشناد و  شیپ  عطقمرد  ارچ  - 1
؟  دنراد زاین  تیبلها  ياهناتسادو  نآرق  هب  رتشیب  عطقم  نیارد  ناناوج 

هراشا

هک دنامن  هتفگان  هتبلا  ؟ دوش یم  فارسا  يروشک  نیلوئسم  تافیرشتو  تالمجترد  ارچ  - 2

شسرپ

هب هجوت  اب  ؟  دوش یمن  سیردت  ًالصاایو  دنهد  یمن  يدایز  تیمها  نآرق  سرد  هب  هاگشناد  ًاصوصخ  یهاگـشناد و  شیپ  عطقمرد  ارچ  - 1
یم فارسا  يروشک  نیلوئسم  تافیرشتو  تالمجترد  ارچ  - 2 دنراد ؟  زاین  تیبلها  ياهناتسادو  نآرق  هب  رتشیب  عطقم  نیارد  ناناوج  هکنیا 

رباربرد ناملسم  کی  هفیظو  - 3 تسه ؟  ام  روشکرد  هک  ردقنیا  هن  يدحات ,  یلو  مقفاوم  تافیرشتاب  مه  هدنب  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  ؟ دوش
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؟  تسا هدنام  ردقچ  جع )  ) نامز ماما  اقآ  روهظ  ات  - 5 تسا ؟  مارحدرم  يارب  الط  رتشگنا  تعاس و  ایآ  - 4 تسیچ ؟  ملاظ 

خساپ

يارب ییاهمانرب  روما  ءایلوا  اههاگـشناد ,  ندـش  یمالـساو  یگنهرف ,  بالقنا  ندـش  حرطمو  اههاگـشناد  تقوم  یلیطعت  زا  سپ  س 1 :  ج 
 , دراد تیدودحم  یسرد  دحاوو  نوتم  رادقم  تیمک و  رظنزا  مه  هنافساتم  هک  دندومن .  نیودت  وجشناد  رشقرد  ینید  لئاسم  ندش  حرطم 
مک دروم  ع )  ) تیبلها نآرقاب و  ییانـشآ  هلمج  زا  مهمو  يرورـض  تاعوضوم  زا  يایـسب  هک  هدـش  باختنا  تاعوضومو  یفیک  رظنزا  مهو 

یهاگشناد شیپ  مه  هاگشنادرد و  مه  یسرد  نوتم  هیهت  هنیمز  رد  رما  نیلوئسم  هک  تسا  يرورض  اجب و  رایـسبو  دنا .  هتفرگ  رارق  یهجوت 
 : ج س 2 دـنهدب .  نآ  هرکیپ  هب  يا  هزاـت  حور  یمالـسا  فراـعم  نوتم  یفیک  یمک و  ءاـقترا  رظن و  دـیدجت  اـب  یلیـصحت  عطاـقم  ریاـسو 

ریاساب یجراخ  طـباورو  کـیتاملپید  ياهدـمآو  تفر  يارب  هک  تسا  نیمه  امـش  روظنم  ًـالامتحاو  دـیدومرف  مه  یلاـعبانج  هک  روطناـمه 
تاـناکما یخرب  زا  هدافتـسا  نتـشاد و  یلملا  نیب  فرع  هب  لـمعو  ناـمهم  هب  مارتـحا  یتـموکح و  تانوئـش  تیاـعر  روـظنم  هب  اـهروشک , 

ملاظ ملظ و  تخانش  ا ) ج س 3 :  تسین .  دیئات  لباق  هجو  چیه  هب  لاملا  تیب  فالتا  ریذبت و  يور و  هدایز  ًاملسم  اما  تسا .  مزال  لئاسوو 
هراب نیارد  ع )  ) یلع ترـضح  نینمومل  اریما  ملاظ .  اب  تموصخ  مولظم و  هب  ندـناسر  يرای  کـمک و  قیمع 2 ) حیحـص  وحن  هب  مولظم  و 

رما بتارم  تیاعر  عومجمرد  ( 3 دیشاب .  هدیدمتس  روایو  ملاظ  نمشد  ینعی :  ( 3  .) ًانوع ِمولظْمِللو  ًامْصَخ  ملاّظِلل  انوُک  دیامرف :  یم  نینچ 
 . تسا مزال  هنیمز  نیارد  رما  یلو  ياهدومنهر  نداد  رارق  رظن  دم  هدـسفم و )...  زا  زیهرپو  ریثات  لامتحا  لیبقزا   ) رکنمزا یهن  فورعم و  هب 

يارب تسد  هب  الط  یچم  تعاس  نتـسبو  ندرک  تسد  هبالط  رتشگناو  هنیـس  هب  ـالط  ریجنز  نتخیوآ  دـننام  ـالط  هب  ندرک  تنیز  س 4 :  ج 
تقو ( 1 ج س 5 :  ( 2 .) درادن لاکـشا  زامن  ریغ  زامنرد و  نز  يارب  الط  هب  ندرک  تنیز  یلو   . تسا لطاب  اهنآ  اب  ندناوخ  زامنو  مارح  درم 

 . تسا هدش  یهن  تدش  هب  یمالسا  عبانمو  نوتمرد  جع )  ) نامز ماما  روهظ  يارب  تقو  نییعت  زاو   . دناد یم  ادخ  طقفار  ترـضح  نآ  روهظ 
تقو ترضحنآ  روهظ  يارب  هک  یناسک  ینعی  نوتاقولا .  بذک  دنا :  هدومرف  جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  تقو  هب  خساپ  رد  ع )  ) رقاب ماما 

بوخ و زابرـس  دوخ ,  حلاص  لامعا  ندرک  دایزو  تاداقتعا  تیوقت  اب  دـناوت  یم  يا  هعیـش  ره  ( 2 ( 1  .) دنیوگ یم  غورد  دـننک  یم  نیعم 
طیارش دنچ  ره  دنادرگ ,  کیدزن  ترـضحنآ  هب  ار  شدوخ  یهلاو  هنـسح  قالخا  هب  قلخت  ابو  دشاب  جع ) ) نامز ماما  اقآ  يارب  هتـسیاش ا ي 
تقادص تمالع  نیرتهب  حلاص و  لامعا  نیرترب  زا  یکی  ًاملـسم  ( 3 دوشن .  ناشیا  رادید  هب  قفومو  دـنکن  كرد  ار  جـع ) ) نامز ماما  روهظ 

يا هنماخ  یمظعلا  تیا ا ... ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  ناشیا  بیان  هب  تبـسن  تعاطاو  تبحم  جـع , )  ) نامز ماما  هب  تبحمو  تعاطا  رد 
 . دشاب یم 

؟ درادن یتیلاعف  هتیمک  نیا  ناشیا  زا  دعب  ارچ  تشاد  دوجو  تارکنم  هتیمک  یمتاخ ، ياقآ  ندمآ  راک  يور  زا  لبق 

شسرپ

؟ درادن یتیلاعف  هتیمک  نیا  ناشیا  زا  دعب  ارچ  تشاد  دوجو  تارکنم  هتیمک  یمتاخ ، ياقآ  ندمآ  راک  يور  زا  لبق 

خساپ
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يارب تیدودحم  داجیا  یتلود و  زکارم  طسوت  یشزرا  ریغ  رـصانع  هب  نداد  نادیم  رد  طارفاو  یگنهرف  زاب  ياهتـسایس  لیلد  هب  عومجم  رد 
دـش و گـنرمک  هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جـیردت  هب  یعاـمتجا ، دـسافم  تارکنم و  اـب  هزراـبم  رما  رد  لوئـسم  ياـهداهن 

زاـب ياهتـسایس  زا  یـشان  يرابودـنب  یب  یباجحدـب و  لاذـتبا ، و  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  یعاـمتجا  مهم  هضیرف  نیا  هنافـسأتم 
یهن فورعم و  هب  رما  هـک  دراد  دوـجو  نادرمتلود  زا  یـضعب  رد  رکفت  کـی  تـسا . یتـلود  یعاـمتجا  یگنهرف و  زکارم  طـسوت  یگنهرف 

تیلاعف دـیابن  هتبلا  تسا . هدـش  لاذـتبا  ثعاب  یلو  تسین ، تسرد  رکفت  نیا  دـنچ  ره  دـنناد . یم  نارگید  یگدـنز  رد  تلاـخد  ار  رکنمزا 
هضیرف نیا  هب  مظنم  ياه  همانرب  رد  جیـسب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياهورین  تفرگ . هدیدان  رما  نیا  رد  ار  یـشزرا  ياهداهن  یـضعب 

مهم هضیرف  نیا  هب  لمع  يارب  بسانم  ياضف  امش  نوچ  ینمؤم  ياهناسنا  ینابیتشپ  مدرم و  تمه  اب  میراودیما  دننک . یم  دنا و  هدرک  لمع 
. دوش داجیا 

ماقم ارچو  دنریگبار  داسف  ولج  دـنناوت  یم  هکنیا  اب  دریگ  یمنار  نآ  ولج  یـسک  یلو  دوش  یم  دایز  هعماجرد  زور  هب  زور  یگنهرف  مجاهت  ارچ  - 1
؟ دنوش یمن  لمع  دراو  یعطق  روط  هب  يربهر  مظعم 

شسرپ

دنریگبار داسف  ولج  دـنناوت  یم  هکنیا  اـب  دریگ  یمنار  نآ  ولج  یـسک  یلو  دوش  یم  داـیز  هعماـجرد  زور  هب  زور  یگنهرف  مجاـهت  ارچ  - 1
؟ دنوش یمن  لمع  دراو  یعطق  روط  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ارچو 

( لوا تمسق  ) خساپ

ایوج ار  يربهر  مظعم  ماقم  یعطق  دورو  مدعو  يریگولج  مدع  تلع  یگنهرف ، مجاهت  شرتسگ  للع  دیا  هتساوخ  لاوس  کی  بلاقرد  امش 
اجنآزا میزادرپب . راصتخا  تروصب  نآ  هبنج  هس  ره  هب  مینک  یم  یعـس  یلو  دراد  هدرتسگ  رایـسب  يا  هنماد  یلاعبانج  لاوس  هب  خساپ  میدش 

دهاوخ ناماس  ارامـش  هشیدنا  ینابم  دوش  یم  رکذ  هچنآرد  قمعتو  ریبدـت  لمأت ، دـیتسه ، رادروخرب  ناوجو  ایوپ  قالخ ، ینهذ  زا  امـش  هک 
وترپ رد  هعماج  یگنهرف  دـشر  راـکفا و  ریونت  . تسا ریذـپان  باـنتجاو  یعیبط  يرما  فلتخم  عماوج  نیب  یگنهرف  لـماعت  لداـبت و  دیـشخب .

مجاهت هب  لیدـبت  یگنهرف  لدابت  دـشریذپ ، بیـسآ  یهت و  نورد  زا  يا  هعماج  رگا  نکیل  تسا . لوصح  لـباق  نارگید  اـب  یگنهرف  مهاـفت 
ینورد يریذـپ  بیـسآ  یناوتان و  فعـضرد و  رطخ  هکلب  تسین ، كانتـشحو  نانمـشد  یگنهرف  موجه  سفن  نیاربانب  دوش .  یم  یگنهرف 

هطلس هب  هتسباو  یناهج  مسیلایرپما  تایح  دنرواین . موجه  تشاد  راظتنا  دیابن  نانمشد  زا  دزاس . یم  مهارف  ار  يریذپ  هطلـس  هنیمز  هک  تسا 
ییاسانش ار  يریذپ  هطلس  ینورد  لماوع  دیاب  . تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  برغ  گنهرف  گرم  ییارگ  مالسا  دشر  هکنآ  هژیوب  تسا  يرگ 

هراومه هک  درب  مان  ناسنا  ندـب  هب  اهبورکیم  موجهز  ناوت ا  یم  هیبشت ، ماـقمرد  دـسرب .  لقادـح  هب  يریذـپ  بیـسآ  هنیمز  اـت  درک  عفترم  و 
يریگولج هدولآ  ياضفرد  ندـب  نتفرگ  رارقو  یقالت  نیا  زا  اتدرک  شالت  دـیاب  دـنچ  ره  دراد .  دوجو  ندـب  اب  بورکیم  دروخرب  موجه و 

اب هلباقم  تردقو  هتفر  لیلحت  هب  ناش  یعافد  ياوقو  هتـشاد  ریذپ  بیـسآو  دعتـسم  حورجم ، ندب  هک  دـنوش  یم  رامیب  ییاهناسنا  نکل  دوش 
داد خساپ  لاوس  نیا  هب  دیاب  لوا  هلحرمرد  یگنهرف ، نامجاهم  تیقفوم  لماوع  یسرربرد  نیاربانب  دنشاب . هتـشادن  ار  بسانم  رهزداپ  داجیا 

گنهرف زا  تنایص  تردق  هعماج  ارچ  دنوش ؟ یم  نمشد  یگنهرف  موجه  میلـست  هعماج  دارفا  ارچ  ؟ دوش یم  ـر  یذپ هطلـس  هعماج  ار  چـ هک : 
حیجرت يدوخ  گـنهرفرب  ار  هناـگیب  گـنهرف  ناـناوجون  ناـناوج و  ارچ  دروآ ؟ یم  يور  هناـگیب  گـنهرف  هب  هداد و  ار  يدوـخ  تیوـه  و 

یم ریذپ  بیسآ  هعماج  ارچ  - 2 دوش ؟ یم  ریذپ  بیـسآ  درف  ارچ  - 1 داد :  خساپ  ار  ریز  لاوس  ود  تسدزا  دـیاب  یلک  روطب  ایو  دـنهدیم ؟
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ناـمجاهم تیقفوم  لـماوع  ناـمه  عقاو  رد  هک  هعماـجو  درف  يریذـپ  بیـسآ  لـماوع  لـلع و  زا  یخرب  دـش  ناـیب  هچنآ  هب  هجوت  اـب  دوش ؟ 
ایو یندب  صیاقن  نتـشاد  تلع  هب  یهاگ  ناناوج  ناناوجون و  يرتهک :  تراقح و  ساسحا  -1 ددرگ :  یم  نایب  راصتخا  هب  تسا ، یگنهرف 

يازهتـساو رخـسمت  یگدـنز ، هتـشذگ  نارود  ياـه  یهاـگآان  اـه ، تیمورحم  اهتسکـش ، یگداوناـخ ، ياـه  يراوشدو  لـیاسم  تلع  هب 
، رگید یناور  لیاسم  نتـشادایو  اه  یهجوت  یب  اهندـش و  درط  لیلد  هب  ایو  ناادرگاش ، ناملعمررکم و  ياه  شنزرـس  نالاسمهو ، ناتـسود 

ردو دنرادن  اهنآ  هک  دنراد  ییاه  يرترب  نارگید  دننک  یم  روصتو  دنوش  یم  تراقح  ساسحا  راچد  هداد  تسدزا  اردوخ  سفن  هب  دامتعا 
ات درب  یم  راک  هب  ناوجون  هک  یمزیناکم  دنریذپب .  دنناوت  یمن  ییاهنت  هب  ار  يراک  چـیه  تیلوسمو  دنتـسه  نارگید  زا  رت  ناوتانروما  ماجنا 

ناناوج اهزاین :  ءاضرا  مدـع  -2" 1." تسا یفالت  ای  ناربج  لصا  نآو  تسا  یکتم  لـصا  کـیرب  هراومه  دـنک  هزراـبم  دوخ  يرتمک  هیلع 
کیرد ناناوج  ياهزاین  دننک .  یم  شالت  اهنآ  عفر  ای  لح  يارب  هک  دنشاب  یم  تاجایتحاو  اهزاین  زا  يا  عومجم  ياراد  مدرم  ریاس  دننامه 

، تینما رطاخ ، قلعت  تبحم ، هبزاین  ) یناور ياهزاینو  ندیـشوپ و )... ندـیباوخ ، ندروخ ، ) یتسیز ياـهزاین  هورگ  ود  هب  یلک  يدـنب  میـسقت 
رد دنک .  یم  داجیا  ناوجون  ياربار  یتالکـشمو  لیاسم  اهزاین ، نیا  ندش  ءاضرادـب  ای  ندـش  ءاضرا  " 2" دوش یم  میـسقت  تیلوبقم و )... 

فرطرب يارب  ناوجون  دوش . یم  لداعت  مدـعو  يرارق  یب  داجیا  ثعاب  شنت  نیاو  دـنک  یم  یمارآانو  شنت  ساسحا  ناوج  یطیارـش  نینچ 
هب دارفا  طسوت  یفلتخم  تاجرداب  هک  یعافد  ياه  مزیناکم  دـنک . یم  هدافتـسا  یناربج  راتفر  ای  یعاـفد  ياـهمزیناکم  زا  تلاـح  نیا  ندرک 

سکع یبوکرـس ، ینکفارف ، یـشارت ، لیلد  ینکف ،) نورد   ) يزاس دننامه  شیالاو ، ناربج ، يرگـشاخرپ ، زا : دنترابع  دنوش  یم  هدرب  راک 
هک یناوجرتخد  لاـثم  ناونع  هب  " . 3 ... و" ییاجباج ، بقع ، هب  تشگزاب  رارف ، ینیـشن و  بقع  ییارگ ، یفنم  يرادـمدوخ ، يزاس ، لـمعلا 
زا جراخو  نابایخ و  رد  ییاجباج " " یعافد مزیناکم  زا  هدافتسااب  دراذگب  شیامن  هب  نالاسمه  نیب  ردو  هسردمرد  ار  شیوخ  ییابیز  دناوتن 

راتفرزا يریگهرهب  اب  دـنک  تفاـیرد  ملعم  زا  هسردـمرد  ار  مزـال  تبحم  دـناوتن  هک  يزومآ  شناد  دـنک . یم  ءاـضرا  ار  دوخ  زاـین  هسردـم 
-3 ودریگ ... رارق  نارگید  هجوت  نوناک  ات  دروآ  یم  يور  رس  يوم  بسانمان  شیارآو  لذتبم  ياهسابل  ندیـشوپ  هب  يرادمدوخ " " یناربج

ناـناوجون ناـکدوکرد و  زاـین  نیا  دـنرادب .  بوبحم  هتـشاد و  تسود  اروا  نارگید  دراد  تسود  یناـسناره  تیبوبحم :  تیلوـبقم و  مدـع 
ره دراد  لـیامت  ناوجون  تسا .  یتسود  دوخو  رورغ  نس  غولب ، نسو  یناوج  اریز  دوشیم  رتدـیدش  یناوجرد  تسا و  رت  قیمعو  رت  هرتسگ 

یکدوک نارود  هک  دننک  رواب  نارگید  دهاوخ  یم  وا  دریگرارق . نارگید  میرکتو  مارتحا  درومو  هتشگ  یلاسگرزب  يایند  دراو  رتعیرس  هچ 
شدوخو دتـسیاب  شیوخ  ياـپ  يور  دراد  تسود  ناوج   . درادـن رداموردـپ ـ  هژیو  هب  نارگید ـ  طلـست  لرتنک و  هب  يزاـینو  هدرک  يرپسار 

 . تسا نالاسمه  نیبرد  صوصخب  تیلوبقم  تیبوبحم و  بسک  لابند  هب  وا  دـیامن .  ظـفح  ار  شیوخ  لالقتـساودریگب  میمـصت  دوخ  يارب 
زورب يراتفر  یفطاع و  تالالتخاو  دریذپ  یم  بیـسآ  ناوجون  ناوج و  یناور  تشادـهب  دـنوشن  ءاضرا  یبوخ  هب  یعیبط ، ياهزاین  نیارگا 

زا يدومن  دـناوت  یم  هعماجرب  مکاح  تایقالخاو  موسر  بادآ ، اهراجنه ، هب  هناهاگآ  ندزاـپ  تشپ  هناـگیب و  گـنهرف  شریذـپ  دـنک . یم 
لدبو در  دوجوم ـ  عضو  فلاخم  تانایرجو  اه  هنحـصرد  نانآ  لاعف  روضح  دیدج ـ  راکفا  زا  ناناوج  تیعبت  دـشاب . زاین  نیا  ءاضرا  مدـع 

تیلوبقم تیبوبحم و  یبلط ، لالقتـسا  زاین  هب  ییوگخـساپ  مدـع  رگناشن  تالجمو و ...  راون  ملیف و  ریظن  زاجمریغ  لـیاسو  هناـیفخم  ندرک 
ات درادزاین  ناوجو  ناوجون  تسا .  یبای  تسود  یناوجون ، یکدوک و  نینـس  ياهیگژیوزا  یکی  نالاسمهو :  ناتـسودراشف  -4 تسا . نانآ 
ار ناوجون  ییاهنتو ، یمانمگ  زا  ساره  دسرب ". يزاس  دننامه  هب  یمیمـصو  یفطاع  طابترا  کیردو  دنیزگرب  یتسود  هب  ار  يدارفا  ای  درف 

ملاسان ياههورگو  اهدـناب  هب  هورگ  زا  هدروخرـس  ناوجون ، يدراومرد ، دـهدرارق ....  نالاسمه  هورگاب  طابترارد  اردوخ  اـت  دزیگنا  یمرب 
نانآ يریذپ  میلستو  ناناوجون  تافارحنا  مهم  لماوع  زا  " 4  . " " دیآ قیاف  شیوخ  یعامتجا  قلعت  مدعو  ییاهنت  رب  ات  ددنویپ  یم  یعامتجا 
سرت دـننک .  یم  تیوـقت  اـهنآرد  ار  هناراـکهزب  لاـمعا  هنیمز  هـک  تسادـسافو  بساـنمان  ناتـسود  ندوـمن  ادـیپ  نمـشد ، مجاـهت  رباربرد 

زا یفلخت  تروصرد  اهنآدرط  نالاسمه و  دروخرب  زا  بارطضا  سرت و   . دننک یم  تیوقت  اهنآرد  ار  هناراکهزب  لامعا  ماجنازا  بارطـضاو 
يدرونهوک ملیف ، شیامن  تاسلج  اه ، ینیـشن  بش  اه ، ینامهم  لیکـشت  دشاب .  هورگ  میلـست  درف  ات  دوش  یم  ببـس  هورگ ، راتفر  بادآ و 
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زاـس هنیمز  دـناوت  یم  دریگ  تروص  اـهرتگرزب  یگنهاـمهو  تراـظن  نودـب  رگا  اـهترفاسم و ... یعمج ، هتـسد  ياهـشدرگ  یهورگ ، ياـه 
سکرهو تسانعم ، دـقاف  چوپ و  فدـه  نودـب  یگدـنز  يرمث :  یبو  یفدـه  یب  - 5 دـشاب . یقالخاو  یعامتجا  یگنهرف ، ياـه  یگدولآ 

تکرح هزیگنا  دـشاب ، رت  سدـقم  رتگرزب و  هچ  ره  فدـه  دـیامن . صخـشم  ياهفدـه  ای  فدـه  هجوتمار  دوخ  ياه  تیلاعف  هک  درادزاـین 
ياـهناسنا فدـه ، یب  ياـهناسنا  دـهد .  یم  رتشیب  كرحت  تیاـضر و  ساـسحا  درف ، هب  یگدـنزرد  فدـه  نتـشاد  تسارتيوقو . رتـشیب ،

دنرادن یـصخشم  فده  یگدنزرد  هک  یناناوج  دنهد .  یم  تسدزاار  دوخ  یناور  تمالـسو  تیـصخش  تابث  هک  دنتـسه  هدرک  مگدوخ 
ینماان ساسحا  -6 دنوش . یم  يدیمونو  ای س  یگدرسفا ، راچدو  هدربرسب  ینماان  لزلزترد و  ًابلاغ  دننک  یم  لابند  ار  کچوک  ياهفده  ایو 

لبق ناناوجون  رثکا  ًالومعم  دراد .  تیمها  وا  يارب  دمآردو  لغش  نتشاد  تغارف  تاقوارد  ناوج  يژرنا  فرـص  رقفو : ) يراکیب   ) يداصتقا
يزاین یب  ثعاب  هرود  نیارد  دمآردرپ  دـیفم و  یلغـشو  بسانم  يراک  نتـشاد  دـننک .  یم  رکف  دوخ  هدـنیآ  لغـش  هب  تالیـصحت  نایاپ  زا 

دـسافمو اهفعـضز  يرایـسب ا  ءاـشنم  یناوـج ـ  نینـسرد  صوـصخب  يراـکیب ـ  سکعربو  دوـش  یم  اـهنآ  سفن  هـب  داـمتعا  سفن و  تزعو 
يراکیبز یـشان ا  يراکهزب ، دیدش  دراومزا  يرایـسب  تاقیقحت ، ساسارب  دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  درف  یناور  تینماو  دـشاب  یم  اهیگدولآو 
شیادـیپ یگنهرف ، مجاهت  ياـه  هشیر  نیرتمهم  زا  یکی  هعماـج :  یگنهرف  ءـالخ  -7" 5  . " تسا ناـناوجرد  یگدوهیبو  یچوپ  ساـسحاو 

راچد هک  یعماوج  ًالومعم  دریذـپ . یمن  ریثأت  هناگیب  گنهرف  زا  دـشاب  هتـشادن  یگدامآ  ات  يا  هعماج  چـیه  تسا . هعماجرد  یگنهرف  ءالخ 
ناماس مارآ و  نامز  رهرد  تهج  ره  زا  هک  تسین  يا  هعماج  چیه  هتبلا  دنرت .  هدامآ  یگنهرف  دنویپ  دروخب و  يارب  دنا  یمارآانو  یگتفشآ 

هنوگ نیارد  هعماج  دزادـنا . یم  رطخ  هب  ار  یعامتجا  نامزاسو  دریگ  یم  تدـش  هعماج  یناـماس  یب  یمارآیب و  یهاـگ  یلو  دـشاب  هتفاـی 
تسین زاس  راک  دوخ  يدوخ  هب  یگنهرف  مجاهت  نیاربانب  " 6." دربب نیبزا  ار  طرفم  ینامزاس  یبو  یمارآ  یب  يریبادت  اب  تسا  ریزگان  راوم 

لـسن هژیوب  هعماج  دارفا  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  دناوتن  زورما  هعماج  رگا  دراد .  يرکف  یگنهرف و  ءالخ  ینعی  دعاسم  هنیمز  هب  زاین  هکلب 
برغ یغیلبتو  يرکف  موـجه  تیقفوـم  يارب  ار  نادـیم  هلـصاح  ءـالخ  دـهد ، خـساپ  ار  تیناـسناو  تقیقح  هنـشتو  هدرک  لیـصحتو  ناوـج 

هب تلود  تلود :  داهن  فیعضت  -8 دوش . یم  باریس  نایبرغ  هدولآ  ياهبآو  هناگیب  بارس  اب  ناوج  لسن  شطعو  دنک  یم  زاب  نآ  بتاکمو 
دـشر و ءاقب و  زا  يرادـساپ  یـضرا و  تیمامتو  یلم  تینماو  لالقتـسا  زا  تسارح  تیلؤسم  یعامتجا ، ياهداهن  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع 

هکنانچمه تسارتمک . نانمـشد  مجاهت  رباربرد  نآ  يریذپ  بیـسآ  دشاب  رتدـنمناوت  رتیوق و  تلودداهن  هچره  دراد . هدـهع  هبار  تلم  هافر 
زین یسایس  یگنهرف و  تامجاهت  رد  دنتسه ، مجاهم  يوق و  ياهتلود  طیارش  لوبقو  میلست  هب  روبجم  فیعض  ياهتلود  یماظن  تامجاهترد 

 . دنرادنار يدوخ  گنهرفو  یلم  تیوه  میرحز  يرادساپ ا  ناگناگیب و  مجاهت  اب  هلباقم  تردق  فیعض  ياهتلود  تسا و  مکاح  لصا  نیا 
ار نانآ  هارو  گنهرف  تسایـس ، هتـساوخان  ای  هتـساوخو  هدـش  رگ  هطلـس  ياهتلود  رادـتقاو  يدـنمناوت  بوعرم  ناوتاـنو  فیعـض  ياـهتلود 

قیرط زا  هن  رادـتقا  نیا  هکدراد  رادـتقاو  تردـق  هب  زاـین  شیوخ  فیاـظوو  شقن  ياـفیا  ارب ي  تلود  داـهن  دـنهد .  یمرارق  دوـخ  يوـگلا 
ار روشک  لالقتـسا  هعـسوتو و  دشر  هنیمز  اتدیآ  دوجوب  دـیاب  مدرم  ینابیتشپو  تکراشم  قافو ، قیرطزا  هکلب  هنارابج ، تموکحو  دادبتـسا 

تقداـبو یبوخ  هب  ار  شیوخ  فیاـظو  یعاـمتجا  ياـهداهن  زا  کـیره  رگا  یعاـمتجا :  ياـهداهن  یگنهاـمهانو  فعـض  -9 دروآ . مـهارف 
یلم یمالـسا و  تیوهو  يدوخ  گنهرف  زا  تسارحو  ظفح  رد  اهداهن  ریاس  یگنهامه  ابو  هداد  ماـجنا  هعماـج  ییاـهن  فادـها  ياتـساررد 

فیاظو ای  اهداهن  زا  کی  ره  هکد  وش  یم  زاغآ  ینامز  يریذـپ  بیـسآ  دـناسر . دـهاوخن  یبیـسآ  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  دنـشاب ، اشوک 
. دنیشن یم  راب  هب  یگنهرف  مجاهت  یطیارش  نینچرد  دنیامنن  تکرح  هعماج  یلک  فادها  اب  اتسار  مهو  وسمه  ایو  دنهدن  ماجنا  ار  ناشدوخ 
ار یبالقنا  یمالـسا و  ياهروابو  اهنامرآ  دـنناوتن  نادرمتلود  تیناحور و  ریظن  لوبق ، دروم  ياهوگلا  ام  یمالـساو  یبـالقنا  هعماـجرد  رگا 

هناسر . دوش یم  یگنهرف  مجاهت  تیقفوم  زاس  هنیمز  نانآ  درکلمع  هجیتنرد  دنیامن  هدایپ  شیوخ  یعامتجاو  یگداوناخو  يدرف  یگدنزرد 
يارب يرازبا  هب  دوخ  دـننکن  تکرح  یلم  تیوهو  مالـسا  بتکم  ياـهنامرآ  زا  يرادـساپرد  تلودو  يربـهر  اـب  وسمه  رگا  یهورگ  ياـه 

 . دش دنهاوخ  لیدبت  هناگیب  گنهرف  لاقتنا 
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( مود تمسق  ) خساپ

نیب هک  تسا  يا  هعماج  نانمـشد  تامجاهت  رباربرد  ریذـپان  بیـسآ  هچراپکی و  هعماج  یعاـمتجا :  ياهدـنویپ  فطاوع و  یگتـسسگ  -10
دوش یمن  ناگناگیب  مجاهت  روهقمو  بوعرم  اهنت  هن  هعماج  نیا  دشاب .  هتشاد  دوجو  ریذپان  تسـسگ  قیمع و  دنویپ  نآ  یعامتجا  ياهداهن 

هنادواج سدقم و  عافد  نارود  رد  ناوت  یم  ار  يرادیاپ  نیا  هنومن  دنک .  یم  يرادیاپ  نانآ  مجاهت  لباقمرد  مکحتسم  يژد  نوچمه  هکلب 
فلتخمر اشقا  یعامتجا و  ياهداهن  نیب  مکحتسم  دنویپ  مدع  ًالباقتم  درک . هراظن  ینشور  هب  ناگناگیب  مجاهت  رباربرد  ناریا  ناملـسم  تما 

درم م ناگدننک ، تموکح  رگا  دنک .  یم  ریذپ  بیسآار  هعماج  تدش  هب  ناگدننک  تموکح  ناگدنونـش و  نیب  قیمع  دنویپ  مدع  هژیو  هب 
ریغ تسرپ ، ایند  هاوخدوخ ، دبتـسمار ، دوخ  ناگدـننک  تموکح  مدرمرگاو  دـنراگنا  یتسرپرـس و ... دـنمزاین  فلختم ، هاـگآان ، غلاـبان ، ار 

ءارقف رگاو  دننیبب  یتخبدب  قیالو  لهاکو  لبنت  ریبدـت ، یب  درخ ، یب  ار  دنمتـسمو  فیعـض  مدرم  نادـنمناوت  رگا  دـنرادنپب ، قیالان  لووسم ،
يداع مدرم  رگاو  دنـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  درم م  هدوت  اه  هدرک  لیـصحت  رگا  دننادب ، رگمتـسو  رگ  هلیح  ، زواجتم زودنا ، لام  ار  نادنمتورث 

دوخ لقادـح  هب  یعامتجا  ياهدـنویپ  فطاوع و  هک  یطیارـش  نینچرد  رگاو ... دـننادندوخز  ار ا  دوخ  ياه  هدرک  لیـصحتو  نارکفنـشور 
نینچمه دزاس . یـشالتم  مهزا  ار  هعماج  ساسا  دناوت  یم  هنیمزرهرد  نانمـشد  مجاهتو  تسا  ریذپ  بیـسآ  تدش  هب  هعماج  تسا ، هدیـسر 
ساسحا تسا و  یمتح  هعماج  يریذـپ  بیـسآ  دـنزیخرب  مه  ءازهتـساو  ریقحت  رخـسمت و  هب  هعماج  کی  فلتخم  ماوقا  واهداژن  لیابق ، رگا 

مکاح تاماظن  هب  تبـسن  مدرم  يوس  زا  ییاـه  یگناـگیب  نینچ  ییادـیپو  دور  یم  نیب  زا  یطیارـش  نینچرد  یمالـسا  تیوه  یلم و  تیوه 
هدیشک یکانرطخو  نیگمهس  لحارم  هب  هتفر  هتفرو  هتـشاد  لباقتم  رثا  مهرب  مه ،  هب  تبـسن  مدرم  يوس  زاو  مدرم  هب  تبـسن  ماظن  يوسزاو 
نینچرد تشاددـهاوخ .  لاـبند  هبار  تلود  طوقـسو  تلم  راـجزناو  مشخو  دـیآ  یم  وجوب  تلم  ماـظن و  نیب  ییاز  شنت  طـباور  دوش . یم 
نوردرد ار  تیوه  نیا  رگا  دهد . همادا  دوخ  تایح  هب  ات  تسا  شیوخ  يارب  تیوه  بسک  ددصرد  هعماج  زا  يرشق  رهو  داهنره  یطیارش 

مدع -11 دـنکیم .  وجتـسج  هناگیب  تموکح  هشیدـناو و  گنهرف  رد  اردوخ  تیوهو  دوش  یم  کسمتم  هناگیب  هب  تفاـین  شیوخ  هعماـج 
تردقو هدیدرگ  تسس  هدیسوپ و  نوردزا  هک  تسا  يا  هعماج  نانمـشد ، یگنهرف  مجاهت  رباربرد  ریذپ  بیـسآ  هعماج  یعامتجا :  تلادع 
تلادـع تسا .  عماوج  نآرد  یعامتجا  تلادـع  مدـع  عماوج  یگدیـسوپ  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  دـشاب . هتـشادنار  تاـمجاهتاب  هلباـقم 
یـساسا نکرو  بالقنا  نوتـس  تسا . یعامتجا  ياهداهن  یگتـسویپ  بجوم  رگیدـکی و  اب  فلتخم  تاقبط  راشقا و  دـنویپ  لماع  یعامتجا 

ياـهناسنا صوصخ  هب  مدرم  همه  هک  یعاـمتجا  يداـصتقا و  تلادـع  هژیوب  تسا  تلادـع  میمعت  نیمأـت و  یعاـمتجا ، هدـنزاس  ياـهتکرح 
ندنام هدنز  ندش و  هدنز  ببس  ماکحالا " هایح  لدعلا   : " دومرف ع )  ) یلع ترـضح  لیلد  نیمه  هب  دنرادراکورـس  نآاب  رگبالقناو  مورحم 

ياهتکرحو یعامتجا  تلادع  زاس  تشونرس  نایرج  اب  نآ  یناسر  بیـسآو  یگنهرف  مجاهت  " 7  . " تسا تلادع  مدرم  نایمرد  ادخ  ماکحا 
دوش یم  رتمک  يریذـپ  بسآ  دـشاب  نیجع  يرتشیب  تلادـعاب  يداصتقا  ياه  درکلمع  هچ  ره  دراد .  میقتـسم  یگتـسویپ  هعماج  يداـصتقا 
لباق نآرق  ماکحا  ینآرق ، هعماجرد  رگید  نایب  هب  دـنک . یم  يرادـیاپ  تامجاهت  رباربرد  هتـسویپ  مه  هب  هعومجم  کی  تروص  هب  هعماجو 

، تلادع هدولاشرب  هدش  هتخاس  هتخیر و  یپ  طسق و  زا  رادروخرب  ینعی  تسا  لدـع  هب  لماعو  طسق  هب  مئاق  هعماج  ینآرق  هعماجو  تسارجا 
-12 دنا .  یهلا  ماکحا  هب  لمعو  داقتعا  هنیمز  هدننک  یفنودره  هدـیدپ  نیاو  دوب  دـهاوخ  رقف  رثاکت و  عطق  روطب  دـشابن  تلادـع  رگا  ینعی 

هعسوت زا  يرتسبرد  یعامتجا  یسایس ،  یگنهرف ، لالقتسا  هب  یبایتسدو  یلم  تیوهو  یمالسا  گنهرف  زا  تنایص  یگتفایان :  هعـسوت  رقف و 
تردق لالقتسا  تسا .  هجوت  لالقتسا و  دنمزاین  ینامرآ  ياهشزرا  ظفح  تساریذپ .  ناکما  يونعمو  يدام  تردق  بسکو  یگتفای  دشرو 

ياـنبمرب یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، داـعبارد  یجراـخو  یلخاد  تکرحاـیو  تسایـس  لـمع ، هنوگره  هراـبرد  تلم  کـی  هدارا  لاـمعا 
تیفرظو یعامتجا  ماجـسناو  ماکحتـساو  یملعو  یـسایس  يداصتقا ، ناوت  هچره  تسا  یهیدـب  دـشاب . یم  دوخ  حـلاصمو  عفاـنم  صیخـشت 
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زا دـناوت  یم  رتهبو  رتشیب  نیاربانب  تسارتشیب .  زین  وا  لالقتـسا  دـشاب  رتیوق  دوخ  نوماریپ  ناـهج  اـب  هسیاـقمردو  رتشیب  تلم  کـی  یگنهرف 
تحت گنهرفرد  دروآ .  یم  دوجو  هب  یگتـسباو  يدنمزاینو ، دنیرفآ  یم  يدـنمزاین  رقف ، دـیامن .  عافد  دوخ  ياهروابو  هشیدـناو  گنهرف 

دنا هدومرف  هکنانچ  دنا  هتساخرب  تفلاخم  هب  رقف  شرتسگ  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئاو  (ص ) مرکا ربمایپو  هدیدرگ  موکحم  رقف  مالسا 
رقفلا مکدعی  ناطیشلا  دناوخ :  یم  ارف  ءاشحف  هب  سپسو  رقف  هب  ادتبا  ناطیش  دیامرف  یم  زین  میرک  نآرق  " 8" " ارفک نوکی  نارقفلا  داک  : "

یگتفایان هعـسوتو  رقف  هک  یطیارـشرد  دهد )  یم  نامرف  ءاشحف  هبو  دناوخ  یمارفرقف  يوس  هبار  امـش  ناطیـش  " ) 9 ... " ءاشحفلاب مکرمأی  و 
قادـصم نامه  نیا  هکد  راد  هارمه  هب  زینار  نانآ  صاخ  يژولوئدـیاو  گنهرف  دورو  هناگیب ، يژولونکتو  الاک  دورو  تسا  مکاح  روشکرب 

لباقو دنمشزرا  يدوخ ، تاناکماو  عبانم  اب  ثعبنمو  يدوخ  ياهرایعمو  اهشزرا  ساسارب  هعـسوتو  ییادزرقف  تسا .  یگنهرف  مجاهت  ینیع 
هدوب یگنهرف  مجاهت  زاس  هنیمز  زین  دوخ  نانآ ، تاناکماو  عبانم  هیاپرب  راوتـساو  هناـگیب  ياهـشزراو  اـهوگلارب  ینتبم  هعـسوتو  تسا  ققحت 

رد مهم  لماع  هس  گنجو  تراجت  ترجاهم ، گنج :  تراجت ، ترجاـهم ، -13 دروآ . یم  مهارف  ار  یگتفاین  هعسوتر  هعـسوت د  تابجومو 
ینیشن چوک  قیرط  زا  اهتلم  طسب  خیرات ، ياه  هنحـص  نیرتبلاج  زا  یکی  دنا .  هدوب  رگیدکی  اب  عماوج  یگنهرفدروخرب  يارب  خیرات  لوط 

شناد شرتسگ  طسب و  هنیمزو  هدوب  يرـشب  خیراترد  تبثم  تارثا  ياراد  دنچ  ره  ینیـشن  چوکو  ترجاهم  " 10." دشاب یم  زیمآ  تملاسم 
روشک و لـخاد  هب  هناـگیب  گـنهرف  لاـقتنا  لـماوع  هب  دـنناوت  یم  نیرجاـهم  یگنهرف  مجاـهت  طیارـشرد  نکل  تسا  هدروآ  مهارف  ار  ماوقا 
، الاک لاقتنا  اب  ناـناگرزابوراجت  دـننک .  یم  شقن  ياـفیا  اـهتلم  یگنهرف  دروخربرد  زین  گـنج  تراـجت و  دـندرگ .  لیدـبت  دوخ  هعماـج 

یط ردو  تراجت  هلیسو  هب  هک  نیمز  قرـشم  ياهرازباو  اهالاک   . " دننک یم  لقتنم  مه  هبار  اهروشک  گنهرف  عقاورد  تامدخو  يژولونکت 
شرتسگ -14" 11  . " " دـندرک نوگرگد  ار  اپورا  یعاـمتجا  یگدـنز  یقرـش  یملع  راـثآ  زا  شیب  دـنتفای  هار  اـپورا  هب  بیلـص  ياـهگنج 

یب يوس  هب  ار  هعماج  یعامتجا ، ملاس  طباور  ندومن  یشالتمو  تاررقم  دودح ، نتـسکش  نیناوق و  نداهن  اپ  ریز  تارکنم :  داسف ، ءاشحف ،
تارکنمو داسف  شرتسگ  یگنهرف  نامجاهم  ياه  هویـش  زا  یکی  دزاس . یم  ریذـپ  بیـسآ  تدـش  هب  ارنآو  هداد  قوس  جرمو  جره  یتاـبث و 

تردق مجاهم  ياهبورکیم  رباربرد  هک  تسا  يرامیب  هعماج ي  اهیتشزو ، اهیژک  هب  هدولآ  هعماج  دشاب .  یم  یتاوهشو  یـسنج  طباور  هژیوب 
تروص هب  عورـشمان  طباور  یباجحدـب ، تارکنم ، ردـخم ، داوم  ءاشحف ، داـسف ، جـیورت  لـیلد  نیمه  هب   . تشاددـهاوخنار شیوخزا  عاـفد 
يدوبان یمالـسا ، میلاعترد  درادرارق .  یگنهرف  نامجاهم  ياهتیلاعف  هحولرـسرد  ام  یبالقنا  هعماـجرد  هدـش  يزیر  هماـنربو  هتفاـی  ناـمزاس 

ماوقاو اهتما  يدایز  تایآردو  تسا .  هدش  حرطم  یهلا  يدنمنوناقرد  یعامتجا  ریذـپان  رییغت  تنـس  کی  ناونع  هب  دـسفم ، دـساف و  هعماج 
دناب يرادا ـ  داسف  هوشر ـ  شرتسگ  تسا .  هدش  حرطم  نانآ  نیبرد  یـصاعم ، رباربرد  یتوافت  یب  اشحف و  داسف و  عویـش  لیالد  هب  هتـشذگ 

هنایروم نوچمه  قالخا ، فالخ  لامعاو  تارکنم  جاور  زینو  یـشکدوخ ـ  هناخزارارف ـ  قـالط ـ  يدزد ـ  ینکـش ـ  نوناـق  بلقت ـ  يزاـب ـ 
لماوعو للع  زا  یخرب  هک  نونکا  راوگرزب  دنمجرا و  ردارب   . دننک یم  ریذپبیـسآار  نآو  دـنروآ  یمرد  ياپزاار  هعماج  راوتـسا  ياهنوتس 

نامه لاح  ره  هب  یلو  تسین  يا  هداس  راک  زین  نآ  زا  يریگولج  هک  دـیاهتفایرد  ًامتح   . میدرک نایب  ار  گنهرف  مجاـهت  نوزفازور  تیقفوم 
اریز دشاب  ارجام  نادرگ  هنحـص  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  تلود  یماظن ، مجاهت  فالخرب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقمرد  دـش  نایب  ًالبق  هک  هنوگ 

ینتبمو ینالقع  دـیاقعو  ینابم  اب  دـیاب  هکلب  تسین  ریذـپروز  رما  نیا  هک  دراد  راکورـس  مدرم  تاداقتعاو  اهروابو  اه  هشیدـنا  اـب  گـنهرف 
اـشگ هار  دناوت  یمن  اهتلود  طسوت  تیدودحم  داجیا  رگید  نایب  هب  دروآ و  دیدپار  گنهرف  کی  یفنای  شریذپ  هنیمز  تریـصب  ترطفرب و 
دعاس لماوعو  للع  دـیاب  مجاهم  گنهرف  اب  ییورایوررد  . درک عافد  يدوخ  گـنهرفو  اهـشزراز  تینوصم "ا   " داـجیا اـب  دـیاب  هکلب  دـشاب 

یبایزاب - 1 دوش :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـبلط  یم  ینئمطم  راوتـسا و  ياهراک  هار  يزاس  تینوصمو  درب  نیب  زا  ار  مجاهت  هدـننک 
نیا هک  تسا  یشفن  یسانشزاب  تقیقح  رد  تیوه  یبایزابو  تسا  زورما  لسن  ياهزاین  نیرت  مهمو  نیرت  یلـصا  زا  ییوج ، تیوه  تیوه : 
- ؟ تسیچ یگدنز  دوصقمو  تیاغ  دنبایب - :  یلدتسمو  نشور  ياهخساپ  ریز  یساسا  ياهشسرپ  يارب  دیاب  ام  ناناوج  دراد .  هدهعرب  لسن 

ناناوج اـیآ  دـنک - ؟ یم  نییبتو  هیجوت  یتسه ، ماـظنرد  ار  ناـناوج  يدوجو  هفـسلف  یلماـع  هچ  تسیچ - ؟ لوقعم  تاـیحرد  نم  هاـگیاج 
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هدومن نئمطم  ، دراد راگدرورپدزن  هک  یعیفر  هاگیاج  زا  ار  ناوج  اهـشسرپ ، نیا  هب  خساپ  ؟ دنرادروخرب یتلزنم  تمارک و  زا  یتسه ، ماظنرد 
هب تفرعم  تقیقحرد  گنهرف ، کـی  تخانـش  یگنهرف :  تیوه  كرد  - 2 دناهر .  یم  يریذپ  بیـسآ  ندوب و  یهت  نورد  جـنر  زا  ارواو 

یلمو یمالـسا  گنهرف  تازایتما  هب  دـیاب  ناوج ، لسن   . تساهگنهرف ریاس  هب  تبـسن  گنهرف  نآ  ياـهیرتربو  اهـشزرا  ریهاـشم ، اـهیگژیو ،
تاعلاطمو يدوخ  گنهرفو  یلیلحت  خیرات   . دشاب رادروخرب  ییالاب  سفن  هب  دامتعا  زا  هناگیب ، گنهرف  اب  هلباقمرد  ات  دـشاب  انـشآ  شیوخ ،

هتشاد رصاعم  ناهج  یعامتجاو  یسایس  تالداعمرب  هک  يریثأت  یمالـسا و  بالقنا  تیهام  یـسررب  هژیو  هبو  رـصاعم  ياه  گنهرف  یقیبطت 
-3 دوب .  دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  يدوخ ، گنهرف  هب  تشگزاب  رما  نیا  ابو  دـنکیم .  مراقم  هناگیب ، گنهرف  ذوفن  رباربرد  ار  ناـناوج  تشا ،

ياهراک وزاس  ناوتب  ات  هدومن  لصاح  نآ  زا  یقیقد  تخانـش  دـیاب  ادـتبا  يا ، هدـیدپ  ره  اب  هلباقم  يارب  يزیتس : برغ  هنیمز  یـسانش  برغ 
ًابلاغ نوچ  ناناوج ، تسا .  گـنهرف  نیا  یقیقح  رهوجو  نطاـب  درکلمع ، تیهاـم ، تخانـش  موهفم  هب  یـسانش  برغ  درک .  اـیهم  ار  مزـال 

زا دنناوتب  اهنآ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  برغ ، گنهرف  لدتسمو  قیمع  تخانش  دنتـسین .  فوطعم  نادنچ  نوردو  نطاب  هب  دنتـسهارگرهاظ 
یم ندـش  یهتو  یگرمزور  لزلزت ، ساسحا  تدـش  هب  نورد  زا  نیمز ، برغم  دـنبای ، هار  نآ  نورد  هبو  دـنریگرب  هدرپ  نآ ، هدـنبیرف  رهاظ 

نییبت نانآ ، یگدنز  يارب  يا  هدننک  ءاضرا  هفـسلفو  دـشخبب  نتـسیز  يارب  یموهفم  انعم و  شیوخ ، ناوج  لسن  هب  تسین  رداق  اریز  دـنک . 
اب منک  یم  نامگ  "  12." دزاسب " يا هنوگچ   " ره ابدوب  دهاوخن  رداق  دنک ، یم  یگدنز  هچ  يارب  دـنادن  هک  یـسک  " هچین هتفگ  هبو  دـیامن .

دوجوو ناوت  همه  اب  لاسرد 1369  يربهر  مظعم  ماقم  دیـشاب .  هدرک  تفایرد  ار  دوخ  لاوس  موس  شخب  خساپ  هدش  هیارا  تاحیـضوت  نیا 
یگداتـسیا هک  تسا  نیا  هیـضق  فاصنا  یلو  دـندیمان  گـنهرف  نوخیبشارنآ  ناـمزنآردو  دـندش  یگنهرف  مجاـهت  اـب  هزراـبم  نادـیم  دراو 

ءایلوا نمجنا  تاراشتنا   ) ناناوجو ناناوج  لیاسم   : دمحم درف ، يرایادـخ  ( 1  . ) تسا یلم  مزع  دـنمزاین  گنهرف  مجاهت  رباربرد  تمواقمو 
تاعالطا 1364 هسسوم  دشر ، یسانش  ناور  ربکا ، یلع  داژن ، يراعـشرتکد  هبدوش :  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  ( 2  ) نایبرمو 1372)ص 68

دمحم یفرش ، ( 4  ) 1362)ص 128 راکتبا تاراشتنا   ) ناناوجونو ناکدوکرد  راـجنهانو  راـجنهب  ياـهراتفر  هوکـش ، داژن ، یباون  رتکد  ( 3)
ناناوجونو ناکدوکرد  راجنهانو  راجنهب  ياهراتفر  هوکـش ، داژن ، یباون  رتکد  ( 5  ) ،1370)ص 306 تیبرت تاراشتنا  ) ناوجون يایند  اضر ،
مکحلاررغ ( 7  ) ص 307 نارهت ) ینرــشن ـ  لوا  دـلج   ) نایفــسوی داوـج  هـمجرت  یعاـمتجا ، هشیدـنا  خـیرات  رکبورفنراـب ، ( 6  ) ص 117

خیرات رکبورفنراب ، ( 10  ) هیآ 268 هرقب  هروـس  میرک  نآرق  ( 9  ) دلج 4 ص 308 هایحلا ، اضر ، دـمحم  یمیکح  ( 8  ) ص 30  ، ملکلارردو
،ص 68 یگدنز مراهچ  يورین  ناوج و  اضردمحم ، یفرش  رتکد  نامه ص 306  ( 11  ) لوا ص 2 دلج  یعامتجا ، هشیدنا 

ماقم ارچو  دنریگبار  داسف  ولج  دـنناوت  یم  هکنیا  اب  دریگ  یمنار  نآ  ولج  یـسک  یلو  دوش  یم  دایز  هعماجرد  زور  هب  زور  یگنهرف  مجاهت  ارچ  - 1
؟ دنوش یمن  لمع  دراو  یعطق  روط  هب  يربهر  مظعم 

شسرپ

دنریگبار داسف  ولج  دـنناوت  یم  هکنیا  اـب  دریگ  یمنار  نآ  ولج  یـسک  یلو  دوش  یم  داـیز  هعماـجرد  زور  هب  زور  یگنهرف  مجاـهت  ارچ  - 1
؟ دنوش یمن  لمع  دراو  یعطق  روط  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ارچو 

( لوا تمسق  ) خساپ

ناماس ارامـش  هشیدنا  ینابم  دوش  یم  رکذ  هچنآرد  قمعتو  ریبدـت  لمأت ، دـیتسه ، رادروخرب  ناوجو  ایوپ  قالخ ، ینهذ  زا  امـش  هک  اجنآزا 
رد هعماج  یگنهرف  دشر  راکفا و  ریونت  . تسا ریذـپان  بانتجاو  یعیبط  يرما  فلتخم  عماوج  نیب  یگنهرف  لماعت  لدابت و  دیـشخب . دـهاوخ 
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هب لیدـبت  یگنهرف  لداـبت  دـشریذپ ، بیـسآ  یهت و  نورد  زا  يا  هعماـج  رگا  نکیل  تسا . لوصح  لـباق  نارگید  اـب  یگنهرف  مهاـفت  وـترپ 
يریذـپ بیـسآ  یناوتان و  فعـضرد و  رطخ  هکلب  تسین ، كانتـشحو  نانمـشد  یگنهرف  موجه  سفن  نیاربانب  دوش .  یم  یگنهرف  مجاـهت 

هتسباو یناهج  مسیلایرپما  تایح  دنرواین . موجه  تشاد  راظتنا  دیابن  نانمـشد  زا  دزاس . یم  مهارف  ار  يریذپ  هطلـس  هنیمز  هک  تسا  ینورد 
ار يریذپ  هطلس  ینورد  لماوع  دیاب  . تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  برغ  گنهرف  گرم  ییارگ  مالسا  دشر  هکنآ  هژیوب  تسا  يرگ  هطلـس  هب 
هک درب  مان  ناسنا  ندـب  هب  اهبورکیم  موجهز  ناوت ا  یم  هیبشت ، ماقمرد  دـسرب .  لقادـح  هب  يریذـپ  بیـسآ  هنیمز  ات  درک  عفترم  ییاسانش و 

هدولآ ياضفرد  ندـب  نتفرگ  رارقو  یقـالت  نیا  زا  اـتدرک  شـالت  دـیاب  دـنچ  ره  دراد .  دوجو  ندـب  اـب  بورکیم  دروخرب  موجه و  هراومه 
تردقو هتفر  لیلحت  هب  ناش  یعافد  ياوقو  هتشاد  ریذپ  بیسآو  دعتـسم  حورجم ، ندب  هک  دنوش  یم  رامیب  ییاهناسنا  نکل  دوش  يریگولج 

لاوس نیا  هب  دیاب  لوا  هلحرمرد  یگنهرف ، نامجاهم  تیقفوم  لماوع  یـسرربرد  نیاربانب  دنـشاب . هتـشادن  ار  بسانم  رهزداپ  داجیا  اب  هلباقم 
زا تنایص  تردق  هعماج  ارچ  دنوش ؟ یم  نمشد  یگنهرف  موجه  میلست  هعماج  دارفا  ارچ  ؟ دوش یم  ـر  یذپ هطلس  هعماج  ار  چـ هک :  داد  خساپ 

گنهرفرب ار  هناـگیب  گـنهرف  ناـناوجون  ناـناوج و  ارچ  دروآ ؟ یم  يور  هناـگیب  گـنهرف  هب  هداد و  تسدزا  ار  يدوخ  تیوه  گـنهرف و 
ریذپ بیسآ  هعماج  ارچ  - 2 دوش ؟ یم  ریذپ  بیسآ  درف  ارچ  - 1 داد :  خساپ  ار  ریز  لاوس  ود  دیاب  یلک  روطب  ایو  دنهدیم ؟ حیجرت  يدوخ 

نامجاهم تیقفوم  لماوع  نامه  عقاو  رد  هک  هعماجو  درف  يریذـپ  بیـسآ  لماوع  لـلع و  زا  یخرب  دـش  ناـیب  هچنآ  هب  هجوت  اـب  دوش ؟  یم 
ایو یندب  صیاقن  نتـشاد  تلع  هب  یهاگ  ناناوج  ناناوجون و  يرتهک :  تراقح و  ساسحا  -1 ددرگ :  یم  نایب  راصتخا  هب  تسا ، یگنهرف 

يازهتـساو رخـسمت  یگدـنز ، هتـشذگ  نارود  ياـه  یهاـگآان  اـه ، تیمورحم  اهتسکـش ، یگداوناـخ ، ياـه  يراوشدو  لـیاسم  تلع  هب 
، رگید یناور  لیاسم  نتـشادایو  اه  یهجوت  یب  اهندـش و  درط  لیلد  هب  ایو  ناادرگاش ، ناملعمررکم و  ياه  شنزرـس  نالاسمهو ، ناتـسود 

ردو دنرادن  اهنآ  هک  دنراد  ییاه  يرترب  نارگید  دننک  یم  روصتو  دنوش  یم  تراقح  ساسحا  راچد  هداد  تسدزا  اردوخ  سفن  هب  دامتعا 
ات درب  یم  راک  هب  ناوجون  هک  یمزیناکم  دنریذپب .  دنناوت  یمن  ییاهنت  هب  ار  يراک  چـیه  تیلوسمو  دنتـسه  نارگید  زا  رت  ناوتانروما  ماجنا 

ناناوج اهزاین :  ءاضرا  مدـع  -2" 1." تسا یفالت  ای  ناربج  لصا  نآو  تسا  یکتم  لـصا  کـیرب  هراومه  دـنک  هزراـبم  دوخ  يرتمک  هیلع 
کیرد ناناوج  ياهزاین  دننک .  یم  شالت  اهنآ  عفر  ای  لح  يارب  هک  دنشاب  یم  تاجایتحاو  اهزاین  زا  يا  عومجم  ياراد  مدرم  ریاس  دننامه 

، تینما رطاخ ، قلعت  تبحم ، هبزاین  ) یناور ياهزاینو  ندیـشوپ و )... ندـیباوخ ، ندروخ ، ) یتسیز ياـهزاین  هورگ  ود  هب  یلک  يدـنب  میـسقت 
رد دنک .  یم  داجیا  ناوجون  ياربار  یتالکـشمو  لیاسم  اهزاین ، نیا  ندش  ءاضرادـب  ای  ندـش  ءاضرا  " 2" دوش یم  میـسقت  تیلوبقم و )... 

فرطرب يارب  ناوجون  دوش . یم  لداعت  مدـعو  يرارق  یب  داجیا  ثعاب  شنت  نیاو  دـنک  یم  یمارآانو  شنت  ساسحا  ناوج  یطیارـش  نینچ 
هب دارفا  طسوت  یفلتخم  تاجرداب  هک  یعافد  ياه  مزیناکم  دـنک . یم  هدافتـسا  یناربج  راتفر  ای  یعاـفد  ياـهمزیناکم  زا  تلاـح  نیا  ندرک 

سکع یبوکرـس ، ینکفارف ، یـشارت ، لیلد  ینکف ،) نورد   ) يزاس دننامه  شیالاو ، ناربج ، يرگـشاخرپ ، زا : دنترابع  دنوش  یم  هدرب  راک 
هک یناوجرتخد  لاـثم  ناونع  هب  " . 3 ... و" ییاجباج ، بقع ، هب  تشگزاب  رارف ، ینیـشن و  بقع  ییارگ ، یفنم  يرادـمدوخ ، يزاس ، لـمعلا 
زا جراخو  نابایخ و  رد  ییاجباج " " یعافد مزیناکم  زا  هدافتسااب  دراذگب  شیامن  هب  نالاسمه  نیب  ردو  هسردمرد  ار  شیوخ  ییابیز  دناوتن 

راتفرزا يریگهرهب  اب  دـنک  تفاـیرد  ملعم  زا  هسردـمرد  ار  مزـال  تبحم  دـناوتن  هک  يزومآ  شناد  دـنک . یم  ءاـضرا  ار  دوخ  زاـین  هسردـم 
-3 ودریگ ... رارق  نارگید  هجوت  نوناک  ات  دروآ  یم  يور  رس  يوم  بسانمان  شیارآو  لذتبم  ياهسابل  ندیـشوپ  هب  يرادمدوخ " " یناربج

ناـناوجون ناـکدوکرد و  زاـین  نیا  دـنرادب .  بوبحم  هتـشاد و  تسود  اروا  نارگید  دراد  تسود  یناـسناره  تیبوبحم :  تیلوـبقم و  مدـع 
ره دراد  لـیامت  ناوجون  تسا .  یتسود  دوخو  رورغ  نس  غولب ، نسو  یناوج  اریز  دوشیم  رتدـیدش  یناوجرد  تسا و  رت  قیمعو  رت  هرتسگ 

یکدوک نارود  هک  دننک  رواب  نارگید  دهاوخ  یم  وا  دریگرارق . نارگید  میرکتو  مارتحا  درومو  هتشگ  یلاسگرزب  يایند  دراو  رتعیرس  هچ 
شدوخو دتـسیاب  شیوخ  ياپ  يور  دراد  تسود  ناوج   . درادـن ردام ـ  وردـپ  هژیو  هب  نارگید ـ  طلـست  لرتنک و  هب  يزاـینو  هدرک  يرپسار 

 . تسا نالاسمه  نیبرد  صوصخب  تیلوبقم  تیبوبحم و  بسک  لابند  هب  وا  دـیامن .  ظـفح  ار  شیوخ  لالقتـساودریگب  میمـصت  دوخ  يارب 
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زورب يراتفر  یفطاع و  تالالتخاو  دریذپ  یم  بیـسآ  ناوجون  ناوج و  یناور  تشادـهب  دـنوشن  ءاضرا  یبوخ  هب  یعیبط ، ياهزاین  نیارگا 
زا يدومن  دـناوت  یم  هعماجرب  مکاح  تایقالخاو  موسر  بادآ ، اهراجنه ، هب  هناهاگآ  ندزاـپ  تشپ  هناـگیب و  گـنهرف  شریذـپ  دـنک . یم 

لدبو در  دوجوم ـ  عضو  فلاخم  تانایرجو  اه  هنحـصرد  نانآ  لاعف  روضح  دیدج ـ  راکفا  زا  ناناوج  تیعبت  دـشاب . زاین  نیا  ءاضرا  مدـع 
تیلوبقم تیبوبحم و  یبلط ، لالقتـسا  زاین  هب  ییوگخـساپ  مدـع  رگناشن  تالجمو و ...  راون  ملیف و  ریظن  زاجمریغ  لـیاسو  هناـیفخم  ندرک 

ات درادزاین  ناوجو  ناوجون  تسا .  یبای  تسود  یناوجون ، یکدوک و  نینـس  ياهیگژیوزا  یکی  نالاسمهو :  ناتـسودراشف  -4 تسا . نانآ 
ار ناوجون  ییاهنتو ، یمانمگ  زا  ساره  دسرب ". يزاس  دننامه  هب  یمیمـصو  یفطاع  طابترا  کیردو  دنیزگرب  یتسود  هب  ار  يدارفا  ای  درف 

ملاسان ياههورگو  اهدـناب  هب  هورگ  زا  هدروخرـس  ناوجون ، يدراومرد ، دـهدرارق ....  نالاسمه  هورگاب  طابترارد  اردوخ  اـت  دزیگنا  یمرب 
نانآ يریذپ  میلستو  ناناوجون  تافارحنا  مهم  لماوع  زا  " 4  . " " دیآ قیاف  شیوخ  یعامتجا  قلعت  مدعو  ییاهنت  رب  ات  ددنویپ  یم  یعامتجا 
سرت دـننک .  یم  تیوـقت  اـهنآرد  ار  هناراـکهزب  لاـمعا  هنیمز  هـک  تسادـسافو  بساـنمان  ناتـسود  ندوـمن  ادـیپ  نمـشد ، مجاـهت  رباربرد 

زا یفلخت  تروصرد  اهنآدرط  نالاسمه و  دروخرب  زا  بارطضا  سرت و   . دننک یم  تیوقت  اهنآرد  ار  هناراکهزب  لامعا  ماجنازا  بارطـضاو 
يدرونهوک ملیف ، شیامن  تاسلج  اه ، ینیـشن  بش  اه ، ینامهم  لیکـشت  دشاب .  هورگ  میلـست  درف  ات  دوش  یم  ببـس  هورگ ، راتفر  بادآ و 

زاـس هنیمز  دـناوت  یم  دریگ  تروص  اـهرتگرزب  یگنهاـمهو  تراـظن  نودـب  رگا  اـهترفاسم و ... یعمج ، هتـسد  ياهـشدرگ  یهورگ ، ياـه 
سکرهو تسانعم ، دـقاف  چوپ و  فدـه  نودـب  یگدـنز  يرمث :  یبو  یفدـه  یب  - 5 دـشاب . یقالخاو  یعامتجا  یگنهرف ، ياـه  یگدولآ 

تکرح هزیگنا  دـشاب ، رت  سدـقم  رتگرزب و  هچ  ره  فدـه  دـیامن . صخـشم  ياهفدـه  ای  فدـه  هجوتمار  دوخ  ياه  تیلاعف  هک  درادزاـین 
ياـهناسنا فدـه ، یب  ياـهناسنا  دـهد .  یم  رتشیب  كرحت  تیاـضر و  ساـسحا  درف ، هب  یگدـنزرد  فدـه  نتـشاد  تسارتيوقو . رتـشیب ،

دنرادن یـصخشم  فده  یگدنزرد  هک  یناناوج  دنهد .  یم  تسدزاار  دوخ  یناور  تمالـسو  تیـصخش  تابث  هک  دنتـسه  هدرک  مگدوخ 
ینماان ساسحا  -6 دنوش . یم  يدیمونو  ای س  یگدرسفا ، راچدو  هدربرسب  ینماان  لزلزترد و  ًابلاغ  دننک  یم  لابند  ار  کچوک  ياهفده  ایو 

لبق ناناوجون  رثکا  ًالومعم  دراد .  تیمها  وا  يارب  دمآردو  لغش  نتشاد  تغارف  تاقوارد  ناوج  يژرنا  فرـص  رقفو : ) يراکیب   ) يداصتقا
يزاین یب  ثعاب  هرود  نیارد  دمآردرپ  دـیفم و  یلغـشو  بسانم  يراک  نتـشاد  دـننک .  یم  رکف  دوخ  هدـنیآ  لغـش  هب  تالیـصحت  نایاپ  زا 

دـسافمو اهفعـضز  يرایـسب ا  ءاـشنم  یناوـج ـ  نینـسرد  صوـصخب  يراـکیب ـ  سکعربو  دوـش  یم  اـهنآ  سفن  هـب  داـمتعا  سفن و  تزعو 
يراکیبز یـشان ا  يراکهزب ، دیدش  دراومزا  يرایـسب  تاقیقحت ، ساسارب  دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  درف  یناور  تینماو  دـشاب  یم  اهیگدولآو 
شیادـیپ یگنهرف ، مجاهت  ياـه  هشیر  نیرتمهم  زا  یکی  هعماـج :  یگنهرف  ءـالخ  -7" 5  . " تسا ناـناوجرد  یگدوهیبو  یچوپ  ساـسحاو 

راچد هک  یعماوج  ًالومعم  دریذـپ . یمن  ریثأت  هناگیب  گنهرف  زا  دـشاب  هتـشادن  یگدامآ  ات  يا  هعماج  چـیه  تسا . هعماجرد  یگنهرف  ءالخ 
ناماس مارآ و  نامز  رهرد  تهج  ره  زا  هک  تسین  يا  هعماج  چیه  هتبلا  دنرت .  هدامآ  یگنهرف  دنویپ  دروخب و  يارب  دنا  یمارآانو  یگتفشآ 

هنوگ نیارد  هعماج  دزادـنا . یم  رطخ  هب  ار  یعامتجا  نامزاسو  دریگ  یم  تدـش  هعماج  یناـماس  یب  یمارآیب و  یهاـگ  یلو  دـشاب  هتفاـی 
تسین زاس  راک  دوخ  يدوخ  هب  یگنهرف  مجاهت  نیاربانب  " 6." دربب نیبزا  ار  طرفم  ینامزاس  یبو  یمارآ  یب  يریبادت  اب  تسا  ریزگان  راوم 

لـسن هژیوب  هعماج  دارفا  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  دناوتن  زورما  هعماج  رگا  دراد .  يرکف  یگنهرف و  ءالخ  ینعی  دعاسم  هنیمز  هب  زاین  هکلب 
برغ یغیلبتو  يرکف  موـجه  تیقفوـم  يارب  ار  نادـیم  هلـصاح  ءـالخ  دـهد ، خـساپ  ار  تیناـسناو  تقیقح  هنـشتو  هدرک  لیـصحتو  ناوـج 

هب تلود  تلود :  داهن  فیعضت  -8 دوش . یم  باریس  نایبرغ  هدولآ  ياهبآو  هناگیب  بارس  اب  ناوج  لسن  شطعو  دنک  یم  زاب  نآ  بتاکمو 
دـشر و ءاقب و  زا  يرادـساپ  یـضرا و  تیمامتو  یلم  تینماو  لالقتـسا  زا  تسارح  تیلؤسم  یعامتجا ، ياهداهن  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع 

هکنانچمه تسارتمک . نانمـشد  مجاهت  رباربرد  نآ  يریذپ  بیـسآ  دشاب  رتدـنمناوت  رتیوق و  تلودداهن  هچره  دراد . هدـهع  هبار  تلم  هافر 
زین یسایس  یگنهرف و  تامجاهت  رد  دنتسه ، مجاهم  يوق و  ياهتلود  طیارش  لوبقو  میلست  هب  روبجم  فیعض  ياهتلود  یماظن  تامجاهترد 

 . دنرادنار يدوخ  گنهرفو  یلم  تیوه  میرحز  يرادساپ ا  ناگناگیب و  مجاهت  اب  هلباقم  تردق  فیعض  ياهتلود  تسا و  مکاح  لصا  نیا 
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ار نانآ  هارو  گنهرف  تسایـس ، هتـساوخان  ای  هتـساوخو  هدـش  رگ  هطلـس  ياهتلود  رادـتقاو  يدـنمناوت  بوعرم  ناوتاـنو  فیعـض  ياـهتلود 
قیرط زا  هن  رادـتقا  نیا  هکدراد  رادـتقاو  تردـق  هب  زاـین  شیوخ  فیاـظوو  شقن  ياـفیا  ارب ي  تلود  داـهن  دـنهد .  یمرارق  دوـخ  يوـگلا 

ار روشک  لالقتـسا  هعـسوتو و  دشر  هنیمز  اتدیآ  دوجوب  دـیاب  مدرم  ینابیتشپو  تکراشم  قافو ، قیرطزا  هکلب  هنارابج ، تموکحو  دادبتـسا 
تقداـبو یبوخ  هب  ار  شیوخ  فیاـظو  یعاـمتجا  ياـهداهن  زا  کـیره  رگا  یعاـمتجا :  ياـهداهن  یگنهاـمهانو  فعـض  -9 دروآ . مـهارف 

یلم یمالـسا و  تیوهو  يدوخ  گنهرف  زا  تسارحو  ظفح  رد  اهداهن  ریاس  یگنهامه  ابو  هداد  ماـجنا  هعماـج  ییاـهن  فادـها  ياتـساررد 
فیاظو ای  اهداهن  زا  کی  ره  هکد  وش  یم  زاغآ  ینامز  يریذـپ  بیـسآ  دـناسر . دـهاوخن  یبیـسآ  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  دنـشاب ، اشوک 

. دنیشن یم  راب  هب  یگنهرف  مجاهت  یطیارش  نینچرد  دنیامنن  تکرح  هعماج  یلک  فادها  اب  اتسار  مهو  وسمه  ایو  دنهدن  ماجنا  ار  ناشدوخ 
ار یبالقنا  یمالـسا و  ياهروابو  اهنامرآ  دـنناوتن  نادرمتلود  تیناحور و  ریظن  لوبق ، دروم  ياهوگلا  ام  یمالـساو  یبـالقنا  هعماـجرد  رگا 

هناسر . دوش یم  یگنهرف  مجاهت  تیقفوم  زاس  هنیمز  نانآ  درکلمع  هجیتنرد  دنیامن  هدایپ  شیوخ  یعامتجاو  یگداوناخو  يدرف  یگدنزرد 
يارب يرازبا  هب  دوخ  دـننکن  تکرح  یلم  تیوهو  مالـسا  بتکم  ياـهنامرآ  زا  يرادـساپرد  تلودو  يربـهر  اـب  وسمه  رگا  یهورگ  ياـه 

 . دش دنهاوخ  لیدبت  هناگیب  گنهرف  لاقتنا 

( مود تمسق  ) خساپ

نیب هک  تسا  يا  هعماج  نانمـشد  تامجاهت  رباربرد  ریذـپان  بیـسآ  هچراپکی و  هعماج  یعاـمتجا :  ياهدـنویپ  فطاوع و  یگتـسسگ  -10
دوش یمن  ناگناگیب  مجاهت  روهقمو  بوعرم  اهنت  هن  هعماج  نیا  دشاب .  هتشاد  دوجو  ریذپان  تسـسگ  قیمع و  دنویپ  نآ  یعامتجا  ياهداهن 

هنادواج سدقم و  عافد  نارود  رد  ناوت  یم  ار  يرادیاپ  نیا  هنومن  دنک .  یم  يرادیاپ  نانآ  مجاهت  لباقمرد  مکحتسم  يژد  نوچمه  هکلب 
فلتخمر اشقا  یعامتجا و  ياهداهن  نیب  مکحتسم  دنویپ  مدع  ًالباقتم  درک . هراظن  ینشور  هب  ناگناگیب  مجاهت  رباربرد  ناریا  ناملـسم  تما 

درم م ناگدننک ، تموکح  رگا  دنک .  یم  ریذپ  بیسآار  هعماج  تدش  هب  ناگدننک  تموکح  ناگدنونـش و  نیب  قیمع  دنویپ  مدع  هژیو  هب 
ریغ تسرپ ، ایند  هاوخدوخ ، دبتـسمار ، دوخ  ناگدـننک  تموکح  مدرمرگاو  دـنراگنا  یتسرپرـس و ... دـنمزاین  فلختم ، هاـگآان ، غلاـبان ، ار 

ءارقف رگاو  دننیبب  یتخبدب  قیالو  لهاکو  لبنت  ریبدـت ، یب  درخ ، یب  ار  دنمتـسمو  فیعـض  مدرم  نادـنمناوت  رگا  دـنرادنپب ، قیالان  لووسم ،
يداع مدرم  رگاو  دنـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  درم م  هدوت  اه  هدرک  لیـصحت  رگا  دننادب ، رگمتـسو  رگ  هلیح  ، زواجتم زودنا ، لام  ار  نادنمتورث 

دوخ لقادـح  هب  یعامتجا  ياهدـنویپ  فطاوع و  هک  یطیارـش  نینچرد  رگاو ... دـننادندوخز  ار ا  دوخ  ياه  هدرک  لیـصحتو  نارکفنـشور 
نینچمه دزاس . یـشالتم  مهزا  ار  هعماج  ساسا  دناوت  یم  هنیمزرهرد  نانمـشد  مجاهتو  تسا  ریذپ  بیـسآ  تدش  هب  هعماج  تسا ، هدیـسر 
ساسحا تسا و  یمتح  هعماج  يریذـپ  بیـسآ  دـنزیخرب  مه  ءازهتـساو  ریقحت  رخـسمت و  هب  هعماج  کی  فلتخم  ماوقا  واهداژن  لیابق ، رگا 

مکاح تاماظن  هب  تبـسن  مدرم  يوس  زا  ییاـه  یگناـگیب  نینچ  ییادـیپو  دور  یم  نیب  زا  یطیارـش  نینچرد  یمالـسا  تیوه  یلم و  تیوه 
هدیشک یکانرطخو  نیگمهس  لحارم  هب  هتفر  هتفرو  هتـشاد  لباقتم  رثا  مهرب  مه ،  هب  تبـسن  مدرم  يوس  زاو  مدرم  هب  تبـسن  ماظن  يوسزاو 
نینچرد تشاددـهاوخ .  لاـبند  هبار  تلود  طوقـسو  تلم  راـجزناو  مشخو  دـیآ  یم  وجوب  تلم  ماـظن و  نیب  ییاز  شنت  طـباور  دوش . یم 
نوردرد ار  تیوه  نیا  رگا  دهد . همادا  دوخ  تایح  هب  ات  تسا  شیوخ  يارب  تیوه  بسک  ددصرد  هعماج  زا  يرشق  رهو  داهنره  یطیارش 

مدع -11 دـنکیم .  وجتـسج  هناگیب  تموکح  هشیدـناو و  گنهرف  رد  اردوخ  تیوهو  دوش  یم  کسمتم  هناگیب  هب  تفاـین  شیوخ  هعماـج 
تردقو هدیدرگ  تسس  هدیسوپ و  نوردزا  هک  تسا  يا  هعماج  نانمـشد ، یگنهرف  مجاهت  رباربرد  ریذپ  بیـسآ  هعماج  یعامتجا :  تلادع 
تلادـع تسا .  عماوج  نآرد  یعامتجا  تلادـع  مدـع  عماوج  یگدیـسوپ  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  دـشاب . هتـشادنار  تاـمجاهتاب  هلباـقم 
یـساسا نکرو  بالقنا  نوتـس  تسا . یعامتجا  ياهداهن  یگتـسویپ  بجوم  رگیدـکی و  اب  فلتخم  تاقبط  راشقا و  دـنویپ  لماع  یعامتجا 
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ياـهناسنا صوصخ  هب  مدرم  همه  هک  یعاـمتجا  يداـصتقا و  تلادـع  هژیوب  تسا  تلادـع  میمعت  نیمأـت و  یعاـمتجا ، هدـنزاس  ياـهتکرح 
ندنام هدنز  ندش و  هدنز  ببس  ماکحالا " هایح  لدعلا   : " دومرف ع )  ) یلع ترـضح  لیلد  نیمه  هب  دنرادراکورـس  نآاب  رگبالقناو  مورحم 

ياهتکرحو یعامتجا  تلادع  زاس  تشونرس  نایرج  اب  نآ  یناسر  بیـسآو  یگنهرف  مجاهت  " 7  . " تسا تلادع  مدرم  نایمرد  ادخ  ماکحا 
دوش یم  رتمک  يریذـپ  بسآ  دـشاب  نیجع  يرتشیب  تلادـعاب  يداصتقا  ياه  درکلمع  هچ  ره  دراد .  میقتـسم  یگتـسویپ  هعماج  يداـصتقا 
لباق نآرق  ماکحا  ینآرق ، هعماجرد  رگید  نایب  هب  دـنک . یم  يرادـیاپ  تامجاهت  رباربرد  هتـسویپ  مه  هب  هعومجم  کی  تروص  هب  هعماجو 

، تلادع هدولاشرب  هدش  هتخاس  هتخیر و  یپ  طسق و  زا  رادروخرب  ینعی  تسا  لدـع  هب  لماعو  طسق  هب  مئاق  هعماج  ینآرق  هعماجو  تسارجا 
-12 دنا .  یهلا  ماکحا  هب  لمعو  داقتعا  هنیمز  هدننک  یفنودره  هدـیدپ  نیاو  دوب  دـهاوخ  رقف  رثاکت و  عطق  روطب  دـشابن  تلادـع  رگا  ینعی 

هعسوت زا  يرتسبرد  یعامتجا  یسایس ،  یگنهرف ، لالقتسا  هب  یبایتسدو  یلم  تیوهو  یمالسا  گنهرف  زا  تنایص  یگتفایان :  هعـسوت  رقف و 
تردق لالقتسا  تسا .  هجوت  لالقتسا و  دنمزاین  ینامرآ  ياهشزرا  ظفح  تساریذپ .  ناکما  يونعمو  يدام  تردق  بسکو  یگتفای  دشرو 

ياـنبمرب یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، داـعبارد  یجراـخو  یلخاد  تکرحاـیو  تسایـس  لـمع ، هنوگره  هراـبرد  تلم  کـی  هدارا  لاـمعا 
تیفرظو یعامتجا  ماجـسناو  ماکحتـساو  یملعو  یـسایس  يداصتقا ، ناوت  هچره  تسا  یهیدـب  دـشاب . یم  دوخ  حـلاصمو  عفاـنم  صیخـشت 

زا دـناوت  یم  رتهبو  رتشیب  نیاربانب  تسارتشیب .  زین  وا  لالقتـسا  دـشاب  رتیوق  دوخ  نوماریپ  ناـهج  اـب  هسیاـقمردو  رتشیب  تلم  کـی  یگنهرف 
تحت گنهرفرد  دروآ .  یم  دوجو  هب  یگتـسباو  يدنمزاینو ، دنیرفآ  یم  يدـنمزاین  رقف ، دـیامن .  عافد  دوخ  ياهروابو  هشیدـناو  گنهرف 

دنا هدومرف  هکنانچ  دنا  هتساخرب  تفلاخم  هب  رقف  شرتسگ  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئاو  (ص ) مرکا ربمایپو  هدیدرگ  موکحم  رقف  مالسا 
رقفلا مکدعی  ناطیشلا  دناوخ :  یم  ارف  ءاشحف  هب  سپسو  رقف  هب  ادتبا  ناطیش  دیامرف  یم  زین  میرک  نآرق  " 8" " ارفک نوکی  نارقفلا  داک  : "

یگتفایان هعـسوتو  رقف  هک  یطیارـشرد  دهد )  یم  نامرف  ءاشحف  هبو  دناوخ  یمارفرقف  يوس  هبار  امـش  ناطیـش  " ) 9 ... " ءاشحفلاب مکرمأی  و 
قادـصم نامه  نیا  هکد  راد  هارمه  هب  زینار  نانآ  صاخ  يژولوئدـیاو  گنهرف  دورو  هناگیب ، يژولونکتو  الاک  دورو  تسا  مکاح  روشکرب 

لباقو دنمشزرا  يدوخ ، تاناکماو  عبانم  اب  ثعبنمو  يدوخ  ياهرایعمو  اهشزرا  ساسارب  هعـسوتو  ییادزرقف  تسا .  یگنهرف  مجاهت  ینیع 
هدوب یگنهرف  مجاهت  زاس  هنیمز  زین  دوخ  نانآ ، تاناکماو  عبانم  هیاپرب  راوتـساو  هناـگیب  ياهـشزراو  اـهوگلارب  ینتبم  هعـسوتو  تسا  ققحت 

رد مهم  لماع  هس  گنجو  تراجت  ترجاهم ، گنج :  تراجت ، ترجاـهم ، -13 دروآ . یم  مهارف  ار  یگتفاین  هعسوتر  هعـسوت د  تابجومو 
ینیشن چوک  قیرط  زا  اهتلم  طسب  خیرات ، ياه  هنحـص  نیرتبلاج  زا  یکی  دنا .  هدوب  رگیدکی  اب  عماوج  یگنهرفدروخرب  يارب  خیرات  لوط 

شناد شرتسگ  طسب و  هنیمزو  هدوب  يرـشب  خیراترد  تبثم  تارثا  ياراد  دنچ  ره  ینیـشن  چوکو  ترجاهم  " 10." دشاب یم  زیمآ  تملاسم 
روشک و لـخاد  هب  هناـگیب  گـنهرف  لاـقتنا  لـماوع  هب  دـنناوت  یم  نیرجاـهم  یگنهرف  مجاـهت  طیارـشرد  نکل  تسا  هدروآ  مهارف  ار  ماوقا 
، الاک لاقتنا  اب  ناـناگرزابوراجت  دـننک .  یم  شقن  ياـفیا  اـهتلم  یگنهرف  دروخربرد  زین  گـنج  تراـجت و  دـندرگ .  لیدـبت  دوخ  هعماـج 

یط ردو  تراجت  هلیسو  هب  هک  نیمز  قرـشم  ياهرازباو  اهالاک   . " دننک یم  لقتنم  مه  هبار  اهروشک  گنهرف  عقاورد  تامدخو  يژولونکت 
شرتسگ -14" 11  . " " دـندرک نوگرگد  ار  اپورا  یعاـمتجا  یگدـنز  یقرـش  یملع  راـثآ  زا  شیب  دـنتفای  هار  اـپورا  هب  بیلـص  ياـهگنج 

یب يوس  هب  ار  هعماج  یعامتجا ، ملاس  طباور  ندومن  یشالتمو  تاررقم  دودح ، نتـسکش  نیناوق و  نداهن  اپ  ریز  تارکنم :  داسف ، ءاشحف ،
تارکنمو داسف  شرتسگ  یگنهرف  نامجاهم  ياه  هویـش  زا  یکی  دزاس . یم  ریذـپ  بیـسآ  تدـش  هب  ارنآو  هداد  قوس  جرمو  جره  یتاـبث و 

تردق مجاهم  ياهبورکیم  رباربرد  هک  تسا  يرامیب  هعماج ي  اهیتشزو ، اهیژک  هب  هدولآ  هعماج  دشاب .  یم  یتاوهشو  یـسنج  طباور  هژیوب 
تروص هب  عورـشمان  طباور  یباجحدـب ، تارکنم ، ردـخم ، داوم  ءاشحف ، داـسف ، جـیورت  لـیلد  نیمه  هب   . تشاددـهاوخنار شیوخزا  عاـفد 
يدوبان یمالـسا ، میلاعترد  درادرارق .  یگنهرف  نامجاهم  ياهتیلاعف  هحولرـسرد  ام  یبالقنا  هعماـجرد  هدـش  يزیر  هماـنربو  هتفاـی  ناـمزاس 

ماوقاو اهتما  يدایز  تایآردو  تسا .  هدش  حرطم  یهلا  يدنمنوناقرد  یعامتجا  ریذـپان  رییغت  تنـس  کی  ناونع  هب  دـسفم ، دـساف و  هعماج 
دناب يرادا ـ  داسف  هوشر ـ  شرتسگ  تسا .  هدش  حرطم  نانآ  نیبرد  یـصاعم ، رباربرد  یتوافت  یب  اشحف و  داسف و  عویـش  لیالد  هب  هتـشذگ 
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هنایروم نوچمه  قالخا ، فالخ  لامعاو  تارکنم  جاور  زینو  یـشکدوخ ـ  هناخزارارف ـ  قـالط ـ  يدزد ـ  ینکـش ـ  نوناـق  بلقت ـ  يزاـب ـ 
لماوعو للع  زا  یخرب  هک  نونکا  راوگرزب  دنمجرا و  ردارب   . دننک یم  ریذپبیـسآار  نآو  دـنروآ  یمرد  ياپزاار  هعماج  راوتـسا  ياهنوتس 

نامه لاح  ره  هب  یلو  تسین  يا  هداس  راک  زین  نآ  زا  يریگولج  هک  دـیاهتفایرد  ًامتح   . میدرک نایب  ار  گنهرف  مجاـهت  نوزفازور  تیقفوم 
اریز دشاب  ارجام  نادرگ  هنحـص  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  تلود  یماظن ، مجاهت  فالخرب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقمرد  دـش  نایب  ًالبق  هک  هنوگ 

ینتبمو ینالقع  دـیاقعو  ینابم  اب  دـیاب  هکلب  تسین  ریذـپروز  رما  نیا  هک  دراد  راکورـس  مدرم  تاداقتعاو  اهروابو  اه  هشیدـنا  اـب  گـنهرف 
اـشگ هار  دناوت  یمن  اهتلود  طسوت  تیدودحم  داجیا  رگید  نایب  هب  دروآ و  دیدپار  گنهرف  کی  یفنای  شریذپ  هنیمز  تریـصب  ترطفرب و 
دعاس لماوعو  للع  دـیاب  مجاهم  گنهرف  اب  ییورایوررد  . درک عافد  يدوخ  گـنهرفو  اهـشزراز  تینوصم "ا   " داـجیا اـب  دـیاب  هکلب  دـشاب 

یبایزاب - 1 دوش :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـبلط  یم  ینئمطم  راوتـسا و  ياهراک  هار  يزاس  تینوصمو  درب  نیب  زا  ار  مجاهت  هدـننک 
نیا هک  تسا  یشفن  یسانشزاب  تقیقح  رد  تیوه  یبایزابو  تسا  زورما  لسن  ياهزاین  نیرت  مهمو  نیرت  یلـصا  زا  ییوج ، تیوه  تیوه : 
- ؟ تسیچ یگدنز  دوصقمو  تیاغ  دنبایب - :  یلدتسمو  نشور  ياهخساپ  ریز  یساسا  ياهشسرپ  يارب  دیاب  ام  ناناوج  دراد .  هدهعرب  لسن 

ناناوج اـیآ  دـنک - ؟ یم  نییبتو  هیجوت  یتسه ، ماـظنرد  ار  ناـناوج  يدوجو  هفـسلف  یلماـع  هچ  تسیچ - ؟ لوقعم  تاـیحرد  نم  هاـگیاج 
هدومن نئمطم  ، دراد راگدرورپدزن  هک  یعیفر  هاگیاج  زا  ار  ناوج  اهـشسرپ ، نیا  هب  خساپ  ؟ دنرادروخرب یتلزنم  تمارک و  زا  یتسه ، ماظنرد 

هب تفرعم  تقیقحرد  گنهرف ، کـی  تخانـش  یگنهرف :  تیوه  كرد  - 2 دناهر .  یم  يریذپ  بیـسآ  ندوب و  یهت  نورد  جـنر  زا  ارواو 
یلمو یمالـسا  گنهرف  تازایتما  هب  دـیاب  ناوج ، لسن   . تساهگنهرف ریاس  هب  تبـسن  گنهرف  نآ  ياـهیرتربو  اهـشزرا  ریهاـشم ، اـهیگژیو ،

تاعلاطمو يدوخ  گنهرفو  یلیلحت  خیرات   . دشاب رادروخرب  ییالاب  سفن  هب  دامتعا  زا  هناگیب ، گنهرف  اب  هلباقمرد  ات  دـشاب  انـشآ  شیوخ ،
هتشاد رصاعم  ناهج  یعامتجاو  یسایس  تالداعمرب  هک  يریثأت  یمالـسا و  بالقنا  تیهام  یـسررب  هژیو  هبو  رـصاعم  ياه  گنهرف  یقیبطت 

-3 دوب .  دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  يدوخ ، گنهرف  هب  تشگزاب  رما  نیا  ابو  دـنکیم .  مراقم  هناگیب ، گنهرف  ذوفن  رباربرد  ار  ناـناوج  تشا ،
ياهراک وزاس  ناوتب  ات  هدومن  لصاح  نآ  زا  یقیقد  تخانـش  دـیاب  ادـتبا  يا ، هدـیدپ  ره  اب  هلباقم  يارب  يزیتس : برغ  هنیمز  یـسانش  برغ 

ًابلاغ نوچ  ناناوج ، تسا .  گـنهرف  نیا  یقیقح  رهوجو  نطاـب  درکلمع ، تیهاـم ، تخانـش  موهفم  هب  یـسانش  برغ  درک .  اـیهم  ار  مزـال 
زا دنناوتب  اهنآ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  برغ ، گنهرف  لدتسمو  قیمع  تخانش  دنتـسین .  فوطعم  نادنچ  نوردو  نطاب  هب  دنتـسهارگرهاظ 
یم ندـش  یهتو  یگرمزور  لزلزت ، ساسحا  تدـش  هب  نورد  زا  نیمز ، برغم  دـنبای ، هار  نآ  نورد  هبو  دـنریگرب  هدرپ  نآ ، هدـنبیرف  رهاظ 

نییبت نانآ ، یگدنز  يارب  يا  هدننک  ءاضرا  هفـسلفو  دـشخبب  نتـسیز  يارب  یموهفم  انعم و  شیوخ ، ناوج  لسن  هب  تسین  رداق  اریز  دـنک . 
اب منک  یم  نامگ  "  12." دزاسب " يا هنوگچ   " ره ابدوب  دهاوخن  رداق  دنک ، یم  یگدنز  هچ  يارب  دـنادن  هک  یـسک  " هچین هتفگ  هبو  دـیامن .

دوجوو ناوت  همه  اب  لاسرد 1369  يربهر  مظعم  ماقم  دیـشاب .  هدرک  تفایرد  ار  دوخ  لاوس  موس  شخب  خساپ  هدش  هیارا  تاحیـضوت  نیا 
یگداتـسیا هک  تسا  نیا  هیـضق  فاصنا  یلو  دـندیمان  گـنهرف  نوخیبشارنآ  ناـمزنآردو  دـندش  یگنهرف  مجاـهت  اـب  هزراـبم  نادـیم  دراو 

ءایلوا نمجنا  تاراشتنا   ) ناناوجو ناناوج  لیاسم   : دمحم درف ، يرایادـخ  ( 1  . ) تسا یلم  مزع  دـنمزاین  گنهرف  مجاهت  رباربرد  تمواقمو 
تاعالطا 1364 هسسوم  دشر ، یسانش  ناور  ربکا ، یلع  داژن ، يراعـشرتکد  هبدوش :  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  ( 2  ) نایبرمو 1372)ص 68

دمحم یفرش ، ( 4  ) 1362)ص 128 راکتبا تاراشتنا   ) ناناوجونو ناکدوکرد  راـجنهانو  راـجنهب  ياـهراتفر  هوکـش ، داژن ، یباون  رتکد  ( 3)
ناناوجونو ناکدوکرد  راجنهانو  راجنهب  ياهراتفر  هوکـش ، داژن ، یباون  رتکد  ( 5  ) ،1370)ص 306 تیبرت تاراشتنا  ) ناوجون يایند  اضر ،
مکحلاررغ ( 7  ) ص 307 نارهت ) ینرــشن ـ  لوا  دـلج   ) نایفــسوی داوـج  هـمجرت  یعاـمتجا ، هشیدـنا  خـیرات  رکبورفنراـب ، ( 6  ) ص 117

خیرات رکبورفنراب ، ( 10  ) هیآ 268 هرقب  هروـس  میرک  نآرق  ( 9  ) دلج 4 ص 308 هایحلا ، اضر ، دـمحم  یمیکح  ( 8  ) ص 30  ، ملکلارردو
،ص 68 یگدنز مراهچ  يورین  ناوج و  اضردمحم ، یفرش  رتکد  نامه ص 306  ( 11  ) لوا ص 2 دلج  یعامتجا ، هشیدنا 
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؟ دراد یتلع  اهنآ  توکسو  نیلؤسم  یهاتوک  ایآ  ؟ دریگ یمن  تروص  يدج  دروخرب  هعماج  رد  یباجحدب  هلأسم  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دراد یتلع  اهنآ  توکسو  نیلؤسم  یهاتوک  ایآ  ؟ دریگ یمن  تروص  يدج  دروخرب  هعماج  رد  یباجحدب  هلأسم  اب  ارچ 

خساپ

زینو يولهپ  سوحنم  هلـسلس  تموکح  نرق  مین  دودـحرد  هشیر  راـتفر  هنوگ  نیا  تساـم . هعماـج  ینوـنک  تالـضعم  زا  یباجحدـب  هلأـسم 
اهنآزا هناروکروک  دیلقتو  برغ ، ربارب  رد  یگتخابدوخ  هنافسأتم  میرذگب ، هک  هلأسم  یخیرات  هشیر  اه و  هتـشذگ  زا  دراد .  برغ  تاغیلبت 

هک هچنآ  همه  دوجو  اب  هتبلا  دـیا . هدرک  هئارا  ار  نآ  زا  ییاـه  هشوگ  امـش  هک  تسا  هدروآ  دـیدپ  ار  یتیعـضو  ًاـعومجم  یتسرپ  توهـش  و 
يدایز دودـح  اتو  تسا  رتهب  یمالـسا  رگید  ياهروشک  هب  تبـسن  تفع  ظـفحو  باـجح  رظنزا  اـم  هعماـج  یمومع  تیعـضو  دـیا  هتـشون 

هنوگنیا هب  لیامت  یعوت  تالجمو  اهملیف  دـننام  یگنهرف  تـالوصحت  هلیـسو  هب  برغ  نیگنـس  تاـغیلبت  رثارد  یلو  دراد .  دوجو  تاـعارم 
جیاتن هک  یگنهرف  يداینب  راک  فلا ) درک :  مادـقا  نآ  حالـصا  هب  قیرط  ود  زا  دـیاب  هک  ددرگ  یم  هدـهاشم  هعماج  زا  یحوطـسرد  اهراتفر 

يرگید یهارمه  نودـب  هلوقم  ود  نیا  زا  قیرط  ود  زا  کی  ره  یکیزیف .  راتفر  لرتنکو  ینوناق  راک  ب ) ددرگ . رهاظ  دـعب  ياه  ههدرد  نآ 
تلود يوس  زا  یناوارف  تامادقا  قوف  ياه  هنیمز  رد  هتبلا  هک  . دش دهاوخ  هنوراو  ریثاتو  تسکـش  هب  رجنم  ًاتیاهنو  دوب  دهاوخن  هدیاف  دـیفم 

دیما تسا . هدرکن  زورب  لماک  روط  هب  نآ  راثآ  برغ ، يوس  زا  هدـننک  یثنخ  تاغیلبت  مکارت  لـیلد  هب  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  نیلؤسمو 
نیا رگید  هتکن  ددرگ . لصاح  هنیمز  نیارد  يرتشیب  ياه  تیقفوم  هدـنیآرد  ینوناق  یگنهرف و  هدـش  باسحو  قیقد  يزیر  هماـنرب  اـب  تسا 

تمـس هب  ندـیزغل  دـنرادرارق و  نانمـشد  یتاـغیلبت  ياـهراشف  ریزرد  يزکرم  طاـقن  زا  شیب  زاوها ) دـننام   ) يزرم ياهرهـش  هنافـساتم  هک 
يراک یبای ، لاـمکو  هلق  زا  نتفر  ـالاب  یلو  تسا ، طوقـس  یبیـشارسرد  تکرح  هکارچ  تسا ؛ یناـسآ  راـک  زین  يراـبو  دـنب  یب  تاوهش و 

نیا یلو  تسا .  هدش  تلع  رب  دیزم  دوخ  زین  نیاو  دنهد  یم  لیکشت  ناناوج  ار  تیعمج  رتشیب  رـضاح  لاحرد  رگید  يوس  زا  تسا . راوشد 
تیمح تریغ و  تسا  دـیما  ار . لاح  مهو  میاهدـید  ار  نامز  نآ  مهام  هک  ارچ  درادـن ؛ تیعقاو  دـشاب  رتدـب  توغاط  نامز  زا  تیعـضو  هک 

يارب یمدق  بسانم  ياهراکهار  اب  زین  نوناقو  دنرادرب  یـساسا  مدق  یگنهرف  راک  اب  دنناوتب  نانآو  دوشن  شومارف  نیدتم  دارفارد  یمالـسا ،
ملاس يا  هعماجرد  یگدـنز  زیزع ! ردارب  مینک .  ادا  نادیهـش  نوخ  هب  ار  دوخ  نید  یگمهو  درادرب  يراـبو  دـنب  یب  شرتسگ  زا  يریگولج 

رد ـی  لو دنا  هت  ـ شاد رار  ـی قـ تخس ـط  یارش هچ  رد  هراو  ـ مه ناگش  ـ یپاو ـ قت ناکا و  ـم کـه پـ یناد یم  ـی  لو ـت ؛ ـسا ادخ  ناگد  ـ نب ـه  مه نامرآ 
، ینعی رادانعمو ؛ رادفده  یگدنز  دش . سویأم  دـیابن  سپ  دـنا .  هداد  هار  نیار  ار د  دوخ  ناج  یتح  هتـشادنرب و  هزرابم  زا  تسد  لاح  نیع 

ياه هتسه  لیکشتابو  دیریگب  مایپ  نادیهش  نوخزا  سأی ، ياج  هب  نیاربانب  هعماج . حالصا  يارب  نتشادرب  مدق  اه و  یهابت  داسف و  اب  هزرابم 
ار امش  دنوادخ  تروص  نیا  رد  دیشاب .  هتـشادن  زین  يروف  هجیتن  راظتنا  دیزادرپب و  يرگنـشور  هب  هعماج  حطـسرد  نآ  شرتسگو  یگنهرف 

شسرپ تیاس  زا  هتفرگرب  دیشاب * .  قفوم  مکمادقا " تبثیو  مکرصنی  ... اورصنی نا  ." دش دیهاوخ  لیان  دوخ  فادها  هبو  درک  دهاوخ  يرای 
www.nahad.net هاگشناد رد  يربهر  یگدنیامن  داهن  خساپو 

ارچ هدش ، دیکأت  یلیخ  نآ  هب  ینامسآ  باتکردو  ثیداحارد  هکنآ  اب  هدش و  گنرمک  هعماج  حطس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا  هب  رظن  اب 
؟ دوش یمن  یصاخ  تیامح  مهم  رما  نیا  يربهر  مظعم  ماقم  طسوت  ارچ  ودوش  یمن  تیامح  الاب  تاماقم  طسوت  نآزا 
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شسرپ

یلیخ نآ  هب  ینامـسآ  باتکردو  ثیداحارد  هکنآ  اـب  هدـش و  گـنرمک  هعماـج  حطـس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا  هب  رظن  اـب 
؟ دوش یمن  یصاخ  تیامح  مهم  رما  نیا  يربهر  مظعم  ماقم  طسوت  ارچ  ودوش  یمن  تیامح  الاب  تاماقم  طسوت  نآزا  ارچ  هدش ، دیکأت 

خساپ

یلو دـشاب  یم  وا  لوبق  دروـم  یئوـج  تلادـع  بلط و  قـح  ناـسنا  ره  اـب  وـگتفگ  ثحب و  ماـگنهرد  هچ  رگا  یهاوـخ  تلادـعو  قـح  نیا 
هک دـنهاوخیم  یعقوم  ات  ار  قح  نیدو  تلادـع  هک  دنتـسه  يدایز  ياهناسنا  اریز  دوش  یمن  هدـید  همه  زا  یتیلوبقم  نینچ  لمع  ماـگنهرد 

یضعبرب اهنآزا ، یضعب  دنرادن و  شزرا  تیمها و  هزادنا  کی  هب  یگمه  مالـسا  ياهـشزرا  حلاصم و  رگید  فرطزا  دنکن  خلت  ار  ناشماک 
ناشفیاظو فیلاکت و  رظن  زا  دـنراد ، عامتجا  رد  مادـک  ره  هک  یـصاخ  ياهتعیقوم  هب  هجوت  اـب  دارفا  هرخـالابو ، دـنراد ، تیولوا  قح  رگید 

زین اهنآ  یعامتجا  تیعقوم  رطاخ  هب  دـنراد  تافارحنا  زا  يریگولج  ربارب  رد  یفیاظو  فلکم  ناونع  هب  هکنآ  نمـض  دارفاو  دنتـسین  ناسکی 
قبط دیاب  یسکرهو  دوش  یم  حرطم  یصاخ  طیارش  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  ندرک  ارجارد  اذلف  تساهنآ ، شود  رب  ینیگنـس  فیاظو 

، دارفا همه  يارب  هک  يزیچ  نآ  نیاربانب  دیامنب . یهن  تافارحنا  زا  ار  نارگیدو  دیامنب  عافد  یمالسا  ياهشزرا  زا  دراد  هک  یصاخ  تیعقوم 
ناگرزب و يربهر و  مظعم  ماقمو  تسا . مالـسا  نایک  ساساو و  لـصا  ظـفح  دراد ، ار  تیمها  نیرتـالاب  ینید  ناـملاع  ناربهر و  ًاـصوصخ 

مالعا هکلب  دننک  یمن  توکـس  اهنت  هن  دـشاب ، یم  مالـسا  ینارون  ماکحا  مالـسا و  لصا  هجوتم  يرطخ  هک  دـننک  ساسحا  هاگره  نالؤسم 
ار مدرمو  هدرک  ینارنخـس  تافارحنا ، کت  کت  يارب  هک  تسین  نیا  يربهر  مظعم  ماقم  هفیظو  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  درک . دـنهاوخ  رطخ 
زا دعبو  دنتسه  تموکح  نالک  ياهتـسایس  يراذگ  هیاپ  راد  هدهع  ناشیا  هکلب  دیامن ، رما  ریخ  ياهراک  کت  کت  هب  ایو  دیامن  یهن  نآزا 

نالؤسم همهو  دـیامن  یم  تراظن  اهنآ  رب  زین  دوخو  دـنهد  ماجنا  ار  اهنآ  هک  دـنک  یم  فظوم  ار  نالؤسم  اهتـسایس  نآ  حیرـشت  حیـضوت و 
رظن زا  هک  تسا  یناسک  اب  دروخرب  یگنوگچ  ینید  ناربهر  یگشیمه  لکشم  کی  دوجو  نیا  اب  دنتـسه . وا  رماوا  يارجاو  تعاطا  هب  مزلم 
ظفح نآ  نالؤسم  ینید و  ناربهر  يارب  هلأسم  نیرتمهم  هکنیا  رطاخ  هب  اما  تسین ، مالـسا  قباطم  اهنآ  لمعو  دـنراد  یئاهیتساک  ینید  رکف 

یم اضتقا  ماظن  ساسا  ظفح  مه  عقاوم  یهاگ  دنیامن و  افتکا  رکذت  هب  طقف  تافارحنا  یـضعب  لباقمرد  دـیاب  عقاوم  یهاگ  تسا  ماظن  لصا 
توکس عون  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دوشن . ماظن  فیعضت  ثعاب  ات  دنریگن  يدنتو ، حیرـص  يریگ  عضوم  دننک و  توکـس  هک  دنک 

ناوت یم  دـنک ، یم  تیاکح  مالـسا  ماظن و  ظفح  ندروخ و  لد  نوخ  زا  هکلب  تسین  حـماست  لهاست و  يانعم  هب  زگره  ندرکن  تیاـمحو 
هک دید  "ع " یلع نانمؤمریما  نخس  نیا  رد  ار  نالؤسم  ًاصوصخ  مدرم  ياهیورجک  تافارحنا و  لباقمرد  ینید  ناربهر  تیقفوم  داح  لکش 
رپ ار  شمشچ  كاشاخ  هک  مدنام  یم  یسک  هب  یلو  مدیزرو  ییابیکش  اذل  " )... 1 "" ًاجش قلحلا  یفو  يذق  نیعلا  یفو  تربصف   : " دندومرف

یخرب زا  يربـهر  عـالطا  رب  هوـالع  يرگید  لـماوع  هک  میئاـمن  یم  هراـشا  بلطم  نیا  هب  رخآ  رد  هتفرگ ) ار  شیولگ  هار  ناوختـساو  هدرک 
هبرماو یمالسا  تاحالـصا  اهنآ ، دوبن  اب  هک  دراد  دوجو  نآ  حالـصا  رب  ناشیا  مامتها  روشک  یئارجا  هندب  رد  تارکنم  بیاعم و  صقاون و 

ياهشزرا ندش  مکاح  . 1 دـش :  دـهاوخ  یهلا  مکح  نیا  ندـش  گنرمک  ثعابو  تشاد  دـهاوخن  يا  هدـمع  ریثأت  رکنمزا  یهن  فورعم و 
تالکشم لح  . 2 ینورد ) تراظن   ) نیئاپ ياههدر  ات  هتفرگ  نیلؤسمزا  ماظن  یئارجا  ۀندب  ياه  يدـنب  هدرو  بتارم  ریاس  رد  ًاصوصخ  یهلا 

اب دروخرب  و  ینوریب )  تراظن  ....) نارومأم و نانکراک و  ياهدرکلمع  هب  تبسن  عطاقو  قیقد  تراظن  . 3 نانکراک و ... یتشیعم  يداصتقا و 
یتراپ يراوخ ،  هوشر  لیبق  زا  يرادا  دـسافم  اب  هزرابمرد  یلم  مزع  عون  کـی  ندـمآ  دوجو  هبو  نیلؤسم  اـب  مدرم  يراـکمه  . 4 نیفلختم .

ياوق نالؤسمو  یـسایس  ياهحانج  نایم  یلدمهو  تدحو  فلختم 5 . دارفا  اب  دروخربو  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرماو  داشرا  اـب  .... يزاـب و
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نیا هجوت  لباق  هتکن  نآ . ياه  هشیر  لحو  لئاسم  هنوگ  نیا  اب  دروخرب  يارب  تاناکما  هیلک  جیـسبو  یتلود  ياههاگتـسد  ریاس  هناـگ و  هس 
عافد یمالـسا ، بالقنا  يزوریپو  بالقنارد  مدرم  روضح  زا  یـشان  هعماـج  يونعم  ياـضف  هب  هجوت  اـب  زین  هر " " ینیمخ ماـما  ناـمز  رد  هک 
یلیخ تافلخت  نیا  هعماج  رد  نآ ، هب  مات  هجوت  یلیمحت و  گنج  دوجو  ظاحل  هب  یلو  تفرگ  یم  تروص  يددـعتم  تافلخت  سدـقم و ...

نیلووسم رب  مهو  مدرمرب  مه  مالـسا  ياهـشزرا  زونه  ًـالوا ، اریز :  دوب ؛ تواـفتم  رایـسب  زین  یطیحم  طیارـش  هوـالع  هب  دـش ، یمن  سکعنم 
، ًاثلاث دوب . هدادن  ناشنار  شدوخ  جاودزا و ...  نکـسم ، لیـصحت ، راک ، رازاب  هب  زاین  دننام  تیعمج  دـشر  هیور  یب  تارثا  ًایناث ، دوب . مکاح 
هب ار  ییالاب  ياه  هنیزه  ناشن و  گنج  ياه  لاس  زا  دعب  ار  شدوخ  يزاسزاب و ... دننام  گنج  زا  یـشان  ضراوع  تالکـشم و  زا  يرایـسب 

هداتفا يویند و ... لیاسم  رکف  هب  مدرم  هدرک و  شکورف  گنجو  بالقنا  زا  یـشان  ياضف  هک  يداع  طیارـشرد  ًاعبار ، داد . صاـصتخا  دوخ 
ير ـ بهرو هرادا  ار  ـه  عماـج ـد و ... نا هدومن  زور  یـسایس بـ تاـفالتخاز  يرایـسبو ا  دـنا  هدرک  رییغت  یگنهرف و ...  مجاـهت  رثارب  اـه  شزراو 

مغریلع تروص  نیرتهب  هب  رما  نیا  يربـهر  مظعم  ماـقم  ت  ــ یاردو عطاـق  ير  ـ بهر اـب  دـم ا ... ـ حب هک  ـت  ـسا لـک  ـ ـشم يرا بـس  ــ ندومن ک
ملعوذ یلع  هعماج ، یموتاـنآ  روپ  عیفر  زرمارف  داـضت ، هعـسوت و  ك :   . رتشیب ر یهاـگآ  يارب  دـشاب . یم  ارجا  لاـحرد  تالکـشم  یماـمت 

تیآ دـعب  هب  ،ج3،ص86 اه خـساپو  اهـشسرپ  باتک  زا  هدافتـسا  اـب  ص65 *  هیقـشقش › موس ‹ هبطخ  هغـالبلا  جـهن  اـه ) . شزراو  بـالقنا 
www.nahad.net هاگشنادرد يربهر  مظعم  ماقم  تیاس  زا  هتفرگرب  يدزی *  حابصم  ... ا

نایم رد  یتحار  هب  رگهرود  ياه  هدنشورف  ریز  سردآ  رد  ًالثم  ؟ درادن دوجو  دوش  یم  ناناوج  فارحنا  ثعاب  هک  يدراوم  يور  رب  لماک  لرتنک  ارچ 
يولج سک  چیه  هک  یلاحرد  دنشورف و  یم  ناناوج  هب  عرـش  فالخ  زاجمریغ و  ياهروساپ  اه و  سکعو   CD دنور و یم  هار  مدرمزا  يریثک  عمج 

ریگ یمن  ار  اهنآ 

شسرپ

هب رگهرود  ياـه  هدنـشورف  ریز  سردآ  رد  ًـالثم  ؟ درادـن دوجو  دوش  یم  ناـناوج  فارحنا  ثعاـب  هک  يدراوم  يور  رب  لـماک  لرتـنک  ارچ 
دنـشورف و یم  ناناوج  هب  عرـش  فالخ  زاجمریغ و  ياهروساپ  اـه و  سکعو   CD دـنور و یم  هار  مدرمزا  يریثک  عمج  ناـیم  رد  یتـحار 

"ع)" اضر ماما  رهطم  مرح  يوربور  نابایخ  ، تلادع نادیم  ، هارجنپ ، دهشم .) دریگ یمن  ار  اهنآ  يولج  سک  چیه  هک  یلاحرد 

خساپ

رما نیا  تسین . دصرددص  تروص  هب  اما  تسه  لرتنک  ینعی  دریگ  یمن  تروص  لماک  لرتنک  تسا  هدمآ  مهامش  لاؤس  رد  هک  هنوگنامه 
ياههنیمز دیاب  هلکب  تسین  هعقاو  جالع  هار  اهنت  دراوم  نیا  اب  دروخرب  اما  دـنراد  بالقنا  نازوسلد  نالوؤسم و  ۀـمه  هک  تسا  يا  هغدـغد 

یگنهرف مجاهت  یفرط  زاو  يراکیبو  رقف  ریظن  نآزا  یـشان  لئاسمو  يداصتقا  تالکـشم  دـننام  ییاه  هنیمز  داد  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  نآ 
نآ ياهرازباو  لئاسو  جیورت  يراذگ و  هیامرس  اب  اشحفو  داسف  هعاشا  قیرط  زا  ناناوج  نیب  رد  تمواقم  گنهرف  ندرب  نیب  زا  يارب  نمشد 

هفیظو اـهنت  مالــسا  گـنهرف  یمالــسا و  ماـظن  رد  داـسف  زا  يریگوـلج  رکنمزا و  یهنو  فورعم  هـبرما  یفرط  زاو  ... سکع و ریظن CD و 
لاح ره  هب  دشاب  فورعم  هب  رمآ  هزرابم و  رکنم  قیداصم  اب  دوخ  ناوت  دح  رد  سک  ره  هک  تسا  مدرم  داحآ  هفیظو  هکلب  تسین  تموکح 

تیلوؤسم ساـسحا  روما  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  مدرم  همهرگا  هژیو  هب  دریگیم  رارق  هجوت  دروـم  ًاـعطق  هطوـبرم  زکارم  هب  روـما  نیا  شرازگ 
تـشاد دهاوخ  لابندب  ار  یبوخ  رایـسب  راثآ  ًاعطق  دنـشاب  هتـشاد  ار  هلباقم  تساوخرد  ًاررکم  اهیراجنهان  نیا  اب  هلباقم  نیلوؤسم  زا  هدرک و 

عفر رد  زینار  دوخو  درک  ادیپ  ار  نآ  راک  هار  لکشم  ره  لح  يارب  یتسیاب  دنک  یمن  لحار  لکـشم  داقتنا  طقف  هک  میـشاب  هتـشاد  رواب  دیاب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 679 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. تسناد لوئسم  لکشم  نآ 

؟ دنوش یمن  هعماج  رد  نارسپ  نارتخد و  هنادازآ  ياهطالتخاو  عورشمان  ًاضعب  طباور  زا  عنام  نیلوئسم  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یمن  هعماج  رد  نارسپ  نارتخد و  هنادازآ  ياهطالتخاو  عورشمان  ًاضعب  طباور  زا  عنام  نیلوئسم  ارچ 

خساپ

هعـسوت يارب  هکلب  تخاـس  نک  هشیر  ارنآ  ناوـتب  نشخ  ياـهدروخربو  باـعراو  دـیدهت  اـب  هک  تسین  يزیچ  یعاـمتجاو  یگنهرف  لـئاسم 
دروخرب هنرگودوش  نوگرگدو  حالـصا  اهروابو  اهشرگن  یتسیاب  یعامتجا  ياهیراجنهبان  شهاکو  یعامتجا  راتخاس  حالـصاو  یگنهرف 

نیرخآ یحالـصاو  یتیبرت  ياهـشور  نایم  رد  دـهد . یم  سکع  هجیتن  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین  زاسراک  اهنت  هن  باعراو  یکیزیف 
هب هلیـسو  رازبا و  نیلوا  ناونع  هب  ارنآ  هعماج  حالـصا  يارب  ام  هتـشذگ  نایلاس  لوط  رد  هنافـسأتم  هکنآ  لاحو  تسا  تازاـجمو  هیبنت  شور 

راذـگ ریثأت  ياهراکو  بسانم  يزاس  رتسب  دـنمزاین  نارـسپ  نارتخد و  طباور  هلمج  زا  نآرب  مکاح  طباورو  هعماج  حالـصا  میا . هدرب  راـک 
یناسک ای  یسک  رگاو  دیزرو  دهاوخن  بانتجا  نآ  زا  دنکن  ادیپ  یتشزو  حبق  یـسک  يارب  يرما  هک  ینامز  ات  دیناد  یم  دبال  تسا  یگنهرف 

هنحصرد رورم  هبو  تفای  دهاوخ  شرتسگ  افخرد  درک و  دهاوخ  ادیپ  ینلعریغو  یفخم  تروص  رما  نآ  عوقو  دنوشب  رما  نآ  ماجنا  زا  عنام 
هتکن دوب . دهاوخن  رـسیم  نآ  اب  یلمع  تفلاخم  تعنامم و  ًالمع  ددرگ  رادروخرب  یگدرتسگ  زا  نوچو  تفای  دـهاوخ  دومنو  زورب  عامتجا 
هنازرف ربهر  هک  تساـهلاس  میهاوخب . نالوئـسم  زا  ار  زیچ  همه  میا ، هدرک  تداـع  اـم  همه  هنافـسأتم  هکنیا  تسا  تیمها  زئاـح  هک  يرگید 

دندیزرو دیکأت  یناسل  تروصب  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  رایسب  هضیرف  رب  يا  هنماخ  یمظعلا  ... تیآ ا ترـضح  یمالـسا  بالقنا 
. دندرک کمک  نآ  دیدشت  هب  روما ، حالـصا  ياجبو  دـنتخادرپ  یکیزیف  دروخربو  یلمع  یهنو  رما  هب  یناسل  یهنو  رما  ياجب  نایلوتم  یلو 
زا دـیاب  ام  ۀـمه  دـننک . لابندو  هئارا  یتایح  رما  نیارد  يراذـگ  ریثأتو  یلمع  ياـهراکهار  میراد  راـظتنا  نالوئـسم  زا  امـش  دـننامه  زین  اـم 
یم روآداـی  هک  يا  هتکن  نیرخآو  مینک .  شـالت  رما  نیا  حالـصا  يارب  میهاوـخب  يدـعب  هلحرم  رد  رگیدـکی  زاو  لوا  هجرد  رد  نالوئـسم 

زواجت هب  مادقا  یمالسا ، سدقم  ماظن  هیلع  هبناج  همه  روطب  ناوت  دوجو و  همه  اب  نانمشد  هک  یطیارـشرد  زیزع  ردارب  هک  تسا  نیا  میوش 
هب هجوت  اب  اذـل  دریگ . یم  هشیر  تازواجت  نیا  زا  عورـشم  ریغ  طباورو  دـسافم  یعاـمتجا و  ياـهیراجنهان  زا  یـشخب  شرتسگ  دـنا  هدومن 
هک اـم  زا  مادـک  ره  رگاو  میریگ  راـکب  روما  حالـصا  يارب  میراد  ناوت  رد  هچنآرهو  میدـنبرب  ار  تمه  رمک  دـیاب  اـم  همه  دـش  رکذ  هچنآ 

مینک حالـصا  هتفرگ  رارق  هانگو  لطاب  ریـسم  رد  مینک  یم  ساسحا  هک  یناسکزا  رفن  کی  اهنت  مینک  یم  ماظن  هب  تبـسن  يزوسلد  ساسحا 
مهلک مییامن ". کمک  روما  حالصا  هب  میناوت  یم  زین  نالوئـسم  هب  لح  هار  هئاراو  هدنزاس  داقتنا  اب  زینو  تفرگ  دهاوخ  تروص  یگرزبراک 
یملع لوصا  زا  يدـنم  هرهب  اـبو  ریبدـتو  تیارد  اـب  زین  هعماـج  روما  ناـیلوتم  یگنهرف  هبتریلاـع  نالوئـسم  هتیعر " نع  لووسم  مهلکو  عار 

ار مهم  نیا  ققحت  دیاب  رما  نالوئـسم  زا  یناگمه  یعمج و  هتـسد  تروصب  زین  ام  و  دننک . شالت  هار  نیا  رد  تیدـج  اب  دـیاب  یـسانشناورو 
ار ینیـسح  تضهن  رد  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  رـصنع  شخب  يرهطم  دیهـش  ینیـسح  هسامح  باتک  مینک  یم  هیـصوت  . مییامن هبلاـطم 

. دییامرفب هعلاطم 

؟ دریگب ار  یباجح  دب  يولج  دناوت  یمن  تلود  ارچ 
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شسرپ

؟ دریگب ار  یباجح  دب  يولج  دناوت  یمن  تلود  ارچ 

خساپ

زینو يولهپ  سوحنم  هلـسلس  تموکح  نرق  مین  دودـحرد  هشیر  راـتفر  هنوگ  نیا  تساـم . هعماـج  ینوـنک  تالـضعم  زا  یباجحدـب  هلأـسم 
اتو تسا  رتهب  یمالـسا  رگید  ياهروشک  هب  تبـسن  تفع  ظـفحو  باـجح  رظنزا  اـم  هعماـج  یمومع  تیعـضو  هتبلا  دراد .  برغ  تاـغیلبت 

لیامت یعون  تالجمو  اهملیف  دننام  یگنهرف  تالوصحم  هلیسو  هب  برغ  نیگنـس  تاغیلبت  رثارد  یلو  دراد .  دوجو  تاعارم  يدایز  دودح 
یگنهرف يداینب  راک  فلا ) درک :  مادقا  نآ  حالـصا  هب  قیرط  ود  زا  دیاب  هک  ددرگ  یم  هدـهاشم  هعماج  زا  یحوطـسرد  اهراتفر  هنوگنیا  هب 

يرگید یهارمه  نودـب  هلوقم  ود  نیا  زا  کی  ره  یکیزیف .  راتفر  لرتنکو  ینوناق  راک  ب ) ددرگ . رهاـظ  دـعب  ياـه  ههدرد  نآ  جـیاتن  هک 
تلود يوس  زا  یناوارف  تامادقا  قوف  ياه  هنیمز  رد  هتبلا  هک  . دش دهاوخ  هنوراو  ریثاتو  تسکـش  هب  رجنم  ًاتیاهنو  دوب  دهاوخن  هدیاف  دـیفم 

و تسا . هدرکن  زورب  لـماک  روط  هب  نآ  راـثآ  برغ ، يوس  زا  هدـننک  یثـنخ  تاـغیلبت  مکارت  لـیلد  هب  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  نیلؤسمو 
یسانشناور ظاحل  زا  دهد و  یم  سکع  هجیتن  دراوم  يرایسب  رد  هکلب  تسین  زاسراک  اهنت  هن  دراوم  هنوگنیا  رد  باعرا  یکیزیف و  دروخرب 

نیلوا ناونع  هب  ارنآ  هعماج  حالـصا  يارب  ام  هتـشذگ  نایلاس  لوط  رد  هکنآ  لاح  دشاب  یم  یتیبرت  هبرح  نیرخآ  تازاجم  هیبنت و  شور  زین 
تروص هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  رب  يا  هنماخ  ... تیآ ا ترـضح  بالقنا  مظعم  ربهر  هکنآ  اب  میدرب و  راکب  هلیـسو  رازبا و 

هب روما  حالصا  ياج  هب  دنتخادرپ و  یکیزیف  دروخرب  یلمع و  یهنو  رما  هب  ینابز  یهنو  رما  ياج  هب  رما  نایلوتم  اما  دندیزرو  دیکأت  یناسل 
یگنهرف يداینب  راک  یباجحدب  هلأسم  هلمج  نآ  زا  یعامتجا و  ياهیراجنهان  شهاک  يارب  هار  نیرتهب  نیاربانب  دندرک . کمک  نآ  دـیدشت 

بسانم و يزاس  رتسب  دـنمزاین  یباجحدـب  يراجنهان  شهاک  یعامتجا و  راتخاس  حالـصا  تساهرواب . اهـشرگن و  ینوگرگد  حالـصا و  و 
رگا درکدهاوخن و  بانتجا  نآ  زا  دوشن  راکـشآ  يدرف  يارب  يرما  یتشز  هکینامز  ات  دیناد  یم  دـبال  تسا .  یگنهرف  راذـگ  ریثأت  ياهراک 

هب دـبای و  یم  شرتسگ  افخ  رد  هدرک و  ادـیپ  ینلع  ریغ  یفخم و  تروص  رما  نآ  عوقو  دـنوش  رما  نآ  ماجنا  زا  عنام  یـصاخشا  اـی  صخش 
یناسآ هب  نآ  اـب  یلمع  تفلاـخم  تعناـمم و  ددرگ  رادروخرب  یگدرتسگ  زا  نوچ  تفاـی و  دـهاوخ  ومن  زورب و  عاـمتجا  هنحـص  رد  وررم 

دنرادرب یساسا  مدق  یگنهرف  راک  اب  دنناوتب  نانآو  دوشن  شومارف  نیدتم  دارفارد  یمالسا ، تیمح  تریغ و  تسا  دیما  دوب . دهاوخن  رـسیم 
ادا نادیهـش  نوخ  هب  ار  دوخ  نید  یگمهو  درادرب  يرابو  دـنب  یب  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  یمدـق  بسانم  ياـهراکهار  اـب  زین  نوناـقو 
هراو ـ مه ناگـش  ـ یپاو ـ قت ناکا و  ـم کـه پـ یناد یم  ـی  لو ـت ؛ ـسا ادـخ  ناگد  ـ نب ـه  مه نامرآ  ملاس  يا  هعماجرد  یگدـنز  زیزع ! ردارب  مینک . 
سپ دـنا .  هداد  هار  نیار  ار د  دوخ  ناج  یتح  هتـشادنرب و  هزرابم  زا  تسد  لاـح  نیع  رد  ـی  لو دـنا  هت  ـ ـشاد رار  ـی قـ تخـس ـط  یارـش هچ  رد 
ياج هب  نیاربانب  هعماج . حالـصا  يارب  نتـشادرب  مدـق  اه و  یهابت  داسف و  اب  هزرابم  ینعی ، رادانعمو ؛ رادـفده  یگدـنز  دـش . سویأم  دـیابن 

هجیتن راظتنا  دیزادرپب و  يرگنشور  هب  هعماج  حطسرد  نآ  شرتسگو  یگنهرف  ياه  هتـسه  لیکـشتابو  دیریگب  مایپ  نادیهـش  نوخزا  سأی ،
مکرصنی ... اورصنت نا  ." دش دیهاوخ  لیان  دوخ  فادها  هبو  درک  دهاوخ  يرای  ار  امـش  دنوادخ  تروص  نیا  رد  دیـشاب .  هتـشادن  زین  يروف 

www.nahad.net هاگشناد رد  يربهر  یگدنیامن  داهن  خساپو  شسرپ  تیاس  زا  هتفرگرب  مکمادقا " تبثیو 

دهـشم حطـس  رانکو  هشوگ  رد  یماظتنا  نارومأم  هکیلاح  رد  دهد  یمن  ماجنا  يراک  داسف  يراب و  دنب و  یب  همه  نیا  لابق  رد  يزورما  هعماج  ارچ 
؟ دنتسه هدنکارپ 
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شسرپ

حطـس رانکو  هشوگ  رد  یماظتنا  نارومأم  هکیلاح  رد  دهد  یمن  ماجنا  يراک  داسف  يراب و  دـنب و  یب  همه  نیا  لابق  رد  يزورما  هعماج  ارچ 
؟ دنتسه هدنکارپ  دهشم 

( لوا تمسق  ) خساپ

مهاـفت وترپ  رد  هعماـج  یگنهرف  دـشر  راـکفا و  ریونت  . تسا ریذـپان  باـنتجاو  یعیبـط  يرما  فلتخم  عماوج  نیب  یگنهرف  لـماعت  لداـبت و 
یگنهرف مجاهت  هب  لیدبت  یگنهرف  لدابت  دـشریذپ ، بیـسآ  یهت و  نورد  زا  يا  هعماج  رگا  نکیل  تسا . لوصح  لباق  نارگید  اب  یگنهرف 

هک تسا  ینورد  يریذـپ  بیـسآ  یناوتان و  فعـضرد و  رطخ  هکلب  تسین ، كانتـشحو  نانمـشد  یگنهرف  موجه  سفن  نیاربانب  دوش .  یم 
يرگ هطلـس  هب  هتـسباو  یناهج  مسیلایرپما  تایح  دنرواین . موجه  تشاد  راظتنا  دیابن  نانمـشد  زا  دزاس . یم  مهارف  ار  يریذـپ  هطلـس  هنیمز 

ییاسانـش و ار  يریذپ  هطلـس  ینورد  لماوع  دیاب  . تشاد دـهاوخ  هارمه  هب  ار  برغ  گنهرف  گرم  ییارگ  مالـسا  دـشر  هکنآ  هژیوب  تسا 
موجه هراومه  هک  درب  مان  ناسنا  ندب  هب  اهبورکیم  موجهز  ناوت ا  یم  هیبشت ، ماقمرد  دسرب .  لقادح  هب  يریذپ  بیسآ  هنیمز  ات  درک  عفترم 

دوش يریگولج  هدولآ  ياضفرد  ندـب  نتفرگ  رارقو  یقالت  نیا  زا  اـتدرک  شـالت  دـیاب  دـنچ  ره  دراد .  دوجو  ندـب  اـب  بورکیم  دروخرب  و 
داجیا اب  هلباقم  تردقو  هتفر  لیلحت  هب  ناش  یعافد  ياوقو  هتشاد  ریذپ  بیـسآو  دعتـسم  حورجم ، ندب  هک  دنوش  یم  رامیب  ییاهناسنا  نکل 

 : هک داد  خساپ  لاوس  نیا  هب  دیاب  لوا  هلحرمرد  یگنهرف ، نامجاهم  تیقفوم  لماوع  یسرربرد  نیاربانب  دنـشاب . هتـشادن  ار  بسانم  رهزداپ 
گنهرف و زا  تنایـص  تردق  هعماج  ارچ  دـنوش ؟ یم  نمـشد  یگنهرف  موجه  میلـست  هعماج  دارفا  ارچ  ؟ دوش یم  ـر  یذـپ هطلـس  هعماج  ار  چـ

حیجرت يدوخ  گنهرفرب  ار  هناگیب  گنهرف  ناناوجون  ناناوج و  ارچ  دروآ ؟ یم  يور  هناگیب  گـنهرف  هب  هداد و  تسدزا  ار  يدوخ  تیوه 
اب دوش ؟  یم  ریذپ  بیسآ  هعماج  ارچ  - 2 دوش ؟ یم  ریذپ  بیسآ  درف  ارچ  - 1 داد :  خساپ  ار  ریز  لاوس  ود  دیاب  یلک  روطب  ایو  دـنهدیم ؟

، تسا یگنهرف  نامجاهم  تیقفوم  لماوع  نامه  عقاو  رد  هک  هعماجو  درف  يریذـپ  بیـسآ  لماوع  للع و  زا  یخرب  دـش  نایب  هچنآ  هب  هجوت 
لیاسم تلع  هب  ایو  یندـب  صیاقن  نتـشاد  تلع  هب  یهاگناناوجوناناوجون  يرتهک :  تراقح و  ساـسحا  -1 ددرگ :  یم  نایب  راـصتخا  هب 

، نالاسمهو ناتسود  يازهتـساو  رخـسمت  یگدنز ، هتـشذگ  نارود  ياه  یهاگآان  اه ، تیمورحم  اهتسکـش ، یگداوناخ ، ياه  يراوشدو 
اردوخ سفن  هب  دامتعا  رگید ، یناور  لیاسم  نتـشادایو  اه  یهجوت  یب  اهندش و  درط  لیلد  هب  ایو  ناادرگاش ، ناملعمررکم و  ياه  شنزرس 

زا رت  ناوتانروما  ماجنا  ردو  دنرادن  اهنآ  هک  دنراد  ییاه  يرترب  نارگید  دننک  یم  روصتو  دـنوش  یم  تراقح  ساسحا  راچد  هداد  تسدزا 
دوخ يرتمک  هیلع  ات  درب  یم  راـک  هب  ناوجون  هک  یمزیناـکم  دـنریذپب .  دـنناوت  یمن  ییاـهنت  هب  ار  يراـک  چـیه  تیلوسمو  دنتـسه  نارگید 
مدرم ریاس  دننامه  ناناوج  اهزاین :  ءاضرا  مدـع  -2" 1." تسا یفالت  ای  ناربج  لصا  نآو  تسا  یکتم  لصا  کـیرب  هراومه  دـنک  هزراـبم 

یلک يدنب  میسقت  کیرد  ناناوج  ياهزاین  دننک .  یم  شالت  اهنآ  عفر  ای  لح  يارب  هک  دنشاب  یم  تاجایتحاو  اهزاین  زا  يا  عومجم  ياراد 
میسقت تیلوبقم و )...  تینما ، رطاخ ، قلعت  تبحم ، هبزاین  ) یناور ياهزاینو  ندیشوپ و )... ندیباوخ ، ندروخ ، ) یتسیز ياهزاین  هورگ  ود  هب 

ناوج یطیارـش  نینچ  رد  دنک .  یم  داجیا  ناوجون  ياربار  یتالکـشمو  لیاسم  اهزاین ، نیا  ندـش  ءاضرادـب  ای  ندـش  ءاضرا  " 2" دوش یم 
زا تلاح  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  ناوجون  دوش . یم  لداعت  مدـعو  يرارق  یب  داجیا  ثعاب  شنت  نیاو  دـنک  یم  یمارآاـنو  شنت  ساـسحا 

دنوش یم  هدرب  راک  هب  دارفا  طسوت  یفلتخم  تاجرداب  هک  یعافد  ياه  مزیناکم  دـنک . یم  هدافتـسا  یناربج  راـتفر  اـی  یعاـفد  ياـهمزیناکم 
، يزاـس لـمعلا  سکع  یبوکرـس ، ینکفارف ، یـشارت ، لـیلد  ینکف ،) نورد   ) يزاـس دـننامه  شیـالاو ، ناربـج ، يرگـشاخرپ ، زا : دـنترابع 
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ییابیز دـناوتن  هک  یناوجرتخد  لاـثم  ناونع  هب  " . 3 ... و" ییاجباج ، بقع ، هب  تشگزاـب  رارف ، ینیـشن و  بقع  ییارگ ، یفنم  يرادـمدوخ ،
زاین هسردم  زا  جراخو  نابایخ و  رد  ییاجباج " " یعافد مزیناکم  زا  هدافتـسااب  دراذگب  شیامن  هب  نالاسمه  نیب  ردو  هسردـمرد  ار  شیوخ 

راــتفرزا يریگهرهب  اــب  دــنک  تفاــیرد  مـلعم  زا  هسردــمرد  ار  مزــال  تـبحم  دــناوتن  هـک  يزوــمآ  شناد  دــنک . یم  ءاــضرا  ار  دوــخ 
-3 ودریگ ... رارق  نارگید  هجوت  نوناک  ات  دروآ  یم  يور  رس  يوم  بسانمان  شیارآو  لذتبم  ياهسابل  ندیـشوپ  هب  يرادمدوخ " " یناربج

ناـناوجون ناـکدوکرد و  زاـین  نیا  دـنرادب .  بوبحم  هتـشاد و  تسود  اروا  نارگید  دراد  تسود  یناـسناره  تیبوبحم :  تیلوـبقم و  مدـع 
ره دراد  لـیامت  ناوجون  تسا .  یتسود  دوخو  رورغ  نس  غولب ، نسو  یناوج  اریز  دوشیم  رتدـیدش  یناوجرد  تسا و  رت  قیمعو  رت  هرتسگ 

یکدوک نارود  هک  دننک  رواب  نارگید  دهاوخ  یم  وا  دریگرارق . نارگید  میرکتو  مارتحا  درومو  هتشگ  یلاسگرزب  يایند  دراو  رتعیرس  هچ 
شدوخو دتـسیاب  شیوخ  ياپ  يور  دراد  تسود  ناوج   . درادـن ردام ـ  ردـپ و  هژیو  هب  نارگید ـ  طلـست  لرتنک و  هب  يزاینو  هدرک  يرپسار 

 . تسا نالاسمه  نیبرد  صوصخب  تیلوبقم  تیبوبحم و  بسک  لابند  هب  وا  دـیامن .  ظـفح  ار  شیوخ  لالقتـساودریگب  میمـصت  دوخ  يارب 
زورب يراتفر  یفطاع و  تالالتخاو  دریذپ  یم  بیـسآ  ناوجون  ناوج و  یناور  تشادـهب  دـنوشن  ءاضرا  یبوخ  هب  یعیبط ، ياهزاین  نیارگا 

زا يدومن  دـناوت  یم  هعماجرب  مکاح  تایقالخاو  موسر  بادآ ، اهراجنه ، هب  هناهاگآ  ندزاـپ  تشپ  هناـگیب و  گـنهرف  شریذـپ  دـنک . یم 
لدبو در  دوجوم ـ  عضو  فلاخم  تانایرجو  اه  هنحـصرد  نانآ  لاعف  روضح  دیدج ـ  راکفا  زا  ناناوج  تیعبت  دـشاب . زاین  نیا  ءاضرا  مدـع 

تیلوبقم تیبوبحم و  یبلط ، لالقتـسا  زاین  هب  ییوگخـساپ  مدـع  رگناشن  تالجمو و ...  راون  ملیف و  ریظن  زاجمریغ  لـیاسو  هناـیفخم  ندرک 
ات درادزاین  ناوجو  ناوجون  تسا .  یبای  تسود  یناوجون ، یکدوک و  نینـس  ياهیگژیوزا  یکی  نالاسمهو :  ناتـسودراشف  -4 تسا . نانآ 
ار ناوجون  ییاهنتو ، یمانمگ  زا  ساره  دسرب ". يزاس  دننامه  هب  یمیمـصو  یفطاع  طابترا  کیردو  دنیزگرب  یتسود  هب  ار  يدارفا  ای  درف 

ملاسان ياههورگو  اهدـناب  هب  هورگ  زا  هدروخرـس  ناوجون ، يدراومرد ، دـهدرارق ....  نالاسمه  هورگاب  طابترارد  اردوخ  اـت  دزیگنا  یمرب 
نانآ يریذپ  میلستو  ناناوجون  تافارحنا  مهم  لماوع  زا  " 4  . " " دیآ قیاف  شیوخ  یعامتجا  قلعت  مدعو  ییاهنت  رب  ات  ددنویپ  یم  یعامتجا 
سرت دـننک .  یم  تیوـقت  اـهنآرد  ار  هناراـکهزب  لاـمعا  هنیمز  هـک  تسادـسافو  بساـنمان  ناتـسود  ندوـمن  ادـیپ  نمـشد ، مجاـهت  رباربرد 

زا یفلخت  تروصرد  اهنآدرط  نالاسمه و  دروخرب  زا  بارطضا  سرت و   . دننک یم  تیوقت  اهنآرد  ار  هناراکهزب  لامعا  ماجنازا  بارطـضاو 
يدرونهوک ملیف ، شیامن  تاسلج  اه ، ینیـشن  بش  اه ، ینامهم  لیکـشت  دشاب .  هورگ  میلـست  درف  ات  دوش  یم  ببـس  هورگ ، راتفر  بادآ و 

زاـس هنیمز  دـناوت  یم  دریگ  تروص  اـهرتگرزب  یگنهاـمهو  تراـظن  نودـب  رگا  اـهترفاسم و ... یعمج ، هتـسد  ياهـشدرگ  یهورگ ، ياـه 
سکرهو تسانعم ، دـقاف  چوپ و  فدـه  نودـب  یگدـنز  يرمث :  یبو  یفدـه  یب  - 5 دـشاب . یقالخاو  یعامتجا  یگنهرف ، ياـه  یگدولآ 

تکرح هزیگنا  دـشاب ، رت  سدـقم  رتگرزب و  هچ  ره  فدـه  دـیامن . صخـشم  ياهفدـه  ای  فدـه  هجوتمار  دوخ  ياه  تیلاعف  هک  درادزاـین 
ياـهناسنا فدـه ، یب  ياـهناسنا  دـهد .  یم  رتشیب  كرحت  تیاـضر و  ساـسحا  درف ، هب  یگدـنزرد  فدـه  نتـشاد  تسارتيوقو . رتـشیب ،

دنرادن یـصخشم  فده  یگدنزرد  هک  یناناوج  دنهد .  یم  تسدزاار  دوخ  یناور  تمالـسو  تیـصخش  تابث  هک  دنتـسه  هدرک  مگدوخ 
ینماان ساسحا  -6 دنوش . یم  يدیمونو  ای س  یگدرسفا ، راچدو  هدربرسب  ینماان  لزلزترد و  ًابلاغ  دننک  یم  لابند  ار  کچوک  ياهفده  ایو 

لبق ناناوجون  رثکا  ًالومعم  دراد .  تیمها  وا  يارب  دمآردو  لغش  نتشاد  تغارف  تاقوارد  ناوج  يژرنا  فرـص  رقفو : ) يراکیب   ) يداصتقا
يزاین یب  ثعاب  هرود  نیارد  دمآردرپ  دـیفم و  یلغـشو  بسانم  يراک  نتـشاد  دـننک .  یم  رکف  دوخ  هدـنیآ  لغـش  هب  تالیـصحت  نایاپ  زا 

دـسافمو اهفعـضز  يرایـسب ا  ءاـشنم  یناوـج ـ  نینـسرد  صوـصخب  يراـکیب ـ  سکعربو  دوـش  یم  اـهنآ  سفن  هـب  داـمتعا  سفن و  تزعو 
يراکیبز یـشان ا  يراکهزب ، دیدش  دراومزا  يرایـسب  تاقیقحت ، ساسارب  دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  درف  یناور  تینماو  دـشاب  یم  اهیگدولآو 
شیادـیپ یگنهرف ، مجاهت  ياـه  هشیر  نیرتمهم  زا  یکی  هعماـج :  یگنهرف  ءـالخ  -7" 5  . " تسا ناـناوجرد  یگدوهیبو  یچوپ  ساـسحاو 

راچد هک  یعماوج  ًالومعم  دریذـپ . یمن  ریثأت  هناگیب  گنهرف  زا  دـشاب  هتـشادن  یگدامآ  ات  يا  هعماج  چـیه  تسا . هعماجرد  یگنهرف  ءالخ 
ناماس مارآ و  نامز  رهرد  تهج  ره  زا  هک  تسین  يا  هعماج  چیه  هتبلا  دنرت .  هدامآ  یگنهرف  دنویپ  دروخب و  يارب  دنا  یمارآانو  یگتفشآ 
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هنوگ نیارد  هعماج  دزادـنا . یم  رطخ  هب  ار  یعامتجا  نامزاسو  دریگ  یم  تدـش  هعماج  یناـماس  یب  یمارآیب و  یهاـگ  یلو  دـشاب  هتفاـی 
تسین زاس  راک  دوخ  يدوخ  هب  یگنهرف  مجاهت  نیاربانب  " 6." دربب نیبزا  ار  طرفم  ینامزاس  یبو  یمارآ  یب  يریبادت  اب  تسا  ریزگان  راوم 

لـسن هژیوب  هعماج  دارفا  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  دناوتن  زورما  هعماج  رگا  دراد .  يرکف  یگنهرف و  ءالخ  ینعی  دعاسم  هنیمز  هب  زاین  هکلب 
برغ یغیلبتو  يرکف  موـجه  تیقفوـم  يارب  ار  نادـیم  هلـصاح  ءـالخ  دـهد ، خـساپ  ار  تیناـسناو  تقیقح  هنـشتو  هدرک  لیـصحتو  ناوـج 

هب تلود  تلود :  داهن  فیعضت  -8 دوش . یم  باریس  نایبرغ  هدولآ  ياهبآو  هناگیب  بارس  اب  ناوج  لسن  شطعو  دنک  یم  زاب  نآ  بتاکمو 
دـشر و ءاقب و  زا  يرادـساپ  یـضرا و  تیمامتو  یلم  تینماو  لالقتـسا  زا  تسارح  تیلؤسم  یعامتجا ، ياهداهن  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع 

هکنانچمه تسارتمک . نانمـشد  مجاهت  رباربرد  نآ  يریذپ  بیـسآ  دشاب  رتدـنمناوت  رتیوق و  تلودداهن  هچره  دراد . هدـهع  هبار  تلم  هافر 
زین یسایس  یگنهرف و  تامجاهت  رد  دنتسه ، مجاهم  يوق و  ياهتلود  طیارش  لوبقو  میلست  هب  روبجم  فیعض  ياهتلود  یماظن  تامجاهترد 

 . دنرادنار يدوخ  گنهرفو  یلم  تیوه  میرحز  يرادساپ ا  ناگناگیب و  مجاهت  اب  هلباقم  تردق  فیعض  ياهتلود  تسا و  مکاح  لصا  نیا 
ار نانآ  هارو  گنهرف  تسایـس ، هتـساوخان  ای  هتـساوخو  هدـش  رگ  هطلـس  ياهتلود  رادـتقاو  يدـنمناوت  بوعرم  ناوتاـنو  فیعـض  ياـهتلود 

قیرط زا  هن  رادـتقا  نیا  هکدراد  رادـتقاو  تردـق  هب  زاـین  شیوخ  فیاـظوو  شقن  ياـفیا  ارب ي  تلود  داـهن  دـنهد .  یمرارق  دوـخ  يوـگلا 
ار روشک  لالقتـسا  هعـسوتو و  دشر  هنیمز  اتدیآ  دوجوب  دـیاب  مدرم  ینابیتشپو  تکراشم  قافو ، قیرطزا  هکلب  هنارابج ، تموکحو  دادبتـسا 

تقداـبو یبوخ  هب  ار  شیوخ  فیاـظو  یعاـمتجا  ياـهداهن  زا  کـیره  رگا  یعاـمتجا :  ياـهداهن  یگنهاـمهانو  فعـض  -9 دروآ . مـهارف 
یلم یمالـسا و  تیوهو  يدوخ  گنهرف  زا  تسارحو  ظفح  رد  اهداهن  ریاس  یگنهامه  ابو  هداد  ماـجنا  هعماـج  ییاـهن  فادـها  ياتـساررد 

فیاظو ای  اهداهن  زا  کی  ره  هکد  وش  یم  زاغآ  ینامز  يریذـپ  بیـسآ  دـناسر . دـهاوخن  یبیـسآ  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  دنـشاب ، اشوک 
. دنیشن یم  راب  هب  یگنهرف  مجاهت  یطیارش  نینچرد  دنیامنن  تکرح  هعماج  یلک  فادها  اب  اتسار  مهو  وسمه  ایو  دنهدن  ماجنا  ار  ناشدوخ 
ار یبالقنا  یمالـسا و  ياهروابو  اهنامرآ  دـنناوتن  نادرمتلود  تیناحور و  ریظن  لوبق ، دروم  ياهوگلا  ام  یمالـساو  یبـالقنا  هعماـجرد  رگا 

هناسر . دوش یم  یگنهرف  مجاهت  تیقفوم  زاس  هنیمز  نانآ  درکلمع  هجیتنرد  دنیامن  هدایپ  شیوخ  یعامتجاو  یگداوناخو  يدرف  یگدنزرد 
يارب يرازبا  هب  دوخ  دـننکن  تکرح  یلم  تیوهو  مالـسا  بتکم  ياـهنامرآ  زا  يرادـساپرد  تلودو  يربـهر  اـب  وسمه  رگا  یهورگ  ياـه 

 . دش دنهاوخ  لیدبت  هناگیب  گنهرف  لاقتنا 

( مود تمسق  ) خساپ

نیب هک  تسا  يا  هعماج  نانمـشد  تامجاهت  رباربرد  ریذـپان  بیـسآ  هچراپکی و  هعماج  یعاـمتجا :  ياهدـنویپ  فطاوع و  یگتـسسگ  -10
دوش یمن  ناگناگیب  مجاهت  روهقمو  بوعرم  اهنت  هن  هعماج  نیا  دشاب .  هتشاد  دوجو  ریذپان  تسـسگ  قیمع و  دنویپ  نآ  یعامتجا  ياهداهن 

هنادواج سدقم و  عافد  نارود  رد  ناوت  یم  ار  يرادیاپ  نیا  هنومن  دنک .  یم  يرادیاپ  نانآ  مجاهت  لباقمرد  مکحتسم  يژد  نوچمه  هکلب 
فلتخمر اشقا  یعامتجا و  ياهداهن  نیب  مکحتسم  دنویپ  مدع  ًالباقتم  درک . هراظن  ینشور  هب  ناگناگیب  مجاهت  رباربرد  ناریا  ناملـسم  تما 

درم م ناگدننک ، تموکح  رگا  دنک .  یم  ریذپ  بیسآار  هعماج  تدش  هب  ناگدننک  تموکح  ناگدنونـش و  نیب  قیمع  دنویپ  مدع  هژیو  هب 
ریغ تسرپ ، ایند  هاوخدوخ ، دبتـسمار ، دوخ  ناگدـننک  تموکح  مدرمرگاو  دـنراگنا  یتسرپرـس و ... دـنمزاین  فلختم ، هاـگآان ، غلاـبان ، ار 

ءارقف رگاو  دننیبب  یتخبدب  قیالو  لهاکو  لبنت  ریبدـت ، یب  درخ ، یب  ار  دنمتـسمو  فیعـض  مدرم  نادـنمناوت  رگا  دـنرادنپب ، قیالان  لووسم ،
يداع مدرم  رگاو  دنـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  درم م  هدوت  اه  هدرک  لیـصحترگا  دننادب ، رگمتـسو  رگ  هلیح  ، زواجتم زودنا ، لام  ار  نادـنمتورث 

دوخ لقادـح  هب  یعامتجا  ياهدـنویپ  فطاوع و  هک  یطیارـش  نینچرد  رگاو ... دـننادندوخز  ار ا  دوخ  ياه  هدرک  لیـصحتو  نارکفنـشور 
نینچمه دزاس . یـشالتم  مهزا  ار  هعماج  ساسا  دناوت  یم  هنیمزرهرد  نانمـشد  مجاهتو  تسا  ریذپ  بیـسآ  تدش  هب  هعماج  تسا ، هدیـسر 
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ساسحا تسا و  یمتح  هعماج  يریذـپ  بیـسآ  دـنزیخرب  مه  ءازهتـساو  ریقحت  رخـسمت و  هب  هعماج  کی  فلتخم  ماوقا  واهداژن  لیابق ، رگا 
مکاح تاماظن  هب  تبـسن  مدرم  يوس  زا  ییاـه  یگناـگیب  نینچ  ییادـیپو  دور  یم  نیب  زا  یطیارـش  نینچرد  یمالـسا  تیوه  یلم و  تیوه 
هدیشک یکانرطخو  نیگمهس  لحارم  هب  هتفر  هتفرو  هتـشاد  لباقتم  رثا  مهرب  مه ،  هب  تبـسن  مدرم  يوس  زاو  مدرم  هب  تبـسن  ماظن  يوسزاو 
نینچرد تشاددـهاوخ .  لاـبند  هبار  تلود  طوقـسو  تلم  راـجزناو  مشخو  دـیآ  یم  وجوب  تلم  ماـظن و  نیب  ییاز  شنت  طـباور  دوش . یم 
نوردرد ار  تیوه  نیا  رگا  دهد . همادا  دوخ  تایح  هب  ات  تسا  شیوخ  يارب  تیوه  بسک  ددصرد  هعماج  زا  يرشق  رهو  داهنره  یطیارش 

مدع -11 دـنکیم .  وجتـسج  هناگیب  تموکح  هشیدـناو و  گنهرف  رد  اردوخ  تیوهو  دوش  یم  کسمتم  هناگیب  هب  تفاـین  شیوخ  هعماـج 
تردقو هدیدرگ  تسس  هدیسوپ و  نوردزا  هک  تسا  يا  هعماج  نانمـشد ، یگنهرف  مجاهت  رباربرد  ریذپ  بیـسآ  هعماج  یعامتجا :  تلادع 
تلادـع تسا .  عماوج  نآرد  یعامتجا  تلادـع  مدـع  عماوج  یگدیـسوپ  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  دـشاب . هتـشادنار  تاـمجاهتاب  هلباـقم 
یـساسا نکرو  بالقنا  نوتـس  تسا . یعامتجا  ياهداهن  یگتـسویپ  بجوم  رگیدـکی و  اب  فلتخم  تاقبط  راشقا و  دـنویپ  لماع  یعامتجا 

ياـهناسنا صوصخ  هب  مدرم  همه  هک  یعاـمتجا  يداـصتقا و  تلادـع  هژیوب  تسا  تلادـع  میمعت  نیمأـت و  یعاـمتجا ، هدـنزاس  ياـهتکرح 
ندنام هدنز  ندش و  هدنز  ببس  ماکحالا " هایح  لدعلا   : " دومرف ع )  ) یلع ترـضح  لیلد  نیمه  هب  دنرادراکورـس  نآاب  رگبالقناو  مورحم 

ياهتکرحو یعامتجا  تلادع  زاس  تشونرس  نایرج  اب  نآ  یناسر  بیـسآو  یگنهرف  مجاهت  " 7  . " تسا تلادع  مدرم  نایمرد  ادخ  ماکحا 
دوش یم  رتمک  يریذـپ  بسآ  دـشاب  نیجع  يرتشیب  تلادـعاب  يداصتقا  ياه  درکلمع  هچ  ره  دراد .  میقتـسم  یگتـسویپ  هعماج  يداـصتقا 
لباق نآرق  ماکحا  ینآرق ، هعماجرد  رگید  نایب  هب  دـنک . یم  يرادـیاپ  تامجاهت  رباربرد  هتـسویپ  مه  هب  هعومجم  کی  تروص  هب  هعماجو 

، تلادع هدولاشرب  هدش  هتخاس  هتخیر و  یپ  طسق و  زا  رادروخرب  ینعی  تسا  لدـع  هب  لماعو  طسق  هب  مئاق  هعماج  ینآرق  هعماجو  تسارجا 
-12 دنا .  یهلا  ماکحا  هب  لمعو  داقتعا  هنیمز  هدننک  یفنودره  هدـیدپ  نیاو  دوب  دـهاوخ  رقف  رثاکت و  عطق  روطب  دـشابن  تلادـع  رگا  ینعی 

هعسوت زا  يرتسبرد  یعامتجا  یسایس ،  یگنهرف ، لالقتسا  هب  یبایتسدو  یلم  تیوهو  یمالسا  گنهرف  زا  تنایص  یگتفایان :  هعـسوت  رقف و 
تردق لالقتسا  تسا .  هجوت  لالقتسا و  دنمزاین  ینامرآ  ياهشزرا  ظفح  تساریذپ .  ناکما  يونعمو  يدام  تردق  بسکو  یگتفای  دشرو 

ياـنبمرب یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، داـعبارد  یجراـخو  یلخاد  تکرحاـیو  تسایـس  لـمع ، هنوگره  هراـبرد  تلم  کـی  هدارا  لاـمعا 
تیفرظو یعامتجا  ماجـسناو  ماکحتـساو  یملعو  یـسایس  يداصتقا ، ناوت  هچره  تسا  یهیدـب  دـشاب . یم  دوخ  حـلاصمو  عفاـنم  صیخـشت 

زا دـناوت  یم  رتهبو  رتشیب  نیاربانب  تسارتشیب .  زین  وا  لالقتـسا  دـشاب  رتیوق  دوخ  نوماریپ  ناـهج  اـب  هسیاـقمردو  رتشیب  تلم  کـی  یگنهرف 
تحت گنهرفرد  دروآ .  یم  دوجو  هب  یگتـسباو  يدنمزاینو ، دنیرفآ  یم  يدـنمزاین  رقف ، دـیامن .  عافد  دوخ  ياهروابو  هشیدـناو  گنهرف 

دنا هدومرف  هکنانچ  دنا  هتساخرب  تفلاخم  هب  رقف  شرتسگ  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئاو  (ص ) مرکا ربمایپو  هدیدرگ  موکحم  رقف  مالسا 
رقفلا مکدعی  ناطیشلا  دناوخ :  یم  ارف  ءاشحف  هب  سپسو  رقف  هب  ادتبا  ناطیش  دیامرف  یم  زین  میرک  نآرق  " 8" " ارفک نوکی  نارقفلا  داک  : "

یگتفایان هعـسوتو  رقف  هک  یطیارـشرد  دهد )  یم  نامرف  ءاشحف  هبو  دناوخ  یمارفرقف  يوس  هبار  امـش  ناطیـش  " ) 9 ... " ءاشحفلاب مکرمأی  و 
قادـصم نامه  نیا  هکد  راد  هارمه  هب  زینار  نانآ  صاخ  يژولوئدـیاو  گنهرف  دورو  هناگیب ، يژولونکتو  الاک  دورو  تسا  مکاح  روشکرب 

لباقو دنمشزرا  يدوخ ، تاناکماو  عبانم  اب  ثعبنمو  يدوخ  ياهرایعمو  اهشزرا  ساسارب  هعـسوتو  ییادزرقف  تسا .  یگنهرف  مجاهت  ینیع 
هدوب یگنهرف  مجاهت  زاس  هنیمز  زین  دوخ  نانآ ، تاناکماو  عبانم  هیاپرب  راوتـساو  هناـگیب  ياهـشزراو  اـهوگلارب  ینتبم  هعـسوتو  تسا  ققحت 

رد مهم  لماع  هس  گنجو  تراجت  ترجاهم ، گنج :  تراجت ، ترجاـهم ، -13 دروآ . یم  مهارف  ار  یگتفاین  هعسوتر  هعـسوت د  تابجومو 
ینیشن چوک  قیرط  زا  اهتلم  طسب  خیرات ، ياه  هنحـص  نیرتبلاج  زا  یکی  دنا .  هدوب  رگیدکی  اب  عماوج  یگنهرفدروخرب  يارب  خیرات  لوط 

شناد شرتسگ  طسب و  هنیمزو  هدوب  يرـشب  خیراترد  تبثم  تارثا  ياراد  دنچ  ره  ینیـشن  چوکو  ترجاهم  " 10." دشاب یم  زیمآ  تملاسم 
روشک و لـخاد  هب  هناـگیب  گـنهرف  لاـقتنا  لـماوع  هب  دـنناوت  یم  نیرجاـهم  یگنهرف  مجاـهت  طیارـشرد  نکل  تسا  هدروآ  مهارف  ار  ماوقا 
، الاک لاقتنا  اب  ناـناگرزابوراجت  دـننک .  یم  شقن  ياـفیا  اـهتلم  یگنهرف  دروخربرد  زین  گـنج  تراـجت و  دـندرگ .  لیدـبت  دوخ  هعماـج 
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یط ردو  تراجت  هلیسو  هب  هک  نیمز  قرـشم  ياهرازباو  اهالاک   . " دننک یم  لقتنم  مه  هبار  اهروشک  گنهرف  عقاورد  تامدخو  يژولونکت 
شرتسگ -14" 11  . " " دـندرک نوگرگد  ار  اپورا  یعاـمتجا  یگدـنز  یقرـش  یملع  راـثآ  زا  شیب  دـنتفای  هار  اـپورا  هب  بیلـص  ياـهگنج 

یب يوس  هب  ار  هعماج  یعامتجا ، ملاس  طباور  ندومن  یشالتمو  تاررقم  دودح ، نتـسکش  نیناوق و  نداهن  اپ  ریز  تارکنم :  داسف ، ءاشحف ،
تارکنمو داسف  شرتسگ  یگنهرف  نامجاهم  ياه  هویـش  زا  یکی  دزاس . یم  ریذـپ  بیـسآ  تدـش  هب  ارنآو  هداد  قوس  جرمو  جره  یتاـبث و 

تردق مجاهم  ياهبورکیم  رباربرد  هک  تسا  يرامیب  هعماج ي  اهیتشزو ، اهیژک  هب  هدولآ  هعماج  دشاب .  یم  یتاوهشو  یـسنج  طباور  هژیوب 
تروص هب  عورـشمان  طباور  یباجحدـب ، تارکنم ، ردـخم ، داوم  ءاشحف ، داـسف ، جـیورت  لـیلد  نیمه  هب   . تشاددـهاوخنار شیوخزا  عاـفد 
يدوبان یمالـسا ، میلاعترد  درادرارق .  یگنهرف  نامجاهم  ياهتیلاعف  هحولرـسرد  ام  یبالقنا  هعماـجرد  هدـش  يزیر  هماـنربو  هتفاـی  ناـمزاس 

ماوقاو اهتما  يدایز  تایآردو  تسا .  هدش  حرطم  یهلا  يدنمنوناقرد  یعامتجا  ریذـپان  رییغت  تنـس  کی  ناونع  هب  دـسفم ، دـساف و  هعماج 
دناب يرادا ـ  داسف  هوشر ـ  شرتسگ  تسا .  هدش  حرطم  نانآ  نیبرد  یـصاعم ، رباربرد  یتوافت  یب  اشحف و  داسف و  عویـش  لیالد  هب  هتـشذگ 

هنایروم نوچمه  قالخا ، فالخ  لامعاو  تارکنم  جاور  زینو  یـشکدوخ ـ  هناخزارارف ـ  قـالط ـ  يدزد ـ  ینکـش ـ  نوناـق  بلقت ـ  يزاـب ـ 
لماوعو للع  زا  یخرب  هک  نونکا  راوگرزب ، دنمجرا و  ردارب  دننک .  یم  ریذپبیسآار  نآو  دنروآ  یمرد  ياپزاار  هعماج  راوتـسا  ياهنوتس 

نامه لاح  ره  هب  یلو  تسین  يا  هداس  راک  زین  نآ  زا  يریگولج  هک  دـیاهتفایرد  ًامتح   . میدرک نایب  ار  گنهرف  مجاـهت  نوزفازور  تیقفوم 
نادرگ هنحـص  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  یماظتنا  يورین  تلود و  یماظن ، مجاهت  فالخرب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقمرد  دش  نایب  ًالبق  هک  هنوگ 
دیاقعو ینابم  اب  دـیاب  هکلب  تسین  ریذـپروز  رما  نیا  هک  دراد  راکورـس  مدرم  تاداقتعاو  اهروابو  اه  هشیدـنا  اب  گنهرف  اریز  دـشاب  ارجاـم 

یمن اهتلود  طسوت  تیدودحم  داجیا  رگید  نایب  هب  دروآ و  دیدپار  گنهرف  کی  یفنای  شریذپ  هنیمز  تریـصب  ترطفرب و  ینتبمو  ینالقع 
للع دـیاب  مجاهم  گنهرف  اب  ییورایوررد  . درک عافد  يدوخ  گنهرفو  اهـشزراز  تینوصم "ا   " داجیا اـب  دـیاب  هکلب  دـشاب  اـشگ  هار  دـناوت 
دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دبلط  یم  ینئمطم  راوتسا و  ياهراک  هار  يزاس  تینوصمو  درب  نیب  زا  ار  مجاهت  هدننک  دعاس  لماوعو 

یشفن یـسانشزاب  تقیقح  رد  تیوه  یبایزابو  تسا  زورما  لسن  ياهزاین  نیرت  مهمو  نیرت  یلـصا  زا  ییوج ، تیوه  تیوه :  یبایزاب  - 1 : 
دوصقمو تیاغ  دـنبایب - :  یلدتـسمو  نشور  ياهخـساپ  ریز  یـساسا  ياهـشسرپ  يارب  دـیاب  ام  ناناوج  دراد .  هدـهعرب  لـسن  نیا  هک  تسا 

؟ دنک یم  نییبتو  هیجوت  یتسه ، ماظنرد  ار  ناناوج  يدوجو  هفسلف  یلماع  هچ  تسیچ - ؟ لوقعم  تایحرد  نم  هاگیاج  تسیچ - ؟ یگدنز 
راـگدرورپدزن هک  یعیفر  هاـگیاج  زا  ار  ناوـج  اهـشسرپ ، نیا  هب  خـساپ  ؟ دـنرادروخرب یتـلزنم  تمارک و  ا یتسه ، ماظنرد  ناـناوج  اـیآ  - 

، گنهرف کـی  تخانـش  یگنهرف :  تیوه  كرد  - 2 دـناهر .  یم  يریذـپ  بیـسآ  ندوب و  یهت  نورد  جـنر  زا  ارواو  هدوـمن  نئمطم  ، دراد
تازایتما هب  دـیاب  ناوج ، لسن   . تساـهگنهرف ریاـس  هب  تبـسن  گـنهرف  نآ  ياـهیرتربو  اهـشزرا  ریهاـشم ، اـهیگژیو ، هب  تفرعم  تقیقحرد 

یلیلحت خـیرات   . دـشاب رادروخرب  ییالاب  سفن  هب  دامتعا  زا  هناگیب ، گنهرف  اـب  هلباـقمرد  اـت  دـشاب  انـشآ  شیوخ ، یلمو  یمالـسا  گـنهرف 
یـسایس تالداعمرب  هک  يریثأت  یمالـسا و  بالقنا  تیهام  یـسررب  هژیو  هبو  رـصاعم  ياه  گـنهرف  یقیبطت  تاـعلاطمو  يدوخ  گـنهرفو 

، يدوخ گنهرف  هب  تشگزاب  رما  نیا  ابو  دـنکیم .  مراقم  هناـگیب ، گـنهرف  ذوفن  رباربرد  ار  ناـناوج  Ə ̠ اد رـصاعم  ناهج  یعامتجاو 
لـصاح نآ  زا  یقیقد  تخانـش  دیاب  ادـتبا  يا ، هدـیدپ  ره  اب  هلباقم  يارب  يزیتس : برغ  هنیمز  یـسانش  برغ  - 3 دوب .  دهاوخ  ریذـپ  ناکما 
گنهرف نیا  یقیقح  رهوجو  نطاب  درکلمع ، تیهام ، تخانـش  موهفم  هب  یـسانش  برغ  درک .  ایهم  ار  مزال  ياهراک  وزاس  ناوتب  اـت  هدومن 

يانعم هب  برغ ، گنهرف  لدتـسمو  قیمع  تخانـش  دنتـسین .  فوطعم  نادنچ  نوردو  نطاب  هب  دنتـسهارگرهاظ  ًابلاغ  نوچ  ناناوج ، تسا . 
، لزلزت ساسحا  تدش  هب  نورد  زا  نیمز ، برغم  دنبای ، هار  نآ  نورد  هبو  دـنریگرب  هدرپ  نآ ، هدـنبیرف  رهاظ  زا  دـنناوتب  اهنآ  هک  تسا  نیا 

يا هدننک  ءاضرا  هفـسلفو  دشخبب  نتـسیز  يارب  یموهفم  انعم و  شیوخ ، ناوج  لسن  هب  تسین  رداق  اریز  دنک .  یم  ندش  یهتو  یگرمزور 
هنوـگچ  " ره اـبدوب  دـهاوخن  رداـق  دـنک ، یم  یگدـنز  هچ  يارب  دـنادن  هـک  یـسک  " هـچین هـتفگ  هـبو  دـیامن . نییبـت  ناـنآ ، یگدـنز  يارب 

عالطا يارب  ( 2  ) نایبرمو 1372)ص 68 ءایلوا  نمجنا  تاراشتنا   ) ناناوجو ناناوج  لـیاسم   : دـمحم درف ، يرایادـخ  ( 1"  ) 12." دزاسب " يا

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 686 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ياهراتفر هوکش ، داژن ، یباون  رتکد  ( 3  ) تاعالطا 1364 هسسوم  دشر ، یسانش  ناور  ربکا ، یلع  داژن ، يراعـشرتکد  هبدوش :  عوجر  رتشیب 
، تیبرت تاراشتنا  ) ناوجون يایند  اضر ، دـمحم  یفرـش ، ( 4  ) 1362)ص 128 راکتبا تاراشتنا   ) ناناوجونو ناکدوکرد  راـجنهانو  راـجنهب 

خیرات رکبورفنراـب ، ( 6  ) ناـناوجونو ص 117 ناـکدوکرد  راـجنهانو  راـجنهب  ياـهراتفر  هوکـش ، داژن ، یباون  رتکد  ( 5  ) ص 306 (1370
دمحم یمیکح  ( 8  ) ص 30  ، ملکلارردو مکحلاررغ  ( 7  ) ص 307 نارهت ) ینرـشن ـ  لوا  دلج   ) نایفـسوی داوج  همجرت  یعامتجا ، هشیدنا 

(11  ) لوا ص 2 دلج  یعامتجا ، هشیدـنا  خـیرات  رکبورفنراب ، ( 10  ) هیآ 268 هرقب  هروـس  میرک  نآرق  ( 9  ) ص 308 دـلج 4  هایحلا ، اضر ،
،ص 68 یگدنز مراهچ  يورین  ناوج و  اضردمحم ، یفرش  رتکد  نامه ص 306 

هدنرادزاب وگخساپ و  دیاب  یعجرم  هچ  تسا ؟ هعسوت  لاح  رد  زوربزور  یمالسا  يروشک  رد  تلع  هچ  هب  دشاب  یم  مارح  مالـسا  رد  کیزوم  هچنانچ 
؟ دشاب

شسرپ

وگخساپ و دیاب  یعجرم  هچ  تسا ؟ هعسوت  لاح  رد  زوربزور  یمالسا  يروشک  رد  تلع  هچ  هب  دشاب  یم  مارح  مالـسا  رد  کیزوم  هچنانچ 
؟ دشاب هدنرادزاب 

خساپ

ود هب  یقیسوم  یلک  روطب  تسا ، هدیدرگ  يربهر  مظعم  ماقم  و  ینیمخ ( ماما  ترـضح  زا  هک  یتائاتفتـسا  اب  قباطم  یقیـسوم ، اب  طابترا  رد 
یم مارحاـهنآ  هب  نداد  شوگ  نتخاون و  هک  تسا ، بعل  وـهل و  سلاـجم  بساـنم  برطم و  هک  ییاـه  یقیـسوم  .1 دوش :  یم  میـسقت  مسق 

هک تفگ  ناوت  یمن  نیاربانب  درادن . لاکـشا  اهنآ  هب  نداد  شوگ  نتخاون و  درادـن . ار  لوا  مسق  ياه  یگژیو  هک  ییاه  یقیـسوم  .2 دشاب .
رد نآ  هعسوت  تلع  اما  و  دوشیم . میـسقت  هتـسد  ود  هب  دمآ ، الاب  رد  هک  یحیـضوت  نامه  اب  قباطم  هکلب  تسا . مارح  یلک  روطب  یقیـسوم 
ریغ یحیرفت و  یمرگرس ، یگنج ، یشیامن ، يرنه ، فلتخم  فراصم  يارب  رازبا  هلیسو و  نیا  زا  هدافتـسا  هک  تسنیا  یمالـسا ، ياهروشک 

يرتشیب ناهاوخ  یقیسوم  هچ  ره  اضاقت ، هضرع و  نوناق  قبط  رگید  ترابع  هب  و  دراد . مدرم  نیب  رد  يدایز  نادنم  هقالع  نارادفرط و  نآ ،
یقیسوم رگناریو  بّرخم و  شقن  هب  هجوت  اب  هتبلا  ددرگ . یم  مهارف  رتشیب  مه  نآ  جیورت  شرتسگ و  هنیمز  دنک ، یم  ادیپ  يرشب  هعماج  رد 

زا و  دـنوش ؛ لیاق  قرف  هلیـسو  نیا  زا  بّرخم  حیحـص و  هدافتـسا  نیب  یمالـسا ، ياهروشک  نیلوؤسم  هک  تسا  مزال  مارح ، برطم و  ياـه 
هک دنتـسه ، یتـلودریغ  یتـلود و  ياههاگتـسد  تقیقح  رد  وگخـساپ  عـجرم  و  دـنروآ . لـمعب  يریگوـلج  لذـتبم  ياـه  یقیـسوم  جـیورت 

بسانم ياهدروخرب  هتبلا  دوش . هداد  جرخ  هب  يرتشیب  تقد  يریگتخس و  رما  نیا  رد  دیاب  و  دنشاب . یم  دراوم  نیا  يارب  زّوجم  ةدننکرداص 
، زین اتـسار  نیا  رد  یئاـضق  یماـظتنا و  ياـهورین  ینوناـق  ياـهدروخرب  نینچمه  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تهج  رد  نینمؤـم  ۀـمه 

. دشاب یم  رثؤم  ًاملسم 

؟ دنکیمن مادقا   ... اه و يد  یس  زاجمریغ و  لذتبم و  ياه  سکع  يروآ  عمج  هب  تموکح  ارچ 

شسرپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 687 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنکیمن مادقا   ... اه و يد  یس  زاجمریغ و  لذتبم و  ياه  سکع  يروآ  عمج  هب  تموکح  ارچ 

خساپ

زکارم يروآ  عمج  ییاسانـش و  لابند  هب  دیاب  هک  هتفای ، شرتسگ  ردقنآ  لذـتبم  ياه  يد  یـس  ملیف و  سکع و  شخپ  رـضاح ، لاح  رد  . 1
شرتسگ اب  هزرابم  یـساسا  هار  . 2 تسا . هدـش  یلکـشم  راک  يد ، یـس  شورف  ياه  هزاغم  لرتنک  رگید  و  دـننک . تّمه  اـهنآ  ریثکت  هیهت و 

عیزوت هیهت و  اب  ینعی  تسا . هتفرشیپ  تاناکما  دیدج و  ياهشور  زا  هدافتسا  اب  یمالسا ، حیحص و  یگنهرف  راک  هعماج ، رد  لاذتبا  گنهرف 
تیافک یئاضق  دروخرب  يروآعمج و  طقف  و  تفر . اهنآ  اـب  هزراـبم  گـنج و  هب  دـیاب  هدـنزاس ، عورـشم و  بوخ و  راون  ملیف و  يد و  یس 

یهللا و بزح  زوسلد و  دارفا  دوجو  مه  زاب  قوف ، بلاطم  ۀمه  اب  . 3 دوش . یمن  يراذگ  هیامرس  بوخ  هنیمز  نیا  رد  هنافسأتم  و  دنک . یمن 
زکارم هب 110 و  دـیناوت  یم  دـیراد ، غارـس  یّـصاخ  دروم  رگا  و  تسا . يراودـیما  ۀـیام  یئاضق ، یماظتنا و  ياهورین  نیب  رد  ّتیلوؤسم ، اب 

. دیهد عالّطا  طبریذ ،

یم نامزاس  داهن و  مادک  ةدهع  هب  عضو  نیا  یگدیسر  نمض ، رد  هدرک و  نایب  ار  نآ  تلع  هعماج  رد  نانز  باجح  شارخلد  دب و  تیعضو  هب  هجوت  اب 
؟ دشاب

شسرپ

داهن و مادک  ةدهع  هب  عضو  نیا  یگدیسر  نمض ، رد  هدرک و  نایب  ار  نآ  تلع  هعماج  رد  نانز  باجح  شارخلد  دب و  تیعضو  هب  هجوت  اب 
؟ دشاب یم  نامزاس 

خساپ

رگا و  تسا . ریدقت  نیسحت و  لباق  هعماج ، رد  نارتخد  نانز و  شـشوپ  باجح و  دعاسمان  تیعـضو  ربارب  رد  یلاعبانج  تیلوؤسم  ساسحا 
دننامه زین  ام  دبای . یم  دوبهب  تیعضو  کش  نودب  دننک ، هشیدنا  نآ  ةرابرد  و  دننک ، هجوت  مهم  نیا  هب  نارـسپ ) نارتخد و   ) ناناوج داحآ 

لمأت و هب  ار  روشک  میهف  ناناوج  رگید  امش و  و  میوش ، یم  ادصمه  اونمه و  امش  اب  و  میتسه ، یـضاران  نارگن و  دوجوم  تیعـضو  زا  امش 
میناد یم  مزـال  مییوگب ، نخـس  رما  نیا  لـلع  تلع و  ةراـبرد  هکنآ  زا  لـبق  میناوـخ . یم  ارف  صوـصخ  نیا  رد  قـیقحت  هعلاـطم و  و  رکفت ،

صخشم نیرت و  یساسا  هعماج ، ره  ياه  تنیز  سابل و  ششوپ و  زیزع ، تسود  مینک . ضرع  ششوپ  باجح و  صوصخ  رد  یتاحیضوت 
سابل و هب  هجوت  اب  دوش . یم  هتخانش  هعماج  نآ  هناشن  لبمس و  ناونع  هب  و  دیآیم ؛ مشچ  هب  هلـصافالب  هک  تسا ، هعماج  کی  لکـش  نیرت 

ضحم هب  هک  تسا ، یمالـسا  هعماج  ۀـناشن  رداچ  ًالثم  داد . صیخـشت  ار  هعماـج  عون  ناوت  یم  هعماـج ، دارفا  شیاریپ  شیارآ و  شـشوپ و 
، ناضمر كرابم  هام  رد  نتفرگ  هزور  لثم  يرگید  لماوع  زا  میهاوخب  رگا  یلو  دنتسه . ناملسم  هعماج  نیا  دارفا  دیمهف  ناوت  یم  هدهاشم 
. دبای یمن  زورب  دومن و  لوا  ۀلهو  رد  هک  ارچ  داد ؛ صیخشت  ار  هعماج  ندوب  یمالسا  ناوت  یمن  تعرـس  هب  میهد ، صیخـشت  ار  هعماج  عون 

ناـنز رب  طلـست  قـیرط  زا  دـننک  یم  شـالت  ناملـسم ، عـماوج  رب  ندرک  ادـیپ  هطلـس  هبلغ و  يارب  زین  يرامعتـسا  ياهتردـق  تهج  نیمه  هب 
نانز هلأسم  ریازجلا ، ۀعماج  رب  طلست  يارب  هسنارف  نارگرامعتسا  دننک . ادیپ  هطلس  هعماج  رب  یمالسا  ششوپ  باجح و  نتشادرب  و  ناملسم ،

ماجنا یناوارف  ياهـشالت  رداچ  اب  هلباقم  يارب  و  دنتـشاد ، صرح  يریازجلا  نز  باـجح  فشکرب  و  دـنداد ، رارق  تیمها  لوا  فیدر  رد  ار 
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وا زا  ار  رداچ  نشج و ،... سلاجم  هب  نانآ  ندرب  و  نانآ ، هب  کمک  و  هنـسرگ ، ریقف و  ناملـسم  نانز  ریقحت  اب  دـندرک  شالت  ناـنآ  دـنداد .
برض کی  دننک . هضرع  اپورا  زا  يا  هولج  ناونع  هب  و  دنناشکب ، نابایخ  رازاب و  هب  ار  وا  نایرع  فوشکم و  يا  هرهچ  اب  سپـس  و  دنریگب ؛

مهم هدمع و  لماع  ، زیزعردارب ( 1."  ) دمآ دـهاوخ  نآ  لابند  هب  زیچ  همه  میریگب ، تسد  رد  ار  اهنز   : " دـیوگ یم  ییاپورا  یمیدـق  لثملا 
تسا هتفایرد  یبوخب  رامعتسا  تسا . رامعتـسا  نیگنـس  هئطوت  هب  طوبرم  لوا  ۀلهو  رد  نانز ، شـشوپ  باجح و  راجنهبان  دب و  تیعـضو  رد 

روطنامه تسا ؛ باجح  فشک  ششوپ و  يدوبان  قیرط  زا  زین  نانز  رب  طلست  و  تسا . ریذپ  ناکما  نانز  قیرط  زا  اهنت  عماوج ، رب  طلست  هک 
ندرب نیب  زا  و  نآ ، ندـش  تیمها  یب  ندـش و  گنرمک  باجح و  فشک  زین  هزورما  داد . رارق  شیوخ  هماـنرب  رد  ار  رما  نیا  ناـخاضر  هک 

اب دهاوخ  یم  رامعتـسا  دنا . هدرک  يزیر  همانرب  نآ  يارب  تدش  هب  هک  تسا  يرامعتـسا  ياه  همانرب  فادها و  زا  یباجح ، یب  یتشز  حبق و 
هطلس و  تسا ، هدش  خسم  تیوه و  یب  نز  باجح  یب  نز  دزاس . یهت  ناشدوخ  ینید  تیوه  زا  ار  ناملسم  نانز  یمالسا ، شـشوپ  فذح 

حالـص و زین  نانز  حالـصا  حالـص و  هکنانچمه  تسا . هعماج  رب  هطلـس  هلزنم  هب  نانز  رب  هطلـسو  دوب ؛ دـهاوخ  ریذـپ  ناـکما  یتحارب  وا  رب 
؛ دیسرن رمث  هب  نانز  یهارمه  مدع  لیلد  هب  دادرخ  بالقنا 15   : " دیوگ یم  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  دراد . لابند  هب  ار  هعماج  تداعس 

شیب بتارم  هب  هعماج  داسف  حالـصا و  رد  نانز  ( 2."  ) دنتشاد روضح  نآ  رد  نانز  نوچ  دیـسر ، يزوریپ  هب  نمهب 57  هب 22  یهتنم  مایق  و 
يوس زا  و  دـنزرو ، یم  تفلاخم  ای  و  دـننک ، یم  یهارمه  تکراشم و  هعماج  لیاسم  رد  ناـشدوخ  فرط  کـی  زا  دـنراد . شقن  نادرم  زا 
هعماج ظفح  دنراد . یساسا  شقن  هنحص ، زا  اهنآ  ندرک  جراخ  ای  هنحـص ، هب  دوخ  نادنزرف  ناردارب و  نادرم و  ندروآ  نادیم  هب  رد  رگید 

و دوش ، یم  یلمع  نانز  ندش  دساف  اب  زین  هعماج  داسف  شـشوپ . باجح و  ظفح  اب  نانز  ندنام  حـلاص  و  دوش ، یم  ققحم  نانز  حالـصا  اب 
ياه همانرب  زا  یباجح ، یب  جیورت  یمالـسا و  باجح  اب  هلباقم  يارب  يراذگ  هیامرـس  اذل  شـشوپ . باجح و  نتـشادرب  اب  نانز  ندش  دساف 

یلخاد رظن  زا  هک  يرگید  لماع  تسا . برغ  هبناج  همه  یگنهرف  مجاهت  یلعف ، ناماسبان  تیعضو  رد  هدمع  لماع  و  تسا . رامعتسا  نالک 
اب هعماج ، ناراکردنا  تسد  نالوؤسم و  دروخرب  تسردان  ياهـشور  تسا ، رثؤم  هعماج  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  دعاسمان  تیعـضو  رد 

ینید و ياه  هزیمآ  رب  ینتبم  و  یملع ، قیمع و  هدـش ، باسح  یلوصا ، تسرد و  حیحـص ، اهدروخرب  ًـالوصا  تسا . یعاـمتجا  لـضعم  نیا 
اهنت و  تسا ؛ هتشاد  سکع  یفنم و  راثآ  زین  یهاگ  و  هتشاد ، رثا  رتمک  نونکات  هلباقم  ياهـشور  تسین . ترطف  یحو و  شخب  تایح  میلاعت 

میـسرت و نآ  شخب  نایز  بّرخم و  راـثآ  لـماوع و  لـلع و  يا ، هشیر  تروص  هب  رتمک  و  تسا ، هدـش  هتخادرپ  دارفا  اـب  یکیزیف  هلباـقم  هب 
یندـش لح  لضعم  نیا  ییاضق ، یماظن و  یماظتنا ، دروخرب  اب  اهنت  و  تسا ، یناگمه  هفیظو  کی  عضو  نیا  اـب  هلباـقم  تسا . هدـش  ریوصت 
هلباقم ناکما  تفای ، شرتسگ  یتقو  یلو  درک ؛ هلباقم  نآ  اب  هنارادمروز  ياهـشور  اب  ناوت  یم  دـشاب ، دودـحم  لضعم  هک  ینامز  ات  تسین .

ات تسا ؛ یناگمه  یعمج و  یتمه  دنمزاین  یمالـسا ، سدقم  شـشوپ  ءایحا  هعماج و  ياضف  يزاس  ملاس  نیاربانب  دوش ؛ یم  بلـس  یکیزیف 
ای بالقنا  کی  یـسانش  هعماج  یـسررب  رتشیب ر ك :  عالطا  تهج  . 1 ذـخآم :  عبانم و  دوش . یقلت  تشز  حـیبق و  باجح  فشک  رورم  هب 

شقن  " بلطم " یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ   : " هب دـینک  عوجر  ،ص33-47  هدنبات همجرت  ، نوناف ستنارف  هتـشون  ، ریازجلا بالقنا  مجنپ  لاس 
" يا هنماخ  تیآ ا ... ترضح  يربهر ، مظعم  ماقم  هاگدید  زا  نز   " زین "و  رصاعم ؛  هرود  رد  ناریا  نانز 

دالب فالخرب  دنک  یمن  يرازگ  هیامرس  صوصخ  نیارد  یمالسا  يروهمج  تلود  ارچ  دراد  دوجو  رتمک  هبرجتابو  داوساب  یناحور  مورحم  قطانم  رد 
؟ دنبلطن يزیچ  مدرم  زا  ات  دهد  یمن  لوپ  نویناحور  هب  تلود  ارچ  هکنیاو  رفک 

شسرپ

دنک یمن  يرازگ  هیامرـس  صوصخ  نیارد  یمالـسا  يروهمج  تلود  ارچ  دراد  دوجو  رتمک  هبرجتابو  داوساب  یناحور  مورحم  قطاـنم  رد 
؟ دنبلطن يزیچ  مدرم  زا  ات  دهد  یمن  لوپ  نویناحور  هب  تلود  ارچ  هکنیاو  رفک  دالب  فالخرب 
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خساپ

ياملعو عجارم  دنک  یمن  نیمأت  ار  شا  هنیزه  یمالـسا  يروهمج  تلود  یتح  یتلود  چـیه  زا  هیملع  ياه  هزوحو  هعیـش )  تیناحور (  داهن 
اهنآ ارچ  هکنیا  اـما  یبیاـعمو  دراد  مه  ینـساحم  هتبلا  دـنرادن . سلجمرد  يا  هجدوـب  فـیدرو  هدرکن  هنیزه  تساوـخرد  تـلود  زا  هزوـح 
رتفد تاغیلبت ،  رتفد  یمالـسا ،  تاغیلبت  نامزاس  دینک (  اهنآ  اب  هبتاکمو  دـینک  لاؤس  ناتدوخ  یلحمو  یتلود  نیلؤسم  زا  دـنک  یمن  کمک 

ار اهنآ  یگدـنز  نیمأت  هک  تسا  ام  هفیظو  دـننکن  تساوخرد  مه  اهنآ  رگا  مرتحم  بالط  ياه  هنیزه  هب  ام  ندرک  کمک  اما  هعمج )  ماـما 
یم نیمأت  نید  هب  دـنمقالعو  نمؤم  ياه  هدوت  زا  اـه  هزوح  ياـه  هنیزه  هشیمه  نـآلا .  هچو  هتـشذگ  هچ  تسین  نیا  زج  یهار  نوچ  مینکب 

روضح دهـشمو  مق  لثم  یملع  زکارم  رد  هچو  ناتدوخ  رهـشرد  هچ  امـش  دوخ  یلحم  نویناحور  املع و  هب  هعجارم  - 1 هتکن :  تسا .  هدش 
تاـناکما زا  یـضعب  نیمأـت  يارب  یلحم  یتـلود  نیلوئـسم  هب  امـش  دوخ  هعجارم  اهاتـسور 2- اهرهـش و  هب  نویناـحور  مازعا  تـهج  دـنراد 
نویناحور هاگچیه  هکنیا  رگید  هتکن  هللاءاشنا )  ) دوش هتساک  تالکشم  زا  تسا  نکمم  مدرم  يراکمه  اب  هتبلا  بسانم ،  نکـسم  ًاصوصخم 

 . سکعرب هن  دنتـسه  نویناـحور  هب  جاـتحم  دوخ  ینید  تاروما  رطاـخب  مدرم  دـینادب  ار  نیا  درک .  دـنهاوخنو  هدرکن  بلط  يزیچ  مدرم  زا 
زا دـنا  هدرک  کمک  نویناحور  هب  مدرم  رگاو  دراد  راکورـس  نویناحور  اب  هتـسویپ  گرم  هظحل  ات  دـلوت  ماگنه  زا  نمؤم  ناسنا  کی  نوچ 

مهس کی  دوش  یم  ود  رب  میسقت  لام  مجنپ  کی  هک  هدش  ماجنا  تسا  هدوب  سمخ  تخادرپ  نامه  هک  هدوب  ناشدوخ  یعرش  هفیظو  قیرط 
یم رارق  نویناحور  رایتخا  ردو  دوش  یم  هیملع  ياه  هزوح  فرص  هک  تسا  ع )  ) نامز ماما  هب  طوبرم  مهس  کیو  ریقف  ياهدیس  هب  طوبرم 

. دریگ

؟ دیتسه رورغم  یلیخ  ناتدوخ  هب  امش  هک  نآ  دوجو  اب  تسا  دایز  داسف  هعماج  رد  تسا  یمالسا  تموکح  هک  نیا  اب  ارچ  1 ـ

شسرپ

؟ دیتسه رورغم  یلیخ  ناتدوخ  هب  امش  هک  نآ  دوجو  اب  تسا  دایز  داسف  هعماج  رد  تسا  یمالسا  تموکح  هک  نیا  اب  ارچ  1 ـ

خساپ

هار رد  شالت  منک  یم  ضرع  يا  هتکن  اما  دراد . دوجو  یعامتجا  داسف  بیطخ و  رورغ  نیب  تسا  يا  هطبار  هچ  هک  میدـشن  هجوتم  ًاقیقد  ام 
کی ناونع  هب  مه  امـش  تسا و  یهلا  فیلاکت  نیرتگرزب  زا  یهلا  ظعاوم  نایب  یعامتجا و  ضیعبت  یـصخش و  داسف  عفر  حلـص و  يرارقرب 

هب تبـسن  هعماج  راشقا  دارفا و  همه  زا  اهنامز و  همه  رد  تسا  یناگمه  هفیظو  نیا  دینک و  شالت  دیاب  اهتلیـضف  هب  دنمقالع  ناملـسم  ناسنا 
هرهم زا  گرزب  کچوک و  ءازجا  مامت  دـیاب  نآ  حیحـص  تکرح  يارب  هک  تسا  نیـشام  کی  لثم  هعماـج  ًـالوصا  يدرف ، ياـضتقا  ناوت و 
يداع درف  کی  هک  امش  نم و  زا  نآ  دارفا  همه  هک  دوش  یم  هزیکاپ  حلاص و  هعماج  کی  یتقو  دشاب ، ملاس  دیاب  هدند  هبعج  ات  هتفرگ  خرچ 
ینمؤم هاوخ و  تلادع  یصخش  هللاءاشنا  هک  یلاعترضح  صخـش  ایآ  دنـشاب  حلاص  نارازگراک  ناریدم و  حطـس  نیرتالاب  ات  میتسه  هعماج 
یهاتوک وا  يدب  عفر  رد  رگا  تسا  يدرف  یعامتجا و  داسف  عون  کی  دوخ  هک  دشاب ، دب  امش  ياقفر  زا  یکی  ای  امش و  هیاسمه  رگا  دیتسه 

هک لـیباق  لـیباه و  تـقلخ  لوا  زا  نآرق  حیرــصت  هـب  زیزع  ردارب  دـیراد . اـمتح  هـک  دـیرادن ؟ تیلوئــسم  دـیهدن  رکذـت  لقادـح  دـینک و 
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نم تلاسر  اما  دوب  دهاوخ  مه  هدنیآ  رد  تسا و  دوجوم  زونه  هک  مه  نآلا  ات  تفرگ و  لکـش  مه  داسف  دندوب  ناهج  هداوناخ  نیرتکچوک 
میشاب و اشوک  نآ  تالکشم  عفر  رد  ناوت  تردق و  مامت  اب  هک  تسا  یناگمه  هفیظو  تسین  هعماج  رد  دوخ  ندرک  اهر  رشب  مامت  امش و  و 

ناماما و  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  رگم  دوبن ، داسف  (ع ) میهاربا یـسیع و  لثم  رگید  ءاـیبنا  ناـمز  رد  رگم  میناوتن  ًاـمامت  هب  تسا  نکمم  یتح 
ردق هب  مه  دیـشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  تسین . ندرک  اهر  ام  هفیظو  نکل  دینک . هعلاطم  ار  خـیرات  امتح  دوبن ، داسف  تالکـشم و  موصعم 

رد امش  رگم  میراذگب  مه  رانک  ار  اهیدب  اهیبوخ و  میشاب و  هتـشاد  فاصنا  هشیمه  دیدنبن  اهیبوخ  رب  مشچ  امـش  ًایناث : دیـشچ  دیاب  یگنـشت 
یم لاکـشا  یب  حلاص و  دصرد  دـص  ار  زیچ  همه  لیـصحت  ای  راک  لحم  رد  ناتدوخ و  رهاوخ  ردارب و  رد  هداوناخ و  رد  ناتناتـسود و  نیب 
ایآ سانشب  زیچ  نآ  دوخدض  هب  ار  يزیچره  ًاثلاث : دینیبب . ار  اهراخ  طقف  یشاب و  نیب  دب  اهنآ  هب  یلک  روط  هب  دیاب  دراد  لاکشا  رگا  دیناد و 
وا همکاحم  قح  درک  یم  فداصت  نابایخ  رد  ای  درک و  یم  زواجت  تلم  سومان  اب  ییاکیرمآ  کی  رگا  هک  هاش  هتـسباو  تموکح  رد  اـعقاو 
هک یتزع  نیا  رطاخب  ءادهـش  ماما و  حور  هب  دیابن  ایآ  یبنجا  راشتـسم  رازه  نیدنچ  روضح  اب  رتالاب و  نیا  زا  تلذ  ایآ  دیتشادن  ناریا  رد  ار 

نایب لاجم  هک  رگید  تبثم  هتکن  نارازه  میتسرفب و  دورد  دـندروآ  نوریب  ام  نت  زا  ار  اـکیرمآ  یگدرب  تلذ و  ساـبل  هکنیا  دـنداد و  اـم  هب 
. دش یم  دراو  اهنآ  رایتخآ  اب  اهنآ  نیرتگرزب  ات  لیاسو  نیرتکچوک  زا  میتشادـن  ار  امیپاوه  کی  ریمعت  تأرج  یتح  مینک . وگتفگ  تسین و 
يدام و لـئاضف  ردـقچ  توغاـط  تموکح  ياـهلاس  لوط  رد  رگم  میدوب . ناـگناگیب  هب  ضحم . یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، یگتـسباو 

هتبلا ناگناگیب و  تموکح  لاس  اهدـص  اب  تسا  هسیاقم  لباق  ایآ  رایع  مامت  گنج  لاـس  بالقنا 8  لاس  لوط 25  رد  تشاد  دوجو  يونعم 
تدهاجم شالت و  دنوادخ و  يرای  هب  هللاءاشنا  هک  تسا  دایز  هلـضاف  هنیدم  اب  هلـصاف  دراد و  دوجو  داسف  تالکـشم و  زونه  هک  هتبلا  دص 

ناریدـم نیلوئـسم و  رگم  زیزع : ردارب  ًاعبار  تفر . میهاوخ  شیپ  هب  راشقا  ماـمت  رد  هدازآ  تسود و  نهیم  زوسلد و  اـهناسنا  یلمع  یملع و 
امک دنتـسه  دـب  بوخ و  دارفا  هنوگ  همه  روشک  ناریدـم  نایم  رد  هتبلا  هک  دـننک ، یم  نییعت  نویناحور  ای  نابیطخ و  ناـظعاو و  ار  هعماـج 

دیـشاب لیام  رگا  تسا . هدرک  خیبوت  ار  اهنآ  هغالبلا  جـهن  رد  هک  دـندوب  قیالان  دارفا  اهناسنا و  مه  (ع ) یلع ربمایپ و  تموکح  نارود  هکنیا 
 . مییامن وگتفگ  امش  اب  کیدزن  زا  ات  دیروایب  فیرشت  هدش  رکذ  سردآ  هب  میسرب  ناتتمدخ  يروضح 

؟ دیهد حیضوت  ًافطل  دوش ؟  یمن  نیودت  دیاب  هک  روطنآ  نآ  شرتسگ  مدع  داسف و  زا  يریگولج  صوصخ  رد  ییاه  همانرب  ًاساسا  ارچ 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ًافطل  دوش ؟  یمن  نیودت  دیاب  هک  روطنآ  نآ  شرتسگ  مدع  داسف و  زا  يریگولج  صوصخ  رد  ییاه  همانرب  ًاساسا  ارچ 

خساپ

ددرگ یم  داجیا  اهراک  رد  هک  یئاهیناماسبان  مامت  دوش  یم  هتفگ  يرگناریو  بیرخت و  هنوگ  ره  هب  تسا  حالـص  نآ  لباقم  هطقن  هک  داسف 
داسف و اب  هلباقم  رد  يددـعتم  تایآ  میرک  نآرق  رد  تسا .  داـسف  قادـصم  یعاـمتجا  يدرف و  لـئاسم  لـک  رد  اـهطیرفت  اـهطارفا و  همه  و 

یم هیآ 25  دـعر  هروس  رد  تسا .  هتفرگ  رظن  رد  شیارب  اپ و … تسد و  عطق  مادـعا و  نوچ  ینیگنـس  تازاجم  هک  ضر  ـالا  یف  هدـسفم 
یم ندرک  مکحم  زا  سپ  ار  یهلا  دهع  هکنانآ  و  همجرت :  راّدل »  اؤس  مهل  ًهنعللا و  مهل  کلوا  ضرالا  یف  نودـسفی  لصوی و  نا   : » میناوخ

يدب تساهنآ و  يارب  تنعل  دنیامن  یم  داسف  نیمز  يور  رد  دننک و  یم  عطق  هداد  ار  نآ  يرارق  رب  روتسد  ادخ  هک  ار  ییاهدنویپ  دننکش و 
هکیلاح رد  دندونـشخ  ایند  یگدـنز  هب  اهنت  ضر  الا  یف  نادـسفم  نانکـش و  نامیپ  دـیوگ :  یم  هیآ  تسا .  ترخآ  يارب  نانآ  تازاـجم  و 
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نآ تسا و  رتگرزب  هک  يرگید  ناهانگ  داسفا و  داسف و  ثحب  رگید  تایآ  رد  تسین .  شیب  زیچاـن  یعاـتم  ترخآ  ربارب  رد  اـیند  یگدـنز 
ایند و رد  باذع  هدعو  هدروآ  نایم  هب  تبحص  دنتـسه  نانکـش  نامیپ  نامه  هک  نیملـسم  رما  ّیلو  وا و  نیـشناج  لوسر و  ادخ و  اب  گنج 

ینعم ضرالا  یف  داسف  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  یبوخ  هب  فلتخم  ياـه  هروس  رد  نآرق  همیرک  تاـیآ  عومجم  زاو  تسا .  هداد  ترخآ 
یباـجح یب  یباـجح ،  دـب  بعل  وـهل و  سلاـجم  هدـننک  ریاد  تارکنم  اـشحف و  نیجورم  نوـعرف  تیاـنج  دـننام  دراد  یعیـسو  هدرتـسگ و 

داسفإ نیمز و  رد  داسف  هک  درک  لوبق  دیاب  دیدومرف و  هراشا  امـش  هبترم  کی  هک  درب  مان  ناوت  یم  هک  رگید  قادصم  اهدص  یـشورفمک و 
رد عامتجا و  حطس  رد  هکلب  دوش  یمن  فقوتم  اجکی  رد  تسین و  یعـضوم  هنافـسأتم  هک  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  رد  تسا  یتیعقاو  کی 

دوش و یم  ریگ  همه  هدرک و  ادـیپ  شرتسگ  دوز  كاـنرطخ  يرـسم و  بورکیم  دـننام  هورگ  کـی  زا  دـنکیم و  ادـیپ  شرتسگ  نیمز  يور 
ار داسف  يولج  دش و  لسوتم  نکمم  ۀلیـسو  ره  هب  یقالخا  یعامتجا و  دسافم  ندرک  نک  هشیر  يارب  دـیاب  سپ  دزاس  یم  هدولآ  ار  هعماج 

تابجاو زا  هک  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شوخ  ناـبز  هب  لوا  دومن .  ارجا  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  طیارـش  عیزوت  هب  تفرگ و 
دش لسوتم  گنج  هب  لمع  تدش  هجرد  نیرخآ  هک  یگنهرف و …  يرکف و  حطس  ءاقترا  زردنا و  دنپ و  تحیـصن و  و  تسا !  هدش  كرت 

ینعمب نیمز  يور  رد  داـسف  هب  نداد  ناـیاپ  ناربماـیپ  تثعب  گرزب  فادـها  زا  یکی  هـک :  دوـش  یم  مـه  هدافتـسا  نـیا  نآرق  تاـیآ  زا  و  . 
موق نآ  داسف  ربارب  رد  بیعش  تعطتساام  حالص  الا  دیرا  نإ  دیوگ :  یم  ع )  یسوم (  نز  ردپ  بیعش  لوق  زا  هک  اجنآ  تسا  هدوب  شعیسو 

نآرق سپ  منک .  حالـصا  مزیخرب و  داسف  اب  هزراـبم  هب  مراد  تردـق  رد  هک  اـجنآ  اـت  هک  تسا  نیا  نم  فدـه  اـهنت  دـیوگ «  یم  شک  رس 
داسف هنوگ  ره  زا  ار  هعماج  هلحم و  ماوقا و  هداوناخ و  سپس  درک و  عورش  دوخ  زا  ناوت  دّح  رد  دیاب  هک  تسا  هدومن  نشور  ار  همه  هفیظو 

هدنمرش راهطا  همئا  ءادهـش و  نوخ  لباقم  رد  ات  میهد  ماجنادش  روکذم  هک  نآ  طئارـش  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدومن  يریگولج 
راک حالـصا  تسا و  رثوم  هعماج  کی  یعامتجا  یقالخا و  يرکف و  تاحالـصا  دنور  رد  هعماج  کی  شریذـپ  هنیمز و  نیاربانب  میدرگن . 

هکنیا نمـض  دـننک .  شالت  رتشیب  دـیاب  ناگتخیهرف  یگنهرف و  داهن  نآ  يزاس  رتسب  يارب  هتبلا  تسا  عامتجا  درف و  تلم  تلود و  یناگمه 
هطیح رد  لفکت و  تحت  هکیناسک  ناتدوخ و  زا  اران  مکیلها  مکـسفنا و  اوق  مینک  عورـش  دوخ  زا  دیاب  داسف  عناوم  عفر  يارب  لوا  هلحرم  رد 

ینیمخ ماما  دوش .  یم  حالصا  هعماج  دنک  حالصا  ار  دوخ  دشاب  اج  ره  رد  یسک  ره  دینک  عورش  تسامش  يریذپ  رثا  تعسو و 

؟  تساک گرم  نارگادوس  دادعت  زا  ناوت  یم  ییاهراک  هچ  اب 

شسرپ

؟  تساک گرم  نارگادوس  دادعت  زا  ناوت  یم  ییاهراک  هچ  اب 

خساپ

زین مدرم  هفیظو  تسا . هداد  ماجنا  ار  يریگمـشچ  ياهتیلاعف  یماظتنا ، يورین  یتلود  رظن  زا  دـبلطیم . ار  مدرم  تلود و  هزرابم  زین  راک  نیا 
هب نداد  عالطا  تسا  یهیدـب  دـنراذگب . نایرج  رد  ار  هطوبرم  نالوؤسم  یـصاخشا ، نینچ  دوجو  زا  نتفای  یهاگآ  ضحم  هب  هک  تسا  نیا 

. تسا رثؤم  رایسب  نانآ  اب  دروخرب  عیرست  تیوقت و  رد  عقوم 

؟ درادن يا  همانرب  نآ  اب  هزرابم  يارب  تلود  ایآ  تسا  عیاش  رایسب  هعماج  ناناوج  نایم  رد  ردخم  داوم  نالا 
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شسرپ

؟ درادن يا  همانرب  نآ  اب  هزرابم  يارب  تلود  ایآ  تسا  عیاش  رایسب  هعماج  ناناوج  نایم  رد  ردخم  داوم  نالا 

خساپ

تسا یعامتجا  لکشم  کی  نیا  دیاهدرک  هراشا  هک  روط  نامه  اما  دیدرگ ؛ ام  یلاحشوخ  بجوم  ناعون  مه  هب  تبسن  امـش  كاپ  ساسحا 
یبوخ ياهشالت  نآ  ینک  هشیر  يارب  تلود  هتبلا  دـبلطیم . ار  تدـم  زارد  ینـالوط و  هزراـبم  هدـش و  اـم  هعماـج  ریگنماد  هنافـسأتم  هک 
کی هب  زاین  ور  نیا  زا  دریگب . ار  نآ  يولج  دـناوتب  اهتیلاعف  رادـقم  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتهدرتسگ  رایـسب  لکـشم  نیا  داعبا  نکل  هتـشاد ؛

ار يدراوم  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  تسا . لوؤسم  دوخ  ییاناوت  هزادـناهب  هنیمز  نیا  رد  يدرف  ره  دراد  مدرم  هبناج  همه  شـالت  يدـج و  مزع 
. دیشاب هتشادرب  نآ  عفر  يارب  یمدق  ات  دیراذگب  نایمرد  هطوبرم  نالوؤسم  اب  هدرک و  يریگیپ  دیراد ، غارس  اصخش  هک 

؟ دوش یمن  یتیامح  چیه  المع  دننک  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناسک  زا  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  یتیامح  چیه  المع  دننک  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناسک  زا  ارچ 

خساپ

تبـسن هدش و  دراو  نآ  تیمها  رد  تایاور  ثیداحا و  نآرق و  رد  هک  یناوارف  تادـیکئات  مغر  یلع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئاسم 
هـضیرف نیا  دـشاب و  یم  يرهم  یب  دروم  ام  هعماج  رد  هنافـسئاتم  هدـش ,  هداد  يددـعتم  ياهرادـشه  اهنآ  كرت  زا  یـشان  میخو  بقاوع  هب 

یلمع يارب  ینوناـق  ياـهراک  هار  زونه  یلو  دـشاب , یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  نیا  اـب  یهلا 
هتبلا دشاب . یم  فورعم  هب  نیرمآ  زا  تیامح  مدع  لیالد  نیرت  مهم  زا  دوخ  نیا  تسا و  هدشن  نییبت  هعماج  فلتخم  حوطـس  رد  نآ  ندـش 

شزرا نتشاذگرانک  تهج  رد  یگنهرف  مجاهت  تالمجت ,  تایدام و  يوس  هب  هعماج  شیارگ  اه و  شزرا  رییغت  هلمج ,  زا  يرگید  لماوع 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لیبق  زا  یمالـسا  ياه  شزرا  ماکحا و  جیورت  رد  یگنهرف  ياه  هاگتـسد  يراک  مک  یمالـسا ,  ماکحا  اه و 

ییارجا ياه  هاگتـسد  نتخاس  ریگرد  یحانج و  تانایرج  ندـش  مکاح  دراد , هلئاسم  نیا  رد  يا  هدـمع  شقن  هک  يرگید  مهم  لـماع  و ...
هک يا  هنوگ  هب  تسا  اهنآ  فیعـضت  ندرکن و  تیامح  هجیتن  رد  اه و  شزرا  ظفح  نارادـفرط  هب  يزیتس  تلود  بسچرب  اهنآ و  هب  تبـسن 

یمامت دوجو  اب  تروص  ره  رد  دوش . یم  یقلت  يراجنهان  یعون  دوخ  اهشزرا  ریاس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تیامح  هنافـسئاتم 
نآ ياهدرواتسد  ماظن و  ظفح  يارب  میفظوم  ام  هدشن و  طقاس  نآ  لئاسم  هعماج و  لابق  رد  ام  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  تالکـشم ,  نیا 

J  . } مییامنن ینیشن  بقع  یمالسا  ياه  شزرا  لوصا و  زا  میهد و  ماجنا  طیارش  نیرتدب  رد  ار  یهلا  هضیرف  نیا 

؟ دوش یمن  دروخرب  ، یمومع تفع  میرح  هب  زواجت  اب  اه  هاگشناد  رد  ارچ 
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شسرپ

؟ دوش یمن  دروخرب  ، یمومع تفع  میرح  هب  زواجت  اب  اه  هاگشناد  رد  ارچ 

خساپ

بکترم ار  مارح  لـمع  هک  يدرف  حالـصا  تهج  زا  یکی  داد . رارق  رظن  دـم  ناوـتیم  تهج  ود  زا  دـیاهدومن  حرطم  امـش  هک  ار  ياهلأـسم 
درف کی  حالصا  هتبلا  دراد . رظن  تهج  ود  ره  هب  یمالـسا  تازاجم  نیناوق و  هعماج . ياضف  نتـشادهگن  كاپ  تهج  زا  يرگید  دوشیم و 

دریگیم تروص  افخ  رد  ناهانگ  یخرب  رگید  فرط  زا  دبلطیم . ار  يرتشیب  یتیبرت  بسانم  تامادقا  تسین و  ریذپناکما  تازاجم  اب  اهنت 
بـسح هب  یهانگ  رگا  اـما  دـهدیم . هبوت  ینامیـشپ و  تلهم  درف  هب  درادـن  يردهدرپ  رب  اـنب  تسا و  بویعلاراتـس  هک  اـجنآ  زا  دـنوادخ  و 

میرح هب  زواجت  ای  نینچ  نیا  یناـهانگ  دـش  راکـشآ  یلیـالد  هب  اـی  تفرگ و  تروص  یهاـنگ  یمومع  راـظنا  رد  اـی  دوب و  راکـشآ  تعیبط 
ای یباجحدـب و  ریظن  یناهانگ  اما  تسا  لوقعم  تایح  قح  هب  زواجت  لتق  لاثم  ناونع  هب  تسا  یمومع  میرح  هب  زواجت  ای  تسا و  صاخـشا 

تیاعر هک  تسا  یمومع  میرح  نتـسکش  یعامتجا و  ياهراجنه  گنهرف و  هب  زواـجت  دزاـسیم  رادهحیرج  ار  یمومع  تفع  هک  یلاـمعا 
دید زا  میارج  لیبق  نیا  هک  دوشیم  صخـشم  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هب  یلامجا  هاگن  کـی  اـب  تسا . مزـال  هعماـج  داـحآ  رب  نآ  تمرح 

اهمرج و یمیرک ، نیـسح  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  میرادـن . ینوناق  ءالخ  هطبار  نیا  رد  ام  رگید  ترابع  هب  هدـنامن . یفخم  راذـگنوناق 
فالخ شیارآ  ندیـشوپ و  یباجحیب ، نیوانع  بیترت  هب  44 و 55  ، 37 ، 26 ص 24 ، ، 1378 یمالسا ، گنهرف  رـشن  نارهت ، اهتازاجم ،

زا یخرب  هب  تبـسن  هوـالع  هب  عورـشمان .) هطبار  یمومع ، تفع  ندومن  رادهحیرج  مارح ، لـمع  هب  رهاـظت  یمومع ، تفع  تفـالخ  عرش و 
یمالـسا باجح  تیاعر   » يولبات زیزع  يوجـشناد  امـش  امتح  میراد . هژیو  تاررقم  هماـنشخب و  اـم  یـشزومآ  ياـهطیحم  ریظن  اـهطیحم 

ای دارفا و  هک  درب  یپ  ناوتیم  اـجنیمه  زا  دـیاهدرک . هدـهاشم  هاگـشناد  تاـماظتنا  راوید  رد و  رب  ار  عوـن  نیا  زا  يریباـعت  و  تسا » یمازلا 
دارفا ناونع  هب  ام  دـسریم  رظن  هب  دـننکیم . یهاتوک  شیوخ  فیاـظو  ماـجنا  رد  دنتـسه  تاررقم  نیناوق و  نیا  يارجا  یلوتم  هک  يداـهن 

تروص رد  تسین ) رکنم  قیداـصم  زا  عقاو  رد  اـما  میوشیم  وربور  نآ  اـب  اـم  هک  يدراوم  اـسب  هچ   ) تارکنم نیا  اـب  دروـخرب  رد  لوؤـسم 
یلوصا دروخرب  اما  میربب . راک  هب  ار  هضیرف  نیا  ماجنا  يارب  بساـنم  شور  دـیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  بساـنم  هنیمز  دوجو 

شیوخ فیاـظو  هب  تبـسن  اـت  میهاوخب  نآ  زا  مینک و  ییاسانـش  ار  یمومع  تفع  میرح  ظـفح  لوؤسم  عـجرم  هاگـشناد  رد  هک  تسا  نیا 
ار دوخ  ینوناق  هفیظو  دنـشاب و  لاعف  دیاب  اههنیمز  نیا  رد  یگنهرف  ياهداهن  هاگـشناد و  تسارح  یطابـضنا و  هتیمک  ًالثم  دـشاب  وگخـساپ 

رتالاب نیلوؤسم  اهداهن و  هب  دنراد  هفیظو  دنناوتیم و  دارفا  دوشن  لمع  ینوناق  فیاظو  نیا  هب  یهاگـشناد  رد  هک  یتروص  رد  دنهد . ماجنا 
. دننک تیاکش 

؟ تسه ارچ  سپ  درادن  رگا  دراد ؟ ییاه  هدیاف  هچ  تسیچ . هدکشناد  اهسالک و  ندوب  طلتخم  دروم  رد  امش  رظن 

شسرپ

؟ تسه ارچ  سپ  درادن  رگا  دراد ؟ ییاه  هدیاف  هچ  تسیچ . هدکشناد  اهسالک و  ندوب  طلتخم  دروم  رد  امش  رظن 

خساپ
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یمالسا و تانوئش  اهشزرا و  تیاعر  مدع  رب  ینبم  اههاگشناد  زا  يرایسب  رد  دوجوم  تایعقاو  هب  هجوت  اب  ینونک و  تیعـضو  رد  ام  رظن  هب 
طالتخا دشابیمن ، هاگشناد  یملع  طیحم  سدقم و  وج  هدنبیز  هتسیاش و  هجو  چیه  هب  هک  نآ  زا  یشان  ياهيراجنهان  تالکـشم و  یخرب 

هکنآ طرـش  هب  تسین  مارح  سالک  رد  سنج  ود  دوجو  فرـص  الاو  دراد .. لابند  هب  ار  ییاـهتفآ  تارـضم و  اههاگـشناد  رد  رتخد  رـسپ و 
رظن یتخانـش و  هعماج  هدرتسگ  تاقیقحت  دـنمزاین  طالتخا  دـیاوف  ای  تافآ  نیا  لماک  یـسررب  اما  ددرگ . تیاعر  یعرـش  ياهراجنه  ًاقیقد 

( فلا میزادرپیم : اهنآ  نیرتمهم  زا  يدادعت  هب  راصتخا  هب  ام  اذل  تسا  جراخ  همان  کی  هلـصوح  زا  هک  دـشابیم  يرامآ و ... ياهیجنس 
ییاهضرف شیپ  رب  ینتبم  دیآیم  لیذ  رد  هک  یبیاعم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  شخب  نیا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  بیاعم : تافآ و  یـسررب 

... هاگـشناد و نالؤسم  يوس  زا  حیحـص  تیاده  لرتنک و  تراظن و  مدـع  و  یمالـسا ، ياهشزرا  نیا  لماک  تیبثت  مدـع  لیبق  زا  دـشابیم 
یمالسا تانوئش  تیاعر  مدع  رثا  رد  یعامتجا  یقالخا و  یـسنج ، تافارحنا  یخرب  ندمآ  دوجوب  - 1 زا : دنترابع  طالتخا  راثآ  نیرتمهم 

بلاطم هب  یفاک  هجوت  مدـع  و  هب ... وجـشناد  لایخ  هوق  رکف و  حور ، ندـش  لوغـشم  رثا  رد  یلیـصحت  تفا  - 2 لماک و ... باجح  لـیبق  زا 
ب) عورشم . حیحص و  ياضرا  يراوشد  یناوهش و  شزیگنا  زا  یشان  ینارگن  بارطضا و  - 3 هعلاطم و ... نامز  رد  باتک  بلاطم  ای  داتسا 
رسپ و نایوجشناد  طالتخا  رد  قوف  بیاعم  هک  یتروص  رد  هک  نیا  نآ  دشابیم و  ضرف  شیپ  کی  رب  ینتبم  زین  شخب  نیا  دیاوف : یسررب 

رتمهم هلأسم  هدوبن و  انتعا  لباق  قوف  تالکشم  لباقم  رد  دیاوف  نیا  رگید  الاو  دشابن  هجوت  لباق  هک  يدح  رد  ای  دشاب  هتشادن  دوجو  رتخد 
دـشابیم روصت  لباق  هک  يدیاوف  نیرتمهم  تروص  ره  رد  دشابیم . نآ  زا  یـشان  ياهتفآ  تالکـشم و  لح  دـیاوف و  نیا  زا  یـشوپ  مشچ 

... هاگـشناد و تاناکما  یـشزومآ و  ياهاضف  داتـسا ، تقو  اههجدوب ، اههنیزه و  رد  ییوج  هفرـص  لیبق : زا  يداصتقا  دیاوف  - 1 زا : دنترابع 
فلاخم یسنج  تایحور  تخانش  - 3 هراما . سفن  اب  يدـج  داهج  راز و  راک  هکرعم  رد  نتفرگ  رارق  ینمادـکاپ و  تفع و  اوقت ، نیرمت  - 2

اب هلباـقم  ياـهراکهار  فیاـظو  یـسررب  ج ) نأـش . مه  وفک و  یگدـنز  کیرـش  ندومن  ادـیپ  - 4 یلمع . یملع و  ياــه  هـبرجت  بـسک  و 
ود هب  ار  اهیراجنهان  نیا  اب  هلباقم  ياهراک  هار  فیاظو و  ناوتیم  رصتخم  روط  هب  هاگشناد : رد  رتخد  رـسپ و  طالتخا  زا  یـشان  تالکـشم 

تروص هب  ار  یمالـسا  ماکحا  فراعم و  اهشزرا و  تسخن  هجرد  رد  دیاب  وجـشناد  يدرف : ياهراک  هار  فیاظو و  - 1 درک : میسقت  هتسد 
مهم اههاگـشناد  رد  اهوجـشناد  يارب  هچ  نآ  : » دـنیامرفیم یـصوصخ  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  دزاس  هنیداهن  دوخ  رد  هتخانـش و  قیقد 
یلقع لالدتسا  اب  دبعت  نانآ  رد  دبعت  هیحور  دشر و  هلأسم  تسا و  نانآ  ياهلد  اهنهذ و  رد  یمالـسا  هشیدنا  یبهذم و  نامیا  دشر  تسا 
ماظن يارب  ًاتقیقح  درادـن و  یتافانم  چـیه  ییوجـشناد  یهاگـشناد و  یملع و  ياهتیلاعف  ملع و  هب  داقتعا  اب  یئـالقع  لـئاسم  هب  شیارگ  و 

نیا دننکب  فاکتعا  اهوجشناد  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  بجر  هام  ضیبلامایا  رد  هک  تسا  راختفا  هیام  ناریا  تلم  یمالـسا و  يروهمج 
مود هجرد  رد  ییوجشناد و  ياهلکشت  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ناملسم  يوجـشناد  تلاسر  تسا » یمهم  زیچ  یلیخ 

دنویپ دـشاب  رثؤم  هنیمز  نیا  رد  دـناوتیم  هک  يدروما  رگید  زا  يدابع و  فیاظو  ریاس  یهلا و  ماـکحا  اـهشزرا و  هب  لـمع  رد  يدـنبياپ 
زا تنایـص  هغدـغد  نایوجـشناد  رگا  یعامتجا : ياهراک  هار  فیاظو و  - 2 دشابیم . ینید  ءاملع  صخالاب  یبهذـم  زکارم  اب  نایوجـشناد 

اذـل دـشابیم  راـکنا  لـباق  ریغ  طـیحم  شقن  اریز  دنـشاب  تواـفت  یب  دوخ  ناـیفارطاو  طـیحم  هب  تبـسن  دـنناوتیمن  دنـشاب  هتـشاد  ار  دوـخ 
رد ًاصوصخ  هاگشناد  طیحم  رد  یهلا  ياهشزرا  شرتسگ  جیورت و  رد  یعس  هداد و  تیمها  دوخ  طیحم  بیذهت  هب  تبسن  دیاب  نایوجشناد 

يارجا اـب  دـنیامن و  لـمع  اهـشور  نیرتبساـنم  نیرتاـبیز و  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـضیرف  هـب  دنـشاب و  هتـشاد  ًاـمومع  هعماـج 
راتفر قالخا و  نایوجـشناد  ریاس  بذج  اههاگـشناد و  رد  دوجوم  زکارم  قیرط  زا  هدنزاس  ملاس و  دـیفم و  یحیرفت  یگنهرف و  ياههمانرب 

تالکشم تافآ و  یمالسا  ماکحا  هفسلف  یعرش و .. نیزاوم  دودح و  تیاعر  فلاخم و  سنج  اب  دروخرب  رد  یمالسا  ياهـشزرا  اب  قباطم 
دش تفای  دراوم  یضعب  رگا  هدرکان  يادخ  دنزاس و  هنیداهن  هدرتسگ  تروص  هب  ار  یعرـش و ... نیزاوم  ندرکن  تیاعر  یعامتجا  يدرف و 
. دنیامن مادقا  راموط و ... هیهت  هاگشناد و  نیلؤسم  هب  هعجارم  ینوناق  ياهراک  هار  قرط  زا  دننزیم  تسیاشان  تامادقا  یخرب  هب  تسد  هک 
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هدنب دنک ؟ یمن  مادقا  هعماج  رد  نآ  حیحـص  يارجا  يارب  درادن و  ینادنچ  هجوت  ناناوج  تقوم )  مئاد و   ) جاودزا هب  عجار  یمالـسا  تلود  ارچ 
 . ما هداد  هئارا  ییاهداهنشیپ  تیعضو  نیا  يدوبهب  يارب 

شسرپ

؟ دنک یمن  مادقا  هعماج  رد  نآ  حیحص  يارجا  يارب  درادن و  ینادنچ  هجوت  ناناوج  تقوم )  مئاد و   ) جاودزا هب  عجار  یمالـسا  تلود  ارچ 
 . ما هداد  هئارا  ییاهداهنشیپ  تیعضو  نیا  يدوبهب  يارب  هدنب 

خساپ

نیا ءهمه  اّما  دراد , جاودزا  ياهماو  تروص  هب  یلام  ياـه  کـمک  دراد . ناـنآ  جاودزا  ناـناوج و  دروم  رد  ییاـه  هماـنرب  یمالـسا  تلود 
يارب یعنام  چیه  رسپ و  مه  تسا و  ناوارفرتخد  مه  سپ  تسا ;  دوجوم  اضاقت  هضرع و  ام  ءهعماج  رد  دوش . یمن  تلود  هب  طوبرم  هلئسم 
نکمم دـننک . مادـقا  دـیاب  هک  دنتـسه  ناناوج  ناردامو و  ناردـپ  هکلب  نارگید ,  فرط  زا  هن  تسود و  فرط  زا  هن  درادـن , دوجو  جاودزا 
تسرد مدرم  دوخ  ار  تالّمجت  تالکـشم و  نیا  رت  شیب  هک  تسا  نیا  باوج  تسا .  جاودزا  هار  رـس  عنام  یلام  تالکـشم  دییوگب  تسا 

دوخ ءهدنیآ  رـسمه  دروم  رد  ناوج  کی  قیقد  تسرد و  باختنا  تسا ,  مزال  ملاس  جاودزا  کی  رد  هچنآ  مالـسا .  تلود و  هن  دنا , هدرک 
دروم بوخ و  رایـسب  امـش  ياه  همانرب  اه و  حرط  اهداهنـشیپ و  تسا .  يداـع  رـصتخم و  نشج  سلجم  کـی  يرازگرب  يراگتـساوخ و  و 
هتشاد زین  یبوخ  ییارجا  هناوتشپ  دیاب  بوخ  ياه  حرط  هکلب  دنک , یمن  لّح  ار  لکشم  نداد  حرطد  اهنت  ام  ءهعماج  رد  اّما  تسا ,  ام  دییأت 
ءهیاس رد  ات  دیازفایب  امـش  تاقیفوت  ربلاعتم  دنوادخ  میراودـیما  مینک و  یم  رکـشت  یلاعبانج  زا  زاب  تسااه .  نآ  يارجا  رد  لکـشم  دـشاب .

. درک میهاوخ  هدافتسا  امش  تایرظن  زا  زاب  دیبایب . تسد  يرتالاب  يونعم و  تالامک  هب  یگدنبو  مّلعت  لیصحت و 

قساف ناناوج  دراد . یعضو  نینچ  ام  ینونکء  هعماج  دوش . یم  رت  گنتاه  نآ  رب  دنوادخ  تامحر  تاکرب و  دیارگ , یم  یتسپ  هب  هعماج  یتقو  ًالوصا 
هنوگ نیا  تسا .  فسأت  ثعاب  هک  دروخ , یم  مشچ  هب  رگید  لماوع  یهورگ و  ياه  هناسر  مامت  رد  يزاسرهاظ  لمع و  یب  ناملاع  راـکایر و  ناریپ  و 

رد روما 

شسرپ

. دراد یعـضو  نینچ  ام  ینونکء  هعماج  دوش . یم  رت  گنتاه  نآ  رب  دـنوادخ  تامحر  تاکرب و  دـیارگ , یم  یتسپ  هب  هعماج  یتقو  ًـالوصا 
هک دروخ , یم  مشچ  هب  رگید  لماوع  یهورگ و  ياه  هناـسر  ماـمت  رد  يزاـسرهاظ  لـمع و  یب  ناـملاع  راـکایر و  ناریپ  قساـف و  ناـناوج 

؟  تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  هعماج  رد  روما  هنوگ  نیا  تسا .  فسأت  ثعاب 

خساپ

هک تسا  نیا  امش  ام و  ءهمهء  هدیا  میلاحشوخ .  رایـسب  میتفای ,  هعماج  زوسلد  ارگ و  عقاو  يدرف  ار  امـش  هک  نیا  زا  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
دّبعتم و نیدـتم و  دـهعتم و  يرـشق  ره  زا  يدرفره  میراد  تسود  دـشابن . بیرف  رهاظ  ای  راکایر و  ای  قساف  ای  دـساف  هعماج  رد  يدرف  چـیه 
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یم هک  روط  نامه  هعماـج  دارفا  هک  دـیا  هتفاـی  ار  یناـمز  تقلخ  يادـتبا  زا  اـیآ  درک ! دوش  یم  هچ  یلو  دـشاب , اوقت  اـب  كاـپ و  صلخم و 
ملظ و هک  دراد  غارـس  ار  ییاه  نامز  خیرات  درادن . ام  نامز  هب  صاصتخا  نیا  دوب و  دـهاوخو  هدوب  دـب  بوخ و  هشیمه  دنـشاب ؟ دـیهاوخ ,
. دش ریگارف  اج  همه  ینما  ان  تراغ و  لتق و  گنج و  دندرکن و  محر  اه  هبرگ  هب  یّتح  اه  لوغم  ءهلمح  رد  . دوب اه  نامز  نیا  زا  رتشیب  دادیب 

لقن خیرات  هک  دوب  نانچ  نآ  تاداس  نایعیش و  هب  تبسن  روج  ملظ و  دش و  میخو  نانچ  نآ  نایعیـش  تیعـضو  یـسابع  نامکاح  ءهلمح  رد 
ار شـسابل  دعب  دـناوخ و  یم  زامن  یکی  دنتـشادن . یفاک  ءهزادـنا  هب  سابل  دـنناوخب , زامن  دنتـساوخ  یم  یتقو  تاداس  نارتخد  تسا  هدرک 
رد یتح  یمالـسا  ياهروشک  رب  ًاصوصخم  اهروشک  رب  ناملاظ  تموکح  رد  دـناوخب . زامن  مه  وا  ات  داد  یم  يرگید  هب  دروآ و  یم  نوریب 

هدش و هدنار  دوخ  ءهناشاک  هناخ و  زا  نایعیش  ناتسناغفا  رد  دنوش . یم  ماع  لتق  نایعیش  قارع  روشکرد  تسا .  ناوارف  روج  ملظ و  ام  نامز 
یم دهاشم  ار  لئاسم  یضعب  هک  نیا  تروص  ره  رد  تسا .  ناوارف  دسافم  زین  یمالسا  ریغ  ياهروشک  رد  دننک . یم  بارخ  ار  ناشاه  هناخ 

داهنشیپار یمالسا  قالخا  سفن و  بیذهت  دسافم , زا  يریگولج  يارب  مالـسا  تسا .  هدوب  هشیمه  هکلب  درادن . ام  نامز  هب  صاصتخا  , دینک
یلمع ارجاار و  سفن  بیذـهت  ياـه  هماـنرب  یناـکم ,  اـج و  ره  زا  يا و  هلیبـق  عون و  ره  زا  رـشق و  فنـص و  ره  زا  مدرم  رگا  تسا .  هدرک 

یمن دـنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  ناطیـش  يویند و  عماـطم  یناـسفن و  ياـهاوه  یلو  دـسر , یم  لقادـح  هب  دـسافم  تالکـشم و  دـنزاس ,
. دوش هیکزت  دنراذگ 

ءهداوناخ يارب  ار  شتشوگ  درب و  یم  رس  لحم  نامه  رد  دریگ و  یم  تاکز  سمخ و  ناونع  هب  هلاغزب  دنفـسوگ و  مدرم  زا  تجامـس  اب  يا  یناحور 
 . تسین رت  شیب  رگراک  کی  دزم  زا  دیهد , یم  نم  هب  غیلبت  تباب  هک  یلوپ  دینک و  کمک  رتشیب  نم  هب  مراولایع .  دـیوگ : یم  ربنم  رد  ای  درب , یم  دوخ 

هفیظو

شسرپ

يارب ار  شتشوگ  درب و  یم  رس  لحم  نامه  رد  دریگ و  یم  تاکز  سمخ و  ناونع  هب  هلاغزب  دنفسوگ و  مدرم  زا  تجامـس  اب  يا  یناحور 
کی دزم  زا  دـیهد , یم  نم  هب  غیلبت  تباب  هک  یلوپ  دـینک و  کمک  رتشیب  نم  هب  مراولایع .  دـیوگ : یم  ربنم  رد  ای  درب , یم  دوخ  ءهداوناـخ 

؟  تسیچ اه  یناحور  هتسد  نیا  ربارب  رد  مدرم  ءهفیظو  تسین .  رت  شیب  رگراک 

خساپ

یم دوش !؟ يدنـسپان  تشز و  لمع  نینچ  بکترم  لـقاع ,  نّیدـتم و  دـنموربآ و  یعقاو و  یناـحور  رفن  کـی  درک  رواـب  ناوت  یم  هنوگچ 
هچ وا  اب  تسا ,  هدرک  يدزد  هبلط  نالف  هکدندناسر  مق  ءهیملع  ءهزوح  سّـسؤم  يدزی ,  يریاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  موحرم  هب  دنیوگ :

فرح اذل  دشن , هجوتم  اقآ  ندرک  لایخ  نارگشرازگ  داد . همادا  شراک  هب  دادن و  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  خیـش  جاح  موحرم  مینک ؟ 
جاح دندرک , رارکت  موس  راب  یتقو  دادن . زورب  یلمعلا  سکع  زاب  خیـش  جاح  موحرم  دندید  يروابان  لامک  رد  اما  دـندرک , رارکت  ار  دوخ 

یم رگم  دنک !؟ یم  يدزد  یقیقح  ءهبلط  رگم  تسا !؟  هدش  هبلط  دزد  دییوگ  یمن  ارچ  هدرک !؟  يدزد  هبلط  دییوگ  یم  ارچ  دومرف : خـیش 
ماما زا  ًایناث : دـیامن !؟ یـصخش  ءهدافتـسا  دـشکب و  لحم  نامه  رد  دریگب و  مدرم  زا  سمخ  ناونع  هب  ار  هلاغزب  اـی  دنفـسوگ  يا  هبلط  دوش 

رد ًاثلاث : دـینکن . تلاخد  ًاصخـشو  دـیهاوخب  لح  هار  نانآ  زا  هدرک و  دادمتـسا  راوگرزب  نویناـحور  زا  یکی  اـی  دوخ  رهـش  مرتحم  ءهعمج 
تامادقا ات  هدومن  لاسرا  یسرزاب  تمسق  مق ,  ءهیملع  ءهزوح  تیریدم  یلاع  ياروش  هب  هتشون و  ار  وا  لماک  تاصخـشم  ناکما ,  تروص 

. دنیامن لوذبم  ار  مزال 
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لاکشا اهسابل  هنوگ  نیا  ندیشوپ  رگا  دنریگیم . داریا  نارتخد  هب  گنر و ... لدم و  رظن  زا  اهسابل  زا  یضعب  ندیشوپ  هب  تبسن  هعماج  نالوئـسم 
اهنآ ندیشوپ  ندوب  زئاج  رب  لیلد  یمالسا  روشک  هب  اهسابل  نیا  ندرک  دراو  دیلوت و  ایآ  دوشیم ؟ دراو  روشک  هب  ای  دوشیم و  دیلوت  ارچ  دراد ،

شسرپ

اهسابل هنوگ  نیا  ندیشوپ  رگا  دنریگیم . داریا  نارتخد  هب  گنر و ... لدم و  رظن  زا  اهسابل  زا  یضعب  ندیشوپ  هب  تبسن  هعماج  نالوئسم 
ندوب زئاج  رب  لیلد  یمالسا  روشک  هب  اهسابل  نیا  ندرک  دراو  دیلوت و  ایآ  دوشیم ؟ دراو  روشک  هب  ای  دوشیم و  دیلوت  ارچ  دراد ، لاکـشا 

؟ تسین اهنآ  ندیشوپ 

خساپ

گنهرف دیاب  دیامن . يریگولج  اهسابل  هنوگ  نیا  دیلوت  ندرک و  دراو  زا  ات  دراذگب  رومأم  دارفا  کت  کت  يارب  دناوتیمن  یمالسا  تلود 
هنوگ نیا  دنرادرب . تسد  یبرغ  رهاظم  هب  تبسن  یگتخابدوخ  یگدز و  برغ  زا  نالوئسم ، زا  یـضعب  ام و  مدرم  دوشب و  یمالـسا  هعماج ،

یمالـسا بالقنا  تیهام  ندرب  نیب  زا  يارب  نمـشد ، فدـه  هب  یهجوت  یب  اب  ناهاگآان  هک  تسا  برغ  اـکیرمآ و  هئطوت  زا  یـشخب  اهدـم 
ام روشک  هب  یبرغ  گنهرف  موجه  تسا . نامیا  اوقت و  روشک و  لالقتـسا  مالـسا و  رد  اهشزرا  مامت  دننادیمن  نانآ  دننزیم . تسد  نادـب 

. دنک رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ناناملسم  دنوادخ  تسا . ناریا  ناملسم  تلم  هیلع  گنج  یعون 

؟ دنا هداد  ماجنا  دجسم  هب  ناناوج  بذج  دروم  رد  ار  دوخ  ءهفیظو  دجاسم , روما  هب  طوبرم  ینید  ياهداهن  ایآ 

شسرپ

؟ دنا هداد  ماجنا  دجسم  هب  ناناوج  بذج  دروم  رد  ار  دوخ  ءهفیظو  دجاسم , روما  هب  طوبرم  ینید  ياهداهن  ایآ 

خساپ

ءهفیظو روبزم  ياهداهن  هک  نیا  شجنـس  دنا  هدومن  شالت  دجـسم  هب  ناناوج  بذج  بلج و  يارب  دجاسم , روما  هب  طوبرم  ینید  ياهداهن 
صوصخ نیا  رد  ود  ینک  هبتاـکم  روشکدـجاسم  روما  اـب  دـیناوت  یم  تسین .  روـسیم  اـم  يارب  هن ,  اـی  دـنا  هداد  ماـجنا  یبوـخ  هب  ار  دوـخ 

يرما دنیامن . ادا  ار  دوخ  ءهفیظو  دنا  هتسناوتن  تسا ,  هتسیاش  هتـسیاب و  هک  نانچ  ًارهاظ  دییامن . بسک  ار  دوخ  رظن  دروم  رامآ  تاعالطا و 
ماجنا نونک  ات  هک  تسا  ییاـهراک  ندوبن  یفاـک  دریگ , رارق  تیاـنع  دروم  دـیاب  دـجاسم  روما  هب  طوبرم  ینید  ياـهداهن  صوصخ  رد  هک 
يونعم ياهزاین  ات  دیآ  لمع  هب  يرتریگارف  يزیر  همانرب  نالک و  يراذگ  هیامرـس  دیاب  روشک  تیعمج  ندوب  ناوج  تهج  هب  تسا .  هدـش 

يارب مهم  رگنس  کی  یساسا و  هاگیاپ  هب  لیدبت  دجسم  دوش و  نیمأت  حیحـص  تیاده  اب  ینابرهم و  تفاطل و  اب  ناوج ,  رـشق  نیا  یحورو 
. دوش ناوج  لسن 
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؟ دنکیمن يروآ  عمج  ار  اهنآ  تلود  ارچ  دراد ؟ دوجو  اهرهش  رگید  نارهت و  رد  نآ  ياهنتنآ  ارچ  تسین ، رگا  تسا ؟ دازآ  هراوهام  ایآ 

شسرپ

؟ دنکیمن يروآ  عمج  ار  اهنآ  تلود  ارچ  دراد ؟ دوجو  اهرهش  رگید  نارهت و  رد  نآ  ياهنتنآ  ارچ  تسین ، رگا  تسا ؟ دازآ  هراوهام  ایآ 

خساپ

دوشیم نامز  نیرتهاتوک  رد  لاثم  ناونع  هب  دومن . ار  هدافتسا  نیرتهب  نآ  زا  دوشیم  هک  تسا  یبوخ  هلیسو  هراوهام  هک  دیراد  هجوت  ًامتح 
هب يریوصت  تاعالطا  یعامتجا  یسایس -  هچ  یعیبط و  هچ  یملع و  هچ  دهدیم ، خر  ناهج  هطقن  نیرترود  رد  هک  یتالّوحت  ثداوح و  زا 

یسکس و هدننک و  هارمگ  ياهملیف  شخپ  لثم  دوشیم ، نآ  زا  هزورما  هک  یعورـشمان  طلغ و  ياههدافتـسا  ءوس  رطاخ  هب  اما  دروآ . تسد 
زا درادن  قح  یسک  تسا و  عورشمان  مارح و  مالـسا  رظن  زا  یلم ، ّتینما  دض  زیمآکیرحت و  ياههمانرب  میلعت  شخپ و  زین  یـشزرا و  دض 

عمج يارب  اما  میرادـن ، عالطا  اـم  دیـسرپ . ناـشدوخ  زا  دـیاب  دـنکیمن ، دروآ  عمج  ار  اـهنآ  تلود  ارچ  هک  نیا  دـنک . ینلع  هدافتـسا  نآ 
. تسا هتفرگ  تروص  یتامادقا  نآ  يروآ 

تسد رگیدراب  تسویپ و  عوقو  هب  ماجنارـس  میدیـسرت .  یم  اه  تدم  هک  دوب  يزیچ  نامه  زا  يا  هنومن  ما ,  هدرک  لاسرا  تسویپ  هب  هک  ار  یـسکع 
ءهلجم تسا .  ناریا  لخاد  زاجم  تالجم  زا  یکی  زا  سکع  نیا  دنا . هدرک  مادقا  يونعم  حور  یبهذـم و  لئاسم  ندرک  گنرمک  يارب  زومرم  ییاه 

ش  ) زبس ءهداوناخ 

شسرپ

رگیدراب تسویپ و  عوقو  هب  ماجنارس  میدیسرت .  یم  اه  تدم  هک  دوب  يزیچ  نامه  زا  يا  هنومن  ما ,  هدرک  لاسرا  تسویپ  هب  هک  ار  یسکع 
ناریا لخاد  زاجم  تالجم  زا  یکی  زا  سکع  نیا  دنا . هدرک  مادقا  يونعم  حور  یبهذم و  لئاسم  ندرک  گنرمک  يارب  زومرم  ییاه  تسد 

تّالجم يور  رب  ریواصت  هنوگ  نیا  پاچ  یعرـش  ظاحل  زااـیآ  نارهت .)  نابآ 1380  موس ,  لاـس  هرامـش 53   ) زبس ءهداوناخ  ءهلجم  تسا . 
؟ دشاب یمن  مارح 

خساپ

ربهر ًاصوصخم  دّهعتم و  ناملاع  تسا  اه  تدم  هک  تسا  یگنهرف  مجاهت  زا  هنومن  اهدص  زا  هنومن  کی  ریواصت  هنوگ  نیا  یمارگ !  ردارب 
زا يارب  اه  هئطوت  نیا  دـنهد . یم  هداد و  همادادوخ  راک  هب  نارگ  هئطوت  درکن و  هجوت  یـسک  یلو  دـنا , هداد  رادـشه  نآ  هب  بالقنا  مظعم 

تسا و مدرم  ییایوپ  ندوب و  هدنز  أشنم  هک  یبهذم  ینید و  حور  دنناوتب  ات  هدش  هدید  هیهت  ناریا ,  یمالسا  ءهعماج  ینید  تریغ  ندرب  نیب 
دارفا دننک و  روصحم  اهدجسم  لخاد  اه و  هناخ  ءهشوگ  هب  ار  مالسا  هرابودو  دننک  فیعضت  دمآ , دوجو  هب  نآ  تکرب  هب  یمالسا  بالقنا 
یباذع ادخ  دزن  اه  هنحـص  نیا  ناگدننادرگ  دننک . زاب  یبرغ  ّطحنم  گنهرف  برغ و  يوررب  ار  هار  دـننز و  هیکت  تردـق  دنـسم  رب  یلاباال 

دننک و یم  فیعضت  تسا ,  ادخ  هار  دیهش  نارازه  نوخ  ءهرمث  هک  ار  یمالـسا  بالقنا  دوخ , ياه  همانرباب  هک  نانآ  تشاد .  دنهاوخ  میلا 
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لاذـتبا عاونا  شخپ  یبرغ و  ياه  تردـق  اکیرما و  يدام  ياه  کمک  اتـسار  نیا  رد  دـننادرگ . یم  لحمـضم  اـی  فرحنم  ار  نآ  نورد  زا 
رد ههبشو  کش  داجیا  تسایس و  زا  نید  ییادج  حرط  ناملـسم و  ّتلم  هقرفت  داجیا  یلخاد و  ءهناکریز  ياه  هنتف  عاونا  یحارطو  یگنهرف 

هداد و مه  تسد  هب  تسد  همه  دـنا , هدوب  بالقنا  راـنک  رد  زاـب  رید  زا  هک  یناراوس  جوم  دـییأت  یلاحـشوخ و  ناوتاـن و  هتخپاـن و  ناـهذا 
ناناوج و ًاصوصخم  مدرم  تیادهو  داشرا  اب  دیاب  دـیا . هدومن  هجوت  نآ  هب  امـش  هک  تسا  نیمه  شجیاتن  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ینوجعم 

 . مییامن تسارح  ینید  ياه  شزراو  یمالسا  بالقنا  زا  ادخ  هاگرد  هب  هبانا  اعد و  اب  يزیر و  همانرب  اب  تناتم و  ربص و  اب 

قرع يزاب  یتراپ  نودب  دریگب و  ار  ژاتروکاه  هد  ولج  دنک ؟ شوگ  ار  اه  ناسنا  ياه  لد  درد  هک  دیسانش  یم  ار  یـسک  ای  ییاج  تکلمم  نیا  رد  ایآ 
رد دیسیونن  تسا  یعدتسم  دنک !؟ ریگتـسد  ار  سومان  شورف  نالالد  هتـسب و  ار  داسف  ياه  هناخ  هدرکدوبان و  ار  ردخم  داوم  ياه  دناب  ناشورف و 

صوصخ م

شسرپ

یتراپ نودب  دریگب و  ار  ژاتروکاه  هد  ولج  دنک ؟ شوگ  ار  اه  ناسنا  ياه  لد  درد  هک  دیـسانش  یم  ار  یـسک  ای  ییاج  تکلمم  نیا  رد  ایآ 
یعدتسم دنک !؟ ریگتـسد  ار  سومان  شورف  نالالد  هتـسب و  ار  داسف  ياه  هناخ  هدرکدوبان و  ار  ردخم  داوم  ياه  دناب  ناشورف و  قرع  يزاب 

. درادن تیعقاو  يزیچ  نوچمه  نوچ  دیریگب ، سامت  سیلپ 110  اب  ردخم ، داوم  صوصخ  رد  دیسیونن  تسا 

خساپ

مدـع ای  يامتعا  یب  ام  رظن  هب  میرازگـساپس . دـیتخاس  حرطم  ار  دوخ  ياه  شـسرپ  هدرک و  هبتاکم  اـم  اـب  هک  نیا  زا  یمارگ ! زیزع و  ردارب 
زکارم رد  تسین . تسرد  یماظتنا  يورین  سیلپ  بالقنا ،  هاگداد  يرتسگداد ، لثم  روشک  یمـسر  ياهداهن  اـه و  هاگتـسد  هب  امـش  داـقتعا 

. دنزاس یشالتم  ار  داسف  زکارم  دننک و  فرط  رب  ار  لکشم  دناوتن  ًالـصا  هک  يدح  نآ  رد  هن  اما  دراد ، دوجو  فعـض  يراک و  مک  روکذم 
تاعالطا ای  بالقنا  هاگداد  ياه  هرامـش  دیناوت  یم  دیا ؟ هتفرگ  سامت  تارکنم  اب  هزرابم  ةرئاد  اب  لیاسم  نیا  ۀنیمز  رد  یلاع  ترـضح  ایآ 

ام اه  لد  درد  ندینـش  يارب  تسین . هزرابم  یلمع و  خـساپ  يارب  ییاج  روکذـم  دراوم  زا  ریغ  دـیراذگب . ناـیم  رد  ار  لکـشم  دـیریگب و  ار 
، دییامن وگزاب  ار  زکارم  نآ  یناشن  رگا  یلاع  ترضح  تسا . دح  زا  شیب  امـش  ینیبدب  مییوگب  میناوت  یم  لقادح  میراد . یگدامآ  هراومه 
رد یکـشزپ  ماظن  نونکا  مه  تسین . دسافم  مییوگیمن  ام  تسا . امـش  تمدخ  رد  دحاو  دـندرکن ، یگدیـسر  طبریذ  زکارم  هک  یتروص  رد 
هید هب  موکحم  دنکب ، يراک  نینچ  يرتکد  ره  تسا . مرج  ژاتروک  دـیناد  یم  نوچ  تسا ، یکـشزپ  تافلخت  ندینـش  ةدامآ  روشک  رـسارس 

. دهدب ماجنا  ار  یلمع  نینچ  دناوت  یمن  یسک  زّوجم  نودب  میناد  یم  هک  اج  نآ  ات  دوش . یم 

ای دـهاوخب  راک  شرازگ  نانآ  زا  ات  هدروآ  لمع  هب  توعد  دـجاسم  يانما  تأیه  زا  ای  تسا  هداتفا  دـجاسم  هب  کمک  رکف  هب  تلود  نونک  اـت  اـیآ 
؟ دریگ تروص  رظن  لدابت  اهدومنهر و 

شسرپ

راک شرازگ  نانآ  زا  ات  هدروآ  لـمع  هب  توعد  دـجاسم  ياـنما  تأـیه  زا  اـی  تسا  هداـتفا  دـجاسم  هب  کـمک  رکف  هب  تلود  نونک  اـت  اـیآ 
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؟ دریگ تروص  رظن  لدابت  اهدومنهر و  ای  دهاوخب 

خساپ

يریگ میمـصت  دجاسم  يارب  زکرم  دنچ  یمالـسا  ناریا  رد  تسا . دجاسم  دوش ، هجوت  نادـب  رتشیب  دـیاب  هک  يزکارم  نیرت  بیرغ  زا  یکی 
رد ینادـنچ  ییاراک  زکرم  ود  نیا  یلو  دنتـسه ، هلمج  نیا  زا  دـجاسم  روما  هب  یگدیـسر  زکرم  یمالـسا و  تاغیلبت  نامزاس  دـنراد : ییاه 

دیاب یّلحم  ره  نایگنهرف  نادیفـس و  شیر  ناگرزب و  دوش . یم  هرادا  مدرم  طسوت  قباس  دننام  دجاسم  دـنا . هتـشادن  دـجاسم  هب  یگدیـسر 
نم هللا  دجاسم  رمعی  اّمنا  . " دننک دابآ  ار  دجاسم  دـننک و  يروآ  عمج  ییاه  کمک  تاناعا و  مدرم  زا  دـنهد و  لیکـشت  ّلحم  رد  یهورگ 

یهلا تاقیفوت  زا  دـجاسم  هب  يرازگ  تمدـخ  دریگ . تروص  نانمؤم  طسوت  دـیاب  دـجاسم  ندرک  دابآ  نتخاس و  " رخآلا . مویلا  هللااب و  نمآ 
. دوش یمن  هداد  سک  ره  هب  هک  تسا 

؟ دوش رکف  ناجلخ  ثعاب  هداتفا و  ماوع  تسد  رد  ماکحا  نید و  هرابرد  یصصخت  ثحابم  دنهدیم  هزاجا  نالوئسم  ارچ 

شسرپ

؟ دوش رکف  ناجلخ  ثعاب  هداتفا و  ماوع  تسد  رد  ماکحا  نید و  هرابرد  یصصخت  ثحابم  دنهدیم  هزاجا  نالوئسم  ارچ 

خساپ

زا دیاب  هک  تسا  یلاؤس  نیا  تسا ، اهباتک  زا  یضعب  رد  ای  اههمان  هام  اههمان و  هتفه  اههمانزور و  رد  اریخا  هک  تسا  یبلاطم  ناتدارم  رگا 
نمشد هک  دشاب  یمیقتسم  ریغ  ياههئطوت  زا  یشخب  بلطم  نیادیاش  دنهدیم . راشتنا  زوجم  هک  دنتسه  اهنآ  دوش . هدیسرپ  داشرا  ترازو 

هک یتقو  دوشیم . شخپ  رشن و  ناناوج  اصوصخم  مدرم  ینامیا  هیحور  فیعضت  يارب  یفارحنا  راکفا  نیا  دنکیم . ارجا  نامدوخ  تسد  اب 
هدرگ رب  دنناوتیم  یتحار  هب  نانآ  دریگیمن و  تروص  برغ  اکیرمآ و  ربارب  رد  یتمواقم  رگید  دـش ، تسـس  مدرم  ینید  ینامیا و  هیحور 

ياههئطوت زا  یئزج  ار  اههمانرب  نیا  ام  دوشیم . دراو  دـش ، دراو  تکلمم  نرا  یب  بالقنا  زا  لبق  هک  هچ  نآ  زا  رتدـب  دـنوش و  راوس  مدرم 
ینید ناماع  نادنمشیدنا و  اب  دیاب  ثحابم  هنوگ  نیا  اما  تسا . زاب  هلداجم  ثحب و  هار  يداقتعا  ینید و  لئاسم  هزوح  رد  مینادیم . نمـشد 

کفپ و دوشیم  ششوک  هک  تسانیا  بیجع  دوش . هدراذگ  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  نآ  جیاتن  سپس  دریگ ، تروص  هتسب  ياهطیحم  رد 
، تساوـخ شلد  هچ  ره  سک  ره  تسین و  یلرتـنک  هنوـگ  چـیه  مهم  رایـسب  لـئاسم  هنوـگ  نـیا  دروـم  رد  اـما  دـشاب ، درادناتـسا  تـالکش 

. دنرادن لئاسم  هنوگ  نیا  حرط  يارب  یتیحالص  هنوگ  چیه  يانبم  یملع و  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دسیونیم ،

؟ دنیامرفیمن ضارتعا  دروم  نیا  رد  مالعا  ياملع  ماظع و  عجارم  دننکیمن و  يدج  هزرابم  یعامتجا  دسافم  اب  مرتحم  نتالوئسم  ارچ 

شسرپ

؟ دنیامرفیمن ضارتعا  دروم  نیا  رد  مالعا  ياملع  ماظع و  عجارم  دننکیمن و  يدج  هزرابم  یعامتجا  دسافم  اب  مرتحم  نتالوئسم  ارچ 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 701 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

ارچ تسا ، یعامتجا  دـسافم  تارکنم و  اب  هزرابم  مالعا ، ياملع  دـیلقت و  مظعم  عجارم  يربهر و  اصوصخ  ماظن  مرتحم  نالوئـسم  تسایس 
اـج و رب  اـپ  نآ  هلیـسو  هب  رگید  تاـبجاو  ضئارف و  دوـش ، ماـجنا  هضیرف  نیا  رگا  تسا . نـید  عورف  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک 

یهنلا فورعمل و  اب  رمالا  نا  : " میناوخیم (ع ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  دـندرگیم . شومارف  رگید  ياـههضیرف  هن  رگ  و  دـندرگیم ، رادـیاپ 
زا ار  اهرادشه  نیا  ( 1" . ) بساکملا لحت  بهاذملا و  نمأت  ضئارفلا ، ماقتاهب  همیظع  هضیرف  ءاحلـصلا ، جاهنم  ءایبنالا و  لیبس  رکنملا  نع 
ای یلوئـسم و  رگا  مینکیم . هعلاطم  ای  هدینـش و  هعمج  مرتحم  همئا  مالعایاملع و  مظعم و  عاجرم  یمالـسا و  ماظن  هیاپ  دـنلب  نالوئـسم  نابز 

ياملع ای  ماظن و  لک  نالوئسم  باسح  هب  دیابن  ار  اهنآ  راک  دننکیم ، یهاتوک  ییارجا  ياهدنـسم  رد  ای  رتنییاپ و  ياههار  رد  یـصاخشا 
مه نآ  داد ، شماجنا  دـیاب  دوش ، ققحم  نآ  زیارـش  رگا  ینعی  تسا ، یناگمه  هفیظو  کی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میراذـگب . مالعا 

مجاهت يراب و  دـنب و  یب  داسف و  جـیورت  هار  زا  دوخ و  هناکریز  ياهدـنفرت  اههشقن و  اـب  دـنهاوخیم و  نانمـشد  هک  اـم ، هعماـج  عاـضوااب 
حالصا تمس  هب  هعماج  ات  تشاد ، يراکمه  ینوناق  یعرش و  هفیظو  نیا  نایرجمو  نالوئسم  اب  دیاب  دنسرب . دوخ  موش  فادها  هب  یگنهرف ،

اب طابترا  رد  اـصوصخ  نمـشد  هدـش  باـسح  هشقن  یگنهرف و  همجهاـت  میهدـب  مه  تسد  هب  تسد  مینک و  کـمک  دـیاب  همه  دور . شیپ 
، تسا رتنیگنس  نالوئـسم  فیاظو  مینارب . بقع  دنروشک  یلـصا  ياههیامرـس  هک  ناناوج  نامیا و  داقتعا و  ياهزرم  زا  ار  اهنآ  ناناوج و 

نا ات  دیهد  رکذت  ناتراید  رهش و  رد  مه  امش  دننک . دروخرب  یعامتجا  لظعم  نیا  اب  رتيدج  هدش و  دوخ  نیگنس  هفیظو  هجوتم  میراودیما 
تفرگ و دهاوخ  ارف  ار  یتیگ  رسارس  تلادع  ناشیا  نامز  رد  هک  جع ،) ) هَّللا ۀیقب  ترضح  لک  حلصمروهظ  دیما  هب  دوش . زاس  راک  هَّللا  ءاش 

ثیدح ص 1943 ، ج 3 ، هـمکحلا ، نازیم  لوا و  ثیدـح  ص 56 ، ج 5 ، یفاـک ،  - 1 اـهتشون : یپ  تسب . دـهاوخ  تخر  ملظ  داـسف و 
.12713

. دیهد حیضوت  دنریگب ؟ تسا  حرطم  هعماج  رد  ناناوج  ندیشوپ  سابل  ةوحن  زا  هک  ار  يداسف  يولج  دنناوت  یمن  روشک ، ناگرزب  ایآ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  دنریگب ؟ تسا  حرطم  هعماج  رد  ناناوج  ندیشوپ  سابل  ةوحن  زا  هک  ار  يداسف  يولج  دنناوت  یمن  روشک ، ناگرزب  ایآ 

خساپ

تجاجل دـشاب و  یمن  يا  هشیر  نادـنچ  يرهاظ  سابل  حالـصا  دوش و  نک  هشیر  هعماج  رد  داسف  ياه  هنیمز  دـیاب  تارکنم ، اب  هلباقم  يارب 
رد داسف  ۀـعاشا  زا  دـناوت  یم  يدـح  ات  ییاضق ، تازاجم  لامعا  نوناق و  بیوصت  تدـم  هاتوک  رد  درک . دـهاوخ  کـیرحت  ار  هدـع  کـی 

درادن ییاراک  تدم  زارد  رد  شور  هار و  نیا  اما  دیآ  یم  رب  ییارجا  يراذگ و  نوناق  ياه  هاگتـسد  زا  راک  نیا  دیامن و  يریگولج  هعماج 
رکف دـیلوت  اه و  تلع  اب  هزرابم  یقطنم ، تسرد و  هار  میا . هدـید  بالقنا  زا  سپ  ار  عوضوم  نیا  هبرجت  هب  ام  دراد . سوکعم  رثا  اسب  هچ  و 
ارجا تیعطاق  اب  تاعوبطم  ملیف و  باتک و  رب  رظان  ِنوناق  مینک  ضرف  دشاب . یم  یمالـسا  یلم و  تیوه  ظفح  یگنهرف و  تامدـخ  ۀـئارا  و 

یمئاد و نامرد  رگا  دراد . یعطقم  رثا  هک  تسا  نّکـسم  مکح  رد  اه  نیا  ۀمه  دریگ . تروص  یکیزیف  دروخرب  یعامتجا  دسافم  اب  دوش و 
رت ناهنپ  رت و  قیمع  هجیتن  رد  یساسا ، ۀجلاعم  اوادم و  نتخادنا  ریخأت  هب  ندرک و  شومارف  يارب  يرّدخم  زج  نّکسم  دوشن ، مهارف  یساسا 
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. دیآ یمن  دیدپ  لاس  کی  هام و  کی  رد  تسین و  یناسآ  راک  يرکف  عیسو  ياه  نایرج  ندروآ  دوجو  هب  هتبلا  دوب . دهاوخن  تنوفع  ندش 
يارب يراکـش  يدرف ، نینچ  هاوخان  هاوخ  و  تسا ، میتی  درادـن ، یگنهرف  تیوه  هک  یناسنا  تسا . هیوهلا  لوهجم  ناسنا  گنهرف  یب  ناسنا 
نازلا تلاح  تروص  نآ  رد  هک  درک  يزاس  گنهرف  هدـش  باسح  يا و  هشیر  يراک  اب  دـیاب  سپ  تسا . يدایـص  ره  يارب  يدیـص  همه و 
تیوه زا  تسارح  يارب  يا  هعماج  ره  یلو  تسا  دیفم  مزال و  شدوخ  ياج  هب  ییاضق  ینوناق و  ياه  لح  هار  دراد . ینورد  راشف  ینطاب و 
دنورن رد  هب  هار  زا  یگناب  ره  اب  هک  میروآ  راب  نانچ  ار  ناناوج  دیاب  درادـن . ملع  تفرعم و  یهاگآ و  يالتعا  اقترا و  زج  یهار  چـیه  دوخ 

زا نایبرم  ایلوا و  يراکمه  اب  دیاب  هک  تسا  یگرزب  رایسب  راک  نیا  دنهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  ۀشیدنا  لقع و  رایتخا  ییاون ، جوم و  ره  اب  و 
ادص و دننام  یهورگ  ياه  هناسر  یهد  تهج  نارکفنشور و  املع و  ییامنهار  نّودم و  قیقد و  يزیر  همانرب  اب  هاگشناد و  ات  كدوک  دهم 

. دوش نینچ  میراودیما  هک  دریگ  ماجنا  دئارج  امیس و 

نشور ار  فیلکت  حالطصا  هب  دننک و  یمن  یمکحم  يریگ  عضوم  لیبق  نیا  زا  یماکحا  یقیسوم و  دروم  رد  یمالسا  ماظن  نالوئسم  نید و  ياملع  ارچ 
؟ دننکن هدافتسا  ءوس  عوضوم  نیا  زا  يا  هدع  ات  دننک  یمن 

شسرپ

حالطـصا هب  دـننک و  یمن  یمکحم  يریگ  عضوم  لیبق  نیا  زا  یماکحا  یقیـسوم و  دروم  رد  یمالـسا  ماـظن  نالوئـسم  نید و  ياـملع  ارچ 
؟ دننکن هدافتسا  ءوس  عوضوم  نیا  زا  يا  هدع  ات  دننک  یمن  نشور  ار  فیلکت 

خساپ

وهل و یشایع و  سلاجم  بسانم  یقیسوم  رگا  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  نایب  ار  یعرش  مکح  یگدنناوخ  یقیسوم و  دروم  رد  نید  ياملع 
نایم نیا  رد  تسا . مارح  دـشاب  هتـشاد  زیگناداـسف  لـطاب و  ياوتحم  هکناـنچ  قوف  كـالم  رب  هوـالع  مه  یناوخ  هزاوآ  مارح و  دـشاب  بعل 

رد رتمک  ار  مسق  نیا  هک  دراد  دوجو  اهنآ  تمرح  يارب  قوف  كالم  دنتسه و  مارح  قیداصم  زا  ًاعطق  زاوآ  یقیسوم و  قیداصم  زا  یـضعب 
ًاضعب اهنآ و  تیعضو  ندوبن  مولعم  هطساو  هب  هک  دنراد  هبتـشم  هنانگ و  ود  یتلاح  دراوم  یخرب  دید و  ناوت  یم  امیـس  ادص و  ياه  همانرب 
ناوت یمن  دراد ). دوجو  یعیبـط  روط  هب  اـهنآ  رد  یئاوتف  فـالتخا  هک  لـئاسم  زا  یخرب  دـننام   ) عجارم اـهقف و  ياوـتف  فـالتخا  تهج  هب 

عوضوم و ندوب  كوکـشم  رطاخ  هب  هک  تسا  رتشیب  امیـس  ادـص و  ياه  همانرب  رد  مسق  نیا  مجح  هک  داد  اهنآ  تمرح  هب  مکح  ًاـتحارص 
اه و یقیـسوم  دروم  رد  امـش  یلـصا  لاؤس  دـسریم  رظن  هب  اما  درک . رداص  اهنآ  يارب  یمکح  یعطق  روط  هب  ناوت  یمن  دراوم  نیا  دّدـعت 

نشور املع  ار  اهنآ  مکح  دنتسه و  مارح  قیداصم  زا  ًاعطق  مکح  ظاحل  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  دراد  دوجو  رازاب  رد  هک  تسا  ییاهزاوآ 
هچرگ دراوم  نیا  رد  رگید  ترابع  هب  دننک . یمن  دروخرب  دراوم  نیا  اب  عطاق  روط  هب  ییارجا ، نالوئسم  زا  یخرب  هنافـسأتم  یلو  دنا ، هدرک 

پاچ و عجارم  ۀمه  ياوتف  هب  هک  دننک  هارمگ  ياه  باتک  زا  يرایـسب  ریظن  دراد . دوجو  یهاتوک  ییارجا  ظاحل  هب  اما  تسا ، نشور  مکح 
. دننک یمن  يریگولج  اهنآ  عیزوت  راشتنا و  زا  لماک  روط  هب  ییارجا  ياه  هاگتسد  هک  مینیب  یم  یلو  تسا ، مارح  اهنآ  راشتنا 

؟ دریگ یمن  تروص  هدرتسگ  روط  هب  یبهذم  ینید و  تاغیلبت  دایتعا ، زا  يریگولج  يارب  ارچ 

شسرپ
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؟ دریگ یمن  تروص  هدرتسگ  روط  هب  یبهذم  ینید و  تاغیلبت  دایتعا ، زا  يریگولج  يارب  ارچ 

خساپ

رابکتـسا رامعتـسا و  طسوت  هدـش  نایب  تعاس  کی  ردـخم ، داوم  هب  دایتعا  كانلوه  ةرد  رد  ناوج  لـسن  ًاـصوصخ  تلم  کـی  ندرک  قرغ 
زا جورخ  مزلتـسم  دایتعا  هک  نیا  يارب  دنک ، یمن  رارقرب  طابترا  ردـخم  داوم  اب  زگره  دسانـشب ، ار  دوخ  يدوجو  هاگیاج  رگا  ناسنا  تسا .
ای ندرک  نک  هشیر  يارب  [ 13 .] دنا هدومن  میرحت  ار  ردخم  داوم  هب  دایتعا  دیلقت ، مظعم  عجارم  مالـسا و  ياملع  رطاخ  نیدـب  تسا  تیناسنا 

یگنهرف و ياه  نامزاس  اهداهن و  فرط  زا  هدرتسگ  هبناج و  همه  یگنهرف  ياهراک  تاغیلبت و  ردـخم ، داوم  هب  دایتعا  ندـناسر  لقادـح  هب 
اوتف دیلقت  مظعم  عجارم  تسا . هتفرگ  ماجنا  راک  يدایز  دودح  ات  دنناد و  یم  ناگمه  ار  نیا  تسا و  يرورـض  مزال و  یهورگ  ياه  هناسر 
یم حیـضوت  ار  ردخم  داوم  دسافم  تمرح و  دنا ، هداد  ریثأت  لامتحا  هک  يدراوم  رد  نویناحور  دنا و  هداد  ردخم  داوم  فرـصم  میرحت ، هب 

لامعتسا تارـضم  نایب  ای  یمومع  ياه  ناکم  رد  نآ  بصن  رتسوپ و  پاچ  دننام  دنراد ، تسد  رد  هک  يرازبا  اب  رگید  ياه  نامزاس  دنهد .
هیلع مالـسا  نانمـشد  یـسایس  یگنهرف و  مجاهت  تلع  هب  نکیل  دنهد ، یم  ماجنا  یغیلبت  ياهراک  نویزیولت ، ویدار و  قیرط  زا  ردـخم  داوم 
یمن یقاب  ردخم  داوم  دروم  رد  رتشیب  یغیلبت  راک  تصرف  دننک ، یم  تسرد  ناریا  دض  رب  يا  هزات  ّوج  لکـشم و  زور  ره  هک  ناریا  ۀـعماج 
هدشن رهاظ  نمـشد ، مجاهت  ةزادنا  دح و  رد  نونک ، ات  هک  تفریذپ  دـیاب  دوجو  نیا  اب  دروم  رد  هدرتسگ  غیلبت  مدـع  لماوع  زا  یکی  دـنام .
هجدوب صاصتخا  مدع  لوئسم و  داهن  کی  رد  زکرمت  مدع  یگنهرف و  هزوح  رد  يریگ  میمـصت  زکارم  دّدعت  نآ  لئالد  زا  یکی  دیاش  میا .

ص 19 و 24. ردخم ، داوم  ۀمان  هژیو  [ 13 . ] ددرگ فرط  رب  لضعم  نیا  میراودیما  هک  دشاب  مزال 

نیا دوشن و  هتفرگ  میوش ، یم  کیدزن  برغ  طحنم  گنهرف  هب  هتفرگ و  ارف  ار  هعماج  یعیـسو  روط  هب  هک  یباجح  یب  يولج  هدـش  ثعاب  یلماع  هچ 
؟ دنشاب لایخ  یب  نآ  ربارب  رد  یماظتنا  ياهورین  ردق 

شسرپ

هتفرگ میوش ، یم  کیدزن  برغ  طحنم  گنهرف  هب  هتفرگ و  ارف  ار  هعماج  یعیـسو  روط  هب  هک  یباـجح  یب  يولج  هدـش  ثعاـب  یلماـع  هچ 
؟ دنشاب لایخ  یب  نآ  ربارب  رد  یماظتنا  ياهورین  ردق  نیا  دوشن و 

خساپ

کی رد  مروت  يداصتقا  لکـشم  ًالثم  دوش ، دروخرب  بسانتم  ياه  هویـش  اهرازبا و  اب  هک  تسا  نآ  ياهلئـسم  ره  اـب  دروخرب  رد  هیلوا  لـصا 
زا یکی  نیاربانب  درک . فرط  رب  ندرک  مالعا  اب  ار  يداقتعا  ههبـش  لکـشم و  ای  درک  فرطرب  اهرازفا  گنج  نتخاس  اـب  ناوتیمن  ار  هعماـج 

، یگنهرف ددـعتم  لماوع  هلئـسم  نیا  هک  تسا  یبرغ  طحنم  گنهرف  شرتسگ  یباجح و  یب  هدـش ، وربور  نآ  اب  ام  هعماـج  هزورما  یلئاـسم 
ۀعماج زورما  تسا . یگنهرف  هلئـسم  ینعی  یلوا  لماع  یبرغ ، گنهرف  شرتسگ  لماع  نیرت  مهم  دراد . یعامتجا و ...  یـسایس ، يداـصتقا ،
يورین اب  ًافرص  ناوت  یمن  هلئسم  نیا  اب  هک  تسا  یهیدب  تسا . وربور  برغ  ناهج  فرط  زا  صوصخ  هب  یگنهرف  مجاهت  عیسو  مجح  اب  ام 

، دنراد طابترا  يدازآ  يراب و  دنب و  یب  هب  داقتعا  هدیقع ، رکفت و  ظاحل  زا  هعماج  زا  يرـشق  یتقو  درک . دروخرب  تردق  رازبا  اب  یماظتنا و 
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دوجو اـه  نآ  يریگولج  يارب  یهار  هک  دریگ  یم  رارق  ناـناوج  تسد  رد  فلتخم  ياـههار  زا  اـه  ملیف  اـی  اهراتـشون  ماـسقا  عاونا و  یتـقو 
الاب جاودزا و  يارب  يداصتقا  تالکـشم  ًالثم  ای  دشاب  زاسراک  دناوت  یمن  یماظتنا  تردق و  عضوم  زا  دروخرب  ًاعبط  تنرتنیا ) دننام   ) درادن
هنیمز ندرب  نیب  زا  یباجح و  یب  داجیا  فلتخم  لماوع  تخانش  اب  نیاربانب  درک . فرطرب  یماظتنا  يورین  اب  ناوت  یمن  ار  جاودزا  نس  نتفر 

هدافتسا هک  تشادرب  ار  يدعب  ماگ  ناوتیم  یـسایس و ...  یگنهرف و  ظاحل  زا  اه  نآ  هب  طوبرم  تالکـشم  ندرک  فرطرب  کی و  ره  ياه 
يدودعم هّدـع  لاح  ره  رد  اما  دور ، یم  نیب  زا  ای  هدـش و  فیعـض  هعماج  کی  رد  برخم  لماوع  هچ  رگا  اریز  تسا ؛ یماظتنا  ياهورین  زا 

. درک هدافتسا  تردق  ياهرازبا  زا  دیاب  اج  نیا  رد  درک . هعماج  ینید  گنهرف  نوناق و  عیطم  ار  اه  نآ  تروص  ره  هب  ناوت  یمن  هک  دنتـسه 
تالکـشم و اب  هدرک و  بالقنا  هک  هیلوا  لسن  نآ  اب  دنتـسه و  ناوج  ًاـبلاغ  دـننک ، یم  یگدـنز  هعماـج  رد  هک  ینونک  لـسن  رگید : ۀلئـسم 

تیمها زا  نایم  نیا  رد  یـشخب  یهاگا  نیاربانب  دـنراد . توافت  دـناهدید ، ار  هتـشذگ  یگنهرف  داسف  دنتـسه و  انـشآ  هتـشذگ  میژر  تیهام 
تاداقتعا نامیا و  رد  لزلزت  ثعاب  هک  یتاهبـش  عناوم و  عفر  ینید و  ناـمیا  تاداـقتعا و  ندیـشخب  قیمعت  هلئـسم  تسا . رادروخرب  يداـیز 

ینعی تردـق  رازبا  ورین و  ندومن  لـمع  گـنهامه  تسا . یبرغ  طـحنم  گـنهرف  اـب  دروخرب  رد  مهم  لـماوع  زا  یکی  زین  دوـش ، یم  ینید 
نامزاس رگید  دنتسه ، نز  تالکشم  یگنهرف و  لئاسم  یلوتم  هک  ییاه  نامزاس  اه و  هاگتـسد  هعماج و  یگنهرف  لیاسم  اب  یماظتنا  يورین 

روشک هک  تردق  نابحاص  یبرغ و  ياهروشک  لکشم  نینچ  مه  دنشاب . رثؤم  رایسب  دنناوت  یم  دنراد ، طابترا  هلئسم  نیا  اب  یعون  هب  هک  اه 
ياه راشف  تاغیلبت و  مجح  رب  زور  ره  دـنهد و  یم  رارق  راشف  تحت  نایب  يدازآ  رـشب و  قوقح  هلئـسم  دـننام  فلتخم  لـیاسم  رد  ار  ناریا 

، هلئـسم نیا  لباقم  رد  دوخ  مهـس  هب  هعماج  رد  درد  بحاص  هاـگآ و  ناـسنا  ره  لاـح ، ره  رد  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابن  دـنیازفا ، یم  دوخ 
گنهرف هدننک  داجیا  لماوع  ینید و  لیاسم  هب  تبسن  رتشیب  یهاگآ  اب  فورعم و  هب  رما  طیارـش  زا  یهاگآ  تخانـش و  اب  دراد . تیلوئـسم 

، هداوناخ ناینب  لزلزت  دـننام  دـنک  یم  داجیا  اه  ناسنا  یگدـنز  يارب  هعماج و  يارب  لیاسم  نیا  هک  یتالکـشم  اـب  ییانـشآ  زین  یباـجح  یب 
. دشاب هتشاد  یمهم  شقن  يراب ، دنب و  یب  داسف و  ياه  هشیر  ندودز  رد  دناوت  یم  یگدرسفا  ییاهنت و  يدامتعایب ، جاور 

یـسک هچ  ای  ییورین و  هچ  سپ  دناوتیمن ، ورین  نیا  رگا  دنک ؟ دروخرب  باجح  مک  نانز  اب  دیابن  ایآ  تسا ، روشک  مظن  لوئـسم  هک  یماظتنا  يورین 
؟ دریگب ار  راک  نیا  يولج  دناوتیم 

شسرپ

ای ییورین و  هچ  سپ  دناوتیمن ، ورین  نیا  رگا  دـنک ؟ دروخرب  باجح  مک  نانز  اب  دـیابن  ایآ  تسا ، روشک  مظن  لوئـسم  هک  یماظتنا  يورین 
؟ دریگب ار  راک  نیا  يولج  دناوتیم  یسک  هچ 

خساپ

دروخرب تسا و  یگنهرف  هلئسم  کی  یباجحدب  ای  یباجح  یب  هلئسم  هک  مینکیم  دیکأت  هدومن و  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  امـش  هجوت  ادتبا  رد 
نینچ مه  تسا . هعماج  یمومع  گـنهرف  حالـصا  یگنهرف و  نالوئـسم  هدـهع  رب  دـشاب ، یماـظتنا  يورین  هب  طوبرم  هک  نآ  زا  شیب  نآ  اـب 

ام روشک  رد  هتبلا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  ندرک  لمع  ياتسار  رد  هعماج  داحآ  هفیظو  یباجح ، یب  موش  هدیدپ  اب  دروخرب 
عوـضوم نیا  هب  دـیاب  نوناـق  قـبط  هک  دـنراد  هژیو  تیلوئـسم  هراـب  نـیا  رد  یماـظتنا  يورین  تارکنم  اـب  هزراـبم  هریاد  دـننام  یـصاخ  دارفا 
دروخرب هدرک ، ادیپ  عویش  هلئسم  نیا  رگید ، یعامتجا  یگداوناخ و  لماوع  نمشد و  یگنهرف  مجاهت  لیلد  هب  هک  اج  نآ  زا  یلو  دنزادرپب ،

رگا ور  نیا  زا  درک . هزراـبم  اـهتلع  اـب  دـیاب  لوـلعم  اـب  هزراـبم  ياـج  هـب  دـندقتعم  یـضعب  یفرط  زا  دـشاب . وـگباوج  دـناوتیمن  یکیزیف 
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گنهرف کی  ناونع  هب  ار  باجح  میریگب و  يدج  ار  سرادم  هداوناخ و  رد  شزومآ  دیاب  میـشابن ، یباجحدب  دهاش  هعماج  رد  میهاوخیم 
، یماـظتنا يورین  هیحاـن  زا  رگا  دوب . لـفاغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  زا  ناوتیمن  یموـمع ، تفع  ظـفح  يارب  هتبلا  میروآ . رد 

. تشاذگ دهاوخ  ار  دوخ  رثا  مدرم  هبلاطم  يریگیپ و  ًاعطق  دیهد . شرازگ  لوئسم  تاماقم  هب  دیاب  دینیبیم ، يروصق  ای  تلفغ 

؟ دننک دروخرب  يریگولج و  باجح  مک  نانز  اب  اهملیف  دیلوت  زا  امیس  ادص و  نالوئسم  دیابن  ایآ 

شسرپ

؟ دننک دروخرب  يریگولج و  باجح  مک  نانز  اب  اهملیف  دیلوت  زا  امیس  ادص و  نالوئسم  دیابن  ایآ 

خساپ

رب یّمهم  تلاسر  هفیظو و  هراب ، نیا  رد  یّلم  هناسر  ناونع  هب  امیـس  ادـص و  تسا و  مزال  يزاـس  رتسب  باـجح ، گـنهرف  نداـتفا  اـج  يارب 
. دشاب هتـشادن  يزومآ  دب  ناشراتفر  رهاظ و  هک  دوش  هدافتـسا  ییاه  هشیپ  رنه  نادنمرنه و  زا  هک  تسا  نیا  اهراکهار  زا  یکی  دراد . هدهع 

تیعقاو نیا  تسا . يدایز  هلصاف  بولطم  فده  هب  ندیسر  ات  اما  دوشیم  تیاعر  مه  يدح  ات  هدش و  يراذگ  هیامرـس  تهج  نیا  رد  هتبلا 
هب دـنکیم و  مهارف  ار  نارگید  دورو  هنیمز  كرما  نیمه  دـنباییم و  روـضح  رتمک  یـشزرا  رـصانع  رنه ، هصرع  رد  هک  تفریذـپ  دـیاب  ار 

نالوئـسم شوگ  هب  درک و  سکعنم  دـیاب  ار  اهدوبمک  یتساک و  لاـح  نیع  رد  دوشیم . هتـشاذگ  اـهنآ  هدـهع  هب  نارگیزاـب  شقن  راـچان 
رد ًاعطق  دننک ، حرطم  ار  دوخ  ياهداهنـشیپ  تاداقتنا و  دنـشاب و  طابترا  رد  امیـس  ادص و  یمومع  طباور  اب  یبهذـم  ياهورین  رگا  دـناسر .

. تشاذگ دهاوخ  ریثأت  نالوئسم  يزیر  همانرب 

رد نآ  يولج  ارچ  تسین ، حیحـص  مالـسا  رظن  زا  لامعا  هنوگ  نیا  رگا  تسا . هدش  يداع  اهنابایخ  رد  یباجح  دب  ياجح و  یب  تسا  یلاس  دـنچ 
رد نم  فیلکت  دننکیمن و ... مادقا  دیلقت  عجارم  ارچ  دننکیم ؟ جیورت  ار  برغ  گنهرف  ییامنیس ، ياهملیف  رد  ارچ  دوشیمن ؟ هتفرگ  یمالسا  هعماج 

نابایخ و

شسرپ

يولج ارچ  تسین ، حیحـص  مالـسا  رظن  زا  لامعا  هنوگ  نیا  رگا  تسا . هدش  يداع  اهنابایخ  رد  یباجح  دب  ياجح و  یب  تسا  یلاس  دـنچ 
دننکیمن مادقا  دیلقت  عجارم  ارچ  دننکیم ؟ جیورت  ار  برغ  گنهرف  ییامنیـس ، ياهملیف  رد  ارچ  دوشیمن ؟ هتفرگ  یمالـسا  هعماج  رد  نآ 

؟ تسیچ هاگشناد  نابایخ و  رد  نم  فیلکت  و ...

خساپ

یسدق ترطف  ییافوکـش  ینید و  تریغ  كاپ و  تاساسحا  هناشن  دیاهدرک ، ادیپ  هعماج  رد  لاذتبا  گنهرف  هدهاشم  زا  هک  يرطاخ  تاملأت 
صوـصخ هب  دـشاب ، ینید  یعاـمتجا و  یملع و  تیعقوـم  ره  رد  یناملـسم ، درف  ره  رب  دـشابیم . ریدـقت  هتـسیاش  تـسا و  امـش  یبهذـم  و 
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ره لاذتبا و  گنهرف  شرتسگ  داسف و  عاونا  زورب  زا  تسا  مزال  دنراد ، رایتخا  رد  ار  يریگولج  مزال  رازبا  هک  تلود  رثؤم و  ياهتیصخش 
تیاعر اب  تسا  مزال  زین  نارگید  رب  دننک . يریگولج  یباجح  یب  ای  یباجح  دب  دـننام  تسا ، یقالخا  داسف  زاس  هنیمز  هک  يدـُم  گنهرف و 

ماـما هاگدـید  زا  یعاـمتجا  داـسف  لاـبق  رد  یهللا  بزح  ناـناوج  صوـصخ  هب  مدرم  هفیظو  دـننک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بـتارم ،
همه هفیظو  تسا ، یمالـسا  تما  حـلاصم  یمومع و  تفع  فـالخ  هک  يروـما  و  هتخیـسگ ، راـسفا  ياـهيدازآ  زا  يریگوـلج  هر ) ) ینیمخ

رد ص 28 ینیمخ  ماما  دنراد . يرتدایز  تیلوئـسم  رتشیب ، يراذـگ  ریثأت  ذوفن و  نتـشاد  رطاخ  هب  نانز  زا  یخرب  هچ  رگا  تسا ، ناناملـسم 
امش و فیلکت  ندش  فافش  يارب  تسا . هدومن  نشور  هنیمز  نیا  رد  ار  تاقبط  همه  هفیظو  فیلکت و  شیوخ ، یـسایس  یهلا  همان  تیـصو 
روهمج و سیئر  و  هدـنیآ ، لاح و  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  نم  تیـصو  نونکا  : " مینکیم لقن  ار  نآ  زا  یتمـسق  تلم ، راـشقا  همه 
يربخ و ياههاگتـسد  نیا  دـنراذگن  هک  تسا  نآ  نامز  ره  رد  تلود  ییاضق و  ياروش  و  ناـبهگن ، ياروش  هب  و  دـعب ، يروهمج  ياـسؤر 

یهاـبت بجوم  هک  نآ  یبرغ  لکـش  هب  يدازآ  هک  مینادـب  همه  دـیاب  دـنوش و  فرحنم  روشک  حـلاصم  مالـسا و  زا  اـههلجم ، تاـعوبطم و 
فالخرب ِتالجم  بتک و  اهینارنخس و  تالاقم و  تاغیلبت و  تسا و  موکحم  لقع  مالـسا و  رظن  زا  دوشیم ، نارـسپ  نارتخد و  ناناوج و 

ياـهيدازآ زا  و  تسا ، بجاو  اـهنآ  زا  يریگولج  ناناملـسم  همه  اـم و  همه  رب  تسا و  مارح  روـشک  حـلاصم  یموـمع و  تفع  مالـسا و 
عوجر هطوبرم  ياههاگتـسد  هب  دندومن ، روکذم  روما  زا  یکی  هب  دروخرب  رگا  یهّللا  بزح  ناناوج  مدرم و  و  دوش ... يریگولج  دیاب  برغ 

یسک نم  رظن  زا  دیاهتشون : نات  همان  زا  یتمـسق  رد  یلاعبانج  " دنتـسه . يریگولج  هب  فّلکم  ناشدوخ  دندومن ، یهاتوک  نانآ  رگا  دننک و 
املع و تسین . رنه  ندوب  نزریپ  درمریپ و  هدـع  کی  ندوب  دـیلقت  عجرم  هنرگو  دـنک  لح  ار  لکـشم  نیا  هک  دـشاب  دـیلقت  عجرم  دـناوتیم 

تفایرد یحو  قیرط  زا  ار  یهلا  ماکحاو  تعیرـش  نانآ  دنـشابیم . (ع ) همئا ایبنا و  نانیـشناج  افلخ و  انما و  تاـیاور ، ریبعت  هب  دـیلقت  عجارم 
يور زا  مالـسا  هدرتسگ  عورف  لوصا و  هنادـهتجم  هناسانـشراک و  تخانـش  ناشرنه  اهقف  اـملع و  دـندومنیم . غـالبا  مدرم  هب  دـندرکیم و 

نآرق و يادـن  نانآ  تسا . هعماج  هب  نآ  خـساپ  هئارا  روهظون و  تاعوضوم  و  قیداصم ، تاـیئزج و  رب  تاـیلک  قیبطت  و  تاـیاور ، تاـیآ و 
مازعا اههیعالطا و  هیلمع ، هلاسر  باتک ، ینارنخـس ، زا  معا   ) توافتم ياههار  زا  فلتخم و  عقاوم  رد  ار  (ع ) نیموصعم همئا  مالـسا و  ربمایپ 

دوخ یساسا  هفیظو  هب  هک  دنشاب  زین  ياهدع  دنناوتیم  نایم  نیا  رد  هتبلا  دنناسریم . مدرم  شوگ  هب  میقتسم ) ریغ  میقتسم و  هرخالاب  غّلبم و 
تیناحور يدوجو  هفـسلف  اب  قباطم  هقبط و  نیا  ساسا  یناـسک  نینچ  ًاـنئمطم  دـنوش . یگدز  اـیند  اـی  سفن و  ياوه  راـچد  دـننکن و  لـمع 

ًالماک لماوع  يرسکی  یتح  ای  لماع  کی  اهنت  تسا ، یگنهرف  هدیچیپ  لظعم  کی  هک  هلئسم  نیا  دننام  یّمهم  هلئسم  لاح  نیع  رد  دنتـسین .
زا یـشخب  هک  یماگنه  دش . نآ  شرتسگ  عنام  یّتح  ای  تفرگ و  ار  نآ  يولج  ناوتب  اهینارنخـس  ای  اواتف و  نداد  اب  ات  درادـن  هدـش  هتخانش 

هزیروئت يراب  دنب و  یب  جاور  هک  یماگنه  دـنکیم ، کمک  تیعـضو  نیا  جـیورت  هب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  هعماج  یگنهرف  روما 
موکحم يدرف  ياـهيدازآ  عنم  رـشب و  قوـقح  ضقن  رطاـخ  هب  نآ  تموـکح  ناریا و  روـشک  یهاـگ ، دـنچ  زا  ره  هک  یماـگنه  دوـشیم ،

يدازآ هک  یماـگنه  دوشیم ، جاودزا  نس  شیازفا  بجوـم  يداـقتعا  يرکف و  یگنهرف و  يداـصتقا و  تالکـشم  هک  یماـگنه  دوـشیم ،
یسایس و تالکـشم  هک  یماگنه  دوشیم ، هداد  هولج  قحم  هدش و  غیلبت  هدیچیپ  فلتخم و  ياهرازبا  اب  يرـشب  قح  کی  ناونع  هب  یـسنج 

دناوتیم رادقم  هچ  لاح  هک . ... یماگنه  هتشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  هعماج  یگنهرف  ناریدم  نالوئـسم و  یـسایس ، ياهيزاب  يداصتقا و 
ياواتف قیقد و  داهتجا  رگا  ایآ  تشاد ؟ دـهاوخن  یفنم  ریثأت  یتح  ًاـضعب  هاـگ  دـشاب !؟ رثؤم  اوتف  یتح  ناـنآ و  ياهرادـشه  عجارم و  نخس 

ار ریصقت  زاب  دننکن ، لمع  دنهدن و  ارف  شوگ  نارگید  اما  دوش ، نایب  مه  نیشنلد  ابیز و  رایسب  ياهنخس  دوش و  هداد  لئاسم  نیا  رد  قیمع 
یعس رتشیب  هچ  ره  دیاب  دیهدیم ، ماجنا  ار  فورعم  هب  رما  هفیظو  هک  ناملسم  کی  ناونع  هب  امـش  لاح  ره  رد  تسناد ؟ عجارم  هجوتم  دیاب 

يوهس تروص  رد  هتبلا  دیشاب . هتشاد  نامرحمان  زا  شیوخ  هاگن  ظفح  رد  یعس  دیاب  ناکما  ّدح  ات  دییامنن . شیوخ  زا  تبقارم  ظفح و  رد 
زین ار  يوهس  هاگن  ياههنیمز  دیناوتیم  دینک . ظفح  تسا ، ناتدوخ  رایتخا  رد  هک  ار  يدعب  ياههاگن  اما  تسین ، یهانگ  امش  رب  هاگن  ندوب 

رد هچ  رگا  دـییامن . يرود  ندرک  تبحـص  زا  ای  دـنراد و  عمجت  نامرحمان  هک  یناـکم  اـی  ترـشاعم  زا  هک  تروص  نیا  هب  دـینک ، فرطرب 
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يرتشیب شاداـپ  رجا و  ًاـنئمطم  اـما  تسا ، رتلکـشم  نتـشیوخ  زا  تبقارم  يراددوخ و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  رتشیب  هاـنگ  هنیمز  هک  یطیارش 
ناسنا يارب  یمکحم  هناوتشپ  یهلا ، هاگرد  هب  زاین  زار و  نتساوخ و  کمک  هتبلا  دناسریم . يرتالاب  یقالخا  تالامک  هب  ار  ناسنا  هتـشاد و 

. تسا رطخ  رپ  هار  نیا  رد 

؟ درادن یعرش  عنم  دریگیم ، تروص  یمالسا  يروهمج  نالوئسم  زا  یضعب  دورو  يارب  هک  تافیرشت  همه  نیا 

شسرپ

؟ درادن یعرش  عنم  دریگیم ، تروص  یمالسا  يروهمج  نالوئسم  زا  یضعب  دورو  يارب  هک  تافیرشت  همه  نیا 

خساپ

ییوسمه یمالسا  يروهمج  تیعقوم  نأش و  اب  هدش و  لاملا  تیب  ندرب  نیب  زا  ریذبت و  فارسا ، بجوم  ماظن  نالوئسم  يارب  تافیرشت  رگا 
زا یکی  اریز  دننک ، تیاعر  ار  لاملا  تیب  هدوب و  تسیز  هداس  ماظن  نالوئـسم  دیاب  ساسا  نیا  رب  تسین . زیاج  هدوب و  مارح  دـشاب ، هتـشادن 

ناریدـم و  ( 1) هدوـب تـسیز  هداـس  (ع ) یلع ماـما  دـنکیم . روـهظ  تافیرـشت  زا  يرود  یتـسیز و  هداـس  رد  ینید  تموـکح  ياـهیگژیو 
ار مدرم  يداصتقا  تالکشم  رتشیب  ماظن  نالوئسم  هک  دوشیم  بجوم  یتسیز  هداس  ( 2 .) دناوخیم ارف  یتسیز  هداس  هب  ار  شیوخ  یتموکح 

هداـس لـلع  زا  یکی  (ع ) یلع ماـما  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دنـشاب ، رازگریثأـت  مدرم  تالکـشم  اـهنآ  ياهيریگمیمـصت  رد  هدرک و  كرد 
تافیرشت هنوگ  ره  زا  يرود  یتسیز و  هداس  هب  ار  ماظن  نالوئسم  اهراب  (س ) لحار ماما  ( 3 .) تسناد ناریقف  اب  يدردمه  ار  شیوخ  یتسیز 

هداس هک  داد  رارق  رظن  ّدم  ار  بلطم  نیا  دیاب  لاح  نیع  رد  دنریگیم . هدـیدان  ار  هلئـسم  نیا  نالوئـسم  زا  یخرب  هنافـسأتم  هک  دومن  توعد 
هب ناـهج  ناربهر  زا  لابقتـسا  رد  ماـظن  نالوئـسم  رگا  دوشن . يزیرگ  اـیند  هب  مهتم  ینید  یتموکح  مالـسا و  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  یتـسیز 

، دننکیم یگدنز  هدنام  بقع  ياهناسنا  دننام  زونه  هدوب و  فلاخم  یملع  ياهتفرـشیپ  اب  مالـسا  دوش  روصت  هک  دـنیامن  راتفر  ياهنوگ 
تافیرـشت زا  هک  دـنریگ  هرهب  ياهنوگ  هب  لاملا  تیب  زا  يریگهرهب  رد  دـیاب  ماظن  نالوئـسم  ساـسا  نیا  رب  تسین . لوبق  لـباق  درکیور  نیا 

.1 اهتشون : یپ  ددرگ . ظفح  داعبا  مامت  رد  یمالـسا  يروهمج  ماقم  نأش  هتفرن و  لاؤس  ریز  زین  ایند  هرابرد  نید  ياههزومآ  هدش و  زیهرپ 
؛ دعب هب  ص 224  هغالبلا ، جهن  رد  يریـس  . 3 همان 45 . هغالبلا ، جهن  . 2 دعب . هب  ص 108  ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآ ، رهـش  نبا 

ص 185. ج 4 ، (ع ) یلع ماما  همانشناد  ص 101 ؛ ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم 

؟ دنوش یم  باختنا  دارفا  نیا  ارچ  دننکیمن ؟ تیاعر  ار  زیر  رهاظ  هب  یعرش  فیلاکت  زا  یخرب  یتلود  تاماقم  زا  یضعب  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یم  باختنا  دارفا  نیا  ارچ  دننکیمن ؟ تیاعر  ار  زیر  رهاظ  هب  یعرش  فیلاکت  زا  یخرب  یتلود  تاماقم  زا  یضعب  ارچ 

خساپ
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ماقم و هسوسو  ای  ینید و  ینابم  هب  خسار  داقتعا  مدع  ای  یعرش ، لئاسم  زا  حیحـص  تخانـش  مدع  زا  یـشان  یعرـش  فیلاکت  هب  مازتلا  مدع 
نیب یقرف  تهج  نیا  رد  تسا . هدـننک  نییعت  رایـسب  تیبرت  طـیحم و  هداوناـخ  شقن  اتـسار ، نیا  رد  تـسا . یناطیـش  سفن  بـیرف  تورث و 
نیا دـننکن ! تیاـعر  دـشاب ) یمالـسا  رهاوظ  هک   ) ار هیلوا  لـئاسم  یتلود  تاـماقم  زا  یـضعب  اـسب  هچ  تسین . نارگید  ماـظن و  نارازگراـک 

، حلـصا باختنا  يرالاس و  هتـسیاش  ياـج  هب  هک  درب  یپ  ناوت  یم  تقیقح  نیا  هب  ددرگ و  یم  رب  شنیزگ  هوحن  يرادا و  ماـظن  هب  لاکـشا 
زا هدـنام  اج  هب  يرادا  ماظن  دـنیامن و  رتشیب  ار  دوخ  تیلاعف  یتراـظن ، ياههاگتـسد  دـیاب  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هورگ  درف و  عفاـنم 

دیاش ندش  باختنا  زا  لبق  دارفا  زا  يرایـسب  هتبلا  دنا . لیخد  میهـس و  هعماج  دارفا  همه  رما  نیا  رد  ددرگ . لّوحتم  یتوغاط  طحنم  گنهرف 
تیلوئسم و نتفرگ  تسد  رد  یعامتجا و  تیعقوم  هب  ندیسر  زا  سپ  اما  دنشابن ، هتسیاش  دارفا  هک  تسین  مولعم  لقادح  ای  دنتسین  هنوگ  نیا 

رییغت دنریگ . یم  هدیدان  زین  ار  یعرـش  مهم  لیاسم  هکلب  کچوک ، رهاظ  هب  یعرـش  لیاسم  اهنت  هن  یهاگ  دنوش و  یم  فارحنا  راچد  ماقم 
. دراد ار  دوخ  تالکشم  يدارفا  نینچ 

یمن تیمها  نآ  هب  دش ، دازآ  وئدیو  لثم  رگا  هراوهام  دندقتعم  دنک و  لرتنک  ار  ناناوج  دناوت  یمن  هراوهام  زا  هدافتسا  عنم  نوناق  دنیوگ  یم  یضعب 
؟ تسیچ امش  رظن  دنهد ،

شسرپ

نآ هب  دش ، دازآ  وئدیو  لثم  رگا  هراوهام  دندقتعم  دنک و  لرتنک  ار  ناناوج  دـناوت  یمن  هراوهام  زا  هدافتـسا  عنم  نوناق  دـنیوگ  یم  یـضعب 
؟ تسیچ امش  رظن  دنهد ، یمن  تیمها 

خساپ

تاغیلبت ةدرتسگ  مجح  هب  هجوت  اـب  یلو  تسین ، ناـناوج  لرتنک  يارب  یلوصا  ییاـهن و  لـح  هار  هراوهاـم ، زا  هدافتـسا  عنم  نوناـق  دـنچ  ره 
جیورت بجوم  اسب  هچ  درادن ، یناوخمه  یمالسا  یّلم و  ّتیوه  گنهرف و  اب  هک  یی   ) اه ملیف  اشحف و  شرتسگ  هراوهام و  قیرط  زا  نمـشد 

دارفا دوخ  باختنا  هب  ات  دـشاب ، یمن  حالـص  هب  زین  نآ  نتـشاذگ  دازآ  دوش ) یم  ینید  یگنهرف و  یعامتجا و  ياـه  يراـجنهان  شزومآ  و 
مدرم هب  میراذگب و  دازآ  ار  هریغ  يزابرامق و  زکارم  ای  يراوخبارـش  ياه  هزاغم  مییوگب  هک  تسا  نآ  دننام  نخـس  نیا  دننک . كرت  ار  نآ 

دوخ يوس  هب  ار  ناناوج  زا  يرایـسب  هک  دراد  يا  هبذاج  تذـل و  هانگ  تسا  یهیدـب  دـینک ! يرود  نکاما  نآ  هب  نتفر  زا  ناـتدوخ  مییوگب 
ار وئدیو  مدرم  رگا  تسین . هسیاقم  لباق  وئدیو  اب  زگره  هراوهام  میربب . نیب  زا  ار  هانگ  ۀـنیمز  میفظوم  مالـسا  رظن  زا  یفرط  زا  دـناشک . یم 

يارب هراوهام  تنرتنیا و  زا  هدافتـسا  وئدـیو ، ياج  هب  هک  دوب  نآ  شا  مهم  لیلد  هکلب  دـش ، دازآ  وئدـیو  هک  دوبن  نآ  شلیلد  دـندرک ، اـهر 
ناناوج تقو  تسناوت  يدح  ات  یشزرو  ياه  همانرب  اه و  ملیف  ۀئارا  اب  امیـس  ادص و  رگید  فرط  زا  دش . مهارف  دنتـشاد  تسود  هک  يدارفا 
مهارف دراد و  هنیزه  تسا و  هجاوم  یتالکـشم  اب  یئوئدـیو  صاـخ  ياـه  ملیف  ۀـیهت  نمـض  رد  دـیامن . بذـج  دوخ  يوس  هب  دـنک و  رپ  ار 

شیامن رد  اهنت  اه  هراوهام  نمـض  رد  تسین . هراوهام  دـننام  هدامآ ، دـهاوخب  سک  ره  تقو و  ره  دراد ، تقو  فرـص  هب  زاـین  نآ  ندروآ 
عقاو رد  دراد ) داضت  ًالماک  ینید ، هعماج  ياهراجنه  گنهرف و  اب  هک   ) یـسایس یتاـغیلبت و  يرنه و  ياـه  هماـنرب  دوش ؛ یمن  هصـالخ  ملیف 

شدوخ نابز  هب  هرخـالاب  یماـظن  ره  روشک و  ره  دـنک . یم  اـقلا  ینورد  تهج  زا  مه  رهاـظ و  تهج  زا  مه  يرّکفت  گـنهرف و  عون  کـی 
ًانوناق یمومع  رباـعم  رد  ینلع  يراوخبارـش  مه  اـکیرمآ  رد  دراد . ار  دوخ  صاـخ  گـنهرف  دراد ؛ یعونمم  زاـجم و  دراد ؛ یمارحو  لـالح 

رب هوـالع  ینعی  تسا ، رثؤم  هک  تسا  یباـجیا  راـک  تکرب  هب  یبلـس  راـک  هتبلا  دـنناد . یمن  يدازآ  دـض  ار  تیعوـنمم  نیا  تسا و  عوـنمم 
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رت يوق  رهوج  ياراد  هچ  ره  گنهرف  تساخرب . تباقر  هب  نمشد  اب  درک و  داجیا  يرکف  دیدج  نایرج  دیاب  هراوهام ، زا  هدافتسا  تیعونمم 
يروط نامه  دنک . عفد  ار  نآ  یفنم  تاکن  دنک و  مضه  لح و  دوخ  رد  دناوت  یم  رتهب  ار  دراو  هزات  ياه  نایرج  دشاب ، رت  لیصا  تیوه  و 

رب ینتبم  هک  یگنهرف  میهد ؛ اهب  دوخ  گنهرف  هب  دـیاب  سپ  دـنک ، یم  لح  دوخ  لد  رد  ار  اه  جوم  اـه و  ناـیرج  قیمع ، ياـیرد  کـی  هک 
گنهرف مجاهم ، گـنهرف  عیفر ، لـالج  . 1 اـه : تشون  یپ  ( 1 .) دراد تینوـصم  یگنهرف  نینچ  تسا . یخیراـت  ناـشخرد  مـیظع و  ثاریم 

ص 457. دلوم ،

؟  تسا هدش  جیار  جنرطشردقنیا  یمالسا  روشک  رد  ارچ  تسا ،  هدش  تمذم  جنرطش  ام  تایاور  رد  هک  نیا  اب 

شسرپ

؟  تسا هدش  جیار  جنرطشردقنیا  یمالسا  روشک  رد  ارچ  تسا ،  هدش  تمذم  جنرطش  ام  تایاور  رد  هک  نیا  اب 

خساپ

هیقف و زا  معا  سک  چیه  تسین و  رییغت  لباق  تمایق  زور  ات  وا  مارح  لالح و  ینعی  ادخ  مکح  هک  مینک  ضرع  دیاب  امـش  لاوس  اب  هطبار  رد 
ياوتف عرـش و  لصا  ربانب  ودشاب  یم  نآ  قیداصمزا  یکی  جنرطـش  هک  تسا  رامق  هلیـسم  هلمج  زا  هک  دهد  رییغت  ار  نآ  دـناوت  یمن  هیقفریغ 

مکح زین  نونکا  هدوب  مارح  همیا  و  ص )  ادـخ (  لوـسر  ناـمز  رد  هک  هنوگناـمه  تسا و  لـیبق  نیا  زا  جنرطـش  تسا و  مارح  عـجارم  همه 
ماقم لضاف و  هللا  تیآ  ای  و  هر )  ماما (  لثم  راوگرزب  عجارم  یضعب  زا  " اریخا هچنآ  تسا و  نامه  دشاب  رامق  تلآ  هک  یتروص  رد  جنرطش 

هچ رگا  نآ  اب  يزاب  دراد  ار  رامق  تلآ  ناونع  هعماج  نیدـتم  فرع  رد  جنرطـش  هک  یتقو  ات  دـنیامرف  یم  هک  تسا  نآ  دـیا  هدینـش  يربهر 
ار نآ  سکچیه  داد و  تسدزا  ار  شندوب  رامق  تلآ  ناونع  جنرطش  هک  دش  يروط  هعماج  رد  رگا  اما  تسا  مارح  دشاب  تخابو  درب  نودب 

رامقرگید عقاو  رد  دش و  ضوع  عوضوم  رگید  تروص  نیا  رد  دـش  یقلت  يرکف  شزرو  کی  ناونع  هب  هکلب  درواین  باسح  هب  رامق  تلآ 
رد رامق  تمرح  ینعی  یلـصا  مکح  نیاربانب  تسا  لالح  دشابن  نآرد  يدنب  طرـش  تخاب و  درب و  رگا  هک  تسا  لابتوف  دـننام  هکلب  تسین 

هکرس هب  لیدبت  هک  یبارـش  نامه  دننامدش  ضوع  عوضوم  رگا  اما  درک  دهاوخن  هدرکن و  ضوع  ار  نآ  یـسک  تسا و  ظوفحمدوخ  ياج 
زا هک  تسین  يزیچ  دـنا و  هدرک  طابنتـسا  تاـیاور  زا  اـهقف  هک  تسا  یلک  هدـعاق  کـی  نیا  دـش و  دـهاوخ  ضوع  زین  شمکح  دوـش  یم 

.; دنناد یمن  زیاج  مه  ار  نآ  اب  تخاب  درب و  نودب  يزاب  اهقف  زا  یضعب  هتبلا   . دنیوگب ناشدوخ 

رگا تسا ؟ حیحص  تسرد و  دنکب ) یفلخت  یسک  رگا  یتح   ) یماظتنا ياهورین  ای  یجیسب  ناردارب  لثم  یتینما  ياهورین  طسوت  دارفا  برض  داریا  ایآ 
؟ میتسه تارک  هب  هیضق  نیا  دهاش  ام  هنازور  ارچ  سپ  تسا  یفنم  باوج 

شسرپ

حیحص تسرد و  دنکب ) یفلخت  یسک  رگا  یتح   ) یماظتنا ياهورین  ای  یجیـسب  ناردارب  لثم  یتینما  ياهورین  طسوت  دارفا  برـض  داریا  ایآ 
؟ میتسه تارک  هب  هیضق  نیا  دهاش  ام  هنازور  ارچ  سپ  تسا  یفنم  باوج  رگا  تسا ؟
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خساپ

خـساپ یـسررب و  تهج  نایوجـشناد  زا  یکی  شـسرپ  هتـسویپ  هب  تیقفوم  يوزرآ  مارتحا و  اب  جیـسب  تواقم  يورین  مرتحم  یهدـنامرف  هب :
یمارگ رگـشسرپ  ددرگ . ریرحت  یماـظتنا  يورین  یهدـنامرف  هب  هماـن  نیمه  ریظن  شـسرپ  هدنـسیون  تشونور : رکـشت  اـب  ددرگیم : میدـقت 
نیلوا رد  خساپ  تفایرد  تروص  رد  دش  لاسرا  خساپ  یسررب و  تهج  یماظتنا  يورین  تمواقم و  يورین  مرتحم  یهدنامرف  هب  امش  شسرپ 

. دومن میهاوخ  میدقت  هللاءاشنا  تصرف 

ار اهيرابدنبیب  نیا  ولج  سکچیه  یمالـسا  تانوؤش  تیاعر  رب  ینبم  فلتخم  ياهرتسوپ  بصن  هاگـشناد و  یطابظنا  ۀـتیمک  دوجو  مغر  یلع  ارچ 
ولج ًاعقاو  دهاوخب  هداد و  عالطا  یطابضنا  ۀتیمک  هب  مینک  یم  شهاوخ  تسا  رتزاب  شتسد  هک  لئاسم  نیا  رد  هک  ییوجشناد  جیـسب  زا  دریگیمن و 

شیارآ نیا 

شسرپ

نیا وـلج  سکچـیه  یمالـسا  تاـنوؤش  تیاـعر  رب  ینبم  فـلتخم  ياـهرتسوپ  بـصن  هاگـشناد و  یطاـبظنا  ۀـتیمک  دوـجو  مـغر  یلع  ارچ 
عالطا یطابضنا  ۀتیمک  هب  مینک  یم  شهاوخ  تسا  رتزاب  شتسد  هک  لئاسم  نیا  رد  هک  ییوجـشناد  جیـسب  زا  دریگیمن و  ار  اهيرابدنبیب 

. دریگب ار  لذتبم  ياهسابل  اهشیارآ و  نیا  ولج  ًاعقاو  دهاوخب  هداد و 

خساپ

ورین نآ  یهدـنامرف  هب  ار  یلاعترـضح  همان  نیع  دـشاب  یم  جیـسب  تمواقم  يورین  فئاـظو  هطیح  رد  یلاـعبانج  لاؤس  خـساپ  هکیئاـجنآ  زا 
 . امش طابترا  زا  رکشت  اب  دش . دهاوخ  میدقت  امش  تمدخ  خساپ  تفایرد  تروص  رد  میدومن  لاسرا 

یمسر ریغ  یع  امتجا  تراظن 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما 

؟ دنوشن تحاران  هک  درک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نارگید  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دنوشن تحاران  هک  درک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نارگید  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

ای دنک و  یهن  دهاوخ  یم  هچ  نآ  زا  یهان  رمآ و  دوخ   1 هلمج :  زا  ودراد  یطیارش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دیناد  یم  ًامتح 
ییوربآ یلام و  یناج و  ررض  شناگتسب  هداوناخ و  شدوخ و  يارب  هک  نیا  دراد ;3  رثا  شفرح  دنادب  دشاب ;2  هتشاد  یهاگآ  دنک  داشرا 
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اب ًایناث : دشابن ـ  دراد  تیثیح  وربآ و  اه  نآ  شیپ  فرط  يدارفا  عمج و  نایم  رد  ًالوا : یطیارش ـ  نینچ  دوجو  تروص  رد  دشاب . هتشادن  و ...
شردارب قافتا  هب  درک  ادیپ  تیرومأم  دنوادخ  فرط  زا  دیسر  توبن  ماقم  هب  یـسوم  ترـضح  یتقو  دنک . دروخرب  وا  اب  فیطل  مرن و  نابز 
دروخرب تنوشخ  اب  دیتفر  وا  شیپ  یتقو  دومرف : اه  نآ  هب  دـنوادخدننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وا  دـنورب و  نوعرف  شیپ  نوراه 

ریغ هیانک و  تروص  هب  ادـتبا  ًاثلاث : و  ( 1 .) ًانّیل ًالوق  هل  الوق  یغط و  هنا  نوعرف  یلا  ابهذا  دیوش . رکذتم  وا  هب  نیریـش  شوخ و  نابز  اب  دـینکن 
دریگ و یمن  لـماک  يوـضو  هک  دـننیب  یم  ار  يدرم  تیلوـفط  لاـح  رد  نیـسح 8 ماما  یبتجم و  نسح  ماـما  دـیوش . رکذـتم  وا  هب  میقتـسم 

مه اب  حیحـص  يوضو  رـس  رب  مردارب  نم و  اقآ  بانج  هک  دندش  دراو  قیرط  نیازا  دننک . فورعم  هب  رما  هک  نیا  يارب  دراد  بیع  شئوضو 
حیحص يوضو  تسا .  حیحص  ام  زا  کی  مادک  يوضودییامرفب  میریگ  یم  وضو  ود  ره  دینک , يرواد  امش  شیپ  میدمآ  میراد .  فالتخا 

16  ) هط یقروا 1. پـ  . ) مرکـشتمامش ییامنهار  زا  رایـسب  امـش  نابرق  هب  مناج  دنتفگ : دندیـسوب و  ار  ود  ره  دـندش . هجوتم  درمریپ  دـنتفرگ .
ءهیآ 43

. دهد یم  يزور  دنک و  یم  یکین  ناسحا و  وا  هب  ضوع  رد  ادخ  دنک ، ربص  یسک  ره  هک :  تسا  هدش  ربص  هب  هیـصوت  ینید  عبانم  اه و  باتک  رثکا  رد 
؟ تفگن يزیچ  درک و  ربص  دیاب  دننک ، یم  هانگ  داسف و  ناناوج  هک  یناکم  رد  ایآ 

شسرپ

دـنک و یم  یکین  ناسحا و  وا  هب  ضوع  رد  ادـخ  دـنک ، ربص  یـسک  ره  هک :  تسا  هدـش  ربص  هب  هیـصوت  ینید  عبانم  اـه و  باـتک  رثکا  رد 
؟ تفگن يزیچ  درک و  ربص  دیاب  دننک ، یم  هانگ  داسف و  ناناوج  هک  یناکم  رد  ایآ  دهد . یم  يزور 

خساپ

رما و رگا  یلو  تسا ، بجاو  طیارـش  تروص  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  تسا . هانگ  اب  دروخرب  امـش  هفیظو  لاؤس ، دروم  رد 
یهانگ ربارب  رد  ربص  نآ  دراد و  يرگید  ریسفت  ربص  دیریگب . هلصاف  ناشیا  عمج  زا  تسین و  امش  ةدهع  رب  يزیچ  درادن ، يریثأت  امـش  یهن 

. تسین هانگ  زا  تیاضر  توکس و  ییانتعا و  یب  يانعم  هب  ربص  تسا . ادخ  تعاط  یتخس  تبیصم و  رد  هدمآ و  شیپ  وا  دوخ  يارب  هک 

؟ تنوشخاب ای  ؟ تسا تسرد  ام  راتفر  ایآ  مینک  رکنمزا  یهن  هانگ ، باکترا  لاحرد  ار  يدارفا  ای  درف  ًالثم  ام  رگا 

شسرپ

؟ تنوشخاب ای  ؟ تسا تسرد  ام  راتفر  ایآ  مینک  رکنمزا  یهن  هانگ ، باکترا  لاحرد  ار  يدارفا  ای  درف  ًالثم  ام  رگا 

خساپ

لیذ طیارش  ياراد  ینابز  رکذتو  راتفگ  نادیمرد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هک  میناسر  یم  ضرع  هب  ًالیـصفت  امـش  لاؤس  صوصخرد 
یهنو 3. رماو  رکذـت  ریثأت  لامتحا  وا 2 . طسوت  هدش  ماجنا  مارحو  رکنم  تخانـشو  فلختم  طسوت  هدـش  كرت  بجاو  تخانـش  . 1 تسا : 

بجاو قوف  طیارش  اب  فورعم  هب  رما  نیاربانب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رمارد  هدسفم  دوجو  مدع  فلختم 4 . طسوت  فلخت  رارکت  هب  ملع 
تسا مارح  هدش  ماجنا  هچنآ  دنادن  . 1 تسین :  بجاو  لیذ  طیارش  اب  ینعی  دوب  دهاوخن  بجاو  روکذم  طیارـش  نادقف  تروصردو  مزال  و 
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دراومرد رگم  ار  يررـضو  هدسفم  دـهد  لامتحا  ای  دـنادب  ار 3 . شیهنو  رماو  راتفگ  ریثأت  مدـع  دـهد  لامتحا  اـی  دـنادب  بجاو 2 . كرتو 
موس طرـش  تروص  نآرد  هک  مالـسا  يرورـض  ماکحاو  دیاقعو  نآ  ياهنامرآ  نآرق و  ظفح  بهذمو ، نید  لوصا  لثم  یتیمها  رپ  لئاسم 

یمالک رکذـتو  يراتفگ  بوجو  مکح  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  طیارـش  نادـقف  اب  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  دـیدرگ . دـهاوخ  فذـح 
هک تسا  يرگید  هفیظو  هدنرادزاب  رازبا  زا  هدافتـساو  تارکنمو  هانگ  ياهرتسب  فذحرد  یلمع  فورعم  هب  رما  یلو  دـش  دـهاوخ  هتـشادرب 

هجوت اب   : " دنا هدومرف  هراب  نیارد  یلاعلا " هلظدـم  " يا هنماخ  یمظعلا  ... تیآ ا ترـضح  تسا . یماظتنا  يورینو  هیئاضق  ةوق  هدـهع  هب  ًالعف 
یهنو رما  هلحرم  زا  دعب  هک  ار  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  رگید  بتارم  ناوت  یم  یمالـسا  تموکح  رادـتقاو  تیمکاح  نامزرد  هکنیا  هب 

باـکترا زا  يریگولج  يارب  هک  يدراوـم  رد  صوـصخب  درک ، راذـگاو  هیئاـضق  هوـقو  سیلپ ) ) یلخاد یتـینما  ياـهورین  هب  دنتـسه ، یناـبز 
، تسین نآ  دننام  وا و  سبحو  ریزعت  ای  دهد  یم  ماجنا  مارح  لعف  هک  یسک  لاومارد  فرصت  قیرط  زا  تردق  لامعا  زج  يا  هراچ  تیصعم 

ینابز یهنو  رما  هب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رمارد  نیفلکم  تسا  بجاو  یمالـسا ، تموکح  نینچ  رادـتقاو  تیمکاح  اـب  یناـمز  نینچرد 
اب یتافانم  نیاو  دنهد  عاجرا  هیئاضق  ةوق  یماظتنا و  يورینرد  طبریذ  نیلؤسم  هب  ار  عوضوم  روز ، هب  لسوت  اب  زاین  تروصرد  و  دننک ، افتکا 

تسا بجاو  نیفلکرب  تسین ، یمالـسا  تموکح  رادتقاو  تیمکاح  هک  یناکمو  نامزرد  یلو  درادن . هطبار  نیارد  هر " " لحار ماما  ياواتف 
يارب دـنهد ". ماـجنا  ضرغ  ققحت  اـت  اـهنآ  بیترت  تیاـعر  اـب  ار  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  بتارم  عـیمج  طئارـش ، دوـجو  تروـصرد 
مظعم ماــــقم  تائاتفتــــسالا  هبوـــجا  ( 1 . ) دـــینک عوـــجر  هر " " ماـــما ترـــضح  لـــئاسملا  حیــــضوت  ۀـــلاسر  هـــب  رتـــشیب  شهوژپ 

،ج2،ص331،ص1088 يربهر

عمج يولج  وت  يوربآ  نوچ  نک  شوماخ  ییوگب  یناوت  یمنو  دنا  هتشاذگ  هنارتراون  هلاخ ، هناخ  دننام  ) دننک یم  هانگ  هک  ینیـشنب  یـسلجمرد  رگا 
. دیهد حیضوت  یلیخ  دراد  یلاکشا  هچ  نیا  ...( ووش تکاس  تفگ  ناوت  یمنو  دننک  یم  تبیغ  دنراد  اه  قیفر  ًالثمو  دور  یم 

شسرپ

وت يوربآ  نوچ  نک  شوماخ  ییوگب  یناوت  یمنو  دـنا  هتـشاذگ  هنارتراون  هلاخ ، هناخ  دـننام  ) دـننک یم  هاـنگ  هک  ینیـشنب  یـسلجمرد  رگا 
. دیهد حیضوت  یلیخ  دراد  یلاکشا  هچ  نیا  ...( ووش تکاس  تفگ  ناوت  یمنو  دننک  یم  تبیغ  دنراد  اه  قیفر  ًالثمو  دور  یم  عمج  يولج 

خساپ

ار ناـتدوخ  فیلکتامـش  دـیاب  کـش  نودـب  دریگ  یم  تروص  ادـخ  تیـصعمو  هاـنگ  ًاـنیقی  سلجم  نآرد  هک  یـسلجمردروضح  درومرد 
دنز زابرس  فیلکت  يادازا  نآ  لاثماو  تلاجخ  لیلد  هب  یسک  رگا  تسین . رادرب  ایحو  تلاجخ  ینید  یعرش و  هفیظو  ماجنا  دینک . صخشم 
مزال امشرب  نآزا  يریگولج  دیوش  تیصعمو  هانگ  همادا  عنام  دیناوت  یم  رگا  تسا . هدرک  لمع  ینیدو  یعرش  تاروتـسد  فالخرب  ًاملـسم 

راهظا ریبدت و  اب  دیناوتب  رگا  هتبلا  . دینکن تکرش  سلاجم  نآرد  دیاب  درادن  يریثأتامـش  نایبو  مالک  ای  و  دیناوت ، یمن  رگاو  تسا . بجاو  و 
ناوت یمن  دراوم  نیارد  لمع  یگنوگچ  هرابرد  تسا . بوخ  رایـسب  دـیهدب  رییغت  ار  تبحـصریسمو  هدرک  ضوع  ار  ثحب  هقـالعو  تبحم 

رگیدکی اب  مدرم  ياه  هقیلـس  قالخاو و  موسرو  بادآ  گنهرف و  دارفا ، تایحور  هکارچ  دننک  ارجا  ناگمهات  دیچیپ  یمومع  هخـسن  کی 
هب هجوت  اب  ًالثم  داد . ماجنا  هنایارگ  حالـصا  مادـقا  دـیاب  باطخ  دروم  دارفاو  یناکمو  ینامز  تیعقوم  اـب  بساـنتم  نیارباـنب  تسا  تواـفتم 
زا لبقو  دـینک  هیهت  سلجم  اب  بسانتمو  زاجم  ییاه  گنهآو  یقیـسوم  ياهراون  ًالبق  دـیا ، هدرک  رکذ  هچنآ  هیبش  یـسلاجم  زا  هک  یتخانش 

ار ریسم  دیوش  قفوم  تسا  نکمم   . دیهد حیضوت  نآ  فصوردو  دیربب  شخپ  يارب  ار  اهراون  ای  راون  نآ  امش  دنراذگب ، راون  نارگید  هکنآ 
یقیسوم برخم  راثآو  تارـضم  نایبو  تفوطعو  ینابرهم  اب  دننکب  لمع  امـش  هتفگ  هب  دندوبن  رـضاحو  دندرک  تمواقم  رگا  دینک . ضوع 
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زاو دیرامـشب  زاجم  ریغ  ار  اهگنهآ  مامت  هکنانچ  دیرواینرد  یبآم  سدـقم  دایز  دـینک  یعـس  دـینک . كرت  ار  سلجم  یهاوخرذـعو  ییانغ 
تروصرد هک  تسا  نیا  فیلکت  زین  تبیغ  سلجم  درومرد  دیـشابن . توافت  یب  عورـشمان  ياـه  یقیـسومو  اـهگنهآ  رباربرد  رگید  يوس 

دنوشن هجوتم  زین  نارـضاح  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب  ثحب  عوضوم  ندرک  ضوع  شور  نیرتـهب  دـیاش  هتبلا  هک  میوش  تبیغ  زا  عناـم  ناـکما 
دنمزاین راک  نیا  دیتسه . صاخ  عوضوم  کیرد  هرظانمو  ثحب  ناهاوخ  ًاعقاو  هک  دینک  ءاقلا  هکلب  دینک  ضوع  ار  ثحب  دـیراد  دـصق  امش 

هب تبیغ  برخم  راثآ  نایب  اب  دـیوش  تبیغ )  ) تیـصعمو هانگ  ماجنا  عنام  دـیتسناوتن  شور  نیا  ابرگا  تسا . یلبق  لـمأتو  رکفو  يزیرهماـنرب 
ابو هیاـنک  هب  یتـح  تناـهاو  نیهوت  هنوگچیه  نودـبو  بداو  مارتـحا  لاـمکاب  دـندشن ، دـعاقتم  هک  یتروـصرد  "1." دیهدب هبنت  نارـضاح 
زا هک  دینک  ءاقلا  دیاب  هکلب  دیشاب  هتـشادن  هطبار  دارفا  نآاب  رگید  سپ  نآ  زاو  دینک  رهق  هکنیا  هن  هتبلا  دینک . كرت  ار  سلجم  یهاوخرذع 
راک زاو  هدش  هبنتم  دـننک  ساسحا  ناشدوخ  هب  تبـسنار  امـش  يدـنم  هقالعو  تبحم  رگا  ناشدوخ . صخـش  هن  دـیدوب  تحاران  اهنآ  لمع 

تمارکو مارتحا  تزع و  تیاهن  اب  امـش  هک  تسا  نیا  مهم  . دیزرو دنهاوخ  بانتجا  نآزا  امـش  مارتحا  هب  ایو  دیـشک  دنهاوخ  تسد  فالخ 
. دیـشاب رگتیادهو  راذگ  ریثأت  هعماجرد  دوب  دیهاوخرداق  مهو  دش  دـیهاوخ  رادروخرب  تیبوبحم  زا  مه  تروص  نیارد  دـینک  راتفر  یناسنا 

نایلوتم هب  کمک  هناهب  هب  هکنیا  اـیو  دـیوش  جراـخ  يراـک  هناـهب  هب  سلجم  زا  هک  تسا  نیا  هاـنگ  طـیحم  زا  يرود  يارب  رگید  هار  کـی 
ارنآ دیاب  رادـنید  صخـش  هک  دراد  ییاه  هنیزه  يرادـنید  هک  نیا  هصالخ  دـینک . كرت  ار  طیحم  ینوریب  ياهراک  كرادـترد  يراکمهو 

بتغیـالو  : " دـیامرف یم  هک  دـینک  رکذ  دـیناوت  یم  ار  نآرق  هیآ  نیا  هلمج  زا  ( 1"  ) 2" " هناهب هب  هتدـنهد  یم  اـهب  هب  ار  تشهب  ." دزادرپب
ینید ردارب  رادرم  تشوگ  ندروخ  لثم  اریز  دینکن  ار  رگیدمه  تبیغ  "  ) هومتهرکف ًاتیم  هیخا  محل  لکأت  نا  مکدحا  بحیا  اضعب  مکـضعب 

یتشهب رتکد  ... تیآ ا مولظم  دیهش  ودیراد )... تهارک  نآزا  هک  تسا 

ياهروتسد تیاعر  هب  هک  دراد  یناتسود  نایفارطا و  نکل  دنک ، یلمع  ار  مالسا  ياهروتسد  ۀمه  دشاب و  دنوادخ  یعقاو  هدنب  دراد  تسود  هک  يدرف 
رکنم زا  یهن  ار  اهنآ  رگا  دننکیم و  تبیغ  یضعب  هک  دوشیم  رضاح  یـسلجم  رد  ناسنا  یهاگ  تسیچ  هفیظو  دروم  نیا  رد  دنتـسین ; دنبياپ  یهلا 

، دنک

شسرپ

تیاعر هب  هک  دراد  یناتسود  نایفارطا و  نکل  دنک ، یلمع  ار  مالـسا  ياهروتـسد  ۀمه  دشاب و  دنوادخ  یعقاو  هدنب  دراد  تسود  هک  يدرف 
رگا دننکیم و  تبیغ  یضعب  هک  دوشیم  رضاح  یـسلجم  رد  ناسنا  یهاگ  تسیچ  هفیظو  دروم  نیا  رد  دنتـسین ; دنبياپ  یهلا  ياهروتـسد 

؟ درک دیاب  هچ  دروم  نیا  رد  دننکیمن ; انتعا  دنک ، رکنم  زا  یهن  ار  اهنآ 

خساپ

یهلا قیفوت  تسا  دیما  تسا  شیاتـس  لباق  دیاهتفرگ ، لامک  تداعـس و  هب  ندیـسر  هار  رد  امـش  هک  يدـنم  شزرا  کین و  ةدارا  میمـصت و 
هب ندیسر  يارب  مهم  طیارش  زا  یکی  دیـشاب . ادخ  یعقاو  ةدنب  و  دینک ، یلمع  ار  مالـسا  ياهروتـسد  همه  دیناوتب  هک  دوش  امـش  لاح  لماش 

نتفرگ میمـصت  وزرآ و  دننکیم . یهجوتیب  ینید  ياهروتـسد  هب  و  دنراد ، نامیا  قالخا و  فعـض  هک  تسا  يدارفا  زا  يرود  فده  نیا 
رگم تسین  راگزاس  دنراد ، فیعض  نامیا  هک  يدارفا  اب  ندرک  ترـشاعم  اب  اوقت ، يالاب  هجرد  هب  ندیـسر  لامک و  هب  ندش  لیان  يارب  درف 

يرود اهنآ  زا  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دیزاس ; راداو  مالسا  ياهروتسد  تیاعر  هب  ار  نانآ  و  دیراذگ ، رثا  اهنآ  رد  دیناوتب  امـش  هک  نیا 
تشونرس هیآ  کی  نمض  دیجم ، نآرق  تسا  ریذپانراکنا  يرما  تواقـش  یتخبدب و  ای  تداعـس و  یتخبشوخ و  رد  ترـشاعم  ریثأت  دینک .

َعَم ُتذَـخَّتا  ِینَتیَل  ـَـ ُلوقَی ی ِهیَدَـی  َیلَع  ُِملاّـظلا  ُّضَعَی  َموَیو  : " دـیامرفیم وگزاـب  دـناهدش ، هدیـشک  فارحنا  هب  ترـشاعم  رثا  رد  هک  يدارفا 
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هب ناقرف 27ـ29)و  ;) الوذَخ ِن  َـ ـسنِِالل ُن  َـ طیَّشلا َناکو  ینَأج  ذِا  َدَعب  ِرکِّذلا  ِنَع  ینَّلَـضَا  دََقل  الیلَخ  ًـا  نالُف ذِخَّتَا  َمل  ینَتَیل  َیتَلیَو  َـ الیبَس ی ِلوسَّرلا 
هدیزگرب یهار   9 ادخ لوسر  اب  شاک  يا  : دیوگیم دزگیم و  نادـند  هب  ترـسح  تدـش  زا  ار  شیوخ  تسد  ملاظ  هک  يزور  روایب  رطاخ 

هک نآ  زا  دـعب  تخاس  هارمگ  قح  دای  ارم ا وا  مدوب  هدرکن  باـختنا  دوخ  تسود  ار  هارمگ  صخـش   [ نـالف شاـک ـ  نم  رب  ياو  يا  مدوب 
رکنم زا  یهن  هچ  نانچ  دنتسه ، ندرک  تبیغ  لاح  رد  ياهدع  هک  دنک  تکرش  یسلجم  رد  ناسنا  رگا  اّما  دوب ". هدمآ  نم  غارس  هب  یهاگآ 

ناـهانگ زا  تبیغ  تسا و  مارح  ندرک  تبیغ  دوـخ  دـننام  تبیغ  هـب  نداد  شوـگ  دوـش و  جراـخ  سلجم  زا  دـیاب  دـنکن ، رثا  ناـنآ  رد  يو 
الو ٌمِثا  ِّنَّظلا  َضَعب  َّنِا  ِّنَّظلا  َنِم  اًریثَک  اوِبنَتجا  اُونَماء  َنیذَّلا  اَهُّیَا  َـ " ی تسا هدومرف  یهن  نآ  زا  ياهقباـسیب  هیبشت  اـب  نآرق  هک  تسا  ياهریبک 
چیه تارجح 12 )  ) میحَر ٌباّوَت  َهّللا  َّنِا  َهّللا  اوقَّتاو  ُهوُمتهِرَکَف  ًـا  تیَم ِهیخَا  َمَحل  َلُکأَی  نَا  مُکُدَـحَا  ُّبُِحیَا  ًـا  ـضَعب مُکُـضعَّب  بَتغَی  الو  اوسَّسََجت 
رما نیا  زا  امش  همه  نیقی  هب  .[ دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسک  ایآ  دنکن ، تبیغ  ار  يرگید  امـش  زا  کی 

اقآ داوجازریم  موحرم  سلجم  رد  دندوب . يّدج  یلیخ  تامّرحم  كرت  ینید و  فیاظو  ماجنا  رد  قالخا  ناگرزب  افرع و  دـیراد ". تهارک 
تحاراـن تدـش  هب  گرزب  ملاـع  نیا  دوـب ، هدرک  یتـبیغ  نارـضاح  زا  یکی  يزور  دـندوب ، ناـفرع  قـالخا و  گرزب  ياـملع  زا  هک  یکلم 
رایتخایب هک  یتبیغ  يزیربتیکلم ص )  ، اقآداوجارزیم هللاأقلهلاسر ، یتخادنا (  تمحز  هب  ارم  زور  لهچ  :" دنکیم باطخ  يو  هب  ودوشیم 

تاذ ربارب  رد  رتشیب  یگدنب  تدابع و  زور  لهچ  هب  دربب ، نیب  زا  دوخ  حور  رد  ار  تبیغ  نیا  رثا  هک  نیا  يارب  دوشیم ، گرزب  ملاع  کی 
ناسنا زا  یمارح  راک  هنوگچیه  هک  دوب  بقارم  لماک  روط  هب  دیاب  لامک  هب  ندیسر  سفن و  حالـصا  يارب  نیاربانب  دنکیم ; ادیپ  زاین  یهلا 

ره رد  قیفوت  يارب  دوش و  لیان  دوخ  تساوخ  بولطم و  هب  دناوتیم  مزال  طیارـش  داجیا  يّدج و  هدارا  اب  يدرف  ره  تسا  یهیدب  دـنزن . رس 
نینِسحُملا َعََمل  َهّللا  َّنِاو  انَُلبُـس  مُهَّنَیِدهََنل  انیف  اودَه  َـ َنیذَّلاو ج :" دیامرفیم هراب  نیا  رد  نآرق  تفرگ  کمک  ناماما  یهلا و  تاذ  زا  دیاب  رما ،

اب هـشیمه  ادـخ  مـینکیم و  تیادـه  شبوـخ  هار  هـب  ار  اـهنآ  ًاـققحم  دـندرک ، شـشوک  دـهج و  اـم  هار  رد  هـک  یناـسک  توبکنع 69 ) )
 " تسا ناراکوکین 

هفیظو هنوگچ  دیاب  دریگ  یم  رارق  رخـسمت  دروم  دراد  مه  ییاناوت  هکنیااب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هضیرف  ماجنا  تروصرد  صخـش  هکیماگنه 
؟ دناسر ماجنا  هب  ناملسم  مدرم  لابقرد  ار  ییامنهار  تیاهن  مهو  دوش  بلج  دنوادخ  تیاضر  مه  هکیروطب  دهد  ماجنا  ار  شا 

شسرپ

دیاـب دریگ  یم  رارق  رخـسمت  دروم  دراد  مه  ییاـناوت  هکنیااـب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هضیرف  ماـجنا  تروـصرد  صخـش  هکیماـگنه 
ماجنا هب  ناملـسم  مدرم  لاـبقرد  ار  ییاـمنهار  تیاـهن  مهو  دوش  بلج  دـنوادخ  تیاـضر  مه  هکیروطب  دـهد  ماـجنا  ار  شا  هفیظو  هنوگچ 

؟ دناسر

خساپ

ماوـق  « ضئارفلا ماـقت  اـهب   » تیاور ریبـعت  هـب  هـک  تـسا  یهلا  تاـبجاو  ضئارف و  نیرتـگرزب  زا  یکی  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هـب  رما  هلأـسم 
نآ دوجو  تروصرد  هک  تسا  یطئارـش  اـب  هارمه  گرزب  بجاو  نیا  یلو  دراد  گرزب  هضیرف  نیا  هماـقا  هب  یگتـسب  یهلا  رگید  تاـبجاو 

یمن ریثأت  هک  دـناد  یم  ناسنا  رگا  تسا .  ریثأت  لاـمتحا  طئارـش  نآ  هلمج  زا  هک  دراد . ار  نآ  ناوت  هک  سکرهرب  دوش  یم  بجاو  طـئارش 
رگیدو دوشن  نارگید  يارب  ای  فورعم  هب  رمآ  يارب  ییوربآ  ای  یناج  ررض  بجوم  هک  تسا  نیا  طئارش  زا  رگید  یکیو  تسین  بجاو  دنک 
هکنیا درجمو  دوـش  یم  بجاو  گرزب  هضیرف  نیا  مزـال  طئارـش  ندوباـب  سپ  دراد  ار  هاـنگ  نآ  هماداو  رارکت  دـصق  درف  نآ  مینادـب  هکنیا 
هوحنو دوش . تیاعر  ًالماک  فورعم  هب  رما  لحارم  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  تسین .  كرت  يارب  زوجم  تفرگ  رارق  رخسمتو  ءازهتسا  دروم 
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هتفرگ گرزب  هضیرف  نیا  هماقا  رب  میمـصت  هک  یـسکو  دریگ  رارق  هجوت  دروم  تقد  هب  ًالماک  همه  دروخرب  ناکم  دروخرب  ناـمزو  دروخرب 
زاب يور  اب  ایو  ندرک  مخا  ایو  نآ  ماجنا  ایو  ترـشاعم  كرت  کی  اب  هضیرف  نیا  اسب  هچ  دـشاب  انـشآ  نآ  ياهیراک  هزیرو  دراوم  هب  ًـالماک 
دنک دروخرب  شوخ  ناـبز  اـب  دـیاب  هک  يدروم  رد  رگا  سپ  دـنک  یم  قرف  تاـیحور  دارفا و  هب  تبـسن  نیاو  دوـش  ماـجنا  ندرک  دروـخرب 

تـسا یهلا  ضئارف  نیرتمهم  زا  گرزب  هضیرف  نیا  سپ  تشاد . دـهاوخن  ار  مزال  رثا  ًاـعطق  سکعرب  اـیو  درک  دروخرب  تنوشخو  يدـنتاب 
ردو دوش  یم  بجاو  طئارش  دجاو  فلکمرب  طئارش  نآ  دوجو  تروص  رد  هک  دبلط  یم  صاخ  طئارـشو  ناکمو  نامز  شماجنا  يارب  یلو 

هنرگو دوش  يرگید  ایو  درف  دوخ  يوربآ  نتخیر  هب  رجنم  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  نآ  كرت  رب  لیلد  ندرک  رخـسمت  فرـص   . تروص نیا 
همانرب ندش  هدایپ  مدع  ناششالت  مامتو  دنریگ  یم  رخسمت  هب  ار  قح  لها  شور  هک  دنتسه  یسنا  نیطایش  زا  يا  هدع  ینامزو  رـصع  رهرد 

ریثأت تحت  دارفا  نیمه  دوش  یم  ماجنا  هک  يا  هدـش  باسحو  هدیجنـس  دروخرب  اـب  مه  دراوم  زا  يرایـسب  ردو  تسا  هعماـج  رد  یهلا  ياـه 
. دنوش یم  نامیشپ  دوخ  هدرک  زاو  دنوش  یم  عقاو 

ار اهنآ  تیناقح  تسا و  هدش  هدناشچ  نم  هب  يدودح  ات  ادخ  لضف  هب  هکار  یهلا  فراعم  ادخ و  یگدنب  تعاط و  نیریش  معط  هک  مدنم  هقالع  رایـسب 
نآ مدق  نیلوا  رد  یعرش و  ماکحا  هب  دیقت  هللا  یلا  ریسم  رد  تکرح  همزال  مهد  رکذت  مدوخ  ياه  لاس  نس و  مه  ناتسود و  ریاس  هب  ما  هدرک  كرد 

رم نتشاد 

شسرپ

تسا و هدش  هدـناشچ  نم  هب  يدودـح  ات  ادـخ  لضف  هب  هکار  یهلا  فراعم  ادـخ و  یگدـنب  تعاط و  نیریـش  معط  هک  مدـنم  هقالع  رایـسب 
ماکحا هب  دیقت  هللا  یلا  ریـسم  رد  تکرح  همزال  مهد  رکذت  مدوخ  ياه  لاس  نس و  مه  ناتـسود و  ریاس  هب  ما  هدرک  كرد  ار  اهنآ  تیناقح 

هب ثحب  لباقم  فرط   ، نداد ماجنا  یگنهرف  راک  يریبعت  هب  نارگید و  اب  ثحب  رد  اما  تسا  دیلقت  عجرم  نتشاد  نآ  مدق  نیلوا  رد  یعرش و 
رگید اه  یـضعب  درکلمع  لیلد  هب  اساسا  دـننک و  یم  فرحنم  ار  ثحب  نویناحور )  یخرب  مالـسا ( گنهرف  نالماح  یخرب  رادرک  راتفر و 

بیذکت میا  هدناوخ  مه  هسردم  فراعم  بتک  رد  هک  ار  ییاه  فرح  همه  یعون  هب  ودنونش  یمن  مه  ار  تیب  لها  نآرق و  مالـسا و  فرح 
؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بلاق  رد  ام  هفیظو  یلعف  طیارش  رد   . دنا هتفگ  غورد  ام  هب  ( نویناحور  ) اهنیا دیوگ  یم  دنک و  یم 

خساپ

یخرب هزیگنا  دیجم  نآرق  رد  هک  نانچ  دوش  هتخانـش  دنزرو  یم  یتسـس  هک  یناسک  هزیگنا  دیاب  تسخن  فورعم ، هب  رما  یگنوگچ  هرابرد 
دشاب اهر  دهاوخ  یم  وا  هکلب  درادن ] داعم  فالخرب  ناهرب  ناسنا  [ ؛ هماما رجفیل  ناسنالا  دیری  لب   » تسا هتـسناد  ینارـسوه  ار  داعم  نارکنم 
هطقن هک  دوش  هیجوت  دـیاب  دـنراد  وگ  تفگ و  یگدامآ  هک  یناسک  يارب  نیاربانب  هیآ 5 .) تمایق ، « ) دـنک زاب  هاـنگ ] يارب   ] ار دوخ  ولج  و 
عجارم يوس  زا  تسا و  نید  لصا  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  اریز  دشاب ، یعرـش  ماکحا  هب  مازتلا  مدع  بجوم  دیابن  نایناحور  یخرب  فعض 

هکلب درادن  دیلقت  هب  زاین  يداقتعا  لوصا  هک  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  اذل  دنشاب ، یم  ملاع  هتـسراو و  ياه  ناسنا  مومع  روط  هب  هک  تسا  يدیلقت 
هزور زامن و  لصا  دـننام  نید  يرورـض  لئاسم  هرابرد  و  دـننک . رواب  ار  داعم  تماما و  توبن و  دـیحوت و  دـیاب  قیقحت  رکفت و  اب  ناشدوخ 

هب دـیاب  هانگ ، زا  یکاپ  تناما و  تقادـص و  یناسنا  ياه  شزرا  تیاعر  رب  هوالع  دـیاب  نیاملـسم  ره  اما  تسین  دـیلقت  هب  زاـین  مه  زاـب  و ...
ریغ رد  درادن و  دیلقت  هب  يزاین  دراد  ار  ماکحا  ندروآ  تسد  هب  يارب  مزال  تالیصحت  وا  دوخ  رگا  دشاب  دنبیاپ  زین  مالسا  تعیرـش  ماکحا 

ماگنه رد  نیاربانب  دراذگب . وا  هدهع  هب  ار  یهلا  مکح  تیلوؤسم  دنک و  هدافتسا  دناوت  یم  دیلقت  عجرم  ياه  شالت  لصاح  زا  تروص  نیا 
زا یخرب  هب  همادا  رد  تخادرپ . نآ  عفر  هب  مادـک  ره  اـب  بساـنتم  دوش و  یباـی  هشیر  ناـنآ  تفلاـخم  هزیگنا  دـیاب  نارگید  اـب  وگ  تفگ و 
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هتبلا تسا .  ناملـسم  ره  ینید  مهم  فیاظو  زا  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  دوش . یم  هراشا  یلک  روط  هب  فورعم  هب  رما  طـیارش 
هب رجنم  اعون  هک  ار  موس  مود و  بتارم  بالقنا  مظعم  ربهر  ور  نیمه  زا  تسا و  یمالـسا  ماظن  فیاـظو  زا  فورعم  هبرما  بتارم  زا  یخرب 
هب دراد -  ییامنهار  يداشرا و  هبنج  هک  نآ -  لوا  هبترم  نکیل  دـنا , هداهن  ییاضق  یماـظتنا و  ياـهورین  هدـهع  هب  دوش  یم  یلمع  دروخرب 
هب طوبرم  یعرش  ماکحا  تقد  هب  دیاب  زیزع  ناناوج  - 1 تشاد :  رظنرد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  هطبار  نیا  رد  لاح  نیعرد  تسا .  ناگمه  شود 

-2 دـنریگارف . اـقیقد  ار  نآ  يوکین  يارجا  تیفیک  نآ و  بتارم  بوجو  طیارـش  اـی  رکنم  فورعم و  دراوم  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هبرما 
قالخ هدـنزومآ و  يراتفر  ياه  هویـش  زا  ناکمالا  یتح  دـیارایب و  یلمع  مازتلاو  قالخا  رویز  هب  ار  دوخ  رکنم , زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ 

مدع - 4 دریگ . ماجنا  مزال  ياـه  شزومآ  اـب  هارمه  یهورگ  لکـشتم و  روط  هب  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هبرما  تسارتهب  - 3 دنک . هدافتسا 
رما هب  تبسن  یمومع  شریذپ  گنهرف و  ات  دیشوک  دیاب  ناکمالا  یتح  - 5 درادزاب . دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  ار  ام  دیابن  يروف ,  ینآ و  ریثأت 

رد يدارفا  نینچ  ارگ . قح  ياه  ناسنا  لوا - هنوگ  دـنا : هنوگ  دـنچ  قح ,  اب  دروخرب  رد  اه  ناـسنا  درب . ـالاب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
یب ياه  ناسنا  مود - هنوگ  دـنوش . یم  نامداش  دنـسرخ و  رایـسب  هکلب  دـنوش , یمن  تحاران  اهنت  هن  دـنبایرد , ار  دوخ  هابتـشا  هک  یتروص 
ياه ناسنا  موس -  هنوگ  دننک . یمن  لابقتسا  دراذگب , تشگنا  ناشتاهابتشا  يور  یسک  هکنیا  زا  يدارفا  نینچ  تقیقح .  لباقم  رد  توافت 
هورگ وزج  دارفا  بلاغ  دـنکدنا و  هورگ  نیا  هتبلا  دـنهد . یم  ناشن  یفنم  شنکاو  قح ,  فرح  ربارب  رد  املـسم " دارفا  هنوگ  نیا  زیتس . قح 

هب رمآ  رگا  املـسم " تـسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هوـحن  نآ  دراد و  دوـجو  یــساسا  هـتکن  کـی  اـجنیا  رد  دنتــسه . مود  لوا و 
فورعم هب  رما  رد  باذـج  زاسراک و  يا  هویـش  وا , یتیبرت  یقالخا و  یحور ,  ياه  یگژیو  لـباقم و  فرط  زا  یتسرد  كرد  اـب  فورعم ،

ددرگ و تیاعر  دیاب  هک  تسا  مکاح  يا  هژیو  طیارـش  یهن  رما و  رد  دوب . دهاوخ  الاب  رایـسب  لباقم ,  فرط  تبثم  لمعلا  سکع  دنیزگرب ,
زا یخرب  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دییامرف  هعجارم  هر )   ) ماما ترـضح  زا  نآ  همجرت  ای  هلیـسولاریرحت  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  اج  هب  ردـقچ 

جیردت و هب  دیاب  امش  يروآدای  رکذت و  - 2 دیشاب . هتشاد  نیقی  دیراد  رظن  رد  هک  یعوضوم  تمرح  هب  تبسن  - 1 مینک :  یم  هراشا  طیارش 
لاؤس تروص  هب  ار  بلطم  یهاـگ  - 4 دـینک . دزـشوگ  هراشاو  هیانک  اب  هدومن و  بانتجا  تحارـص  زا  ناکمالا  یتح  - 3 دشاب . تامدقم  اب 

تبـسانم هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  یتاعلاطم  هیاـم  عوضوم  نوماریپ  رد  ناـتدوخ  - 5 دـیزادرپب . ناـشیا  هبنت  هب  يدرگاـش  ساـبل  رد  هدروآرد و 
ار تمیالم  رذگهر  نیا  رد  مارتحا  ظفح  اب  دینک و  زیهرپ  تدش  هب  تنوشخ  يدـنت و  زا  - 6 دییوگب . نخس  هانگ  نآ  موش  هدزاب  زا  دیناوتب 

ياوتف زا  اه  همان  نیمه  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  عوضوم  دینک  داهنشیپ  دینیب  یم  يدعاسم  هنیمز ي  رگا  - 7 دیزاس . دوخ  راعش 
نآ تمرح  هب  طوبرم  یباتک  دنتـسه  هعلاـطم  لـها  رگا  - 8 دـیهد . هئارا  ناـشیا  هب  ار  خـساپ  دیـسرپب و  یمارح  نینچ  ءوس  بقاوع  عـجرم و 
ناف رکذف  . » دوب دـهاوخن  ریثأت  یب  رکذـت  يروآدای و  هک  دیـشاب  نئمطم  - 9 دـیهد . رارق  ناشیا  سرتسد  رد  ار  هاـنگ  موش  راـثآ  عوضوم و 

. دیشابن سویأم  دیشکن و  تسد  دوخ  هفیظو  زا  دیهد  یم  ریثأت  لامتحا  هک  اجنآ  ات  ور  نیازا  هیآ 55 .) تایراذ ,  «, ) نینمؤملا عفنت  يرکذلا 
 ; نیبملا غالبلا  ـالا  لوسرلا  یلع  اـم  و   » هک دـیا  هدـناسر  ماـجنا  هب  ار  شیوخ  هفیظو  امـش  دـیتفرگن , هجیتن  ضرف  هب  رگا  تیاـهن  رد  و  - 10
. فلا تسا : نیا  هصالخ  روط  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعرش  طیارـش  هیآ 54 .) رون , «، ) درادن راکشآ  غالبا  زج  يا  هفیظو  ربمایپ 

تسا بجاو  اعرـش  هدرک  كرت  لباقم  فرط  هک  يزیچ  دنادب  ینعی  دشاب  رکنم  فورعم و  هب  ملاع  شدوخ  دنک  یم  یهن  ای  رما  هک  یـسک 
هانگ رب  رارـصا  راکهانگ  صخـش  ب . رامق . دننام  تسا  مارح  اعرـش  دهد  یم  ماجنا  اضرف  هک  يزیچ  روط  نیمه  زامن و  دـننام  دـهد  ماجنا 
رما يارب  یلام  ای  یناج  مهم  ررـض  د . دهدب . ریثأت  لامتحا  ج . دنک . رارکت  ار  دوخ  راک  دراد  دصق  هک  دـهدب  لامتحا  ای  دـشاب  هتـشاد  دوخ 

«. تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم   » رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  تیاکح  دینک : هعلاطم  دشابن . راک  رد  هدننک  یهن  ای  هدننک 

میشاب هتشاد  يدروخرب  هچ  دننز  یم  کیکر  ياه  فرح  دننک و  یمن  بدا  تاعارم  ناشیاهتبحص  اهدروخرب و  رد  هک  ییاقفر  اب 
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شسرپ

میشاب هتشاد  يدروخرب  هچ  دننز  یم  کیکر  ياه  فرح  دننک و  یمن  بدا  تاعارم  ناشیاهتبحص  اهدروخرب و  رد  هک  ییاقفر  اب 

خساپ

هب يدیما  رگایلو  دییامن ، داشرا  ار  اهنآ  هک  تسا  مزال  دشاب ، هتـشاد  ریثأت  اهنآ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دیهدیم  لامتحا  رگا 
تسا راوازس  دشاب ، هتشادءوس  ریثأت  امش  راتفر  قالخا و  رد  اهنآ  اب  ینیشنمه  دمآ و  تفر و  هک  دیشاب  هتـشاد  سرت  دیرادن و  اهنآ  حالـصا 

، تبیغ اب  هارمه  هک  یتقو  ات  یلو  تسا ، يوغلزیچ  هچ  رگ  زین  اجیب  ياهطرش  دینک . يراددوخ  نانآ  اب  ینیـشنمه  تسلاجم و  همادا  زا  هک 
. تسین مارح  دشابن  شحف  رخسمت و  نیهوت ، غورد ،

؟ درکن یهن  ار  وا  ناوتیم  نامهم  تمرح  هب  دنک ، تبیغ  ناسنا  لزنم  رد  یسک  رگا 

شسرپ

؟ درکن یهن  ار  وا  ناوتیم  نامهم  تمرح  هب  دنک ، تبیغ  ناسنا  لزنم  رد  یسک  رگا 

خساپ

یهن فورعم و  هب  رما  دنک و  لمع  شاهفیظو  هب  ناسنا  دیاب  رگید  لزنم  رد  هچ  دـشاب و  ناسنا  دوخ  لزنم  رد  هچ  دـنکیم  تبیغ  هک  یـسک 
. » دـنام ظوفحم  هانگ  زا  هک  دـشاب  ناسنا  هتـسیاش  نامهم ، تمرح  قح و  اسب  هچ  دـهد . ماجنا  وا  دروم  رد  دراد  هک  یطیارـش  اب  ار  رکنم  زا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب 

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  نارگید  یقالخا  ریغ  راتفر  ربارب  رد  ناملسم  کی 

شسرپ

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  نارگید  یقالخا  ریغ  راتفر  ربارب  رد  ناملسم  کی 

خساپ

زا هک  ارچ  تسین ؛ نکمم  مه  اب  ود  ره  تیاعر  هک  میتسه  ور  هب  ور  محازتم ، لباقتم و  شزرا  ود  اـب  اـم  اـج  نیا  رد  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
تراظن رگیدکی  راتفر  رب  دیاب  هعماج ، ياضعا  همه  یمالسا ، ماظن  کی  رد  میـشاب و  توافت  یب  نارگید  راتفر  دروم  رد  دیابن  ام  وس ، کی 

ماجنا هب  اه  ناسنا  توعد  مدرم و  داشرا  موزل  دننام  تسا ؛ هدش  هدراذگ  ناناملسم  هدهع  هب  یفیاظو  یمالـسا  ماظن  رد  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد 
نارگید هک  يراک  هنوگ  ره  زا  نتـشذگ  یتوافت و  یب  اب  نیا  هک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قح و  هب  رگیدکی  هیـصوت  ریخ ، ياهراک 
هاگچیه تسا و  نارگید  دید  زا  رود  ناهنپ و  دوش ، یم  بکترم  وا  هک  يا  یقالخا  ریغ  راک  رگید ، يوس  زا  و  درادن . شزاس  دنهد ، ماجنا 

لاعتم يادـخ  تسا و  حرطم  وا  يوربآ  ضرع و  ظفح  ناسنا و  تمارک  تیاعر  نیا ، رب  انب  دوش . هاـگآ  وا  راـک  نیا  زا  یـسک  تسین  لـیام 
فشک وا  زار  دیابن  وس ، کی  زا  نیا ، رب  انب  دشاب . يراکهنگ  ناسنا  وا  هک  دنچ  ره  دوش ، هتخیر  یناسنا  يوربآ  هک  تسین  یضار  هاگ  چیه 
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هک درک  يراک  ناوتب  دنـشاب و  عمج  لباق  شزرا ، ود  نیا  رگا  لاح  داد . تاجن  هکلهم  زا  درک و  ناـمرد  ار  وا  دـیاب  رگید ، يوس  زا  دوش و 
یمن شیپ  یلاکشا  تروص ، نیا  رد  درادرب ، تشز  راک  نآ  زا  تسد  دیآ و  دوخ  هب  هدننک ، داشرا  صخش  دزن  یتح  وا ، يزیر  وربآ  نودب 

هظعوم تحیـصن و  ار  وا  یلک  تروص  هب  ای  دنک و  هیـصوت  باتک  کی  ندناوخ  هب  ار  راکهنگ  صخـش  هدننک ، داشرا  هک  نآ  دـننام  دـیآ ؛
مه هلیـسو ، نیدـب  ات  دـنک  دزـشوگ  يو  هب  ار  راک  نآ  ياه  نایز  تسا ، ربخ  اـب  شتـشز  راـک  زا  هک  دوش  هجوتم  وا  هک  نآ  نودـب  دـنک و 
عمج تسین و  رـسیم  راک  نیا  ًابلاغ ، هک  مییوگب  دـیاب  فسأت  لامک  اب  یلو  ددرگ . هبنتم  شیوخ  تشز  راـک  هب  مه  دوش و  ظـفح  شیوربآ 

شهانگ زا  وا  هک  دبای  یم  رد  وا  هاوخ ، ان  هاوخ و  دنک ، داشرا  ار  راکهنگ  صخـش  دهاوخب  ناسنا  رگا  درادن . ناکما  ًالمع  شزرا ، ود  نیا 
دزن وا  رس  ددرگ و  هاگآ  راکهنگ ، صخـش  هنایفخم  راک  زا  یثلاث  صخـش  هک  مینک  يراک  دیابن  کش ، نودب  نیا ، رب  انب  تسا . هدش  هاگآ 

تسا هتسیاش  ایآ  تسین ، رسیم  مه  اب  ود  ره  راکهنگ ، داشرا  رس و  نامتک  هک  نیا  ضرف  اب  هک  تسا  نیا  رگید  شسرپ  دوش . شاف  نارگید 
رد تسا ؟ هدش  شاف  وا  دزن  شزار  دمهفب  هک  دیوگب  نخس  يو  اب  یلکش  هب  ای  دنک  عالطا  راهظا  يو  یفخم  هانگ  دروم  رد  وا  داشرا  يارب 

تحلصم دشاب ، تسا ، وا  یهاگآ  هناشن  هک  يراتفر  راتفگ و  ای  عالطا  راهظا  نینچ  هب  رصحنم  يو  حالـصا  هار  رگا  تفگ : ناوت  یم  خساپ 
یم وا  تکاله  ببس  هانگ ، موادت  داد و  دهاوخ  همادا  دوخ  هانگ  هب  دیوگن ، چیه  رگا  نوچ  دوب ؛ دهاوخ  وا  رارـسا  ظفح  رب  مدقم  وا  تاجن 

تـسا نکمم  هک  اـج  نآ  اـت  هک  يا  هنوگ  هب  یلو  داد ؛ شتاـجن  طوقـس  زا  تفرگ و  ار  وا  تسد  دـیاب  یـضرف  نینچ  رد  نیا ، رب  اـنب  دوـش .
هدش يرگید  هانگ  بکترم  زین  هدـننک  داشرا  دوخ  تروص ، نیا  ریغ  رد  هک  دوشن  وا  ییاوسر  يراسمرـش و  بجوم  دوش و  ظفح  شیوربآ 

. تشاد دهاوخ  نارگید  داشرا  هب  زاین  و 

؟ تسا مزال  رت  يدج  دروخرب  دنشکن ، دوخ  لامعا  زا  تسد  زین  داشرا  اب  دنشاب و  هتشاد  عرش  فالخ  ياهراتفر  هداوناخ  ياضعا  هک  یتروص  رد  ایآ 

شسرپ

رت يدج  دروخرب  دنشکن ، دوخ  لامعا  زا  تسد  زین  داشرا  اب  دنـشاب و  هتـشاد  عرـش  فالخ  ياهراتفر  هداوناخ  ياضعا  هک  یتروص  رد  ایآ 
؟ تسا مزال 

خساپ

عطق ردـپ - ردام و  صوصخب  هداوناـخ -  اـب  تسین  مزـال  دـشابن ، داـسف  هنتف و  زا  یـسرت  هک  یتروص  رد  هللا )) همحر  )) ینیمخ ماـما  رظن  هب 
ریثأت تحت  هک  مینک  یعـس  دیاب  يرآ  درکن  دروخرب  نانآ  اب  تنوشخ  اب  دومن و  داشرا  تحیـصن و  ار  نانآ  دـیاب  مه  زاب  هکلب  دوش ; هطبار 

نیدـلاو هب  هک  میدومن  هیـصوت  ناسنا  هب  ام  ;و  میناوخ «  یم  نینچ  نآرق  زا  يا  هیآ  رد  میریگن . رارق  عرـش  فالخ  بلاطم  هب  ناـنآ  توعد 
. نکن تعاطا  يزروب  كرش  دنوادخ )  ) نم هب  يرادن  شناد  نآ  هب  وت  هک  يزیچ  نآ  رد  هک  دندومن  شـشوک  نانآ  رگا  دنک و  یکین  دوخ 
 ( تـالاؤس هـب  خــساپ  شخب  ( ) 1 .) درک مهاوـخ  ربـخ  اـب  دــینک ، یم  لـمع  هـچنآ  زا  ار  امــش  سپ  تـسا  نـم  يوـس  هـب  امــش  تشگزاـب 

3ـ ـ . هیآ 7 توبکنع ، هروس   - 1  ـــــــــــــــــــــ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ
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؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

نیا دشاب . يدنـسپدوخ  بجع و  زا  هتـساخرب  تسا  نکمم  دنورب ،» مّنهج  هب  دننیبب و  ار  دوخ  يازج  ناراکهانگ  راذـگب  : » هک ساسحا  نیا 
هب ساسحا  نیا  نتـشاد  اب  ناسنا  دـنراکهانگ . نارگید  دـنا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنتـسه  اهنآ  اهنت  دـننک  یم  ناـمگ  دارفا  هنوگ 
ام دنوشن و  دنمتداعـس  دننکن و  هبوت  ناراکهانگ  هک  مولعم  اجک  زا  دیـسرپ : دوخ  زا  دیاب  ساسحا  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  دسر . یمن  لامک 

نیا اب  مینک و  هاگن  ناراکهانگ  هب  زیمآ  تفوطع  یهاگن  اب  دوش  یم  ثعاب  شنیب  نیا  میوشن . راتفرگ  دنوادخ  مشخ  هب  رورغ  رفیک  هب  دوخ 
ّقفوم هبوت  هب  ار  نانآ  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  ًابلق  اّما  میهد ، یمن  ناشن  شوخ  يور  نانآ  هب  لیلد  نیا  هب  میتسین و  نامداش  ناـنآ  هاـنگ  زا  هک 

ياه سرد  یگدنز و  نییآ  باتک  هب  ناوت  یم  رورغ  بجُع و  تارطخ  هرابرد  دـنریگ . شیپ  ار  ادـخ  هار  دـنوش  فرـصنم  هانگ  زا  ات  دـنک 
29ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  درک ( . هعجارم  ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  هللا  ۀیآ  ترضح  هتشون  یمالسا ، قالخا 

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

نیا دشاب . يدنـسپدوخ  بجع و  زا  هتـساخرب  تسا  نکمم  دنورب ،» مّنهج  هب  دننیبب و  ار  دوخ  يازج  ناراکهانگ  راذـگب  : » هک ساسحا  نیا 
هب ساسحا  نیا  نتـشاد  اب  ناسنا  دـنراکهانگ . نارگید  دـنا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنتـسه  اهنآ  اهنت  دـننک  یم  ناـمگ  دارفا  هنوگ 
ام دنوشن و  دنمتداعـس  دننکن و  هبوت  ناراکهانگ  هک  مولعم  اجک  زا  دیـسرپ : دوخ  زا  دیاب  ساسحا  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  دسر . یمن  لامک 
اب مینک و  هاگن  ناراـکهانگ  هب  زیمآ  تفوطع  یهاـگن  اـب  دوش  یم  ثعاـب  شنیب  نیا  میوشن . راـتفرگ  دـنوادخ  مشخ  هب  رورغ  رفیک  هب  دوخ 

ّقفوم هبوت  هب  ار  نانآ  هک  میهاوخب  ادخ  زا  ًابلق  اّما  میهد ، یمن  ناشن  شوخ  يور  نانآ  هب  لیلد  نیا  هب  میتسین و  نامداش  نانآ  هانگ  زا  هکنیا 
ياه سرد  یگدنز و  نییآ  باتک  هب  ناوت  یم  رورغ  بجُع و  تارطخ  هرابرد  دنریگ . شیپ  ار  ادخ  هار  دـنوش و  فرـصنم  هانگ  زا  ات  دـنک 

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک هعجارم  ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  هللا  تیآ  ترضح  هتشون  یمالسا ، قالخا 

؟ درک دیاب  هچ  دنهد  یمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دنهد  یمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  يارب 

خساپ

هب ندیـسر  راـظتنا  دـنیارگب و  ینوـبز  یگراـچیب و  يراوـخ و  تلذ و  هب  دـیاب  ریزگاـن  دـنهد ، یمن  یتـسرد  حالـصا و  هب  نت  هـک  یناـسک 
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يوس هب  هعماج  كرحت  اما  دنشاب . هتشادن  دوش ، یم  رـسیم  مالـسا  نیرفآ  یگدنز  تامیلعت  زا  يوریپ  رد  اهنت  هک  ار  تداعـس  يراگتـسر و 
هک یناـسک  فادـها . نیا  هار  رد  يرادـیاپ  يرادـساپ و  غـیلبت و  . 2. اهیبوخ دـنلب و  فادـها  نیبت  . 1 تسا : هدش  هدناجنگ  رـصنع  حالـصا 

. دنهد ناشن  دنـشاب  دنناوت  یم  هچنآ  زا  ار  دنتـسه  هچنآ  هلـصاف  دننک و  هدـنز  عامتجا  رد  ار  تمه  دـیاب  دـنهاوخ  یم  ار  هعماج ي  كرحت 
نیا اب  دراد . دوجو  یگدنزاس  هب  يرایسب  مامتها  میرک  نآرق  رد  دشاب  هتشاد  دناوت  یمن  ياچ  راظتنا  هدرکن ، نشور  هک  يروامس  زا  ناسنا 

و مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما خـیرات  رد  دـهد . یم  رارق  هذـخاؤم  دروم  مدرم  شریذـپ  رد  باتـش  رطاـخ  هب  ار  مالـسلا )) هیلع  )) سنوی دوجو 
خـساپ شخب  . ) تسا هدش  نایب  حالـصا  كرحت و  گنهرف  دارفا ، يدنب  هقبط  نآ و  هار  رد  يرادیاپ  توعد و  یگنوگچ  زین  نانآ  ثیداحا 

3ـ ـ )  تالاؤس هب 

؟ تسا مزال  رت  يدج  دروخرب  دنشکن ، دوخ  لامعا  زا  تسد  زین  داشرا  اب  دنشاب و  هتشاد  عرش  فالخ  ياهراتفر  هداوناخ  ياضعا  هک  یتروص  رد  ایآ 

شسرپ

رت يدج  دروخرب  دنشکن ، دوخ  لامعا  زا  تسد  زین  داشرا  اب  دنـشاب و  هتـشاد  عرـش  فالخ  ياهراتفر  هداوناخ  ياضعا  هک  یتروص  رد  ایآ 
؟ تسا مزال 

خساپ

عطق ردـپ - ردام و  صوصخب  هداوناـخ -  اـب  تسین  مزـال  دـشابن ، داـسف  هنتف و  زا  یـسرت  هک  یتروص  رد  هللا )) همحر  )) ینیمخ ماـما  رظن  هب 
ریثأت تحت  هک  مینک  یعـس  دیاب  يرآ  درکن  دروخرب  نانآ  اب  تنوشخ  اب  دومن و  داشرا  تحیـصن و  ار  نانآ  دـیاب  مه  زاب  هکلب  دوش ; هطبار 

نیدـلاو هب  هک  میدومن  هیـصوت  ناسنا  هب  ام  ;و  میناوخ «  یم  نینچ  نآرق  زا  يا  هیآ  رد  میریگن . رارق  عرـش  فالخ  بلاطم  هب  ناـنآ  توعد 
. نکن تعاطا  يزروب  كرش  دنوادخ )  ) نم هب  يرادن  شناد  نآ  هب  وت  هک  يزیچ  نآ  رد  هک  دندومن  شـشوک  نانآ  رگا  دنک و  یکین  دوخ 
 ( تـالاؤس هـب  خــساپ  شخب  ( ) 1 .) درک مهاوـخ  ربـخ  اـب  دــینک ، یم  لـمع  هـچنآ  زا  ار  امــش  سپ  تـسا  نـم  يوـس  هـب  امــش  تشگزاـب 

3ـ ـ . هیآ 7 توبکنع ، هروس   - 1  ـــــــــــــــــــــ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

نیا دشاب . يدنـسپدوخ  بجع و  زا  هتـساخرب  تسا  نکمم  دنورب ،» مّنهج  هب  دننیبب و  ار  دوخ  يازج  ناراکهانگ  راذـگب  : » هک ساسحا  نیا 
هب ساسحا  نیا  نتـشاد  اب  ناسنا  دـنراکهانگ . نارگید  دـنا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنتـسه  اهنآ  اهنت  دـننک  یم  ناـمگ  دارفا  هنوگ 
ام دنوشن و  دنمتداعـس  دننکن و  هبوت  ناراکهانگ  هک  مولعم  اجک  زا  دیـسرپ : دوخ  زا  دیاب  ساسحا  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  دسر . یمن  لامک 

نیا اب  مینک و  هاگن  ناراکهانگ  هب  زیمآ  تفوطع  یهاگن  اب  دوش  یم  ثعاب  شنیب  نیا  میوشن . راتفرگ  دنوادخ  مشخ  هب  رورغ  رفیک  هب  دوخ 
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ّقفوم هبوت  هب  ار  نانآ  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  ًابلق  اّما  میهد ، یمن  ناشن  شوخ  يور  نانآ  هب  لیلد  نیا  هب  میتسین و  نامداش  ناـنآ  هاـنگ  زا  هک 
ياه سرد  یگدنز و  نییآ  باتک  هب  ناوت  یم  رورغ  بجُع و  تارطخ  هرابرد  دـنریگ . شیپ  ار  ادـخ  هار  دـنوش  فرـصنم  هانگ  زا  ات  دـنک 

29ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  درک ( . هعجارم  ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  هللا  ۀیآ  ترضح  هتشون  یمالسا ، قالخا 

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

نیا دشاب . يدنـسپدوخ  بجع و  زا  هتـساخرب  تسا  نکمم  دنورب ،» مّنهج  هب  دننیبب و  ار  دوخ  يازج  ناراکهانگ  راذـگب  : » هک ساسحا  نیا 
هب ساسحا  نیا  نتـشاد  اب  ناسنا  دـنراکهانگ . نارگید  دـنا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنتـسه  اهنآ  اهنت  دـننک  یم  ناـمگ  دارفا  هنوگ 
ام دنوشن و  دنمتداعـس  دننکن و  هبوت  ناراکهانگ  هک  مولعم  اجک  زا  دیـسرپ : دوخ  زا  دیاب  ساسحا  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  دسر . یمن  لامک 
اب مینک و  هاگن  ناراـکهانگ  هب  زیمآ  تفوطع  یهاـگن  اـب  دوش  یم  ثعاـب  شنیب  نیا  میوشن . راـتفرگ  دـنوادخ  مشخ  هب  رورغ  رفیک  هب  دوخ 

ّقفوم هبوت  هب  ار  نانآ  هک  میهاوخب  ادخ  زا  ًابلق  اّما  میهد ، یمن  ناشن  شوخ  يور  نانآ  هب  لیلد  نیا  هب  میتسین و  نامداش  نانآ  هانگ  زا  هکنیا 
ياه سرد  یگدنز و  نییآ  باتک  هب  ناوت  یم  رورغ  بجُع و  تارطخ  هرابرد  دنریگ . شیپ  ار  ادخ  هار  دـنوش و  فرـصنم  هانگ  زا  ات  دـنک 

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک هعجارم  ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  هللا  تیآ  ترضح  هتشون  یمالسا ، قالخا 

؟ درک دیاب  هچ  دنهد  یمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دنهد  یمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  يارب 

خساپ

هب ندیـسر  راـظتنا  دـنیارگب و  ینوـبز  یگراـچیب و  يراوـخ و  تلذ و  هب  دـیاب  ریزگاـن  دـنهد ، یمن  یتـسرد  حالـصا و  هب  نت  هـک  یناـسک 
يوس هب  هعماج  كرحت  اما  دنشاب . هتشادن  دوش ، یم  رـسیم  مالـسا  نیرفآ  یگدنز  تامیلعت  زا  يوریپ  رد  اهنت  هک  ار  تداعـس  يراگتـسر و 

هک یناـسک  فادـها . نیا  هار  رد  يرادـیاپ  يرادـساپ و  غـیلبت و  . 2. اهیبوخ دـنلب و  فادـها  نیبت  . 1 تسا : هدش  هدناجنگ  رـصنع  حالـصا 
. دنهد ناشن  دنـشاب  دنناوت  یم  هچنآ  زا  ار  دنتـسه  هچنآ  هلـصاف  دننک و  هدـنز  عامتجا  رد  ار  تمه  دـیاب  دـنهاوخ  یم  ار  هعماج ي  كرحت 

نیا اب  دراد . دوجو  یگدنزاس  هب  يرایسب  مامتها  میرک  نآرق  رد  دشاب  هتشاد  دناوت  یمن  ياچ  راظتنا  هدرکن ، نشور  هک  يروامس  زا  ناسنا 
و مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما خـیرات  رد  دـهد . یم  رارق  هذـخاؤم  دروم  مدرم  شریذـپ  رد  باتـش  رطاـخ  هب  ار  مالـسلا )) هیلع  )) سنوی دوجو 

خـساپ شخب  . ) تسا هدش  نایب  حالـصا  كرحت و  گنهرف  دارفا ، يدنب  هقبط  نآ و  هار  رد  يرادیاپ  توعد و  یگنوگچ  زین  نانآ  ثیداحا 
3ـ ـ )  تالاؤس هب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 722 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تسیچ دونشیم ، تمهت  تبیغ و  تنوکس  راک و  لحم  رد  مئاد  هک  یسک  ۀفیظو 

شسرپ

تسیچ دونشیم ، تمهت  تبیغ و  تنوکس  راک و  لحم  رد  مئاد  هک  یسک  ۀفیظو 

خساپ

لحم رد  ًانایحا  یتح  راک و  طیحم  رد  هک  دـنهدب  ربخ  امـش  هب  يزور  رگا  مینکیم  نایب  هداس  لاـثم  کـی  اـب  ار  امـش  خـساپ  زیزع ، رهاوخ 
كرت ار  هدولآ  طیحم  ای  دیوش : لمع  دراو  دیناوتیم  هار  ود  زا  دینکیم ؟ هچ  امـش  دراد ، دوجو  هدنـشک  كانرطخ و  یـسوریو  ناتتنوکس 

رد ار  هزرابم  رازبا  شور و  رگا  ًاصوصخم  تسا  رترثؤم  هار  نیا  هک  دـیئامنیم  هزرابم  سوریو  نآ  اب  ای  دـینکیم  باختنا  ار  رارف  هار  هدرک 
ای دیـشاب و  بش  ِنان  جاتحم  رگا  یتح  دـینک  رارف  ات  دـیوشیم  لسوتم  هلیـسو  ره  هب  دـشاب  امـش  راک  ةراچ  رارف  رگا  دیـشاب . هتـشاد  رایتخا 
رد سوریو  نیا  رطخ  زا  رارف ، اب  هک  دیشاب  نئمطم  دیناوتیم  امش  مه  تروص  نیا  رد  اما  دیـشاب . هتـشادن  ناتتنوکـس  لحم  زج  هب  یهانپرس 

سپ دـشاب . زین  هدـننک  تیارـس  عوـن  زا  رگا  ًاـصوصخم  دـشاب  مه  رگید  ياـهناکم  رد  سوریو  نـیا  تـسا  نـکمم  هـک  ارچ  دـیتسه ! ناـما 
، رارف ًاملـسم  دـیراد . ور  شیپ  هار  ود  زین  دروم  نیا  رد  تبیغ  دروم  رد  لاح  تسا  نآ  ندرب  نیب  زا  هزرابم و  هار  نیرتهنـالقاع  نیرتدـیفم و 
نیرتدـیفم و نیارباـنب  دوـشیمن . تبیغ  يرگید  لـحم  چـیه  رد  هک  دیـشاب  نئمطم  دـیناوتیمن  هک  صوـصخ  هب  تسین  تاـجن  هار  هشیمه 
رد یـسک  رگا  هجیتـن  رد  دنـشاب . ناـما  رد  زین  هعماـج  رگید  دارفا  هکلب  امـش ، اـهنت  هن  اـت  تسا  نآ  ندرب  نیب  زا  هزراـبم و  هار  نیرتهنـالقاع 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀنیمز  هچنانچ  دینک و  عافد  هدنوش  تبیغ  زا  مه  عنم و  ار  وا  مه  دیاب  امش  درک ، تبیغ  يدرف  زا  امش  روضح 
هدرک و یتیاضران  راهظا  دیاب  هکلب  دیوش ، یـضار  دیابن  دریذپن ، ار  امـش  رکذت  هدننک  تبیغ  رگا  یتح  تسا  بجاو  راک  نیا  دـشاب ، مهارف 

دروم رد  دـیئامن . ترفغم  بلط  زین  هدـنوش  تبیغ  يارب  تروص  ره  رد  دـینک . كرت  ار  سلجم  دراوم  یـضعب  رد  عافد و  هدـنوش  تبیغ  زا 
، دزاـسیم مهارف  ار  یهلا  باذـع  تاـبجوم  هک  هریبک  هاـنگ  ود  نیا  ربارب  رد  دـیابن  امـش  تروص  ره  رد  تسا  مکاـح  رما  نیمه  زین  تمهت 
هب دوـخ ، ِمزع  لاـعتم و  دـنوادخ  هـب  لـکوت  اـب  میراودـیما  دـیئامن . یهارمه  راـک  نـیا  رد  ار  نارگید  هدرکاـن  يادـخ  اـی  هدوـب  تواـفتیب 

. دوش ناتلاح  لماش  زین  یهلا  تیانع  رما  نیا  رد  هتخادرپ  دوخ  ِتنوکس  راک و  طیحم  يزاسملاس 

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مرادن  ار  رکنم  زا  يریگولج  تردق  تبیغ  سلاجم  دننام  هانگ  سلاجم  رد  اما  منکیم  فورعم  هب  رما  ار  نارگید  هشیمه 

شسرپ

ارم ًاـفطل  مرادـن  ار  رکنم  زا  يریگوـلج  تردـق  تـبیغ  سلاـجم  دـننام  هاـنگ  سلاـجم  رد  اـما  مـنکیم  فورعم  هـب  رما  ار  نارگید  هـشیمه 
؟ دینک ییامنهار 

خساپ

يریگولج تردـق  هک  دـینکیم  ساسحا  رگا  نیا  دوجو  اب  اما  تسا  بجاو  ام ، کت  کت  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمارگ  رهاوخ 
يریگولج یعون  هب  دوخ  نیا  و  دینک . كرت  ار  لحم  تیـصعم  ماجنا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  هک  تسا  نیا  امـش  هفیظو  دیرادن ، ار  يرکنم  زا 

تروص هب  هچ  رگ  دـییامن ، یتحاران  راهظا  دوجوم ، عضو  زا  دـیناوتیم ، هک  یتروص  ره  هب  تسین  لحم  كرت  ناکما  رگا  تسا و  هاـنگ  زا 
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یصخش يارب  دشابن  نکمم  امش  يارب  اههار  نیا  زا  کی  چیه  هک  یتروص  رد  و  دشاب . لباقم  فرط  تبحص  هب  ندادن  شوگ  ییانتعایب و 
. دییامن رافغتسا  بلط  دیاهدینش ، ار  وا  تبیغ  هک 

هک يدارفا  یخرب  ای  دننکیم  یقیسوم  شخپ  هب  مادقا  هک  یناگیاسمه  ناگدننار و  هرابرد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یگنوگچ  هفیظو و  ًافطل 
؟ دینک نایب  دنهدیمن ، شوگ  ام  تاداشرا  هب  دنصقریم و  یسورع  سلاجم  رد 

شسرپ

یخرب ای  دننکیم  یقیـسوم  شخپ  هب  مادقا  هک  یناگیاسمه  ناگدننار و  هرابرد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یگنوگچ  هفیظو و  ًافطل 
؟ دینک نایب  دنهدیمن ، شوگ  ام  تاداشرا  هب  دنصقریم و  یسورع  سلاجم  رد  هک  يدارفا 

خساپ

نارمعلآ وتایآ 114  زا : دنترابع  اهنآ  زا  يرامش  هک  دراد  دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةرابرد  يددعتم  تایآ  میرک  نآرق  رد 
مدرم يارب  هک  دـیتسه  یتما  نیرتـهب  امـش  : " دـیامرفیم نارمعلآ  ةروس  ۀیآ 110  رد  لاعتم  يادـخ  جـح  و 41 نامقل  هبوت 17 و 112   71

ادخ هب  رکنملا "و  نع  نوهنت  و  ، " دیرادیم زاب  دنـسپان  راک  زا  فورعملاب و  نورمأت  ، " دیهدیم نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  دیاهدش ; رادیدپ 
ناگدننکعوکر نارادهزور  نارازگـساپس  ناگدنتـسرپ  ناگدننک  هبوت  نامه  نانمؤم  نآ   ") تسا هدمآ  هبوت  ۀیآ 112  رد  ... " دیراد . نامیا 

هد تراشب  ار  نانمؤم  دنیادخ و  تاررقم  نارادساپ  و  دنسپان ، ياهراک  زا  ناگدنرادزاب  هدیدنسپ  ياهراک  هب  ناگدنراداو  ناگدننکهدجس 
راک هب  راداپ و  هب  ار  زامن  نم  کچوک  رسپ  يا  : " دیوگیم دنکیم و  تحیصن  ار  دوخ  رـسپ  نامقل  تسا  هدمآ  نامقل  ةروس  ۀیآ 17  رد  "  

روما رد [ وت  ةدارا  و   [ مزع زا  یکاح   [ نیا شاب  ابیکـش  تسا  هدـمآ  دراو  وت  رب  هک  یبیـسآ  رب  و  رادزاـب ، دنـسپان  راـک  زا  و  راداو ، هدیدنـسپ 
یهن فورعم و  هب  رما  رد  یبتارم  هلسلس  هیآ  نیا  رد  دیامرفیم : نایب  ار  فورعم  هب  رما  ةویـش  أسن ، ةروس  ۀیآ 34  رد  گرزب  يادخ  تسا " 
شیپ راوشد  یلحارم  ات  ییادـتبا و ... هیبنت  ییاـنتعایب  تروص  هب  دوشیم و  عورـش  تحیـصن  دـنپ و  زا  ادـتبا  هک  تسا  هدـش  ناـیب  رکنم  زا 

نیا هتبلا  دباییم ; همادا  زاجم  ۀـلحرم  نیرتتخـس  ات  دـشاب  مزال  هچانچ  دوشیم و  عورـش  هلحرم  نیرتناسآ  زا  رگید ، ترابع  هب  دوریم .
هچ تحت  هنوگچ و  تسیچ و  هیلوا  دروخرب  ياههویش  هلحرم و  نیرتناسآ  هک  نیا  یلو  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  یلک  ریس 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  یهاوخریخ  هلمج 1 . زا  دراد ، دوجو  یتایآ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  درک  عورـش  دـیاب  ار  راک  نیا  یطباوض 
دیاـب یهاـن  رمآ و  فارعا 68 )  . ) منیما یهاوـخریخ  امـش  يارب  اـنامه  مـنکیم و  غـالبا  امـش  هـب  ار  مراـگدرورپ  ياـهتلاسر  اـهماغیپ و  "

َو ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َّکِبَر  ِلِیبَس  ََیلِإ  ُْعدا  : " دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  نسحا  لادج  . 2 دشاب . هدنوش  تحیصن  صخش  هاوخریخ 
تـسا رتوکین  هک  یقیرط  هب  نآ  اب  نک و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردـنا  تمکح و  اـب  لحن 125 ) ... ;) ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلاـِب  مُْهلِد  َـ َج

رد نسحا  لادج  تساهناسنا  فطاوع  زا  هدافتسا  وکین ، هظعوم  لالدتسا و  قطنم و  شناد و  يانعم  هب  تمکح  ... امن " هرظانم  لالدتـسا و 
.3 دوش . زیهرپ  ریقحت و ... نیهوت  تراـسج  هنوگره  زا  دـنک و  تموکح  نآ  رب  یتـسار  قدـص و  تناـما و  تلادـع  قح  هک  تسا  یتروص 

رما یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  لعف  لوق و  قباـطت  . 4 دشاب . عطاق  دوخ  نخـس  رد  دیاب  یهان  رمآ و  نخـس  رد  تبالص 
.5 دشاب . مه  قباطم  دیاب  یهان  رمآ و  لعف  لوق و  سپ  هرقب 44 ) ]... "  ) دینکیم كرت  ار  نآ  دوخ   [ دینکیم شومارف  ار  ناتدوخ  دینکیم و 

نآ ياـهدربهار  یگنوـگچ و  شرورپ و  تیادـه و  هـنیمز  رد  یتاـکن  هـب  هـبرجت  زا  هدافتـسا  اـب  ناسانـشناور  یــسانشناور  ياـهدومنهر 
زا یتبثم  تاـکن  ناوتیم  تحیـصن  دروخرب و  زا  لـبق  تسا  رثؤم  بطاـخم  تیـصخش  میرکت  دربشیپ  رد  اـهنآ  زا  یهاـگآ  هک  دناهدیـسر 
رد ًالثم   ) یتیصخش نینچ  هک  داد  رکذت  هاگنآ  درک ; دیجمت  نآ  رطاخ  هب  ار  يو  دروآ و  نابز  هب  بطاخم  زا  ار  شزرو و ... سرد  قالخا 
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يزاریـش و مراکم  هللاۀـیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  ...) دوش و بکترم  ار  يدنـسپان  راـک  نینچ  تسین  هتـسیاش  یـشزرو  حطـس  اـی  یملع و  هبتر 
بجاو و روما  ماـجنا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسا  رظن  زا  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 37 ، ص 35ـ48 و ج 4 ، نارگید ج 3 ،

بحتسم تاهورکم  كرت  بحتـسم و  روما  ماجنا  رد  تسا و  بجاو  نآ ـ  طباوض  طیارـش و  ساسا  رب  ناناملـسم ـ  همه  رب  تامرحم  كرت 
ریثأت 3. لامتحا  یهان 2 . رمآ و  طسوت  رکنم  فورعم و  تخانش  . 1 دراد : طرش  راهچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  ًانمـض  تسا 

ماما لئاسملاحیضوت  لئاسر  هانگ ر.ك  رب  رارـصا  رب  راکهانگ  میمـصت  نینمؤم 4 . رگید  رمآ و  يارب  یلام  یـضرع و  یناج  ةدـسفم  مدـع 
تسا دیفم  رایسب  یتئارق  مالسالا  ۀجح  رثا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  هعلاطم  هرابنیا  رد  .( 2825 هلئسم 2786 ـ  ینیمخ 

مینک كرت  ار  اج  نآ  دیاب  ای  درک  تحیصن  ار  اهنآ  دیاب  ایآ  دنیوگیم ، دب  ینید  لئاسم  زا  نامناتسود  زا  یعمج  ای  مدرم  یلحم  رد  رگا 

شسرپ

مینک كرت  ار  اج  نآ  دیاب  ای  درک  تحیصن  ار  اهنآ  دیاب  ایآ  دنیوگیم ، دب  ینید  لئاسم  زا  نامناتسود  زا  یعمج  ای  مدرم  یلحم  رد  رگا 

خساپ

فراعم ینید و  ماکحا  هفـسلف  تمکح و  فادها و  حیرـشت  ینید و  لئاسم  ةرابرد  امـش  تاحیـضوت  هک  دینادیم  رگا  یمارگ  رگشـسرپ 
هب رما  ار  عمج  نآ  دینک و  یمالسا  فراعم  ماکحا و  دیاوف  تمکح و  حیرـشت  حیـضوت و  هب  مادقا  تسا  رثؤم  اهنآ  تیاده  يارب  یمالـسا 
ِنَع َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ِم  ْمُکنّ نُکَْتلَو  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  هک  نانچ  دـییامن ; رکنم  زا  یهن  فورعم و 

و دننک ! رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یکین و  هب  توعد  یعمج  امـش ، نایم  زا  دـیاب  نارمع 104 ) لآ   ;) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َكغـَلْوُأَو  ِرَکنُْملا 
ار هورگ  عمج و  نآ  دـیاب  امـش  تسا  یفتنم  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریثأت  لامتحا  هک  یتروص  رد  دنناراگتـسر ".و  نامه  اهنآ 
ینیمخ ج یمشاه  ینب  نسح  دمحمدیـس  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  ر.ك  رتشیب ، یهاگآ  يارب   ) يریگب هلـصاف  اهنآ  نایم  زا  ینک و  كرت 
گـنهرف و زکرم  یمارگ  رگـشسرپ  مق )  یمالـسا  تاراـشتنا  ینیمخ ،  ماـما  ترـضح  ياواـتف  اـت 2824 ، هلأـسم 2786  ص 618ـ624 ، ، 2

دوخ تیلاعف  لیمکت و  يدوز  هب  هّللاأشنا  هک  میرک  نآرق  نامداخ  حرط   " ناونع اـب  دراد  نیودـت  هیهت و  تسد  رد  ار  یحرط  نآرق  فراـعم 
و دیـشاب ، طاـبترا  رد  ینآرق  زکرم  نیا  اـب  دـنیایبرد ، نآ  تیوضع  هب  دـنناوتیم  مرتـحم  نارگـشسرپ  ماـمت  حرط  نیا  رد  دـنکیم  زاـغآ  ار 

. دیوش ایوج  يدعب  تابتاکم  رد  ار  نآ  تایئزج 

رطاخ هب  ندرکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلع  هب  ار  غیـسوم  ترـضح  موق  بوخ  دارفا  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  ثیدـح  نیا  ایآ  فلا ـ 
اب نانز  نارتخد و  هعماج  رد  هک  تسا  تسرد  غنامز  ماما  دـنوادخ و  رظن  زا  ایآ  ب ـ  درک ؟ باذـع  اهنآ  اب  هارمه  نارگید  هانگ  ربارب  رد  توکس 

ياهوتنام

شسرپ

هب ندرکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلع  هب  ار  غیسوم  ترـضح  موق  بوخ  دارفا  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  ثیدح  نیا  ایآ  فلا ـ 
هعماج رد  هک  تسا  تسرد  غنامز  ماما  دـنوادخ و  رظن  زا  ایآ  ب ـ  درک ؟ باذـع  اـهنآ  اـب  هارمه  نارگید  هاـنگ  ربارب  رد  توکـس  رطاـخ 
ةزوح ایآ  دـنکیم ؟ ادـیپ  جاور  یباجحیب  دـبای ، همادا  عضو  نیا  رگا  هک  دـنیایب  اهنابایخ  هب  شیارآ  گنت و  ياهوتنام  اب  نانز  نارتخد و 
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؟ درادن ياهفیظو  روما ، هنوگ  نیا  یهد  ناماس  رد  هیملع 

خساپ

تسا رارق  نیا  زا  ناتـساد  تسا  هدش  نایب  تایاور  رد  مه  میرک و  نآرق  رد  مه  دیاهدرک ، حرطم  شـسرپ  تسخن  ِشخب  رد  هچ  نآ  فلا ـ 
نیا ربارب  رد  هلیبق  نآ  دارفا  رگید  دندرک و  یچیپرس  دنوادخ  نامرف  لباقم  رد  دندرکیم ، یگدنز  ایرد  رانک  رد  هک  لیئارسا  ینب  زا  یضعب 

، دندومن لمع  دوخ  ۀـفیظو  هب  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینامرفان  نیا  ربارب  رد  هک  یناسک  تسخن  دـندش : هورگ  ود  ینامرفان 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناـسک  هب  یتح  دـندرک و  راـیتخا  توکـس  دـندمآیم ، باـسح  هب  زین  ناـبوخ  زا  هک  يرگید  دارفا  اـما 

فارعا كرابم  ةروس   166 تایآ 163 ـ  زا  دییوگن . يزیچ  تسا  بوخ  دـینکیم ، ار  راک  نیا  ارچ  دـنتفگیم  هدومن  ضارتعا  دـندرکیم ،
ناراک هانگ  باذع  دـنچ  ره  دـندش ; باذـع  ود  ره  دـندرک ، رایتخا  توکـس  هانگ  نیا  ربارب  رد  هک  اهنآ  ناراک و  هانگ  دوشیم ، هدافتـسا 

فارعا  ) نوقُـسفَی اوناک  اِمب  ٍسی  َب‹?  ٍباذَِعب  اومَل  َنیذَّلا َظـ اَنذَخَاو  ِءوّسلا  ِنَع  َنوَهنَی  َنیذَّلا  انیَجنَا  ِِهب  اورِّکُذ  ام  اوسَن  اّمَلَف  : " دوب رتنیگنس 
هک ار  اهنآ  میدیـشخب و  ییاهر  ار  يدب  زا  ناگدننک  یهن  دندرک ، شومارف  دوب  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  یتارکذت  هک  یماگنه  اما  ( 165

ییاهر ار  يدـب  زا  ناگدـننک  یهن  تسا  هدـمآ  هیآ  رد  هک  نیا  میتخاس "  راتفرگ  ناشینامرفان  رطاخ  هب  يدـیدش  باذـع  هب  دـندرک ، متس 
مراکم هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك   ) میداد باذع  ار  ناگدننک  توکـس  ناراک و  هانگ   [ رگید هورگ  ود  هک  تسا  نیا  شیانعم  میدیـشخب 

ندـماین نوریب  نانز و  هژیو  هب  همه  يارب  باجح  تیاـعر  نیقی  هب  ب ـ  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ، 424 ص 417 ـ  نارگید ج 6 ، يزاریش و 
هّیملع و ةزوح  تسا  هدومرف  هراشا  بلاـطم  نیا  هب  رون ، ةروس   33 تایآ 31 ـ  تسا و  بجاو  يرما  گنت  سابل  اب  تنیز و  لاح  رد  ناوناـب 

نیا هب  شیب  مک و  هک  نانچ  مه  دـنریگب ، ار  نآ  يولج  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  تیاعر  اب  دـنراد  هفیظو  هعماـج  دارفا  ۀـمه 
یهلا باذـع  ناگدـننک  توکـس  يارب  هکلب  دـباییم ، جاور  یباجحیب  اهنت  هن  دـننک ، توکـس  دارفا  رگا  نیقی  هب  دوشیم و  لمع  فیلکت 
هعماج ات  دـننک  لمع  دوخ  یهلا  فیاظو  هب  اج  ره  رد  همه  هک  نآ  دـیما  دنتـسین . یـضار  رما  نیا  هب  غنامز  ماما  دـنوادخ و  دوب و  دـهاوخ 

زا لماوع  نآ  یباـی  هشیر  هک  دـنراد  تلاـخد  یلماوع  طیارـش ، هنوگ  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  رد  هتبلا  دـشابن ; اـهیناماسبان  هنوگ  نیا  دـهاش 
تسا جراخ  همان  خساپ  نیا  ۀلصوح 

؟  مینک دروخرب  هنوگچ  دنک  یم  تیذا  ار  ام  اهنآ  ياهراون  يادص  دنهد و  یم  شوگ  هنارت  راون  هک  یناگیاسمه  اب 

شسرپ

؟  مینک دروخرب  هنوگچ  دنک  یم  تیذا  ار  ام  اهنآ  ياهراون  يادص  دنهد و  یم  شوگ  هنارت  راون  هک  یناگیاسمه  اب 

خساپ

تشاد زاب  تامرحم  باکترا  زا  ار  دارفا  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

تشاد زاب  تامرحم  باکترا  زا  ار  دارفا  ناوتیم  هنوگچ 
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خساپ

ماکحا فلا ) دوش : هتفرگ  رظن  رد  يددعتم  تاهج  تسا  هتـسیاش  اذـل  دومن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  حیحـص  هویـش  اب  دـیاب 
ره اـب  تسا  یعیبـط  لـباقم . فرط  یناور  ياـهیگژیو  تاـیحور و  ب )  نآ . بتارم  بوجو و  طیارـش  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  یعرش 

ج دومن . داشرا  طیاسو  یخرب  قیرط  زا  میقتسم و  ریغ  روط  هب  ار  یخرب  تسا  مزال  اسب  هچ  دوش و  هتفگ  نخس  دیاب  یصاخ  نابز  هب  یـسک 
سپـس دوش و  دزـشوگ  نانآ  هب  دارفا  ياهیبوخ  تازاـیتما و  ادـتبا  تسا  رتهب  دوش . هدافتـسا  ناـبز  نیرتهب  نیرتیقطنم و  زا  ناـکمالایتح  ( 
قیوشت حالـصا  زا  سپ  دوش و  حرطم  هلئـسم  کی  لوا  دوش  یعـس  مه  هنیمز  نیا  رد  دوش . هتخادرپ  اهنآ  رب  دراو  تاداریا  ناـیب  هب  اجیردـت 

ناشیا هب  هچنآ  هک  دومن  میهفت  دارفا  هب  دـیاب  ناکمالایتح  د )  دوش . هتخادرپ  لـئاسم  رگید  هب  یکی  یکی  بیترت  نیمه  هب  سپـس  ددرگ و 
چیه هب  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  قوف  تاکن  هب  هجوت  نمـض  ' ه )  تسا . اهنآ  دوخ  لاـح  هب  دـیفم  یهاوخریخ و  رـس  زا  دوشیم  هداد  رکذـت 

تـساهنآ هب  رکذت  رد  یناسنا  یقالخا و  حیحـص  لوصا  تیاعر  ام  هفیظو  هکلب  دیاین . ناشدـب  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  زا  دارفا  هجو 
اعد وت  هفیظو  ظفاح  تشاد . لد  هب  یفوخ  نآ  زا  دیابن  تسین و  ام  تسد  یلیخ  دیآ  ناشدب  ای  دیآ  ناشـشوخ  هن و  ای  دـنریذپب  هک  نیا  یلو 

اب ار  دوخ  يدربراک  ياههویـش  حرـش  دینک و  میظنت  دوخ  يارب  یلودج  سک و )  دینـش  ای  دینـشن  هک  شابم  نیا  دنب  ردسب  تسا و  نتفگ 
قیفوت دنوادخ  زا  هدومن و  ظفح  ار  تین  رد  صالخا  ز )  دیـشاب . رترثوم  ياهویـش  يریگراکب  یپ  رد  هراومه  دییامن و  تبث  نآ  ریثات  نازیم 

. دیهاوخب

زیاج نارگید  یتحاران  تلع  هب  نا  كرتش  ایآ  دنن و  تحاران  نارگید  ات  مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنوگچ 

شسرپ

زیاج نارگید  یتحاران  تلع  هب  نا  كرتش  ایآ  دنن و  تحاران  نارگید  ات  مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنوگچ 

خساپ

فورعم هب  رما  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  فلا ) دوش : هتفرگ  رظن  رد  يددعتم  تاهج  تسا  هتسیاش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  رد 
نخـس دیاب  یـصاخ  نابز  هب  یـسک  ره  اب  تسا  یعیبط  لباقم . فرط  یناور  ياه  یگژیو  تایحور و  ب ) نآ . بتارم  بوجو و  طیارـش  و 

نیرتیقطنم و زا  ناکمالا  یتح  ج ) دومن . داشرا  طیاسو  یخرب  قیرط  زا  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  ار  یخرب  تسا  مزـال  اـسب  هچ  دوش و  هتفگ 
اهنآ رب  دراو  تاداریا  نایب  هب  اجیردت  سپس  ودوش  دزشوگ  نانآ  هب  دارفا  ياهیبوخ  تازایتما و  ادتبا  تسا  رتهب  دوش . هدافتـسا  نابز  نیرتهب 
یکی بیترت  نیمه  هب  سپـس  ددرگ و  قیوشت  حالـصا  زا  سپ  دوش و  حرطم  هلئـسم  کـی  لوا  دوش  یعـس  مه  هنیمز  نیا  رد  دوش . هتخادرپ 

یهاوخریخ رـسزادوشیم  هداد  رکذـت  ناشیا  هب  هچنآ  هک  دومن  میهفت  دارفا  هب  دـیاب  ناـکمالا  یتح  د) دوش . هتخادرپ  لـئاسم  رگید  هب  یکی 
رکنم زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  زا  دارفا  هجوچیهب  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  قوف  تاکن  هب  هجوت  نمـض  ' ه )  تسا . اهنآ  دوخ  لاح  هب  دـیفمو 

ای دیآ  ناشـشوخ  هن و  ای  دنریذپب  هکنیا  یلو  تساهنآ  هب  رکذت  رد  یناسنا  یقالخا و  حیحـص  لوصا  تیاعر  ام  هفیظو  هکلب  دـیاین . ناشدـب 
شاـبم نیا  دـنب  رد  سب  تسا و  نتفگ  اـعد  وـت  هفیظو  ظـفاح  تشاد . لد  هـب  یفوـخ  نآ  زا  دـیابن  تـسین و  اـم  تـسد  یلیخ  دـیآ  ناشدـب 

رد هراومه  دییامن و  تبث  نآ  ریثات  نازیم  اب  ار  دوخ  يدربراک  ياههویـش  حرـشو  دینک  میظنت  دوخ  يارب  یلودـج  سکدینـشایدینشنهک و )
. دیهاوخب قیفوت  دنوادخ  زا  هدومن و  ظفح  ار  تین  رد  صالخا  ز ) دیشاب . رترثوم  ياهویش  يریگراکب  یپ 
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؟ مییامن دروخرب  هنوگچ  دنک  یم  شخپ  زاجم  ریغ  راون  هک  يا  هدننار  اب 

شسرپ

؟ مییامن دروخرب  هنوگچ  دنک  یم  شخپ  زاجم  ریغ  راون  هک  يا  هدننار  اب 

خساپ

ماکحا فلا ) دوش : هتفرگ  رظن  رد  يددعتم  تاهج  تسا  هتـسیاش  اذـل  دومن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  حیحـص  هویـش  اب  دـیاب 
ره اـب  تسا  یعیبـط  لـباقم . فرط  یناور  ياـهیگژیو  تاـیحور و  ب )  نآ . بتارم  بوجو و  طیارـش  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  یعرش 

ج دومن . داشرا  طیاسو  یخرب  قیرط  زا  میقتسم و  ریغ  روط  هب  ار  یخرب  تسا  مزال  اسب  هچ  دوش و  هتفگ  نخس  دیاب  یصاخ  نابز  هب  یـسک 
سپـس دوش و  دزـشوگ  نانآ  هب  دارفا  ياهیبوخ  تازاـیتما و  ادـتبا  تسا  رتهب  دوش . هدافتـسا  ناـبز  نیرتهب  نیرتیقطنم و  زا  ناـکمالایتح  ( 
قیوشت حالـصا  زا  سپ  دوش و  حرطم  هلئـسم  کی  لوا  دوش  یعـس  مه  هنیمز  نیا  رد  دوش . هتخادرپ  اهنآ  رب  دراو  تاداریا  ناـیب  هب  اجیردـت 

ناشیا هب  هچنآ  هک  دومن  میهفت  دارفا  هب  دـیاب  ناکمالایتح  د )  دوش . هتخادرپ  لـئاسم  رگید  هب  یکی  یکی  بیترت  نیمه  هب  سپـس  ددرگ و 
چیه هب  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  قوف  تاکن  هب  هجوت  نمـض  ' ه )  تسا . اهنآ  دوخ  لاـح  هب  دـیفم  یهاوخریخ و  رـس  زا  دوشیم  هداد  رکذـت 

تـساهنآ هب  رکذت  رد  یناسنا  یقالخا و  حیحـص  لوصا  تیاعر  ام  هفیظو  هکلب  دیاین . ناشدـب  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  زا  دارفا  هجو 
اعد وت  هفیظو  ظفاح  تشاد . لد  هب  یفوخ  نآ  زا  دیابن  تسین و  ام  تسد  یلیخ  دیآ  ناشدب  ای  دیآ  ناشـشوخ  هن و  ای  دـنریذپب  هک  نیا  یلو 

اب ار  دوخ  يدربراک  ياههویش  حرـش  دینک و  میظنت  دوخ  يارب  یلودج  سک و )  دینـش  ای  دینـشن  هک  شابم  نیا  دنب  رد  سب  تسا و  نتفگ 
قیفوت دنوادخ  زا  هدومن و  ظفح  ار  تین  رد  صالخا  ز )  دیـشاب . رترثوم  ياهویـش  يریگراکب  یپ  رد  هراومه  دییامن و  تبث  نآ  ریثأت  نازیم 

. دیهاوخب

؟ روطچ دنشاب  هاگباوخ  رد  ام  ياهیقاتا  مه  الثم  دارفا  نیا  رگا  تسیچ ؟ دنهد  یم  شوگ  زاجمریغ  یقیسوم  هک  يدارفا  لباقم  رد  ام  هفیظو  نیرتهب 

شسرپ

دنشاب هاگباوخ  رد  ام  ياهیقاتا  مه  الثم  دارفا  نیا  رگا  تسیچ ؟ دنهد  یم  شوگ  زاجمریغ  یقیـسوم  هک  يدارفا  لباقم  رد  ام  هفیظو  نیرتهب 
؟ روطچ

خساپ

ات دنراذگب  مارتحا  تسا  مکاح  ناکم  نامز و  رب  هک  یطیارش  بادآ و  هب  تسا  هتسیاش  دننک  یم  یگدنز  مه  اب  ناکم  کی  رد  هک  يدارفا 
دراد و یم  هگن  ار  نارگید  روضح  بدا  تمرح و  هتخیهرف ، هدازآ و  ناسنا  دوش . ایهم  ناشیا  يارب  بولطم  یطیحم  بادآ ، نآ  تاعارم  اـب 

هدـش ظفح  الماک  اهزرم  اه و  تمرح  مینک  هاگن  مه  ینید  روما  هب  رگا  ساـسا  نیمه  رب  دزیهرپ  یم  دوش  عون  مه  شجنر  بجوم  هچنآ  زا 
هک يدرف  ای  دوش . ناگیاسمه  رازآ  بجوم  یتسیابن  دجـسم  يوگدـنلب  يادـص  یلو  تسا  تدابع  لحم  دجـسم  هچ  رگا  لاـثم  يارب  تسا 

طوبرم روما  رد  سک  ره  دنیزگرب و ...  دوخ  يارب  ار  یتولخ  ناکم  تسا  هتـسیاش  دنک  توالت  شوخ  دنلب و  توص  اب  ار  نآرق  تسا  لیام 
. تسا رادروخرب  لمع  يدازآ  تمعن  زا  دوشن ، راد  هشدـخ  نارگید  يدازآ  هک  یئاج  ات  لاـح  نیع  رد  دراد و  یبسن  ییاـه  يدازآ  دوخ  هب 
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رد سپس  دسانشب و  ار  دوخ  ياه  هزادنا  دودح و  صخش  دیاب  دنک ، داجیا  ضقانت  رفانت و  نارگید  يدازآ  اب  صخش  لمع  يدازآ  اجک  ره 
ریغ یقیـسوم  زا  هک  يدارفا  صوصخ  رد  دـنامب  ظوفحم  شتمرح  ات  دراد  تسود  زین  دوخ  هک  روط  ناـمه  دـشوکب  نارگید  میرح  ظـفح 

تاعارم ار  یعامتجا  يدرف و  قالخا  طباوض و  نیناوق و  دـیاب  دارفا  هک  تسا  يراج  هدـعاق  نیمه  دـننک  یم  هدافتـسا  زاجم  یتح  زاـجم و 
تـسرهف کی  تروصب  بادآ  نیا  تسا  مزال  دراد و  یـصاخ  بادآ  قالخا و  هک  یعمج  هناـخ  اـی  هاـگباوخ  طـیحم  رد  اـصوصخم  دـننک 

هک يدراوم  نیا  رب  هوالع  دیامن . اهنآ  هب  ندوب  دـنبیاپ  هب  فظوم  ار  دوخ  درف  ره  بادآ  نآ  هب  دانتـسا  اب  ات  دوش  بصن  اه  قاتا  رد  بوتکم 
نیرتهب و نیتم و  نایب  اب  دوش و  وگتفگ  یـشیدنا ، تحلـصم  یهاوخریخ و  رـس  زا  یطاخ  درف  اب  دیاب  دهد  یم  خر  عرـش  فرع و  فالخرب 

هجوتم یتح  نارگید  هک  يا  هزادـنا  رد  دزاس  دـهعتم  ار  دوخ  لقادـح  اـی  دوش و  هبنتم  هللاءاـشنا  اـت  دریگ  تروص  ههجاوم  هویـش  نیرترثؤم 
زاب دنوش  یم  یلمع  نینچ  بکترم  هاگباوخ  رد  بلاغ  هورگ  رگا  دشاب . هتـشاد  لمع  يدازآ  دوشن  داجیا  نارگید  يارب  یتمحازم  دنوشن و 

ار نامز  نیرتمک  دینک  یعـس  هدش  يدنب  نامز  همانرب  کی  اب  امـش  دوخ  دشن  رثؤم  هچنانچ  درک و  مادقا  ناشیا  يزاس  هاگآ  تهج  رد  دیاب 
ناشیا هللاءاشنا  ات  دینک  هدافتـسا  تسا  رادروخرب  يرتشیب  شیاسآ  تینما و  زا  هک  ییاهناکم  زا  رگید  ياه  نامز  رد  دیـشاب و  اهنآ  عمج  رد 

رییغت ار  دوخ  ناکـسا  لحم  دینک  یعـس  دـیوشن  عورـشمان  تاوصا  یعـضو  ریثأت  راچد  هکنیا  يارب  تهج  ره  هب  دـندرگ  زاب  دوخ  شور  زا 
زا راچان  هک  یتروص  رد  و  دینامب . ناما  رد  زاجم  ریغ  یقیـسوم  ءوس  راثآ  زا  ات  دـیئامن  لمحت  ارنآ  دراد  رب  رد  يا  هنیزه  رگا  یتح  دـیهد و 
راک هب  دیراذگب و  ریثأت  اهنآ  رد  دـیناوتب  جـیردت  هب  ات  دـیئامن  راتفر  ناشیا  اب  یهلا  یناسنا و  بوخ  درکلمع  اب  دـیتسه  اهنآ  عمج  رد  ندوب 
نیا رد  دیشاب  ناکم  نآ  رد  ندنام  زا  راچان  دینکن و  شوگ  ادمع  هچنانچ  و  دینکن . شوگ  عورشمان  تاوصا  هب  دیشاب و  لوغشم  دوخ  ياه 

. درادن لاکشا  امش  شوگ  هب  نآ  يادص  ندروخ  تروص 

؟ دنوش یم  تحاران  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  زا  مدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یم  تحاران  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  زا  مدرم  ارچ 

خساپ

تحاران اهنت  هن  دنبایرد ، ار  دوخ  هابتشا  هک  یتروص  رد  يدارفا  نینچ  ارگ . قح  ياهناسنا  - 1 دناهنوگ : دنچ  قح ، اب  دروخرب  رد  اهناسنا 
يور یـسک  هکنیا  زا  يدارفا  نـینچ  تـقیقح . لـباقم  رد  تواـفتیب  ياـهناسنا  - 2 دـنوشیم . نامداش  دنـسرخرایسب و  هکلب  دـنوشیمن ،
ناشن یفنم  شنکاو  قح ، فرح  ربارب  رد  ًاملـسم  دارفا  هنوگ  نیا  زیتس . قح  ياهناسنا  - 3 دننکیمنلابقتسا . دراذگب ، تشگنا  ناشتاهابتشا 

هب رما  هوحن  نآ  دراد و  دوجو  یـساسا  هتکن  کی  اجنیا  رد  دنتـسه . مود  لوا و  هورگ  وزج  دارفا  بلاغ  دنکدناهورگ و  نیا  هتبلا  دـنهدیم .
، وا یتیبرت  یقـالخا و  یحور ، ياـهیگژیو  لـباقم و  فرط  زا  یتسردـکرد  اـب  فورم ، هب  رمآ  رگا  ًاملـسم  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و 

. دوب دهاوخ  الاب  رایسب  لباقم ، فرط  تبثم  لمعلاسکع  ، دنیزگرب فورعم  هب  رما  رد  باذج  زاسراک و  ياهویش 

؟ درک دیاب  هچ  دنراد  يزاب  سنج  مه  هب  لیامت  اه  هاگباوخ  رد  هک  يدارفا  اب  دروخرب  يارب 

شسرپ
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؟ درک دیاب  هچ  دنراد  يزاب  سنج  مه  هب  لیامت  اه  هاگباوخ  رد  هک  يدارفا  اب  دروخرب  يارب 

خساپ

ندومن دزـشوگ  داـشرا و  قیرط  زا  رکنم  زا  یهن  1 ـ دوش : عقاو  رثؤم  تسا  دیما  هک  دـسریم  رظن  هب  داهنـشیپ  دـنچ  لاؤس ، نیا  ياتـسار  رد 
3ـ ملاس . دارفا  ترواجم  رد  اهنآ  نداد  رارق  رگیدکی و  زا  دارفا  نیا  يزاسادـج  2 ـ شمارآ .) تمیالم و  لامک  رد  هتبلا   ) راتفر نیا  دـسافم 

رایـسب راک  نیا  هتبلا  . دوش هداتـسرف  یبتک  راطخا  اهنآ  يارب  يرگید ، هطوبرم  ناگرا  ای  یگدنیامن و  داهن  رتفد  ای  یطابـضنا  هتیمک  فرط  زا 
، دنتسرفیم اهنآ  يارب  ار  يراطخا  نینچ  هک  یناسک  ای  ناگرا و  هیلع  تسا  نکمم  فلا ) درک : تیاعر  دیاب  ار  هتکن  ود  اذلف  تسا ، یفیرظ 

هداد شرازگ  اهنآ  هب  عجار  یـسک  هچ  هک  دنمهفب  تسا  نکمم  ب )  دشاب . صخـشمانو  لوهجم  دـیاب  نیاربانب  دـننزب ، يزاس  ّوج  هب  تسد 
فراعم و دـیتاسا  هب  - 4 دـشن . داـجیا  یلکـشم  نینچ  هک  دومن  لـمعیاهنوگ  هب  دـیاب  هک  دـننک ، يزاـس  ّوج  وا  دوخ  هیلع  هجیتن  رد  تسا و 

طیحم نیا  زا  دینک  یعس  اصخش  ناتدوخ  5 ـ دنوشرکذتم . هتسبرس  یلک و  روط  هب  ار  لمع  نیا  یبسانتم ، تقو  رد  هک  دوش  دزشوگ  قالخا 
هلأسم نیا  دوخ  نکل  دـش ؛ روآدای  ار  لمع  نیا  هدـسفم  دومن و  هیهت  ياهوزج  هنیمز ، نیا  رد  ناوتیم  6 ـ دیریگب . هلـصاف  دارفا  هنوگ  نیا  و 

7ـ دـنوش . ساـسح  دنتـسین ، ـالتبم  هک  مه  يدارفا  هزاـت  دوـش و  اـشحف  هعاـشا  بجوـم  هک  درکن  لـمع  ياهنوـگ  هب  دـیابهک  تـسا  یفیرظ 
هب یلو  تسا ؛ هدـیافیبهک  دـیاهدومرف  موقرم  هچرگ  تسین ؛ ریثأتیب  زین  عونتم  ياهتیلاعف  هب  تغارف  تقو  لاغـشا  ملاـس و  ياـهیمرگرس 

J .} دوب دهاوخن  ریثأتیب  راتفر ، نیا  زا  يریگولج  رد  دوش ، لمع  ياهناّربدم  وحن  هب  رگا  ام  داقتعا 

؟ دییوگب میارب  منک  هدافتسا  نآ  زا  مناوت  یم  هک  یعبانم  نآ و  بتارم  لحارم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  افطل 

شسرپ

؟ دییوگب میارب  منک  هدافتسا  نآ  زا  مناوت  یم  هک  یعبانم  نآ و  بتارم  لحارم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  افطل 

خساپ

فورعم هب  رما  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  فلا ) دوش : هتفرگ  رظن  رد  يددعتم  تاهج  تسا  هتسیاش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  رد 
هک دراد  یطیارـش  تسا و  تامرحم  ماجنا  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  تابجاو و  كرت  دروم  رد  فورعمب  رما  نآ . بتارم  بوجو و  طیارـش  و 

دصق هدش  تیصعم  بکترم  هک  یـسک  دسانـشب 2 ـ ار  تامرحم  تابجاو و  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  1 ـ زا : دنترابع  نآ  زا  یـضعب 
درک یهن  ناوتیم  شمارآ  اب  رگا  ًالثم  دوش  تیاعر  دیدش  هب  ناسآ  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  دشاب 3 ـ هتشاد  ار  نآ  رارکت 

 ( ب دـشاب . هتـشادن  یهجوت  لباق  یلام  ای  یناـج  ررـض  فورعم  هب  رمآ  يارب  5 ـ دوش . هداد  ریثأت  لاـمتحا  4 ـ دوش . يراددوخ  شاـخرپ  زا 
یخرب تسا  مزال  اسب  هچ  دوش و  هتفگ  نخس  دیاب  یصاخ  نابز  هب  یـسک  ره  اب  تسا  یعیبط  لباقم . فرط  یناور  ياه  یگژیو  تایحور و 
تـسا رتهب  دوش . هدافتـسا  نابز  نیرتهب  نیرتیقطنم و  زا  ناکمالا  یتح  ج )  دومن . داشرا  طیاسو  یخرب  قیرط  زا  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  ار 

یعس مه  هنیمز  نیا  رد  دوش . هتخادرپ  اهنآ  رب  دراو  تاداریا  نایب  هب  اجیردت  سپس  ودوش  دزـشوگ  نانآ  هب  دارفا  ياهیبوخ  تازایتما و  ادتبا 
 ( د دوش . هتخادرپ  لئاسم  رگید  هب  یکی  یکی  بیترت  نیمه  هب  سپس  ددرگ و  قیوشت  حالـصا  زا  سپ  دوش و  حرطم  هلئـسم  کی  لوا  دوش 

نمض ه )  تسا . اهنآ  دوخ  لاح  هب  دیفمو  یهاوخریخ  رـسزادوشیم  هداد  رکذت  ناشیا  هب  هچنآ  هک  دومن  میهفت  دارفا  هب  دیاب  ناکمالا  یتح 
تیاعر ام  هفیظو  هکلب  دـیاین . ناشدـب  رکنم  زا  یهن  اـی  فورعم  هب  رما  زا  دارفا  هجو  چـیه  هب  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  قوف  تاـکن  هب  هجوت 

تسین و ام  تسد  یلیخ  دیآ  ناشدب  ای  دیآ  ناششوخ  هن و  ای  دنریذپب  هک  نیا  یلو  تساهنآ  هب  رکذت  رد  یناسنا  یقالخا و  حیحـص  لوصا 
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Table align=center width=95% cellspacing=1> <TR . > تـــــشاد لد  هـــــب  یفوــــــخ  نآ  زا  دــــــیابن 
سک دینش  ای  دینـشن  هک  شابم  نیا  دنب  رد  < TD> <TD >/ سب تسا و  نتفگ  اعد  وت  هفیظو  ظـفاح  < align=Center><TD

دییامن تبث  نآ  ریثات  نازیم  اب  ار  دوخ  يدربراک  ياههویش  حرشو  دینک  میظنت  دوخ  يارب  یلودج  /<TD></TR> </Table >و ) 
هب رما  بتارم  دـیهاوخب . قیفوت  دـنوادخ  زا  هدومن و  ظـفح  ار  تین  رد  صـالخا  ز )  دیـشاب . رترثوم  ياهویـش  يریگراـکب  یپ  رد  هراومه  و 

بیترت هب  هک  یلمع  ینابز و  یبلق ، دراد : هلحرم  دـنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 1 ینیمخ : ماما  هاگدـید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
زا ار  صخـش  ًالمع  دوبن  رثؤم  زین  نابز  اب  هچنانچ  تخادرپ و  یهن  هب  نابز  اب  دـیاب  دیـشخبن  يدوس  یبلق  تفلاخم  هچنانچ  دوش ، ارجا  دـیاب 

ندیزگ و يرود  ندنادرگ ، يور  ندیـشک ، مهرد  هرهچ  زا  تسا  ترابع  اهيدب  ربارب  رد  یبلق  یتحاران  راهظا  - 2 تشادزاب . دیاب  دب  راک 
-3 درادرب . نآ  زا  تسد  هک  دهاوخیم  وا  زا  دنکیم و  يدـب  راک  وا  هک  دـنامهفب  فرط  هب  هک  يروط  هب  نآ  دـننام  دـمآ و  تفر و  كرت 

نیرتـمهم زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  عوـمجم  رد  ص 155 .) ج 4 ، نیون ، هلاسر  ) تسا مارح  دوخ  هاـنگ  باـکترا  هب  ندوب  یـضار 
دوـخ رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رادهدـهع  هک  تسا  یتـقو  اـهبلق ، رد  نآ  نیرتنیـشنلد  نیرترثؤـم و  نیرتـالاو و  تـسا و  فیاـظو 

دشاب و هتشاد  یناحور  هنوگربمایپ و  یقالخا  رانک و  رب  تاهورکم  زا  یتح  اهيدب  زا  هدوب ، بحتسم  هچ  بجاو و  هچ  اهیکین  هب  هتـسارآ 
يو زا  مدرم  درادزاب و  اهيدـب  زا  بیغرت و  اهیکین  هب  ار  مدرم  شراتفر  لمع و  اب  هک  ییاج  اـت  هدوب  هزنم  اـیند  لـها  ناـنادان و  قـالخا  زا 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ینیمخ 2 - ماما  یقوقح ، یسایس و  لئاسم  ج 4 ، نیون ، هلاسر  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  بسک  يارب  دننک . يوریپ 
یمالسا نسح  دیس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمیظعریم 4 - رفعج  دیس  گرزب ، هضیرف  ود  يرون 3 - نیسح  هللاتیآ  رکنم ،

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دنرادن  تیناحور  بالقنا و  هب  ییانتعا  هک  یناسک  اب  ام  راتفر 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دنرادن  تیناحور  بالقنا و  هب  ییانتعا  هک  یناسک  اب  ام  راتفر 

خساپ

نانآ تشادربءوس  ینیبدب و  زا  دینک و  انشآ  بالقنا  مالـسا و  یقیقح  لئاسم  هب  تبـسن  ار  اهنآ  تسرد ، لمع  حیحـص و  شور  اب  یتسیاب  {
.} دییامن يریگولج 

؟ دشاب هنوگچ  دنراد  لکشم  يداقتعا  ینید و  رظن  زا  هک  يدارفا  اب  دروخرب  شور 

شسرپ

؟ دشاب هنوگچ  دنراد  لکشم  يداقتعا  ینید و  رظن  زا  هک  يدارفا  اب  دروخرب  شور 

خساپ

؛ دنتـسین حطـس  کی  رد  یگمه  دـنرادن و  ناسکی  تیمها  یگلمج  يداقتعا  روما  هک  ارچ  تسا ، ولهپ  دـنچ  یلک و  رایـسب  امـش  لاؤس  نیا 
ریثأت تّیمها و  هک  یلاح  رد  تعجر ؛» هب  داقتعا   » يرگید تسا و  یلاعتم » دـنوادخ  دوجو  هب  داقتعا  ، » ناناملـسم ام  تاداقتعا  زا  یکی  ًالثم 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 731 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ساسا هچ  رب  وا  راکنا  دراد و  یتیـصخش  هنوگچ  رکنم  صخـش  رگید  فرط  زا  تسین . ناسکی  داقتعا ، ود  نیا  ياهدـمایپ  راـتفررد و  اـهنآ 
يرکنم ای  دشاب و  ینهذ  لاؤس  زا  هتـساخرب  شراکنا  هک  يرکنم  اسب  هچ  تشاد ؛ مامتها  نادب  دـیاب  هک  تسا  يرگید  عوضوم  دوخ  تسا ؛

نیا زا  کی  ره  اب  دروخب  لکـش  دیدرت  یب  هک  تسا  یحور  تیفرظ  مدـع  يربص و  یب  ای  يرکف و  یناوتانای  تجاجل و  زا  یـشان  شراکنا 
یقوقح هیواز  زا  ایآ  هک  تسا  دارفا  هورگ  نیا  اب  دروخرب  هاگدـید  هتکن  نیرتمهم  دـش ، ناـیب  هچ  نآ  رب  نوزفا  تسا . تواـفتم  زین  نارکنم 

نآ جالع  ددـص  رد  يرکف  يرگنـشور  ای  يرگحالـصا  یعاـمتجا  یهقف ، یتیبرتهچیرد ، زا  اـی  دـیوش و  هجاوم  راـکنا  نیا  اـب  دـیهاوخیم 
هچیرد زا  مکی -  میزادرپیم : نآ  مهم  ياهدرکيور  زا  یـضعب  هب  نایم  نیا  رد  هک  دراد  ددـعتم  بناوج  امـش  لاؤس  لاـح  ره  هب  دـیتسه ،

رد هدوب و  دنبیاپ  تخس  یقالخا  لوصا  هب  تسا  مزال  دینک ، دروخرب  دارفا  هنوگ  نیا  اب  هیواز  نیا  زا  دیشاب  هتـساوخ  رگا  یقالخا : یتیبرت و 
ظفح اب  ات  هدرک  ظفح  ار  دوخ  طاـبترا  ياهنوگ  هب  دـیهدنناشن و  لـمعلا  سکع  ناـنآ  هدیجنـسن  ياـهرظن  راـهظا  دنـسپان و  تاـکرح  ربارب 

دـیهدب و تسد  زا  ار  وا  رگا  هک  تسا  نشور  دـینک . تیادـه  ار  وا  هتـسج و  هرهب  میقتـسم ،) ریغ  شور   ) هنوراو میـسن  زا  دـیناوتب  طاـبترا ،
دوخ يور  هب  ار  حالـصا  هار  هدادتـسد ، زا  ار  یفنم  ای  تبثم و  ریثأت  ره  هنیمز  رگید  دیهد ، يرارف  ار  وا  ای  دـینک و  عطق  وا  اب  ار  دوخ  طابترا 

ای دوشیم و  یهتنم  رفک  هب  رتمک  اهراکنا  دیروآ . يور  يدـعب  ریبادـت  ذاختا  هب  طابترا ، ظفح  اب  دـیاب  تیعقوم  نیا  رد  درک . دـیهاوخ  ّدـس 
ظفحار دوخ  داشرا  اب  هارمه  هناتـسود  طابترا  تسا  رتهب  میـشاب  هتـشاد  يرگید  فیلکت  میـسرب و  نیقی  هب  اـت  دوش ، یهتنم  رفک  هب  مه  رگا 

راـک هب  وا  تیادـه  يارب  ار  ریز  ياـهراک  هار  دـیناوتیم  یلبق ، طاـبترا  ظـفح  تروص  رد  میهدـن . فک  زا  ار  هفیظو  ماـجنا  هنیمز  اـت  مینک 
زیمآدـنپ و ياـهمایپ  اـب  ناـتدوخ  هلیـسو  هـب  میقتـسم  داـشرا  . 2 یحطـس ؛ یملع  ناـیب  اـب  ناـتدوخ  هلیـسو  هـب  میقتـسم  داـشرا  . 1 دـیریگب :
اب میقتـسم  ریغ  داشرا  . 4 دمآ ؛ دهاوخ  ( 2  ) دنب رد  نخس  حرـش  هک  یملع  لالدتـسا  اب  ناتدوخ  هلیـسو  هب  میقتـسم  داشرا  . 3 يرگهظعوم ؛
ریغ داشرا  . 5 دراد . یقالخا  داقتعا  یلبق و  تدارا  اهنآ  هب  زین  رکنم  صخـش  نآ  دنتـسه و  مالک  ذوفن  ياراد  هک  يدارفا  زا  نتفرگ  کـمک 
ریغ داشرا  . 6 تسا . دـقتعم  وا  هک  دـشاب  يزیچ  نامه  تیعقاو  دـنچ  ره  قح ، زا  ندیـشک  تسد  ای  قح و  راکنا  ياهدـمایپ  نایب  اب  میقتـسم 
درف نداد  تکرش  اب  میقتسم  ریغ  داشرا  . 7 یسدق ؛ سفن  بحاص  دارفا  اب  تاقالم  یتحایس و  یترایز و  ياهترفاسم  هب  وا  ندرب  اب  میقتسم 
دیهش بتک  هعومجم  دننام  ریمض  يرگنشور  ظعو و  ياوتحم  اب  ینید  ياهباتک  نداهن  رایتخا  رد  ای  دنپ و  هظعوم ، سلاجم  رد  رظن  دروم 

رد نارکنم  بقاوع  نایب  اب  میقتـسم  ریغ  داشرا  . 8 نییاپحطـس . ینافرع  ياهباتک  یخرب  ای  و  هر ) ) ماما ترـضح  یقالخا  بتک  بیغتـسد و 
 - مود هدش . عقاو  راکنا  دروم  یش  ای  صخش و  تامارک  تازجعم و  تاریثأت ، نایب  اب  میقتسم  ریغ  داشرا  . 9 نیشیپ ؛ دارفا  میدق و  ياهنامز 

مامتها ریز  تاکن  هب  دیاب  دیشاب  هتشاد  یملع  دروخرب  رکنم ، صخش  اب  هک  دیتسه  ددص  رد  امش  رگا  یملع : يرگنـشور  هیواز  زا  دروخرب 
زین رکنم  صخش  . 2 دشاب ، هتشاد  ياهدیقع  نینچ  زین  وا  دیبایب و  نآ  زا  رترب  ای  گنسمه و  ار  دوخ  یملع  يدنمناوت  رظن  زا  . 1 دیشاب : هتشاد 

زا تجاجل و  رارصا و  دوخ  فرح  رب  دنادب و  يرگنـشور  زا  زاین  یب  ار  دوخ  فارحنا  راکنا و  مغر  هب  هک  نآ  هن  دشاب ، تخانـش  ددص  رد 
امـش و زا  کی  ره  ياعدا  رتهب  اب  ددرگ و  بوتکم  هدش و  نیعم  قیقد  ًالماک  راکنا )  ) رظن دروم  عوضوم  . 3 دشاب . هتشاد  دانع  قح  نتفریذپ 

هدش رکنم  عوضوم  رب  دیاب  کی  ره  راکنا  اعدا و  ندش  صخشم  زا  دعب  . 4 دوش . هتشون  مهبم  ظافلا  زا  رود  هب  تخانش و  تروص  هب  ناشیا 
ًالماک اعدم  اب  دیاب  لیلد ، هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  دیروآ . لیلد  دوخ  نخـس  تابثا  يارب  دیـشاب و  هتـشاد  ار  مزال  یملع  هطاحا  هدش  اعدا  ای 

ترورـض مدـع  وا  لیلد  دافم  دـیاب  تسا ، تمـصع  رکنم  صخـشرگا  ًالثم  دـشاب ؛ اعدـم  زا  رتهاتوک  هن  رتارف و  هن  دیـشاب ؛ هتـشاد  تقباطم 
دنک و دانتـسا  تمـصع  ریذپدیدرت  كرد و  لباق  ریغ  مزاول  هب  هک  نیا  هن  دنک ، هئارا  نیموصعم  ریغ  تمـصع  رب  لیلد  ای  دـشاب و  تمـصع 

هچنامه فارطا  رد  افرـص  دینک و  بانتجا  ندیرپ  هخاش  هب  هخاش  هدنکارپ و  ثحابم  زا  ثحب  نیح  رد  . 5 دربب . لاؤس  ریز  ار  تمصع  لصا 
لقع هب  ار  ینخس  ره  دیاب  هک  تسا  نشور  اههدینش ؛ اههتفگ و  هب  هن  دینک  دانتـسا  لیلد  هب  . 6 دیونشب . دییوگب . نخس  تسا  نخس  عوضوم 

هب خـساپ  ای  نخـس و  هب  دورو  زا  لبق  . 7 تسا . هتـشون  نینچ  باتک  نالف  ای  هیرـشن  نالف  ای  هتفگ و  نینچ  ینالف  هک  نیا  هن  دـینزب ؛ کـحم 
لکـش نیا  هب  دورو  هک  دینادب  دـیوشن و  ثحب  دراو  دـیرادن  ییاناوت  نینچ  رگا  دـیزاس و  حّلـسم  زاین  دروم  شناد  هب  ار  دوخ  رکنم ، راکنا 
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زا دـینک و  افتکا  باتک  یفرعم  هب  تسا  یفاـک  نارکنم ، نیا  زا  یخرب  هب  نداد  باوج  يارب  تاـقوا  یهاـگ  دراد 8 . دوس  زا  رتـشیب  يررض 
هب ار  یملع  يوگم  وگب  . 9 داد . دهاوخ  ار  يو  خساپ  باتک  نآ  هک  دیراد  نانیمطا  ناتدوخ  هک  یتروص  رد  هتبلا  دیزرو . يراددوخ  ثحب 

هدننک تکرش  صاخشا  . 10 دـیروآ . يور  یطارفا  يزروتهج  هب  دـیابن  هک  هنوگ  نامه  دـیزاسن ، هدولآ  قالخا  فالخ  تاکرح  ظافلا ،
نارگید دسرپب ، دیوگب و  دسر  شنهذ ، هب  هچ  ره  زا  یسک  ره  هتسشن و  مه  درگ  ياهدع  هک  نیا  هن  دنـشاب ، نیعم  دودحم و  دیاب  ثحب  رد 
رکذـتم شخب  نیا  نایاپ  رد  دنـشابهدننک . جـیهت  کیرحت و  هن  هدـننک و  تکرـش  هن  دـننک . تیادـه  ار  ثحب  ندینـش  توکـس و  اـب  دـیاب 

مه هتـشاد و  یقالخا  دروخرب  مه  ینعی ، دیریگب ، راک  هب  ار  هاگدید  ود  ره  دارفا ، هورگ  نیا  اب  دروخرب  يارب  دـیناوتیم  امـش  هک  ددرگیم 
رکنم ینعی ، ؛ دـشاب مهارف  یملع  دروخرب  ماـجنا  طیارـش  هک  نآ  هب  طورـشم  تسا ؛ بوـخ  ود  ره  يارجا  دـیدرت  یب  هنارگنـشور . دروـخرب 

ردوخرب یقوقح : دروخرب  موس -  دشابن . تجاجل  دانع و  ددص  رد  دـشاب و  تقیقح  ندـش  نشور  ددـص  رد  دـشاب و  هتـشاد  یملع  تیفرظ 
هفیظو یقیقح  دروخرب  هک  ارچ  تسا ، امـش  اـم و  یعرـش  ینوناـق و  تیلوؤسم  زا  رتارف  دـشاب -  هک  یحطـس  ره  رد  نیرکنم -  اـب  یقوـقح 
دنناـم  ) دـشاب هدرک  راذـگاو  مدرم  هب  ار  نآ  تموکح  دوخ  هک  نآرگم  تسا ؛ یتـموکح  فـیلکت  لوا  هلحرم  رد  تسا و  ماـظن  نـالوؤسم 

یب هدـش و  جرم  جره و  بجوم  دـیامن ، یقوقح  دروخرب  دوخ  دـهاوخب  یـصخش  ره  رگا  رگید  بناج  زا  و  يدـشر .) ناملـس  اـب  دروخرب 
لمع دش و  لمع  دراو  یـصخش  صیخـشتقباطم  هنارـسدوخ و  تروص  هب  دیابن  اذـل  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  یعامتجا  شاشتغا  یمظن و 
نییعت اب  رتنشور  لاؤس  دنمزاین  رتصخشم  رتیئزج و  خساپ  هتبلا  ددرگ . لصاح  دوصقم  هدش  نایب  یلک  لوصا  تیاعر  اب  میراودیما  درک .
حرطم ار  دوخ  لاؤس  هدـش ، هدرمـش  رب  بناوج  نییعت  اب  نشور و  تروص  هب  دـیاب  دـیتسه ، نآ  ددـص  رد  رگا  هک  تسا  هدـش  نایب  بناوج 

دروم ياهباتک  هزوح  دیاهدومرفن ، نییعت  ار  یـصاخ  عوضوم  نوچ  زاب  هک  میناسرب  ضرع  هب  دـیاب  زین  باتک  یفرعم  درومرد  اما  دـییامن .
ندـش ّحلـسم  یلک  تروص  هب   ) اـما مییاـمن . تمدـخ  هئارا  قیقد  ًـالماک  رتیـصّصخت و  تروـص  هب  میناوـتیمن  تسا و  مهبم  اـم  يارب  رظن 

نآ رب  نوزفا  ددرگیم . مهارف  هشیدنا » طارص   » هوزج قباطم  هر ) ) يرهطم دیهش  ياهباتک  هعلاطم  اب  یمومع  حطس  رد  زاین  دروم  شنادهب 
ج 2، یسانشادخ ، ثحب  هفسلف ،» شزومآ  « ؛ حابصم ياقآ  هتشون  دیاقع ؛  » شزومآ ياهباتک  زا  دیناوتیم  يداقتعا ، لوصاتیوقت  هنیمز  رد 
و دیریگب . هرهب  نایورغ  ياقآ  يرقابریم و  هتشون  دیاقع » یلوصا  شزومآ  « ؛ ییابطابط همالع  هتـشون  نیدشزومآ ،* « ؛ حابـصم ياقآ  هتـشون 

یشهوژپ یشزومآ  هسـسؤم  تاراشتنا  زا  ات ج 4 ، ج 1 ، خـساپ ،» شـسرپ و   » باتک هب  هرمزور  يرکف  ياـهزاین  یخرب  هب  خـساپ  هزوح  رد 
ياقآ هتشون  یـسانشناسنا ) یـسانشناهج و  یـسانشادخ  نآرق ،» فراعم  « ؛ يوداه ياقآ  هتـشون  اهخـساپ » اهراتـسج و   » و هر ) ) ینیمخماما

J .} دییامن هعجارم  رهميدیعس ، ياقآ  هتشون  یمالسامالک » شزومآ  « ؛ حابصم

رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  فیرعت 

نآرق رد  هک  ینیناوق  ارچ  تسا ؟  یمالسا  تموکحو  تلود  ءهفیظو  ای  میراد ،  يا  هفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  ینونک  نامز  رد  ایآ 
؟ دوش یمن  ارجا  دزد  تسد  عطق  دننام  هدمآ 

شسرپ

ینیناوق ارچ  تسا ؟  یمالسا  تموکحو  تلود  ءهفیظو  ای  میراد ،  يا  هفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبـسن  ینونک  نامز  رد  ایآ 
؟ دوش یمن  ارجا  دزد  تسد  عطق  دننام  هدمآ  نآرق  رد  هک 

خساپ
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دییأت دوش  یم  عقاو  وا  فارطا  رد  هک  ار  یلئاسم  دراد  هفیظو  ناملـسم  تسا .  ناملـسم  ره  مهم  فیلاـکت  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
تـسرد دراد ، هعماج  درف و  يارب  یبولطمان  راثآ  ناهانگ  ثداوح و  عوقو  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  دـهد . ناـشن  شنکاو  دـنک و  بیذـکت  اـی 

دنکن و توعد  يرای  هب  ار  نارگید  دـنزن و  دایرف  هتفرگ و  شتآ  يا  هناخراک  ای  يا  هناخ  یکیدزن  رد  دـمهفب  یـصخش  رگا  هک  نیا  دـننام 
یهن فورعم و  هب  رما  تسا ...  لاثم  نیا  دننام  هعماج  رد  هانگ  دریگ . یم  مه  ار  وا  نماد  شتآ  ماجنارس  , دوش ریگارف  شتآ  ات  دنک  توکس 

یـضاران هانگ  ماجنا  زا  دـنا  فّظوم  مدرم  ءهمه  لوا  ءهلحرم  رد  یحراوج .  یلمع و  ینابز ; 3  یبلق ; 2   1 تسا :  یبتارم  ياراد  رکنم  زا 
اب دنتـسیاب و  هانگ  لباقم  رد  دـیاب  تسا  ّرثؤم  ناشفرح  دـنناوت و  یم  هک  نانآ  مّود  ءهلحرم  رد  دنـشاب . یـضار  داش و  اه  یبوخ  زا  دنـشاب و 

تروص رد  دـنریگب , ار  داـسف  يولج  دـنناوت  یمن  ناـشراتفگ  اـب  هک  ناـنآ  مّوس  ءهلحرم  رد  دـننک . رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ناـشنابز 
زاین يرتدیدش  ءهلحرم  هب  رگا  یلو  دننک , مادقا  دوشن  هید  بجوم  هک  ییاج  ات  ندز  کتک  بیدأت و  مرجم و  يریگتـسد  رد  دـیاب  ییاناوت 
نیا تسین .  هعماج  دارفا  کت  کت  ءهفیظو  اهراک  نیا  دـح . ندرک  يراج  ای  مادـعا  ای  قالـش  لثم  تسا ,  یمالـسا  مکاحء  هفیظو  تسا , 

هلیسولاریرحت زا  هلئسم  ود  اج  نیا  رد  دوش . ارجا  دشاب , یم  هیقف  تبیغ  نامز  رد  هک  یمالـسا  مکاح  رظن  ریز  دیاب  فورعم  هب  رما  زا  هلحرم 
رادقم هتبلا  تسا .  زیاج  ًارهاظ  ندرک ، تیذا  ندز و  کتک  اب  رگم  دـنکب  فورعم  هب  رما  دـناوت  یمن  رگا  دـیامرف : یم  ماما  مینک ,  یم  لقن 
ءهزاجا نودب  دشاب  لتق  ای  حرج و  بجوم  رکنم  زا  یهن  رگا  دریگب . هزاجا  عرش  مکاح  زا  تسا  بوخ  دنکب و  تاعارم  ار  يرورض  مزال و 

رواـی راـی و  ناوـنع  هب  هلحرم  نیا  رد  مدرم  شقن  ( 1 . ) دـشاب یم  (ع ) ماما نیـشناج  طیارـشلا  عماج  هیقف  ام  نامز  رد  تسین  زیاـج  ع )  ) ماـما
یمالـسا تلود  فیاظو  زا  یهلا  دودح  يارجا  تسا .  يرورـض  مزال و  رایـسب  نانآ  يریگتـسد  نامرجم و  ییاسانـش  رد  یمالـسا ، تلود 

یم ارجا  ار  تسد  عطق  مادعا و  قالش ,  لیبق  زا  دودح  یضعب  یمالسا  تلود  دنک . ارجا  دیاب  تسا  نوناقو  نآرق  رد  هک  ار  هچ  نآ  تسا و 
يراـج دروـم  نآ  رد  ار  یعطق  مکح  اـت  دوـش  یم  زرحم  مکاـح  يارب  رت  مـک  دراد ، داـیز  طیارـش  نوـچ  رگید , دودـح  يارجا  اـما  دـنک ,

. دوش ققحم  تسد  عطق  دننام  يّدحطیارـش  هک  دـتفا  یم  قافتا  رتمک  ور  نیا  زا  دراد ، طرـش  تسیب  زا  زواجتم  دزد ، تسد  عطق  ًالثم  , دـنک
هلئسم 10 و 11. ص 481 ، ج1 ، هلیسولاریرحت ،  - 1 یقرواپ :

؟  مینک رکنم  زا  یهن  دیاب  باجح ,  یب  دارفا  دروم  رد  ای  دننک  یم  نشور  لذتبم  ياهراون  ناشنیشام  رد  هک  ییاه  هدننار  دروم  رد 

شسرپ

؟  مینک رکنم  زا  یهن  دیاب  باجح ,  یب  دارفا  دروم  رد  ای  دننک  یم  نشور  لذتبم  ياهراون  ناشنیشام  رد  هک  ییاه  هدننار  دروم  رد 

خساپ

تـسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم ,  رایـسب  بجاو  ود  هدمآ :  تایاور  رد  تسا .  بجاو  یطیارـش  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
رثأتم صخش  نآ  رفن , کی  نتفگ  زا  تسا  نکمم  تسین .  رثا  یب  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنا . لفاغ  اه  نآ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک 
دیاـبن رما  نیا  رد  تشاد و  دـهاوخ  یبوـخ  ریثأـت  دـندرک , رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمراـهچ و ... یموـسو و  یمود  رگا  اـما  دوـشن ,

یم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننک و  یم  درامـش : یم  رب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نانمؤم ,  تافـص  زا  نآرق  درک . یهاتوک 
<. دننک

شسرپ تسین ؟ دارفا  یصوصخ  یگدنز  رد  تلاخد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 

هراشا
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؟ تسین دارفا  یصوصخ  یگدنز  رد  تلاخد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 

خساپ

تـسا نآ  هب  قطاـن  دـیجم  نآرق  درمـشیم و  مارح  ار  روما  نیا  رد  سـسجت  نارگید و  یـصوصخ  یگدـنز  رد  تلاـخد  مالـسا  اریز  ریخ ،
تلاخد هعماج  تشونرـس  رد  هک  تسا  یعاـمتجا  راکـشآ  ياـهیراجنهان  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةدودـحم  یلو  تارجح .) ةروس  )
نیاربانب دراذـگیم . رثا  هعماج  لـک  رد  دارفا ، زا  کـی  ره  رد  فارحنا  فلخت و  تسا و  هدروخ  هرگ  مه  هب  اـج  نآ  رد  اهتـشونرس  دراد و 

!؟ تسا طوبرم  هچ  امـش  هب  دـیوگب  دـننکیم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناـسک  هب  لـئاسم  هنوـگ  نیا  رد  درادـن  قـح  سک  چـیه 
، رادریگاو ياهیرامیب  موجه  ربارب  رد  ایآ  تسا . هتـسویپ  رگیدـکی  هب  اـم  تشونرـس  اریز  تسا ، طوبرم  اـم  ۀـمه  هب  هک  تسا  نیا  شخـساپ 

راـمیب نم  تسا ؟ طوبرم  هچ  امـش  هب  دـیوگب  دراد  قـح  یـسک  دـنکیم ، جیـسب  نسکاو  ندز  يارب  ار  دوـخ  نارومأـم  تلود  هک  یماـگنه 
تمالس دنهدیم  باوج  وا  هب  همه  دینکیم !؟ تلاخد  نم  یـصخش  یگدنز  رد  ارچ  دتفیب ، دیراذگب  دتفایم ، رطخ  هب  نم  ناج  موشیم و 
طوبرم همه  هب  تسا و  طوبرم  اـم  هب  لـیلد  نیمه  هب  دوشیم و  نارگید  يراـمیب  ببـس  وت  يراـمیب  تسین و  ادـج  نارگید  تمالـس  زا  وـت 

. دوشیم بوسحم  یعامتجا  تابجاو  قوقح و  زا  اهناسنا و  یهورگ  یگدـنز  راثآ  زا  هفیظو ، ود  نیا  ماجنا  درک  لوبق  دـیاب  نیاربانب  تسا ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شسرپ تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  ۀفیظو  ود  نوماریپ  یمالسا  تایاور  هاگدید 

هراشا

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  ۀفیظو  ود  نوماریپ  یمالسا  تایاور  هاگدید 

خساپ

ببس یهلا و  ضیارف  مامت  يارجا  نماض  ار  نآ  دوشیم و  هدید  مهم  ۀفیظو  ود  نیا  ةرابرد  ياهداعلاقوف  ياهدیکأت  یمالـسا ، تایاور  رد 
ِرَْکنُْملا ِنَع  یهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َرَمَا  ْنَم   » میناوخیم (ص ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  1 ـ درمشیم . تلادع  شرتسگ  ببس  يدابآ و  ّتینما و 

دنک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  یــسک  ( ] ناـیبلا 2/484 عمجم  « ) ِِهباـتِک ُۀَـفیلَخ  َو  ِهللا ، ِلوُسَر  ُۀَـفیلَخ  َو  ِهِضْرَا ، یف  ِهللا  ُۀَـفیلَخ  َوُـهَف 
نآ زا  يرگید  ثیدحرد  2 ـ دهدیم . ماجنا  ار  اهنآ  راک  ًاقیقد  ینعی  تسوا ]. باتک  و  (ص ) ربمایپ نیـشناج  و  نیمز ، رد  دنوادخ  نیـشناج 
زا یـسک  هچ  ( ؟ ِساّنلا ِْریَخ  ْنَم  ادـخ ! لوسر  يا  درک  ضرع  يدرم  دوب ، ربنم  رب  ص )  ) ربمایپ هک  دوشیم  هدـید  يرتاـیوگ  ریبعت  ترـضح ،
زا هک  یسک  ( ] نایبلا 2/484 عمجم  « ) ْمُهاضْرَا َو  ِهِّلل ، ْمُهاـْقتَا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاـْهنَا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  ْمُهُرَمآ   » دومرف تسا )!؟ رتهب  مدرم  ۀـمه 

ربمایپ زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ دـشاب ]. یهلا  ياـضر  هب  رتدونـشخ  رتاوـقت و  اـب  همه  زا  دـنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  رتـشیب  همه 
دیاب یگمه  نیقی ، هب  ( ] هعیـشلا 11/407 لئاسو  « ) ِهللا ُباذَـع  ْمُکَّنَمُعََیل  َْوا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َّنُْهنََتل  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنوُُرمْأََـتل   » میناوخیم (ص ) مرکا

(ع) یلع زا  زین  یفورعم ، ثیدــح  رد  4 ـ دریگیم ]. ارف  ار  امـش  یهلا  باذـع  عـطق  روـط  هـب  هـنرگ  دـینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
جهن « ) ٍیُّجل ٍرَْحب  یف  ٍۀَثْفَنَک  ّاِلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْالا  َدنِع  ِهللا  لیبَس  یف  ُداهِْجلا  َو  اهِّلُک  ِِّرْبلا  ُلامْعَا  ام  َو   » دومرف هک  میناوخیم 
ناهد بآ  نوچمه  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادـخ ، هار  رد  داهج  یّتح  کین و  لامعا  ماـمت  ( ] 374 راصق ، تاملک  هغالبلا ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ]. روانهپ يایرد  کی  ربارب  رد  تسا 

شسرپ تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀفسلف 
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هراشا

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀفسلف 

خساپ

َیهَّنلا َو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َّنِا   » تسا هدومرف  نایب  نینچ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀفـسلف  ایوگ ، هاتوک و  نایب  کی  رد  ع )  ) رقاـب ماـما 
َو ِءادـْعَْالا  َنِم  ُفَصَْتُنی  َو  ُضْرَْالا  ُرُمْعَت  َو  ُِملاظَْملا  ُّدَُرت  َو  ُبِساکَْملا  ُّلَُحت  َو  ُبِهاذَْـملا  َنَمَْأت  َو  ُِضئارَْفلا  ُماُقت  اِهب  ۀَـمیظَع  ۀَـضیرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع 
، تسا هدـش  هراشا  یهلا  میظع  ۀـضیرف  ود  نیا  ياههفـسلف  زا  هفـسلف  تفه  هب  هاتوک  ترابع  نیا  رد  هعیشلا 1/395 ) لئاسو  « ) ُْرمَْالا ُمیقَتْـسَی 

اههار ود ، نیا  ۀلیـسو  هب  دوشیم ، اپ  رب  نآ  ۀلیـسو  هب  ضیارف  ۀّیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  ۀضیرف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ] دیامرفیم
هتفرگ ماقتنا  نانمـشد  زا  ددرگیم ، دابآ  اهنیمز  دـسریم ، اهنآ  هب  نامولظم  قوقح  دوشیم ، لالح  اهراک  بسک و  ددرگیم ، ناـما  نما و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ]. ددرگیم هار  هب  ور  اهراک  دوشیم و 

شسرپ دریگیم ؟ رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةریاد  رد  یلماوع  هچ 

هراشا

؟ دریگیم رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةریاد  رد  یلماوع  هچ 

خساپ

اهیکین و هب  اهنآ  هّجوت  مدرم و  یهاگآ  حطـس  ندرب  الاب  يارب  يوحن  هب  هک  يرـصب  یعمـس و  ياهغیلبت  ماـمت  یهورگ و  ياـههناسر  ماـمت 
ياج رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةریاد  رد  اهنآ  ۀـمه  دـنراد ، راک  رـس و  داسف  زا  يرازیب  تلیـضف و  لوصا  یناسنا و  قـالخا  اـهیکاپ و 

نیناوق یناسنا و  نیزاوم  حیحـص و  يداقتعا  لوصا  اب  ار  ناناوج  ناناوجون و  هک  یلاع  مولع  شرورپ و  شزومآ و  زکارم  یّتح  دنریگیم و 
دنناوتیم روما  نیا  ۀمه  هک  ارچ  دراد ، ياج  هریاد  نیا  رد  زین  درادیم  رب  ماگ  اهنآ  تیبرت  میلعت و  رد  دزاسیم و  انشآ  یعامتجا ، بادآ  و 

نیا دوشیم . نشور  یعامتجا  ّمهم  لصا  ود  نیا  ندرک  هدایپ  رد  زکارم  نیا  شقن  نیاربانب  دنشاب ، میهس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 
رظن کی  زا  یلو  دوشیم ، هدرمـش  نید  عورف  زا  شخب  ود  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ًالومعم  هک  تسا  ّتیمها  زئاح  زین  هتکن 

دنزاسراک ّرثؤم و  ریسم  نیا  رد  اهنآ  ۀمه  هک  ارچ  دریگیم ، رب  رد  ار  تاداقتعا  لوصا  زا  یمیظع  شخب  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  نآ  ۀنماد 
. تـــسا نآ  يارب  ياهمّدــــقم  زین  تاداـــبع  نـــینچمه  دوـــشیم ، هزراـــبم  دــــسافم  اـــب  دــــیاقع ، ياـــههیاپ  مـــیکحت  قـــیرط  زا  و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شسرپ تسین ؟ دارفا  یصوصخ  یگدنز  رد  تلاخد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 

هراشا

؟ تسین دارفا  یصوصخ  یگدنز  رد  تلاخد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 

خساپ

تـسا نآ  هب  قطاـن  دـیجم  نآرق  درمـشیم و  مارح  ار  روما  نیا  رد  سـسجت  نارگید و  یـصوصخ  یگدـنز  رد  تلاـخد  مالـسا  اریز  ریخ ،
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تلاخد هعماج  تشونرـس  رد  هک  تسا  یعاـمتجا  راکـشآ  ياـهیراجنهان  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةدودـحم  یلو  تارجح .) ةروس  )
نیاربانب دراذـگیم . رثا  هعماج  لـک  رد  دارفا ، زا  کـی  ره  رد  فارحنا  فلخت و  تسا و  هدروخ  هرگ  مه  هب  اـج  نآ  رد  اهتـشونرس  دراد و 

!؟ تسا طوبرم  هچ  امـش  هب  دـیوگب  دـننکیم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناـسک  هب  لـئاسم  هنوـگ  نیا  رد  درادـن  قـح  سک  چـیه 
، رادریگاو ياهیرامیب  موجه  ربارب  رد  ایآ  تسا . هتـسویپ  رگیدـکی  هب  اـم  تشونرـس  اریز  تسا ، طوبرم  اـم  ۀـمه  هب  هک  تسا  نیا  شخـساپ 

راـمیب نم  تسا ؟ طوبرم  هچ  امـش  هب  دـیوگب  دراد  قـح  یـسک  دـنکیم ، جیـسب  نسکاو  ندز  يارب  ار  دوـخ  نارومأـم  تلود  هک  یماـگنه 
تمالس دنهدیم  باوج  وا  هب  همه  دینکیم !؟ تلاخد  نم  یـصخش  یگدنز  رد  ارچ  دتفیب ، دیراذگب  دتفایم ، رطخ  هب  نم  ناج  موشیم و 
طوبرم همه  هب  تسا و  طوبرم  اـم  هب  لـیلد  نیمه  هب  دوشیم و  نارگید  يراـمیب  ببـس  وت  يراـمیب  تسین و  ادـج  نارگید  تمالـس  زا  وـت 

. دوشیم بوسحم  یعامتجا  تابجاو  قوقح و  زا  اهناسنا و  یهورگ  یگدـنز  راثآ  زا  هفیظو ، ود  نیا  ماجنا  درک  لوبق  دـیاب  نیاربانب  تسا ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  (ع ) یلع رظن 

شسرپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  (ع ) یلع رظن 

خساپ

هب رما  هک  یـسک  رکنم ... زا  یهن  يرگید  تسا و  فورعم  هب  رما  اهنآ  زا  یکی  دراد : هیاپ  هبعـش و  راهچ  داهج  دیامرفیم : (ع ) نینمؤملاریما
؛ دـلامیم كاـخ  هب  ار  ناـقفانم  نارفاـک و  ینیب  رکنم  زا  یهن  هک  روـط  ناـمه  دـنکیم . مکحم  مرگ و  ار  ناـنمؤم  تـشپ  دـنکیم  فورعم 

نع یهن  نَم  نینمؤملا و  روـهَظ  ّدـش  فوُرعملاـب  رمَأ  نمَف  رکنملا ... نع  یهَّنلاو  فورعملاـب  رمـألا  یلَع  بعُـش : عـبْرَأ  یلَع  اـْهنم  داـهجلاو  »
: دوـمرف یهلا  گرزب  بـجاو  نـیا  هفـسلف  حیرـشت  رد  و  دـنب 9-8 ) ، 31 تمکح هغالبلاجـهن ، (.« ) نیقفاـنملا ) نیرفاـکلا فونُا  مغرَأ  رکنُملا 

يارب ار  فورعم  هـب  رما  ( ] دنب 2 تمکح 252 ، نامه ، ( ؛» ءاهفُّسلل ًاعدِر  رکنملا  نَع  یهَّنلاو  ماوعِلل  ًۀحلـصَم  فورعملاـب  رمَـألا  هللاضرَف ... »
هب رما  دوخ  همان  تیصو  رد  تشز ]. رادرک  لامعَا و  زا  نادرخبان  نتشاد  زاب  تهج  ار  رکنم  زا  یهن  درک و  بجاو  نیملـسم  هعماج  حالـصا 

مکرارِش مکیلَع  ّیلُویَف  رکنُملا  نع  یهَّنلاو  فورعملاب  رمَألا  اوکرتَت  ال  : » دومرف درک و  یفرعم  رارـشا  طّلـست  عنام  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
طلـسم امـش  رب  هعماـج  رارـشا  هنرگ  دـینکن و  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  همان 47 .) نامه ، ( ؛» مکل باجتُْـسی  الف  نوعدـَت  ُّمث 

هب ار  هعماج  دارفا  بضغ ، مشخ و  لامِعا  حیحـص  ریـسم  هئارا  رد  رگید  ینایب  رد  دسریمن . تباجا  هب  دینک  اعد  هچ  ره  هاگ  نآ  دـنوشیم .
لاصخ همه  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دننکیم . رکنم  زا  یهن  یبلق  ینابز و  یلمع ، هلحرم  هس  رد  ياهّدع  دومرف : درک و  میـسقت  هورگ  دنچ 
دنتـسه یناسک  اهنیا  دناهدرک . اهر  ار  یلمع  رکنم  زا  یهن  یلو  دنراد ، یبلق  ینابز و  رکنم  زا  یهن  ياهّدع  دـناهدرک . عمج  دوخ  رد  ار  ریخ 

دنراد یبلق  رکنم  زا  یهن  طقف  هک  دنتسه  یناسک  موس  هورگ  دناهتـسج . کسمت  نآ  ياتود  هب  هدرک و  اهر  ار  ریخ  ياهتلـصخ  زا  یکی  هک 
زا ار  روبزم  هناگهس  ياهتلصخ  زا  تلـصخ  ود  اهنیا  دننکیمن . یمادقا  ناشنابز  تسد و  اب  اما  دنرّفنتم  اهیتشز  زا  ناشلد  نورد  رد  طقف  و 
زا يوحن  چـیه  هب  هدرک و  اهر  ار  نآ  هناگهس  لحارم  هک  دنتـسه  یناسک  مراهچ  هورگ  دـناهتفای . تسد  اهنآ  زا  یکی  هب  طقف  هداد و  تسد 

كالهتـسا باوخ و  روخ و  هب  طقف  دنتـسین و  رادروخرب  یناسنا  تایح  راثآ  زا  هک  دنتـسه  یکرحتم  ياههدرم  اهنیا  دننکیمن . یهن  رکنم ،
: دومرف رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج  هرابرد  هاگ  نآ  دـننکیم . افتکا  تسا ـ  رـشب  یناویح  تایح  راثآ  زا  هک  یتشیعم ـ  تاـناکما 

سونایقا زا  ياهرطق  دـننامه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هسیاقم  رد  وا  هار  رد  راکیپ  داهج و  یتح  ادـخ  ناگدـنب  کـین  لاـمعا  عیمج 
. ددرگیم یـسک  يزور  شهاک  هیام  هن  دنکیم و  کیدزن  ار  یـسک  لجا  یگدنز و  نایاپ  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا . روانهپ 
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دراوـم و زا  یکی  زین  نیا  هتبلا  دوـشیم . ناـیب  رگمتـس  ییاوـشیپ  ربارب  رد  هک  تسا  یّقح  هملک  رتـالاب ، اـهنیا  همه  زا  دـیامرفیم : ناـیاپ  رد 
ًاناودُـع يأَر  نَم  ُّهنإ  نونمؤُملا  اَهّیأ  : » تسا هدـمآ  تروص  نیدـب  ترـضح  نآ  زا  يرگید  نایب  رد  مالک  نیا  تسا . رکنم  زا  یهن  قیداـصم 
َنوکِتل ِفیَّسلاب  ُهرَکنأ  ْنَمو  ِهبِحاص  نِم  لَضفأ  وهو  َرُِجا  دَقَف  ِهناِسلب  ُهرَکنأ  نَمو  َءيَربو  ِملَـس  دقَف  ِِهْبلقب  هرَکنأَف  هیلإ  یعدـُی  ًارَکنُمو  ِِهب  ُلمُْعی 

، نامه ( ؛» نیقَیلا ِِهْبلَق  یف  َرََّونو  َقیرَّطلا  یَلَع  َماقَو  يدُـهلا  َلیبَس  َباـصأ  يذَّلا  َِکلذَـف  یْلفُّـسلا  َیِه  َنیِملاّـظلا  ُۀـِملَک  اـیلُعلا و  َیِه  ِهللا  ۀـِملَک 
زین دوخ  نابز  اب  یبلق  راجزنا  رب  هوالع  رگا  و  دـنامیم . ملاس  شدوخ  دـنک ، راجزنا  راـهظا  رکنم  ملظ و  زا  ًاـبلق  یـسک  رگا  ( ] تمکح 373

يولج زین  ریـشمش  اب  ینابز  رکنم  زا  یهن  یبلق و  راـجزنا  رب  هوـالع  رگا  و  تسا . رتـالاب  یلّوا  زا  دربیم و  يرتشیب  رجا  دـیامن  رکنم  زا  یهن 
رارق تسار  هار  نتم  رد  هدیـسر ، دـصقم  هب  تیادـه  هار  رد  هک  تسوا  ددرگ ، نوگنرـس  ناملاظ  ماـن  یمارگ و  ادـخ  ماـن  اـت  دریگب  ار  ملظ 

ار ملظ  يولج  ریـشمش  اـب  هک  یـسک  (ع ) نینمؤملاریما رظن  زا  نیارباـنب ، تسا ]. هدـش  یناروـن  شبلق  هدـیبات و  وا  بلق  رد  نید  روـن  هتفرگ ،
. تسا هدرک  نشور  ار  وا  بلق  ادخ  هک  تسا  ياهدنب  دشاب  هزرابم  داهج و  لها  دریگب و 

؟ تسیچ یهلا  دودح  ظفح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ یهلا  دودح  ظفح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

خساپ

ات دوـشیم  شـشوک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد  هـک ، تـسا  نآ  یهلا  دودـح  ظـفح  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نـیب  قرف 
ینعی رکنم ، زا  یهن  ندوـمن و  راداو  بـجاو  ياـهراک  هـب  ار  نارگید  ینعی  فورعم ، هـب  رما  اریز  دــنهد ؛ ماـجنا  ار  یهلا  فیلاـکت  نارگید 

نیرخآ تسا و  یبلق  راجزنا  رکنم  زا  یهن  هبترم  نیلوا  دراد . یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتشادزاب . مارح  ياهراک  زا  ار  نارگید 
عقاو تیصعم  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعمهبرما و  رثا  دشاب . نیملـسم  یلو  نذا  هب  دیاب  نآ  یلمع  بتارم  حرج . برـض و  شاهبترم ،

تاریزعت و دودـح و  يارجا  ظاحل  زا  یهلا  دودـح  ظـفح  هب  تبون  دـش ، هاـنگ  بکترم  تفرگن و  رارق  ریثأـت  تحت  یـسک  رگا  اـما  دوشن .
يارب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید : ترابع  هب  تسا . ییاضق  نالوئـسم  هدهع  رب  نآ  يارجا  زین  تابثا و  لصا  هک  دـسریم  صاصق 
تسا یسک  هتفای  تیاده  ناسنا  تسا . راک  تیصعم  بیدأت  هیبنت و  يارب  تاریزعت  دودح و  اما  تسا ، تیـصعم  مرج و  عوقو  زا  يریگـشیپ 

عقاو عرش  فالخ  دراذگن  دشوکب و  هانگ  عفر  عفد و  يارب  ینعی  دنک ، مایق  هعماج  حالصا  هب  نوگانوگ  تاهج  زا  دوخ  حالـصا  زا  دعب  هک 
رد مه  هک  تسا  یـسک  يدـتهم  ناسنا  دـنک . هیبنت  ریزعت ، دـح و  اب  یهلا  نوناق  هار  زا  ار  فلختم  ات  دـنک  شـشوک  دـش ، عقاو  رگا  و  دوش ،
هک یناسنا  دنکن . غیرد  یهلا  دودح  ظفح  رد  مه  دشاب و  هتـشاد  غیلب  یعـس  نارگید  تیادـه  داشرا و  رد  مه  هدوب و  اشوک  يدرف  فیاظو 

نید نامه  هک  ار ، دوخ  ینورد  هتـساوخ  هک  دشوکیم  تقیقح  رد  دهدب ، ماجنا  يدرف  فیاظو  دـننامه  ار  شیعامتجا  فیاظو  دـشوکیم 
دییامن و رفـس  ناتحور  لزانم  رد  دـینکن ، اهر  ار  ناتناج  ینعی  مکـسفنأ » مکیلع  : » دومرف ادـخ  هک  تسا  نامه  نیا  و  دـنک . ارجا  تسادـخ 

. دیسرب هللاءاقل  هلحرم  هب  ات  دینک  لیصحت  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناتناج  لامک  فاصوا 

؟ تسیچ یهلا  دودح  ظفح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ یهلا  دودح  ظفح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 
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خساپ

ات دوـشیم  شـشوک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد  هـک ، تـسا  نآ  یهلا  دودـح  ظـفح  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نـیب  قرف 
ینعی رکنم ، زا  یهن  ندوـمن و  راداو  بـجاو  ياـهراک  هـب  ار  نارگید  ینعی  فورعم ، هـب  رما  اریز  دــنهد ؛ ماـجنا  ار  یهلا  فیلاـکت  نارگید 

نیرخآ تسا و  یبلق  راجزنا  رکنم  زا  یهن  هبترم  نیلوا  دراد . یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتشادزاب . مارح  ياهراک  زا  ار  نارگید 
عقاو تیصعم  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعمهبرما و  رثا  دشاب . نیملـسم  یلو  نذا  هب  دیاب  نآ  یلمع  بتارم  حرج . برـض و  شاهبترم ،

تاریزعت و دودـح و  يارجا  ظاحل  زا  یهلا  دودـح  ظـفح  هب  تبون  دـش ، هاـنگ  بکترم  تفرگن و  رارق  ریثأـت  تحت  یـسک  رگا  اـما  دوشن .
يارب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید : ترابع  هب  تسا . ییاضق  نالوئـسم  هدهع  رب  نآ  يارجا  زین  تابثا و  لصا  هک  دـسریم  صاصق 
تسا یسک  هتفای  تیاده  ناسنا  تسا . راک  تیصعم  بیدأت  هیبنت و  يارب  تاریزعت  دودح و  اما  تسا ، تیـصعم  مرج و  عوقو  زا  يریگـشیپ 

عقاو عرش  فالخ  دراذگن  دشوکب و  هانگ  عفر  عفد و  يارب  ینعی  دنک ، مایق  هعماج  حالصا  هب  نوگانوگ  تاهج  زا  دوخ  حالـصا  زا  دعب  هک 
رد مه  هک  تسا  یـسک  يدـتهم  ناسنا  دـنک . هیبنت  ریزعت ، دـح و  اب  یهلا  نوناق  هار  زا  ار  فلختم  ات  دـنک  شـشوک  دـش ، عقاو  رگا  و  دوش ،
هک یناسنا  دنکن . غیرد  یهلا  دودح  ظفح  رد  مه  دشاب و  هتـشاد  غیلب  یعـس  نارگید  تیادـه  داشرا و  رد  مه  هدوب و  اشوک  يدرف  فیاظو 

نید نامه  هک  ار ، دوخ  ینورد  هتـساوخ  هک  دشوکیم  تقیقح  رد  دهدب ، ماجنا  يدرف  فیاظو  دـننامه  ار  شیعامتجا  فیاظو  دـشوکیم 
دییامن و رفـس  ناتحور  لزانم  رد  دـینکن ، اهر  ار  ناتناج  ینعی  مکـسفنأ » مکیلع  : » دومرف ادـخ  هک  تسا  نامه  نیا  و  دـنک . ارجا  تسادـخ 

. دیسرب هللاءاقل  هلحرم  هب  ات  دینک  لیصحت  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناتناج  لامک  فاصوا 

؟ تسیچ یهلا  دودح  ظفح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ یهلا  دودح  ظفح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

خساپ

ات دوـشیم  شـشوک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد  هـک ، تـسا  نآ  یهلا  دودـح  ظـفح  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نـیب  قرف 
ینعی رکنم ، زا  یهن  ندوـمن و  راداو  بـجاو  ياـهراک  هـب  ار  نارگید  ینعی  فورعم ، هـب  رما  اریز  دــنهد ؛ ماـجنا  ار  یهلا  فیلاـکت  نارگید 

نیرخآ تسا و  یبلق  راجزنا  رکنم  زا  یهن  هبترم  نیلوا  دراد . یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتشادزاب . مارح  ياهراک  زا  ار  نارگید 
عقاو تیصعم  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعمهبرما و  رثا  دشاب . نیملـسم  یلو  نذا  هب  دیاب  نآ  یلمع  بتارم  حرج . برـض و  شاهبترم ،

تاریزعت و دودـح و  يارجا  ظاحل  زا  یهلا  دودـح  ظـفح  هب  تبون  دـش ، هاـنگ  بکترم  تفرگن و  رارق  ریثأـت  تحت  یـسک  رگا  اـما  دوشن .
يارب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید : ترابع  هب  تسا . ییاضق  نالوئـسم  هدهع  رب  نآ  يارجا  زین  تابثا و  لصا  هک  دـسریم  صاصق 
تسا یسک  هتفای  تیاده  ناسنا  تسا . راک  تیصعم  بیدأت  هیبنت و  يارب  تاریزعت  دودح و  اما  تسا ، تیـصعم  مرج و  عوقو  زا  يریگـشیپ 

عقاو عرش  فالخ  دراذگن  دشوکب و  هانگ  عفر  عفد و  يارب  ینعی  دنک ، مایق  هعماج  حالصا  هب  نوگانوگ  تاهج  زا  دوخ  حالـصا  زا  دعب  هک 
رد مه  هک  تسا  یـسک  يدـتهم  ناسنا  دـنک . هیبنت  ریزعت ، دـح و  اب  یهلا  نوناق  هار  زا  ار  فلختم  ات  دـنک  شـشوک  دـش ، عقاو  رگا  و  دوش ،
هک یناسنا  دنکن . غیرد  یهلا  دودح  ظفح  رد  مه  دشاب و  هتـشاد  غیلب  یعـس  نارگید  تیادـه  داشرا و  رد  مه  هدوب و  اشوک  يدرف  فیاظو 

نید نامه  هک  ار ، دوخ  ینورد  هتـساوخ  هک  دشوکیم  تقیقح  رد  دهدب ، ماجنا  يدرف  فیاظو  دـننامه  ار  شیعامتجا  فیاظو  دـشوکیم 
دییامن و رفـس  ناتحور  لزانم  رد  دـینکن ، اهر  ار  ناتناج  ینعی  مکـسفنأ » مکیلع  : » دومرف ادـخ  هک  تسا  نامه  نیا  و  دـنک . ارجا  تسادـخ 
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. دیسرب هللاءاقل  هلحرم  هب  ات  دینک  لیصحت  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناتناج  لامک  فاصوا 

؟  میراد يا  هفیظو  هچ  یعامتجا  تافارحنا  ربارب  رد 

شسرپ

؟  میراد يا  هفیظو  هچ  یعامتجا  تافارحنا  ربارب  رد 

خساپ

یمالـسا زادـنا  مشچ  رد   . دـنا هتخاس  حرطم  یعامتجا  تاـفارحنا  هب  تبـسن  ار  دارفا  تیلووسم  تیعطاـق  تحارـصاب و  ینید  ربتعم  صوصن 
هب سک  ره  تسا و  توافتم  دارفا  تیلووسم  اتـسار  نیا  رد  هتبلا  تسا .  نکممان  یناگمه  تیلووسم  نودـب  ملاس  هعماج  ياـقب  شیادـیپ و 
 . تسام هعماج  ینونک  تالـضعمزا  یباجحدـب  هلاسم  تسا .  لووسم  دراد  رارق  نآ  رد  هک  يا  هژیوطیارـش  اه و  شناد  اه  ییاناوت  بساـنت 

یلخاد تاـنایرج  زا  یخرب  ییوسمه  برغ و  تاـغیلبت  زین  يولهپ و  سوحنم  هلـسلس  تموکح  نرق  مین  دودـح  رد  هشیر  راـتفر  هنوـگ  نیا 
توهـش اهنآزا و  هناروکروک  دـیلقت  و  برغ ،  ربارب  رد  یگتخابدوخ  هنافـساتم  میرذـگب ،  هک  هلاسم  یخیرات  هشیر  اه و  هتـشذگ  زا   . دراد

مادقا نآ  حالصا  هب  قیرط  ود  زا  دیاب  نونکا   . دیا هدرک  هیارا  ار  نآ  زا  ییاه  هشوگامش  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  یتیعضو  ًاعومجم  یتسرپ 
نیا زا  کی  ره  یکیزیف .  راتفر  لرتنک  ینوناق و  راک  ب )   . ددرگرهاظ دـعب  ياه  ههد  رد  نآ  جـیاتن  هک  یگنهرف  يداینب  راک  فلا )  درک : 

تاکن هطبار  نیا  رد   . دـش دـهاوخ  هنوراو  ریثات  تسکـش و  هب  رجنم  ًاـتیاهن  دوب و  دـهاوخن  هدـیاف  دـیفم  يرگید  یهارمه  نودـب  هلوقم  ود 
بالقنا هنارکـش  هب  هک  یتبثم  ياه  هبنج  هب  هکلب  دـینکنرکف ، عامتجا  یفنم  داعبا  تالـضعم و  هب  اهنت  فلا )  میوش :  یم  روآداـیار  يدـنچ 
يرگید شرگن  دـینک  هسیاـقم  نآ  زا  لـبق  ناروداـب  ار  بـالقنا  زا  سپ  نارود  دـیناوتب  امـش  رگا   . دیـشیدنیب زین  هدـمآ  شیپاـم  تـلم  يارب 

، دـیزاس رو  هطوغ  هودـنا  مغ و  رد  ار  دوخ  هک  دـیوش  تحاران  نانچنآ  یعامتجا  تالـضعم  زا  دـیابن  نیا  رب  هوالع  ب )  تشاد .  دـیهاوخ 
نامیا مدع  عامتجا و  یناماسبان  هرابرد  ص )  مرکا (  یبن   . دوب دهاوخ  امـش  لماکت  هار  دس  راک و  يدـنک  ثعاب  زین  تلاح  نیا  دوخ  نوچ 
نآرقلا کیلع  انلزناام  هط  دـیامرف ( ( :  یم  هداد و  يرادـلد  ار  شترـضح  ناحبـس  يادـخ  هک  نیااـت  دـندش  یم  تحاراـن  تدـش  هب  مدرم 
 ( ( ، ) ینکفیب تقشم  جنر و  هب  ار  دوخ  مدرم  نیا  شیارگ  مدع  رفک و  رطاخ  هب  هک  میداتـسرفن  نیا  يارب  ار  نآرق  نیا  ام  اربمایپ  یقـشتل ؛ 

یب مغ  زا  هک  یقلخ  نیا  هشیدـنا  رد  نانچ  وت  لوسر ،  يا  نینموماونوکی ؛  ـالا  کـسفن  عخاـب  کـلعل  دـیامرف ( ( :  یم  زین  و  هیآ 1 )  هط ، 
همه نآ  زا  ار  ص )  مرکا (  یبن  هنوگچ  دیجم  نآرق  هک  دینک  یم  هظحالم  هیآ 23 . )  ارعش ، ینک ( ، ) )  كاله  ار  دوخ  مدرم  نیا  ینامیا 

؛  مرهلا فصن  مهلا  دیامرف ( ( :  یم  هک  تسا  تیمها  زیاح  اتـسار  نیا  رد  ع )  یلع (  هنامیکح  ریبعت  زین  تسا و  هتـشادرذح  رب  هودنا  مغ و 
یم رد  اپ  زا  دوز  دنکـش و  یمار  ناسنا  هودنا  هصغ و  ینعی ،  راصق 143 ؛ )  هغالبلا  جهن  دهد ( ، ) )  یم  لیکـشت  ار  يریپ  فصن  مغو  مه 

ترـسح هودـناراچد و  نانچ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  ام  دومنهر  یلو  میهن  یم  جرا  امـش  كاپ  ساسحا  هب  ام  هچرگ  شرگن ،  نیا  اـب   . دروآ
رد یتیلووسمام  سپ  هک  دینکن  تشادرب  نینچ  روبزم  تاکن  زا  درک ؟ دـیاب  هچاما  و  ج )   . دـینامب زاب  لماکت  دـنلب و  فادـها  زا  هک  دـینکن 

فورعم و هبرما  دینک و  يزاسرگد  دیتفای  یبسانم  هنیمز  اجک  ره  - 1  . دیشیدنیب کین  ، دنچ يداهنشیپ  هب  هکلب  میرادن ؛  اهدادیور  نیا  يازا 
هدوب طابترا  رد  ناتدوخ  نوچمه  يزوسلد  دارفا  اب  دیشاب و  هعلاطم  لها  - 2  . دیناسرب ماجنا  هب  تفارظ  تراهم و  لامک  رد  ار  رکنم  زا  یهن 
ناوج لسن  تیبرت  یگدنزاس و  يارب  هک  دیـشاب  هشیدنا  نیا  رب  دیهد  یم  لیکـشت  هک  یـسلاجم  لفاحم و  رد  و  - 3  . دیشاب هتشاد  لکشت  و 

رد میرک  يادـخ  هک  دیـشاب  نیمطم  دـیرادرب و  ماگ  هار  نیا  رد  اـشوکو  لاـعف  روط  هب  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  نوچمه  و  درک ؟ دـیاب  هچ 
رامـضاو و ظافلا  نیا  زا  دنچ  تفرگ .  دیهاوخ  هجیتن  دوخ  شالت  زا  تیاهن  رد  هک  دیـشاب  راودیما  و  تسا .  یناگنازرف  نینچ  داشراددـص 

; زاس زوس  نآ  اب  زوس  مهاوخزوسزاجم 
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؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

نیا دشاب . يدنـسپدوخ  بجع و  زا  هتـساخرب  تسا  نکمم  دنورب ،» مّنهج  هب  دننیبب و  ار  دوخ  يازج  ناراکهانگ  راذـگب  : » هک ساسحا  نیا 
هب ساسحا  نیا  نتـشاد  اب  ناسنا  دـنراکهانگ . نارگید  دـنا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنتـسه  اهنآ  اهنت  دـننک  یم  ناـمگ  دارفا  هنوگ 
ام دنوشن و  دنمتداعـس  دننکن و  هبوت  ناراکهانگ  هک  مولعم  اجک  زا  دیـسرپ : دوخ  زا  دیاب  ساسحا  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  دسر . یمن  لامک 
اب مینک و  هاگن  ناراـکهانگ  هب  زیمآ  تفوطع  یهاـگن  اـب  دوش  یم  ثعاـب  شنیب  نیا  میوشن . راـتفرگ  دـنوادخ  مشخ  هب  رورغ  رفیک  هب  دوخ 

ّقفوم هبوت  هب  ار  نانآ  هک  میهاوخب  ادخ  زا  ًابلق  اّما  میهد ، یمن  ناشن  شوخ  يور  نانآ  هب  لیلد  نیا  هب  میتسین و  نامداش  نانآ  هانگ  زا  هکنیا 
ياه سرد  یگدنز و  نییآ  باتک  هب  ناوت  یم  رورغ  بجُع و  تارطخ  هرابرد  دنریگ . شیپ  ار  ادخ  هار  دـنوش و  فرـصنم  هانگ  زا  ات  دـنک 

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک هعجارم  ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  هللا  تیآ  ترضح  هتشون  یمالسا ، قالخا 

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

نیا دشاب . يدنـسپدوخ  بجع و  زا  هتـساخرب  تسا  نکمم  دنورب ،» مّنهج  هب  دننیبب و  ار  دوخ  يازج  ناراکهانگ  راذـگب  : » هک ساسحا  نیا 
هب ساسحا  نیا  نتـشاد  اب  ناسنا  دـنراکهانگ . نارگید  دـنا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنتـسه  اهنآ  اهنت  دـننک  یم  ناـمگ  دارفا  هنوگ 
ام دنوشن و  دنمتداعـس  دننکن و  هبوت  ناراکهانگ  هک  مولعم  اجک  زا  دیـسرپ : دوخ  زا  دیاب  ساسحا  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  دسر . یمن  لامک 

نیا اب  مینک و  هاگن  ناراکهانگ  هب  زیمآ  تفوطع  یهاگن  اب  دوش  یم  ثعاب  شنیب  نیا  میوشن . راتفرگ  دنوادخ  مشخ  هب  رورغ  رفیک  هب  دوخ 
ّقفوم هبوت  هب  ار  نانآ  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  ًابلق  اّما  میهد ، یمن  ناشن  شوخ  يور  نانآ  هب  لیلد  نیا  هب  میتسین و  نامداش  ناـنآ  هاـنگ  زا  هک 

ياه سرد  یگدنز و  نییآ  باتک  هب  ناوت  یم  رورغ  بجُع و  تارطخ  هرابرد  دـنریگ . شیپ  ار  ادـخ  هار  دـنوش  فرـصنم  هانگ  زا  ات  دـنک 
29ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  درک ( . هعجارم  ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  هللا  ۀیآ  ترضح  هتشون  یمالسا ، قالخا 

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دوب انتعا  یب  نارگید  هانگ  هب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ
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نیا دشاب . يدنـسپدوخ  بجع و  زا  هتـساخرب  تسا  نکمم  دنورب ،» مّنهج  هب  دننیبب و  ار  دوخ  يازج  ناراکهانگ  راذـگب  : » هک ساسحا  نیا 
هب ساسحا  نیا  نتـشاد  اب  ناسنا  دـنراکهانگ . نارگید  دـنا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنتـسه  اهنآ  اهنت  دـننک  یم  ناـمگ  دارفا  هنوگ 
ام دنوشن و  دنمتداعـس  دننکن و  هبوت  ناراکهانگ  هک  مولعم  اجک  زا  دیـسرپ : دوخ  زا  دیاب  ساسحا  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  دسر . یمن  لامک 
اب مینک و  هاگن  ناراکهانگ  هب  زیمآ  تفوطع  یهاگن  اـب  دوش  یم  ثعاـب  شنیب  نیا  میوشن . راـتفرگ  ș دخ مشخ  هب  رورغ  رفیک  هب  دوـخ 

ّقفوم هبوت  هب  ار  نانآ  هک  میهاوخب  ادخ  زا  ًابلق  اّما  میهد ، یمن  ناشن  شوخ  يور  نانآ  هب  لیلد  نیا  هب  میتسین و  نامداش  نانآ  هانگ  زا  هکنیا 
ياه سرد  یگدنز و  نییآ  باتک  هب  ناوت  یم  رورغ  بجُع و  تارطخ  هرابرد  دنریگ . شیپ  ار  ادخ  هار  دـنوش و  فرـصنم  هانگ  زا  ات  دـنک 

1914ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک هعجارم  ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  هللا  تیآ  ترضح  هتشون  یمالسا ، قالخا 

دوش یم  حرطم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  تقو  ره  میتسه  موس  ناهج  ًاحالطصا  یتعنـص و  هدنام  بقع  ياهروشک  ءزج  ام  هکنیا  اب  ارچ 
)؟ درادن دوجو  يرت  مهم  هلأسم  ( ؟  دوش یم  هتخادرپ  باجح  هلأسم  هب  طقف 

شسرپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  تقو  ره  میتـسه  موس  ناـهج  ًاحالطـصا  یتعنـص و  هدـنام  بقع  ياـهروشک  ءزج  اـم  هکنیا  اـب  ارچ 
)؟ درادن دوجو  يرت  مهم  هلأسم  ( ؟  دوش یم  هتخادرپ  باجح  هلأسم  هب  طقف  دوش  یم  حرطم 

خساپ

درادن و یباجحدب  هلأسم  هب  یصاصتخا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  هک  درک  قیدصت  دیاب  دیدرک  حرطم  هک  یلاؤس  یباوج  رد 
مالـسا رد  تارکنم ، زا  یخرب  نکیل  رگید و  ناونع  اهدـص  یـشورف و  نارگ   ، يراـکمک ، راـکتحا دـننام  دوش ، یم  لـماش  ار  تارکنم  همه 

ات تارکنم  هکنآ  هچ  دـشاب ، یم  هعماج  رد  ینید  ریغ  ياضف  تیمکاح  یمالـسا و  ریغ  وّج  داـجیا  مه  نآ  لـیلد  دـناهدش و  هدرمـش  رتمهم 
تارکنم ءاشحف و  نیملسم  عامتجا  رب  مکاح  ياضف  هک  ینامز  هب  تبـسن  دنراد  يرتمک  یبیرخت  راثآ  دنا  هتـشگن  راکـشآ  ینلع و  هکینامز 

راثآ زا  یخرب  تسرهف  هک  یباجحدـب ، هلأسم  هلمج  زا  تسین  هبـساحم  لباق  نآ  یبیرخت  تارثا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  يرهاـظ  ینلع و 
ار دوخ  تسا و  باجح  دب  هک  ینز  دناناطیش 2 - يارب  ماد  نیرتهب  باجح  یب  اوقت و  یب  نانز  - 1 دومن :  شرامش  نینچ  ناوت  یم  ار  نآ 
دب باجح و  یب  نانز  - 4 تسا . منهج  شتآ  گنن و  باجح ،  دـب  باجح و  یب  نز  - 3 تسا . راکانز  دنکیم  رطعم  لزنم  زا  جراخ  يارب 
نز 7 ـ درادـن . طّلـست  شرهوـش  بلق  رب  باـجح  دـب  نز  6 ـ دـنکیم . تناـیخ  شرهوش  هب  باـجح  دـب  نز  - 5 دـنا . هنتف  نیرتدـب  باجح 

9ـ تسا . رتشیب  باجح  دب  باجحیب و  نانز  نیب  رد  نینج  طقس  هانگ و  داسف و  8 ـ دراد . بارطضا  شمارآ  ياجب  باجح  یب  باجحدب و 
یباجحدب و باصعا 12 ـ فعـض  رد  یباجحدـب  رثا  يداصتقا 11 ـ ظاحل  زا  یباجحدـب  ررـض  10 ـ نادـنزرف . رد  یباجحدـب  بّرخم  راثآ 

لد باجحدب  نز  14 ـ دوشیم . نادرم  رد  یجازم  درـس  ببـس  یباجحدب  13 ـ ندش . رفک  بوذـجم  يارب  ياهنیمز  برغ  لذـتبم  گنهرف 
این يدمحم  هللا  دسا  دنادب ، دیاب  نز  کی  هچنآ  باتک  زا  هتفرگرب  1 ـ دنکیم ـــــــــــــــــــــــــــــ ! داش  ار  اکیرمآ  هژیوب  مالسا  نانمشد 

؟ دشاب عامتجا  لوئسم  درف  کی  هچنانچ  دشاب ؟ يداع  درف  کی  درف  نیا  هچنانچ  دراد  یمکح  هچ  مینک  توکس  مینیبب و  ار  یمارح  لمع  رگا 

شسرپ

عامتجا لوئـسم  درف  کی  هچنانچ  دـشاب ؟ يداع  درف  کـی  درف  نیا  هچناـنچ  دراد  یمکح  هچ  مینک  توکـس  مینیبب و  ار  یمارح  لـمع  رگا 
؟ دشاب
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خساپ

مارح ًاعطق  دشاب ، صخـش  نیا  لمع  هب  تبـسن  ندـمآ  هاتوک  ای  و  یهجوت ، یب  يانعم  هب  هعماج ،) يداع  درف  هب  تبـسن   ) امـش توکـس  رگا 
اب ینعی  تـسا ، رثا  ياراد  هـک  دـینیبیم ، توکـس  یّـصاخ ، دروـم  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  يارب  ار  هار  نیرتـهب  رگا  اـما  تـسا .

لمعرگا یلو  تسا . توکس  تیعقوم ، نیا  رد  امش  هفیظو  دور ، یمن  نآ  غارـس  ای  دشک ، یم  مارح  لمع  زا  تسد  صخـش  امـش ، توکس 
لوؤسم نآ  یـصوصخ  یگدـنز  هب  طوبرم  لـمع ، نآ  هک  یتروص  رد  .1 دراد :  تروص  ود  دوـش ، تباـث  امـش  يارب  یلوؤـسم ، زا  یمارح 

هب ار  لوؤسم  یبسانم ، هویش  هب  هک  تسا  نیا  طیارش ، ندوب  عمج  تروص  رد  امش  هفیظو  درادن ، لوؤسم  يراک  لئاسم  اب  یطابترا  و  تسا ،
رد دشاب ، لوؤسم  نآ  یتسرپرس  تحت  هزوح  رد  مدرم ، قوقح  ندرک  عیاض  دروم  رد  رگا  اما  . 2 دینک . فورعم  هب  رما  یصوصخ ، تروص 

مظعم ماـقم  ۀیـصوت  هب  اـنب  فورعم ، هب  رما  زا  یناوتاـن  تروص  رد  و  دـینک . فورعم  هب  رما  یبساـنم  ةویـش  هب  طیارـش ، ندوب  عمج  تروص 
زا دوخ  هک  یسک  دراد ، رکنمزا ) یهن  فورعم و  هبرما   ) یهلا ۀضیرف  نیا  هب  مامتها  هک  یمالـسا ، تموکح  دوجو  اب   : " دینک لمع  يربهر 

علطم تسا ، رومأم  تلود  فرط  زا  هک  ار ، راـک  نیا  صوصخم  هاگتـسد  هک  تسمزـال  شیارب  تسا ، زجاـع  رکنم  زایهن  فورعم و  هب  رما 
، يربهر مظعم  ماـقم  تائاتفتـسا  1 ـ ذـخآم : عباـنم و  ( 1.") دـبای همادا  دـسفم ، دـساف و  ندوـمن  نک  هـشیر  اـت  عوـضوم ، يریگیپ  و  دزاـس .

ج1،ص311

؟  تسیچ دننک  یم  هدافتسا  روساپ  یقیسوم و  هنارت و  زا  هک  ییاهقاتا  مه  ربارب  رد  وجشناد  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ دننک  یم  هدافتسا  روساپ  یقیسوم و  هنارت و  زا  هک  ییاهقاتا  مه  ربارب  رد  وجشناد  هفیظو 

خساپ

كرت رگا  یلو  ؛ دوش ادج  نانآ  زا  ناکما  تروص  رد  دشن  عقاو  رثوم  رگا  تسا و  هدنزاس  یقطنم و  ینابز  اب  رکنم  زا  یهن  وا  یلـصا  هفیظو 
. دشابیمن یهانگ  وا  رب  تسین  نکمم  قاتا  نآ 

؟  تسا بجاو  ام  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ء  ایآ  اههاگشناد , تیعضو  نیا  اب 

شسرپ

؟  تسا بجاو  ام  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ء  ایآ  اههاگشناد , تیعضو  نیا  اب 

خساپ

هب رما  هفـسلف  هنیمز  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  هب  ارذـگ  یهاگن  ًـالوا : دـشابیم : تیمها  زیاـح  لـیذ  تاـکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
تفرـشیپ و ییافوکـش و  موادـت و  لـماوع  نیرتـمهم  زا  یکی  هک  دزاـسیم  صخـشم  ار  مهم  هتکن  نیا  هدـش  دراو  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

مالـسا یمارگ  ربمایپ  هچنانچ  دـشابیم . یهلاو  مهم  هضیرف  نیا  هب  لمع  ورگ  رد  نآ  طوقـس  طاطحنا و  روطنیمه  يرـشب و  عماوج  یلاعت 
کلذ دـنع  اوعدیفمهرارـش  مهیلع  هللا  طلـس  یتیب ، لـها  نم  راـیخالا  اوعبتی  مل  رکنم و  نع  اوهنی  مل  فورعمب و  اورمأـی  مل  اذا  دـنیامرفیم :

رب ار  نادب  دنوادخ  ، دننکن يوریپ  نم  تیبلها  نابوخ  زا  دنیامنن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یماگنه  مهل ؛  باجتسی  الف  مهرایخ 
تیاور رد  ص 72 .) ج 100 ، راونـالاراحب ، ، ) M} دوشیمن تباجا  دـننکیم  اعد  اهنآ  نابوخ  طیارـش  نآ  رد  درک . دـهاوخ  طلـسم  نانآ 
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ادخباذع ای  دینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب  هللا ؛  باذع  مکنمعیل  وا  رکنملا  نع  نهنتل  فورعملاب و  نرمأتل  دـناهدومرف : زین  رگید 
ار نآ  ناوتیم  هک  عـماوج  طاـطحنا  یلاـعت و  ثحب  رد  يرهطم  دیهـش  ص 407 .) ج 11 ، هعیـشلالئاسو ، ، ) M} دریگیم ارف  ار  امـش  همه 
فورعم و هب  رما  كرت  ای  ارجا  یتلادعیب ، تلادـع و  لماع  راهچ  نآرق  ساسارب  تسناد و  اهبالقنا  طوقـس  موادـت و  لماوع  رگید  ریبعت 

هعماج يرهطم ، دیهش  ، ) دنادیم عماوج  طاطحنا  والتعا  رد  رثؤم  ار  قالخا ، حالـص  ای  داسف  روجف و  قسف و  قرفت ، داحتا و  رکنم ، زا  یهن 
، لصا هس  يانبم  رب  مالـسا ، داقتعا  رد  دـیوگیم : یمئاد  بـالقنا  هیرظن  داـهتجا و  هلاـقم  رد  زین  یتعیرـش  یلع  رتکد  ص 205 .) خـیرات ، و 
داهتجا و ، ) دـنادیم یمئاد  بالقنا  لماوع  ار  ترجه  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهتجا و  سپـس  درک و  یمئاد  ار  بـالقنا  ناوتیم 

لیبق زا  یلماوع  رثا  رد  هک  اهيراجنهان  یعامتجا و  يدرف و  دـسافم  زا  یخرب  شرتسگ  دوجو و  ایناث : ات 25 .) ص 22  بالقنایمئاد ، هیرظن 
هب هجوت  دوشیم ، بوسحم  یمالـسا  ماظن  يارب  ياهدمع  رطخ  هدـمآ و  دوجو  هب  یگنهرف و ... مجاهت  تایدام و  هب  هجوت  اهشزرا و  رییغت 

نیا اـب  هلباـقم  هار  نیرتـمهم  زا  یکی  هک  اـجنآ  زاو  دـهدیم  رارق  دـیکأت  دروم  حوطـس  یماـمترد  ار  یهلا  هضیرف  نیا  ارجا  ندـش و  یلمع 
هب رما  اثلاث : دنراد . هدهع  رب  ار  ییازسب  شقن  هدرکلیصحت ، يرـشق  ناونع  هب  نایوجـشناد  دشابیم ، یگنهرف  يداینب  راک  تافارحنا  دسافم 

-1 دـشابیم : بجاو  دـشاب  دوجوم  لیذ  طیارـش  هک  یتروص  رد  یهورگ  رـشق و  ره  زا  غلاب  لقاع و  دارفا  مامت  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
یبجاو راک  كرت  ای  مارح  ماجنا  لوغشم  لباقم  فرط  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  دیاب  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دهاوخیم  هک  یـسک 

رثا چیه  دنادب  رگا  نیاربانب  صقان ، ای  لماک  يروفریغ ، ای  دـشاب  هتـشاد  يروف  رثا  هاوخ  دراد ، رثا  وا  یهن  رما و  هک  دـهد  لامتحا  - 2 تسا .
یضرع و ای  یناج  ررـض  وا  یهنای  رما  هک  دسرتب  ای  دنادب  رگا  سپ  دشابن ، يررـض  هدسفم و  وا  یهن  رما و  رد  - 3 تسین . بجاو  دنکیمن 

J .} تسین بجاودراد  نینمؤم  زا  یضعب  ای  وا  يارب  هجوت  لباق  یلام  ررض  ای  ییوربآ 

فورعم و هب  رما  ناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟ نارهاوخ ) اصوصخم   ) دننک یم  دـمآ  تفر و  هاگـشناد  رد  یلوبق  لباقریغ  عضو  اب  يدارفا  دروم  رد  هفیظو 
؟ ریخ ای  درک  رکنم  زا  یهن 

شسرپ

هب رما  ناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟ نارهاوخ ) اـصوصخم   ) دـننک یم  دـمآ  تفر و  هاگـشناد  رد  یلوبق  لـباقریغ  عضو  اـب  يدارفا  دروم  رد  هفیظو 
؟ ریخ ای  درک  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

خساپ

ینیـسح ياقآ  ناوناب ، شـشوپ  ییارچ  نامـسرپ ، هلجم  دییامرف : هعجارم  دنتـسین  لصفم  نادـنچ  هک  ریز  عبانم  هب  تسا  بوخ  هنیمز  نیا  رد 
اهنادب هجوت  هک  مهم  هتکن  شـش  نارمع  لآ  هروس  هیآ 104  لیذ  هنومن ، ریسفت  يدمحا  ياقآ  رـسپ ، رتخد و  طباور  ش 8 ، نامسرپ ، هلجم 

قیداـصم دراوم و  هب  تبـسن  اـه  هاگـشناد  رد  یهللا  بزح  دـهعتم و  نارهاوخ  ناردارب و  قـیمع  قـیقد و  یهاـگآ  ـالوا ، تسا : رت  يرورض 
ریاس جیسب و  یمالسا ، ياه  لکشت  زا  معا  یبالقنا  ینید و  ینابم  هب  دقتعم  ياهورین  همه  ماجسنا  اب  یتالیکشت  راک  ایناث ، رکنم . فورعم و 
نمض رد  اههاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  رتافد  يدج  مادقا  داشرا و  يراکمه و  اب  زین  دهعتم و  یبهذم و  ياه  لکـشت 

. دینک رازگرب  نآ  ییارجا  ياهراک  هار  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحبم  اب  رتشیب  ییانـشآ  ياه  سالک  - 1 دیناوت : یم  قیرط  نیا  زا 
ار یبوخ  شقن  نآ  يارجا  نیمـضت  زین  بوخ و  تاررقم  بیوصت  رد  هاگـشناد  یگنهرف  زکارم  ریاـس  هاگـشناد و  یگنهرف  ياروـش  رد  - 2

مـسجنم لکـشت  دراد ، يزاس  نایرج  هب  زاین  صاخ ، یگژیو  ای  تیـساسح  ظاحل  هب  تارکنم  زا  یـضعب  اـب  دروخرب  یهاـگ  - 3 دینک . افیا 
هن یملع و  تـالاقم  جرد  یتایرـشن و  یتاـعوبطم و  راـک  اـثلاث ، دـشاب . هتـشاد  دـناوت  یم  یبوخ  ییآراـک  اتـسار ، نیا  رد  يدوخ  ياـهورین 
مان هب  هک  تقد  تیاهن  اب  هتبلا  ییوجشناد . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتسه  کی  لیکشت  اعبار ، راعش . زا  رپ  قطنم و  یب  دنت و  یمجاهت 
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روکذـم یتالیکـشت  راک  بلاق  رد  مادـقا  نیا  تسا  رتهب  دوشن  هدافتـسا  ءوس  یقطنمریغ ، اج و  هباـن  دـنت  قطنم و  یب  ياـه  تکرح  اـب  اـمش 
رد دنتـسین ، امـش  نخـس  ياریذـپ  تحیـصن  نابز  اب  هک  یناسک  نامه  نایطاخ و  لد  رد  ذوفن  تبحم و  یتسود و  اـسماخ ، دریذـپ . تروص 

ار تحیـصن  نتخاـس  یلمع  راـک  هار  دـیاب  تسا  یهاوخریخ  ياـنعم  هب  تحیـصن  هک  نیا  هچ  تغارف . تاـقوا  رد  اـه ، سـالک  رد  اـهودرا ،
ياه يراجنهان  یعامتجا و  دـسافم  تارکنم و  اب  هزراـبم  اـسداس ، تسا . نکمم  ياـه  هویـش  نیرتهب  زا  یکی  تبحم  اـعطق  دومن . وجتـسج 
نیا نکیل  تسا ، هعماج  لک  اه و  هاگشناد  ناریدم  نیلوؤسم و  همه  نایوجـشناد و  کیاکی  هدهع  رب  یعطق  بجاو  کی  هعماج  رد  دوجوم 

هب دـننک و  هزرابم  يا  هدـسفم  رکنم و  هنوگ  ره  اب  دـنا  فظوم  هعماج  داحآ  کت  کـت  . 1 داد : ماـجنا  شخب  ود  رد  ناوـت  یم  ار  مـهم  رما 
هک تسا  نیا  اج  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  دنهدن . تصرف  دنـشاب , یم  یمالـسا  ماکحا  یـشزرا و  ياهمیرح  تسکـش  ددص  رد  هک  يدارفا 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ددـص  رد  هک  يدرف  " الوا : هلمج :  زا  دراد ; یطباوض  طیارـش و  هعماج  رد  یهاـبت  داـسف و  اـب  یمومع  هزراـبم ي 

هدسفم ای  رکنم  بکترم  هک  یـصخش  " اثلاث , دهدب . ار  یهن  ای  رما  ریثأت  لامتحا  " ایناث , دسانـشب . ار  رکنم  فورعم و  یبوخ  هب  تسا ,  رکنم 
دوجو هجوت  لباق  یلام  ای  یئوربآ  ای  یناج  ررض  زا  معا  يا  هدسفم  وا  یهن  رما و  رد  " اعبار , دشاب . هتشاد  نآ  رارمتسا  رب  رارـصا  هدش ,  يا 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  تاعارم  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماقم  رد  هدـش  دای  طیارـش  تاعارم  موزل  رب  هوالع  دـشاب . هتـشادن 
لوا هبترم ي  رد  دـنک . يدـعت  رتالاب  هبترم ي  هب  هک  تسین  زیاج  رت , نییاپ  هبترم ي  رد  بولطم  لوصح  تروص  رد  تسا و  مزال  زین  رکنم 

اب ندرک  هطبار  كرت  وا , زا  ندنادرگ و .. رب  يور  تروص ,  ندرک  سوبع  دننام   ) دزاس راکشآ  رکنم  لعف  زا  ار  دوخ  رفنت  یبلق و  یتحاران 
رد هدرک  ظیلغ  ار  دوخ  راتفگ  نتـشادن ,  هدـیاف  تروص  رد  تسا و  فرط  داـشرا  هظعوم و  یناـبز ,  یهن  رما و  مود  هبترم ي  رد  يو و )...
 , تشادـن رثا  هدـش  داـی  هبترم  ود  رگا  تسا .  یلمع  تامادـقا  هلحرم ي  موـس ,  هبترم ي  دـهد . جرخ  هب  تدـش  ندـناسرت  دـیدهت و  رما و 

تیمکاـح و هک  تسا  یناـمز  رد  نیا  هتبلا  ص 315 .) ج 2 , ینیمخ ,  ماما  هلیـسولاریرحت ,  , ) دنک هدافتـسا  تردـق  لامعا  زا  تسا  بجاو 
بجاو نافلکم  رب  ام ) یلعف  تیعضو  دننام   ) دشاب هتـشاد  دوجو  یمالـسا  تموکح  رگا  اما  دشاب . هتـشادن  دوجو  یمالـسا  تموکح  رادتقا 

هوق یماـظتنا و  يورین  رد  طـبر  يذ  نـالوؤسم  هب  ار  عوضوم  روز , هب  لـسوت  هب  زاـین  تروص  رد  دـننک و  اـفتکا  یناـبز  یهن  رما و  هب  تسا 
لیبق زا   ) هژیو ياه  ناگرا  اـه و  ناـمزاس  . 2 ص 231 .) ج 1 , یـسراف ,  همجرت ي  يا ,  هنماخ  هللا  تیآ  تآاتفتـسا  ,) دـنهد عاجرا  هیئاضق 

ردخم داوم  اب  هزرابم  داتـس  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتـس  یتینما ,  یتاعالطا و  ياههاگتـسد  هیئاضق ,  هوق  یماظتنا ,  يورین 
زا دنـشاب و  اشوک  دوخ  ياه  تیلوئوسم  ماجنا  هب  تبـسن  نوناق ,  رد  هدـش  صخـشم  ياـهدرکراک  فیاـظو و  ساـسا  رب  دـنا  فظوم  و )...

لماوع زا  هدافتـسا  یعامتجا  دـسافم  تارکنم و  اب  هزرابم  رد  دـنچ  ره  هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ  رد  دـنزرون . غیرد  يرهق  یلمع و  تامادـقا 
ییاهن لح  هار  دشاب . یـساسا  بسانم و  لح  هار  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  لماع  نیا  رب  هیکت  یلو  تسا ,  مزال  یماظن و ... ياهورین  یکیزیف و 

اب بسانم  هنانیب و  عقاو  یقطنم و  ياهراک  هار  هئارا  دـسافم و  لیبق  نیا  زورب  لماوع  یبای  هشیر  تخانـش و  رب  ینتبم  تالـضعم ,  لـیبق  نیا 
ندش ارجا  یمالسا ,  ياه  شزرا  تیبثت  تیوقت و  جاودزا ,  نکسم ,  لاغتشا ,  يداصتقا ,  تالکـشم  لح  لیبق  زا  ییاهراک  هار  تسا .  نآ 

... ناناوج و يارب  ملاس  یشزرو  یحیرفت و  تاناکما  ندومن  مهارف  ریگارف , هدرتسگ و  تروص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ي 
هدننک دیدهت  یمالـسا و  ياه  شزرا  یعامتجا و  تینما  مظن و  هب  لخم  رورـش و  دارفا  اب  هطوبرم  ياه  هاگتـسد  عطاق  دروخرب  تیاهن  رد  و 
راوشد یـسب  دـعاسمان  طیحم  رد  نآ  ياه  شزرا  نامیا و  ظفح  املـسم  نایفارطا :  طیحم و  دروم  رد  تسا .  بولطم  هعماـج ,  تمالـس  ي 
دنوادخ دیامن . یم  يروآدای  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  ار  يا  هنومن  هیآ 11  میرحت ))   )) هروس رد  دنوادخ  دراد . يرت  نوزفا  شزرا  یلو  تسا 

رصق زا  نم  ایادخ ! تشاد :  هضرع  تسج و  يرازیب  شرهوش  زا  هک  یماگنه  دروآ  یم  هنومن  لاثم و  ار  نوعرف  رسمه  هیسآ  نانمئوم  يارب 
شخب تاجن  راکمتس  موق  شرادرک و  نوعرف و  رش  زا  ارم  نک و  انب  نم  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  وت  متشذگ و  يویند  ياهرویز  نوعرف و 

یعس نیاربانب  دوش . حرطم  اه  شزرا  اه  شزرا  دض  دابدنت  رد  هک  تسا  نآ  رنه  تسین .  رنه  دعاسم  بسانم و  طیحم  رد  اه  شزرا  ظفح  . 
هب هجوت  نآرق و  هعلاطم  زا  دینک . تیوقت  ار  نآ  هراومه  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  نامیا  نید و  هار  یتسرد  هب  نیقی  ادخ و  هب  دامتعا  اب  دـینک 
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دنوادخ هک  دینادب  دیاب  دینکن . تلفغ  ینید  لفاحم  رگید  ظعو و  سلاجم  رد  تکرـش  رگید و  دنمدوس  ياه  باتک  نینچمه  نآ و  یناعم 
هراومه دیزیخرب و  هانگ  اب  هزرابم  هب  دـیاب  گرتس  یتمه  مزع و  اب  نکیل  تسا ,  هداد  رارق  امـش  دوجو  رد  ار  هانگ  اب  هلباقم  ناوت  تردـق و 

ناسآ هزرابم  جـیردت  هب  هاگ  نآ  دـینک , تمواقم  نآ  ربارب  رد  مامت  تیدـج  اب  دـمآ  هاـنگ  هب  لـیم  هک  راـب  نیلوا  يارب  هک  دـینک  شـشوک 
هچوک و زا  روبع  لاح  رد  رگا  اما  تسا ,  مارح  تذل  يور  زا  مرحمان  هب  ندش  هریخ  ای  يدمع و  ندرک  هاگن  تروص  ره  رد  دـش . دـهاوخ 
تذل و دصق  هب  رگا  چـم  ات  مرحمان  نانز  ياه  تسد  تروص و  هب  ندرک  هاگن  هتبلا  درادـن . لاکـشا  داتفا  مرحمان  هب  ناسنا  مشچ  رازاب و ...

. درادن لاکشا  دشابن  توهش 

، دریگ یمن  ندرگ  هب  ار  يرگید  هانگ  سک  چیه  تسا ، هدمآ  نآرق  زا  هروس  دنچ  رد  هک  يرخا  رزو  أرزاو  رزت  هیآ و ال 

هراشا

تسین نآ  یفرع  ندش  زاب  روظنم  دزوس  یم  رت  کشخ و  تفرگ  هک  یشتآ  دنیوگ  یم  هک  فرع  هلئسم  زا  هتـشذگ  هعماج  کی  رد  روطچ 
وطچ تسا  نآ  یعرش  ندش  زاب  هکلب  تسین  لثملا  برض  نیا  و 

شسرپ

کی رد  روطچ  دریگ ، یمن  ندرگ  هب  ار  يرگید  هانگ  سک  چـیه  تسا ، هدـمآ  نآرق  زا  هروس  دـنچ  رد  هک  يرخا  رزو  أرزاو  رزت  هیآ و ال 
برـض نیا  تسین و  نآ  یفرع  ندش  زاب  روظنم  دزوس  یم  رت  کشخ و  تفرگ  هک  یـشتآ  دنیوگ  یم  هک  فرع  هلئـسم  زا  هتـشذگ  هعماج 
لاثما هیآ و  نیا  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هطبار  نارگید و  لابق  رد  میلوئـسم  روطچ  تسا  نآ  یعرـش  ندـش  زاب  هکلب  تسین  لثملا 
دارفا مامت  رفن ، کی  نامه  ياطخ  تلع  هب  دوش و  بکترم  ار  یئاطخ  يدرف  کی  تسا  نکمم  هداوناخ ، طـیحم  رد  یتح  تسیچ ؟ هیآ  نیا 
يدایز تامطل  فرع  نیا  تسا  نکمم  یلو  تسا  روطنیا  فرع  رد  مییوگب  دنچ  ره  دنروخب  ار  وا  ياطخ  بوچ  دیاب  رمع  رخآ  ات  هداوناخ 

. دینک حیرشت  میارب  ار  شا  هطبار  دنزب ، عرش  هب 

خساپ

دنزادنایم نارگید  ندرگ  هب  ار  شیوخ  هانگ  تمالم  هک  يدارفا  هب  تسا  یباوج  عقاو  رد  تسا ، هدمآ  هروس  نیدنچ  رد  هک  هدـش  دای  هیآ 
دزـشوگ تاـیآ  نیا  درک و ... هارمگ  ارم  دـساف  هعماـج  تموکح و  هک  نیا  اـی  دـنک  تیادـه  ارم  هک  دوـبن  اـج  نآ  رد  یـسک  دـنیوگیم  و 

وا تیادـه  يارب  ار  تصرف  تسا و  هدرک  تیاـنع  ار  یباـیهار  تقیقح و  فـشک  تردـق  سک  ره  هب  دـنوادخ  تسین . نینچ  هـک  دـننکیم 
یلهاـج تعیبـط  هب  رتکـیدزن  رتناـسآ و  هک  ار  یهار  شیوخ  سفن  ياوـه  زا  يوریپ  تهج  هب  راـکهانگ  ناـسنا  یلو  تسا  هدروآ  مهارف 

دوخ تسه و  زین  دوخ  لامعا  لوؤسم  تسا  شیوخ  یهارمگ  لوؤسم  هک  هنوگنامه  یـسک  ره  نیارباـنب  دـنکیم ، باـختنا  تسا  شیوخ 
هیآ رد  اریز  تسین ، یفانم  دـننکیم  قیوشت  رکنم  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  ار  ناسنا  هک  یتایآ  اب  موهفم ، نیا  دـشکب . شود  هب  ار  نآ  دـیاب 

هب تبـسن  ار  ناسنا  هفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایآ  یلو  دـنادیم  نآ  باکترا  زا  سپ  شیوخ  لامعا  لوؤسم  ار  ناسنا  هرزو » »
شرتسگ هعماج  رد  تارکنم  ات  تسا  تارکنم  زا  نارگید  نتشادهگن  رود  هعماج ، رد  يدرف  ره  هفیظو  دنکیم . صخشم  هعماج  نارگید و 
يراگیس رفن  کی  لاثم ، يارب  دراذگیم ، رثا  هعماج  همه  رد  درف ، کی  زا  فالخ  کی  تسا . تیارس  لباق  هعماج  رد  مرج  هک  ارچ  دنباین ،

هاـنگ : » دـنیامرفیم (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  ناـنچ  دزیریم . مه  هب  ار  تاـطابترا  همه  زین  غورد  کـی  دـنکیم ، هدولآ  ار  طـیحم  همه  ياوـه 
ح يرهشير ، همکحلانازیم ، «) دز دهاوخ  هبرـض  مدرم  همه  هب  دوشن ، یهن  ینلع  هانگ  زا  رگا  یلو  دنزیم  هبرـض  راکهانگ  هب  اهنت  هنایفخم 

قحتـسم تسا ، هعماج  رد  تارکنم  شرتسگ  ببـس  تلع و  نوچ  دـهدن ، ماـجنا  یبوخ  هب  ار  تیلوؤسم  نیا  یناملـسم  رگا  لاـح  (. 12444
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يور دیکأت  هدش ، داقتنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناکرات  زا  هک  یتایاور  تایآ و  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوب . دـهاوخ  تبوقع 
همه يارب  يرطخ  دوش ، ماـجنا  هناـیفخم  هاـنگ  رگا  : » میناوخیم یثیدـح  رد  تسا . ءاـشحف و ... شرتسگ  هب  ناـنآ  تیاـضر  دارفا ، توکس 

دنوادخ دننامب ، تکاس  یلو  دنشاب  هتشاد  نداد  رییغت  تردق  مدرم  ریاس  دنهد و  ماجنا  راکشآ  ار  هانگ  یـصاخ  دارفا  رگا  یلو  درادن  مدرم 
لوؤسم شدوخ  دـش ، یهانگ  بکترم  يدرف  رگا  هصلاـخ  (. 12447 ناـمه ، «) دـهدیم رارق  دوخ  باذـع  رهق و  دروم  مه  اـب  ار  مدرم  همه 

وا ینلع  هانگ  لباقم  رد  اـی  بیغرت  هاـنگ  هب  ار  وا  نارگید  رگا  یلو  تسین  کیرـش  يرگید  نآ  مرج  رد  تسا و  شیوخ  لـمع  یهارمگ و 
-1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دوب . دنهاوخ  تبوقع  قحتسم  دنوشیم  هعماج  هب  نآ  تیارـس  وا و  هانگ  تلع  ببـس و  نوچ  دننک ، توکس 

ماعنا هروس  هیآ 16  لیذ  نارگید ، يزاریش و  مراکم  هللاتیآ  هنومن ، ریـسفت  ءارسا 2 - هروس  هیآ 15  لیذ  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت 
یتئارق نسحم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 3

ار یبدا  یب  بش  کی  کنیا  ات  موش . یم  يو  تشز  ياهراتفر  یخرب  هجوتم  مک  مک  میدوب . تسود  مه  اب  یمرت  دنچ  فداصت  ربانب  هک  متـشاد  یتسود 
نیا وا  ربارب  دص  أعبط  مراد _ و  شراتفر  راکفا و  زا  هک  یتخانش  اب  منک _  تبحص  يو  اب  متـسین  رـضاح  رگید  میدش ؛ ادج  مه  زا  دینارذگ و  دح  زا 

یم خ نینچ 

شسرپ

کی کنیا  ات  موش . یم  يو  تشز  ياـهراتفر  یخرب  هجوتم  مک  مک  میدوب . تسود  مه  اـب  یمرت  دـنچ  فداـصت  رباـنب  هک  متـشاد  یتسود 
مراد شراتفر  راکفا و  زا  هک  یتخانش  اب  منک _  تبحص  يو  اب  متسین  رـضاح  رگید  میدش ؛ ادج  مه  زا  دینارذگ و  دح  زا  ار  یبدا  یب  بش 

هفیظو ي تسا  نیا  نم  لاؤس  شیاهراتفر _  زا  دـنک _  یمن  هانگ  ساسحا  ًالـصا  منک  رکف  دـهاوخ  یم  نینچ  نیا  وا  ربارب  دـص  أعبط   _و 
؟ مراکهانگ ایآ  تسیچ ؟ نالا  نم 

خساپ

وا رد  دیناوت  یم  هک  یتروص  رد  تسامش و  شزرمآ  هبوت و  رب  لیلد  ینامیشپ  دیشاب  هدش  بکترم  مه  یهانگ  رگا  دیتسین و  راکهانگ  امش 
هنوگ چیه  امـش  دراذگ و  یم  ریثأت  امـش  رد  شراتفر  دینیب  یم  هچنانچ  یلو  دینکن ; كرت  ار  وا  اب  دـمآ  تفر و  ترـشاعم و  دـیراذگب , رثا 

. دینک مک  وا  اب  ار  دوخ  ترشاعم  امتح  دیشاب ، هتشاد  دیناوت  یمن  يرثا 

؟ تسا شریذپ  لباق  هزادنا  هچ  ات  تموکح  رما  رد  نامکاح  بناج  زا  ینید و  تموکح  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟ تسا شریذپ  لباق  هزادنا  هچ  ات  تموکح  رما  رد  نامکاح  بناج  زا  ینید و  تموکح  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

ینید تموکح  نارازگراک  نامکاح و  کی . داد : رارق  یـسررب  دروم  هناگادـج  هدرک ، کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  هتکن  ود  دـیاب  هراب  نیا  رد 
دوجوم ياهتیعقاو  دننکیم و  هچ  لمع ، رد  هدش  دای  دارفا  ود . دننک ؟ ذاختا  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ربارب رد  یعـضوم  هچ  دـیاب 

دننک مهارف  هعماج  رد  يرتسب  . 1 دننک : تیاعر  ار  ریز  روما  یتسیاب  نید  نامکاح  دهدیم ؟ ناشن  ار  یتیعـضو  هچ  ینید  ياهتموکح  رد 
، یتـحار هب  دـنناوتب  موزل ، ماـگنه  هـب  دنـسانش و  زاـب  تسرداـن  زا  ار  حیحـص  هدرک ، تراـظن  ناـنآ  راـتفر  رب  یبوـخ  هـب  دـنناوتب  دارفا ، هـک 
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اب يرواد و  شیپ  هنوگ  چـیه  نودـب  ار  مدرم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهدومنهر و  . 2 دـننک . هئارا  نالوؤسم  هب  ار  مزال  ياهدومنهر 
تعاجش تماهش و  اب  دنتفای ، تسرد  ار  مدرم  نخس  مزال ، ياهیسررب  زا  سپ  رگا  نانآ  دنهد . رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  مزال ، ياوقت 

. دنرذگرد نآ  زا  هنامیرک  ای  و  دنهد ، خساپ  مرن  ینایب  راوتسا و  یقطنم  اب  دنتفای ، اطخ  رب  ار  نآ  رگا  دندرگ و  نآ  میلـست  دنریذپب و  ار  نآ 
«، نامکاح  » هملک تفگ : دیاب  دنراد ، شریذپ  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبـسن  هزادنا  هچ  ات  ینید ، تموکح  رد  نامکاح  هکنیا  اما 

رایـسب دارفا  تسا . رظن  دروم  ییاـههدر  هچ  اـت  یناـسک و  هچ  تسین  صخـشم  ًاـقیقد  ینعی ، تسا ؛ زیمآ  ماـهبا  يدودـح  اـت  یلک و  يریبعت 
ناکمالادـح هعماج و  دارفا  نیرتهتـسیاش  زا  نامکاح ، دـیاب  اما  داد . هئارا  دوش -  ناگمه  لماش  هک  یعطاـق -  خـساپ  ناوتیمن  دـنتوافتم و 

هب رما  شریذـپ  نازیم  دـیآ ؛ لمع  هب  يرتشیب  رظن  تقد  دارفا ، نیا  باختنا  رد  هزادـنا  ره  دـنوش . باـختنا  رگن  عقاو  ریذـپتقیقح و  يدارفا 
: تفگ دـیاب  تسا ؛ هداد  ناـشن  ار  ياهبرجت  هچ  خـیرات ، لوـط  رد  ینید  تموـکح  هـکنیا  اـما  دوـب . دـهاوخ  رتـشیب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

تموکح نارود  رد  (ص ) مرکا لوسر  تسا . هدوب  (ع ) نینمؤملاریما و  (ص ) ربماـیپ تموکح  ینید ، تموکح  ینیع  هتـسجرب و  ياـههنومن 
، یتحار هب  تسناوتیم  یـسک  ره  ترـضح ؛ نآ  تمـصع  دوجو  اب  هک  دوب  هدروآ  دیدپ  ییاضف  درکیم و  راتفر  یمدرم  نانچ  دوخ ، یهلا 

راتفر هنوگ  نیمه  زین  (ع ) نینمؤملاریما ترـضح ، نآ  یقیقح  نیـشناج  دـنک . رظن  راهظا  (ص ) ربمایپ يراتفر  یعامتجا و  لـئاسم  هزوح  رد 
نیب زگره  هک  دندوب  يوحن  هب  هعماج  تیبرت  راتساوخ  ترـضح ، نآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناشن  (ع ) نینمؤملاریما ياهدروخرب  درکیم .

هک ترضح -  نآ  دنمشزرا  نانخـس  زا  یکی  دنیامن . حرطم  نانآ  اب  ار  دوخ  نانخـس  یتحار  هب  دننکن و  ساسحا  ییادج  نالوؤسم  دوخ و 
 ... دییوگ انث  دییاتسب و  ارم  مراد  تسود  هک  دینک  نامگ  مرادن  شوخ  : » تسا نیا  درادیمرب -  هدرپ  ياهطبار  نینچ  زا  یلکش  نیرتابیز  هب 
يار ای  قح  نتفگ  زا  سپ  دـیراگنا ...  گرزب  ارم  مهاوخیمن  دـییوگم ...  نخـس  دـنیوگ ، نخـس  ناشکندرگ  اب  هک  هنوگنآ  نم  اـب  سپ 

هب مَّلُکت  امب  ینومّلکت  الف  ءانّثلا ...  عامتـسا  ءارطالا و  بحا  ینا  مکّنظ  یف  لاج  نوکی  نا  تهرک  دق  و   ...«. » دـیتسیان زاب  تلادـع  رد  ندز 
هعماج هب  يدروخرب ، نینچ  خ 216 . هغالبلاجـهن ، ٍلدـعب ؛» ٍةروشم  وا  ٍقحب  ۀـلاقم  نع  اوّفکت  الف  یـسفنل ...  ٍماظعا  سامتلا  و ال  ةربابجلا ... 

. دزاسیم هدامآ  یعامتجا ، حوطـس  نیرتالاب  ات  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داقتنا و  رظن و  راهظا  يارب  ار  نانآ  دـهدیم و  تیـصخش » »
تراظن روما ، رب  دننک  تراظن  هک  دنفظوم  تلم  همه  : » دیامرفیم ناشیا  دوشیم . هدهاشم  زین  هر ) ) ینیمخ ماما  هریـس  رد  شور  نیمه  هیبش 

ر.ك: نک .» ظفح  ار  تدوخ  یتشاذگجک ، ار  تیاپ  دیوگب  تسا  فظوم  تلم  متشاذگ ، جک  متـشاذگ ، رانک  ار  میاپ  کی  نم  رگا  دننک 
هفیلخ دشاب ، دهاوخیم  هک  ره  رگا  هک  دشاب  روط  نیا  ناملسم  دیاب  : » دیامرفیم زین  . 35 صص 31 -  ج 7 ، رون ، هفیحص  هر ،) ) ینیمخ ماما 

همانباتک ص 34 . نامه ، دراذگب .» تسار  ار  شیاپ  هک  دـشکب  ار  شریـشمش  تشاذـگ ، جـک  ار  شیاپ  دـید  رگا  دـشاب  هک  ره  نیملـسم و 
، ناریا یملع  كرادـم  تاعالطا و  زکرم  یـسایس ، مولع  گـنهرف  یلع ، یـشخباقآ ، انحوی 1 - لیجنا  اقول  لـیجنا  هغالبلاجـهن  میرک  نآرق 

ۀعاــبطلا راد  هـقرحملا ، قـعاوصلا  یکم ، یمثیه  رجحنـبا ، - 3 اـتیب . اـنیب ، يدازآ ، مالــسا و  دــمحم ، یناـیکرو ، یمیهاربا  - 2 . 1374
نبا - 5 . 1370 مق ، یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ۀـجهملا ، ةرمثل  ۀـجحملا  فشک  سوواـط ، نبا  - 4 ه . و ط 1403  هرهاق ، هیدّـمحملا ،

دمحم لضفلاوبا  روظنمنبا ، - 6 توریب . هیملع  بتکلا  راد  ءاملعلا ، نم  ۀنجل  قیقحت  ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  یقشمد ، لیعامسا  نیدلا  دامع  ریثک ،
، ماشه نبا  هریـس  يریمح ، بویا  نب  کلملادبع  دمحم  وبا  ماشه ، نبا  - 7 . 1405 توریب ، رداص ، راد  برعلا ، ناـسل  روظنم ، نب  مرکم  نب 
، اطسرا - 9 توریب . یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یئاسن ، ننس  بیعـش ، نب  دمحا  نمحرلادبع ، وبا  - 8 1355 ه . یبلحلا ، یبابلا  یفطصم  رصم 
، يدهلا یللملا  نیب  تاراشتنا  تقیقح ، قداص  دیس  راتـساریو  مالـسایسایس ، هشیدنا  رب  يدمآرد  مالـسا ، رد  یـسایس  تردق  داوجدمحم ،
، رگرب - 11 ه .  1314 یفنح ، دـمحا  دـیمحلادبع  ۀـبتکم  هرهاق ، يراخب ، حیحـص  لیعامـسا ، نب  دـمحم  يراخب ، - 10 . 1378 لوا ، پاـچ 
-13 . 1374 ین ، رشن  یسایس ، یسانشهعماج  نیـسح ، هیریـشب ، - 12 . 1380 ناگنپ ، رـشن  يریما ، راـشفا  همجرت  مزیرالوکـس ، لوفا  لارتیپ ،
، ییاوشیپ - 14 . 1378 لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مالـسا ، یـسایس  نابز  اـضرمالغ ، کـل ، زورهب 
.1381 مهدزیس ، پاچ  دیحوت ، مق : نایاوشیپ ، هریـس  - - ، 15 . 1375 لوا ، پاچ  ملعلاراد ، مق : خیرات ، هنیآ  رد  نایاوشیپ  يامیـس  يدـهم ،

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 748 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، ءارسا رشن  مق ؛ ایند ، نید و  تبـسن  - -، 17 . 1378 ءارـسا ، رـشن  مق ؛ تلادع ، تهاقف و  تیالو  هیقف ، تیالو  هللادـبع ، یلمآ ، يداوج  - 16
، نیسحلا نب  دمحم  یلماعلا ، رحلا  - 19 1400 ه . يدومحملا ، ۀسسؤم  توریب  نیطمـسلا ، دئارف  یناسارخ ، ینیوج  - 18 . 1381 لوا ، پاچ 

رکفلا عمجم  ۀبیغلا ، رصع  یف  رمالا  ۀیالو  مظاک ، دیس  يرئاحلا ، نیـسحلا  - 20 . 1367 ۀسداسلا ، ۀعبطلا  ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  هعیـشلا ، لئاسو 
نیب تاراشتنا  تالاقم ،) هعومجم   ) مالـسا یـسایس  هشیدنا  رب  يدـمآرد  قداص ، دیـس  تقیقح ، - 21 ه .  1414 یلوالا ، ۀعبطلا  یمالـسالا ،

-23 1420 ه .  ۀیناثلا ، ۀعبطلا  ةرهاقلا ، ّبیطلا ، بتکملا  ۀیناملعلا ، نمحرلادبع ، نب  رفـس  یلاوحلا ، - 22 . 1378 لوا ، پاچ  يدجلا ، یللملا 
هورگ ج 4 ، ندـمت ، خـیرات  لـیو ، تنارود ، - 24 هر .) ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  قوقح ، هفـسلف  یفطـصم ، هوژپشناد ،

گنهرف و هاگـشهوژپ  تلود ، نید و  یلع ، یناگیاپلگ ، ینابر  - 25 . 1373 مراهچ ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  نامجرتم ،
، نید لامک  تیعماـج و  - - ، 27 . 1374 لوا ، پاچ  ناوج ، هشیدـنا  نوناک  مسیرالوکـس ، - - ، 26 . 1381 موس ، پاچ  یمالـسا ، هشیدنا 
-29 . 1370 لوا ، پاـچ  یملع ، تاراـشتنا  اـپورا ، رد  دـیدج  رکفت  لوـحت  ریـس  اـضریلع ، يدرجرب ، یمیحر  - 28 ناوج . هشیدـنا  نوناک 

تموکح رفعج ، یناحبس ، - 30 . 1379 لوا ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  یـسانشبرغ ، دمحا ، دیـس  ییامنهر ،
، نینمؤملاریما ۀبتکم  يداهلا ، رفعج  ملق  هب  هیمالـسالا ، ۀـموکحلا  ملاعم  - - ، 31 . 1370 دیحوت ، تاراشتنا  یماهلا ، دواد  همجرت  یمالـسا ،
، لوا پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مالـسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  دمحم ، شورـس ، - 32 ق .  1401 ناهفصا ،
، نیرکاش - 34 لوا . پاچ  1371 ق ، رصم ، ةداعـسلاۀعبطم ، ءافلخلا ، خیرات  رکبیبا ، نب  نمحرلادبع  نیدلا ، لالج  یطویـس ، - 33 . 1378

رشن ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تموکح  راتخاس  یـساسا و  قوقح  مساق ، ینابعـش ، - 35 ناوج . هشیدنا  نوناک  مسیرالوکـس ، اضردیمح ،
-37 . 1376 یمالـسا ، تاراشتنا  و 2 ، ج 1  يدبهپـسا ، همجرت  ام ، داصتقا  رقاب ، دـمحم  دیـس  ردـص ، - 36 . 1373 لوا ، پاچ  تاـعالطا ،
.1380 هرامش 2 ، مشش ، لاس  یمالسا ، تموکح  همانلصف  یمالسا ، تموکح  هعماج و  نیناوق  طابنتسا  عبنم  یعطق  لقع  هلافیس ، یمارص ،
، مکحلا لوصا  مالـسالا و  یلع ، قازرلادبع ، - 39 . 1379 مشـش ، پاچ  ین ، رـشن  نارهت : تسایـس ، ملع  ياهداینب  نمحرلادبع ، ملاع ، - 38
، یسایس تکراشم  ربکا ، یلع  یناخیلع ، - 41 1405 ه . هثعبلا ، هسسؤم  نیتسردملا ، ملاعم  یضترم ، دیس  يرکسع ، - 40 1925 م . هرهاقلا ،
، یلعحتف - 43 . 1373 مود ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  مالـسا ، یـسایس  هقف  یلعـسابع ، یناجنز ، دیمع  - 42 . 1378 لوا ، پاچ  ریفس ، رـشن 
، مالسا تسحیـسم و  رد  مسیرالوکـس  نسحدمحم ، یکلمارق ، نادردق  - 44 . 1378 لوا ، پاچ  هط ، هسـسؤم  حـماست ، لـهاست و  دومحم ،

ملسم يریشقلا ، - 46 ش 19 . تفرعم ، هلجم  مسیرالوکس ، اب  همئا  یـشم  لباقت  - - ، 45 مق . هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا 
تموکح راتخاس  نیدـلا ، ماصمـص  دیـس  یماوق ، - 47 مّود . پاــچ  1398 ق ، توریب ، رکفلاراد ، ملـسم ، حیحـص  يروباـشین ، جاـجح  نب 

لها گـنهرف  رـشن  رتفد  یفاـک ، لوصا  بوقعی ، نب  دـمحم  ینیلک ، - 48 لوا . هرامش  مراهچ ، لاس  یمالـسا ، تموکح  همانلـصف  یمالـسا ،
دیس هلوسام ، یغابلگ  - 50 . 1378 جورع ، تراشتنا  هیقف ، تیالو  ماظن  رد  تیعورـشم  ینابم  یفطـصم ، نایبکاوک ، - 49 اتیب . (ع ،) تیبلا

، تسایـس بهذم و  آ.ر ، نوتلیماه ، بیگ ، - 51 هر ) ) ماما راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  هیقف ، تیالو  ماظن  رد  تیعورـشم  ینابم  راـّبج ، یلع 
.1376 مود ، پاچ  تاعالطا ، رـشن  مسینردم ، يرادـنید و  دـقن  داوجدـمحم ، یناجیرال ، - 52 رکفلاراد . تاراشتنا  ینئاـق ، يدـهم  همجرت 
. توریب ط . لامعلا ، زنک  بختنم  - - ، 54 توریب . ط .  لاعفالا ، لوقالا و  ننس و  یف  لامعلا  زنک  نیدلا ، ماسح  نب  یلع  يدنه ، یقتم  - 53
، دمحم يرهشير ، يدمحم  - 56 . 1376 متشه ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  رـشن  یمالـسا ، قوقح  طابنتـسا  ینابم  نسحلاوبا ، يدمحم ، - 55
، رـصاعم هشیدنا  یگنهرف  هسـسؤم  يدازآ ، تلادع و  یلع ، دیـس  يدومحم ، - 57 . 1381 ثیدحلاراد ، مق : ج 1 ، ۀـمکحلا ، نازیم  بختنم 
، يدزی حابـصم  - 59 . 1357 پاـچ 4 ، هیمالـسالا ، بـتکلا  راد  تاراـشتنا  راونـالاراحب ، رقابدـمحم ، یـسلجم ، - 58 . 1376 لوا ، پاـچ 
(، هر ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  اهخساپ ، اهـشسرپ و  یقتدمحم ،

هـسسؤم مالـسا ، یـسایس  هیرظن  - - ، 61 ناتـسبات 1377 . هرامـش 7 ، دـقن ، باـتک  تیعورـشم ، تموـکح و  - - ، 60 . 1377 لوا ، پاـچ 
، لوا پاچ  یناخمتسر ، رشن  تموکح ،» ناسنا ، تردق ، ، » يدهم اینرهطم ، - 62 . 1378 لوا ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و 
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، اردـص مق : یمالـسا ، بـالقنا  نوماریپ  - - ، 64 . 1374 اردـص ، تاراـشتنا  یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ  یـضترم ، يرهطم ، - 63 . 1378
.1374 مهدزای ، پاچ  اردص ، مق : (ع ،) راهطا همئا  هریـس  رد  يریـس  - - ، 66 . 1374 مهن ، پاچ  اردـص ، مق ؛ توبن ، متخ  - - ، 65 . 1369
، هیمالسالا بتکلا  راد  نآرق ، مایپ  رـصان ، يزاریـش ، مراکم  - 68 . 1377 دـیهمتلا ، تاراشتنا  مق ، هیقف ، تیالو  يداهدـمحم ، تفرعم ، - 67

ماما یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  تسایـس ، هفـسلف  هر ،) ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  - 69 . 1377 مشش ، پاچ 
- - ، 71 هر .) ) ماما راثآ  رـشن  میظنت و  زکرم  تاراشتنا  هیقف ، تیـالو  هللا ، حور  هر ،) ) ینیمخ يوسوم  - 70 . 1377 لوا ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ

.1370 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  نارهت ، رون ، يهفیحص  - - ، 72 . 1363 موسپاچ ، نایلیعامسا ، تاراشتنا  عیبلاباتک ،
يهعماج یسوم ، دیس  سردمریم ، - 74 طابنتـسالا . ۀیلمع  یف  اهرود  فرعلا و  ۀیرظن  لوح  ۀیعوضوم  ۀـسارد  اضر ، لیلخ  يروصنم ، - 73

.1379 لوا ، پاچ  هاگـشناد ، هزوح و  هاگـشهوژپ ، تردق ، هفـسلف  سابع ، دیـس  يوبن ، - 75 . 1380 لوا ، پاچ  مق ، باـتک  ناتـسوب  نیرب ،
زا رشب  راظتنا  هللادبع ، يرـصن ، - 77 . 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، هعـسوت  ندمت و  هسـسؤم  یمالـسا ، تیمکاح  رد  يرالاس  مدرم  - - ، 76

توریب تیبلا ، لآ  هسسؤم  مود ، پاچ  لئاسولا ، كردتـسم  نیـسح ، يرون ، - 78 . 1379 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  نید ،
، يوون - 80 . 1379 لوا ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مالسا ، یسایس  ماظن  داوجدمحم ، يزورون ، - 79 1408 ه .
، ینید يهعماــج  - - ، » 82 . 1378 لوا ، پاـچ  ءارـسا ، رـشن  زکرم  ینید ، تموـکح  دـمحا ، یظعاو ، - 81 اتیب . انیب ، ملـسم ، حیحـص  حرش 

یبارت يرهچونم ، همجرت  هعماج ، داصتقا و  سکام ، ربو ، - 83 . 1377 لوا ، پاچ  یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  یندم » يهعماج 
، یهاوگ میحرلادبع  رتکد  همجرت  نایدا ، یسانشهعماج  لپ ، ناژ  ملیو ، - 84 . 1374 نارهت ، لوا ، پاچ  يولوم ، تاراشتنا  هدازدامع ، داژن ،
، يدهم ینارهتيوداه ، - 86 . 1376 ین ، رـشن  هیریـشب ، نیـسح  همجرت  تلود ، ياههیرظن  وردنا ، تنـسنیو ، - 85 . 1377 نایبت ، تاراشتنا 
، لوا پاچ  درخ ، هناخ  یگنهرف  هسسؤم  اهشـسرپ ، اهرواب و  - - ، 87 . 1380 مود ، پاچ  درخ ، هناخ  یگنهرف  هسـسؤم  تناید ، تیالو و 
Arendt, Hannah on Violence: chapter2. Penguin Books Itd. London, 0191. یـسیلگنا 1 - عبانم  . 1378
2- John Locke, A Letter Concerning Toleration.ed. P.Romanell, )New York: the Bobbs _
Merrill, 5591, J. 3- Poulantzas, Nicos; Potitical Power and Social Classes; translation editor
Timotony O'hagan, London, newleft, 3791. 4- Russel Bertrand; Power; Unwin Books,
George, Allen and Unwin Ltd, Roskin House Street. London, 7691. 5- Robert A.Dahl; Modern

، مجنپ لاـس  هزوح ، هشیدـنا  - 1 تـالجم : . Politcal Analysis Shrid. 6- Weber Max, Economy and Society
تموکح همانلصف  - 3 نیدرورف 1375 . لوا ، هرامش  مجنپ ، لاس  نز ، مایپ  - 2 يوضر . سدق  ناتسآ  تاراشتنا  ، 1378 مود ، لوا و  هرامش 

ش 19 و ش 29. تفرعم ، هلجم  - 5 ش 28 . نایک ، هلجم  - 4 . 1380 هرامش 2 و 4 ، مشش  لاس  یمالسا 

بحاص زامن و  یب  دارفا  اب  دراد و  یکوکشم  ياهدمآ  تفر و  شردارب  هک  دوش  یم  هجوتم  وا  دنک  یم  یگدنز  هرفن  هداوناخ 5  کی  رد  سکیا  ياقآ 
تکرش اهنآ  اب  هریغ  نجهتسم و  ياه  ملیف  ياشامت   ، ردخم داوم  لامعتـسا  رد  شردارب  هک  دوش  یم  هجوتم  سکیا  ياقآ  تسا  تسود  هریبک  ناهانگ 

زا دعب  وا  دراد 

شسرپ

یب دارفا  اب  دراد و  یکوکـشم  ياهدـمآ  تفر و  شردارب  هک  دوش  یم  هجوتم  وا  دـنک  یم  یگدـنز  هرفن  هداوناخ 5  کی  رد  سکیا  ياـقآ 
ياـه ملیف  ياـشامت   ، ردـخم داوم  لامعتـسا  رد  شردارب  هک  دوش  یم  هجوتم  سکیا  ياـقآ  تسا  تسود  هریبـک  ناـهانگ  بحاـص  زاـمن و 

یم میمـصت  دـشخب  یمن  دوس  دـنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نابز  اب  هکنیا  زا  دـعب  وا  دراد  تکرـش  اهنآ  اـب  هریغ  نجهتـسم و 
رما ناونع  هب  ایآ  تسا . هدیدنسپ  يراتفر  نینچ  مالـسا  رظن  زا  ایآ  دشکب  لوط  اهلاس  تسا  نکمم  راک  نیا  دیوگن  نخـس  شردارب  اب  دریگ 
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. دوش یم  هتفریذپ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

خساپ

دیاب درک  دهاوخ  کمک  امش  هب  ریسم  نیا  رد  دنوادخ  انئمطم  مییاتسب . ار  ناتردارب  لباقم  رد  تیلوؤسم  ساسحا  يزوسلد و  دیاب  ادتبا  رد 
يارب نیارباـنب  درکن . غیرد  شـالت  هنوگره  زا  دومن و  یهاوـخریخ  وا  يارب  درک و  کـمک  وا  هب  اـت  درک  شـالت  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت 

اـه و شـالت  نیا  هک  اـجنآ  زا  اـما  درک  شـالت  يزوـسلد  يور  زا  دـنک  یم  هدرک و  دـیدهت  ار  يو  هـک  یتارطخ  زا  يو  تاـجن  حالـصا و 
يراذگریثأت یگنوگچ  هنیمز  رد  ار  یتایلک  ام  دیشاب  هتشاد  ار  بسانم  ریثأت  دیناوتب  ات  دشاب  دوخ  صاخ  لوصا  اب  بسانتم  دیاب  اه  يزوسلد 

. دـنک کمک  دوخ  ردارب  هب  دـناوتب  اـهراکهار  لوصا و  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  اـب  میراودـیما  مینک و  یم  ضرع  ناتتمدـخ  نآ  ياـهراکهار  و 
يروما نیرتمهم  دراد . فلتخم  داعبا  رد  ناسنا  ياهتیلباق  اهناوت و  هب  یگتـسب  نآ  تیفیک  دودح  رد  يراذـگریثأت  ای  يریذـپریثأت  هلأسم 

یملع ياهناوت  اهیهاگآ و  ترـشاعم و  نسح  وکین ، قالخا  راوتـسا ، هدارا  لیبق  زا  یحور  ياهیگژیو  دنراد  تلاخد  يراذگریثات  رد  هک 
ریثاـت دراد و  طاـبترا  صخـش  یبلطتقیقح  يریذـپ و  فاـطعنا  نازیم  هب  زین  روما و  نیا  هب  يدودـح  اـت  زین  تبثم  يریذـپریثأت  تسا . ـالاب 

قلخ و هنسح و  تافص  شرتسگ  دوخ  هدارا  تیوقت  رد  هزادنا  ره  نیاربانب  دشابیم . هدارا  یهاگآ و  فعض  زا  هتـساخرب  یفنم  ياهيریذپ 
ناوت اجیردت  دینک  شالت  یعامتجا  یگنهرف و  ینید  لیاسم  هنیمز  رد  هژیو  هب  دوخ  ياهشنادو  اهیهاگآ  يزاسنوزفا  هدیدنـسپ و  يوخ 

هدنریگ و ریثأت  راذگریثأت و  دوشیم و  لصاح  جیردت  هب  هک  تسا  یتراهم  کی  يراذگریثأت  نیاربانب  تفای . دیهاوخ  يرتشیب  يراذگریثات 
دیاب دوشیم . ادـیپ  یـسرتسد  تراهم  نیا  هب  تسرامم  نیرمت و  اب  هک  دـشاب  رادروخرب  یفاـک  طئارـش  مزـال و  یگداـمآ  زا  یناور  ياـضف 

تسین رثؤم  ندرکن  تبحص  ینادرگور و  رگا  نیاربانب  دیهدب  ریثأت  لامتحا  هک  تسا  یشور  باختنا  فورعم  هب  رما  طیارـش  زا  هک  تسناد 
وا يارب  یهار  هک  نیا  رگم  دنک  مادـقا  يرگید  قیرط  زا  دـیاب  تسا و  هدـشن  لمع  فورعم  هب  رما  هب  دـشکب . لوط  اه  لاس  دراد  لامتحا  و 

دارفا ای  درف  زا  ناکما  تروص  رد  الثم  دوش . یم  شا  هداوناخ  ای  شدوخ  رب  ءوس  ریثأت  بجوم  فـالخ  بکترم  اـب  طاـبترا  دـشاب و  هدـنامن 
تسا يدرف  اهنت  يو  هک  دوشن  نامگ  دننک و  لرتنک  ار  يو  فلتخم  ياه  هار  زا  ات  دریگب  کمک  ناتـسود  ای  ماوقا  لیماف و  نیب  رد  يرگید 

اب تاـقوا  یهاـگ  اریز  دـننک . اـفیا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  شقن  دـنناوتب  رتـهب  اـهنآ  اـسب  هـچ  دـشاب . راذـگریثأت  دـناوت  یم  هـک 
ياه شور  اب  فلتخم و  دارفا  رگا  یلو  دراد  یمنرب  فالخ  زا  تسد  دوش ، یم  فـالخ  بکترم  هک  یـسک  هب  رفن  کـی  طـقف  ندادرکذـت 

مه رود  لیماف  ای  هداوناخ و  ءاضعا  زا  يدادعت  هک  رتهب  هچ  سپ  دشاب . راذـگریثأت  تسا  نکمم  دـنرادزاب  یـصاخ  لمع  زا  ار  يو  توافتم 
هنوگ نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  دـننک . یهن  لمع  نآ  زا  ار  وا  دـننک و  وگتفگ  درف  نیا  اب  ناشدوخ  صاخ  نابز  اـب  مادـک  ره  دـنوش و  عمج 

يو زا  ار  شناتـسود  هک  تسا  هتـسیاش  بوخ و  هچ  دنراد  درف  ندـناشک  فارحنا  هب  رد  يا  هدـمع  شقن  راک  فالخ  درف  ناتـسود  دراوم ،
طابترا داجیا  اب  دـنوش و  عمج  وا  رود  هک  دـیهاوخب  بوخ  ناتـسود  هتـسیاش و  ياه  لاـس  نس و  مه  یخرب  زا  اـهنآ  ياـج  هب  دـننک و  رود 

هداوناخ و اضعا  یعمج  تمه  هک  نآ  هصالخ  دـنک . رارقرب  طابترا  بابان  ناتـسودو  تسیاشان  دارفا  اب  دـنهدن  هزاجا  هنامیمـص  هناتـسود و 
. دشاب رثؤم  يو  حالصا  رد  اهنآ  یعمج  هتسد  شالت  اب  تسا  دیما  دبلط . یم  ار  ناتسود  لیماف و 

؟ مینک هاگآ  ار  نانآ  میراد  هفیظو  ایآ  ،ِ دنشاب لفاغ  يا  هلاسم  زا  يدارفا  رگا 

شسرپ

؟ مینک هاگآ  ار  نانآ  میراد  هفیظو  ایآ  ،ِ دنشاب لفاغ  يا  هلاسم  زا  يدارفا  رگا 

خساپ
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یتیلوؤسم الا  دـنیامن و  فورعم  هب  رما  ار  اهنآ  تسا  مزـال  دوش ، هداد  ریثأـت  لاـمتحا  دـشاب و  عمج  فورعم  هب  رما  طیارـش  هک  یتروص  رد 
. دوش هداد  رکذت  اهنآ  هب  لهاج  داشرا  باب  زا  دننادیمن  ار  يزیچ  یعرش  مکح  رگا  دنرادن و  اهنآ  هب  تبسن 

ای دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  باجح  یب  نارتخد  دراد  قح  رسپ  کی  ایآ   ، اههاگشناد رد  نارتخد  رد  یمالـسا  باجح  شهاک  هب  هجوت  اب 
؟ هنوگچ هن ؟

شسرپ

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ار  باجح  یب  نارتخد  دراد  قح  رـسپ  کی  ایآ   ، اههاگـشناد رد  نارتخد  رد  یمالـسا  باجح  شهاک  هب  هجوت  اـب 
؟ هنوگچ هن ؟ ای  دنک  رکنم 

خساپ

ماـظن فیاـظو  زا  فورعم  هبرما  بتارم  زا  یخرب  هتبلا  تـسا .  ناملـسم  ره  ینید  مـهم  فیاـظو  زا  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هلأـسم 
ياـهورین هدـهع  هب  دوـش  یم  یلمع  دروـخرب  هب  رجنم  اـعون  هک  ار  موـس  مود و  بتارم  بـالقنا  مظعم  ربـهر  ور  نیمه  زا  تسا و  یمالـسا 

نیا رد  لاح  نیعرد  تسا .  ناگمه  شود  هب  دراد -  ییامنهار  يداشرا و  هبنج  هک  نآ -  لوا  هبترم  نکیل  دـنا , هداـهن  ییاـضق  یماـظتنا و 
دراوم رکنم , زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  طوبرم  یعرـش  ماـکحا  تقد  هب  دـیاب  زیزع  ناـناوج  - 1 تشاد :  رظنرد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبار 

دوخ رکنم , زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  - 2 دـنریگارف . اقیقد  ار  نآ  يوکین  يارجا  تیفیک  نآ و  بتارم  بوجو  طیارـش  ای  رکنم  فورعم و 
هبرما تسا  رتـهب  - 3 دـنک . هدافتـسا  قالخ  هدـنزومآ و  يراـتفر  ياـه  هویـش  زا  ناـکمالا  یتح  دـیارایب و  یلمع  مازتلاو  قـالخا  رویز  هب  ار 

زا ار  ام  دیابن  يروف ,  ینآ و  ریثأت  مدع  - 4 دریگ . ماجنا  مزال  ياه  شزومآ  اب  هارمه  یهورگ  لکـشتم و  روط  هب  رکنم , زا  یهن  فورعم و 
الاب ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  یمومع  شریذپ  گنهرف و  ات  دیـشوک  دیاب  ناکمالا  یتح  - 5 درادزاب . دوخ  فیاظو  ماجنا 

, دنبایرد ار  دوخ  هابتـشا  هک  یتروص  رد  يدارفا  نینچ  ارگ . قح  ياه  ناسنا  لوا - هنوگ  دنا : هنوگ  دنچ  قح ,  اب  دروخرب  رد  اه  ناسنا  درب .
نینچ تقیقح .  لباقم  رد  توافت  یب  ياـه  ناـسنا  مود - هنوگ  دـنوش . یم  ناـمداش  دنـسرخ و  رایـسب  هکلب  دـنوش , یمن  تحاراـن  اـهنت  هن 
دارفا هنوگ  نیا  زیتـس . قح  ياـه  ناـسنا  موـس -  هنوـگ  دـننک . یمن  لابقتـسا  دراذـگب , تشگنا  ناشتاهابتـشا  يور  یـسک  هکنیا  زا  يدارفا 
اجنیا رد  دنتسه . مود  لوا و  هورگ  وزج  دارفا  بلاغ  دنکدنا و  هورگ  نیا  هتبلا  دنهد . یم  ناشن  یفنم  شنکاو  قح ,  فرح  ربارب  رد  املسم "
فرط زا  یتسرد  كرد  اب  فورعم ، هب  رمآ  رگا  املـسم " تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هوحن  نآ  دراد و  دوجو  یـساسا  هتکن  کی 
فرط تبثم  لمعلا  سکع  دـنیزگرب , فورعم  هب  رما  رد  باذـج  زاسراک و  يا  هویـش  وا , یتیبرت  یقالخا و  یحور ,  ياه  یگژیو  لباقم و 
هنیمز نیا  رد  هک  تسا  اج  هب  ردقچ  ددرگ و  تیاعر  دیاب  هک  تسا  مکاح  يا  هژیو  طیارـش  یهن  رما و  رد  دوب . دـهاوخ  الاب  رایـسب  لباقم , 

هب تبسن  - 1 مینک :  یم  هراشا  طیارش  زا  یخرب  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دییامرف  هعجارم  هر )   ) ماما ترضح  زا  نآ  همجرت  ای  هلیسولاریرحت  هب 
ناکمالا یتح  - 3 دشاب . تامدقم  اب  جیردت و  هب  دیاب  امـش  يروآدای  رکذت و  - 2 دیشاب . هتـشاد  نیقی  دیراد  رظن  رد  هک  یعوضوم  تمرح 

هبنت هب  يدرگاش  سابل  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  بلطم  یهاـگ  - 4 دینک . دزشوگ  هراشاو  هیانک  اب  هدومن و  بانتجا  تحارـص  زا 
نخـس هاـنگ  نآ  موش  هدزاـب  زا  دـیناوتب  تبـسانم  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  یتاـعلاطم  هیاـم  عوضوم  نوماریپ  رد  ناـتدوخ  - 5 دـیزادرپب . ناشیا 

هنیمز ي رگا  - 7 دیزاس . دوخ  راعـش  ار  تمیالم  رذگهر  نیا  رد  مارتحا  ظفح  اب  دینک و  زیهرپ  تدش  هب  تنوشخ  يدنت و  زا  - 6 دییوگب .
یمارح نینچ  ءوس  بقاوع  عجرم و  ياوتف  زا  اه  همان  نیمه  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  عوضوم  دینک  داهنـشیپ  دینیب  یم  يدـعاسم 

سرتسد رد  ار  هانگ  موش  راثآ  عوضوم و  نآ  تمرح  هب  طوبرم  یباتک  دنتسه  هعلاطم  لها  رگا  - 8 دیهد . هئارا  ناشیا  هب  ار  خساپ  دیسرپب و 
(. هیآ 55 تایراذ ,  «, ) نینمؤملا عفنت  يرکذلا  ناف  رکذف  . » دوب دهاوخن  ریثأت  یب  رکذت  يروآدای و  هک  دیشاب  نئمطم  - 9 دیهد . رارق  ناشیا 
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هجیتـن ضرف  هـب  رگا  تیاـهن  رد  و  - 10 دیـشابن . سویأـم  دیـشکن و  تسد  دوخ  هفیظو  زا  دـیهد  یم  ریثأـت  لاـمتحا  هک  اـجنآ  اـت  ور  نیازا 
«، درادن راکشآ  غالبا  زج  يا  هفیظو  ربمایپ  نیبملا ;  غالبلا  الا  لوسرلا  یلع  ام  و   » هک دیا  هدناسر  ماجنا  هب  ار  شیوخ  هفیظو  امـش  دیتفرگن ,

شدوخ دـنک  یم  یهن  اـی  رما  هک  یـسک  فلا . تسا : نیا  هصـالخ  روط  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعرـش  طیارـش  هیآ 54 .) رون , )
روط نیمه  زامن و  دـننام  دـهد  ماجنا  تسا  بجاو  اعرـش  هدرک  كرت  لباقم  فرط  هک  يزیچ  دـنادب  ینعی  دـشاب  رکنم  فورعم و  هب  ملاـع 

هک دهدب  لامتحا  ای  دشاب  هتشاد  دوخ  هانگ  رب  رارصا  راکهانگ  صخـش  ب . رامق . دننام  تسا  مارح  اعرـش  دهد  یم  ماجنا  اضرف  هک  يزیچ 
. دشابن راک  رد  هدـننک  یهن  ای  هدـننک  رما  يارب  یلام  ای  یناج  مهم  ررـض  د . دـهدب . ریثأت  لامتحا  ج . دـنک . رارکت  ار  دوخ  راک  دراد  دـصق 
رب ینتبم  یقطنم و  دروـخرب  يارب  انمـض  تیـالو .» ردـق  یگنهرف  هســسؤم   » رکنم زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ياـه  تیاـکح  دـینک : هعلاـطم 

دروم رد  مینک : یم  يروآدای  ار  یتاکن  هنیمز  نیا  رد  ور  نیا  زا  تسا . يرورض  هکلب  دیفم  رایسب  لضعم  نیا  ياه  هشیر  تخانش  تینالقع 
ییاسانـش دروم  هعماج  رد  ار  لماوع  نآ  دیاب  هک  دراد  يددـعتم  لماوع  رد  هشیر  ناریا  رد  لضعم  نیا  هک  تفگ  دـیاب  یباجحدـب  لکـشم 

میـسقت هتـسد  ود  هب  هعماج  رد  یباجحدـب  لماوع  ساسا  نیا  رب  داد . ماجنا  هدـش  باـسح  یـساسا و  تامادـقا  اـهنآ  هب  هجوت  اـب  داد و  رارق 
هتـشاد و تلاـخد  هدـیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  هک  تسا  ییاـههّفلؤم  هعومجم  ینورد ، لـماوع  زا  روظنم  ینورد : لـماوع  فلا ) دوـشیم :

رظن زا  . 1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  تسا . نآ  رب  مکاح  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، متسیس  هعماج و  کی  دارفا  درکلمع  زا  یـشان 
یط تسرد و  هار  باختنا  ییاـناوت  مه  ینعی ، دـشابیم ، راـیتخا  تردـق  ياراد  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  یتخانـشناور  یتخانـشناسنا و 

نآرق ار . طوقـس  طاطحنا و  جرادـم  ندرک  یط  یناسفن و  ياهاوه  لایما و  زا  يوریپ  ییاـناوت  مه  دراد و  ار  یناـسنا  لاـمک  بتارم  ندرک 
يرایسب هک  ام ـ  یمالـسا  هعماج  دننام  ياهعماج  رد  ساسا  نیا  رب  هیآ 3 .) ناسنا ، « ، ) اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  : » دـیامرفیم

یهلا ماکحا  زا  یـضعب  تسین ـ  ياهناهب  رذـع و  هنوگچیه  ياج  هدـش و  نییبت  هعماج  هرادا  يارب  یمالـسا  فراعم  اـهشزرا و  ماـکحا ، زا 
زا یکی  رگید  ترابع  هب  ددرگیم . زاب  یتخانـشناور  رـصنع  لصا و  نیا  هب  دوشیم ، هتفرگ  هدـیدان  دارفا  یخرب  يوس  زا  باجح ) دـننام  )
... تسا و تیصخش  لزلزت  ، اوقت نامیا و  فعض  زا  یشان  دوخ  هک  تسا  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  هعماج ، رد  یباجحدب  لماوع  نیرتمهم 

یگتخابدوخ دراوم  زا  يرایـسب  رد  دنکیم . ادیپ  دومن  ناگناگیب و ... لباقم  رد  ییامندوخ  ییارگلمجت ، لیبق  زا  يرهاظم  رد  دـشابیم و 
رد كالم  یگتخابدوخ  رثا  رب  ددرگ . یم  نارگید  حیحصان  ياهراتفر  هب  رهاظت  دیلقت و  بجوم  سفن  هب  دامتعا  مدع  تیصخش و  لزلزت  و 
هب دیقم  نمادکاپ و  اوقت و  اب  ناسنا  رگا  هتبلا  دنناد . یم  نارگید  مشچ  رد  ندوب  حرطم  ندوب و  بوبحم  ار  یعامتجا  یگتـسیاش  تمارک و 
هب زاین  هلأسم  نیا  نکیل  دوب ، دـهاوخ  حرطم  ءایلوا  نابز  لد و  مشچ و  رد  مه  دوب و  دـهاوخ  بوبحم  مه  دـشاب  یهلا  ياه  شزرا  تیاـعر 

تسا لیاق  ار  میظع  یتلاسر  دوخ  يارب  یناسنا  نینچ  دراد . هبیط  تایح  زا  حیحـص  تفرعم  یلاع و  ياه  هزیگنا  يوق و  نامیا  يروابدوخ و 
نامیا و تیوقت  نآ و  یتخانـشناور  لماوع  اب  هلباقم  لضعم ، نیا  زا  هعماج  حالـصا  ياههار  زا  یکی  دـهد . یم  تهج  وا  ياهراتفر  هب  هک 
. دـشابیم هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  تاررقم  نیزاوم و  یهلا و  ماـکحایارجا  رد  ناـنآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ، تیوقت  هعماـج و  دارفا  ياوقت 
هک نآ  رگم  دهدیمنرییغت ، ار  یموق  چیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفنأب »... ام  اوریغی  یتح  ٍموقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  : » دـیامرفیم میرک  نآرق 

نید ناوریپ  اـی  صاـخ  يا  هعماـج  هـب  صاـصتخا  ینورد  لــماع  نـیا  هـیآ 11 .) دـعر ، ، ) دـنهد رییغت  تـسا  ناـشدوخ  رد  ار  هـچنآ  ناـنآ 
ار یگنهرف  تیعضو  یخیرات و  هنیـشیپ  دیاب  هک  دراد  دوجو  هدننک  لرتنک  ای  هدننک  دیدشت  لماوع  يا  هعماج  ره  رد  اما  درادن  یـصوصخم 

تامادـقا هب  هک  هلأسم  نیا  یخیرات  ياـههشیر  . 2 مینک . یم  هراشا  نآ  یخیراـت  ياـه  هشیر  هب  یناریا  هعماـج  صوصخ  رد  درک . یـسررب 
نیا راچد  ار  ام  هعماج  زا  یشخب  تسناوت  هک  ددرگیم ، رب  باجح  فشک  يراب و  دنبیب و  یگنهرب ، گنهرف  شرتسگ  يارب  يولهپ  میژر 

بالقنا عوقو  اب  دنچ  ره  لضعم ، نیاشرتسگ  دنور  دروآرد . شزرا  راجنه و  کی  تروص  هب  اههداوناخ  رد  ار  یباجحیب  دـنک و  فارحنا 
نانچمه ار  دوخ  ياههشیر  اههگر و  يددعتم ، لیالد  هب  یلو  دش ؛ لرتنک  يدایز  دح  ات  سدـقم ، عافد  نارود  زا  یـشان  ياضف  یمالـسا و 

روهظ لاجمهرابود  سدقم ، عافد  بالقنا و  زا  لصاح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هلصاف  هعماج و  یـشزرا  طیحم  رییغت  زا  دعب  دومن و  ظفح 
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هب ندیشخب  قیمعت  یمالسا و  ماکحا  اهشزرا و  تیبثت  رد  روشک  یگنهرف  نالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب  یهاتوک و  . 3 درک . ادیپ  زورب  و 
گنج یمالـسا ، بـالقنا  تیبـثت  زا  یـشان  تالکـشم  دوـجو  تلع  هب  هک  تسا  ینتفگ  تـسا . یباجحدـب  شرتـسگ  رگید  لـیاسو  زا  نآ ،

نـالوؤسم و يژرنا  تـقو و  نیرتـشیب  هـک  دــش  ثعاـب  یــسایس و ... يداـصتقا ، نوگاـنوگ  ياههرــصاحم  یجراـخ  ياــهراشف  یلیمحت ،
تیبثت تهج  رد  ییاههمانرب  اهراکهار و  يارجا  هعماج و  یگنهرف  لئاسم  هب  ینادنچ  هجوت  دوش و  فرص  روما  نیا  هب  یتلود  ياههاگتـسد 

یلوپ و ياهتسایس  لیبق  زا   ) لاس 1368 زا  دعب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  زا  یـضعب  . 4 ددرگن . لوذبم  یمالـسا  ماکحا  اهشزرا و  قیمعت  و 
، هعماج ياهشزرا  رییغت  بجوم  هتساوخان  تفرگ ، ماجنا  تعنص و ... يداصتقا ، دشر  هعـسوت و  دنور  رد  عیرـست  روظنم  هب  هک  يزرا و )...
زا  ) یگنهرف ياههاگتـسد  زا  یخرب  بولطماـن  یفنم و  درکلمع  . 5 دیدرگ . ... یتسرپ و لمجت  ییارگكردـم ، يدام ، ياهراجنه  يوس  هب 

دنرادن یمالسا  ماظن  هب  يداقتعا  چیه  هک  يرـصانع  دارفا و  هب  نداد  نادیم  و  ریخا ) ياهلاس  رد  هتـسباو  تاعوبطم  داشرا و  ترازو  هلمج 
طحنم دساف  گنهرف  جیورت  رشن و  تابجوم  هعماج ، تراظن  نودب  زاب و  ياضف  داشرا و  ترازو  يونعم  يدام و  تالیهـست  زا  دافتـسا  اب  و 

هک ياهنوگ  هب  دندومن  هدولآ  مومسم و  تدش  هب  ار  روشک  یگنهرف  عاضوا  مهارف و  ار  برغ  عماوج  رب  مکاح  ياهـشزرا  يولهپ و  نارود 
رد هک  دـندومن  مـالعا  داـشرا  ترازو  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاـضران  هداد ، یگنهرف  نیلوئـسم  هب  دـیدش  ياهرادـشه  يربهر  مظعم  ماـقم 
یب اب  هزرابم  رد  نآ  زا  دـعب  بالقنا و  هیلوا  ياهلاس  رد  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  زا  یخرب  . 6 دیدرگ . داشرا  ریزو  يافعتسا  هب  رجنم  تیاهن 

مکح نیا  هب  ینیبدب  راجزنا و  رفنت و  ندمآ  دوجوب  ثعاب  یکیزیف و ... زیمآتنوشخ و  ياهشور  هدافتسا  لیبق  زا  دش  یباجح  دب  یباجح و 
فرط زا  دنمماظن  هدرتسگ و  ریگارف و  تروص  هب  یلم  تراظن  ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  ندـشن  ارجا  . 7 دیدرگ . یهلا 

نیرتمهم ینوریب : لماوع  ب ) تسا . هدش  هدرمش  ینما و ... ان  داسف ، زا  هعماج  تمالس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاور  رد  هک  هعماج ، داحآ 
فیعضت ناوج ، لسن  ندومن  تیوه  یب  يارب  ام ، یّلم  یمالـسا و  ياهشزرا  هب  برغ  هبناج  همه  هدرتسگ و  یگنهرف  مجاهت  ینوریب  لماع 

يرازفامرن زا  معا  ـ  يژولونکت لیاسو  نیرتهتفرشیپ  زا  هدافتسا  اب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  تسکـش  تیاهن  رد  مدرم و  رد  یتدیقع  ياهرواب 
رهاظم اهشزرا و  گـنهرف و  ندومن  مکاـح  تهج  رد  يداـصتقا و ... یگنهرف و  ياـههصرع  رد  لـخاد  هتـسباو  رـصانع  يرازفاتخـس ، و 
یباجح دب  لضعم  یمالـسا ، بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  مغریلع  هنافـسأتم  هک  هدیدرگ  ببـس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ . ندمت 

: دشابیم ینیبشیپ  لباق  راکهار  ود  تشز  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  دروخرب و  ياههار  دروم  رد  اما  دشاب . هتـشاد  دوجو  ام  یمالـسا  هعماج  رد 
يداینب راک  . 2 دـشاب . دـنمراجنه  هدـش و  باسح  دـیاب  دروخرب  نیا  هتبلا  نیفلختم  اب  تردـق  عضوم  زا  دروخرب  یکیزیف و  ياهراکهار  . 1

اریز تسا . نکممان  يّدح  ات  راوشد و  رایـسب  یتلود ، ياههاگتـسد  قیرط  زا  یکیزیف و  تروص  هب  هدـیدپ  نیا  اب  دروخرب  املـسم  یگنهرف .
تیناقح و میناوتن  میشاب و  هتشادن  قطنم  لالدتسا و  میوش ، دراو  روز  قیرط  زا  میهاوخب  افرـص  یمالـسا  شـشوپ  سابل و  هلئـسم  رد  ام  رگا 

هفسلف دارفا و  یعامتجا  یصخش و  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  یهلا  هضیرف  نیا  يارجا  تاکرب  دیاوف و  تبثم و  راثآ  یمالسا ، ششوپ  موزل 
هب تاـعوبطم و ... یعمج و  ياـههناسر  یگنهرف و  ياههاگتـسد  زا  هدافتـسا  اـب  ياهشیر  قیمع و  رمتـسم  یگنهرف  راـک  اـب  ار  باـجح و ...
هب یبرغ  ياهشزرا  جاور  یباجحدب و  شرتسگ  جاور و  رظتنم  دیاب  هنافـسأتم  مینک ، تباث  ناهرب ، لیلد و  هئارا  تروص ، نیرتهب  نیرتابیز و 

مامتها دیامن  يرای  یعامتجا  لضعم  نیا  اب  هلباقم  رد  ار  ام  دناوتیم  هک  يرگید  مهم  لماع  میشاب . نامیمالـسا  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص 
يدج تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  هعماج  رگا  تسا  یهیدب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماجنا  هب  نایوجـشناد  هعماج و  يدج 

یگنهرف و ياههاگتسد  دزاس  یلمع  هدیدرگ ، نیعم  سدقم  عرش  رد  هک  یبتارم  طیارـش و  اب  قبطنم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دوش و  لمع  دراو 
ماجنا هب  نایوجشناد  بیغرت  قیوشت و  نمض  دنیامن و  مادقا  یعامتجا  لضعم  نیا  لح  رد  دنناوتیم  رتهب  زین  اههاگـشناد  رد  دوجوم  زکارم 

هب دنزاس . مهارف  نایوجـشناد  نیب  رد  یمالـسا  ياهشزرا  شرتسگ  تهج  رد  ار  یگنهرف  يداینب  تامادقا  اهراکهار و  یمالـسا ، تانوؤش 
یمالـسا ياهشزرا  تیاعر  هب  يدج  مامتها  افـص و  ویکاپ  زا  راشرـس  یطیحم  دهاش  نایوجـشناد  نیلوؤسم و  يراکمه  اب  هک  يزور  دیما 

هرگ زین  يداصتقا  یناماس  یب  هب  یباجحدـب  هلمج  زا  یعامتجا  ياـهراجنهان  زا  يرایـسب  دـنامن  هتفگاـن  هللاءاـشنا . میـشاب ، اههاگـشناد  رد 
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فلتخم ياه  لکـش  رد  نآ  ياهزورب  روهظ و  هک  دنتـسه  یعامتجا  دـسافم  زا  يرایـسب  دـلوم  مروت و ... يراـکیب ، لـضعم  تسا ، هدروخ 
تالـضعم لح  ماظن و  يدـمآراک  تهج  رد  دـیاب  سدـقم  ماظن  نیا  هب  نادـنم  هقالع  همه  یمالـسا و  ماظن  ور  نیا  زا  دریذـپ . یم  تروص 

يداصتقا و دـسافم  اب  هزرابم  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياـهدومنهر  تاـشیامرف و  دـنهد . ماـجنا  يدـج  شـالت  یعاـمتجا  يداـصتقا و 
دادح 1 ـ رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دوش . یم  یباـیزرا  اتـسار  نیا  رد  مدرم ، هب  یناـسر  تمدـخ  تضهن  زین  عطاـق و  لکـش  هب  یعاـمتجا 

، يرهطم دیهش  اهـشزرا 4 . بـالقنا و  ملعوذ ، یلع  داـضت 3 . هعـسوت و  روپعیفر ، زرمارف  یگنهرف 2 . یگنهرب  یگنهرب و  گـنهرف  لداـع ،
باجح هلأسم 

؟ دوب انتعایب  نارگید  هانگ  هب  ناوتیم  ایآ 

شسرپ

؟ دوب انتعایب  نارگید  هانگ  هب  ناوتیم  ایآ 

خساپ

نیا دشاب . يدنـسپدوخ  بجع و  زا  هتـساخرب  تسا  نکمم  دنورب ،» مّنهج  هب  دننیبب و  ار  دوخ  يازج  ناراکهانگ  راذـگب  : » هک ساسحا  نیا 
هب ساسحا  نیا  نتـشاد  اب  ناسنا  دـنراکهانگ . نارگید  دـناهداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنتـسه  اـهنآ  اـهنت  دـننکیم  ناـمگ  دارفا  هنوگ 
ام دنوشن و  دنمتداعـس  دننکن و  هبوت  ناراکهانگ  هک  مولعم  اجک  زا  دیـسرپ : دوخ  زا  دیاب  ساسحا  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  دـسریمن . لامک 
اب مینک و  هاـگن  ناراـکهانگ  هب  زیمآ  تفوطع  یهاـگن  اـب  دوشیم  ثعاـب  شنیب  نیا  میوشن . راـتفرگ  دـنوادخ  مشخ  هب  رورغ  رفیک  هب  دوخ 

ّقفوم هبوت  هب  ار  نانآ  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  ًابلق  اّما  میهدیمن ، ناشن  شوخ  يور  نانآ  هب  لیلد  نیا  هب  میتسین و  نامداش  نانآ  هانگ  زا  هکنیا 
ياهسرد یگدنز و  نییآ  باتک  هب  ناوتیم  رورغ  بجُع و  تارطخ  هرابرد  دـنریگ . شیپ  ار  ادـخ  هار  دـنوش و  فرـصنم  هانگ  زا  ات  دـنک 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  درک « . هعجارم  ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  هَّللا  تیآ  ترضح  هتشون  یمالسا ، قالخا 

؟  تسین بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتروص  هچ  رد 

شسرپ

؟  تسین بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتروص  هچ  رد 

خساپ

فورعم و زا  یتخانش  دوخ  یهان ,  ای  رمآ  صخش  هک  یتروص  رد   1 تسین :  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لیذ  ياه  یتروص  رد 
صخـش هک  دـهدب  حیحـص  لامتحا  ای  دـنک  نامگ  ای  دـنادب  رگا   3 دـنک . یمن  ریثأـت  وا  یهن  رما و  هـک  دــنادب  رگا   2 دشاب . هتـشادن  رکنم 

ای ییوربآ  یضرِع و  ای  یناج  ررـض  دنک , یهن  ای  رما  رگا  هک  دنک  نامگ  ای  دنادب  رگا   4 دنک . یمن  رارکت  ار  دوخ  تیصعم  راک , تیصعم 
دسرتب رگا  هکلب  تسین ,  بجاو  دنک , ادیپ  ار  روکذم  ياهررض  سرت  نآ  زا  دهدب  حیحـص  لامتحا  رگا  . دسر یم  وا  هب  یهجوت  لباق  ِیلام 
یـضعب رب  جرح  بجوم  یلام  ای  ییوربآ  یـضرِع و  ای  یناـج  ررـض  عوقو  لاـمتحا  اـب  تسین .  بجاو  دوش , یم  وا  ناـقلعتم  هجوتم  يررض 

ءهلئسم 2791 ج 2  عجارم ,  لئاسملا  حیضوت  یقروا 1. پـ )( ) 1  . تسا مارح  دراوم  يرایسب  رد  هکلب  دوش , یمن  بجاو  زین  نانمؤم 

؟ دشاب هتشاد  ار  صقن  نامه  ناسنا  دوخای  و  دسرتب , ناسنا  دور و  ناج  میب  رگا  یتح  تسا ,  بجاو  همه  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رماایآ 
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شسرپ

هتـشاد ار  صقن  نامه  ناسنا  دوخای  و  دـسرتب , ناسنا  دور و  ناج  میب  رگا  یتح  تسا ,  بجاو  همه  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رماایآ 
؟ دشاب

خساپ

رب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارـش  فلا )  دوش : یم  هداد  خـساپ  تمـسق  هس  رد  امـش  لاؤس 
لباقم فرط  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  دـیاب  دـنک  یهن  رما و  دـهاوخ  یم  هک  یـسک   1 تسا :  بجاو  ریزطیارـش  اب  غلاـب ,  لـقاع و  دارفا  ماـمت 

ای لماک  يروف ,  ریغ  ای  دشاب  هتـشاد  يروف  رثا  هاوخ  دراد . رثا  وا  یهن  رما و  هک  دهد  لامتحا  تسا ; 2  یبجاو  كرتای  مارح  ماجنا  لوغشم 
نیا فوخ  ای  دنادب  رگا  سپ  دشابن . يررـض  هدسفم و  وا  یهن  رما و  رد  تسین ; 3  بجاو  دنک  یمن  رثا  چیه  دـنادب  رگا  نیاربانب ,   . صقان

 . تسین بجاو  دناسر , یم  نینمؤم  زا  یضعب  ای  وا  هب  تبـسن  هجوت  لباق  یلام  ای  ییوربآ  یـضرِع و  ای  یناج  ررـض  وا , یهن  ای  رما  هک  دشاب 
لالقتـسا نآرق و  مالـسا و  ظفح  دننامدهد  یم  نآ  هب  يدایز  تیمها  مالـسا  سدـقم  عراش  هک  دـشاب  يروما  زا  رکنم  فورعم و  رگا  یلو 

نیاربانب ب )  دشوکب . اه  نآ  ظفح  رد  لام  ناج و  لذب  اب  دنکن و  ررض  هب  انتعا  دیاب  مالسا ,  يرورـض  ماکحا  ظفح  ای  یمالـسا ,  کلامم 
نینمؤملاریما هک  نانچ  دـشابن . بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دوش  یمن  ثعاب  يروف  ریثأت  مدـع  ای  یلام  ای  یناج  ررـض  فرص 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هب  ار  اروشاع  تضهن  و  دیزی , هیلع  مایق  زین  نیسحلا 7 هللادبعابا  هدومرف و  مالعا  فده  اب  ار  نیفص  گنج  7
دیاب سپ  درادن . هلادیبع ...  دـیزی , رد  يروف  يریثأت  وا  مایق  دـنوش و  یم  هتـشک  شباحـصا  دوخ و  تسناد  یم  هک  نیا  اب  دومن  زاغآ  رکنم 
هتبلا ریخ ؟ ای  تسا  نآرقو ...  مالـسا  فیعـضت  يارب  يا  همدقم  ای  نید  تایرورـض  زا  دریگ  یم  ماجنا  هک  يرکنم  كورتم و  فورعم  دـید 

رما يارب  رگا  دراد . یضعب  درادن و  جایتحا  عرـش  مکاح  ءهزاجا  هب  بتارم ,  نیا  زا  یـضعب  هک  دراد  یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
نودب سک  چیه  تروص  نیا  ردددرگ  نآ  زا  رتالاب  لاوما و  فالتا  ای  حرج  برـض و  هب  لسوتم  هک  دوش  مزال  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
یبوخ هبار  مارح  بجاو و  هب  طوبرم  لئاسم  ماکحا و  هک  دشاب  نیا  امـش  ءهلمج  زا  روظنم  رگا  ج )  درادن . مادـقا  قح  عرـش  مکاح  ءهزاجا 
تـسا نیا  روظنم  رگاو  تسین  بجاو  وا  رب  هتخانـشن  ار  رکنم  فورعم و  دوخ  هک  ینامز  ات  دریگب و  دای  دـیاب  تسین ,  هاگآ  دسانـش و  یمن 

ود اج  نیا  رد  نوچ  تسا ؟  بجاو  زاـب  فصو  نیا  اـب  اـیآ  دـهد , یم  ماـجنا  ار  رکنم  اـی  كرت  ار  فورعم  نآ  تاـقوا  یهاـگ  شدوخ  هک 
 . تسا بجاو  , دشاب ققحم  دش ) نایب  فلا  تمسق  رد  هک   ) دوجو طیارش  رگا  دراد , دوجو  مه  زا  ادج  فیلکت 

. دیهد حیضوت  ار  مالسا  هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  مالسا  هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

رابخا رد  هدمآ و  دیکات  تحارص و  اب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یلـصا  تسا .  مالـسا  یلمع  لوصا  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ادخ هک  دیدوب ) ای   ) دیتسه یتما  نیرتهب  ناناملـسم  دیامرف : یم  میرک  نآرق  دش . هتفگ  نخـس  رایـسب  نآ  هرابرد  نیرهاط  همئا  راثآ  يوبن و 

هب رما  طرـش , راهچ  ندوب  اب  < دیراد . ادخ  هب  نامیا  دینک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  امـش  اریز  دومرف , نایامن  ناهج  مدرم  يارب 
كرت ار  فورعم  هک  یسک  دشاب 3  یهن  رما و  ربرثا  هدیاف و  لامتحا  رکنم 2  فورعم و  هب  ملع   1 دوش : یم  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
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فورعم هب  رما  دشابن . یهن  رما و  رب  يررض  هدسفم و  دشابرمتسم 4  رصم و  مارح  لعف  ای  بجاو  كرت  رد  هدش ,  بکترم  ار  رکنم  ای  هدرک 
حیرـشت ار  هلحرم  هس  نیا  مه  ءاهقف  لمع  تسد و  هبترم  نابز 3  هبترم  بلق 2 ـ هبترم   1 تسا :  هلحرم  هـجرد و  هـس  ياراد  رکنم  زا  یهن  و 

يرفنت یهلا  تابجاو  كرت  اه و  يراـکفالخ  هب  تبـسن  دوخ  بلق  رد  دـیا  بناملـسم  لوا  هجرد  رد  دـنا  هتفگو  دـنا  هداد  لیـصفت  هدرک و 
ترـشاعم كرت  ضارتعا و  ینعی  تسا  یفنم  لمع  کـی  دـشاب , هتـشاد  دـناوت  یم  یبلق  رفنت  نیا  زا  هک  يرهظم  نیرتمکو  دـیامن  ساـسحا 

راک هب  تشرد  ینانخس  درکن  يا  هدیاف  رگا  دوش و  دراو  یمرن  تحیـصن و  دنپ و  قیرط  زا  لوا  دیاب  مه  نابز  هبترم  رد  تسا .  ییورـشرتو 
هک نیا  هب  دـتفا  یم  جایتحا  یهاـگ  هک  دـنا  هدـش  هیـض  نیا  هجوتم  ًاـبلاغ  دـنا و  هدرک  رکذ  یبتارم  مه  ملع  تسد و  هبترم  يارب  دوش . هدرب 

هماع هفیظو  رگید  نیا  دنیوگ  یم  دننک و  یم  فقوت  اج  نیا  رد  اهقف  دـشاب , هتـشاد  هارمه  هب  ار  یتامدـص  اسب  هچ  هک  دوش  یلمع  دروخرب 
نیا هزاجا  مدرم  مومع  هب  رگا  تسا .  یمالسا  تلود  تسا و  یعرـش  مکاح  هفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هبترم  نیا  تسین و  مدرم 

ص 36 اهراتفگ , هعومجم  يرهطم ,  یضترم  دیهش  داتسا  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دوش یم  عامتجا  رد  جرم  جره و  مزلتسم  دوش  هداد  اهراک 

؟  هچ ینعی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟  هچ ینعی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

 , نامرف ینعی  رما  تسین .  یمالـسا  , دـشابن لصا  نیا  رگا  تسا .  مالـسا  ياقب  نماض  هک  تسا  یلـصا  هناگی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
رکنم نتـشادزاب .  ینعی  یهن  یگداوناخ .  طیحمو  تاـیقالخا  تاداـبع و  رد  هچ  تـالماعم و  رد  هچ  یکین ,  ریخ و  راـک  ره  ینعی  فورعم 

یضترم یقروا 1. پـ ( ) 1 .) ابر ایر و  يزادنا و  هقرفت  ینیچ و  نخـس  غورد و  تبیغ و  قسف و  كرـش و  دننام  دنـسپان , تشز و  راک  ره  ینعی 
ج 17 ص 236 راثآ , هعومجم  يرهطم , 

. دهد یم  يزور  دنک و  یم  یکین  ناسحا و  وا  هب  ضوع  رد  ادخ  دنک ، ربص  یسک  ره  هک :  تسا  هدش  ربص  هب  هیـصوت  ینید  عبانم  اه و  باتک  رثکا  رد 
؟ تفگن يزیچ  درک و  ربص  دیاب  دننک ، یم  هانگ  داسف و  ناناوج  هک  یناکم  رد  ایآ 

شسرپ

دـنک و یم  یکین  ناسحا و  وا  هب  ضوع  رد  ادـخ  دـنک ، ربص  یـسک  ره  هک :  تسا  هدـش  ربص  هب  هیـصوت  ینید  عبانم  اـه و  باـتک  رثکا  رد 
؟ تفگن يزیچ  درک و  ربص  دیاب  دننک ، یم  هانگ  داسف و  ناناوج  هک  یناکم  رد  ایآ  دهد . یم  يزور 

خساپ

رما و رگا  یلو  تسا ، بجاو  طیارـش  تروص  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  تسا . هانگ  اب  دروخرب  امـش  هفیظو  لاؤس ، دروم  رد 
یهانگ ربارب  رد  ربص  نآ  دراد و  يرگید  ریسفت  ربص  دیریگب . هلصاف  ناشیا  عمج  زا  تسین و  امش  ةدهع  رب  يزیچ  درادن ، يریثأت  امـش  یهن 

. تسین هانگ  زا  تیاضر  توکس و  ییانتعا و  یب  يانعم  هب  ربص  تسا . ادخ  تعاط  یتخس  تبیصم و  رد  هدمآ و  شیپ  وا  دوخ  يارب  هک 

؟  تسا يدازآ  بلس  بجوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 
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شسرپ

؟  تسا يدازآ  بلس  بجوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 

خساپ

دنراد رثا  رگیدکی  ـت  ـشو ـ نر ـ ـس رد  عامتجادارفا  حالطـصا  هب  و  تسا ,  طوبرم  مه  هب  دارفا  تشونرـس  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  اج  ـ نآ زا 
يدرف ياهیدازآ  اب  اهنت  هن  هضیرف  نیا  ماجنا  نیاربانب  تسا  یعمج  تسد  یگدـنز  تیـصاخ  یعیبط و  قح  نارگید  لامعا  رد  تراـظن  قح 

 . دنراد رگیدکی  لباقم  رد  دارفا  هک  تسا  يا  هفیظو  هکلب  تسین ,  فلاخم 

رد بـا  تسا .  هدراذگ  زاب  الماک  یگدنز ,  هویش  هار و  باختنارد  ار  وا  تسد  هدیرفآ و  دازآ  ار  وا  شنیرفآ  هاگتسد  هک  تسا  نیا  ناسنا  تاراختفا  زا 
ياهراک زاو  دننک  توعد  يا نـیـک  ـ هرا هب کـ ار  رگیدمه  نامیا  اب  دارفا  هک  دهد  یم  روتسد  مالسا  هنوگچ   , یلـصا نینچ  ـتـن  فر نـظـر گـ

اب دب 

شسرپ

هدراذگ زاب  الماک  یگدـنز ,  هویـش  هار و  باختنارد  ار  وا  تسد  هدـیرفآ و  دازآ  ار  وا  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  ناسنا  تاراختفا  زا 
دننک توعد  يا نـیـک  ـ هرا هب کـ ار  رگیدمه  نامیا  اب  دارفا  هک  دهد  یم  روتسد  مالسا  هنوگچ   , یلصا نینچ  ـتـن  فر رد نـظـر گـ بـا  تسا . 

تـسین هعماج  دارفا  اهناسنا و  زا  يدازآ  بلـس  هیام  رکن ,  زا مـ یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  ود  يارجا  اـیآ  دـنرادب ؟  زاـب  دـب  ياـهراک  زاو 
؟  دوش یمن  جرم  جره و  لالتخاراچد و  یعامتجا  تاماظن  دننک  مایق  يا  هفیظو  نینچ  هب  مدرم  همه  رگا  نیا ,  زا  هتشذگ  ؟

خساپ

هب دارفا  ییام  ـنـ هار تو و  ـ عد نامه  دـنور ,  یمرامـش  هب  مالـسا  یعاـمتجا  گرزب  نکر  ود  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دوصقم 
 , زا هـمـه پـیـش  تسا .  یقالخا  یعامتجا و  ياهفارحنا  عاونا  اب  هزرابم  تشز و  ياهراک  زا  نانآ  نتـشادزاب  دـنمدوس و  کین و  ياـهراک 

کی ار  همه  تشونرـس  دـنراد و  لماک  یگتـس  مه هـمـبـ اب  همهالومعم  نآ  دارفا  هک  یعامتجا  رد  لصا  ود  نیا  يارجا  ایآ  هک  ـد  ید ـد  یا بـ
رطاخ هب  تروص  نیا  رد  دیاب  دـشاب ,  عامتجا  عفن  هب  یلـصا  نی  يار چـنـ ـ جا ها  ـ گر هـ هن ؟  ای  تسه  هعماجدوس  هب  دـهد ,  یم  لیکـشت  زیچ 

راصعا رد  ناسنا  یگد  ـ نز هو  ـیـ ـش تخاس .  دودـحم  لصا  نیا  بوچراـهچ  رد  ار  دارفا  يدازآ  تساـک و  يدرف  يدازآ  زا  نآ  مهم  دـیاوف 
کیرـشت یگتـسبمه و  ابیرقت  دوب و  اـهلگن  ـل جـ خاد ـهـا و  هو فاکـشو کـ اـهراغ  نورد  رد  یکچوک  رایـسب  تاـعامتجا  لکـش  هب  نهک 
رگیدـکی هب  دارفا  تشونرـس  ـی کـه  گد ـ نز رد چـنـیـن  درک .  یمن  تموـکح  ناـنآ  تاـعامتجا  رب  یعاـمتجا  نواـعت  طاـبترا و  یعاـسم و 

اب یعمج  هتـسد  یگدـنز  هویـش  رد  یلو  دـسرن .  رظن  هب  يرورـض  فارحنا  زا  يریگولج  داسفاب و  هزراـبم  دـیاش  درادـن ,  یگتـسب  نادـنچ 
عون ـن  یا رد  ار  ـ یز تسا .  ریذـپان  باـنتجا  ریطخ  هفیظو  کـی  کـین ,  ياـهراک  هب  مدرم  توعد  داـسف و  اـب  هزراـبم  كرتـشم ,  تشوـنرس 

مکحم و نانآ  نایم  رد  نانچنآ  طابترا  تدحو و  دنویپ  دنیآ و  یمرد  هداوناخ  کی  ياضعا  تروص  هب  عامتجا  کی  دارفا  همه  یگدـنز , 
ادج نارگید  دب  بوخ و  لامعا  جیاتن  زا  ار  دوخ  دنک و  زاب  يا  هناگادج  باسح  دوخ  يارب  دـناوت  یمن  يدرف  چـیه  هک  ددرگ  یم  راوتـسا 
درف کی  لـمع  هجیتن  هدوب و  میهـس  كرـش و  ـالماک  رگیدـکی  لاـمعا  ناـیز  دوس و  رد  دارفا ,  ماـمت  یعاـمتجا  رد چـنـیـن  دـنک .  ضرف 

هنحـص رگاشامت  دـناوت  یمن  دـنک -  روصت  عاـمتجا  زا  رود  ار  دوخ  مه  هچ  ره  يدرف -  چـیه  هک  تساـجنیا  دوش .  یم  دارفا  همه  ریگنماد 
يراکفالخ رثا  ربرگا  هک  تسا  طاـبترا  دـنویپ و  نیمه  يور  درادـب ;  رود  رگید  دارفا  ياـهراک  ناـیز  دوسزا و  ار  دوخ  ددرگ و  یگد  ـ نز
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 . دـش دـنهاوخ  رثاـتم  نآ  ربارب  رد  همه  هتفر و  همه  مشچ  هـب  نآدود  دـش ,  دراو  یعاـمتجا  رکیپ  رب  یگنهرف  اـی  يداـصتقا  هبرـض  یخرب , 
رد روتلا  بورکیم  هاگره  دریگ  زین مـی  ار  نارگید  نماد  هاوخان -  هاوخ  هک -  تسا  يرادریگاو  ياهیرامیب  ناسب  یقال ,  ـ خا يا  ـهـ فار ـحـ نا

تروص نیاریغ  رد  تشادزاب و  رامیب  نآ  اب  ترشاعم  زا  ار  نارگید  دوم و  زاغآ نـ نآ  دض  رب  يریگیپ  هزرابم  دیاب  اروف  دش ,  ادیپ  يا  هطقن 
يرامیب ناسب  یحور -  يرکف و  یگدولآ  عون  ره  یعامتجا و  یقالخا و  فارحنا  نینچم ,  هـ دریگ .  یم  ارف  ار  اهروشک  ای  روشک و  همه  , 

هنال تروص  هب  ار  دوخ  هناخ  رفن  کی  هب  دـین  ضر کـ فـ دریگ .  یم  ارف  ار  عامتجا  همه  هدومن و  خوسر  عامتجا  لد  رد  اسآ  قرب  یمـسج - 
تفر و دهاش  زور  ره  هک  هطقن  نآ  نارسپ  نارتخد و  هک  دومن  روصت  ناوت  یم  ـا  یآ دو ,  زاب شـ زاجنآ  هب  یلاباال  دارفا  ياپ  دروآرد و  داسف 

یم هدیشک  هطقن  نآ  هب  توهش ,  نایغط  ياضتقم  هب  زین  نانآ  هک  نیاای  دننامب ,  كاپ  نوصم و  دنتـسه  هنال  نآ  هب  فرح  یهورگ مـنـ دمآ 
لـصا ریگیپ  يارجا  تفگ  ناوت  یم  هک  تساـج  ـنـ یا ددرگ .  یم  رت  غاد  نآ  رازاـب  هدرک و  ادـیپ  شرتسگ  داـسف  هریادزور  هب  زور  دـنوش و 

رد توکس  ; و  دننک یم  یگدنز  رگیدکی  رانک  رد  نآ  دارفا  هک  تسا  یعامتجا  تدا  نماض سـعـ یعامتجاو  یقالخا  ياهفارحنا  اب  هزرابم 
کی تقی  رد حـقـ تخاس .  ادـج  هعماج  باسح  زا  اردرف  باسح  ناوت  یمن  زگره  تسا و  گرزب  یهاـنگ  طـلغ و  دـسافم ,  هاـنگ و  ربارب 

زا ام  هک  دوش  هناهب  دارفا  يدازآ  لصا  دیابن  ـز  گر دیامن و هـ یم  عافد  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یعامتجا  دوخ و  قوقح  زا  زرابم ,  درف 
يدازآ بلس  هک  تسا  مرتحم  اجنآ  ات  دارفا  يدازآ  هک  میشاب  هتـشاد  نامیا  هجوت و  هتکن  نیا  هب  دیاب  مینک و  یلاخ  هناش  یناسنا  هفیظو  نیا 

هب تسا  ینامـسآ  باتک  نیا  ياهیگژیو  زا  هک  یـصاخ  ینیب  عقاو  اب  نآر مـجـیـد  قـ دنکفین .  رطخ  هب  ار  هعماج  حلاصم  دنکن و  نارگید  زا 
ناراکمتـس هبا  هک تـنـهـ دیزیهرپب  يا  هنتف  زا  هصاخ و  مکنم  اوملظ  نیذلا  نبیـصت  هنتف ال  اوقتا  و  دیامر :  هدر و مـی فـ هراشا کـ تقیقح  نیا 

نارای زا  یک  ار یـ لاو  ـ ـس ـن  یا 1)عـیـن   ( . ) دـندرک رایتخا  توکـس  نارگید  هک  ارچ  تفرگ ;  دـهاوخ  ارف  ار  همه  هکلب  دـسر (  یمن  امش 
یگرزب یتشک  ناسب  ام  عامتجا   : تسا نیا  نآ  ـه  ـصال در کـه خـ حر کـ ار مـطـ یلثم  وا  خساپ  رد  ربمایپ  دیـسرپ ,  شترـضح  زا  مرکا  ربمایپ 

دشاب یم  دازآ  راتخم و  هار  یط  رد  نانیش  ـ نر زا سـ يدر  هـر فـ دراد .  هارمهزین  ینانیشنرس  هدش و  لمح  یتراجت  ياهالاک  نآ  رد  هک  تسا 
هطقن نم  دیوگب :  خساپ  ماقم  ردو  دـنک  خاروس  ار  دوخ  ياپ  ریز  ای  یتشک و  ـه  ند يدر بـ يدازآ فـ شـشوپ  ریز  دـناوت  یمنزگره  وا  یلو  , 

هتفر ـ یذ در پـ ـن فـ یا زا  یباوـج  نینچ  هک  یتروـص  رد  تسا ,  هتفرگ  رارق  نم  ياـپ  ریز  هـک  مـهد  یم  رارق  فرـصت  دروـم  ار  یتـشک  زا  يا 
رطخ هب  ار  یتراجت  ياهالاک  نانیشنرس و  همه  تشو  ـ نر لمع سـ نیا  اب  وا  هکلب  دنکفا ,  یمن  رطخ  هب  ار  نتشیوخ  تمالس  اهنتاریز  تسین ; 

یم یتشک  نیا  نانیـشنرس  هعماـج  دارفا  تسا ;  یتشک  ناـسب  زین  اـم  هعما  جـ دـهد .  یم  قوس  یتسین  يدوباـن و  يوس  هب  ار  همه  هدـنکفا و 
هرا ـ برد مال  ـ سا شور  دومنادج .  عامتجا  زا  ار  درف  باسح  ناوت  یمن  زگره  دنمیهـس و  کیرـش و  رگیدکی  عفن  ررـض و  رد  نانآ  دنـشاب ; 

مرتحم اجنآ  ات  يدازآ  زورما  ناهج  رد  دراد ,  یقی  توافت حـقـ کی  ناهج  زورما  ياهبتکم  شور  اـب  يدرف  ياـهیدازآ  ندرم  ـ ـش مر  مـحـتـ
رب ددرگ و  مامت  صخش  نآ  دوخ  ررض  هب  دنچ  ره  دتفن -  رطخ  هب  نارگید  عفانم  ددرگ و  عامتجا نـ هجوتم  يررض   , درف هیحان  زا  هک  تسا 

طوقـس دـشابن و  نارگید  محازم  هک  تسا  مرتـحم  اـجنآ  اـت  يدرف  يدازآ  مالـسا  رد  یلو  دزاـس .  دراو  ریذـپان  ناربـج  هـمطل  وا  تداـعس 
وا یتخبدـب  بجوم  هک  دـهدن  ماجنا  يراکو  دـنکن  دراو  يا  همطل  زین  شدوخ  تداعـس  هب  نینچمه  دزاـسن ;  مهارف  ار  عاـمتجا  یگدولآو 

يدازآ شـشو  رد پـ برغ  ناهج  تسا و  دازآ  جـیار و  تادوجوم  عاونا  شتـسرپ  یتسرپ و  تب  هب  شیارگ  زورما  ناـهج  رد  ـالثم  ددرگ . 
هئطخت تخـس  تسا  هدـننک  شتـسرپ  طوقـس  در و  طاطحنا فـ هیام  هک  ار  یلمع  نینچ  مالـسا  یلو  دـنک ,  یمن  هئطخت  ار  لـمع  نیا  يدرف 

کین و ياهراک  هب  مدرم  توعد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددرگ  یم  ـی  لا ـمـ عا نینچ  ماجنا  زا  عنام  رتشیب  هچ  ره  راـشف  اـب  هدرک و 
نایب مرن و  ناـبز  اـب  هک  تسا  نیا  تسا  مدرم  هدوت  هب  طوبرم  هچنآ  تسا .  یبتارم  تاـجرد و  ياراد  تشز ,  ياـهراکزا  ناـنآ  نتـشادزاب 

دنناوت یم  یتح  دنهد  ریثات  لامتحا  رگا  دـنراد و  زاب  هان  ـب بـد گـ قاو زاار عـ نا  ـ نآ ـنـد و  هد زرد  ـ نا دـنپ و  ار  دوخ  ینید  ناردارب  نیـشنلد 
تاجرد اما  دـنک ,  یمن  جرم  جره و  داجیا  زگره  یمومع  تراظن  داسف و  اب  هزرابم  عون  نیا  دـننک .  عطق  ناـنآ  اـب  ار  دوخ  هناتـسودطباور 

ربمایپ نامز  دننا  یمالسا و مـ تموکح  رظن  ریز  دیاب  راکهانگدارفا )  هرابرد  یهلا  دودح  اهرفیک و  تازاجم و  يارجا  دننام  نیا (  زا  رتالاب 
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 . دیامن مادقا  هنارسدوخ  یمومع  تراظن  يارجا  رد  درادن  قح  يداعدرف  چیه  دریگ و  ماجنا 

رما ـل مـخـتـلـف  حار هـب مـ ـه  جو ـا تـ بآ ـــــــ؟  جر نـمـی کـنـد جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو سـ
هدرم هعماج  کی  تروص  زا  عامتجا  هکلب  دوش  یمن  دیلوت  عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودـح و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب 

هب هدمآ  نوریب  کیرحت  دقافو 

شسرپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـل مـخـتـلـف  حار هب مـ ـه  جو ـا تـ بآ ـــــــ؟  جر نـمـی کـنـد جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو سـ
کیرحت دقافو  هدرم  هعماج  کی  تروص  زا  عامتجا  هکلب  دوش  یمن  دـیلوت  عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودـح و  و 

 . تسا رگیدکی  راتفر  هب  تبسن  هعماج  داحآ  یتوافت  یبزا  یشان  جرم  جره و  ددرگ .  یم  لیدبت  هدنز  هعماج  کی  هب  هدمآ  نوریب 

خساپ

رما ـل مـخـتـلـف  حار هـب مـ ـه  جو ـا تـ بآ ـــــــ؟  جر نـمـی کـنـد جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو سـ
هدرم هعماج  کی  تروص  زا  عامتجا  هکلب  دوش  یمن  دیلوت  عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودـح و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب 

هب هدمآ  نوریب  کیرحت  دقافو 

شسرپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـل مـخـتـلـف  حار هب مـ ـه  جو ـا تـ بآ ـــــــ؟  جر نـمـی کـنـد جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو سـ
کیرحت دقافو  هدرم  هعماج  کی  تروص  زا  عامتجا  هکلب  دوش  یمن  دـیلوت  عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودـح و  و 

 . تسا رگیدکی  راتفر  هب  تبسن  هعماج  داحآ  یتوافت  یبزا  یشان  جرم  جره و  ددرگ .  یم  لیدبت  هدنز  هعماج  کی  هب  هدمآ  نوریب 

خساپ

زا یهن  فورعم و  هب  رما  یعا (  ـتـمـ جا گرزب  هفیظوود  نیا  هک  دنشاب  یتما  دیاب  ناناملسم  نایم  رد  دیوگ :  یم  نارمع  لآ  هرو  ـ ـس ـه 47  یآ
بیترت نیا  هب  ار و  اهنآ  همه  هن  دهد  یم  لیکشت  ار  ناناملسم  تیعمج  زا  یضعب  دنشاب  یتما  دیاب  اهنآ  نایم  زا  دیوگ  یم  هکنیا  دنهد  ماجنا  ار  رکنم ) 

شسرپ

یهن فورعم و  هب  رما  یعا (  ـتـمـ جا گرزب  هفیظوود  نیا  هک  دنـشاب  یتما  دیاب  ناناملـسم  نایم  رد  دیوگ :  یم  نارمع  لآ  هرو  ـ ـس ـه 47  یآ
ار و اهنآ  همه  هن  دهد  یم  لیکشت  ار  ناناملسم  تیعمج  زا  یضعب  دنشاب  یتما  دیاب  اهنآ  نایم  زا  دیوگ  یم  هکنیا  دنهد  ماجنا  ار  رکنم )  زا 

هروس زا  نینچمه  هروس و  نیمه  هیآ 110  زا  اما  تسا  یصاخ  هفئاط  هفیظو  هکلب  تشاد  دهاوخن  ـی  مو هبنج عـمـ هفیظو  نیا  بیترت  نیا  هب 
دراد یمومع  هبنج  هفیظوود  نیا  هک  دیآ  یمرب  رصعلاو 

خساپ

دـشاب و نار  ـگـ ید لا  ـمـ عا ـر  ظا ییاهنت نـ هب  تسا  فظوم  سک  ره  هک  يدرف  هلحرم  یکی  دراد :  هلحرم  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
رگیدـکی اـب  دـنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  یعاـمتجا  ياـهیناماسبان  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  دـنفظوم  یتـما  هـک  یعمج  هتـسد  هـلحرم  يرگید 

اما ـت  ـسا درف  ییاناوت  هب  دودحم  نآ  عاعـش  اعبط  دراد  يدرف  هبنج  نوچ  تسا و  مدرم  مومع  هفیظو  لوا  تمـسق  دننک .  یعاسم  کیرـشت 
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تموکح نووش  زا  اعبط  عیسو ,  نآ  تردق  عاعش  دراد و  یعمج  هتـسد  هبنج  نوچ  دریگ و  یم  دوخ  هب  ییافک  بجاو  لکـش  مود  تمـسق 
ددرگ یم  بوسحم  یمالسا  نیناوق  ياهراکهاش  زا  قح ,  يوس  هب  توعد  داسف و  اب  هزرابم  زا  لکش  ود  نیا  دوش ,  یم  بوسحم  یمالسا 

.

رد بـا  تسا .  هدراذگ  زاب  الماک  یگدنز ,  هویش  هار و  باختنارد  ار  وا  تسد  هدیرفآ و  دازآ  ار  وا  شنیرفآ  هاگتسد  هک  تسا  نیا  ناسنا  تاراختفا  زا 
ياهراک زاو  دننک  توعد  يا نـیـک  ـ هرا هب کـ ار  رگیدمه  نامیا  اب  دارفا  هک  دهد  یم  روتسد  مالسا  هنوگچ   , یلـصا نینچ  ـتـن  فر نـظـر گـ

اب دب 

شسرپ

هدراذگ زاب  الماک  یگدـنز ,  هویـش  هار و  باختنارد  ار  وا  تسد  هدـیرفآ و  دازآ  ار  وا  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  ناسنا  تاراختفا  زا 
دننک توعد  يا نـیـک  ـ هرا هب کـ ار  رگیدمه  نامیا  اب  دارفا  هک  دهد  یم  روتسد  مالسا  هنوگچ   , یلصا نینچ  ـتـن  فر رد نـظـر گـ بـا  تسا . 

تـسین هعماج  دارفا  اهناسنا و  زا  يدازآ  بلـس  هیام  رکن ,  زا مـ یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  ود  يارجا  اـیآ  دـنرادب ؟  زاـب  دـب  ياـهراک  زاو 
؟  دوش یمن  جرم  جره و  لالتخاراچد و  یعامتجا  تاماظن  دننک  مایق  يا  هفیظو  نینچ  هب  مدرم  همه  رگا  نیا ,  زا  هتشذگ  ؟

خساپ

هب دارفا  ییام  ـنـ هار تو و  ـ عد نامه  دـنور ,  یمرامـش  هب  مالـسا  یعاـمتجا  گرزب  نکر  ود  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دوصقم 
 , زا هـمـه پـیـش  تسا .  یقالخا  یعامتجا و  ياهفارحنا  عاونا  اب  هزرابم  تشز و  ياهراک  زا  نانآ  نتـشادزاب  دـنمدوس و  کین و  ياـهراک 

کی ار  همه  تشونرـس  دـنراد و  لماک  یگتـس  مه هـمـبـ اب  همهالومعم  نآ  دارفا  هک  یعامتجا  رد  لصا  ود  نیا  يارجا  ایآ  هک  ـد  ید ـد  یا بـ
رطاخ هب  تروص  نیا  رد  دیاب  دـشاب ,  عامتجا  عفن  هب  یلـصا  نی  يار چـنـ ـ جا ها  ـ گر هـ هن ؟  ای  تسه  هعماجدوس  هب  دـهد ,  یم  لیکـشت  زیچ 

راصعا رد  ناسنا  یگد  ـ نز هو  ـیـ ـش تخاس .  دودـحم  لصا  نیا  بوچراـهچ  رد  ار  دارفا  يدازآ  تساـک و  يدرف  يدازآ  زا  نآ  مهم  دـیاوف 
کیرـشت یگتـسبمه و  ابیرقت  دوب و  اـهلگن  ـل جـ خاد ـهـا و  هو فاکـشو کـ اـهراغ  نورد  رد  یکچوک  رایـسب  تاـعامتجا  لکـش  هب  نهک 
رگیدـکی هب  دارفا  تشونرـس  ـی کـه  گد ـ نز رد چـنـیـن  درک .  یمن  تموـکح  ناـنآ  تاـعامتجا  رب  یعاـمتجا  نواـعت  طاـبترا و  یعاـسم و 

اب یعمج  هتـسد  یگدـنز  هویـش  رد  یلو  دـسرن .  رظن  هب  يرورـض  فارحنا  زا  يریگولج  داسفاب و  هزراـبم  دـیاش  درادـن ,  یگتـسب  نادـنچ 
عون ـن  یا رد  ار  ـ یز تسا .  ریذـپان  باـنتجا  ریطخ  هفیظو  کـی  کـین ,  ياـهراک  هب  مدرم  توعد  داـسف و  اـب  هزراـبم  كرتـشم ,  تشوـنرس 

مکحم و نانآ  نایم  رد  نانچنآ  طابترا  تدحو و  دنویپ  دنیآ و  یمرد  هداوناخ  کی  ياضعا  تروص  هب  عامتجا  کی  دارفا  همه  یگدـنز , 
ادج نارگید  دب  بوخ و  لامعا  جیاتن  زا  ار  دوخ  دنک و  زاب  يا  هناگادج  باسح  دوخ  يارب  دـناوت  یمن  يدرف  چـیه  هک  ددرگ  یم  راوتـسا 
درف کی  لـمع  هجیتن  هدوب و  میهـس  كرـش و  ـالماک  رگیدـکی  لاـمعا  ناـیز  دوس و  رد  دارفا ,  ماـمت  یعاـمتجا  رد چـنـیـن  دـنک .  ضرف 

هنحـص رگاشامت  دـناوت  یمن  دـنک -  روصت  عاـمتجا  زا  رود  ار  دوخ  مه  هچ  ره  يدرف -  چـیه  هک  تساـجنیا  دوش .  یم  دارفا  همه  ریگنماد 
يراکفالخ رثا  ربرگا  هک  تسا  طاـبترا  دـنویپ و  نیمه  يور  درادـب ;  رود  رگید  دارفا  ياـهراک  ناـیز  دوسزا و  ار  دوخ  ددرگ و  یگد  ـ نز

 . دـش دـنهاوخ  رثاـتم  نآ  ربارب  رد  همه  هتفر و  همه  مشچ  هـب  نآدود  دـش ,  دراو  یعاـمتجا  رکیپ  رب  یگنهرف  اـی  يداـصتقا  هبرـض  یخرب , 
رد روتلا  بورکیم  هاگره  دریگ  زین مـی  ار  نارگید  نماد  هاوخان -  هاوخ  هک -  تسا  يرادریگاو  ياهیرامیب  ناسب  یقال ,  ـ خا يا  ـهـ فار ـحـ نا

تروص نیاریغ  رد  تشادزاب و  رامیب  نآ  اب  ترشاعم  زا  ار  نارگید  دوم و  زاغآ نـ نآ  دض  رب  يریگیپ  هزرابم  دیاب  اروف  دش ,  ادیپ  يا  هطقن 
يرامیب ناسب  یحور -  يرکف و  یگدولآ  عون  ره  یعامتجا و  یقالخا و  فارحنا  نینچم ,  هـ دریگ .  یم  ارف  ار  اهروشک  ای  روشک و  همه  , 

هنال تروص  هب  ار  دوخ  هناخ  رفن  کی  هب  دـین  ضر کـ فـ دریگ .  یم  ارف  ار  عامتجا  همه  هدومن و  خوسر  عامتجا  لد  رد  اسآ  قرب  یمـسج - 
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تفر و دهاش  زور  ره  هک  هطقن  نآ  نارسپ  نارتخد و  هک  دومن  روصت  ناوت  یم  ـا  یآ دو ,  زاب شـ زاجنآ  هب  یلاباال  دارفا  ياپ  دروآرد و  داسف 
یم هدیشک  هطقن  نآ  هب  توهش ,  نایغط  ياضتقم  هب  زین  نانآ  هک  نیاای  دننامب ,  كاپ  نوصم و  دنتـسه  هنال  نآ  هب  فرح  یهورگ مـنـ دمآ 

لـصا ریگیپ  يارجا  تفگ  ناوت  یم  هک  تساـج  ـنـ یا ددرگ .  یم  رت  غاد  نآ  رازاـب  هدرک و  ادـیپ  شرتسگ  داـسف  هریادزور  هب  زور  دـنوش و 
رد توکس  ; و  دننک یم  یگدنز  رگیدکی  رانک  رد  نآ  دارفا  هک  تسا  یعامتجا  تدا  نماض سـعـ یعامتجاو  یقالخا  ياهفارحنا  اب  هزرابم 

کی تقی  رد حـقـ تخاس .  ادـج  هعماج  باسح  زا  اردرف  باسح  ناوت  یمن  زگره  تسا و  گرزب  یهاـنگ  طـلغ و  دـسافم ,  هاـنگ و  ربارب 
زا ام  هک  دوش  هناهب  دارفا  يدازآ  لصا  دیابن  ـز  گر دیامن و هـ یم  عافد  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یعامتجا  دوخ و  قوقح  زا  زرابم ,  درف 

يدازآ بلس  هک  تسا  مرتحم  اجنآ  ات  دارفا  يدازآ  هک  میشاب  هتـشاد  نامیا  هجوت و  هتکن  نیا  هب  دیاب  مینک و  یلاخ  هناش  یناسنا  هفیظو  نیا 
هب تسا  ینامـسآ  باتک  نیا  ياهیگژیو  زا  هک  یـصاخ  ینیب  عقاو  اب  نآر مـجـیـد  قـ دنکفین .  رطخ  هب  ار  هعماج  حلاصم  دنکن و  نارگید  زا 

ناراکمتـس هبا  هک تـنـهـ دیزیهرپب  يا  هنتف  زا  هصاخ و  مکنم  اوملظ  نیذلا  نبیـصت  هنتف ال  اوقتا  و  دیامر :  هدر و مـی فـ هراشا کـ تقیقح  نیا 
نارای زا  یک  ار یـ لاو  ـ ـس ـن  یا 1)عـیـن   ( . ) دـندرک رایتخا  توکـس  نارگید  هک  ارچ  تفرگ ;  دـهاوخ  ارف  ار  همه  هکلب  دـسر (  یمن  امش 

یگرزب یتشک  ناسب  ام  عامتجا   : تسا نیا  نآ  ـه  ـصال در کـه خـ حر کـ ار مـطـ یلثم  وا  خساپ  رد  ربمایپ  دیـسرپ ,  شترـضح  زا  مرکا  ربمایپ 
دشاب یم  دازآ  راتخم و  هار  یط  رد  نانیش  ـ نر زا سـ يدر  هـر فـ دراد .  هارمهزین  ینانیشنرس  هدش و  لمح  یتراجت  ياهالاک  نآ  رد  هک  تسا 
هطقن نم  دیوگب :  خساپ  ماقم  ردو  دـنک  خاروس  ار  دوخ  ياپ  ریز  ای  یتشک و  ـه  ند يدر بـ يدازآ فـ شـشوپ  ریز  دـناوت  یمنزگره  وا  یلو  , 

هتفر ـ یذ در پـ ـن فـ یا زا  یباوـج  نینچ  هک  یتروـص  رد  تسا ,  هتفرگ  رارق  نم  ياـپ  ریز  هـک  مـهد  یم  رارق  فرـصت  دروـم  ار  یتـشک  زا  يا 
رطخ هب  ار  یتراجت  ياهالاک  نانیشنرس و  همه  تشو  ـ نر لمع سـ نیا  اب  وا  هکلب  دنکفا ,  یمن  رطخ  هب  ار  نتشیوخ  تمالس  اهنتاریز  تسین ; 

یم یتشک  نیا  نانیـشنرس  هعماـج  دارفا  تسا ;  یتشک  ناـسب  زین  اـم  هعما  جـ دـهد .  یم  قوس  یتسین  يدوباـن و  يوس  هب  ار  همه  هدـنکفا و 
هرا ـ برد مال  ـ سا شور  دومنادج .  عامتجا  زا  ار  درف  باسح  ناوت  یمن  زگره  دنمیهـس و  کیرـش و  رگیدکی  عفن  ررـض و  رد  نانآ  دنـشاب ; 

مرتحم اجنآ  ات  يدازآ  زورما  ناهج  رد  دراد ,  یقی  توافت حـقـ کی  ناهج  زورما  ياهبتکم  شور  اـب  يدرف  ياـهیدازآ  ندرم  ـ ـش مر  مـحـتـ
رب ددرگ و  مامت  صخش  نآ  دوخ  ررض  هب  دنچ  ره  دتفن -  رطخ  هب  نارگید  عفانم  ددرگ و  عامتجا نـ هجوتم  يررض   , درف هیحان  زا  هک  تسا 

طوقـس دـشابن و  نارگید  محازم  هک  تسا  مرتـحم  اـجنآ  اـت  يدرف  يدازآ  مالـسا  رد  یلو  دزاـس .  دراو  ریذـپان  ناربـج  هـمطل  وا  تداـعس 
وا یتخبدـب  بجوم  هک  دـهدن  ماجنا  يراکو  دـنکن  دراو  يا  همطل  زین  شدوخ  تداعـس  هب  نینچمه  دزاـسن ;  مهارف  ار  عاـمتجا  یگدولآو 

يدازآ شـشو  رد پـ برغ  ناهج  تسا و  دازآ  جـیار و  تادوجوم  عاونا  شتـسرپ  یتسرپ و  تب  هب  شیارگ  زورما  ناـهج  رد  ـالثم  ددرگ . 
هئطخت تخـس  تسا  هدـننک  شتـسرپ  طوقـس  در و  طاطحنا فـ هیام  هک  ار  یلمع  نینچ  مالـسا  یلو  دـنک ,  یمن  هئطخت  ار  لـمع  نیا  يدرف 

کین و ياهراک  هب  مدرم  توعد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددرگ  یم  ـی  لا ـمـ عا نینچ  ماجنا  زا  عنام  رتشیب  هچ  ره  راـشف  اـب  هدرک و 
نایب مرن و  ناـبز  اـب  هک  تسا  نیا  تسا  مدرم  هدوت  هب  طوبرم  هچنآ  تسا .  یبتارم  تاـجرد و  ياراد  تشز ,  ياـهراکزا  ناـنآ  نتـشادزاب 

دنناوت یم  یتح  دنهد  ریثات  لامتحا  رگا  دـنراد و  زاب  هان  ـب بـد گـ قاو زاار عـ نا  ـ نآ ـنـد و  هد زرد  ـ نا دـنپ و  ار  دوخ  ینید  ناردارب  نیـشنلد 
تاجرد اما  دـنک ,  یمن  جرم  جره و  داجیا  زگره  یمومع  تراظن  داسف و  اب  هزرابم  عون  نیا  دـننک .  عطق  ناـنآ  اـب  ار  دوخ  هناتـسودطباور 

ربمایپ نامز  دننا  یمالسا و مـ تموکح  رظن  ریز  دیاب  راکهانگدارفا )  هرابرد  یهلا  دودح  اهرفیک و  تازاجم و  يارجا  دننام  نیا (  زا  رتالاب 
 . دیامن مادقا  هنارسدوخ  یمومع  تراظن  يارجا  رد  درادن  قح  يداعدرف  چیه  دریگ و  ماجنا 

کـنـد نـمـی  جر  ـ مو جر  هـ دا  ـجـ یا فور  مـعـ بـه  ـر  ما ـا  یآ  : لاو سـ
ـا بآ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟

لوت عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودح و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـل مـخـتـلـف  حار هب مـ ـه  جو تـ

شسرپ
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ـه جو ـا تـ بآ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  نـمـی کـنـد جر  جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  بـه مـعـ ـر  ما ـا  یآ  : لاو سـ
هکلب دوش  یمن  دیلوت  عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودح و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـل مـخـتـلـف  حار هب مـ

یتوافت یبزا  یـشان  جرم  جره و  ددرگ .  یم  لیدبت  هدنز  هعماج  کی  هب  هدمآ  نوریب  کیرحت  دقافو  هدرم  هعماج  کی  تروص  زا  عامتجا 
 . تسا رگیدکی  راتفر  هب  تبسن  هعماج  داحآ 

خساپ

جر نـمـی کـنـد؟ جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو سـ

شسرپ

جر نـمـی کـنـد؟ جر و مـ دا هـ ـجـ یا فور  ـر بـه مـعـ ما ـا  یآ  : لاو سـ

خساپ

یمن دیلوت  عام  ـتـ جا رد  جرم  جره و  اهنت  هن  کی  ره  تاررقم  دودح و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـل مـخـتـلـف  حار هب مـ ـه  جو بـا تـ
یـشان جرم  جره و  ددرگ .  یم  لیدـبت  هدـنز  هعماج  کی  هب  هدـمآ  نوریب  کیرحت  دـقافو  هدرم  هعماج  کی  تروص  زا  عامتجا  هکلب  دوش 

 . تسا رگیدکی  راتفر  هب  تبسن  هعماج  داحآ  یتوافت  یبزا 

؟ تساجک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زرم 

شسرپ

؟ تساجک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زرم 

خساپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  تقو  کـی  تسیچ ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  هک  تسا  نـیا  رادـم  ریاد  لـصا  نـیا 
یهن دیاب  اجنیا  امش  دزادنیب . دیابن  هچوک ، رد  دزادنایم  ار  هزبرخ  تسوپ  دنکیم ، فیثک  ار  هچوک  هک  یـسک  ًالثم  تسا . یکچوک  عوضوم 
رکنم زا  یهن  يارب  امـش  رگا  الاح  تسین . تسرد  نکن ، ار  راک  نیا  دییوگب  وا  هب  دـیاب  دـینک ، تیادـه  داشرا و  ار  وا  دـیاب  دـینک ، رکنم  زا 

نیا تروص  نیا  رد  دهدیم ، امش  هب  یـسومان  شحف  کی  وا  دینادب  نتخادنا ، هچوک  رد  هزبرخ  تسوپ  رطاخ  هب  ياهلأسم ، نینچ  رد  ندرک 
یعوضوم رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  هک  تسه  مه  تقوکی  دیونشب . یسومان  شحف  کی  امـش  هک  درادن  شزرا  ردقنآ  راک 

اهیزابهـسیسد مامت  تسا ، هداتفا  رطخ  هب  نآرق  دـینیبیم  تسا . لئاق  ناسنا  تیثیح  لام و  ناج و  زا  رتالاب  یتیمها  نآ  يارب  مالـسا  هک  تسا 
نداتفا رطخ  هب  ّدـح  رـس  رد  تسین ، نآرق  لوصا  نآرق و  نداـتفا  رطخ  هب  ّدـح  رـس  رد  تیعـضو  دوش ، هزراـبم  نآرق  اـب  هک  تسا  نیا  يارب 

تیـساسح تیانع و  هزادنا  هچ  تدحو  عوضوم  رد  مالـسا  هک  تسا ، رطخ  رد  یمالـسا  تدحو  ریظن  ياهلأسم  هک  اجنآ  ای  تسا . تلادـع 
؛ دنکیم يزادناهقرفت  نیملسم  نایم  ًامئاد  هک  ینیبیم  ار  نمشد  ۀسیسد  ینیبیم ، ار  نمشد  تسد  دهدیم ، تیمها  نیملسم  تدحو  هب  دراد و 

رطخ رد  میوربآ  تسا ، رطخ  رد  مناج  میوگب  ار  نیا  رگا  هک  نکن ، رکنم  زا  یهن  نزن ، فرح  نکن ، فورعم  هب  رما  ییوگیم  اـجنیا  رد  اـیآ 
یمرتـحم رما  چـیه  يزیچ ، چـیه  دسانـشیمن . زرم  گرزب  لـئاسم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نیارباـنب ، ددنـسپیمن . عاـمتجا  تـسا ،
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. دریگب ار  شیولج  دناوتیمن  دنک ، يربارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دناوتیمن 

؟ تسیچ غیلبت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ غیلبت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

خساپ

اب هتبلا  دـناهناگادج ؛ ۀـلأسم  ود  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  مـه  نآ  هـک  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   » تـسا و هدـمآ  نآرق  رد  هـک  غـیلبت »
هب رما  یلو  تسا . تخانش  ۀلحرم  سپ  تسا ، ندناسر  بوخ  ندناسانش و  ۀلحرم  غیلبت ، دنتسه . ۀلأسم  ود  یلو  دنراد ، یگتـسویپ  رگیدکی 
رما هکنانچمه  تسا ، نیملـسم  ۀمه  يارب  یمومع  ۀفیظو  کی  شدوخ  غیلبت ، تسا . لمع  ارجا و  ۀلحرم  هب  طوبرم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

وا رد  ساسحا  نیا  دـیاب  هک  تسا  نیا  دراد  غیلبت  رظن  زا  ناملـسم  ره  هک  ياهفیظو  تسا . یمومع  ۀـفیظو  کی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
نیا دراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  ناملـسم  ره  هک  ياهفیظو  اما  تسا . مالـسا  ماـیپ  لـماح  شدوخ  ۀـبون  هب  هک  دوشب  ادـیپ 

ققحت لمع و  ۀـلحرم  هب  هعماج  رد  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ماـیپ  نیا  ۀـیرجم  ةّوق  ءزج  يرجم و  هک  دـشاب  وا  رد  ساـسحا  نیا  دـیاب  هک  تسا 
. رگید بلطم  غیلبت  تسا و  بلطم  کی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نیا  دناشوپب . تینیع  سابل  نآ  هب  دناسرب و 

؟ تسیچ دوشیم  یناوخهضور  سلاجم  رد  هک  یتافیرحت  لباقم  رد  مدرم  تیلوئسم 

شسرپ

؟ تسیچ دوشیم  یناوخهضور  سلاجم  رد  هک  یتافیرحت  لباقم  رد  مدرم  تیلوئسم 

خساپ

و دـینادیم ـ  دـیمهفیم و  هک  یتـقو  تسا . بجاو  همه  رب  رکنم  زا  یهن  هک  تسا  نیا  تیلوؤـسم  کـی  دـنراد . مدرم  گرزب ، تیلوؤـسم  ود 
تسا یلیامت  نیا  رگید  دینک و  هزرابم  دیاب  هکلب  تسا ، مارح  هک  دینیـشنب ، سلجم  نآ  رد  دیابن  تسا ، غورد  هک  دننادیم ـ  مه  بلغا  مدرم 
البرک دنکیم . البرک  ناوخهضور  نالف  دوشب . البرک  دیاب  دریگب ، دیاب  سلجم  دنراد ، سلجم  ندناریگ  هب  نیعمتسم  اهسلجم و  بحاص  هک 

ناتحور هملک  کی  رد  رگا  هک  يروط  هب  دـیایب ، الاب  ناترکف  حطـس  فراـعم و  دیونـشب و  ار  تسار  ۀـضور  دـیاب  امـش  هچ !؟ ینعی  دـنکیم 
نینچ کی  رگا  دش ]، يراج   ] سگم لاب  ردق  هب  ولو  ياهرذ ، ولو  یکـشا  و  درک ، یگنهامه  یلع  نبنیـسح  حور  اب  ینعی  درک ، ادیپ  زازتها 

زا هک  یکشا  اما  تسامش . يارب  یگرزب  ماقم  ًاعقاو  دیایب ، نوریب  امـش  مشچ  زا  یلع  نب  نیـسح  اب  امـش  حور  یگنهامه  تلاح  رد  یکـشا 
. درادن شزرا  دشاب  مه  ایرد  کی  رگا  دیایب ، امش  مشچ  زا  دهاوخب  ندرک  یباّصق  هار 

؟ تساجک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زرم 

شسرپ

؟ تساجک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زرم 
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خساپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  تقو  کـی  تسیچ ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  هک  تسا  نـیا  رادـم  ریاد  لـصا  نـیا 
یهن دیاب  اجنیا  امش  دزادنیب . دیابن  هچوک ، رد  دزادنایم  ار  هزبرخ  تسوپ  دنکیم ، فیثک  ار  هچوک  هک  یـسک  ًالثم  تسا . یکچوک  عوضوم 
رکنم زا  یهن  يارب  امـش  رگا  الاح  تسین . تسرد  نکن ، ار  راک  نیا  دییوگب  وا  هب  دـیاب  دـینک ، تیادـه  داشرا و  ار  وا  دـیاب  دـینک ، رکنم  زا 

نیا تروص  نیا  رد  دهدیم ، امش  هب  یـسومان  شحف  کی  وا  دینادب  نتخادنا ، هچوک  رد  هزبرخ  تسوپ  رطاخ  هب  ياهلأسم ، نینچ  رد  ندرک 
یعوضوم رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  هک  تسه  مه  تقوکی  دیونشب . یسومان  شحف  کی  امـش  هک  درادن  شزرا  ردقنآ  راک 

اهیزابهـسیسد مامت  تسا ، هداتفا  رطخ  هب  نآرق  دـینیبیم  تسا . لئاق  ناسنا  تیثیح  لام و  ناج و  زا  رتالاب  یتیمها  نآ  يارب  مالـسا  هک  تسا 
نداتفا رطخ  هب  ّدـح  رـس  رد  تسین ، نآرق  لوصا  نآرق و  نداـتفا  رطخ  هب  ّدـح  رـس  رد  تیعـضو  دوش ، هزراـبم  نآرق  اـب  هک  تسا  نیا  يارب 

تیـساسح تیانع و  هزادنا  هچ  تدحو  عوضوم  رد  مالـسا  هک  تسا ، رطخ  رد  یمالـسا  تدحو  ریظن  ياهلأسم  هک  اجنآ  ای  تسا . تلادـع 
؛ دنکیم يزادناهقرفت  نیملسم  نایم  ًامئاد  هک  ینیبیم  ار  نمشد  ۀسیسد  ینیبیم ، ار  نمشد  تسد  دهدیم ، تیمها  نیملسم  تدحو  هب  دراد و 

رطخ رد  میوربآ  تسا ، رطخ  رد  مناج  میوگب  ار  نیا  رگا  هک  نکن ، رکنم  زا  یهن  نزن ، فرح  نکن ، فورعم  هب  رما  ییوگیم  اـجنیا  رد  اـیآ 
یمرتـحم رما  چـیه  يزیچ ، چـیه  دسانـشیمن . زرم  گرزب  لـئاسم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نیارباـنب ، ددنـسپیمن . عاـمتجا  تـسا ،

. دریگب ار  شیولج  دناوتیمن  دنک ، يربارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دناوتیمن 

؟ تساجک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زرم 

شسرپ

؟ تساجک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زرم 

خساپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  تقو  کـی  تسیچ ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  هک  تسا  نـیا  رادـم  ریاد  لـصا  نـیا 
یهن دیاب  اجنیا  امش  دزادنیب . دیابن  هچوک ، رد  دزادنایم  ار  هزبرخ  تسوپ  دنکیم ، فیثک  ار  هچوک  هک  یـسک  ًالثم  تسا . یکچوک  عوضوم 
رکنم زا  یهن  يارب  امـش  رگا  الاح  تسین . تسرد  نکن ، ار  راک  نیا  دییوگب  وا  هب  دـیاب  دـینک ، تیادـه  داشرا و  ار  وا  دـیاب  دـینک ، رکنم  زا 

نیا تروص  نیا  رد  دهدیم ، امش  هب  یـسومان  شحف  کی  وا  دینادب  نتخادنا ، هچوک  رد  هزبرخ  تسوپ  رطاخ  هب  ياهلأسم ، نینچ  رد  ندرک 
یعوضوم رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  هک  تسه  مه  تقوکی  دیونشب . یسومان  شحف  کی  امـش  هک  درادن  شزرا  ردقنآ  راک 

اهیزابهـسیسد مامت  تسا ، هداتفا  رطخ  هب  نآرق  دـینیبیم  تسا . لئاق  ناسنا  تیثیح  لام و  ناج و  زا  رتالاب  یتیمها  نآ  يارب  مالـسا  هک  تسا 
نداتفا رطخ  هب  ّدـح  رـس  رد  تسین ، نآرق  لوصا  نآرق و  نداـتفا  رطخ  هب  ّدـح  رـس  رد  تیعـضو  دوش ، هزراـبم  نآرق  اـب  هک  تسا  نیا  يارب 

تیـساسح تیانع و  هزادنا  هچ  تدحو  عوضوم  رد  مالـسا  هک  تسا ، رطخ  رد  یمالـسا  تدحو  ریظن  ياهلأسم  هک  اجنآ  ای  تسا . تلادـع 
؛ دنکیم يزادناهقرفت  نیملسم  نایم  ًامئاد  هک  ینیبیم  ار  نمشد  ۀسیسد  ینیبیم ، ار  نمشد  تسد  دهدیم ، تیمها  نیملسم  تدحو  هب  دراد و 

رطخ رد  میوربآ  تسا ، رطخ  رد  مناج  میوگب  ار  نیا  رگا  هک  نکن ، رکنم  زا  یهن  نزن ، فرح  نکن ، فورعم  هب  رما  ییوگیم  اـجنیا  رد  اـیآ 
یمرتـحم رما  چـیه  يزیچ ، چـیه  دسانـشیمن . زرم  گرزب  لـئاسم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نیارباـنب ، ددنـسپیمن . عاـمتجا  تـسا ،

دریگب ار  شیولج  دناوتیمن  دنک ، يربارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دناوتیمن 

؟ تسیچ غیلبت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 
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شسرپ

؟ تسیچ غیلبت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

خساپ

اب هتبلا  دـناهناگادج ؛ ۀـلأسم  ود  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  مـه  نآ  هـک  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   » تـسا و هدـمآ  نآرق  رد  هـک  غـیلبت »
هب رما  یلو  تسا . تخانش  ۀلحرم  سپ  تسا ، ندناسر  بوخ  ندناسانش و  ۀلحرم  غیلبت ، دنتسه . ۀلأسم  ود  یلو  دنراد ، یگتـسویپ  رگیدکی 
رما هکنانچمه  تسا ، نیملـسم  ۀمه  يارب  یمومع  ۀفیظو  کی  شدوخ  غیلبت ، تسا . لمع  ارجا و  ۀلحرم  هب  طوبرم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

وا رد  ساسحا  نیا  دـیاب  هک  تسا  نیا  دراد  غیلبت  رظن  زا  ناملـسم  ره  هک  ياهفیظو  تسا . یمومع  ۀـفیظو  کی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
نیا دراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  ناملـسم  ره  هک  ياهفیظو  اما  تسا . مالـسا  ماـیپ  لـماح  شدوخ  ۀـبون  هب  هک  دوشب  ادـیپ 

ققحت لمع و  ۀـلحرم  هب  هعماج  رد  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ماـیپ  نیا  ۀـیرجم  ةّوق  ءزج  يرجم و  هک  دـشاب  وا  رد  ساـسحا  نیا  دـیاب  هک  تسا 
. رگید بلطم  غیلبت  تسا و  بلطم  کی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نیا  دناشوپب . تینیع  سابل  نآ  هب  دناسرب و 

؟ تسیچ غیلبت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ غیلبت  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قرف 

خساپ

اب هتبلا  دـناهناگادج ؛ ۀـلأسم  ود  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  مـه  نآ  هـک  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   » تـسا و هدـمآ  نآرق  رد  هـک  غـیلبت »
هب رما  یلو  تسا . تخانش  ۀلحرم  سپ  تسا ، ندناسر  بوخ  ندناسانش و  ۀلحرم  غیلبت ، دنتسه . ۀلأسم  ود  یلو  دنراد ، یگتـسویپ  رگیدکی 
رما هکنانچمه  تسا ، نیملـسم  ۀمه  يارب  یمومع  ۀفیظو  کی  شدوخ  غیلبت ، تسا . لمع  ارجا و  ۀلحرم  هب  طوبرم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

وا رد  ساسحا  نیا  دـیاب  هک  تسا  نیا  دراد  غیلبت  رظن  زا  ناملـسم  ره  هک  ياهفیظو  تسا . یمومع  ۀـفیظو  کی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
نیا دراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  ناملـسم  ره  هک  ياهفیظو  اما  تسا . مالـسا  ماـیپ  لـماح  شدوخ  ۀـبون  هب  هک  دوشب  ادـیپ 

ققحت لمع و  ۀـلحرم  هب  هعماج  رد  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ماـیپ  نیا  ۀـیرجم  ةّوق  ءزج  يرجم و  هک  دـشاب  وا  رد  ساـسحا  نیا  دـیاب  هک  تسا 
. رگید بلطم  غیلبت  تسا و  بلطم  کی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نیا  دناشوپب . تینیع  سابل  نآ  هب  دناسرب و 

؟ دناهدومرف هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما 

شسرپ

؟ دناهدومرف هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما 

خساپ

ُرَمُْعتَو ُِملاظَْملا  ُّدَُرتَو  ُبِساکَْملا  ٌّلَِحتَو  ُبِهاذَْملا  ُنَمَْأتَو  ُِضئارَْفلا  ُماُقت  اِهب  : » دیامرف یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما 
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یم نما  اههار  دوش ، یم  هدـنز  اهروتـسد  ریاس  لصا ، نیا  هلیـسو  هب  ( ] 56 / 5 یفاک ، عورف  « ) ُْرمَْالا ُمیقَتْـسَیَو  ِءادـْعَْالا  َنِم  ُفَصَْتُنیَو  ُضْرْالا 
، دوش یم  هتفرگ  ماقتنا  نانمـشد  زا  ددرگ ، یم  دابآ  نیمز  دوش ، یم  هدـنادرگرب  یلـصا  نابحاص  هب  ملاظم  دوش ، یم  لالح  اهبـسک  ددرگ ،

.[ دوش یم  هار  هب  ور  اهراک 

شسرپ تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  ۀفیظو  ود  نوماریپ  یمالسا  تایاور  هاگدید 

هراشا

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  ۀفیظو  ود  سپ  یمالسا  نید  رد  هاگدید 

خساپ

ببس یهلا و  ضیارف  مامت  يارجا  نماض  ار  نآ  دوشیم و  هدید  مهم  ۀفیظو  ود  نیا  ةرابرد  ياهداعلاقوف  ياهدیکأت  یمالـسا ، تایاور  رد 
ِرَْکنُْملا ِنَع  یهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َرَمَا  ْنَم   » میناوخیم (ص ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  1 ـ درمشیم . تلادع  شرتسگ  ببس  يدابآ و  ّتینما و 

دنک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  یــسک  ( ] ناـیبلا 2/484 عمجم  « ) ِِهباـتِک ُۀَـفیلَخ  َو  ِهللا ، ِلوُسَر  ُۀَـفیلَخ  َو  ِهِضْرَا ، یف  ِهللا  ُۀَـفیلَخ  َوُـهَف 
نآ زا  يرگید  ثیدحرد  2 ـ دهدیم . ماجنا  ار  اهنآ  راک  ًاقیقد  ینعی  تسوا ]. باتک  و  (ص ) ربمایپ نیـشناج  و  نیمز ، رد  دنوادخ  نیـشناج 
زا یـسک  هچ  ( ؟ ِساّنلا ِْریَخ  ْنَم  ادـخ ! لوسر  يا  درک  ضرع  يدرم  دوب ، ربنم  رب  ص )  ) ربمایپ هک  دوشیم  هدـید  يرتاـیوگ  ریبعت  ترـضح ،
زا هک  یسک  ( ] نایبلا 2/484 عمجم  « ) ْمُهاضْرَا َو  ِهِّلل ، ْمُهاـْقتَا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاـْهنَا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  ْمُهُرَمآ   » دومرف تسا )!؟ رتهب  مدرم  ۀـمه 

ربمایپ زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ دـشاب ]. یهلا  ياـضر  هب  رتدونـشخ  رتاوـقت و  اـب  همه  زا  دـنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  رتـشیب  همه 
دیاب یگمه  نیقی ، هب  ( ] هعیـشلا 11/407 لئاسو  « ) ِهللا ُباذَـع  ْمُکَّنَمُعََیل  َْوا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َّنُْهنََتل  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنوُُرمْأََـتل   » میناوخیم (ص ) مرکا

(ع) یلع زا  زین  یفورعم ، ثیدــح  رد  4 ـ دریگیم ]. ارف  ار  امـش  یهلا  باذـع  عـطق  روـط  هـب  هـنرگ  دـینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
جهن « ) ٍیُّجل ٍرَْحب  یف  ٍۀَثْفَنَک  ّاِلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْالا  َدنِع  ِهللا  لیبَس  یف  ُداهِْجلا  َو  اهِّلُک  ِِّرْبلا  ُلامْعَا  ام  َو   » دومرف هک  میناوخیم 
ناهد بآ  نوچمه  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادـخ ، هار  رد  داهج  یّتح  کین و  لامعا  ماـمت  ( ] 374 راصق ، تاملک  هغالبلا ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ]. روانهپ يایرد  کی  ربارب  رد  تسا 

شسرپ تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀفسلف 

هراشا

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀفسلف 

خساپ

َیهَّنلا َو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َّنِا   » تسا هدومرف  نایب  نینچ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀفـسلف  ایوگ ، هاتوک و  نایب  کی  رد  ع )  ) رقاـب ماـما 
َو ِءادـْعَْالا  َنِم  ُفَصَْتُنی  َو  ُضْرَْالا  ُرُمْعَت  َو  ُِملاظَْملا  ُّدَُرت  َو  ُبِساکَْملا  ُّلَُحت  َو  ُبِهاذَْـملا  َنَمَْأت  َو  ُِضئارَْفلا  ُماُقت  اِهب  ۀَـمیظَع  ۀَـضیرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع 
، تسا هدـش  هراشا  یهلا  میظع  ۀـضیرف  ود  نیا  ياههفـسلف  زا  هفـسلف  تفه  هب  هاتوک  ترابع  نیا  رد  هعیشلا 1/395 ) لئاسو  « ) ُْرمَْالا ُمیقَتْـسَی 

اههار ود ، نیا  ۀلیـسو  هب  دوشیم ، اپ  رب  نآ  ۀلیـسو  هب  ضیارف  ۀّیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  ۀضیرف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ] دیامرفیم
هتفرگ ماقتنا  نانمـشد  زا  ددرگیم ، دابآ  اهنیمز  دـسریم ، اهنآ  هب  نامولظم  قوقح  دوشیم ، لالح  اهراک  بسک و  ددرگیم ، ناـما  نما و 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ]. ددرگیم هار  هب  ور  اهراک  دوشیم و 

شسرپ دریگیم ؟ رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةریاد  رد  یلماوع  هچ 

هراشا

؟ دریگیم رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةریاد  رد  یلماوع  هچ 

خساپ

اهیکین و هب  اهنآ  هّجوت  مدرم و  یهاگآ  حطـس  ندرب  الاب  يارب  يوحن  هب  هک  يرـصب  یعمـس و  ياهغیلبت  ماـمت  یهورگ و  ياـههناسر  ماـمت 
ياج رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةریاد  رد  اهنآ  ۀـمه  دـنراد ، راک  رـس و  داسف  زا  يرازیب  تلیـضف و  لوصا  یناسنا و  قـالخا  اـهیکاپ و 

نیناوق یناسنا و  نیزاوم  حیحـص و  يداقتعا  لوصا  اب  ار  ناناوج  ناناوجون و  هک  یلاع  مولع  شرورپ و  شزومآ و  زکارم  یّتح  دنریگیم و 
دنناوتیم روما  نیا  ۀمه  هک  ارچ  دراد ، ياج  هریاد  نیا  رد  زین  درادیم  رب  ماگ  اهنآ  تیبرت  میلعت و  رد  دزاسیم و  انشآ  یعامتجا ، بادآ  و 

نیا دوشیم . نشور  یعامتجا  ّمهم  لصا  ود  نیا  ندرک  هدایپ  رد  زکارم  نیا  شقن  نیاربانب  دنشاب ، میهس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 
رظن کی  زا  یلو  دوشیم ، هدرمـش  نید  عورف  زا  شخب  ود  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ًالومعم  هک  تسا  ّتیمها  زئاح  زین  هتکن 

دنزاسراک ّرثؤم و  ریسم  نیا  رد  اهنآ  ۀمه  هک  ارچ  دریگیم ، رب  رد  ار  تاداقتعا  لوصا  زا  یمیظع  شخب  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  نآ  ۀنماد 
. تـــسا نآ  يارب  ياهمّدــــقم  زین  تاداـــبع  نـــینچمه  دوـــشیم ، هزراـــبم  دــــسافم  اـــب  دــــیاقع ، ياـــههیاپ  مـــیکحت  قـــیرط  زا  و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسانعم هچ  هب  ... ِرْیَخْلا " یَلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَتْلَو   " ۀیآ

شسرپ

تسانعم هچ  هب  ... ِْریَْخلا " َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ِم  ْمُکنّ نُکَْتلَو   " ۀیآ

خساپ

ِنَع َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَـیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌۀَّمُأ  ِم  ْمُکنّ نُکَْتلَو  : " دـیامرفیم تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةراـبرد  ۀـیآ  نیا 
هیآ نیا  رد  ... دـننک " رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  توـعد و  ریخ  يوـس  هب  ار  مدرم  هـک  دنـشاب  یهورگ  امـش ، ناـیم  زا  دـیاب  ... ِرَکنُْملا ;

رد  ) نآ زا  دارم  هدـش و  هتخانـش  راک  يانعم  هب  فورعم   " تسا هدـش  هراشا  یهلا  مهم  هفیظو  ود  نیا  هب  میرک  نآرق  رگید  تاـیآ  هفیرش و 
نیبم نید  تسا  هانگ   " يانعم هب  میرک  نآرق  رد  هتخانـشان و   " يانعم هب  رکنم ، تسا و  بحتـسم  بجاو و  زا  معا  هدیدنـسپ  ياهراک  نآرق 
هفیظو ود  نیا  هب  یمالسا  هعماج  تایح  نآ و  یعامتجا  دسافم  تافارحنا و  زا  هعماج  ظفح  تهج  هک  هتساوخ  ناناملـسم  یمامت  زا  مالـسا 

 ، ییابطابط همالع  نازیملا  ر.ك   ) تسا بجاو  ناناملـسم  مومع  رب  ود ، نیا  هک  دیآیم  تسدهب  رگید  تایآ  هدش و  دای  هیآ  زا  دننک . لمع 
سوماق هیمالسالا /  بتکلاراد  ص 34 ،  نارگید ج 3 ،  مراکم و  هللاتیآ  هنومن  ریسفت  مق /  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  ص 372 ، ج 3 ،

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 110 ، یشرق ج 7 ، نآرق 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها 
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دوش یم  حرطم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  تقو  ره  میتسه  موس  ناهج  ًاحالطصا  یتعنـص و  هدنام  بقع  ياهروشک  ءزج  ام  هکنیا  اب  ارچ 
)؟ درادن دوجو  يرت  مهم  هلأسم  ( ؟  دوش یم  هتخادرپ  باجح  هلأسم  هب  طقف 

شسرپ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  تقو  ره  میتـسه  موس  ناـهج  ًاحالطـصا  یتعنـص و  هدـنام  بقع  ياـهروشک  ءزج  اـم  هکنیا  اـب  ارچ 
)؟ درادن دوجو  يرت  مهم  هلأسم  ( ؟  دوش یم  هتخادرپ  باجح  هلأسم  هب  طقف  دوش  یم  حرطم 

خساپ

درادن و یباجحدب  هلأسم  هب  یصاصتخا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  هک  درک  قیدصت  دیاب  دیدرک  حرطم  هک  یلاؤس  یباوج  رد 
مالـسا رد  تارکنم ، زا  یخرب  نکیل  رگید و  ناونع  اهدـص  یـشورف و  نارگ   ، يراـکمک ، راـکتحا دـننام  دوش ، یم  لـماش  ار  تارکنم  همه 

ات تارکنم  هکنآ  هچ  دـشاب ، یم  هعماج  رد  ینید  ریغ  ياضف  تیمکاح  یمالـسا و  ریغ  وّج  داـجیا  مه  نآ  لـیلد  دـناهدش و  هدرمـش  رتمهم 
تارکنم ءاشحف و  نیملسم  عامتجا  رب  مکاح  ياضف  هک  ینامز  هب  تبـسن  دنراد  يرتمک  یبیرخت  راثآ  دنا  هتـشگن  راکـشآ  ینلع و  هکینامز 

راثآ زا  یخرب  تسرهف  هک  یباجحدـب ، هلأسم  هلمج  زا  تسین  هبـساحم  لباق  نآ  یبیرخت  تارثا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  يرهاـظ  ینلع و 
ار دوخ  تسا و  باجح  دب  هک  ینز  دناناطیش 2 - يارب  ماد  نیرتهب  باجح  یب  اوقت و  یب  نانز  - 1 دومن :  شرامش  نینچ  ناوت  یم  ار  نآ 
دب باجح و  یب  نانز  - 4 تسا . منهج  شتآ  گنن و  باجح ،  دـب  باجح و  یب  نز  - 3 تسا . راکانز  دنکیم  رطعم  لزنم  زا  جراخ  يارب 
نز 7 ـ درادـن . طّلـست  شرهوـش  بلق  رب  باـجح  دـب  نز  6 ـ دـنکیم . تناـیخ  شرهوش  هب  باـجح  دـب  نز  - 5 دـنا . هنتف  نیرتدـب  باجح 

9ـ تسا . رتشیب  باجح  دب  باجحیب و  نانز  نیب  رد  نینج  طقس  هانگ و  داسف و  8 ـ دراد . بارطضا  شمارآ  ياجب  باجح  یب  باجحدب و 
یباجحدب و باصعا 12 ـ فعـض  رد  یباجحدـب  رثا  يداصتقا 11 ـ ظاحل  زا  یباجحدـب  ررـض  10 ـ نادـنزرف . رد  یباجحدـب  بّرخم  راثآ 

لد باجحدب  نز  14 ـ دوشیم . نادرم  رد  یجازم  درـس  ببـس  یباجحدب  13 ـ ندش . رفک  بوذـجم  يارب  ياهنیمز  برغ  لذـتبم  گنهرف 
این يدمحم  هللا  دسا  دنادب ، دیاب  نز  کی  هچنآ  باتک  زا  هتفرگرب  1 ـ دنکیم ـــــــــــــــــــــــــــــ ! داش  ار  اکیرمآ  هژیوب  مالسا  نانمشد 

؟ دیسر تداهش  هب  هار  نیا  رد  نیسح 7 ماما  هک  تسا  ّدح  هچ  ات  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شزرا 

شسرپ

؟ دیسر تداهش  هب  هار  نیا  رد  نیسح 7 ماما  هک  تسا  ّدح  هچ  ات  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شزرا 

خساپ

لـصا نیا  رگا  تسا .  مالـسا  ياـقب  نماـض  هک  تسا  یلـصا  هناـگی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میتـفگ ,  لاؤس 36 خـساپ  رد  هک  نانچ 
دنام و یمن  اجرباپ  ناسدـنهم  یمئاد  یگدیـسر  سرزاب و  نودـب  هناخراک  کی  هک  هنوگ  نامه  تشاد .  دـهاوخن  دوجو  یمالـسا  دـشابن ,

کی دیاب  ًامتح  دهد و  همادا  دوخ  هار  هب  سرزاب  نودبدناوت  یمن  مه  هعماج  کی  دشاب , رارقرب  دناوت  یمن  صصختم  کشزپ  نودب  هعماج 
یضترم یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دشاب هتـشاد  اقب  ات  دنک  رذحرب  مالـسا  فالخو  طلغ  چوپ و  راکفا  رطخ  زا  مدرم  دشاب و  هدنهد  رادشه  سرزاب و 

ج 17 ص 235 راثآ , هعومجم  يرهطم , 

؟ دنراد یشقن  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جیورت  رد  ناناوج 
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شسرپ

؟ دنراد یشقن  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جیورت  رد  ناناوج 

خساپ

لایما هب  ناش  هجوت  دراد و  يرترب  ناش  هشیدـنا  لقع و  ءهبنج  رب  ناش  ناـجیه  روش و  تاـساسحا و  ءهبنج  ناـناوج  ًاـعون  هک  تسا  حـضاو 
نوچ و  دـنراد . رارق  تسردان  راکفا  موجه  ضرعم  رد  راشقا  ریاس  زا  شیب  لیلد  نیمه  هب  دـشاب . یم  يونعم  ياـه  هبنج  زا  رت  نوزف  يداـم 

دسانشب و ار  رکنم  فورعم و  یناوج ,  رگا  ساسا  نیا  رب  . دنوش یم  عقاو  ریثأت  تحت  رتدوز  تسین ,  مکحم  اه  نآ  یبهذم  يداقتعا  ءهشیر 
 . تشاد دهاوخ  دوخ  نالاس  مه  رد  یمهم  رثا  دنک , یهن  رما و  ار  نارگید  دنک و  لمع  نآ  هب 

؟ دراد ار  دیهش  مکح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  ندش  هتشک  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ار  دیهش  مکح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  ندش  هتشک  ایآ 

خساپ

تروص ود  ره  رد  مولظم . ای  تسا  دیهش  دشاب ، هدرک  لمع  طیارش  قبط  هک  یتروص  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  ندش  هتشک 
دـنکن و یگداتـسیا  شتـسد  نابز و  بلق و  اب  تارکنم  اه و  یتشز  لباقم  رد  سک  ره  دومرف " : ع )  ) نینمؤملاریما تسا . میظع  رجا  ياراد 

ص 353. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  [ 10]2 [ 10" .] ناگدنز نیب  تسا  يا  هدرم  دیامنن ، يریگولج  نآ  زا 

تعاطا رد  هک  یلاح  رد  دندرب ، یم  منهج  هب  ار  یهورگ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسا . هتفرگ  رابغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀـضیرف  هزورما 
؟ دیهد حیضوت  ًافطل  دوب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀضیرف  ماجنا  مدع  رطاخ  هب  یهلا  باذع  هب  ندش  راچد  تلع  یلو  دندوب ، ادخ 

شسرپ

هک یلاح  رد  دندرب ، یم  منهج  هب  ار  یهورگ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  تسا . هتفرگ  رابغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀـضیرف  هزورما 
ًافطل دوب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀـضیرف  ماـجنا  مدـع  رطاـخ  هب  یهلا  باذـع  هب  ندـش  راـچد  تلع  یلو  دـندوب ، ادـخ  تعاـطا  رد 

؟ دیهد حیضوت 

خساپ

یناگمه رگا  هک  يا  هضیرف  دـشاب . یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀـضیرف  تسا ، رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  هک  نید  عورف  هلمج  زا 
نیا لاح  ره  رد  دـش . دـهاوخ  هدـیچرب  هعماج  زا  هانگ  هب  رهاظت  دـننادب ، لوئـسم  نادـب  تبـسن  ار  دوخ  هعماج  داحآ  مامت  دوش و  ریگارف  و 

یبجاو ره  هک  هنوگ  نامه  اما  دوش . یم  طقاس  هیقب  زا  دـنداد  ماجنا  ار  نآ  یهورگ  ای  صخـش  هک  تسا  ییافک  تابجاو  ءزج  مهم  ۀـضیرف 
عجارم املع و  دوب . دـهاوخ  يریگ  یپ  ارجا و  لـباق  طرـش  ققحت  اـب  زین  بجاو  نیا  دوش ، یم  ققحم  نآ  طیارـش  دوجو  اـب  مالـسا  نید  رد 

هچ نآ  دنادب  دـنک ، یهن  رما و  دـهاوخ  یم  هک  نآ  1 ـ دـنا : هدرک  نایب  لیذ  حرـش  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  طرـش  گرزب 
بجاو دـناد ، یمن  ار  رکنم  فورعم و  هک  یـسک  رب  دـنک . كرت  دـیاب  دروآ ،  یم  اج  هب  هچ  نآ  و  تسا ، بجاو  دروآ  یمن  اج  هب  صخش 
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تیـصعم دراد  انب  راکتیـصعم  دنادب  مّوس : تسین . بجاو  دنک ، یمن  رثا  دنادب  رگا  دنک . یم  ریثأت  وا  یهن  رما و  دهدب  لامتحا  مود : تسین .
يا هدسفم  یهن  رما و  رد  مراهچ : تسین . بجاو  دنک ، یمن  راکت  دهدب  حیحـص  لامتحا  ای  دـنک  نامگ  ای  دـنادب  رگا  دـنک . رارکت  ار  دوخ 
رگا هکلب  تسین ، بجاو  دسر ، یم  وا  هب  هجوت  لباق  ِیلام  ای  ییوربآ  ای  یناج  ررـض  دنک ، یهن  ای  رما  رگا  دنک  نامگ  ای  دـنادب  رگا  دـشابن .

بجاو دوش  یم  وا  ناقلعتم  هجوتم  يررـض  دـسرتب  رگا  تسین . بجاو  دـنک ، ادـیپ  ار  روکذـم  ياه  ررـض  صرت  دـهدب و  حیحـص  لامتحا 
زا يرایـسب  رد  هکلب  دوش  یمن  بجاو  دوش ، یم  نانمؤم  رب  جرح  بجوم  هک  یلام  ای  ییوربآ  ای  یناج  ررـض  عوقو  لاـمتحا  اـب  هکلب  تسین 

دروم زین  تابجاو  زا  يرایـسب  هکلب  هتفرگ ، راـبغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـهنت  هن  يزورماۀـعماج  رد  هنافـسأتم   1. تسا مارح  دراوم 
يارب ییاضف  رگا  دشاب . یم  نید  میرح  زا  يرادـساپ  ظفح و  دارفا ، ۀـفیظو  یعقاوم  نینچ  رد  تسا . ییانتعا  یب  یمارتحا و  یب  ای  دـیدرت و 

حیضوت  1 دور . یمن  منهج  هب  رطاـخ  نیا  هب  دوـش و  یمن  عـقاو  لاؤـس  دروـم  تماـیق  رد  یـسک  دـشاب ، هتـشادن  دوـجو  هضیرف  نیا  يارجا 
ۀلئسم 2791. ج 2 ص 618  عجارم ، لئاسملا 

؟ دراد یشقن  هچ  مالسا  ياقب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟ دراد یشقن  هچ  مالسا  ياقب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

، دشابن لصا  نیا  رگا  ًالصا  تسا . هیقبُم  تلع  حالطصا ، هب  تسا ؛ مالسا  ياقب  نماض  هک  تسا  یلصا  هناگی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
صصختم نیسدنهم  یمئاد  یگدیسر  یسرزاب و  نودب  هناخراک  کی  ایآ  تسا . نیملـسم  عضو  هب  مئاد  ندرک  یگدیـسر  تسین . یمالـسا 

رد مینکن و  رکف  شاهرابرد  چیه  دـشاب ، دوخ  لاح  هب  روطنیمه  نامزاس  کی  تسا  نکمم  ایآ  تساقب ؟ لباق  دراد ، یعـضو  هچ  دـننیبب  هک 
امـش رتالاب . رترب و  هجرد  دـص  هکلب  تسا  روطنیا  یمالـسا  ۀـعماج  کی  تسا . نینچمه  هعماج  ًادـبا . دـهد ؟ همادا  دوخ  راک  هب  لاـح  نیع 

وا دنشاب و  کشزپ  نارگید  دیاب  ای  دشاب 0 دوخ  ندب  کشزپ  شدوخ  دیاب  ناسنا  ای  دشاب ؟ زاینیب  کشزپ  زا  هک  دینکیم  ادیپ  ار  ناسنا  مادک 
یمالسا عامتجا  ياقب  نماض  هک  یلـصا  نیرتیـساسا  هار  رد  ینعی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  (ع ) یلع نبنیـسح  دننک . هجلاعم  ار 

نتفر و نایم  زا  کّکفت و  شلابند  تسا ، قّرفت  شلابند  تسا ، ندش  یشالتم  شلابند  دشابن ، رگا  هک  یلـصا  نآ  هار  رد  دش ؛ هتـشک  تسا 
زا یـضعب  میرک  نآرق  تسا . دایز  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تایآ  دراد . شزرا  رادـقم  نیا  لصا  نیا  هلب ، تسا . عاـمتجا  رکیپ  ندـیدنگ 

اهنآ رد  هکنیا  بجوم  هب  دـیامرفیم : دـندش ، ضرقنم  هابت و  دـندش ، كاله  یـشالتم و  اهنیا  دـیوگیم  دـنکیم و  دای  هک  ار  هتـشذگ  عماوج 
. دوبن هدنز  مدرم  نیا  نایم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سح  دوبن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يورین  دوبن ، حالصا  يورین 

؟ دنک یم  نایب  دنوش  اهتلم  نیرتهب  ناناملسم  هکنیا  يارب  ار  یطرش  هچ  نآرق 

شسرپ

؟ دنک یم  نایب  دنوش  اهتلم  نیرتهب  ناناملسم  هکنیا  يارب  ار  یطرش  هچ  نآرق 

خساپ

َنوُرمَْأت : » طرـش کی  اب  اما  دیتسه ، اهتلم  اهتما و  نیرتهب  امـش  ِساّنِلل » ْتَجِرُْخا  ٍۀَُّما  َْریَخ  ُْمْتنُک  تسا : هداد  دـیجم  نآرق  ار  لاؤس  نیا  باوج 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 771 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ندرک لمع  اب  ینک ؟ ادـیپ  شزرا  ادـخ  ربمغیپ  دزن  رد  یهاوخ  یم  یهدـب ؟ شزرا  تدوخ  هب  یهاوخ  یم  ِرَْکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَت  َو  ِفوْرعَْملِاب 
وت يور  قرـش  كولب  مه  هک  ینک  ادـیپ  شزرا  ناـهج  لـلم  دزن  رد  یهاوخ  یم  رگا  نک . ادـیپ  شزرا  ربمغیپ  ادـخ و  دزن  رد  لـصا  نیا  هب 

هتـشاد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دریگن ، میمـصت  وت  يارب  وا  دریگن و  رایتخا  رد  وا  ار  وت  تشونرـس  برغ ، كولب  مه  دـنک و  باسح 
. نک زیهرپ  فعض  زا  نک ، زیهرپ  يربخ  یب  زا  نک ، هدنز  ار  یمالسا  يردارب  تّوخا و  شاب ، هتشاد  يدردمه  یگتسبمه و  شاب ،

؟ دنا هدومرف  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  بقاوع  دروم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

شسرپ

؟ دنا هدومرف  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  بقاوع  دروم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

خساپ

ِنَع َیهَّنلا  َو  ِفورعَملِاب  َرمَالا  ُساّنلا  ِتَلَکاَوت  اذِا  : » تسا نیا  نآ  دـنک و  یم  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  میراد  یثیدـح 
يرگید هکنیا  راظتنا  هب  دنک  توکـس  سک  ره  ینعی   ) دنراذگب رگیدمه  هدـهع  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  هاگ  ره  ِرَکنُملا »

یهلا باذع  يارب  سپ  ( 5/59 یفاک ، عورف  « ) ِهللا َنِم  ٍعاقِِوب  اَونذأَیلَف  ( » دنکن مایق  سک  چیه  هجیتن  رد  دـنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
نَا یلَع  ُرِداقلا  َوُه  ُْلق  : » تسا هدش  ریسفت  نینچ  نآرق  هیآ  رد  یهلا  باذع  هن ، دیایب ؟ نامسآ  زا  گنـس  یباذع ؟ هچ  دنـشاب . هدامآ  رظتنم و 

( دیسرتب ادخ  باذع  زا   ) 65/ ماعنا ٍضَعب ». َسَأب  مُکَضَعب  َقیُذی  َو  ًاعَیِـش  مُکَِـسبلَی  َوا  مُِکلُجرا  ِتحَت  نِم  َوا  مُِکقوَف  نِم  ًاباذَع  مُکیـشلَع  َثعَبَی 
ای دنک ، هتسد  هتـسد  ار  امـش  ای  دناشوجب  ار  باذع  امـش  ياپ  ریز  زا  ای  دتـسرفب  باذع  امـش  رب  امـش  رـس  يالاب  زا  هک  تسا  رداق  ادخ  وگب 
یم ینعم  نینچ  دوخ  تایاور  رد  تیب  لها  دزادـنیب .) رگیدـکی  ناج  هب  ار  ناتدوخ  ینعی   ) دـناسرب امـش  دوخ  هب  ار  امـش  دوخ  ناـیز  هکنیا 

: دومرف مرکا  ربمغیپ  دینیب . یم  باذع  نودام  هقبط  زا  ینعی  اپ  ریز  زا  باذع  دینیب ، یم  باذع  اهقوفام  زا  امش  ینعی  رـس  يالاب  باذع  دننک :
زا يرگید  ثیدح  دیآ . یم  یهلا  باذع  نآ  رس  تشپ  هک  دنـشاب  نئمطم  رظتنم و  دننک ، اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  یتقو 

یلازغ ننـست . لها  ياملع  مه  دـنا و  هدرک  تیاور  یفاک  لوصا  لثم  دوخ  ربتعم  بتک  رد  هعیـش  ياـملع  مه  ار ، نآ  هک  تسا  مرکا  ربمغیپ 
َوا ِرَکنُملا  ِنَع  َّنُهَنَتل  َو  ِفورعَملِاب  َّنوُرُمأََتل  : » تسه ننـست  لها  ثیدح  بتک  رد  نآ  دنـس  دـنک و  یم  لقن  مولعلا  ءایحا  رد  ار  ثیدـح  نیا 

هتـشاد ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  ینعی  ( 4/56 یفاک ، عورف  « ) مَُهل ُباجَتُسی  الَف  مُکُرایِخ  اوعدَیَف  مُکَرارِـش  مُکیَلَع  ُهللا  َّنَطِّلَُـسی 
هداد یباوج  اهنآ  هب  دنناوخ و  یم  امـش  نابوخ  دعب  دنوش ، یم  طلـسم  امـش  رب  امـش  ناَدب  هنرگو  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  ود  نیا  دیـشاب ،

دنوادخ دنلان و  یم  یهلا  هاگرد  هب  امـش  ناکین  دندش ، طلـسم  امـش  رب  امـش  ناَدب  هکنآ  زا  دـعب  هک  دـننکیم  ینعم  روط  نیا  رثکا  دوشیمن .
تمحر دنوادخ  هک  تسا  نیا  ناشتیصاخ  دننک ، اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یموق  ینعی  دنک . یمن  باجتـسم  ار  اهنآ  ياعد 

نیا يارب  یفیطل  ینعم  یلازغ  یلو  دوش . یمن  باجتسم  هانگ  نیا  بجوم  هب  اهنآ  ياعد  دنناوخب  ار  ادخ  ردق  ره  دریگ ؛ یم  اهنآ  زا  ار  دوخ 
ْمُکُرایِخ اوُعدَیَف   » هلمج نیا  ینعم  دیوگ  یم  ـ دوش یمن  هدید  یعامتجا  لئاسم  رد  تسا و  یشیورد  حالطصا  هب  درم  هکنیا  اب  ـ تسا هدرک  هیآ 

هب رما  هک  یتقو  تسا : نیا  شیاـنعم  دـنک . یمن  باجتـسم  ار  اـهنآ  ياـعد  ادـخ  دـنناوخ و  یم  ار  ادـخ  هک  تسین  نیا  مَُهل » ُباجَتـُسی  ـالَف 
یتقو هک  دور  یم  نیب  زا  ناشتمارک  ناشتزع ، ناشتباهم ، ناشبعر ، ردقنآ  دنوش ، یم  تسپ  ردـقنآ  دـننک  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

دیـشاب و هتـشاد  تزع  دیهاوخ  یم  رگا  دومرف : ربمغیپ  ینعی  دوش . یمن  انتعا  اهنآ  هب  دننک  یم  ادن  هچ  ره  دـنور ، یم  هملظ  نامه  هاگرد  هب 
نیلوا دیـشاب  هتـشادن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دینکن . كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک ، باسح  امـش  يور  نارگید 

. دنکیمن باسح  امش  يور  مه  نمشد  تسامش ، تلذ  یتسپ و  تسامش ، فعض  نآ  تیصاخ 
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؟ دنا هدومرف  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  بقاوع  دروم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

شسرپ

؟ دنا هدومرف  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  بقاوع  دروم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

خساپ

ِنَع َیهَّنلا  َو  ِفورعَملِاب  َرمَالا  ُساّنلا  ِتَلَکاَوت  اذِا  : » تسا نیا  نآ  دـنک و  یم  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  میراد  یثیدـح 
يرگید هکنیا  راظتنا  هب  دنک  توکـس  سک  ره  ینعی   ) دنراذگب رگیدمه  هدـهع  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  هاگ  ره  ِرَکنُملا »

یهلا باذع  يارب  سپ  ( 5/59 یفاک ، عورف  « ) ِهللا َنِم  ٍعاقِِوب  اَونذأَیلَف  ( » دنکن مایق  سک  چیه  هجیتن  رد  دـنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
نَا یلَع  ُرِداقلا  َوُه  ُْلق  : » تسا هدش  ریسفت  نینچ  نآرق  هیآ  رد  یهلا  باذع  هن ، دیایب ؟ نامسآ  زا  گنـس  یباذع ؟ هچ  دنـشاب . هدامآ  رظتنم و 

( دیسرتب ادخ  باذع  زا   ) 65/ ماعنا ٍضَعب ». َسَأب  مُکَضَعب  َقیُذی  َو  ًاعَیِـش  مُکَِـسبلَی  َوا  مُِکلُجرا  ِتحَت  نِم  َوا  مُِکقوَف  نِم  ًاباذَع  مُکیـشلَع  َثعَبَی 
ای دنک ، هتسد  هتـسد  ار  امـش  ای  دناشوجب  ار  باذع  امـش  ياپ  ریز  زا  ای  دتـسرفب  باذع  امـش  رب  امـش  رـس  يالاب  زا  هک  تسا  رداق  ادخ  وگب 
یم ینعم  نینچ  دوخ  تایاور  رد  تیب  لها  دزادـنیب .) رگیدـکی  ناج  هب  ار  ناتدوخ  ینعی   ) دـناسرب امـش  دوخ  هب  ار  امـش  دوخ  ناـیز  هکنیا 

: دومرف مرکا  ربمغیپ  دینیب . یم  باذع  نودام  هقبط  زا  ینعی  اپ  ریز  زا  باذع  دینیب ، یم  باذع  اهقوفام  زا  امش  ینعی  رـس  يالاب  باذع  دننک :
زا يرگید  ثیدح  دیآ . یم  یهلا  باذع  نآ  رس  تشپ  هک  دنـشاب  نئمطم  رظتنم و  دننک ، اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  یتقو 

یلازغ ننـست . لها  ياملع  مه  دـنا و  هدرک  تیاور  یفاک  لوصا  لثم  دوخ  ربتعم  بتک  رد  هعیـش  ياـملع  مه  ار ، نآ  هک  تسا  مرکا  ربمغیپ 
َوا ِرَکنُملا  ِنَع  َّنُهَنَتل  َو  ِفورعَملِاب  َّنوُرُمأََتل  : » تسه ننـست  لها  ثیدح  بتک  رد  نآ  دنـس  دـنک و  یم  لقن  مولعلا  ءایحا  رد  ار  ثیدـح  نیا 

هتـشاد ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  ینعی  ( 4/56 یفاک ، عورف  « ) مَُهل ُباجَتُسی  الَف  مُکُرایِخ  اوعدَیَف  مُکَرارِـش  مُکیَلَع  ُهللا  َّنَطِّلَُـسی 
هداد یباوج  اهنآ  هب  دنناوخ و  یم  امـش  نابوخ  دعب  دنوش ، یم  طلـسم  امـش  رب  امـش  ناَدب  هنرگو  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  ود  نیا  دیـشاب ،

دنوادخ دنلان و  یم  یهلا  هاگرد  هب  امـش  ناکین  دندش ، طلـسم  امـش  رب  امـش  ناَدب  هکنآ  زا  دـعب  هک  دـننکیم  ینعم  روط  نیا  رثکا  دوشیمن .
تمحر دنوادخ  هک  تسا  نیا  ناشتیصاخ  دننک ، اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یموق  ینعی  دنک . یمن  باجتـسم  ار  اهنآ  ياعد 

نیا يارب  یفیطل  ینعم  یلازغ  یلو  دوش . یمن  باجتسم  هانگ  نیا  بجوم  هب  اهنآ  ياعد  دنناوخب  ار  ادخ  ردق  ره  دریگ ؛ یم  اهنآ  زا  ار  دوخ 
ْمُکُرایِخ اوُعدَیَف   » هلمج نیا  ینعم  دیوگ  یم  ـ دوش یمن  هدید  یعامتجا  لئاسم  رد  تسا و  یشیورد  حالطصا  هب  درم  هکنیا  اب  ـ تسا هدرک  هیآ 

هب رما  هک  یتقو  تسا : نیا  شیاـنعم  دـنک . یمن  باجتـسم  ار  اـهنآ  ياـعد  ادـخ  دـنناوخ و  یم  ار  ادـخ  هک  تسین  نیا  مَُهل » ُباجَتـُسی  ـالَف 
یتقو هک  دور  یم  نیب  زا  ناشتمارک  ناشتزع ، ناشتباهم ، ناشبعر ، ردقنآ  دنوش ، یم  تسپ  ردـقنآ  دـننک  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

دیـشاب و هتـشاد  تزع  دیهاوخ  یم  رگا  دومرف : ربمغیپ  ینعی  دوش . یمن  انتعا  اهنآ  هب  دننک  یم  ادن  هچ  ره  دـنور ، یم  هملظ  نامه  هاگرد  هب 
نیلوا دیـشاب  هتـشادن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دینکن . كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک ، باسح  امـش  يور  نارگید 

. دنکیمن باسح  امش  يور  مه  نمشد  تسامش ، تلذ  یتسپ و  تسامش ، فعض  نآ  تیصاخ 

؟ دراد یشقن  هچ  مالسا  ياقب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟ دراد یشقن  هچ  مالسا  ياقب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
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خساپ

، دشابن لصا  نیا  رگا  ًالصا  تسا . هیقبُم  تلع  حالطصا ، هب  تسا ؛ مالسا  ياقب  نماض  هک  تسا  یلصا  هناگی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
صصختم نیسدنهم  یمئاد  یگدیسر  یسرزاب و  نودب  هناخراک  کی  ایآ  تسا . نیملـسم  عضو  هب  مئاد  ندرک  یگدیـسر  تسین . یمالـسا 

رد مینکن و  رکف  شاهرابرد  چیه  دـشاب ، دوخ  لاح  هب  روطنیمه  نامزاس  کی  تسا  نکمم  ایآ  تساقب ؟ لباق  دراد ، یعـضو  هچ  دـننیبب  هک 
امـش رتالاب . رترب و  هجرد  دـص  هکلب  تسا  روطنیا  یمالـسا  ۀـعماج  کی  تسا . نینچمه  هعماج  ًادـبا . دـهد ؟ همادا  دوخ  راک  هب  لاـح  نیع 

وا دنشاب و  کشزپ  نارگید  دیاب  ای  دشاب 0 دوخ  ندب  کشزپ  شدوخ  دیاب  ناسنا  ای  دشاب ؟ زاینیب  کشزپ  زا  هک  دینکیم  ادیپ  ار  ناسنا  مادک 
یمالسا عامتجا  ياقب  نماض  هک  یلـصا  نیرتیـساسا  هار  رد  ینعی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  (ع ) یلع نبنیـسح  دننک . هجلاعم  ار 

نتفر و نایم  زا  کّکفت و  شلابند  تسا ، قّرفت  شلابند  تسا ، ندش  یشالتم  شلابند  دشابن ، رگا  هک  یلـصا  نآ  هار  رد  دش ؛ هتـشک  تسا 
زا یـضعب  میرک  نآرق  تسا . دایز  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تایآ  دراد . شزرا  رادـقم  نیا  لصا  نیا  هلب ، تسا . عاـمتجا  رکیپ  ندـیدنگ 

اهنآ رد  هکنیا  بجوم  هب  دـیامرفیم : دـندش ، ضرقنم  هابت و  دـندش ، كاله  یـشالتم و  اهنیا  دـیوگیم  دـنکیم و  دای  هک  ار  هتـشذگ  عماوج 
. دوبن هدنز  مدرم  نیا  نایم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سح  دوبن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يورین  دوبن ، حالصا  يورین 

؟ دراد یشقن  هچ  مالسا  ياقب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟ دراد یشقن  هچ  مالسا  ياقب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

، دشابن لصا  نیا  رگا  ًالصا  تسا . هیقبُم  تلع  حالطصا ، هب  تسا ؛ مالسا  ياقب  نماض  هک  تسا  یلصا  هناگی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
صصختم نیسدنهم  یمئاد  یگدیسر  یسرزاب و  نودب  هناخراک  کی  ایآ  تسا . نیملـسم  عضو  هب  مئاد  ندرک  یگدیـسر  تسین . یمالـسا 

رد مینکن و  رکف  شاهرابرد  چیه  دـشاب ، دوخ  لاح  هب  روطنیمه  نامزاس  کی  تسا  نکمم  ایآ  تساقب ؟ لباق  دراد ، یعـضو  هچ  دـننیبب  هک 
امـش رتالاب . رترب و  هجرد  دـص  هکلب  تسا  روطنیا  یمالـسا  ۀـعماج  کی  تسا . نینچمه  هعماج  ًادـبا . دـهد ؟ همادا  دوخ  راک  هب  لاـح  نیع 

وا دنشاب و  کشزپ  نارگید  دیاب  ای  دشاب 0 دوخ  ندب  کشزپ  شدوخ  دیاب  ناسنا  ای  دشاب ؟ زاینیب  کشزپ  زا  هک  دینکیم  ادیپ  ار  ناسنا  مادک 
یمالسا عامتجا  ياقب  نماض  هک  یلـصا  نیرتیـساسا  هار  رد  ینعی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  (ع ) یلع نبنیـسح  دننک . هجلاعم  ار 

نتفر و نایم  زا  کّکفت و  شلابند  تسا ، قّرفت  شلابند  تسا ، ندش  یشالتم  شلابند  دشابن ، رگا  هک  یلـصا  نآ  هار  رد  دش ؛ هتـشک  تسا 
زا یـضعب  میرک  نآرق  تسا . دایز  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تایآ  دراد . شزرا  رادـقم  نیا  لصا  نیا  هلب ، تسا . عاـمتجا  رکیپ  ندـیدنگ 

اهنآ رد  هکنیا  بجوم  هب  دـیامرفیم : دـندش ، ضرقنم  هابت و  دـندش ، كاله  یـشالتم و  اهنیا  دـیوگیم  دـنکیم و  دای  هک  ار  هتـشذگ  عماوج 
دوبن هدنز  مدرم  نیا  نایم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سح  دوبن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يورین  دوبن ، حالصا  يورین 

؟ دنا هدومرف  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما 

شسرپ

؟ دنا هدومرف  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما 
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خساپ

ُرَمُْعتَو ُِملاظَْملا  ُّدَُرتَو  ُبِساکَْملا  ٌّلَِحتَو  ُبِهاذَْملا  ُنَمَْأتَو  ُِضئارَْفلا  ُماُقت  اِهب  : » دیامرف یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما 
یم نما  اههار  دوش ، یم  هدـنز  اهروتـسد  ریاس  لصا ، نیا  هلیـسو  هب  ( ] 56 / 5 یفاک ، عورف  « ) ُْرمَْالا ُمیقَتْـسَیَو  ِءادـْعَْالا  َنِم  ُفَصَْتُنیَو  ُضْرْالا 

، دوش یم  هتفرگ  ماقتنا  نانمـشد  زا  ددرگ ، یم  دابآ  نیمز  دوش ، یم  هدـنادرگرب  یلـصا  نابحاص  هب  ملاظم  دوش ، یم  لالح  اهبـسک  ددرگ ،
.[ دوش یم  هار  هب  ور  اهراک 

شسرپ دراد ؟ یعامتجا  دسافم  اب  هزرابم  رد  يریثأت  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هراشا

؟ دراد یعامتجا  دسافم  اب  هزرابم  رد  يریثأت  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

ندـش مک  تارکنم و  اـب  هزراـبم  نیناوـق و  يارجا  یعاـمتجا و  تلادـع  نیمأـت  رد  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هبرما  » یهلا ۀـفیظو  ود  ریثأـت 
هفیظو ود  نیا  هک  ياهعماج  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  تسا و  راکنا  لباق  ریغ  یعامتجا ، گنهرف  تفرـشیپ  هب  کمک  ناینادـنز و  تاـیانج و 
رباربرد دـنرپسب و  یـشومارف  هب  ار  ود  نیا  هک  اـهنآ  دوب و  دـهاوخ  ناـما  نما و  كاـپ و  رایـسب  دـهد  ماـجنا  هناـهاگآ  حیرـص و  روط  هب  ار 
هدیـشک اهنآ  هناشاک  هناخ و  لخاد  هب  یّتح  داسف  دـنوشیم و  یموش  بقاوع  راتفرگ  دـننامب ، توافتیب  ناهانگ ، اـهیناماسبان و  تاـفّلخت و 

ـالب و هدـمآ ، (ص ) مرکا ربمغیپ  ثیدـح  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسرد  دوب و  دـهاوخن  ّتینما  رد  سک  چـیه  یعاـمتجا  نینچ  رد  دوشیم و 
عفد تالکـشم و  ّلح  يارب  زین ، ناشناکین  ياعد  لاح  نیا  رد  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  ۀتفگ  هب  و  تفرگ ، دـهاوخ  ار  اهنآ  ناماد  یهلا  باذـع 

هماــن 47) هغــالبلا ، جــهن  « ) ْمـَُـکل ُباجَتــُْـسی  ــالَف  َنوُعْدـــَت  َّمــُث  ْمُکُرارــِـش  ْمـُْـکیَلَع  ّیلَوــُیَف  . » دیـــسر دـــهاوخن  تباــجا  هــب  اــهالب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شسرپ دراد ؟ یعامتجا  دسافم  اب  هزرابم  رد  يریثأت  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هراشا

؟ دراد یعامتجا  دسافم  اب  هزرابم  رد  يریثأت  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

ندـش مک  تارکنم و  اـب  هزراـبم  نیناوـق و  يارجا  یعاـمتجا و  تلادـع  نیمأـت  رد  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هبرما  » یهلا ۀـفیظو  ود  ریثأـت 
هفیظو ود  نیا  هک  ياهعماج  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  تسا و  راکنا  لباق  ریغ  یعامتجا ، گنهرف  تفرـشیپ  هب  کمک  ناینادـنز و  تاـیانج و 
رباربرد دـنرپسب و  یـشومارف  هب  ار  ود  نیا  هک  اـهنآ  دوب و  دـهاوخ  ناـما  نما و  كاـپ و  رایـسب  دـهد  ماـجنا  هناـهاگآ  حیرـص و  روط  هب  ار 
هدیـشک اهنآ  هناشاک  هناخ و  لخاد  هب  یّتح  داسف  دـنوشیم و  یموش  بقاوع  راتفرگ  دـننامب ، توافتیب  ناهانگ ، اـهیناماسبان و  تاـفّلخت و 

ـالب و هدـمآ ، (ص ) مرکا ربمغیپ  ثیدـح  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسرد  دوب و  دـهاوخن  ّتینما  رد  سک  چـیه  یعاـمتجا  نینچ  رد  دوشیم و 
عفد تالکـشم و  ّلح  يارب  زین ، ناشناکین  ياعد  لاح  نیا  رد  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  ۀتفگ  هب  و  تفرگ ، دـهاوخ  ار  اهنآ  ناماد  یهلا  باذـع 

هماــن 47) هغــالبلا ، جــهن  « ) ْمـَُـکل ُباجَتــُْـسی  ــالَف  َنوُعْدـــَت  َّمــُث  ْمُکُرارــِـش  ْمـُْـکیَلَع  ّیلَوــُیَف  . » دیـــسر دـــهاوخن  تباــجا  هــب  اــهالب 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ دیامرف یم  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناکرات  دروم  رد  (ع ) یلع

شسرپ

؟ دیامرف یم  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناکرات  دروم  رد  (ع ) یلع

خساپ

ْنمَف مُِکبولُِقب  َُّمث  مُکتنِْـسلِأب  َُّمث  مُکیدـْیأب  داهِجلأ  ِداهِجلا  نِم  ِهیلَع  َنوبْلُغت  ام  ُلًوأ  : » دومرف رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناکرات  هرابرد  وا 
رد هک  ياهلحرم  نـیلّوا  (. ] تمکح 375 هغالبلاجـهن ، ( ؛» هالْعأ ُهلَفـسأو  ُهلفْـسأ  ُهالْعأ  َلِعُجَف  َِبُلق  ًارَکنُم  ُرکُنی  َملو  ًاـفورعَم  ِِهبلِقب  ْفِرعَی  َمل 
زا دعب  دیدرگیم و  بولغم  نابز  اب  داهج  رد  سپس  تسا ، ریـشمش  اب  راکیپ  یلمع و  داهج  دیوشیم  بولغم  دیروخیم و  تسکـش  داهج 

هدیدنسپ روما  اهیکین و  زا  تیامح  دوخ  بلق  اب  یتح  دشکب و  داهج  زا  تسد  یلک  روط  هب  هک  یـسک  سپ  ناتلد . بلق و  اب  داهج  رد  نآ 
.[ تسا نوگژاو  شبلق  دزیخنرب ، اهیدنسپان  اهیتشز و  اب  هزرابم  هب  دنکن و 

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج 

خساپ

درف نامه  رگا  یلو  دیامن ، يرادرب  هرهب  قح  نیا  زا  دناوتیم  يدرف  ره  تسا ، عورشم  رما  کی  تراظن  زورما  ناهج  هدنز  ياهتلم  نایم  رد 
اب دناوتیم  دـید  ار  یفارحنا  یعامتجا ، روما  رد  يا  هدنـسیون  ای  هدـنیوگ و  رگا  الثم  دـننکیمن ، تازاجم  ار  وا  درکن ، هدافتـسا  قح  نیا  زا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالسا  رد  اما  دننکیمن  همکاحم  ار  وا  درکن  رگا  یلو  دیامن ، هدافتسا  دوخ  عورشم  قح  زا  نتـشون ، نتفگ و 
ناهد رب  یـشوماخ  رهم  و  دنک ، توکـس  اطخ  هانگ و  ربارب  رد  درادن  قح  یناملـسم  چـیه  هدـش و  دراو  بجاو  مزال و  لصا  کی  تروصب 

رد هک  یتلم  تسا  هتـسناد  داسف  اب  هزرابم  هیاـس  رد  ار  یتلم  ره  شزرا  تیـصخش و  هک  هداد  تیمها  بلطم  نیا  هب  يردـق  هب  مالـسا  دـنزب .
تقیقح نیا  نآرق  دـنکن . رایتخا  توکـس  تیعمج  کی  ای  درف و  کی  نایغط  هانگ و  ربارب  رد  هدروآ  لـمع  هب  لـماک  تقد  نیناوق ، يارجا 
َنوُُرمْاـَت ِساـّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍۀَُّماَْریَخ  ُْمْتنُک  . » تـسا هدوـمرف  ناـیب  ریز  هـیآ  رد  ار  دـیامن ) هزراـبم  داـسف  اـب  هـک  تـسا  یتـلم  نآ  زا  تیـصخش  )

یکین هب  ار  مدرم  هک  دـیتسه  تما  تلم و  نیرتـهب  یتروص  رد  اـه  تلم  ناـیم  رد  امـش   ] 110/ نارمع لآ  ِرَْکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب 
لـصا نیا  زا  هک  ار  یناسک  هک  تسا  هداد  تیمها  یتایح  هلأسم  نیا  هب  يا  هزادـناهب  مالـسا  دـیراد ]. زاب  تشز  ياهراک  زا  دـینک و  توعد 

َوُهَف : » هدومرف نینچ  تسا و  هدناوخ  امن  هدنز  ناگدرم  دنیامنن  هدافتـسا  رگید ، للع  ای  یلبنت و  یتسـس و  رثا  رد  دوخ  عورـشم  قح  ملـسم و 
ملـسم قح  زا  هدرم ، ناسب  تیعمج  ای  درف  نینچ  کی  اریز  دنتـسه ،] امن  هدـنز  ناگدرم  ناـنآ  ( ] 11/404 هعیـشلا لئاسو  « ) ِءایْحَْالا َْنَیب  ٌتِّیَم 

مشچ هب  نآ  دود  ملسم  روطب  هک  نارگید  نایغط  نایـصع و  ربارب  رد  و  دنکیمن ، عافد  دوخ  قوقح  زا  هدومنن و  هدافتـسا  یعامتجا  يدرف و 
یحارج لمع  شزرا  دوشیم . هتفرگ  لمع  نآ  زا  دراد ك  يا  هجیتن  هب  یگتسب  لمع  ره  شزرا  دیامنیم . توکـس  تفر ، دهاوخ  زین  اهنآ 

ار ینهآ  شتآ ، ياههلعـش  ربارب  رد  هک  تسا  يراکداتـسا  شزرا  زا  رتالاب  بتارم  هب  دـهدیم  تاجن  ار  تسیدـناپآ »  » يرامیب هب  ـالتبم  هک 
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هک یجنر  اب  سایق  لباق  دراد  مزـال  مود  راـک  هک  یتقو  رادـقم  یندـب و  جـنر  هک  یتروص  رد  دزاـسیم . هرجنپ  ورد  اـی  و  دـهدیم ، شوج 
راک داتـسا  کی  راک  شزرا  و  اجک ، حارج  لـمع  شزرا  فصولا ـ  عم  تسین ـ  دوشیم ، لـمحتم  لدـتعم  ياوه  رد  لـمع  قاـطا  رد  حارج 
جنر دیامنیم و  فرص  تقو  تعاس  کی  حارج  ددرگیم ، فرط  دئاع  هک  تسیا  هجیتن  یکچوک  یگرزب و  رد  توافت ، نیا  هتکن  و  اجک .

، دشکیم جنر  دیامنیم و  فرصم  يژرنا  ربارب  دنچ  یمود  هاگنآ  دهدیم . تاجن  ار  گرم  هب  فرـشم  صخـش  کی  هجیتن  رد  و  دشکیم ،
هب رمارد  توافت  نیا  نیع  دنکیم . ادیپ  نشور  قرف  مه  اب  اهنآ  راک  شزرا  رظن  نیا  زا  دزاسیم . ار  یشکچ  ای  هرجنپ و  رد و  راک ، رخآ  رد 

یلمع چیه  ملسم  روط  هب  تسا . دوجوم  یفرع  یعرش و  ياهراک  رئاس  اب  یلم ، تراظن  داسف و  اب  هزرابم  حالطصاب  رکنم و  زا  یهن  فورعم 
دوخ دئاع  یئزج و  نآ ، هجیتن  فورعم ، هب  رما  زا  زج  هب  عورشم  راک  ره  نوچ  دیـسر ، دهاوخن  فورعم  هب  رما  هیاپ  هب  يونعم  شزرا  رظن  زا 
طقف طقف و  نامیا  هجیتن  یلو  تسا  وا  زامن )  ) شتـسرپ دـنوادخ و  هب  نامیا  نامه  لـقن ، لـقع و  مکح  هب  لاـمعا  لـضفا  اریز  تسا  ناـسنا 
ریاس نامیا و  تقیقح  رد  دوشیم ، حالـصا  دنمتداعـس و  نامیا ،  وترپ  رد  نمؤم  صخـش  تسا و  هدـنروآ  ناـمیا  صخـش  دوخ  هب  طوبرم 

ای درف  کی  دودـح  زا  هک  کچوک  رایـسب  یجوم  اما  دـیامنیم  داجیا  حالـصا  رظن  زا  عامتجا  رد  یجوم  جـح ، زامن و  دـننام  یندـب  لامعا 
ياهرظن زا  هن  تسا  لمع  نیرت  تلیـضف  اب  يدرف  لامعا  رظن  زا  دـنوادخ  هب  ناـمیا  تفگ : دـیاب  رظن  نیا  زا  دـیامنیمن . زواـجت  رتشیبیمک 

دوجوب عامتجا  رد  ناـمیا  زا  رتگرزب  رایـسب  یجوم  هعماـج ، حالـصا  قیرط  رد  يراکادـف  و  هاـنگ ، اـب  هزراـبم  فورعم و  هب  رما  یلو  رگید .
زا یگرزب  ياه  تیعمج  درف ، کی  یلم  تراظن  هیاس  رد  یهاگ  دـشخبیم . تاجن  طوقـس  هاگترپ  بل  زا  ار  هعماج  کی  یهاـگ  دروآیم ،
اب تسودعون ، زوسلد  کی  یبهذـم ، يامنهار  کی  یـسایس ، ربهر  کی  یهاگ  دـنوشیم . صلختـسم  يونعم  ياهررـض  يدام و  ياه  رطخ 

هیـس زا  اهتیمورحم ، اهیماکان و  زا  ار  ینویلیم  دنچ  تلم  کی  دنمدوس ، ياهیئامنهار  اهتوعد و  و  راد ، هشیر  ياههزرابم  ریگ ، یپ  ياهتراظن 
رد ناتسودنه  ناتسکاپ و  اقیرفا ، هدید  رجز  هدزرامعتـسا و  للم  هک  تسا  یئاهیدازآ  ام  راتفگ  دهاش  دهدیم . تاجن  یتخب ، هریت  يزور و 
زا یهن  فورعمب و  رما  شزرا  رد  نانمؤم  ریما  راتفگ  تمظع  هب  ناوتیم  انبم  نیا  يور  دناهدروآ . تسد  هب  زیچان  تیلقا  کی  يراکادف  هیاس 

هدبع هغالبلا  جهن  « ) یُّجل ٍرَْحب  یف  ٍۀَـثْفَنَک  ّاِلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلاَو  ِفُوْرعَْملِاب  ِْرمَْالا  َدـْنِع  اهُّلُک  ِّربلا  ُلامْعَا  امَو  : » دـیامرفیم ماما  درب ، یپ  رکنم 
ربارب رد  تسایمد  ای  هرطق و  ناسب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  کین  ریخ و  ياهراک  هیلک   ] ینعی ( 374  / هرامش راصق  تاملک 

ریما هک  يزور  تسین . شجنـس  لباق  اـیرد  ياـه  بآ  ناـیاپ  یب  تارطق  ربارب  رد  یناـسنا  مد  اـی  بآ  هرطق  زگره  گرزب ]. جاوم و  ياـیرد 
رد دـناهدرک  حرـش  ار  ترـضح  نآ  تاملک  هک  ینادنمـشناد  اذـل ـ  دوبن ـ ، حرطم  یـسانش  هعماج  لئاسم  دومن ، نایب  ار  هلمج  نیا  ناـنمؤم 

یگدنز ياهنایرج  و  یـسانش ، هعماج  زورما  یلو  دناهتـشذگ  زیمآ  بجعت  رظن  کی  اب  دـیاش  هدرکن و  ادا  ار  بلطم  قح  هلمج  نیا  حیـضوت 
نماض ات  یعرش  یفرع و  نیناوق  هیلک  تسا  نیناوق  هیلک  يارجا  نماض  فورعم  هب  رما  تسا . هدومن  یباتفآ  ار  بلطم  نیا  هتـساخاپ ، هب  للم 

یعامتجا و نیناوق  مامت  یلم ، تراظن  فورعم و  هب  رما  هیاس  رد  تقیقح  رد  دـش ، دـهاوخن  ارجا  زگره  دـشابن ، نآ  تشپ  یمکحم  يارجا 
نیرتکچوک هدـمآ و  رد  لیطعت  تلاح  هب  تاروتـسد  مامت  دـتفا ، راک  زا  یـسرزاب  تراظن و  هاگتـسد  رگا  دوشیم و  ارجا  هریغ  يداصتقا و 

ِرَکنُْملا ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفُوْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َّنِا   : » تسا هدرک  نایب  یهاـتوک  هلمج  رد  ار  بلطم  نیا  ع )  ) رقاـب ماـما  ددرگیمن . مدرم  دـئاع  يدوس 
ُفَصَْتُنی َو  ُضْرَْالا  ُرَمُْعتَو  ُِملاظَْملا  ُّدَُرتَو  ُبِساکَْملا  ُّلَُحتَو  ُبِهاذَْملا  ُنَمْاَتَو  ُبِهاذَْملا  ُماُقت  اِهب  ٌۀَمیظَع  ٌۀَضیرَف  ِءاحَلُّصلا  ٌجاْهنَمَو  ءایْبنَْالا  ُلیبَس 

زا دنوشیم  مزلم  مدرم  دریگیم و  ماجنا  فیلاکت  ضئارف و  مدرم ، تراظن  هلأسم  رد  ( ] 11/395 هعیشلا لئاسو  ُْرمَْالا ( » ُمیقَتْسَیَو  ِءادْعَْالا  َنِم 
، ددرگیم نما  روشک  ياههار  مامت  داسف ، اب  هزرابم  ياههاگتسد  هیاس  رد  دننک ، قازترا  لالح  بسکو  عورـشم  قرط  زا  و  دنزیهرپب . مارح 
، فورعم هب  رما  تردق  ینعی  تردق ، نیا  رگا  دنکفایم ]. هیاس  روشک  رساترس  رد  ناراکتیانج ، نداد  رفیک  دودح و  يارجا  رثا  رب  تینما  و 
جره و دوش  هتفرگ  هعماج  زا  ییازج ، نیناوق  دودـح و  يارجا  هب  دـسرب  ات  هتفرگ  ینابز  یئامنهار  زا  دراد ، هک  نوگانوگ  لـحارم  ماـمت  اـب 
body> . >/ دوریم نیب  زا  یگدـنز  تذـل  هدرک و  هنخر  مدرم  نوئـش  ماـمت  رد  بارطـضا  تـشحو و  یمهرب ، مـهرد  یمظن ، یب  جرم ،
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بوجو اب  یسک  تما  نایم  رد  : » دیوگیم هک  تسا  حیحص  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دروم  رد  یلزتعم  رابجلادبع  یـضاق  ياعدا  نیا  ایآ 
؟» هیماما هورگ  زج  تسین ، فلاخم  نآ 

شسرپ

تما ناـیم  رد  : » دـیوگیم هک  تسا  حیحـص  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دروم  رد  یلزتـعم  رابجلادـبع  یـضاق  ياـعدا  نیا  اـیآ 
؟» هیماما هورگ  زج  تسین ، فلاخم  نآ  بوجو  اب  یسک 

خساپ

دروم نیا  رد  نانآ  نادنمـشناد  اـب  هدرکن و  هعجارم  هیماـما  بتک  هب  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  هدومیپ و  اـطخ  هار  تبـسن  نیا  رد  وا  هنافـسأتم 
لماـع ود  نیا  ةراـبرد  (ع ) رقاـب ماـما  دـنهدیم . یهاوگ  نآ  بوـجو  رب  هیماـمایمالک  یهقف و  ياـهباتک  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفگن  نخس 

اهب ماـُقت  ۀـمیظَع  ۀـضیرَف  احلُـصلا ، جاـهنِم  ءاـیبنألا و  لـیبَس  رکنُملا ، نع  یهَنلاو  فورعملاـب  رمَـألا  ّنِإ  : » دـیامرفیم نـینچ  هعماـج  حالـصا 
، یلماع رح  خیـش  «. ) رمألا میقتـسَی  ءادعَألا و  نم  ُفصتنَی  و  ضرألا ، رّمُعت  ملاظَملا و  ُّدرَت  بساکملا و  ّلحَتو  بهاذـملا ، نّمُؤتو  ضئارفلا ،

ۀـضیرف تسا ، ناحلاص  ۀـقیرط  ناربمایپ ، هار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( ] ثیدـح 1 / داهج باب  زا  مهدزاود  باب   / ۀعیشلا 11 لئاسو 
دوشیم و هداد  سپ  ناشنابحاص  هب  لاوما  لالح و  اهبـسک  نما و  اههار  دریذـپیم و  ققحت  تابجاو  ود ، نیا  ۀلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یگرزب 
هک تسا  تفگـش  رد  وا  لاثما  یـضاق و  ۀحماسم  زا  ناسنا  دریذپیم ]. حالـصا  ناناملـسم  روما  دـنوشیم و  صاصق  نانمـشد  دابآ و  نیمز 

خیش وا  رصاعم  یلاح ك  رد  دهدیم ، تبسن  دنهدیم  لیکشت  ار  نیملـسم  موس  کی  هتـسویپ  هک  هیماما  هب  ار  یلطاب  ۀشیدنا  نینچ  هنوگچ 
ۀلیـسو هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » دیامرفیم دنکیم و  حیرـصت  نآ  بوجو  رب  دوخیمالک  ياهباتک  رد  هعیـش ، مالک  داتـسا  دیفم 

: دیوگیم دیرجت  رد  هجاوخ  ( 98/ تالاقملا لئاوا  «. ) دوش مامت  لهاج  رب  تجح  ات  تسا ، ییافک  بجاو  همه  رب  زاین ـ  تروص  رد  ناـبز ـ 
، بحتسم هب  رما  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  «. ] بودنم بودنملاب  و  رکنملا ، نع  یهنلا  اذکو  بجاو  فورعملاب  رمألاو  »

ۀلأسم تسا ، هدش  یـضاق  هابتـشا  ۀیام  هک  يزیچ  دیاش  ( 271 دارملا / فشک  رد  دیرجت  نتم   / نیدـلا ریـصن  [ ) تسا بحتـسم  وا  دوخ  ناسب 
نآ تسا ، بجاو  لداع  ماما  اب  هارمه  داهج  : » تسا هدـش  دراو  نینچ  متـشه ، ماما  نانخـس  رد  هک  تسا  نارفاک  اـب  ییادـتبا  داـهج  بوجو 
ایآ ثیدح 10 ) باب 12 / ۀعیـشلا 11/ لـئاسو  یلماـع ، رح  « ) تسا دیهـش  دوش ، هتـشک  دوخ  لاـم  ناـج و  هار  رد  داـهج  نیا  رد  هک  سک 

موصعم ماما  دـنچ  ره  نامز  لداع  ياوشیپ  هب  ار  نآ  ناققحم  زا  یهورگ  لداع ؟ ياوشیپ  قلطم  ای  تسا  موصعم  ماما  لداع ، ماما  زا  دوصقم 
هب لوق  هب  ار  هیماما  رابجلا ، دـبع  یـضاق  مالکلا 21/13 ) رهاوج  . ) دـننادیم یفاک  داهج  بوجو  رد  ار  وا  نامرف  دـننکیم و  ریـسفت  دـشابن 

، تسا هدرواین  نایم  هب  ینخس  رگمتـس  ناطلـس  روتـسد  زا  يوریپ  دروم  رد  هرعاشا  ةدیقع  زا  یلو  هدرک ، مهتم  فورعم  هب  رما  بوجو  مدع 
ایآ دنراگنایم . ادخ  تعاطا  دـنکن ، مارح  هب  رما  هکیمادام  ار  وا  تعاطا  مارح و  ار  وا  رب  جورخ  بجاو و  ار  وا  تعاطا  نانآ  هک  یلاح  رد 
نآ فالخ  رب  ربمایپ  زا  يورم  ثیداحا  هک  یلاح  رد  تسا ، راگزاس  فورعم  هب  رما  بوجو  اب  رگمتـس  ملاظ و  ربارب  رد  میلـست  نینچ  کـی 

: دومرف زین  و  ( 4  / ننـس يذـمرت ، «. ) رگمتـس مکاح  دزن  تسا  هنالداع  راتفگ  داهج ، نیرتگرزب  : » دومرف یمارگ ص ) ربمایپ  دـنراد . تلـالد 
(4/ ننس يذمرت ، « ) دریگ ارف  ار  ناگمه  باذع  تسا  نکمم  دنرادن ، زابدوخ  راک  زا  ار  وا  دننیببار و  رگمتس  مدرم  هاگره  »
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درف نامه  رگا  یلو  دیامن ، يرادرب  هرهب  قح  نیا  زا  دناوتیم  يدرف  ره  تسا ، عورشم  رما  کی  تراظن  زورما  ناهج  هدنز  ياهتلم  نایم  رد 
اب دناوتیم  دـید  ار  یفارحنا  یعامتجا ، روما  رد  يا  هدنـسیون  ای  هدـنیوگ و  رگا  الثم  دـننکیمن ، تازاجم  ار  وا  درکن ، هدافتـسا  قح  نیا  زا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالسا  رد  اما  دننکیمن  همکاحم  ار  وا  درکن  رگا  یلو  دیامن ، هدافتسا  دوخ  عورشم  قح  زا  نتـشون ، نتفگ و 
ناهد رب  یـشوماخ  رهم  و  دنک ، توکـس  اطخ  هانگ و  ربارب  رد  درادن  قح  یناملـسم  چـیه  هدـش و  دراو  بجاو  مزال و  لصا  کی  تروصب 

رد هک  یتلم  تسا  هتـسناد  داسف  اب  هزرابم  هیاـس  رد  ار  یتلم  ره  شزرا  تیـصخش و  هک  هداد  تیمها  بلطم  نیا  هب  يردـق  هب  مالـسا  دـنزب .
تقیقح نیا  نآرق  دـنکن . رایتخا  توکـس  تیعمج  کی  ای  درف و  کی  نایغط  هانگ و  ربارب  رد  هدروآ  لـمع  هب  لـماک  تقد  نیناوق ، يارجا 
َنوُُرمْاـَت ِساـّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍۀَُّماَْریَخ  ُْمْتنُک  . » تـسا هدوـمرف  ناـیب  ریز  هـیآ  رد  ار  دـیامن ) هزراـبم  داـسف  اـب  هـک  تـسا  یتـلم  نآ  زا  تیـصخش  )

یکین هب  ار  مدرم  هک  دـیتسه  تما  تلم و  نیرتـهب  یتروص  رد  اـه  تلم  ناـیم  رد  امـش   ] 110/ نارمع لآ  ِرَْکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب 
لـصا نیا  زا  هک  ار  یناسک  هک  تسا  هداد  تیمها  یتایح  هلأسم  نیا  هب  يا  هزادـناهب  مالـسا  دـیراد ]. زاب  تشز  ياهراک  زا  دـینک و  توعد 

َوُهَف : » هدومرف نینچ  تسا و  هدناوخ  امن  هدنز  ناگدرم  دنیامنن  هدافتـسا  رگید ، للع  ای  یلبنت و  یتسـس و  رثا  رد  دوخ  عورـشم  قح  ملـسم و 
ملـسم قح  زا  هدرم ، ناسب  تیعمج  ای  درف  نینچ  کی  اریز  دنتـسه ،] امن  هدـنز  ناگدرم  ناـنآ  ( ] 11/404 هعیـشلا لئاسو  « ) ِءایْحَْالا َْنَیب  ٌتِّیَم 

مشچ هب  نآ  دود  ملسم  روطب  هک  نارگید  نایغط  نایـصع و  ربارب  رد  و  دنکیمن ، عافد  دوخ  قوقح  زا  هدومنن و  هدافتـسا  یعامتجا  يدرف و 
یحارج لمع  شزرا  دوشیم . هتفرگ  لمع  نآ  زا  دراد ك  يا  هجیتن  هب  یگتسب  لمع  ره  شزرا  دیامنیم . توکـس  تفر ، دهاوخ  زین  اهنآ 

ار ینهآ  شتآ ، ياههلعـش  ربارب  رد  هک  تسا  يراکداتـسا  شزرا  زا  رتالاب  بتارم  هب  دـهدیم  تاجن  ار  تسیدـناپآ »  » يرامیب هب  ـالتبم  هک 
هک یجنر  اب  سایق  لباق  دراد  مزـال  مود  راـک  هک  یتقو  رادـقم  یندـب و  جـنر  هک  یتروص  رد  دزاـسیم . هرجنپ  ورد  اـی  و  دـهدیم ، شوج 
راک داتـسا  کی  راک  شزرا  و  اجک ، حارج  لـمع  شزرا  فصولا ـ  عم  تسین ـ  دوشیم ، لـمحتم  لدـتعم  ياوه  رد  لـمع  قاـطا  رد  حارج 
جنر دیامنیم و  فرص  تقو  تعاس  کی  حارج  ددرگیم ، فرط  دئاع  هک  تسیا  هجیتن  یکچوک  یگرزب و  رد  توافت ، نیا  هتکن  و  اجک .

، دشکیم جنر  دیامنیم و  فرصم  يژرنا  ربارب  دنچ  یمود  هاگنآ  دهدیم . تاجن  ار  گرم  هب  فرـشم  صخـش  کی  هجیتن  رد  و  دشکیم ،
هب رمارد  توافت  نیا  نیع  دنکیم . ادیپ  نشور  قرف  مه  اب  اهنآ  راک  شزرا  رظن  نیا  زا  دزاسیم . ار  یشکچ  ای  هرجنپ و  رد و  راک ، رخآ  رد 

یلمع چیه  ملسم  روط  هب  تسا . دوجوم  یفرع  یعرش و  ياهراک  رئاس  اب  یلم ، تراظن  داسف و  اب  هزرابم  حالطصاب  رکنم و  زا  یهن  فورعم 
دوخ دئاع  یئزج و  نآ ، هجیتن  فورعم ، هب  رما  زا  زج  هب  عورشم  راک  ره  نوچ  دیـسر ، دهاوخن  فورعم  هب  رما  هیاپ  هب  يونعم  شزرا  رظن  زا 
طقف طقف و  نامیا  هجیتن  یلو  تسا  وا  زامن )  ) شتـسرپ دـنوادخ و  هب  نامیا  نامه  لـقن ، لـقع و  مکح  هب  لاـمعا  لـضفا  اریز  تسا  ناـسنا 
ریاس نامیا و  تقیقح  رد  دوشیم ، حالـصا  دنمتداعـس و  نامیا ،  وترپ  رد  نمؤم  صخـش  تسا و  هدـنروآ  ناـمیا  صخـش  دوخ  هب  طوبرم 

ای درف  کی  دودـح  زا  هک  کچوک  رایـسب  یجوم  اما  دـیامنیم  داجیا  حالـصا  رظن  زا  عامتجا  رد  یجوم  جـح ، زامن و  دـننام  یندـب  لامعا 
ياهرظن زا  هن  تسا  لمع  نیرت  تلیـضف  اب  يدرف  لامعا  رظن  زا  دـنوادخ  هب  ناـمیا  تفگ : دـیاب  رظن  نیا  زا  دـیامنیمن . زواـجت  رتشیبیمک 

دوجوب عامتجا  رد  ناـمیا  زا  رتگرزب  رایـسب  یجوم  هعماـج ، حالـصا  قیرط  رد  يراکادـف  و  هاـنگ ، اـب  هزراـبم  فورعم و  هب  رما  یلو  رگید .
زا یگرزب  ياه  تیعمج  درف ، کی  یلم  تراظن  هیاس  رد  یهاگ  دـشخبیم . تاجن  طوقـس  هاگترپ  بل  زا  ار  هعماج  کی  یهاـگ  دروآیم ،
اب تسودعون ، زوسلد  کی  یبهذـم ، يامنهار  کی  یـسایس ، ربهر  کی  یهاگ  دـنوشیم . صلختـسم  يونعم  ياهررـض  يدام و  ياه  رطخ 

هیـس زا  اهتیمورحم ، اهیماکان و  زا  ار  ینویلیم  دنچ  تلم  کی  دنمدوس ، ياهیئامنهار  اهتوعد و  و  راد ، هشیر  ياههزرابم  ریگ ، یپ  ياهتراظن 
رد ناتسودنه  ناتسکاپ و  اقیرفا ، هدید  رجز  هدزرامعتـسا و  للم  هک  تسا  یئاهیدازآ  ام  راتفگ  دهاش  دهدیم . تاجن  یتخب ، هریت  يزور و 
زا یهن  فورعمب و  رما  شزرا  رد  نانمؤم  ریما  راتفگ  تمظع  هب  ناوتیم  انبم  نیا  يور  دناهدروآ . تسد  هب  زیچان  تیلقا  کی  يراکادف  هیاس 
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هدبع هغالبلا  جهن  « ) یُّجل ٍرَْحب  یف  ٍۀَـثْفَنَک  ّاِلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلاَو  ِفُوْرعَْملِاب  ِْرمَْالا  َدـْنِع  اهُّلُک  ِّربلا  ُلامْعَا  امَو  : » دـیامرفیم ماما  درب ، یپ  رکنم 
ربارب رد  تسایمد  ای  هرطق و  ناسب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  کین  ریخ و  ياهراک  هیلک   ] ینعی ( 374  / هرامش راصق  تاملک 

ریما هک  يزور  تسین . شجنـس  لباق  اـیرد  ياـه  بآ  ناـیاپ  یب  تارطق  ربارب  رد  یناـسنا  مد  اـی  بآ  هرطق  زگره  گرزب ]. جاوم و  ياـیرد 
رد دـناهدرک  حرـش  ار  ترـضح  نآ  تاملک  هک  ینادنمـشناد  اذـل ـ  دوبن ـ ، حرطم  یـسانش  هعماج  لئاسم  دومن ، نایب  ار  هلمج  نیا  ناـنمؤم 

یگدنز ياهنایرج  و  یـسانش ، هعماج  زورما  یلو  دناهتـشذگ  زیمآ  بجعت  رظن  کی  اب  دـیاش  هدرکن و  ادا  ار  بلطم  قح  هلمج  نیا  حیـضوت 
نماض ات  یعرش  یفرع و  نیناوق  هیلک  تسا  نیناوق  هیلک  يارجا  نماض  فورعم  هب  رما  تسا . هدومن  یباتفآ  ار  بلطم  نیا  هتـساخاپ ، هب  للم 

یعامتجا و نیناوق  مامت  یلم ، تراظن  فورعم و  هب  رما  هیاس  رد  تقیقح  رد  دـش ، دـهاوخن  ارجا  زگره  دـشابن ، نآ  تشپ  یمکحم  يارجا 
نیرتکچوک هدـمآ و  رد  لیطعت  تلاح  هب  تاروتـسد  مامت  دـتفا ، راک  زا  یـسرزاب  تراظن و  هاگتـسد  رگا  دوشیم و  ارجا  هریغ  يداصتقا و 

ِرَکنُْملا ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفُوْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َّنِا   : » تسا هدرک  نایب  یهاـتوک  هلمج  رد  ار  بلطم  نیا  ع )  ) رقاـب ماـما  ددرگیمن . مدرم  دـئاع  يدوس 
ُفَصَْتُنی َو  ُضْرَْالا  ُرَمُْعتَو  ُِملاظَْملا  ُّدَُرتَو  ُبِساکَْملا  ُّلَُحتَو  ُبِهاذَْملا  ُنَمْاَتَو  ُبِهاذَْملا  ُماُقت  اِهب  ٌۀَمیظَع  ٌۀَضیرَف  ِءاحَلُّصلا  ٌجاْهنَمَو  ءایْبنَْالا  ُلیبَس 

زا دنوشیم  مزلم  مدرم  دریگیم و  ماجنا  فیلاکت  ضئارف و  مدرم ، تراظن  هلأسم  رد  ( ] 11/395 هعیشلا لئاسو  ُْرمَْالا ( » ُمیقَتْسَیَو  ِءادْعَْالا  َنِم 
، ددرگیم نما  روشک  ياههار  مامت  داسف ، اب  هزرابم  ياههاگتسد  هیاس  رد  دننک ، قازترا  لالح  بسکو  عورـشم  قرط  زا  و  دنزیهرپب . مارح 
، فورعم هب  رما  تردق  ینعی  تردق ، نیا  رگا  دنکفایم ]. هیاس  روشک  رساترس  رد  ناراکتیانج ، نداد  رفیک  دودح و  يارجا  رثا  رب  تینما  و 
جره و دوش  هتفرگ  هعماج  زا  ییازج ، نیناوق  دودـح و  يارجا  هب  دـسرب  ات  هتفرگ  ینابز  یئامنهار  زا  دراد ، هک  نوگانوگ  لـحارم  ماـمت  اـب 
body> . >/ دوریم نیب  زا  یگدـنز  تذـل  هدرک و  هنخر  مدرم  نوئـش  ماـمت  رد  بارطـضا  تـشحو و  یمهرب ، مـهرد  یمظن ، یب  جرم ،
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درف نامه  رگا  یلو  دیامن ، يرادرب  هرهب  قح  نیا  زا  دناوتیم  يدرف  ره  تسا ، عورشم  رما  کی  تراظن  زورما  ناهج  هدنز  ياهتلم  نایم  رد 
اب دناوتیم  دـید  ار  یفارحنا  یعامتجا ، روما  رد  يا  هدنـسیون  ای  هدـنیوگ و  رگا  الثم  دـننکیمن ، تازاجم  ار  وا  درکن ، هدافتـسا  قح  نیا  زا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالسا  رد  اما  دننکیمن  همکاحم  ار  وا  درکن  رگا  یلو  دیامن ، هدافتسا  دوخ  عورشم  قح  زا  نتـشون ، نتفگ و 
ناهد رب  یـشوماخ  رهم  و  دنک ، توکـس  اطخ  هانگ و  ربارب  رد  درادن  قح  یناملـسم  چـیه  هدـش و  دراو  بجاو  مزال و  لصا  کی  تروصب 

رد هک  یتلم  تسا  هتـسناد  داسف  اب  هزرابم  هیاـس  رد  ار  یتلم  ره  شزرا  تیـصخش و  هک  هداد  تیمها  بلطم  نیا  هب  يردـق  هب  مالـسا  دـنزب .
تقیقح نیا  نآرق  دـنکن . رایتخا  توکـس  تیعمج  کی  ای  درف و  کی  نایغط  هانگ و  ربارب  رد  هدروآ  لـمع  هب  لـماک  تقد  نیناوق ، يارجا 
َنوُُرمْاـَت ِساـّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍۀَُّماَْریَخ  ُْمْتنُک  . » تـسا هدوـمرف  ناـیب  ریز  هـیآ  رد  ار  دـیامن ) هزراـبم  داـسف  اـب  هـک  تـسا  یتـلم  نآ  زا  تیـصخش  )

یکین هب  ار  مدرم  هک  دـیتسه  تما  تلم و  نیرتـهب  یتروص  رد  اـه  تلم  ناـیم  رد  امـش   ] 110/ نارمع لآ  ِرَْکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب 
لـصا نیا  زا  هک  ار  یناسک  هک  تسا  هداد  تیمها  یتایح  هلأسم  نیا  هب  يا  هزادـناهب  مالـسا  دـیراد ]. زاب  تشز  ياهراک  زا  دـینک و  توعد 

َوُهَف : » هدومرف نینچ  تسا و  هدناوخ  امن  هدنز  ناگدرم  دنیامنن  هدافتـسا  رگید ، للع  ای  یلبنت و  یتسـس و  رثا  رد  دوخ  عورـشم  قح  ملـسم و 
ملـسم قح  زا  هدرم ، ناسب  تیعمج  ای  درف  نینچ  کی  اریز  دنتـسه ،] امن  هدـنز  ناگدرم  ناـنآ  ( ] 11/404 هعیـشلا لئاسو  « ) ِءایْحَْالا َْنَیب  ٌتِّیَم 
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مشچ هب  نآ  دود  ملسم  روطب  هک  نارگید  نایغط  نایـصع و  ربارب  رد  و  دنکیمن ، عافد  دوخ  قوقح  زا  هدومنن و  هدافتـسا  یعامتجا  يدرف و 
یحارج لمع  شزرا  دوشیم . هتفرگ  لمع  نآ  زا  دراد ك  يا  هجیتن  هب  یگتسب  لمع  ره  شزرا  دیامنیم . توکـس  تفر ، دهاوخ  زین  اهنآ 

ار ینهآ  شتآ ، ياههلعـش  ربارب  رد  هک  تسا  يراکداتـسا  شزرا  زا  رتالاب  بتارم  هب  دـهدیم  تاجن  ار  تسیدـناپآ »  » يرامیب هب  ـالتبم  هک 
هک یجنر  اب  سایق  لباق  دراد  مزـال  مود  راـک  هک  یتقو  رادـقم  یندـب و  جـنر  هک  یتروص  رد  دزاـسیم . هرجنپ  ورد  اـی  و  دـهدیم ، شوج 
راک داتـسا  کی  راک  شزرا  و  اجک ، حارج  لـمع  شزرا  فصولا ـ  عم  تسین ـ  دوشیم ، لـمحتم  لدـتعم  ياوه  رد  لـمع  قاـطا  رد  حارج 
جنر دیامنیم و  فرص  تقو  تعاس  کی  حارج  ددرگیم ، فرط  دئاع  هک  تسیا  هجیتن  یکچوک  یگرزب و  رد  توافت ، نیا  هتکن  و  اجک .

، دشکیم جنر  دیامنیم و  فرصم  يژرنا  ربارب  دنچ  یمود  هاگنآ  دهدیم . تاجن  ار  گرم  هب  فرـشم  صخـش  کی  هجیتن  رد  و  دشکیم ،
هب رمارد  توافت  نیا  نیع  دنکیم . ادیپ  نشور  قرف  مه  اب  اهنآ  راک  شزرا  رظن  نیا  زا  دزاسیم . ار  یشکچ  ای  هرجنپ و  رد و  راک ، رخآ  رد 

یلمع چیه  ملسم  روط  هب  تسا . دوجوم  یفرع  یعرش و  ياهراک  رئاس  اب  یلم ، تراظن  داسف و  اب  هزرابم  حالطصاب  رکنم و  زا  یهن  فورعم 
دوخ دئاع  یئزج و  نآ ، هجیتن  فورعم ، هب  رما  زا  زج  هب  عورشم  راک  ره  نوچ  دیـسر ، دهاوخن  فورعم  هب  رما  هیاپ  هب  يونعم  شزرا  رظن  زا 
طقف طقف و  نامیا  هجیتن  یلو  تسا  وا  زامن )  ) شتـسرپ دـنوادخ و  هب  نامیا  نامه  لـقن ، لـقع و  مکح  هب  لاـمعا  لـضفا  اریز  تسا  ناـسنا 
ریاس نامیا و  تقیقح  رد  دوشیم ، حالـصا  دنمتداعـس و  نامیا ،  وترپ  رد  نمؤم  صخـش  تسا و  هدـنروآ  ناـمیا  صخـش  دوخ  هب  طوبرم 

ای درف  کی  دودـح  زا  هک  کچوک  رایـسب  یجوم  اما  دـیامنیم  داجیا  حالـصا  رظن  زا  عامتجا  رد  یجوم  جـح ، زامن و  دـننام  یندـب  لامعا 
ياهرظن زا  هن  تسا  لمع  نیرت  تلیـضف  اب  يدرف  لامعا  رظن  زا  دـنوادخ  هب  ناـمیا  تفگ : دـیاب  رظن  نیا  زا  دـیامنیمن . زواـجت  رتشیبیمک 

دوجوب عامتجا  رد  ناـمیا  زا  رتگرزب  رایـسب  یجوم  هعماـج ، حالـصا  قیرط  رد  يراکادـف  و  هاـنگ ، اـب  هزراـبم  فورعم و  هب  رما  یلو  رگید .
زا یگرزب  ياه  تیعمج  درف ، کی  یلم  تراظن  هیاس  رد  یهاگ  دـشخبیم . تاجن  طوقـس  هاگترپ  بل  زا  ار  هعماج  کی  یهاـگ  دروآیم ،
اب تسودعون ، زوسلد  کی  یبهذـم ، يامنهار  کی  یـسایس ، ربهر  کی  یهاگ  دـنوشیم . صلختـسم  يونعم  ياهررـض  يدام و  ياه  رطخ 

هیـس زا  اهتیمورحم ، اهیماکان و  زا  ار  ینویلیم  دنچ  تلم  کی  دنمدوس ، ياهیئامنهار  اهتوعد و  و  راد ، هشیر  ياههزرابم  ریگ ، یپ  ياهتراظن 
رد ناتسودنه  ناتسکاپ و  اقیرفا ، هدید  رجز  هدزرامعتـسا و  للم  هک  تسا  یئاهیدازآ  ام  راتفگ  دهاش  دهدیم . تاجن  یتخب ، هریت  يزور و 
زا یهن  فورعمب و  رما  شزرا  رد  نانمؤم  ریما  راتفگ  تمظع  هب  ناوتیم  انبم  نیا  يور  دناهدروآ . تسد  هب  زیچان  تیلقا  کی  يراکادف  هیاس 

هدبع هغالبلا  جهن  « ) یُّجل ٍرَْحب  یف  ٍۀَـثْفَنَک  ّاِلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلاَو  ِفُوْرعَْملِاب  ِْرمَْالا  َدـْنِع  اهُّلُک  ِّربلا  ُلامْعَا  امَو  : » دـیامرفیم ماما  درب ، یپ  رکنم 
ربارب رد  تسایمد  ای  هرطق و  ناسب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  کین  ریخ و  ياهراک  هیلک   ] ینعی ( 374  / هرامش راصق  تاملک 

ریما هک  يزور  تسین . شجنـس  لباق  اـیرد  ياـه  بآ  ناـیاپ  یب  تارطق  ربارب  رد  یناـسنا  مد  اـی  بآ  هرطق  زگره  گرزب ]. جاوم و  ياـیرد 
رد دـناهدرک  حرـش  ار  ترـضح  نآ  تاملک  هک  ینادنمـشناد  اذـل ـ  دوبن ـ ، حرطم  یـسانش  هعماج  لئاسم  دومن ، نایب  ار  هلمج  نیا  ناـنمؤم 

یگدنز ياهنایرج  و  یـسانش ، هعماج  زورما  یلو  دناهتـشذگ  زیمآ  بجعت  رظن  کی  اب  دـیاش  هدرکن و  ادا  ار  بلطم  قح  هلمج  نیا  حیـضوت 
نماض ات  یعرش  یفرع و  نیناوق  هیلک  تسا  نیناوق  هیلک  يارجا  نماض  فورعم  هب  رما  تسا . هدومن  یباتفآ  ار  بلطم  نیا  هتـساخاپ ، هب  للم 

یعامتجا و نیناوق  مامت  یلم ، تراظن  فورعم و  هب  رما  هیاس  رد  تقیقح  رد  دـش ، دـهاوخن  ارجا  زگره  دـشابن ، نآ  تشپ  یمکحم  يارجا 
نیرتکچوک هدـمآ و  رد  لیطعت  تلاح  هب  تاروتـسد  مامت  دـتفا ، راک  زا  یـسرزاب  تراظن و  هاگتـسد  رگا  دوشیم و  ارجا  هریغ  يداصتقا و 

ِرَکنُْملا ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفُوْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َّنِا   : » تسا هدرک  نایب  یهاـتوک  هلمج  رد  ار  بلطم  نیا  ع )  ) رقاـب ماـما  ددرگیمن . مدرم  دـئاع  يدوس 
ُفَصَْتُنی َو  ُضْرَْالا  ُرَمُْعتَو  ُِملاظَْملا  ُّدَُرتَو  ُبِساکَْملا  ُّلَُحتَو  ُبِهاذَْملا  ُنَمْاَتَو  ُبِهاذَْملا  ُماُقت  اِهب  ٌۀَمیظَع  ٌۀَضیرَف  ِءاحَلُّصلا  ٌجاْهنَمَو  ءایْبنَْالا  ُلیبَس 

زا دنوشیم  مزلم  مدرم  دریگیم و  ماجنا  فیلاکت  ضئارف و  مدرم ، تراظن  هلأسم  رد  ( ] 11/395 هعیشلا لئاسو  ُْرمَْالا ( » ُمیقَتْسَیَو  ِءادْعَْالا  َنِم 
، ددرگیم نما  روشک  ياههار  مامت  داسف ، اب  هزرابم  ياههاگتسد  هیاس  رد  دننک ، قازترا  لالح  بسکو  عورـشم  قرط  زا  و  دنزیهرپب . مارح 
، فورعم هب  رما  تردق  ینعی  تردق ، نیا  رگا  دنکفایم ]. هیاس  روشک  رساترس  رد  ناراکتیانج ، نداد  رفیک  دودح و  يارجا  رثا  رب  تینما  و 
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جره و دوش  هتفرگ  هعماج  زا  ییازج ، نیناوق  دودـح و  يارجا  هب  دـسرب  ات  هتفرگ  ینابز  یئامنهار  زا  دراد ، هک  نوگانوگ  لـحارم  ماـمت  اـب 
body> . >/ دوریم نیب  زا  یگدـنز  تذـل  هدرک و  هنخر  مدرم  نوئـش  ماـمت  رد  بارطـضا  تـشحو و  یمهرب ، مـهرد  یمظن ، یب  جرم ،

<</html

. دیهد حیضوت  نآ  كرت  ياه  نایز  فورعم و  هب  رما  تیمها  هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  نآ  كرت  ياه  نایز  فورعم و  هب  رما  تیمها  هرابرد 

خساپ

زا یکی  دـیجم  نآرق  تـسا .  هدیدنـسپرایسب  یلقع ،  رظن  زا  تـسا و  هعماـج  درف و  لاـح  هـب  دـیفم  هناـهاوخریخ و  لـمع  فورعم ،  هـب  رما 
تهج رد  یناگمه  تیلووسم  ساسحا  تراظن و  یعون  نیا  اریز  دـناد ؛ یم  لصا  نیمه  يارجاار  اه  تما  رگید  رب  یمالـسا  تما  تازایتما 

ناربهر رب  یمومع  تراظن  تردـق و  لرتنک  مهم  ياهرازبا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  بلاج   . دـشاب یم  حوطـس  مامت  رد  هعماج  درف و  تداعس 
طلـسم هعماج  رب  دارفا  نیرتدب  دوش ، كرت  فورعم  هب  رما  رگا  دـندومرف ( ( :  ص )  مرکا (  ربمایپ  ور  نیمه  زا  تسا .  لصا  نیمه  يارجا  ،

زیچ دـنچ  زا  یـشان  مینک ،  یقلت  نارگید  روما  رد  تلاخد  ار  نآ  هک  نیا  اما   . دراد يرامـشیب  دـیاوف  مهم ،  نیا  نیارباـنب ؛  دـنوش . ) )  یم 
 ) هنایارگدرف ياه  هشیدـنا  هب  ناهنپ  شیارگ  - 2 دارفا ، یلخاد  روما  رد  اج  یب  ياه  سـسجتو  فورعم  هب  رما  طلغ  ياـه  هویـش  - 1 تسا : 

 . ; درادن يراگزاس  ینید  قطنم  اب  هک  يدرف ،  دح  زا  شیب  ياه  يدازآ  یبرغ و   ( Individ Ualism

تسا ّصاخ  یهورگ  ای  ياهدع  ۀفیظو  ای  تسا  ناناملسم  ۀمه  ۀفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآرق  رظن  زا 

شسرپ

تسا ّصاخ  یهورگ  ای  ياهدع  ۀفیظو  ای  تسا  ناناملسم  ۀمه  ۀفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآرق  رظن  زا 

خساپ

نایم زا  دیاب  و  ... رَکنُملا ; ِنَع  َنوَهنَی  َو  ِفوُرعَملِاب  َنوُرُمأَی  َو  ِْریَخلا  َیلِإ  نوُعدَی  ۀـّمُأ  مُکنِم  نکتلَو   " تسا هدـمآ  نارمعلآ  زا  ۀیآ 104  رد 
نآرق رگید  تایآ  هفیرـش و  هیآ  نیا  رد  ... دننک " رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  توعد و  ریخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دنـشاب  یهورگ  امش ،

راک ینعم  هب  تغل  رد  هک  فورعم   " تسا هدش  هراشا  یعامتجا  گرزب  مهم و  ۀفیظو  ود  هب  نامقل 17 و )... جح 41 ; فارعا 157 ;  ) میرک
هب فورعم و  ینعم  ِلباقم  رد  هک  رکنم " تسا و"  بحتسم  بجاو و  زا  معا  هدیدنـسپ  ياهراک  میرک  نآرق  رد  نآ  زا  دارم  هدش و  هتخانش 
زا عامتجا  ظفح  تهج  هک  هتساوخ  ناناملـسم  یمامت  زا  مالـسا  نیبم  نید  تسا  هانگ  میرک  نآرق  رد  نآ  زا  دارم  تسا و  هتخانـشان   " ینعم

مهم هفیظو  ود  نیا  ندرک  هدـنز  يارب  یمالـسا  هعماج  تایح  اقب و  موادـت و  نینچمه  نانآ و  ِیعامتجا  دـسافم  تافارحنا و  رورـش و  دارفا 
، دیآیم تسد  هب  رـصعلاو  ةروس  قحلاب  اوصاوت  " و  ۀیآ هروس و  نیمه  ۀیآ 110  لثم  رگید ، تایآ  مامـضنا  هب  هیآ  نیا  زا  هچنآ  دننک . مایق 

یمومع تراظن  اب  نآ  ۀـماقا  نتـشاد و  اپ  هب  يارب  عاـمتجا  دارفا  درفدرف  ینعی  تسا  بجاو  ناناملـسم  مومع  رب  هفیظو  ود  نیا  هک  تسا  نیا 
نینچ تایاور  نآ  زا  یـضعب  هک  هدش  دیکأت  مهم  ۀضیرف  ود  نیا  يارجا  تیمها  رب  زین  ربتعم  تایاور  رد  دـننک . لمع  نآ  هب  دـیاب  ناشدوخ 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ضئارفلا  ماقت  اهب  ۀمیظع  ۀـضیرف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  نا  : " دـیامرفیم  7 رقاب ماما  تسا 1 .
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رکنُملا ِنَع  َیهَن  َو  فورعملاب  َرَمَا  نَم  : " دـیامرفیممرکاربمغیپ دنوشیم ".2 . اپرب  اهنآ  اب  اههضیرف  ۀـیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  ۀـضیرف  ود 
نیمز و رد  دنوادخ  نیـشناج  دنک ، یهن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  هک  یـسک  هباتک  ۀـفیلخ  هللا و  لوسر  ۀـفیلخ  ِهِضرأ و  یف  هللا  ۀـفیلخ  وهف 

هراشا گرزب  ۀـضیرف  ود  نیا  هداـعلاقوف  تیمها  رب  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  تاـیاور  تسوا "  باـتک  ربماـیپ و  نیـشناج 
یعمج هتسد  ۀلحرم  يدرف 2 . ۀلحرم  . 1 دراد : هلحرم  ود  رکنم " زا  یهن  فورعم و  هب  رما   " هک دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  دـناهدرک .

رب تراظن  هورگ  کی  لیکشت  یمالسا  تموکح  رد  اذل  تسا  یمالـسا  تموکح  نوئـش  زا  مود  ۀلحرم  تسا  مدرم  ۀمه  ۀفیظو  لوا  ۀلحرم 
برـض و رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  زا  یکی  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زین  تسا و  مزال  یتموکح  ياهنامزاس  یعامتجا و  عضو 

ۀسسؤم ص 247 ، يرون ج 4 ، ثدحم  لئاسولا  كردتسم  0 .) دریگ تروص  یمالـسا  مکاح  روتـسد  هب  دیاب  هلحرم  نیا  تسا  لتق  حرج و 
 ( تیبلالآ

؟  تسا لوؤسم  دوخ  هعماج  حالصا  رد  ناسنا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا لوؤسم  دوخ  هعماج  حالصا  رد  ناسنا  ایآ 

خساپ

یمالـسا زادـنا  مشچرد  دـناهتخاس . حرطم  یعامتجا  تاـفارحنا  هب  تبـسن  ار  دارفا  تیلوؤسم  تیعطاـق  تحارـص و  اـب  ینید  ربتعم  صوصن 
هب سک  ره  تسا و  توافتم  دارفاـتیلوؤسم  اتـسار  نیا  رد  هتبلا  تسا . نکمماـن  یناـگمه  تیلوؤسم  نودـب  ملاـس  هعماـج  ياـقب  شیادـیپ و 

J .} تسا لوؤسم  دراد  رارق  نآ  رد  هک  ياهژیو  طیارش  اهشناد و  اهییاناوت  بسانت 

رکف اهتقو  یلیخ  بناجنیا  درک ؟ كرت  ار  هاگشناد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رثا  بترت  مدع  هب  نیقی  نینچمه  ییورمک و  رطاخ  هب  ناوت  یم  ایآ 
هاگیاج قح  ترضح  دزن  ود  نیا  ایآ  سپ  تسا  هدومن  بجاو  كرت  دنک  یمن  فورعم  هب  رما  هک  وا  هداد و  ماجنا  مارح  دنک  یم  هانگ  هک  یسک  منک  یم 

زن

شسرپ

بناـجنیا درک ؟ كرت  ار  هاگـشناد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رثا  بترت  مدـع  هب  نیقی  نینچمه  ییورمک و  رطاـخ  هب  ناوت  یم  اـیآ 
ایآ سپ  تسا  هدومن  بجاو  كرت  دـنک  یمن  فورعم  هب  رما  هک  وا  هداد و  ماجنا  مارح  دـنک  یم  هانگ  هک  یـسک  منک  یم  رکف  اهتقو  یلیخ 

؟ دنرادن مه  هب  کیدزن  هاگیاج  قح  ترضح  دزن  ود  نیا 

خساپ

رما طیارش  زا  یکی  هک  دیشاب  هتشاد  تیانع  دیاب  ددرگ . یم  بجاو  فورعم  هب  رما  دشاب ، مهارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  رگا 
ای دـیهد و  یمن  ریثأت  لامتحا  هک  یتروص  رد  دـیراد و  هفیظو  دـیهد  یم  ریثأت  لاـمتحا  اـجک  ره  نیارباـنب  تسا . ریثأـت  لاـمتحا  فورعم  هب 

. تسین بجاو  فورعم  هب  رما  دشاب  هتشاد  امش  لام  ناج و  يارب  يرطخ 

. دیهد حیضوت  نآ  كرت  ياه  نایز  فورعم و  هب  رما  تیمها  هرابرد 

شسرپ
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. دیهد حیضوت  نآ  كرت  ياه  نایز  فورعم و  هب  رما  تیمها  هرابرد 

خساپ

تازایتما زا  یکی  دیجمنآرق  تسا . هدیدنـسپ  رایـسب  یلقع ، رظن  زا  تسا و  هعماج  درف و  لاح  هب  دیفم  هناهاوخریخ و  لمع  فورعم ، هب  رما 
درف تداعس  تهج  رد  یناگمه  تیلوؤسمساسحا  تراظن و  یعون  نیا  اریز  دنادیم ؛ لصا  نیمه  يارجا  ار  اهتما  رگید  رب  یمالـسا  تما 

نیمه يارجا  ناربهر ، رب  یمومع  تراظن  تردق و  لرتنکمهم  ياهرازبا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  بلاج  دـشابیم . حوطـس  مامت  رد  هعماج  و 
؛ نیاربانب دـنوشیم .» طلـسم  هعماج  رب  دارفا  نیرتدـب  دوش ، كرت  فورعمهب  رما  رگا  : » دـندومرف (ص ) مرکا ربمایپ  ورنیمه  زا  تسا . لصا 
هب رما  طلغ  ياههویش  1 ـ تسا : زیچ  دنچ  زا  یشان  مینک ، یقلت  نارگید  روما  رد  تلاخدار  نآ  هک  نیا  اما  دراد . يرامـشیب  دیاوف  مهم ، نیا 

و یبرغ  ( Individ Ualism  ) هناـیارگ درف  ياههشیدـنا  هـب  ناـهنپ  شیارگ  2 ـ دارفا ، یلخاد  روـما  رد  اـجیب  ياهســسجت  فورعم و 
J . } درادنیراگزاس ینید  قطنم  اب  هک  يدرف ، دح  زا  شیب  ياهيدازآ 

؟ دیهد حیضوت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  نآ  طابترا  و  اهعسو ) الا  اسفن  هللا  فلکیال   ) هیآ ریسفت  هراب  رد 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  نآ  طابترا  و  اهعسو ) الا  اسفن  هللا  فلکیال   ) هیآ ریسفت  هراب  رد 

خساپ

ناوترب نوزفاار  ناـسنا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  داـفم  عقاو  رد  دراد . يراـک  ماـجنا  يارب  هک  تسا  ياییاـناوت  رادـقم  سکره  عسو 
يدرف و تیثیح  زا  معا  هکلب  درادنیدرف  هبنج  طقف  عسو  نمضرد  دنکیمن . فلکم  یعامتجا و )... رابتعا  یملع  یلام  یمـسج  ناوتزا  معا  )
لکـشت و کی  اب  نارگید و  هارمه  هب  یلو  دشابهتـشادن  ار  يراک  ماجنا  ییاناوت  ییاـهنتب  یـصخش  تسا  نکمم  نیارباـنب  تسا . یعاـمتجا 

درومرد داهجو . گنج  دننام  ددنویپب  مزال  عمج  هب  یهلا  تلاسرنآ  ماجنا  ياتـسار  رد  دیاب  تروص  نیارد  دـهد  ماجنا  ار  نآ  دـناوتب  عمج 
قیقد ياهراجنه  يریگارفاب  دنهد و  لیکشت  يدنمتردق  ینید  ياهنوناک  نیدتم  ناناوجتـسا  مزال  هزورما  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

J .} دنیامن لمع  یهورگروط  هب  مهم  هفیظو  نیا  هب  یمالسا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 

یم تروص  هریغ  تبیغ و  هانگ و  نوچ  مینک و  یم  راک  یعمج  هتـسد  روط  هب  مهاب  مه  يزرواشک  راک و  يارب  هک  مینک  یم  یگدنز  ییاتـسور  رد  ام 
؟ منک ترجه  رگید  ياج  هب  اجنآ  زا  مناوت  یم  ایآ  درادن ، يریثأت  نوچ  منک ، فورعم  هب  رما  مناوت  یمن  هدنب  یفرط  زا  دریگ و 

شسرپ

هریغ تبیغ و  هانگ و  نوچ  مینک و  یم  راک  یعمج  هتـسد  روط  هب  مهاب  مه  يزرواشک  راک و  يارب  هک  مینک  یم  یگدـنز  ییاتـسور  رد  ام 
ترجه رگید  ياـج  هب  اـجنآ  زا  مناوت  یم  اـیآ  درادـن ، يریثأـت  نوچ  منک ، فورعم  هب  رما  مناوـت  یمن  هدـنب  یفرط  زا  دریگ و  یم  تروـص 

؟ منک
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خساپ

رگا فورعم  هب  رما  دروم  رد  دیـشاب . لاعتم  دنوادخ  دـییأت  دروم  هراومه  میراودـیما  امـش . زا  ینادردـق  رکـشت و  اب  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
یلو درادن ، یلاکـشا  دریگب ، تروص  ناتردام  ردپ و  قفاوت  اب  رگا  رگید  ياج  هب  ترجه  ندش و  ادج  تسین . بجاو  امـش  رب  درادن ، ریثأت 
دوخ راتفر  لامعا و  بظاوم  طقف  دینک . یگدنز  نانآ  اب  دینامب و  اج  نامه  تسا  رتهب  دینک ، یگدنز  نانآ  اب  هک  دـننادب  حالـص  نانآ  رگا 

هک دیهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  دـسرب . یهلا  برق  هب  دـناوت  یم  مه  هدولآ  ياه  طیحم  رد  ناسنا  دیـشابن . یـضار  نارگید  هانگ  هب  دیـشاب و 
. دوش كاپ  اه  یگدولآ  هانگ و  زا  هعماج 

؟ تسا یتسرد  راک  یماظتنا  يورین  هب  نانآ  یفرعم  ایآ  دنشاپیم . مدرم  رس  رب  نش  رورش  دارفا  یضعب  دوش ، یم  عطق  قرب  دجسم  رد  هک  یماگنه 

شسرپ

یتسرد راک  یماظتنا  يورین  هب  نانآ  یفرعم  ایآ  دنشاپیم . مدرم  رس  رب  نش  رورش  دارفا  یضعب  دوش ، یم  عطق  قرب  دجـسم  رد  هک  یماگنه 
؟ تسا

خساپ

. تفرگ ار  اه  ترارش  يولج  ناوت  یم  رتهب  هدیدنسپ  راتفر  بوخ و  قالخا  اب  دننک . تحیصن  ار  نانآ  ّلحم  ناگرزب 

؟ تسیچ دنک ، یم  تبیغ  یصخش  هک  یسلجم  رد  ناسنا  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ دنک ، یم  تبیغ  یصخش  هک  یسلجم  رد  ناسنا  هفیظو 

خساپ

. تسین زیاج  قلطم  روط  هب  تبیغ  ندینـش  دوش ، یم  باسح  ناگدننک  تبیغ  زا  یکی  مه  تبیغ  هدنونـش  هک  هدمآ  ثیدـح  رد  هک  اجنآ  زا 
رد رازه  دنوادخ  درک ، عافد  رگا  و  دوش ، یم  باقع  دنکن ، تبیغ  در  عافد و  شنمؤم  ردارب  زا  یـسک  رگا  هک  میراد  يددـعتم  ثیداحا  رد 

ار شیوخ  تیمولظم  هدش و  عقاو  مولظم  هک  یصخش  لاثم  يارب  دراد . دوجو  مکح  نیا  يارب  یتائانثتسا  هتبلا  ددنب . یم  وا  رب  ار  يدب  ّرش و 
. تسا نآ  ندینـش  ای  یـسک  هرابرد  قیاقح  نایب  هب  راچان  نآ  رطاخ  هب  دـنک و  یم  تروشم  یبسانم  صخـش  اب  هک  یـسک  ای  دـنک  یم  نایب 

فیلأت هداعسلا » جارعم   » بیغتسد و موحرم  فیلأت  هریبک » ناهانگ  لثم « یقالخا ، ياهباتک  هب  ناوت  یم  انثتسا  دراوم  یلیصفت  تخانش  يارب 
4ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک هعجارم  یقارن  موحرم 

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  مینک ، كرت  ار  سلجم  نآ  میتسناوت  یمن  و  میدوب ، هانگ  سلجم  رد  رگا 

شسرپ

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  مینک ، كرت  ار  سلجم  نآ  میتسناوت  یمن  و  میدوب ، هانگ  سلجم  رد  رگا 

خساپ
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رد دینک ) كرت  ار  سلجم  ) دییامن تکرح  درکن  رثا  رگا  دییامن ، رکنم  زا  یهن  بعل ، وهل و  عورـش  ماگنه  یلو  دینک  تکرـش  دـیناوت  یم  "

لمع يروط  راک  تیـصعم  اب  ج1،ص142" ) ءاملع ، هاگدـید  زا  دـیدج  لئاسم  يزیربت ، ... تیآ ا ترـضح  ."  ) دـیتسه روجأم  تروص  نیا 
دنک دروخرب  وا  اب  سوبع  ةرهچ  اب  ای  دنادرگرب  ور  وا  زا  هکنیا  لثم  دوش ، یم  لمع  هنوگنیا  وا  اب  هانگ ، نآ  ماجنا  ببـس  هب  دـمهفب  هک  دوش 

هب لد  رد  دـنک  كرتار  هانگ  سلجم  تسناوتن  رگا  لاـح ، ره  رد  ص282 ) ماکحا ، سرد   72 هقف ، شزومآ  ."  ) دنکن دـمآ  تفر و  وا  اب  ای 
مه هانگ  سلجم  نامه  رد  و  تسا ، دیفم  زین  عورشم  تاعوضوم  هب  ندرک  رکف  و  دوشن . وا  لماش  نارگید  هانگ  ات  دشاب ، لوغـشم  رافغتـسا 
یم تسا ، تیـصعم  هانگ و  اب  هارمه  هک  یـسورع  سلجمرد  ًالثم  دسرب ، لقادح  هب  سلجم  زا  يریذـپرثا  هک  دـنک  باختنا  ار  یناکم  دـیاب 

کیدزن ناگتسب  زا  رگا  ًالثم  دسرب ، شوگ  هب  رت  فیعض  رتمک و  یقیـسوم  يادص  دنیبن و  ار  صقر  ياه  هنحـص  هک  دورب  یناکم  هب  دناوت 
 : * ذخآم عبانم و  دنک و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...  کمک  هناخزپشآ  رد  ای  دتسیاب  هناخ  نوریب  ییوگدمآ  شوخ  يارب  تسا ،

هداز حالف  ياقآ  زا  ماکحا ، سرد  هقف "72  شزومآ   * " يدومحم نسحم  دیس  يروآدرگ  ءاملع ج1، هاگدید  زا  دیدج  لئاسم 

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  مینک  كرت  ار  سلجم  نآ  میتسناوتیمن  میدوب و  هانگ  سلجم  رد  رگا 

شسرپ

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  مینک  كرت  ار  سلجم  نآ  میتسناوتیمن  میدوب و  هانگ  سلجم  رد  رگا 

خساپ

نیا رد  دینک ) كرت  ار  سلجم  ) دییامن تکرح  درکن  رثا  رگا  دییامن ، رکنم  زا  یهن  بعل ، وهل و  عورش  ماگنه  یلو  دینک  تکرش  دیناوتیم 
دوش لمع  يروط  راک  تیـصعم  اب  ( 1 ( ) ج1،ص142 ءاملع ، هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  يزیربت ، ... تیآ ا ترـضح  .) دـیتسه روجأم  تروص 

وا اب  ای  دنک  دروخرب  وا  اب  سوبع  ةرهچ  اب  ای  دنادرگرب  ور  وا  زا  هکنیا  لثم  دوشیم ، لمع  هنوگنیا  وا  اب  هانگ ، نآ  ماجنا  ببس  هب  دمهفب  هک 
هب لد  رد  دــنک  كرت  ار  هاـنگ  سلجم  تسناوـتن  رگا  لاـح ، ره  رد  ( 2 ( ) ص282 ماـکحا ، سرد   72 هقف ، شزومآ  . ) دـنکن دـمآ  تفر و 
مه هانگ  سلجم  نامه  رد  و  تسا ، دیفم  زین  عورشم  تاعوضوم  هب  ندرک  رکف  و  دوشن . وا  لماش  نارگید  هانگ  ات  دشاب ، لوغـشم  رافغتـسا 

، تسا تیـصعم  هانگ و  اب  هارمه  هک  یـسورع  سلجمرد  ًـالثم  دـسرب ، لقادـح  هب  سلجم  زا  يریذـپرثا  هک  دـنک  باـختنا  ار  یناـکم  دـیاب 
ناگتـسب زا  رگا  ًـالثم  دـسرب ، شوگ  هب  رت  فیعـض  رتمک و  یقیـسوم  يادـص  دـنیبن و  ار  صقر  ياههنحـص  هک  دورب  یناـکم  هب  دـناوتیم 

هاگدید زا  دیدج  لئاسم  ( 1 ذخآم : عبانم و  دنک و ...  کمک  هناخزپشآ  رد  ای  دتـسیاب  هناخ  نوریب  ییوگدـمآ  شوخ  يارب  تسا ، کیدزن 
هداز حالف  ياقآ  زا  ماکحا ، سرد  هقف "72  شزومآ  يدومحم 2) نسحم  دیس  يروآدرگ  ج1، ءاملع ،

نتفگ لکتم  دننام  دنکیم  یقالخا  دض  لامعا  رازاب  هچوک و  رد  یسک  مدید  ات  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طباض  ای  میشاب و  یجیسب  ام  هک  نیا  ایآ 
برض دروم  هتسب  اپ  تسد و  ار  اهنیا  یضاق  مکح  نودب  میناوت  یم  ام  ماع  آلم  رد  عورشمان  هطبار  يرارقرب  ای  رگید  ياهتمحازم  اب  نارتخد و  هب 

شسرپ

دننام دنکیم  یقالخا  دض  لامعا  رازاب  هچوک و  رد  یسک  مدید  ات  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طباض  ای  میشاب و  یجیسب  ام  هک  نیا  ایآ 
اپ تسد و  ار  اهنیا  یضاق  مکح  نودب  میناوت  یم  ام  ماع  آلم  رد  عورشمان  هطبار  يرارقرب  ای  رگید  ياهتمحازم  اب  نارتخد و  هب  نتفگ  لکتم 

؟ مینک یشاحف  ای  هداد و  رارق  متش  برض و  دروم  هتسب 
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خساپ

امـش يرگـشسرپ  هراـب و  نیا  رد  امـش  ۀـغدغد  زا  مـنکیم : میدـقت  امـش  هـب  ار  يدـنچ  تاـکن  امـش  لاؤـس  هـب  خـساپ  رد  یمارگ  تـسود 
راک نآ  هک  دراد  دوجو  ام  يارب  ناوت  نیا  میهدیم : ماجنا  هک  يراک  ره  تسا و  لقع  ترطف و  لادتعا ، نید  مالسا  منک . یم  يرازگساپس 

حیرـصت میرک  نآرق  ریخ ؟ ای  دراد  يراگزاس  لقع  اب  دریذـپ و  یم  ار  نآ  ام  ترطف  اـیآ  مینیبب  میهد و  رارق  هبـساحم  دروم  دوخ  رظن  رد  ار 
ار مدرم  یهورگ  امش  نایم  زا  دیاب  و  ( 1") رکنملا نَع  َنْوَْهنَی  ِفورعملاب و  نوُرمأَی  ریَخلا و  یِلا  نوُعْدَی  ۀَُّما  مُِکنم  نُکتل  " و  هک تسا  هدومن 

راچد رکنم ، زا  یهن  مسا  هب  دـیابن  ام  دنناراگتـسر . نامه  نانآ  دـنراد و  زاب  یتشز  زا  دـنراد و  او  هتـسیاش  راک  هب  دـننک و  توعد  یکین  هب 
یـسدنهم یباـیزرا ، تراـظن و  تسارح ، ياهمتـسیس  هزورما  دری . ذـپب  تروص  دـیاب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  لـصا  اـما  میوـش . رکنم 

نیا تسا . قّقحم  بلطم  نیا  ایند  رساترس  رد  دنراد و  هدهعب  ار  فیاظو  نیمه  یـصوصخ  یتلود و  تالیکـشت  اهنامزاس و  رد  شزرا و ... 
مدرم ب- رب  مدرم  تراظن  فلا - زا : تسترابع  هکدوشیم  یلمع  تراـظن  بلاـق  رد  نآ  زا  يرادـقم  هک  دراد  تل  اـح  دـنچ  فورعمب  رما 

دوخ نآ  هب  ًاحالطصا  هک  شدوخ  رب  سک  ره  تراظن  مدرم د - رب  تلود  تراظن  نآ ج - دننام  سلجم و  قیرط  زا  تلود  رب  مدرم  تراظن 
رب تلود  تراظن  ةدودحم  رد  متـش  برـض و  ای  يریگتـسد  دروم  رد  دیدومرف  امـش  هچنآ  دوشیم . هتفگ  سفن  ۀبـساحم  هبقارم و  ای  یلرتنک 

دوش و یم  ققحم  ییاضق  یماظتنا ، مکح  اب  نآ و  دـننام  یمومع و  داسف  شنت ، شروش ، داـجیا  ماـگنه  هب  يدـعاوق  قبط  دـشابیم و  مدرم 
 ... ینابز و رکذت  ییانتعا ، یب  روکذم ، درف  اب  طابترا  عطق  ریظن  فورعم  هب  رما  ییادتبا  بتارم  دـنرادن و  ار  روما  نیا  رد  تلاخد  قح  مدرم 

یشاحف تروص  ره  رد  دنک و  افیا  یـشقن  هراب  نیا  رد  تسا  فظوم  یـسک  ره  دشابیم و  مدرم  ۀمه  ةدهعب  هکلب  نایجیـسب  ةدهعب  طقف  هن 
دوجو یناوارف  يداقتعا  يداصتقا ، ياهداسف  تسین و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ییـالاب  لـحارم  دـیدومرف  امـش  هچنآ  تسا . مارح 

امـش هب  نایاپ  رد  زین  ار  بالقنا  ربهر  زا  ءاتفتـسا  دنچ  تسا . یتسردان  راک  نآ ، دننام  یباجح و  دب  رد  فورعمب  رما  ندرک  هصالخ  دراد و 
یـسک نذا  هب  جایتحا  دشابن  رکنم  لعاف  لام  سفن و  رب  فقوتم  رگا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  هلأسم 1081 ... ـ منکیم . میدقت 

هب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآ  رد  هک  يدراوم  اما  و  تسا . بجاو  نیفلکم  یماـمت  رب  دوب و  یناـگمه  فیاـظو  زا  نیا  هکلب  درادـن ،
نیا هب  ماـمتها  تلود  و  دراد ، رارق  یمالـسا  ماـظن  تموکح و  تحت  هک  دـشاب  يروشک  رد  رگا  دوب ، فقوتم  یناـسل  یهن  زا  رتـشیب  هنوؤم 

. دـشابیم هحلاص ، مکاحم  یّلحم و  سیلپ  نآ و  طبر  يذ  نیلوؤسم  مکاـح و  نذا  هب  لوکوم  راـک  تروص  نآ  رد  دراد ، یمالـسا  هیـضرف 
مدرم تامادقا  زا  عنام  نیا  نکل  و  تسین ، زیاج  تسا ، ییاضق  یتینما و  يورین  تیحالـص  زا  هک  يروما  رد  يدرف  تامادـقا  هلأسم 1089 -
هروس . 1 ذـخآم :  عبانم و  2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .) دشابیمن نآ  طیارـش  دودـح و  تاعارم  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

312 ات ص301 ج1 ، يربهر ، مظعم  ماقم  تائاتفتسالا ، ۀبوجا  ۀلاسر   104 هیآ نارمع /  لآ  هکرابم 

تسیچ دشاب ، یم  يداع  نانآ  يارب  هانگ  دننکیم و  هانگ  یناسآ  هب  هک  يدارفا  لابق  رد  ینید  مولع  ياههبلط  هفیظو 

شسرپ

تسیچ دشاب ، یم  يداع  نانآ  يارب  هانگ  دننکیم و  هانگ  یناسآ  هب  هک  يدارفا  لابق  رد  ینید  مولع  ياههبلط  هفیظو 

خساپ

رـس زا  مدرم  هک  تسناد  دـیاب  دارفا : ینید  فراعم  تاداقتعا و  تیوقت  قیمعت و  ( 1 دوش : ماجنا  دـُعب  ود  رد  دـیاب  هفیظو  نیا  زیزع ; رهاوخ 
تفرعم و یهاگآ و  مدع  لیلد  هب  دنوشیم  هانگ  بذج  دنکیم و  هزم  اهنآ  ۀقئاذ  رد  هانگ  ینیریـش  رگا  و  دـننکیمن ، هانگ  نید  اب  يزابجل 
ام مالک  ياهیبوخ  مدرم  رگا  (; 5) انوعّبتال انمالک  نساحم  اوملع  ول  سانلا  ّنا  دنیامرفیم ...« :  7 اضر ماما  تسا  نآ  تارضم  هب  هجوت  مدع 
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طـلغ و بادآ  تاداـع و  تسوجادـخ و  یترطف  ياراد  ناـسنا  دــندرکیم .» يوریپ  تـیعبت و  اـم  زا  دنتــسنادیم  ار ) اـم  ياـبیز  مـالک   ) ار
هب هجوت  اب  دـیاب  هک  دوشیم ، هانگ  يوس  هب  شـشک  ثعاـب  دریگیم و  ار  لد  هحفـص  يور  يراـبغ  نوچ  هک  تسا  یفارحنا  ياـهشزومآ 
لد یهلا  ياهتمعن  يروآدای  اب  قلاخ و  تمظع  هب  نداد  هجوت  ندیـشخب و  یهاگآ  اب  ماگ  نیلوا  رد  دـیاب  نیارباـنب  دوش . يریگدرگ  هبوت 

یهن فورعم و  هب  رما  تشاد 2 ) دهاوخن  ياهولج  دشاب ، بذاج  دـنچ  ره  هانگ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دومن ، نشور  تفرعم  رون  هب  ار 
رکنم زا  یهن  دنهد و  ناشن  لمعلاسکع  راکهانگ  ربارب  رد  تردق  اب  نابز و  لد و  اب  تسا  بجاو  مدرم  ۀمه  رب  مالسا  هاگدید  زا  رکنم : زا 

: دنیامرفیم  7 یلع ترـضح  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  رایـسب  بلاطم  راکهانگ  اب  دروخرب  یگنوگچ  اب  هطبار  رد  یمالـسا  تاـیاور  رد  دـنیامن .
یمالـسا و هقف  رد  یفرط  زا  دنک و »... دروخرب  دولآمشخ  هتفرگ و  ةرهچ  اب  راکهنگ  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  هجرد  نیرتنییاپ  »

هانگ زا  یگدنرادزاب  تیـصاخ  هک  دوشیم  هدید  قیقد  رایـسب  تاروتـسد  نآ  زا  يریگولج  هانگ و  اب  دروخرب  رد  مالـسا  ياهلمعلاروتـسد 
هانگ يزادـنارب  يارب  دـنمورین  رایـسب  مرها  دـنوش ، ارجا  لـماک  روط  هب  یتسرد و  هب  رگا  هک  صاـصق و ،... دودـح ، ماـکحا  دـننام  دـنراد ،

یگدنرادزاب شقن  يوحن  هب  مادک  ره  هک  تسا  راکهانگ  درف  اب  مالسا  ياهدروخرب  رگنایب  یمالسا  یلمع  تاروتسد  عقاو  رد  دوب . دنهاوخ 
اب هدمآ  ماظع  ياهقف  ياههلاسر  رد  هک  هچنآ  قباطم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب  هتبلا  ( 6 .) دراد هعماج  درف و  رد  ار  هانگ  لرتنک  و 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  دوش . ماـجنا  ینید  یناـبم  هب  طلـست  یهاـگآ و  تاـجرد و  بتارم و  ظـفح 
پاچ راونالاراحب ، ص 180 و  رابخالا ، یناعم   5 : - یقرواپ دییامن . هعجارم  دلج 1  ماما ،  ترضح  هلیـسولاریرحت  هب  دیناوتیم  نآ  لحارم 

 . صیخلت اب   ) مشش ص 276-280 پاچ  يدازآ  مایپ  رشن  یسانش  هانگ  یتئارق  نسحم   6 . - ص 30 توریب ج 2 ،

اهنآ لباقم  رد  میناوتب  ات  مینک  ادیپ  تردق  یمـسر  ینوناق و  رظن  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ  دنوشیم ، هانگ  بکترم  هک  یناسک  لباقم  رد  ام ، ۀفیظو 
مییامن یگداتسیا 

شسرپ

رد میناوتب  ات  مینک  ادیپ  تردق  یمـسر  ینوناق و  رظن  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ  دـنوشیم ، هانگ  بکترم  هک  یناسک  لباقم  رد  ام ، ۀـفیظو 
مییامن یگداتسیا  اهنآ  لباقم 

خساپ

هعماـج نارگید و  لـباقم  رد  شاهفیظو  يرگید  تسوا و  دوـخ  صخـش  هجوـتم  یکی  دراد  مه  زا  يادـج  هفیظو  ود  لاؤـس  نیا  رد  ناـسنا 
هک تسا  روهـشم  هک  هچنآ  تسا  رکنم  زا  یهن  نارگید  لابق  رد  شاهفیظو  دـهد  ماـجنا  ار  هاـنگ  دـیابن  تسا و  هاـنگ  كرت  وا  دوخ  هفیظو 

بجاو طرش  هن  تسا  يراذگریثأت  لامک و  طرـش  نیا  دشاب  هانگ  نآ  زا  كاپ  دیاب  دوخ  دنکیم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسک 
شرافـس ریخ  راک  هب  ار  مدرم  ایآ  مُکَـسُفنَأ  َنْوَسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأتَأ  : " دیامرفیم هرقب 44  هروس  رد  دیجم  نآرق  رکنم . زا  یهن  ندـش 

لمع اب  دوخ  رگید  ریبعت  هب  دـیامن و  یهن  ناهانگ  زا  دـشاب و  كاـپ  دوخ  هک  تسا  نیا  رد  لاـمک  دـینکیم ". شومارف  دوخ  اـّما  دـینکیم 
توعد زا  رتيوق  وا  یلمع  توعد  دـیامن و  رکنم  زا  یهن  غیلبت و  دوخ  لمع  اـب  ار  مدرم  تاـیاور  ریبعت  هب  دـشاب و  نارگید  يوگلا  شیوخ 

هفیظو دوشیمن  ثعاب  دادن  ماجنا  ار  شیوخ  يدرف  هفیظو  صخش  رگا  اّما  ص 215 ) . مراکم ج 1 ، هللاتیآ  هنومن  ریسفت  دشاب (. وا  یلوق 
داتـس دـننام  ییاهنامزاس  رد  ناوتیم  یعامتجا  هفیظو  نیا  ندومن  ینوناق  يارب  دـهدن . ماجنا  زین  ار  رکنم  زا  یهن  ینعی  شیوخ  یعاـمتجا 

تشامگ تّمه  ریطخ  رما  نیا  هب  دش و  وضع  هریغ  ناحصان و  نمجنا  ای  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

؟  هن ای  منک  يدج  دروخرب  مناوت  یم  دشن  حالصا  مرسمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دعب  رگا  دراد  یبوخ  هنایم  یقیسومو  هنارت  اب  نم  رسمه 
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شسرپ

يدج دروخرب  مناوت  یم  دشن  حالـصا  مرـسمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دعب  رگا  دراد  یبوخ  هنایم  یقیـسومو  هنارت  اب  نم  رـسمه 
؟  هن ای  منک 

خساپ

نتخاس نشور  ویرگنـشور  دراد  ترورـض  هچنآ  امـش  دروم  رد  یلو  تسا  بجاو  ریثأت  لامتحا  تروص  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
هب ار  یمدآ  لذتبم  ياههنارت  هکنیاحیضوت  هداوناخ و  دارفا  يور  رب  يدرف  ییانبریز و  راک  اب  دینک  یعس  دیاب  تساهنآ . يارب  ماکحا  هفسلف 

هداـمآ یهلا  ماـکحا  شریذـپ  يارب  ار  نانآدراذـگیم  یمدآ  شنیب  قـالخا و  ناور و  رد  هـک  یتاریثأـت  ریاـس  زین  دـنکیمن و  توـعد  ریخ 
J .} دشاب امش  راکددم  رای و  هار  نیا  رد  دنوادخ  دییامن .

نادرگ يور  نآ  زا  ای  ددرگ  یمرب  مالسا  فرط  هب  هلیسو  نیدب  ایآ  دننک ؟ همیرج  ار  وا  دنشارتب و  ار  یناوجرس  هک  تسا  فورعم  هب  رما  هویش  نیا  ایآ 
؟ دوش یم 

شسرپ

نآ زا  ای  ددرگ  یمرب  مالسا  فرط  هب  هلیسو  نیدب  ایآ  دننک ؟ همیرج  ار  وا  دنـشارتب و  ار  یناوجرـس  هک  تسا  فورعم  هب  رما  هویـش  نیا  ایآ 
؟ دوش یم  نادرگ  يور 

خساپ

نانچ میراد  عالطاام  هک  اج  نآ  ات  تسین و  دـییأت  دروم  املـسم  تسا  یلاع  بانج  بوتکم  رد  هک  یمیـسرتاب  دـیاهدومرف  رکذ  هک  ياهویش 
J .} درادن رارق  یمالسا  يروهمج  ماظن  راک  روتسد  رد  ياهویش 

؟ تسیچ راک  نیا  حیحص  هویش  مییامن  فورعم  هب  رما  تسا  مارح  هار  زا  شدمآرد  هک  ار  يدرف  میهاوخب  رگا 

شسرپ

؟ تسیچ راک  نیا  حیحص  هویش  مییامن  فورعم  هب  رما  تسا  مارح  هار  زا  شدمآرد  هک  ار  يدرف  میهاوخب  رگا 

خساپ

فیاظو زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هک  دناسریم  یهاگآ  هب  امش ، ینید  فطاوع  كاپ و  ساسحا  زا  رکشت  ریدقت و  اب  فلا )
هطبار نیا  رد  لاح  نیعرد  تسا . ناـگمه  شود  هب  دراد -  ییاـمنهار  يداـشرا و  هبنج  هک  نآ -  لوا  هبترم  تسا . ناملـسم  ره  ینید  مهم 

فورعم و دراوم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  طوبرم  یعرـش  ماکحا  تقد  هب  دیاب  زیزع  ناناوج  - 1 تشاد : رظنرد  ار  هتکن  دنچ  دیاب 
رویز هب  ار  دوخ  رکنم ، زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  - 2 دنریگارف . اقیقد  ار  نآ  يوکین  يارجا  تیفیک  نآ و  بتارم  بوجو  طیارـش  ای  رکنم 

زا یهن  فورعم و  هبرما  تسارتـهب  - 3 دنک . هدافتـسا  قّالخ  هدنزومآ و  يراتفر  ياههویـش  زا  ناکمالایتح  دیارایب و  یلمع  مازتلاو  قالخا 
دوخ فیاظو  ماجنا  زا  ار  ام  دیابن  يروف ، ینآ و  ریثأت  مدـع  - 4 دریگ . ماجنا  مزال  ياهشزومآ  اب  هارمه  یهورگ  لکـشتم و  روط  هب  رکنم ،

نـسح ب )  درب . الاب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبـسن  یمومع  شریذـپ  گنهرف و  اـت  دیـشوک  دـیاب  ناـکمالایتح  - 5 درادزاب .
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یلمع یملع و  تیصخش  ياراد  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ( 1 هلمج : زا  تسا  یطیارش  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا 
تایـصوصخ ندروآ  تسد  هب  ( 3 ندومن . دروخرب  يو  اب  اهنآ  بسانت  هب  لـباقم و  فرط  یناورو  یحور  ياـهیگژیو  تخانـش  ( 2 دشاب .

هداد رکذـت  يو  هب  هچنآ  هک  ندـنامهف  صخـش  هب  یفطاـع  یقطنم و  ناـبز  اـب  ( 4 ندرک . بذــج  ار  وا  اـهنآ  هار  زا  لـباقم و  فرط  تـبثم 
قوف تاکن  هب  هجوت  نمض  هنایماع . تابصعت  اههقیلـس و  اه و  يوردنت  زا  يرود  ( 5 تسوا . عفن  هب  وا و  دوخ  حـلاصم  اب  هطبار  رد  دوشیم 

یقالخا و حیحـص  لوصا  تیاعر  ام  هفیظو  هکلب  دیاین . ناشدب  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  زا  دارفا  هجو  چیه  هب  هک  تشاد  راظتنا  دیابن 
لد هب  یفوخ  نآ  زا  دیابن  تسین و  ام  تسد  یلیخ  دیآ  ناشدب  ای  دیآ  ناشـشوخ  هن و  ای  دنریذپب  هک  نیا  یلو  تساهنآ  هب  رکذت  رد  یناسنا 

سک دینش  ای  دینشن  هک  شابم  نیا  دنب  رد  سب  تسا و  نتفگ  اعد  وت  هفیظو  ظفاح  تشاد .

؟ درک دیاب  هچ  دنوش  یمن  لئاق  دوخ  يارب  یتیدودحم  یقیسوم  هلاسم  رد  یلو  دنتسه  دقتعم  ینید  لئاسم  هب  هک  يدارفا  دروم  رد 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دنوش  یمن  لئاق  دوخ  يارب  یتیدودحم  یقیسوم  هلاسم  رد  یلو  دنتسه  دقتعم  ینید  لئاسم  هب  هک  يدارفا  دروم  رد 

خساپ

درس و ار  هطبار  نداد و  رکذت  ینعی  نآ ، یجیردت  لحارم  طیارـش و  تیاعر  اب  و  دومن ، لمع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  هب  دیاب 
لامتحا هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دومن و  ادا  ار  هفیظو  نیا  اـهنآ ، ندرک  هجوتم  روظنم  هب  ندرک  رهق  دـعب  هلحرم  رد  ندرک و  تسس 

هتکن نیا  رکذ  دشابیمن . بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  درادن ، يرثا  هنوگ  چیه  مینادب  رگا  یلو  میهدـب  ار  رظن  دروم  درف  رد  ریثأت 
ییابیکش هلصوح و  اب  دشاب و  انشآ  بجاو  ود  نیا  ماکحا  طیارش و  اب  دیاب  رکنم  زا  هدننک  یهن  فورعم و  هب  هدننک  رما  هک  تسا  يرورض 

ًالومعم دـشاب  ینیبزیت  جنـسهتکن و  درف  رگا  دـنک و  عورـش  تسا ، ینابرهم  فطل و  اب  هارمه  هنامیمـص و  رکذـت  نامه  هک  نییاپ  لحارم  زا 
ار بتارم  دهد و  جرخ  هب  درومیب  يریگتخـس  تنوشخ ، ادتبا  نامه  زا  رگا  یلو  دراذگب  رثا  درف  نآ  رد  نییاپ ، لحارم  نامه  رد  دناوتیم 
، یقیـسوم نیا  هک  دـشاب  نئمطم  دـیاب  زین  ددرگیم و  رجنم  شفالخ  لامعا  رب  وا  يراـشفاپ  درف و  نآ  يزابجـل  هب  ًـالومعم  دـنکن ، تیاـعر 
هدـش و هتـشون  یقیـسوم  هرابرد  هک  ییاهباتک  يهعلاـطم  اـب  دـیاب  درادـن  ياهفیظو  دـهدیم ، لاـمتحا  افرـص  رگا  تسا و  مارح  یقیـسوم 
دیامن و عناق  ار  درف  نآ  ّلدتسم  اویـش و  ینایب  اب  ناسنا  ناج  حور و  رد  مارح  یقیـسوم  رابنایز  راثآ  نایب  زین  نآ و  زیاج  زا  مارح  صیخـشت 

. دشابن رگید  ياهماگ  هب  يزاین  دیاش  دوش  هتشادرب  هتخپ  یبوخ و  هب  رگا  هک  تسا  ماگ  نیلوا  نیا 

رگا هک  دهدب  يوق  لامتحا  ناسنا  رگا  ینعی  تسا  هنوگچ  درادـن  ریثات  اهنآ  رد  دایز  لامتحا  هب  هک  یناسک  صوصخ  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما 
صخش نآ   ، صخـش نآ  ندرک  رکنم  زا  یهن  اب  یتح  هک  دهدب  ار  لامتحا  نیا  ناسنا  زین  تشاد و  دهاوخن  ریثات  يو  رد  دنک  رکنم  زا  یهن  ار  یـسک 

يدب تروص 

شسرپ

يوق لامتحا  ناسنا  رگا  ینعی  تسا  هنوگچ  درادـن  ریثات  اهنآ  رد  داـیز  لاـمتحا  هب  هک  یناـسک  صوصخ  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما 
ندرک رکنم  زا  یهن  اب  یتح  هک  دهدب  ار  لامتحا  نیا  ناسنا  زین  تشاد و  دهاوخن  ریثات  يو  رد  دـنک  رکنم  زا  یهن  ار  یـسک  رگا  هک  دـهدب 
ناسنا هک  تسا  بجاو  مه  زاـب  اـیآ  دـیایب  شدـب  مالـسا  نید  را  دـنک و  مسجت  ار  مالـسا  نید  زا  يدـب  تروص  صخـش  نآ   ، صخـش نآ 

 . دنک فورعم  هب  رما  ار  صاخشا  هنوگنآ 
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خساپ

تسه هک  روط  نآ  ار  مالسا  یسک  رگا  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اما  تسین  بجاو  یهن  رما و  دیهد  یمن  ریثأت  لامتحا  هک  نیا  ضرف  رب 
هچ دنوش  یم  مه  دنمقالع  هکلب  دننک  یمن  ادیپ  رفنت  مالـسا  زا  اهنت  هن  دـنامهفب  نارگید  هب  ار  نآ  یمالـسا  قالخا  نیل و  نابز  اب  دـمهفب و 

. تسا هداد  ناشن  هبرجت  دراوم  یلیخ  رد  هک  نیا 

؟ تسا هانگ  نم  راک  نیا  ایآ  منک . یم  كرت  ار  اج  نآ  ور  نیا  زا  مرفنتم ، راک  نیا  زا  دنک . یم  تبیغ  یلو  دیآیم ، ام  هناخ  هب  نامهم 

شسرپ

؟ تسا هانگ  نم  راک  نیا  ایآ  منک . یم  كرت  ار  اج  نآ  ور  نیا  زا  مرفنتم ، راک  نیا  زا  دنک . یم  تبیغ  یلو  دیآیم ، ام  هناخ  هب  نامهم 

خساپ

ظفح تهج  تسا  مزال  تبیغ ، ًاصوصخ  دریگیم  تروص  هانگ  نآرد  هک  دـیراد  روضح  یـسلجم  رد  رگا  تسا . گرزب  ناهانگ  زا  تبیغ 
رد هک  یـسک  : " دومرف (ص ) یمارگ ربمایپ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رکذت  اب  دـیناوتب  رگا  دـیریگب . ار  راک  نیا  ولج  ناملـسم  يوربآ 
رود وا  زا  ار  ترخآ  ایند و  رد  رـش  زا  عون  رازه  دنوادخ  دنک ، عافد  وا  زا  دیآرب و  نآ  ّدر  ماقم  رد  دونـشب و  ار  دوخ  ردارب  تبیغ  یـسلجم ،

هک نآ  يارب  دیــشخبن ، يا  هدـیاف  رکنم  زا  یهن  رگا  ( 1" .) تسا هدرک  تبیغ  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنکن ، در  هک  یـسک  اما  درک  دـهاوخ 
ار نانخس  دیناوتیم  دوش . باسح  یمارتحا  یب  هسلج  كرت  هک  نیا  رگم  تسین  هانگ  راک  نیا  دینک ! كرت  ار  اج  نآ  دیوشن ، هانگ  کیرش 

یبلق رّفنت  دـیهدن . شوگ  تبیغ  هب  دـینک  یعـس  دـیوش ، جراـخ  سلجم  زا  دـیناوت  یمن  رگا  لاـح  نیع  رد  دـیناشکب . رگید  تاـعوضوم  هب 
ج 12 ص 292. هعیشلا ، لئاسو   - 1 تشون : یپ  دنکیم . تیافک 

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

شسرپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

خساپ

زغم ات  دـنوشیم ، رثأتم  لد  ۀـیحان  رد  دـننیبیم  ار  تارکنم  هک  یتقو  یـضعب  دـناهقبط . دـنچ  تارکنم  اـب  ههجاوم  رد  مدرم  دومرف : یلع  ماـما 
لمع ۀلحرم  دراو  هدشن  عناق  مه  هلحرم  نیا  هب  دننکیم ؛ داشرا  دنیوگیم ، دننکیم ، داقتنا  دیآیم ، رد  نخس  هب  ناشنابز  دزوسیم ، ناشناوختسا 

ار یلمع  ره  هرخألاب  دشاب ، ندروخ  کتک  اب  دشاب ، ندز  اب  دشاب ، تنوشخ  اب  دشاب ، ینابرهم  اب  تسا ، هدـش  هک  یلمع  عون  ره  اب  دـنوشیم ،
هک یتقو  رگید  یـضعب  تسا . هدنز  مامت  هب  ةدـنز  کی  نیا  دومرف : دـنهدیم . ماجنا  دـننک  هرزابم  رکنم  نآ  اب  هکنیا  يارب  دـننیبب  هلیـسو  هک 

یلو دننکیم  هظعوم  دننکیم ، تحیـصن  دننکیم ، هثاغتـسا  دننکیم ، دایرف  داد و  دنیوگیم ، نابز  هب  دریگیم ، شتآ  ناشلد  دـننیبیم  ار  تارکنم 
ار تایح  زا  تلصخ  کی  یلو  تساراد  ار  تایح  زا  تلصخ  هس  ود  مه  نیا  دومرف : دنتسین . لمع  درم  رگید  دیآیم ، نایم  رد  هک  لمع  ياپ 

. دوشیم تحاران  طقف  دنزیم ، شوج  طقف  اما  دریگیم  شتآ  شلد  موس  فنص  درادن .

؟ تسا مادک  فورعم  هب  رما  فلتخم  ماسقا 
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شسرپ

؟ تسا مادک  فورعم  هب  رما  فلتخم  ماسقا 

خساپ

يارب ار  اهیبوخ  دـیوگب ، مدرم  يارب  ار  قیاقح  ْنایب  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یظفل  فورعم  هب  رما  یلمع . اـی  تسا  یظفل  اـی  فورعم  هب  رما 
هب دیابن  ناسنا  هک  تسا  نیا  یلمع  فورعم  هب  رما  تسیچ . ریخ  راک  زورما  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  دنک و  قیوشت  ار  مدرم  دنک ، حیرـشت  مدرم 

هزادـنا زا  شیب  نتفگ  يارب  هک  تسا  نیا  ام  زورما  عامتجا  ياـهیرامیب  زا  یکی  مییوگب  میناوتیم  تسین . یفاـک  نتفگ  دـنک ، تعاـنق  نتفگ 
دوشیمن يراک  دشابن ، قیاقح  حیرـشت  نتـشون و  دـشابن ، ندرک  نشور  دـشابن ، نتفگ  ات  دراد  شزرا  یلیخ  نتفگ  هتبلا  میتسه . لئاق  شزرا 

یفاک یلو  تسه  مزال  طرـش  نتفگ ، تسین . روج  نیا  بلطم  هکنیا  لاـح  میوش و  دراو  ناـیب  ظـفل و  تردـق  اـب  طـقف  میهاوخیم  اـم  درک .
. درک لمع  دیاب  تسین ،

؟ دوشیم ماجنا  قیرط  دنچ  هب  یلمع  یظفل و  فورعم  هب  رما 

شسرپ

؟ دوشیم ماجنا  قیرط  دنچ  هب  یلمع  یظفل و  فورعم  هب  رما 

خساپ

فورعم هب  رما  دیهاوخ  یم  هک  یهاگ  میقتسم . ریغ  میقتـسم و  تسا : قیرط  ود  هب  یلمع  فورعم  هب  رما  یظفل و  فورعم  هب  رما  زا  کی  ره 
یم دـینک  يراک  هب  راداو  ار  یـسک  دـیهاوخ  یم  رگا  ینعی  دـینز ؛ یم  میقتـسم  ار  فرح  دـیوش ، یم  دراو  میقتـسم  دـینک ، رکنم  زا  یهن  و 

هک دـینک ، یم  میهفت  وا  هب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  مه  تقو  کی  یلو  دـیهد . ماجنا  ار  راک  نالف  منک  یم  شهاوخ  یلاعبانج  زا  نم  دـییوگ :
تـسا هدرک  ار  راک  نالف  هک  یـسک  زا  دـینز ، یم  فرح  وا  اـب  دـیراد  امـش  هک  دـمهفب  وا  هکنآ  نودـب  ینعی  تسا ؛ رتدـیفم  رترثؤم و  هتبلا 

، هدرک راتفر  روط  نیا  هدرک ، لمع  نینچ  دروم  نالف  رد  سک  نالف  دییوگ : یم  دـینک ، یم  حیرـشت  هیجوت و  ار  وا  راک  دـینک ، یم  فیرعت 
. تسا رترثؤم  میقتسمریغ  روط  هب  مه  لمع  هکنیا  امک  دراذگ  یم  رثا  وا  رد  رتهب  ، نیا دمهفب . دنادب و  وا  ات  و ...

؟ دوشیم ماجنا  قیرط  دنچ  هب  یلمع  یظفل و  فورعم  هب  رما 

شسرپ

؟ دوشیم ماجنا  قیرط  دنچ  هب  یلمع  یظفل و  فورعم  هب  رما 

خساپ

فورعم هب  رما  دیهاوخ  یم  هک  یهاگ  میقتسم . ریغ  میقتـسم و  تسا : قیرط  ود  هب  یلمع  فورعم  هب  رما  یظفل و  فورعم  هب  رما  زا  کی  ره 
یم دـینک  يراک  هب  راداو  ار  یـسک  دـیهاوخ  یم  رگا  ینعی  دـینز ؛ یم  میقتـسم  ار  فرح  دـیوش ، یم  دراو  میقتـسم  دـینک ، رکنم  زا  یهن  و 

هک دـینک ، یم  میهفت  وا  هب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  مه  تقو  کی  یلو  دـیهد . ماجنا  ار  راک  نالف  منک  یم  شهاوخ  یلاعبانج  زا  نم  دـییوگ :
تـسا هدرک  ار  راک  نالف  هک  یـسک  زا  دـینز ، یم  فرح  وا  اـب  دـیراد  امـش  هک  دـمهفب  وا  هکنآ  نودـب  ینعی  تسا ؛ رتدـیفم  رترثؤم و  هتبلا 
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، هدرک راتفر  روط  نیا  هدرک ، لمع  نینچ  دروم  نالف  رد  سک  نالف  دییوگ : یم  دـینک ، یم  حیرـشت  هیجوت و  ار  وا  راک  دـینک ، یم  فیرعت 
. تسا رترثؤم  میقتسمریغ  روط  هب  مه  لمع  هکنیا  امک  دراذگ  یم  رثا  وا  رد  رتهب  ، نیا دمهفب . دنادب و  وا  ات  و ...

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  رد  هلحرم  نیمود  ضارعا » رجه و   » زا سپ 

شسرپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  رد  هلحرم  نیمود  ضارعا » رجه و   » زا سپ 

خساپ

اسب ینعی  تسا . داشرا  تحیـصن و  دنپ و  هلحرم  تسا ، نابز  هلحرم  دنا  هدرک  رکذ  رکنم  زا  یهن  يارب  نادنمـشناد  املع و  هک  یمود  هجرد 
هلسلس کی  ریثأت  تحت  تسوا ، ینادان  تلاهج و  رطاخ  هب  دوش ، یم  بکترم  ار  یتشز  لمع  تسه و  يرکنم  راچد  هک  يرامیب  نآ  تسه 
يدرف هب  جایتحا  دراد ، هدـننک  نشور  هب  جایتحا  دراد ، ملعم  امنهار و  يداه و  هب  جایتحا  دراد ، یبرم  هب  جایتحا  تسا ، هتفرگ  رارق  تاغیلبت 

حیرـشت وا  يارب  ار  دسافم  بیاعم و  دراذگب ، نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  دـنک ، تبحـص  وا  اب  ینابرهم  لامک  اب  دریگب ، سامت  وا  اب  هک  دراد 
دراد سامت  ام  اب  یسک  هک  يدراوم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، رکنم » زا  یهن   » زا هجرد  کی  زین  هلحرم  نیا  ددرگزاب . دوش و  هاگآ  ات  دنک 

اب هک  تسا  بجاو  ام  رب  مینک ، عناق  لمع  نآ  كرت  هب  ار  وا  رگنـشور  یقطنم  اب  میناوت  یم  ام  دراد و  ـالتبا  یتشز  رکنم و  لـمع  کـی  هب  و 
. میریگب سامت  صخش  نآ  اب  یقطنم  نینچ 

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  رد  هلحرم  نیمود  ضارعا » رجه و   » زا سپ 

شسرپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  رد  هلحرم  نیمود  ضارعا » رجه و   » زا سپ 

خساپ

اسب ینعی  تسا . داشرا  تحیـصن و  دنپ و  هلحرم  تسا ، نابز  هلحرم  دنا  هدرک  رکذ  رکنم  زا  یهن  يارب  نادنمـشناد  املع و  هک  یمود  هجرد 
هلسلس کی  ریثأت  تحت  تسوا ، ینادان  تلاهج و  رطاخ  هب  دوش ، یم  بکترم  ار  یتشز  لمع  تسه و  يرکنم  راچد  هک  يرامیب  نآ  تسه 
يدرف هب  جایتحا  دراد ، هدـننک  نشور  هب  جایتحا  دراد ، ملعم  امنهار و  يداه و  هب  جایتحا  دراد ، یبرم  هب  جایتحا  تسا ، هتفرگ  رارق  تاغیلبت 

حیرـشت وا  يارب  ار  دسافم  بیاعم و  دراذگب ، نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  دـنک ، تبحـص  وا  اب  ینابرهم  لامک  اب  دریگب ، سامت  وا  اب  هک  دراد 
دراد سامت  ام  اب  یسک  هک  يدراوم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، رکنم » زا  یهن   » زا هجرد  کی  زین  هلحرم  نیا  ددرگزاب . دوش و  هاگآ  ات  دنک 

اب هک  تسا  بجاو  ام  رب  مینک ، عناق  لمع  نآ  كرت  هب  ار  وا  رگنـشور  یقطنم  اب  میناوت  یم  ام  دراد و  ـالتبا  یتشز  رکنم و  لـمع  کـی  هب  و 
. میریگب سامت  صخش  نآ  اب  یقطنم  نینچ 

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  رد  هلحرم  نیمود  ضارعا » رجه و   » زا سپ 

شسرپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  رد  هلحرم  نیمود  ضارعا » رجه و   » زا سپ 
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خساپ

اسب ینعی  تسا . داشرا  تحیـصن و  دنپ و  هلحرم  تسا ، نابز  هلحرم  دنا  هدرک  رکذ  رکنم  زا  یهن  يارب  نادنمـشناد  املع و  هک  یمود  هجرد 
هلسلس کی  ریثأت  تحت  تسوا ، ینادان  تلاهج و  رطاخ  هب  دوش ، یم  بکترم  ار  یتشز  لمع  تسه و  يرکنم  راچد  هک  يرامیب  نآ  تسه 
يدرف هب  جایتحا  دراد ، هدـننک  نشور  هب  جایتحا  دراد ، ملعم  امنهار و  يداه و  هب  جایتحا  دراد ، یبرم  هب  جایتحا  تسا ، هتفرگ  رارق  تاغیلبت 

حیرـشت وا  يارب  ار  دسافم  بیاعم و  دراذگب ، نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  دـنک ، تبحـص  وا  اب  ینابرهم  لامک  اب  دریگب ، سامت  وا  اب  هک  دراد 
دراد سامت  ام  اب  یسک  هک  يدراوم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، رکنم » زا  یهن   » زا هجرد  کی  زین  هلحرم  نیا  ددرگزاب . دوش و  هاگآ  ات  دنک 

اب هک  تسا  بجاو  ام  رب  مینک ، عناق  لمع  نآ  كرت  هب  ار  وا  رگنـشور  یقطنم  اب  میناوت  یم  ام  دراد و  ـالتبا  یتشز  رکنم و  لـمع  کـی  هب  و 
میریگب سامت  صخش  نآ  اب  یقطنم  نینچ 

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  هلحرم  نیرخآ 

شسرپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  هلحرم  نیرخآ 

خساپ

هن دراذـگ و  یم  وا  رب  يریثأت  ام  نارجه  ضارعا و  هن  هک  تسا  یلاح  رد  يا و  هجرد  رد  فرط  یهاـگ  تسا . لـمع  هلحرم  هلحرم  نیرخآ 
روطچ میناوتیم . میوش ، لمع  دراو  رگا  میوش ؛ لـمع  دراو  دـیاب  هکلب  میرادزاـب ، رکنم  زا  ار  وا  بلطم ، حیرـشت  ناـیب و  قطنم و  اـب  میناوتیم 

. تسین ندرک  حورجم  ندز و  کتک  تسین ، نتفگ  روز  اهنت  ندـش  لمع  دراو  يانعم  تسا . فلتخم  ندـش ، لمع  دراو  میوش ؟ لمع  دراو 
دح رادفرط  هک  تسا  ینید  مالسا  تسا . یلمع  هیبنت  ياج  هک  تسه  مه  يدراوم  هلب ، دوش . یلمع  هیبنت  دیابن  اج  چیه  رد  میوگ  یمن  هتبلا 

هیبنت يرگید  زیچ  یلمع  هیبنت  زج  ار  مرجم  هک  دـسر  یم  یبتارم  لـحارم و  تسا  دـقتعم  هک  تسا  ینید  ینعی  تسا ؛ ریزعت  رادـفرط  تسا ،
. تسا تنوشخ  يریگتخـس و  دراوم  دراوم ، همه  هک  دـنک  لایخ  دـنک و  هابتـشا  دـیابن  ناسنا  اما  دراد . یمن  زاب  تشز  راـک  زا  دـنک و  یمن 
هبطخ 107) هغـالبلاجهن ، « ) همـساوم یمحا  همهارم و  مکحا  دـق  هبطب ، راود  بیبط  : » دـنک یم  ریبعت  روطنیا  مرکا  ربـمغیپ  هراـبرد  (ع ) یلع

یم مهرم  مه  ءابطا ، هک  دنکیم  هیبشت  ءابطا  لامعا  هب  دعب  درکیم . هجلاعم  ار  اهیرامیب  اهرامیب و  هک  دوب  یکـشزپ  دوب ؛ بیبط  وا  دـیامرفیم :
دوصقم نک . غاد  حارج و  مه  ِهن و  مهرم  دوب  یکـشزپ  دوب : هراکود  ربمغیپ  دیوگیم  دننک . یم  غاد  ًانایحا  دـننک و  یم  یحارج  مه  دـنهن و 

، دـنک یم  رکذ  ار  همهارم » مکحا   » مه لوا  دوب . فطل  یناـبرهم و  ربمغیپ ، لـمع  عون  کـی  درک . یم  لـمع  هنوگ  ود  ربمغیپ  هک  تسا  نیا 
، درک یم  هزرابم  دسافم  تارکنم و  اب  درک ، یم  هجلاعم  ینابرهم  فطل و  هار  زا  ادـتبا  دوب . ینابرهم  فطل و  هشیمه  ربمغیپ  لوا  لمع  ینعی 

اجنیا تشاذگ . یمن  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دیشخب ، یمن  دوس  یکین  ناسحا و  ینابرهم و  فطل و  رگید  هک  دیـسر  یم  يا  هلحرم  هب  رگا  اما 
غاد ياپ  هک  اجنآ  مه  درک و  یم  باختنا  رثؤم  مکحم و  رایـسب  ار  دوخ  ياـهمهرم  مه  دـش . یم  ندرک  غاد  یحارج و  لـمع  دراو  هک  دوب 
قح هکنآ  نودب  یلو  دیوگ  یم  ار  بلطم  نیا  مه  ام  يدعس  دومن . یم  یحارج  عطاق  درک و  یم  غاد  قیمع  دوب ، نایم  رد  یحارج  ندرک و 

یتشرد مه  دیوگیم : تسا  هن  مهرم  حارج و  هک  نزگر  وچتسا  هب  رد  مهب  یمرن  یتشرد و  دیوگیم : دشاب . هدش  لئاق  ینابرهم  يارب  یمدقت 
. دهن یم  مهرم  مه  دنک و  یم  یحارج  مه  هک  نزگر  لثم  ینابرهم ، مه  دشابدیاب و 

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  هلحرم  نیرخآ 
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شسرپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  هلحرم  نیرخآ 

خساپ

هن دراذـگ و  یم  وا  رب  يریثأت  ام  نارجه  ضارعا و  هن  هک  تسا  یلاح  رد  يا و  هجرد  رد  فرط  یهاـگ  تسا . لـمع  هلحرم  هلحرم  نیرخآ 
روطچ میناوتیم . میوش ، لمع  دراو  رگا  میوش ؛ لـمع  دراو  دـیاب  هکلب  میرادزاـب ، رکنم  زا  ار  وا  بلطم ، حیرـشت  ناـیب و  قطنم و  اـب  میناوتیم 

. تسین ندرک  حورجم  ندز و  کتک  تسین ، نتفگ  روز  اهنت  ندـش  لمع  دراو  يانعم  تسا . فلتخم  ندـش ، لمع  دراو  میوش ؟ لمع  دراو 
دح رادفرط  هک  تسا  ینید  مالسا  تسا . یلمع  هیبنت  ياج  هک  تسه  مه  يدراوم  هلب ، دوش . یلمع  هیبنت  دیابن  اج  چیه  رد  میوگ  یمن  هتبلا 

هیبنت يرگید  زیچ  یلمع  هیبنت  زج  ار  مرجم  هک  دـسر  یم  یبتارم  لـحارم و  تسا  دـقتعم  هک  تسا  ینید  ینعی  تسا ؛ ریزعت  رادـفرط  تسا ،
. تسا تنوشخ  يریگتخـس و  دراوم  دراوم ، همه  هک  دـنک  لایخ  دـنک و  هابتـشا  دـیابن  ناسنا  اما  دراد . یمن  زاب  تشز  راـک  زا  دـنک و  یمن 
هبطخ 107) هغـالبلاجهن ، « ) همـساوم یمحا  همهارم و  مکحا  دـق  هبطب ، راود  بیبط  : » دـنک یم  ریبعت  روطنیا  مرکا  ربـمغیپ  هراـبرد  (ع ) یلع

یم مهرم  مه  ءابطا ، هک  دنکیم  هیبشت  ءابطا  لامعا  هب  دعب  درکیم . هجلاعم  ار  اهیرامیب  اهرامیب و  هک  دوب  یکـشزپ  دوب ؛ بیبط  وا  دـیامرفیم :
دوصقم نک . غاد  حارج و  مه  ِهن و  مهرم  دوب  یکـشزپ  دوب : هراکود  ربمغیپ  دیوگیم  دننک . یم  غاد  ًانایحا  دـننک و  یم  یحارج  مه  دـنهن و 

، دـنک یم  رکذ  ار  همهارم » مکحا   » مه لوا  دوب . فطل  یناـبرهم و  ربمغیپ ، لـمع  عون  کـی  درک . یم  لـمع  هنوگ  ود  ربمغیپ  هک  تسا  نیا 
، درک یم  هزرابم  دسافم  تارکنم و  اب  درک ، یم  هجلاعم  ینابرهم  فطل و  هار  زا  ادـتبا  دوب . ینابرهم  فطل و  هشیمه  ربمغیپ  لوا  لمع  ینعی 

اجنیا تشاذگ . یمن  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دیشخب ، یمن  دوس  یکین  ناسحا و  ینابرهم و  فطل و  رگید  هک  دیـسر  یم  يا  هلحرم  هب  رگا  اما 
غاد ياپ  هک  اجنآ  مه  درک و  یم  باختنا  رثؤم  مکحم و  رایـسب  ار  دوخ  ياـهمهرم  مه  دـش . یم  ندرک  غاد  یحارج و  لـمع  دراو  هک  دوب 
قح هکنآ  نودب  یلو  دیوگ  یم  ار  بلطم  نیا  مه  ام  يدعس  دومن . یم  یحارج  عطاق  درک و  یم  غاد  قیمع  دوب ، نایم  رد  یحارج  ندرک و 

یتشرد مه  دیوگیم : تسا  هن  مهرم  حارج و  هک  نزگر  وچتسا  هب  رد  مهب  یمرن  یتشرد و  دیوگیم : دشاب . هدش  لئاق  ینابرهم  يارب  یمدقت 
. دهن یم  مهرم  مه  دنک و  یم  یحارج  مه  هک  نزگر  لثم  ینابرهم ، مه  دشابدیاب و 

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  هلحرم  نیرخآ 

شسرپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  هلحرم  نیرخآ 

خساپ

هن دراذـگ و  یم  وا  رب  يریثأت  ام  نارجه  ضارعا و  هن  هک  تسا  یلاح  رد  يا و  هجرد  رد  فرط  یهاـگ  تسا . لـمع  هلحرم  هلحرم  نیرخآ 
روطچ میناوتیم . میوش ، لمع  دراو  رگا  میوش ؛ لـمع  دراو  دـیاب  هکلب  میرادزاـب ، رکنم  زا  ار  وا  بلطم ، حیرـشت  ناـیب و  قطنم و  اـب  میناوتیم 

. تسین ندرک  حورجم  ندز و  کتک  تسین ، نتفگ  روز  اهنت  ندـش  لمع  دراو  يانعم  تسا . فلتخم  ندـش ، لمع  دراو  میوش ؟ لمع  دراو 
دح رادفرط  هک  تسا  ینید  مالسا  تسا . یلمع  هیبنت  ياج  هک  تسه  مه  يدراوم  هلب ، دوش . یلمع  هیبنت  دیابن  اج  چیه  رد  میوگ  یمن  هتبلا 

هیبنت يرگید  زیچ  یلمع  هیبنت  زج  ار  مرجم  هک  دـسر  یم  یبتارم  لـحارم و  تسا  دـقتعم  هک  تسا  ینید  ینعی  تسا ؛ ریزعت  رادـفرط  تسا ،
. تسا تنوشخ  يریگتخـس و  دراوم  دراوم ، همه  هک  دـنک  لایخ  دـنک و  هابتـشا  دـیابن  ناسنا  اما  دراد . یمن  زاب  تشز  راـک  زا  دـنک و  یمن 
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هبطخ 107) هغـالبلاجهن ، « ) همـساوم یمحا  همهارم و  مکحا  دـق  هبطب ، راود  بیبط  : » دـنک یم  ریبعت  روطنیا  مرکا  ربـمغیپ  هراـبرد  (ع ) یلع
یم مهرم  مه  ءابطا ، هک  دنکیم  هیبشت  ءابطا  لامعا  هب  دعب  درکیم . هجلاعم  ار  اهیرامیب  اهرامیب و  هک  دوب  یکـشزپ  دوب ؛ بیبط  وا  دـیامرفیم :

دوصقم نک . غاد  حارج و  مه  ِهن و  مهرم  دوب  یکـشزپ  دوب : هراکود  ربمغیپ  دیوگیم  دننک . یم  غاد  ًانایحا  دـننک و  یم  یحارج  مه  دـنهن و 
، دـنک یم  رکذ  ار  همهارم » مکحا   » مه لوا  دوب . فطل  یناـبرهم و  ربمغیپ ، لـمع  عون  کـی  درک . یم  لـمع  هنوگ  ود  ربمغیپ  هک  تسا  نیا 
، درک یم  هزرابم  دسافم  تارکنم و  اب  درک ، یم  هجلاعم  ینابرهم  فطل و  هار  زا  ادـتبا  دوب . ینابرهم  فطل و  هشیمه  ربمغیپ  لوا  لمع  ینعی 

اجنیا تشاذگ . یمن  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دیشخب ، یمن  دوس  یکین  ناسحا و  ینابرهم و  فطل و  رگید  هک  دیـسر  یم  يا  هلحرم  هب  رگا  اما 
غاد ياپ  هک  اجنآ  مه  درک و  یم  باختنا  رثؤم  مکحم و  رایـسب  ار  دوخ  ياـهمهرم  مه  دـش . یم  ندرک  غاد  یحارج و  لـمع  دراو  هک  دوب 
قح هکنآ  نودب  یلو  دیوگ  یم  ار  بلطم  نیا  مه  ام  يدعس  دومن . یم  یحارج  عطاق  درک و  یم  غاد  قیمع  دوب ، نایم  رد  یحارج  ندرک و 

یتشرد مه  دیوگیم : تسا  هن  مهرم  حارج و  هک  نزگر  وچتسا  هب  رد  مهب  یمرن  یتشرد و  دیوگیم : دشاب . هدش  لئاق  ینابرهم  يارب  یمدقت 
. دهن یم  مهرم  مه  دنک و  یم  یحارج  مه  هک  نزگر  لثم  ینابرهم ، مه  دشابدیاب و 

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

شسرپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

خساپ

زغم ات  دـنوشیم ، رثأتم  لد  ۀـیحان  رد  دـننیبیم  ار  تارکنم  هک  یتقو  یـضعب  دـناهقبط . دـنچ  تارکنم  اـب  ههجاوم  رد  مدرم  دومرف : یلع  ماـما 
لمع ۀلحرم  دراو  هدشن  عناق  مه  هلحرم  نیا  هب  دننکیم ؛ داشرا  دنیوگیم ، دننکیم ، داقتنا  دیآیم ، رد  نخس  هب  ناشنابز  دزوسیم ، ناشناوختسا 

ار یلمع  ره  هرخألاب  دشاب ، ندروخ  کتک  اب  دشاب ، ندز  اب  دشاب ، تنوشخ  اب  دشاب ، ینابرهم  اب  تسا ، هدـش  هک  یلمع  عون  ره  اب  دـنوشیم ،
هک یتقو  رگید  یـضعب  تسا . هدنز  مامت  هب  ةدـنز  کی  نیا  دومرف : دـنهدیم . ماجنا  دـننک  هرزابم  رکنم  نآ  اب  هکنیا  يارب  دـننیبب  هلیـسو  هک 

یلو دننکیم  هظعوم  دننکیم ، تحیـصن  دننکیم ، هثاغتـسا  دننکیم ، دایرف  داد و  دنیوگیم ، نابز  هب  دریگیم ، شتآ  ناشلد  دـننیبیم  ار  تارکنم 
ار تایح  زا  تلصخ  کی  یلو  تساراد  ار  تایح  زا  تلصخ  هس  ود  مه  نیا  دومرف : دنتسین . لمع  درم  رگید  دیآیم ، نایم  رد  هک  لمع  ياپ 

. دوشیم تحاران  طقف  دنزیم ، شوج  طقف  اما  دریگیم  شتآ  شلد  موس  فنص  درادن .

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

شسرپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

خساپ

زغم ات  دـنوشیم ، رثأتم  لد  ۀـیحان  رد  دـننیبیم  ار  تارکنم  هک  یتقو  یـضعب  دـناهقبط . دـنچ  تارکنم  اـب  ههجاوم  رد  مدرم  دومرف : یلع  ماـما 
لمع ۀلحرم  دراو  هدشن  عناق  مه  هلحرم  نیا  هب  دننکیم ؛ داشرا  دنیوگیم ، دننکیم ، داقتنا  دیآیم ، رد  نخس  هب  ناشنابز  دزوسیم ، ناشناوختسا 

ار یلمع  ره  هرخألاب  دشاب ، ندروخ  کتک  اب  دشاب ، ندز  اب  دشاب ، تنوشخ  اب  دشاب ، ینابرهم  اب  تسا ، هدـش  هک  یلمع  عون  ره  اب  دـنوشیم ،
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هک یتقو  رگید  یـضعب  تسا . هدنز  مامت  هب  ةدـنز  کی  نیا  دومرف : دـنهدیم . ماجنا  دـننک  هرزابم  رکنم  نآ  اب  هکنیا  يارب  دـننیبب  هلیـسو  هک 
یلو دننکیم  هظعوم  دننکیم ، تحیـصن  دننکیم ، هثاغتـسا  دننکیم ، دایرف  داد و  دنیوگیم ، نابز  هب  دریگیم ، شتآ  ناشلد  دـننیبیم  ار  تارکنم 

ار تایح  زا  تلصخ  کی  یلو  تساراد  ار  تایح  زا  تلصخ  هس  ود  مه  نیا  دومرف : دنتسین . لمع  درم  رگید  دیآیم ، نایم  رد  هک  لمع  ياپ 
. دوشیم تحاران  طقف  دنزیم ، شوج  طقف  اما  دریگیم  شتآ  شلد  موس  فنص  درادن .

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

شسرپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

خساپ

زغم ات  دـنوشیم ، رثأتم  لد  ۀـیحان  رد  دـننیبیم  ار  تارکنم  هک  یتقو  یـضعب  دـناهقبط . دـنچ  تارکنم  اـب  ههجاوم  رد  مدرم  دومرف : یلع  ماـما 
لمع ۀلحرم  دراو  هدشن  عناق  مه  هلحرم  نیا  هب  دننکیم ؛ داشرا  دنیوگیم ، دننکیم ، داقتنا  دیآیم ، رد  نخس  هب  ناشنابز  دزوسیم ، ناشناوختسا 

ار یلمع  ره  هرخألاب  دشاب ، ندروخ  کتک  اب  دشاب ، ندز  اب  دشاب ، تنوشخ  اب  دشاب ، ینابرهم  اب  تسا ، هدـش  هک  یلمع  عون  ره  اب  دـنوشیم ،
هک یتقو  رگید  یـضعب  تسا . هدنز  مامت  هب  ةدـنز  کی  نیا  دومرف : دـنهدیم . ماجنا  دـننک  هرزابم  رکنم  نآ  اب  هکنیا  يارب  دـننیبب  هلیـسو  هک 

یلو دننکیم  هظعوم  دننکیم ، تحیـصن  دننکیم ، هثاغتـسا  دننکیم ، دایرف  داد و  دنیوگیم ، نابز  هب  دریگیم ، شتآ  ناشلد  دـننیبیم  ار  تارکنم 
ار تایح  زا  تلصخ  کی  یلو  تساراد  ار  تایح  زا  تلصخ  هس  ود  مه  نیا  دومرف : دنتسین . لمع  درم  رگید  دیآیم ، نایم  رد  هک  لمع  ياپ 

. دوشیم تحاران  طقف  دنزیم ، شوج  طقف  اما  دریگیم  شتآ  شلد  موس  فنص  درادن .

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

شسرپ

؟ دنکیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  تارکنم »  » اب ههجاوم  رد  ار  مدرم  (ع ) یلع ماما 

خساپ

زغم ات  دـنوشیم ، رثأتم  لد  ۀـیحان  رد  دـننیبیم  ار  تارکنم  هک  یتقو  یـضعب  دـناهقبط . دـنچ  تارکنم  اـب  ههجاوم  رد  مدرم  دومرف : یلع  ماـما 
لمع ۀلحرم  دراو  هدشن  عناق  مه  هلحرم  نیا  هب  دننکیم ؛ داشرا  دنیوگیم ، دننکیم ، داقتنا  دیآیم ، رد  نخس  هب  ناشنابز  دزوسیم ، ناشناوختسا 

ار یلمع  ره  هرخألاب  دشاب ، ندروخ  کتک  اب  دشاب ، ندز  اب  دشاب ، تنوشخ  اب  دشاب ، ینابرهم  اب  تسا ، هدـش  هک  یلمع  عون  ره  اب  دـنوشیم ،
هک یتقو  رگید  یـضعب  تسا . هدنز  مامت  هب  ةدـنز  کی  نیا  دومرف : دـنهدیم . ماجنا  دـننک  هرزابم  رکنم  نآ  اب  هکنیا  يارب  دـننیبب  هلیـسو  هک 

یلو دننکیم  هظعوم  دننکیم ، تحیـصن  دننکیم ، هثاغتـسا  دننکیم ، دایرف  داد و  دنیوگیم ، نابز  هب  دریگیم ، شتآ  ناشلد  دـننیبیم  ار  تارکنم 
ار تایح  زا  تلصخ  کی  یلو  تساراد  ار  تایح  زا  تلصخ  هس  ود  مه  نیا  دومرف : دنتسین . لمع  درم  رگید  دیآیم ، نایم  رد  هک  لمع  ياپ 

. دوشیم تحاران  طقف  دنزیم ، شوج  طقف  اما  دریگیم  شتآ  شلد  موس  فنص  درادن .

؟ تسا مادک  فورعم  هب  رما  فلتخم  ماسقا 
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شسرپ

؟ تسا مادک  فورعم  هب  رما  فلتخم  ماسقا 

خساپ

يارب ار  اهیبوخ  دـیوگب ، مدرم  يارب  ار  قیاقح  ْنایب  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یظفل  فورعم  هب  رما  یلمع . اـی  تسا  یظفل  اـی  فورعم  هب  رما 
هب دیابن  ناسنا  هک  تسا  نیا  یلمع  فورعم  هب  رما  تسیچ . ریخ  راک  زورما  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  دنک و  قیوشت  ار  مدرم  دنک ، حیرـشت  مدرم 

هزادـنا زا  شیب  نتفگ  يارب  هک  تسا  نیا  ام  زورما  عامتجا  ياـهیرامیب  زا  یکی  مییوگب  میناوتیم  تسین . یفاـک  نتفگ  دـنک ، تعاـنق  نتفگ 
دوشیمن يراک  دشابن ، قیاقح  حیرـشت  نتـشون و  دـشابن ، ندرک  نشور  دـشابن ، نتفگ  ات  دراد  شزرا  یلیخ  نتفگ  هتبلا  میتسه . لئاق  شزرا 

یفاک یلو  تسه  مزال  طرـش  نتفگ ، تسین . روج  نیا  بلطم  هکنیا  لاـح  میوش و  دراو  ناـیب  ظـفل و  تردـق  اـب  طـقف  میهاوخیم  اـم  درک .
. درک لمع  دیاب  تسین ،

؟ تسا مادک  فورعم  هب  رما  فلتخم  ماسقا 

شسرپ

؟ تسا مادک  فورعم  هب  رما  فلتخم  ماسقا 

خساپ

يارب ار  اهیبوخ  دـیوگب ، مدرم  يارب  ار  قیاقح  ْنایب  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یظفل  فورعم  هب  رما  یلمع . اـی  تسا  یظفل  اـی  فورعم  هب  رما 
هب دیابن  ناسنا  هک  تسا  نیا  یلمع  فورعم  هب  رما  تسیچ . ریخ  راک  زورما  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  دنک و  قیوشت  ار  مدرم  دنک ، حیرـشت  مدرم 

هزادـنا زا  شیب  نتفگ  يارب  هک  تسا  نیا  ام  زورما  عامتجا  ياـهیرامیب  زا  یکی  مییوگب  میناوتیم  تسین . یفاـک  نتفگ  دـنک ، تعاـنق  نتفگ 
دوشیمن يراک  دشابن ، قیاقح  حیرـشت  نتـشون و  دـشابن ، ندرک  نشور  دـشابن ، نتفگ  ات  دراد  شزرا  یلیخ  نتفگ  هتبلا  میتسه . لئاق  شزرا 

یفاک یلو  تسه  مزال  طرـش  نتفگ ، تسین . روج  نیا  بلطم  هکنیا  لاـح  میوش و  دراو  ناـیب  ظـفل و  تردـق  اـب  طـقف  میهاوخیم  اـم  درک .
. درک لمع  دیاب  تسین ،

؟ تسا مادک  نآ  هلحرم  نیرتمهم  دراد ؟ هلحرم  دنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایاور  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسا مادک  نآ  هلحرم  نیرتمهم  دراد ؟ هلحرم  دنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایاور  هاگدید  زا 

خساپ

ام لـمع . دـی و  هلحرم  ناـبز ، هلحرم  بلق ، هلحرم  دراد : ماـقم  هس  هـلحرم و  هـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  هدـش  دراو  راـبخا  رد 
شورخ و شوـج و  مـینک ، كرد  ار  ناناملـسم  تشونرـس  هـب  هقـالع  تـین و  نـسح  صـالخا و  هـکنآ  ياـج  هـب  بـلق  هـلحرم  زا  ـآلومعم 

ِلیبَس یِلا  ُْعدُا  : » دیامرف یم  نآرق  هک  میمهفب  یقطنم  هدننک و  نشور  ياهنایب  هکنآ  ياج  هب  نابز  هلحرم  زا  و  میمهف ؛ یم  اجیب  ياهتینابصع 
.[ وکین دـنپ  و  شریذـپ ) لباق  یلقع و  لئالد   ) تمکح اب  تراـگدرورپ  هار  يوس  هب  ناوخب   ] 125/ لحن ِۀَنَسَْحلا » ِۀَظِعْوْملاَو  ِۀَمْکِْحلَاب  َکِّبَر 
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یلمع ریبادـت  نینچمه  لمع و  نسح  یلمع و  غیلبت  هکنیا  ياج  هب  مه  لمع  دـی و  هلحرم  زاو  میمهف ؛ یم  زیمآ  مکحت  ياهدـنپو  اه  هظعوم 
، دـح زا  هدایز  هلاقم  اطخ و  نتـشون و  نتفگ و  يارب  ام  هتفر  مه  يور   . درک روز  لاـمعا  دـیاب  هک  میا  هدـیمهفار  بلطم  نیا  اـهنت  میمهفی ، 

هبییوگ حـلاصم  نادنخـس و  هچرگ  ایدعـس  هک : یتروص  رد  دوش ، یم  تسرد  راک  نابز  نتفگ و  اـب  مینک  یم  لاـیخ  میتسه ؛ لـئاق  زاـجعا 
هب ار  مدرم  عرو ) باـب  ، 78 / 2 یفاک ، لوصا  « ) ْمُِکتَنِْـسلَا ِْریَِغب  ِساّنِلل  ًةاعُد  اونوک  : » تسا ثیدـح  رد  تسین  ینادنخـس  هب  دـیآرب  راک  لمع 
رد اهقف  دانتسا  دروم  آلومعم  هک  تسا –  يرگید  ثیدحرد  لمع . رازبا  اب  ینعی  نابز ، زا  ریغ  يرازبا  اب  اما  دینک  توعد  حالص  قح و  نید 

، یفاک عورف  « ) ًاعَم ِناّفُکَیَو  آعَم  ِناطٌْسبَی  امُهَلَعَج  امَّنِاَو  ِدَْیلا  َّفَکَو  ِناسّللا  َطَْسب  ُهللا  َلَعَج  ام  : » هک تسارکنم ـ  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب 
دشاب زاب  دیاب  ود  ره  تسا  زاب  رگا  هکلب  دشاب ، هتسب  تسد  یلو  دشاب  زاب  نابز  اهنت  هک  دشاب  هداد  هزاجا  ادخ  هک  تسین  نینچ  ینعی  ( 3/55

. دشاب هتسب  مه  نابز  تسا  بوخ  دشابن  راک  رد  لمع  رگا  ینعی  دشاب ، هتسب  ود  ره  دشاب  هتسب  دهاوخ  یم  رگا  و 

؟ تسا مادک  نآ  هلحرم  نیرتمهم  دراد ؟ هلحرم  دنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایاور  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسا مادک  نآ  هلحرم  نیرتمهم  دراد ؟ هلحرم  دنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایاور  هاگدید  زا 

خساپ

ام لـمع . دـی و  هلحرم  ناـبز ، هلحرم  بلق ، هلحرم  دراد : ماـقم  هس  هـلحرم و  هـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  هدـش  دراو  راـبخا  رد 
شورخ و شوـج و  مـینک ، كرد  ار  ناناملـسم  تشونرـس  هـب  هقـالع  تـین و  نـسح  صـالخا و  هـکنآ  ياـج  هـب  بـلق  هـلحرم  زا  ـآلومعم 

ِلیبَس یِلا  ُْعدُا  : » دیامرف یم  نآرق  هک  میمهفب  یقطنم  هدننک و  نشور  ياهنایب  هکنآ  ياج  هب  نابز  هلحرم  زا  و  میمهف ؛ یم  اجیب  ياهتینابصع 
.[ وکین دـنپ  و  شریذـپ ) لباق  یلقع و  لئالد   ) تمکح اب  تراـگدرورپ  هار  يوس  هب  ناوخب   ] 125/ لحن ِۀَنَسَْحلا » ِۀَظِعْوْملاَو  ِۀَمْکِْحلَاب  َکِّبَر 

یلمع ریبادـت  نینچمه  لمع و  نسح  یلمع و  غیلبت  هکنیا  ياج  هب  مه  لمع  دـی و  هلحرم  زاو  میمهف ؛ یم  زیمآ  مکحت  ياهدـنپو  اه  هظعوم 
، دـح زا  هدایز  هلاقم  اطخ و  نتـشون و  نتفگ و  يارب  ام  هتفر  مه  يور   . درک روز  لاـمعا  دـیاب  هک  میا  هدـیمهفار  بلطم  نیا  اـهنت  میمهفی ، 

هبییوگ حـلاصم  نادنخـس و  هچرگ  ایدعـس  هک : یتروص  رد  دوش ، یم  تسرد  راک  نابز  نتفگ و  اـب  مینک  یم  لاـیخ  میتسه ؛ لـئاق  زاـجعا 
هب ار  مدرم  عرو ) باـب  ، 78 / 2 یفاک ، لوصا  « ) ْمُِکتَنِْـسلَا ِْریَِغب  ِساّنِلل  ًةاعُد  اونوک  : » تسا ثیدـح  رد  تسین  ینادنخـس  هب  دـیآرب  راک  لمع 
رد اهقف  دانتسا  دروم  آلومعم  هک  تسا –  يرگید  ثیدحرد  لمع . رازبا  اب  ینعی  نابز ، زا  ریغ  يرازبا  اب  اما  دینک  توعد  حالص  قح و  نید 

، یفاک عورف  « ) ًاعَم ِناّفُکَیَو  آعَم  ِناطٌْسبَی  امُهَلَعَج  امَّنِاَو  ِدَْیلا  َّفَکَو  ِناسّللا  َطَْسب  ُهللا  َلَعَج  ام  : » هک تسارکنم ـ  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب 
دشاب زاب  دیاب  ود  ره  تسا  زاب  رگا  هکلب  دشاب ، هتسب  تسد  یلو  دشاب  زاب  نابز  اهنت  هک  دشاب  هداد  هزاجا  ادخ  هک  تسین  نینچ  ینعی  ( 3/55

. دشاب هتسب  مه  نابز  تسا  بوخ  دشابن  راک  رد  لمع  رگا  ینعی  دشاب ، هتسب  ود  ره  دشاب  هتسب  دهاوخ  یم  رگا  و 

شسرپ تسا ؟ مدرم  مومع  هفیظو  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماسقا  زا  مسق  مادک 

هراشا

؟ تسا مدرم  مومع  هفیظو  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماسقا  زا  مسق  مادک 

خساپ
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نیا زا  روـظنم  دـناهتفگ  یـضعب   ) دـشاب دـنمقالع  اـهیبوخ  هب  تبـسن  رازیب و  اهیدـب  زا  لدرد ، ینعی  بلق ، اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
رد مدرم  ۀمه  ۀفیظو  نیا  دنک ) رهاظ  یتشآ  رهق و  تروص  هب  لمع  رد  ای  هرهچ  رد  ار  دوخ  یبلق  ۀقالع  ای  راجزنا  راثآ  هک  تسا  نآ  هلحرم 
دنپ زیمآتّبحم و  میالم و  مرن و  تاملک  اب  ادـتبا  هک  نابز  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا . تامّرحم  ماجنا  تابجاو و  كرت  لـباقم 

( تــسا مدرم  ۀـــّماع  ۀـــفیظو  زین  نــیا   ) دـــباییم هـــمادا  رت  نـــشخ  رتدـــنت و  تاـــملک  اـــب  سپـــس  دوـــشیم و  عورـــش  زردـــنا  و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ یعرش ای  تسا  یلقع  فورعم  هب  رما  بوجو  لیلد 

شسرپ

؟ یعرش ای  تسا  یلقع  فورعم  هب  رما  بوجو  لیلد 

خساپ

، دننکیم دیدرت  نآ  یلقع  بوجو  رد  هک  نانآ  تسا . یهیدب  روما  رد  کش  یعون  شخب ، تداعـس  لماع  ود  نیا  یلقع  بوجو  رد  دیدرت 
هاگدـید زا  اـهناسنا  یگدـنز  هب  رگا  یلو  دراد ، یلقتـسم  یگدـنز  دوخ  يارب  يدرف  ره  هک  دـنرگنیم  يدرف  هاگدـید  زا  دارفا  یگدـنز  هب 

هرهب نآ  زا  ناگمه  دریگ ، تروص  یبوخ  راک  هعماج  رد  رگاو  دراد  یگتسب  رگیدکی  هب  ًالماک  اهناسنا  تداعـس  هکنیا  دنرگنب و  یعامتجا 
یگتـسب نینچ  رطاخ  هب  دننکیم . رظن  دیدجت  دوخ  راتفگ  رد  ًاعطق  دریگیم ، ار  همه  نماد  دریذـپ ، ققحت  يدـب  راک  رگا  دـنوشیم و  دـنم 
دودـحم ًالماک  تروص  نیا  ریغ  رد  دزاسن ، دراو  همطل  هعماج  تداعـس  حالـص و  هب  هک  تسا  مرتحم  اـجنآ  اـت  يدرف  ياـهیدازآ  هک  تسا 

تـشونرس ردیمیقتـسم  رثا  هانگ ، رد  وا  یگدولآ  ای  ماکحا و  هب  تبـسن  ناسنا  یناداـن  لـهج و  نیا  رباـنب  ددرگیم ، مـالعا  عونمم  هدـش و 
لـهج و لاـگنچ  زا  ار  وا  مینک و  ماـیق  فورعم  هب  رما  ۀـفیظو  هب  دـیاب  دـشاب ، شیوخ  تداعـس  رطاـخ  هب  وـلو  تهج  نیا  زا  دراد ، نارگید 

نینچ نآ  دازآ  ۀـمجرت  هک  دراد  ياهدـنزرا  رایـسب  لَثَم  هعماج ، کی  تشونرـس  تدـحو  تیفیک  نییبتردیمارگ  ربمایپ  میناـهرب . یگدولآ 
ۀقبطرد رگید  یخرب  الاب و  تمـسق  رد  یخرب  دـشاب ، یتاقبط  ياراد  هک  تسا  يدـحاو  یتشک  نانیـشنرس  ناسب  هعماـج  کـی  لـثم  : » تسا

للدم نینچ  ار  دوخ  لمع  دنشاب و  یتشک  ندرک  خاروس  ددص  رد  یتلع ـ  ره  هب  نییاپ ـ ، ۀقبط  نانیشنرس  هاگره  دنـشاب ، هتفرگ  ياج  نییاپ 
دوبان یگمه  هن  رگ  تشاد و  زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دـیاب  میرادـن ، يراک  امـش  هاگیاج  اب  مینکیم و  خاروس  ار  دوخ  هاـگیاج  هک  دـنزاس 
حیحص يراخب ، «. ) تسا یتشک  مامت  ندش  قرغ  مزلتسم  نییاپ ، ۀقبط  رد  بآ  ذوفن  تسا و  هتسب  مه  هب  ناگمه  تشونرـس  اریز  دنوشیم ، 

. تسا تقیقح  نیمه  رگنایب  هک  دـنکیم  لـقن  ار  یثیدـح  یمارگ ص ) ربماـیپ  زا  (ع ) قداـص ماـما  ( 139 «/ ۀمـسقلا یف  عرقی  له   » باـب / 3
دـهد و ماجنا  اراکـشآ  رگا  دـناسریم و  ررـض  دوخ  هب  طقف  ددرگ ، یهاـنگ  بکترم  اـفخ  رد  ناـسنا  هاـگره  : » دومرف یمارگ ص ) لوسر 

نید دوخ ، راجنهان  لمع  اب  وا  : » دیامرفیم ربمایپ  ثیدح  لقن  زا  سپ  ماما  دنکفایم .» رطخ  رد  ار  مومع  تداعـس  دنکن ، داقتنا  وا  زا  یـسک 
نایب نیا  زا  ۀعیـشلا 11/ب 4/ح 1 ) لئاسو  یلماع ، رح  «. ) دـیامنیم توعد  دوخ  زا  يوریپ  هب  ار  ادـخ  نانمـشد  هتخاـس و  نوهوم  ار  ادـخ 

زا يراد  زاب  فورعم و  هب  رما  موزل  رب  تسه ، زین  درف  تداعـس  نماض  هک  عاـمتجا  تداعـس  ظـفح  يارب  درخ  لـقع و  هک  ددرگیم  نشور 
ددرگیم و لالتخا  شوختسد  ناسنا  دوخ  هعماج و  تداعـس  دوش ، يراگنا  لهـس  رگا  هک  اجنآ  ینعی  دنکیم ؛ مکح  لامجا  روط  هب  رکنم 

ضرغ ات  درک ، ششوک  لصا  ود  نیا  يارجا  رد  دیاب  اج  همه  رد  همدقم  باب  زا  تسین ، نشور  قیقد  تروص  هب  نآ  دراوم  صیخشت  نوچ 
هب رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀلأسم  دشابیم . بجاو  یطیارش  رد  زین  بّرقم  فطل  بجاو و  ًاقلطم  لِّصحم  فطل  دریذپ . ققحت  یلصا 
ورف یگدولآ  رد  ای  هدوب و  توافت  یب  تابجاو  هب  تبـسن  مدرم  عون  دوش ، هحماـسم  نآ  رد  رگا  هک  تسا  بّرقم  فطل  ماـسقا  زا  یلک  روط 

زا ام  راـظتنا  دناهتـسناد و  یعمـس  طـقف  ار  نآ  بوجو  هیماـما ، زا  هجاوخ  هلزتعم و  زا  مشاـه  وبا  نشور ، لـیلد  ود  نیا  دوجو  اـب  دـنوریم .

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 800 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ناوتان  ًالماک  هک  هدومن  لالدتسا  لقع  رظن  زا  فورعم  هب  رما  بوجو  مدع  رب  داقتعإلا ، دیرجت  رد  وا  هدوب و  نیا  ریغ  هجاوخ 

. دینک نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 

شسرپ

. دینک نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 

خساپ

دوش یم  زاغآ  لد  زا  نآ ، لوا  هبترم  دراد : یفلتخم  بتارم  تاجرد و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 
فورعم كرت  نیا  رکنم و  راـک  نآ  زا  دوخ ، لد  رد  دـیاب  شناـمیا  ياـضتقم  هب  دـید ، ار  یفورعم  كرت  اـی  يرکنم ،  باـکترا  سک  ره  و 

، فورعم كرت  رکنم و  لمع  ندـید  اب  نمؤم  ینعی  دوش ؛ یم  راکـشآ  ناسنا  هرهچ  رد  یبلق  یتحاران  راجزنا و  راثآ  نیتسخن  دـشاب . رجزنم 
ریبعت هجو ) رارهفکا   ) هب راک  نیا  زا  تاـیاور ، رد  دـنک . یم  شرت  ار  شیور  دـشک و  یم  مه  رد  ار  شا  هفاـیق  دوش و  یم  تحاراـن  لد  رد 
منهج دشکن ، مه  رد  ار  شا  هرهچ  فورعم  كرت  رکنم و  لمع  ندـید  اب  ادـخ  يارب  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  تایاور  رد  زین  تسا و  هدـش 

ار دوخ  یتحاران  نابز ، اب  دیاب  نمؤم  صخش  مود ، هلحرم  رد  ینعی  دوش ، یم  طوبرم  نابز  هب  مود  هبترم  دیشک . دهاوخ  مه  رد  ار  وا  هرهچ 
داشرا و ای  دنک و  هظعوم  تحیـصن و  ای  دـیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وا  دـنک و  راکـشآ  فورعم ، كرات  رکنم و  هب  لماع  زا 
اب ًالمع  نمؤم ، صخـش  موس ، هلحرم  رد  دوش . یم  طوبرم  لمع  هب  موس  هبترم  دناشکب . تسار  هار  هب  ار  يو  لاح ، ره  هب  دـیامن و  تیادـه 

ییاـه و ثحب  شا  هراـب  رد  تـسا و  هدـمآ  يرایـسب  تاـیاور  رد  نومـضم ، نـیا  دریگ . یم  ار  تارکنم  وـلج  یکیزیف ، روـط  هـب  تردـق و 
، نآ بتارم  یـضعب  ای  تسا و  بجاو  نافلکم  همه  رب  یلمع ، ینابز و  یبلق ، هبترم  هس  ره  اـیآ  هک  نیا  دـننام  دوش  یم  حرطم  ییاهشـسرپ 

مدرم رگید  دراد و  تلود  هیرهق  هوق  هب  صاصتخا  دوش و  یم  طوبرم  تموکح  و  تردـق ، اـب  تارکنم ، زا  يریگـشیپ  یلمع و  هبترم  دـننام 
فورعم و هب  رما  هک  یتروص  رد  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  دـنوش ؟ لـسوتم  تنوشخ  رهق و  هب  تارکنم ، زا  يریگوـلج  يارب  دـیابن  یلوـمعم ،

تروص رد  دریگ و  ماجنا  یمالسا ، تلود  نامکاح  هزاجا  اب  دیاب  دوش ، یعامتجا  مظن  رد  لالخا  بجوم  یلمع ، تروص  هب  رکنم ، زا  یهن 
. دوش ارجا  هعماج ، حلاصم  هب  هاگآ  طیارش و  عماج و  هیقف  هزاجا  اب  لدع ، مکاح  ندوبن  دیلا  طوسبم 

. دینک نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 

شسرپ

. دینک نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 

خساپ

دوش یم  زاغآ  لد  زا  نآ ، لوا  هبترم  دراد : یفلتخم  بتارم  تاجرد و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 
فورعم كرت  نیا  رکنم و  راـک  نآ  زا  دوخ ، لد  رد  دـیاب  شناـمیا  ياـضتقم  هب  دـید ، ار  یفورعم  كرت  اـی  يرکنم ،  باـکترا  سک  ره  و 

، فورعم كرت  رکنم و  لمع  ندـید  اب  نمؤم  ینعی  دوش ؛ یم  راکـشآ  ناسنا  هرهچ  رد  یبلق  یتحاران  راجزنا و  راثآ  نیتسخن  دـشاب . رجزنم 
ریبعت هجو ) رارهفکا   ) هب راک  نیا  زا  تاـیاور ، رد  دـنک . یم  شرت  ار  شیور  دـشک و  یم  مه  رد  ار  شا  هفاـیق  دوش و  یم  تحاراـن  لد  رد 
منهج دشکن ، مه  رد  ار  شا  هرهچ  فورعم  كرت  رکنم و  لمع  ندـید  اب  ادـخ  يارب  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  تایاور  رد  زین  تسا و  هدـش 
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ار دوخ  یتحاران  نابز ، اب  دیاب  نمؤم  صخش  مود ، هلحرم  رد  ینعی  دوش ، یم  طوبرم  نابز  هب  مود  هبترم  دیشک . دهاوخ  مه  رد  ار  وا  هرهچ 
داشرا و ای  دنک و  هظعوم  تحیـصن و  ای  دـیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وا  دـنک و  راکـشآ  فورعم ، كرات  رکنم و  هب  لماع  زا 
اب ًالمع  نمؤم ، صخـش  موس ، هلحرم  رد  دوش . یم  طوبرم  لمع  هب  موس  هبترم  دناشکب . تسار  هار  هب  ار  يو  لاح ، ره  هب  دـیامن و  تیادـه 

ییاـه و ثحب  شا  هراـب  رد  تـسا و  هدـمآ  يرایـسب  تاـیاور  رد  نومـضم ، نـیا  دریگ . یم  ار  تارکنم  وـلج  یکیزیف ، روـط  هـب  تردـق و 
، نآ بتارم  یـضعب  ای  تسا و  بجاو  نافلکم  همه  رب  یلمع ، ینابز و  یبلق ، هبترم  هس  ره  اـیآ  هک  نیا  دـننام  دوش  یم  حرطم  ییاهشـسرپ 

مدرم رگید  دراد و  تلود  هیرهق  هوق  هب  صاصتخا  دوش و  یم  طوبرم  تموکح  و  تردـق ، اـب  تارکنم ، زا  يریگـشیپ  یلمع و  هبترم  دـننام 
فورعم و هب  رما  هک  یتروص  رد  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  دـنوش ؟ لـسوتم  تنوشخ  رهق و  هب  تارکنم ، زا  يریگوـلج  يارب  دـیابن  یلوـمعم ،

تروص رد  دریگ و  ماجنا  یمالسا ، تلود  نامکاح  هزاجا  اب  دیاب  دوش ، یعامتجا  مظن  رد  لالخا  بجوم  یلمع ، تروص  هب  رکنم ، زا  یهن 
. دوش ارجا  هعماج ، حلاصم  هب  هاگآ  طیارش و  عماج و  هیقف  هزاجا  اب  لدع ، مکاح  ندوبن  دیلا  طوسبم 

؟ درک دیاب  هچ  دنهد  یمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دنهد  یمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  يارب 

خساپ

هب ندیـسر  راـظتنا  دـنیارگب و  ینوـبز  یگراـچیب و  يراوـخ و  تلذ و  هب  دـیاب  ریزگاـن  دـنهد ، یمن  یتـسرد  حالـصا و  هب  نت  هـک  یناـسک 
يوس هب  هعماج  كرحت  اما  دنشاب . هتشادن  دوش ، یم  رـسیم  مالـسا  نیرفآ  یگدنز  تامیلعت  زا  يوریپ  رد  اهنت  هک  ار  تداعـس  يراگتـسر و 

هک یناـسک  فادـها . نیا  هار  رد  يرادـیاپ  يرادـساپ و  غـیلبت و  . 2. اهیبوخ دـنلب و  فادـها  نیبت  . 1 تسا : هدش  هدناجنگ  رـصنع  حالـصا 
. دنهد ناشن  دنـشاب  دنناوت  یم  هچنآ  زا  ار  دنتـسه  هچنآ  هلـصاف  دننک و  هدـنز  عامتجا  رد  ار  تمه  دـیاب  دـنهاوخ  یم  ار  هعماج ي  كرحت 

نیا اب  دراد . دوجو  یگدنزاس  هب  يرایسب  مامتها  میرک  نآرق  رد  دشاب  هتشاد  دناوت  یمن  ياچ  راظتنا  هدرکن ، نشور  هک  يروامس  زا  ناسنا 
و مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما خـیرات  رد  دـهد . یم  رارق  هذـخاؤم  دروم  مدرم  شریذـپ  رد  باتـش  رطاـخ  هب  ار  مالـسلا )) هیلع  )) سنوی دوجو 

خـساپ شخب  . ) تسا هدش  نایب  حالـصا  كرحت و  گنهرف  دارفا ، يدنب  هقبط  نآ و  هار  رد  يرادیاپ  توعد و  یگنوگچ  زین  نانآ  ثیداحا 
3ـ ـ )  تالاؤس هب 

رکنم زا  یهنو  فورعم  هب  رما  طیارش 

رهاظت یناملسم  هب  ای  دنتسه  ناملسم  ناشدوخ  رگید ؛ يارچ  اههد  یتسه و  باجحیب  ارچ  هک  دنریگیم  لاکشا  نآ  نیا و  هب  هشیمه  هک  یناسک  ایآ 
؟ دنکیم

شسرپ

هب ای  دنتـسه  ناملـسم  ناشدوخ  رگید ؛ يارچ  اـههد  یتسه و  باـجحیب  ارچ  هک  دـنریگیم  لاکـشا  نآ  نیا و  هب  هشیمه  هک  یناـسک  اـیآ 
؟ دنکیم رهاظت  یناملسم 
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خساپ

ینعی تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  وا  فیاظو  زا  یکی  دیامن و  لمع  ًالماک  دوخ  ینید  فئاظو  هب  هک  تسا  یسک  یقیقح  ناملسم 
ار نارگید  دیوگن و  غورد  دیامن ؛ توعد  تّفع ، باجح و  هب  مه  ار  رگید  ناوناب  دشاب و  باجح  اب  دیاب  شدوخ  ناملسم ، مناخ  کی  ًالثم 

باجحیب ًالثم  شدوخ  یـسک  رگا  یلو  دنک . بیغرت  زامن  ندناوخ  هب  مه  ار  نارگید  دناوخب و  زامن  شدوخ  دراد ؛ زاب  ییوگغورد  زا  زین 
فورعم هب  رما  هّتبلا  تسین . یلماک  ناملـسم  مه  ار  دوخ  تشاد و  دـهاوخن  رثا  وا  فرح  درک ، توعد  تّفع  باجح و  هب  ار  نارگید  دوب و 

هب ار  دارفا  تحیصن ، ینابرهم و  يزوسلد و  شوخ و  نابز  اب  لوا  هلحرم  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یطیارـش  رکنم ، زا  یهن  و 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دراد « . زاب  تشز  راک  زا  دنک و  توعد  بوخ  راک 

؟ دراد یمکح  هچ  دنشاب ،  یم  لیماف  مه  اب  هک  مرحمان  دارفا  نداد  تسد 

هراشا

؟ تسیچ فورعم  هب  رما  طیارش 

شسرپ

؟ تسیچ فورعم  هب  رما  طیارش  دراد ؟ یمکح  هچ  دنشاب ،  یم  لیماف  مه  اب  هک  مرحمان  دارفا  نداد  تسد 

خساپ

، نز ًالثم  تسین ، ّتیمها  دروم  نادنچ  مرحمان  مرحم و  هلئسم  ناییاتسور  صوصخ  هب  اهرهـش  زا  یخرب  رد  دندیـسرپ : يراوگرزب  عجرم  زا 
باـسح هب  رهاوـخ  ار  دوـخ  شاداد  نز  مه  رهوـش  ردارب  دـنادیم . یعقاو  ردارب  هلزنم  هب  ار  وا  دـنکیمن و  ظـفح  رهوـش  ردارب  زا  ار  دوـخ 

زا نوچ  لمع  نیا  دـننکیم . هحفاصم  مه  اب  ومع  رـسپ  هلاخ و  رـسپ  اب  ومع  رتخد  ییاد ، رتخد  ای  دـنهد ، یم  تسد  مه  اب  اسب  يا  دروآیم .
مارح ینعی   " تسین زیاج  قوف  دراوم  زا  کی  چیه  دندومرف : باوج  رد  ناشیا  دراد ؟ لاکشا  ایآ  دشابیم  هبیر  دصق  نودب  یگداس و  يور 
هیام دـشابن ، زیگنارب  ساـسحا  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  نآ  لاـمعا  ندرک و  هداـیپ  اـما  میتفگ ، هک  تسا  ناـمه  فیلکت  هتبلا  ( 1" .) تسا

زا هضیرف  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ًـالثم  دوشن ، فّلکم  یتسپ  یـشزرا و  یب  بجوم  ددرگن ، مالـسا  هب  مدرم  یتبغر  یب  ینیبدـب و 
اب هک  هدرک  نییعت  یطیارـش  شندرک  هداـیپ  يارب  مالـسا  اـما  تسا ، بجاو  يدرف  ره  رب  ییاـفک  بجاو  ناوـنع  هب  تسا و  یمالـسا  ضیارف 

كرت فّلکم  صخـش  هچ  نآ  دـننادب  یهان  رمآ و  هک  نیا  طیارـش  هلمج  زا  دوشیم . مارح  یهاگ  هکلب  تیـسن ، بجاو  اهنت  هن  نآ  نادـقف 
نیا رگید  تسین . بجاو  دشاب  هتشادن  یملع  نینچ  رگا  دنک و  كرت  تسا  بجاو  دهدیم  ماجنا  هچ  نآ  دروآ و  اج  هب  تسا  بجاو  هدرک 

ياهدسفم هک  نیا  موس  طرـش  دوشیمن . بجاو  درادن  رثا  هک  دهدب  لامتحا  رگا  یلو  تسا ، رثؤم  وا  یهن  رما و  دهدب  لامتحا  دنادب و  هک 
بجاو دـهدب  دوشیم ، نینمؤم  یـضعب  رب  جرح  بجوم  هک  یلام  ییوربآ و  یـضرع ، یناج ، ررـض  عوقو  لاـمتحا  رگا  سپ  دـشاب  هتـشادن 

مرحماـن زا  ار  دوخ  ندـب  ماـمت  اـهتسد  چـم  تروـص و  يدرگ  زا  ریغ  دـیاب  نز  مالـسا  رظن  زا  تسا ؟ ردـقچ  باـجح  دودـح  ( 2 .) تسین
رد ای  دنکن و  تبحـص  نارگید  هلاخ و  رـسپ  ومع و  رـسپ  اب  دوخ  هناخ  رد  دنزن و  فرح  یـسک  اب  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  اما  دـناشوپب ،
درک یگدـنز  عامتجا  رد  مه  دومن و  تیاعر  ار  یعرـش  بادآ  یمالـسا و  باجح  مه  دوشیم  دـنکن . تکرـش  یـسورع  نشج و  سلاجم 

تروص يراک  عرش  فالخ  رب  دیدید  تقو  ره  اهتنم  دینک  تکرش  یسورع  رد  دریگب . رارق  نارگید  رخسمت  نیهوت و  دروم  هک  نیا  نودب 
یلاکـشا ینارکنل  لضاف  هَّللا  تیآ  ياوتف  هب  نز  يارب  نز  صقر  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دـیورب ، رگید  قاطا  هب  يا  هناهب  هب  دـیناوتیم  دریگیم 
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رد مدرم  ًامتح  دینک . هعجارم  ًاددـجم  تشگرب  يداع  تلاح  هب  سلجم  یتقو  دـیوش . جراخ  سلجم  زا  دـشاب  یمارح  راون  رگا  یلو  درادـن 
دنوشیم لزنم  دراو  نادـنواشیوخ  ماوقا و  عقوم  ره  ای  دـنوش . یمن  تیـصعم  هانگ و  بکترم  تاعاس  ماـمت  رد  یـسورع  نشج و  سلاـجم 

هب مهتم  ار  امـش  هک  نیا  نودـب  دـینک  کیلع  مالـس و  دـینزب و  فرح  دـینک و  دروخرب  اهنآ  اب  نارگید  لثم  باجح ، ظـفح  اـب  دـیناوتیم 
ناـبز مخز  زا  دـینک و  تیاـعر  ار  یعرـش  بادآ  یمالـسا و  باـجح  تسا  نکمم  هک  ییاـج  نآ  اـت  هک  نیا  نخـس  هاـتوک  دـننک . یطارفا 

. دندرگ رّفنتم  مالـسا  زا  تیاهن  رد  امـش و  زا  همه  دیوش و  امن  تشگنا  لحم  رد  هک  دینکن  يراک  لاح  نیع  رد  اّما  دیوشن ، نارگن  نارگید 
ار هیاسمه  رتخد  دیورب و  دیناوتیم  دمآ  ییاد  رسپ  ای  ومع  رـسپ  رگا  دیتفیب  هانگ  هب  دیـسرتیم  تولخ  رد  رگا  تسین . مارح  ندرک  تبحص 
هب نیهوت  تسا  نکمم  ندرکن  تکرـش  دـینک و  تکرـش  یـسورع  تاسلج  رد  امتح  دریگن . تروص  یبنجا  اب  تولخ  اـت  دـیروایب  هناـخ  هب 

ص 618. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 2 ص 482 . ج 1 ، لئاسملا ، حیضوت  ینارکنل ، لضاف  هَّللا  تیآ  . 1 اهتشون : یپ  دشاب . ماوقا 

هنوگچ منک .  یم  كرت  ار  نآ  هدرک و  يراددوخرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءهفیظو  ماجنا  زا  نارگید ,  یحور  یمـسج و  رازآ  زا  سرت  رطاخ  هب 
؟ دومن هبلغ  سرت  نیا  رب  ناوت  یم 

شسرپ

یم كرت  ار  نآ  هدرک و  يراددوـخرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءهـفیظو  ماـجنا  زا  نارگید ,  یحور  یمـسج و  رازآ  زا  سرت  رطاـخ  هـب 
؟ دومن هبلغ  سرت  نیا  رب  ناوت  یم  هنوگچ  منک . 

خساپ

يا هظحالم  لباق  یلام  ای  ییوربآ و  ای  یـسومان  ای  یناج  ررـض  دـنک , رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دـنک  نامگ  ای  دـنادب  یـسک  رگا 
زاب دـیآ , یم  دوجو  هب  شیارب  روکذـم  ياهررـضدهدب  لامتحا  رگا  هکلب  تسین ,  بجاو  وا  رب  هضیرف  نیا  ماـجنا  دـش , دـهاوخ  وا  هجوتم 
رگا هتبلا  ( 1 .) دنک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسین  بجاو  دوشوا , ناگتسب  تاقلعتم و  هجوتم  ررـض  دسرتب  رگا  یتح  تسین ;  بجاو 

دیاـقع ظـفح  نآرق و  ظـفحو  یبهذـم  نید و  لوـصا  دـننام  تسا ,  مهم  یلیخ  مالـسا  هاگدـید  زا  هـک  دـشاب  يروـما  زا  رکنم  اـی  فورعم 
ره دنوش و  هسیاقم  اهررض  دیاب  هکلب  دومن , كرت  ار  نآ  دوش  یمن  ررض  لامتحا  درجم  اب  مالـسا ,  يرورـض  ماکحا  ظفح  ای  ناناملـسم و 
هار نیا  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  دیاب  ناملسم  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یهاگ  ( 2 .) دوش مادقا  دوب , رت  مهم  مادک 
هب رما   1 مینک :  یم  هراشا  یضعب  هب  لیذ  رد  هک  دراد  ییاه  هار  دراوم  هنوگ  نیا  رد  سرت  رب  هبلغ  ًایناث  نیسحلا 7  هّللادبعابا  لثم  دیامن , ادف 

فدـه اـم  داـقتعا  بسح  رب  میناد  یم  هک  يروـط  ناـمه  تسا .  ناـسنا  شنیرفآ  فدـه  هب  ندیـسر  رازبا  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
تابجاو و مالـسا و  ياهروتـسد  هب  لمع  قیرطزا  ماقم  نآ  هب  ندیـسر  تسا .  یهلا  برق  قلطم و  لامک  هب  ندیـسر  ناسنا ,  تقلخ  یلـصا 

قوف بلطم  ناملـسم  رگا  دشاب . یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   , مالـسا ياهروتـسد  زا  یکی  دوب . دهاوخ  ریذـپ  ناکما  تامّرحم  كرت 
ناسنا یتقو  تسا . .  اه  نآ  نیرت  تخس  لامعا ,  نیرتهب   2 دریگب . ار  وا  لامک  هب  ندیسرولج  دناوت  یمن  هرهلد  سرت و  هاگ  چیه  دنادبار ,

یتقو وا  ناکرا  دوشب و  اه  جـنر  اه و  یتخـس  لّمحتم  نآ  ماجنا  قیرط  رد  هک  دراد  يرت  شیب  شزرا  هاگ  نآ  وا  ياـهراک  لاـمعا و  دـنادب 
وا نارگید  رازآ و  زا  سرت  زگره  دـشاب , هدـش  وا  هجوتم  یلام  یناج و  تاراسخ  اهررـض و  نآ ,  يراد  هگن  ظـفح و  رد  هک  تسا  هدـنبیز 

ترضح 6و  ادـخ لوسر  دـنادب  رگا  ینید ;  ناربـهر  تشذگرـس  ءهعلاـطم  هشیدـنا و  رکفت و   3 دراد . یمن  زاـب  یهلا  ءهـفیظو  ماـجنا  زاار 
هب رما   ) یمالـسا ءهدنز  روتـسد  ندرک  هدایپ  يارب  هللادـبعابا 7 ترـضح  صوصخ  هب  راهطا  ءهمئا  3و  ارهز هرهاط  ءهقیدـص  نینمؤملاریما 7 

رگید دندومن , ربص  ادخ  هار  رد  دندیرخ و  ناج  هب  ار  یناج  یحور و  مالآ  اه و  جـنر  تاراسخ و  اهررـض و  هچ  رکنم ) زا  یهن  فورعم و 
هلئسم 2792 ص 619  نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ج 2 ص 619 عجارم ,  لئامسلا  حیضوت  یقروا 1. پـ . ) درک دهاوخن  ادیپ  هرهلد  سرت و 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 804 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدهع رب  ًافرص  هضیرف  نیا  هک  تسا  هدش  نایب  تراهط ، تمصع و  تیب  لها  تایاور  رد  تسا و  تردق  نتشاد  یعرش ، فیلاکت  یمومع  طیارش  زا  یکی 
یبلطتیفاع ای  يرصنع  تسس  ای  تلاهج  لیلد  هب  ترضح  نآ  (ع ،) ینیسح تضهن  رد  هک  یلاح  رد  دنشاب ؛ هتشاد  راک  نیا  رب  تردق  هک  تسا  یناسک 

هب ا ای  مدرم و 

شسرپ

هضیرف نیا  هک  تسا  هدش  نایب  تراهط ، تمصع و  تیب  لها  تایاور  رد  تسا و  تردق  نتشاد  یعرش ، فیلاکت  یمومع  طیارـش  زا  یکی 
ای تلاهج  لیلد  هب  ترـضح  نآ  (ع ،) ینیـسح تضهن  رد  هک  یلاح  رد  دنـشاب ؛ هتـشاد  راک  نیا  رب  تردق  هک  تسا  یناسک  هدـهع  رب  ًافرص 
ات كاّفس  تموکح  کی  يزادنارب  ییاناوت  دوب و  مورحم  مدرم  ینابیتشپ  زا  رگید ، ياههزیگنا  هب  ای  مدرم و  یبلطتیفاع  ای  يرصنع  تسس 

؟ دومن مالعا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نآ  درک و  هناحلسم  مایق  ترضح  نآ  هنوگچ  سپ  تشادن ! ار  حلسم  نادند 

خساپ

یلع بجی  اـمنإ  « » تردـق  » ماـن هب  هدـش  رکذ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  يرگید  طرـش  دـیامرفیم : هراـب  نـیا  رد  يرهطم  داتـسا 
، ینعی ص 59 .) ج 5 ، یفاـک ، عورف   ) تسا بجاو  هاـگآ  دـنمتردق و  ناـسنا  رب  طـقف  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ( ؛ » عـلطملا يوـقلا 

تیورین یناوتان و  هک  اجنآ  اما  ریگب ، هجیتن  نک و  ظفح  ار  دوخ  يورین  ینعی  نیا  دنک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیابن  ناوتان  صخش 
ماجنا ار  راک  نالف  مرادن  تردق  هک  نم  دنیوگیم : هک  هدـش  ادـیپ  یـضعب  يارب  گرزب  هابتـشا  کی  مه  اجنیا  نکن . مادـقا  دوریم ، ردـه 

ورب و دیوگیم : مالسا  ریخ ! تفگ : دیاب  باوج  رد  تسا ! طقاس  نم  زا  فیلکت  سپ  هدن ؛ ماجنا  يرادن  تردق  رگا  هتفگ  مه  مالـسا  مهد ،
تردـق و يورب  دـیاب  یلو  نزن ؛ يراک  هب  تسد  یناوتان ، اـت  ینعی  بوجو ؛» طرـش   » هن تسا ، دوجو » طرـش   » نیا رواـیب ؛ تسد  هب  تردـق 

ًالثم دوشیم - ؛ بجاو  مارح  راک  یهاگ  هک  تسا  مهم  يردق  هب  لصا  نیا  يارب  تردـق  لیـصحت  یـسرب . هجیتن  هب  ات  ینک  بسک  ییاناوت 
هب رما  رب  هک  دوشیم  ياهلیـسو  وت  ماقم  نیا  ینیبیم  رگا  اما  اـهنآ -  تموکح  رد  تمدـخ  ملظ و  روج و  ياـفلخ  زا  نتفرگ  ماـقم  تسپ و 

رابرد هب  (ع ) همئا روتـسد  هب  صاخـشا  هک  میراد  مالـسا  خیرات  رد  هدب . ماجنا  ار  راک  نیا  ًامتح  ینک ، ادیپ  تردـق  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
، هن رگا  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـش ، ادـیپ  ًاـفداصت  تردـق  رگا  هک  هدـیقع  نیا  هب  خـساپ  رد  دـندشیم . دراو  اـفلخ 

مالـسا ياـقب  نماـض  ار  نآ  هک  تسا  اـجنآ  اـت  لـصا  نیا  شزرا  تسا ؟ هداد  لـصا  نیا  هب  یـشزرا  هچ  مالـسا  مینیبـب  دـیاب  تسین ؛ بجاو 
شهوکن رد  یتیاور  رد  دنوریم . تراسا  هب  ترضح ، نآ  تیب  لها  دنوشیم و  دیهش  شنارای  و  (ع ) نیسح ماما  نآ  رطاخ  هب  دناهتـسناد و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ررضلا ؛ » اونمأ  اذإ  ّالإ  رکنملا  نع  ًایهن  فورعملاب و  ًارمأ  نوبجویال  : » تسا هدمآ  نامزلارخآ  مدرم  زا  یخرب 
هدمآ (ع ) رقاب ماما  زا  رگید  ثیدـح  رد  ص 55 ..) ج 5 ، یفاک ، عورف  . ) دنـشاب ناـما  رد  نآ  ررـض  زا  هک  یتقو  رگم  دـننادیمن ، بجاو  ار 

يوضرالا رمعت  بهاذـملا و  نمأت  ضیارفلا و  ماـقت  اـهب  ءاحلـصلا  جاـهنم  ءاـیبنألا  لـیبس  رکنملانع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـألا  نإ  : » تسا
اههار ددرگیم ، اپرب  تابجاو  لصا  نیا  هلیـسو  هب  تسا . ناکین  هویـش  ناربمایپ و  هار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءادعالا ؛ » نم  فصتن 
نینچ هک  ياهضیرف  ص 55 ..) ج 5 ، یفاک ، عورف  . ) ددرگیم هدناتس  زاب  هدش ) عیاض  قوقح   ) نانمشد زا  دوشیم و  دابآ  اهنیمزرـس  نما و 
طقاس فیلکت  هنرگو  هدـب ؛ شماجنا  یتشاد  ییورین  ًافداصت  ًاـقافتا و  زور  کـی  رگا  دـنیوگب : نآ  هراـبرد  تسا  نکمم  اـیآ  دراد ، یـشزرا 

مزال رگید  یناوتیمن ، يدید  رگا  راد و  هگن  يراد ، هگن  ار  مالـسا  یناوتیم  يدـید  ًافداصت  رگا  دـنیوگب : هک  تسا  انعم  نادـب  نیا  تسا .
طقاـس فیلکت  سپ  درادـن ، دوجو  ریثأـت  لاـمتحا  نوچ  مییوگب : میناوتیمن  ینعی ، تسا ؛ روـط  نیمه  مه  ریثأـت  لاـمتحا  دروـم  رد  تسین !

لها هک  مینیبیم  اروشاع  هعقاو  رد  ار  ریثأت  لامتحا  هلأسم  رد  حیحص  درکلمع  زا  ياهنومن  صص 304-312 . ج 1 ، ینیسح ، هسامح  «. تسا
فدـه نامه  لابند  دایز  نبا  دـیزی و  رابرد  رد  یتح  دنتـسنادن و  دوخ  هفیظو  راک و  نایاپ  مه  ار  (ع ) نیـسح ماما  ندـش  هتـشک  یتح  تیب ،
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. راک نایاپ  هن  دوب ، راک  زاغآ  نانآ  يارب  رظن  کی  زا  (ع ) ماما ندش  دیهش  دندوب . ینیسح 

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

شسرپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

خساپ

هب شدوخ  رکنم  زا  هدـننک  یهن  فورعم و  هب  هدـننک  رما  . 1 زا : دـنترابع  هک  دـشابیم . دروم  راهچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طـیارش 
ای هانگ و  همادا  دـصق  فورعم  هدـننک  كرت  رکنم و  هب  هدـننک  لمع  . 3 دهدب ؛ هدنونـش  رد  ریثأت  لامتحا  . 2 دـشاب ؛ هاگآ  یهن  رما و  دراوم 
رد رتشیب  حیضوت  لیـصفت و  دشاب . هتـشادن  دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  هدننک  رما  يارب  ياهدصفم  . 4 دشاب ؛ هتشاد  ار  تابجاو  كرت 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . هدمآ  دیلقت  عجارم  هلاسر  لئاسملاحیضوت و  باتک 

؟  تسا بجاو  دنهد , یم  ماجنا  یتسیاشاندروخرب  ناسنا  اب  دنوش و  یمن  عقاو  ریثأت  تحت  هک  یناسک  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 

شسرپ

بجاو دنهد , یم  ماجنا  یتسیاشاندروخرب  ناسنا  اب  دـنوش و  یمن  عقاو  ریثأت  تحت  هک  یناسک  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ 
؟  تسا

خساپ

6 ربماـیپ زا  دراد . هعماـجو  دارفا  يارب  يدـب  بقاوـع  راـثآ و  اـه  نآ  كرت  هک  تسا  یهلا  گرزب  بجاو  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  عون  کی  مه  یمالـسا  داهج  تقیقح  تسا :  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  یناقلاط  هّللا  تیآ  موحرم  ( 1  : .) تسا هدش  لقن 

صخـش نآ  هچ  نآ  هک  دـنادب  دـنکب , یهن  رما و  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  نآ   1 دـیامرف : یم  هر )   ) ینیمخ ماـما  ( 2  .) تسا هناّحلـسم  رکنم 
2 دسانـشب . ار  رکنم  فورعم و  دیاب  ینعی  دنک ; كرت  دـیاب  دروآ , یم  اج  هب  هچ  نآ  دروآاج و  هب  تسا  بجاو  دروآ , یمن  اج  هب  فلکم 

یهن رما و  رد   4 دنک . رارکت  ار  دوخ  تیـصعم  هک  دراد  انب  راکتیـصعم  صخـش  هک  دـنادب   3 دـنک . یم  ریثأت  وا  یهن  رما و  دـهدب  لامتحا 
یـضعب رد  تسین و  بجاو  یهنو  رما  دوش , یم  هجوتم  وا  هب  ییوربآ  ای  یناج  ای  یلام  ررـض  هک  دنادب  رگا  سپ  دـشابن . يا  هدـسفم  ندرک 

بهذـمای و نید  لوصا  دـننام  دـهد , یم  داـیز  تیمها  نآ  هب  مالـسا  هک  دـشاب  يروـما  زا  رکنم  اـی  فورعم  رگا  یلو  تسا .  مارح  دراوـم 
نیاررـض دّرجم  دوش و  تیمها  ءهظحالم  دیاب  مالـسا ,  يرورـض  ماکحا  ای  یمالـسا  دـیاقع  يرادـهگن  ظفح و  میرک و  نآرق  ندرکظفح 

ناج و لذـب  هب  زاین  ولو  داد  ماجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  اـه  تروص  نیا  رد  دراد . یمن  رب  ناـسنا  ندرگ  زا  ار  یهلا  ءهفیظو 
ًامتح درک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  تسا  نکمم  هک  اـج  نآ  اـت  یلومعم  دراوـم  رد  تروـص  ره  رد  ( 3< .) دشاب وربآ  لام و 
دشاب يدرومرگم  تشاد ,  دهاوخ  یتبثم  ریثأت  دننک , يریگیپ  ار  نآ  زین  نارگید  امش  ریغ  رگا  هک  يروط  هب  دراد , هلمجلا ـ  یف  یتح  ـ  ریثأت

لّوا رتفد  راربا , ءهریس  رد  رکنم  اب  راکیپ  يدباع ,  دمحم  یقروا 2. پـ  ) ج 11 ص 398 هعیشلا ,  لئاسو  یقروا 1. پـ . ) دوش دراو  ناسنا  هب  هک 
ج 2 ص 618 عجارم ,  لئاسملا  حیضوت  یقروا 3. پـ  ) ص 191 , 

؟  تسیچ رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  طیارش 
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شسرپ

؟  تسیچ رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  طیارش 

خساپ

كرت دـیاب  دروآ , یم  اج  هب  نآ  تسا و  بجاو  دروآ , یمن  اج  هب  فّلکم  یـصخش  هچ  نآ  دـنادب  یهاـن  رمآ و   1 تسا :  طرـش  زیچ  دنچ 
. دنک رارکتار  تیصعم  دراد  انب  راک  تیـصعم  دنادب   3 دراد . ریثأت  وا  یهن  رما و  دـهدب  لامتحا   2 دسانـشب . ار  رکنم  فورعم و  ینعی  دنک ;
. دشابن يا  هدسفم  یهن  رما و  رد   4 دنک . یهن  تسین  بجاو  درک , دهاوخنرارکت  دهدب  حیحـص  لامتحا  ای  دنک و  نامگ  ای  دنادب  رگا  سپ 
رب هکلب  وا , ناقلعتم  ای  وا  هب  یهّجوت  لباق  ِیلام  ای  ییوربآ و  ای  یناج  ررض  یهن ,  رما و  تروص  رد  دنک  نامگ  ای  دنادب  یسک  رگا  نیاربانب 

سدـقم عراش  هک  دـشاب  يروما  زا  رکنم  ای  فورعم  رگا  تسا  ینتفگ  ( 1 .) دـنک یهن  ای  رما  تسین ,  بجاو  دوش , یم  دراو  نانمؤم  یـضعب 
زامن و لثم  هیرورـض  ماکحا  ای  ناناملـسم و  دـیاقع  ظفح و  نآرق و  ظفح  بهذـمای و  نید ,  لوصا  لثم  دـهد , یم  نآ  هب  يداـیز  ّتیمها 
ای ناناملـسم  دـیاقع  ظفح  رگا  سپ  دوش . یمن  ندوبن  بجاو  بجوم  ررـض  دّرجم  دوش و  ّتیمهاء  هظحالم  دـیاب  باجح ,  جـح و  هزور و 

, دوش ادیپ  مالسا  رد  یتعدب  رگا  نینچ  مه  تسا .  بجاو  نآ  لذب  دشاب , هتشاد  فقوت  لام  ناج و  لذب  رب  مالساء ,  هیرورض  ماکحا  ظفح 
یم بجوم  توکـس  هک  دوش , هداد  حیحـص  لامتحا  رگا  زینو  دنک  یمن  ریثأت  دـننادب  هچ  رگا  تسا ,  بجاو  نکمم  ِوحن  ره  هب  قح  راهظا 

ج 2 عجارم ,  لئاسملا  حیضوت  یقروا 1. پـ ( ) 2  .) تسین زیاج  توکـسو  دومن  راهظا  دـیاب  دوش , فورعم  يرکنم ,  رکنم و  یفورعم ,  دوش 
620 ج 2 ص 619 ـ عجارم ,  لئاسملا  حیضوت  زا  تشادرب  یقروا 2. پـ  ) 619 ص 618 ـ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

ِنَع َنوهاّنلا  َو  ِفوْرعَْملِاب  َنوِرمْالَا  : » دیوگیم َنودِجاّسلا » َنوعِکاّرلا  َنوِحئاّسلا  َنودـِماْحلا  َنودـِباْعلا  َنوِبئاّتلَا  : » دـیوگیم هکنآ  زا  دـعب  نآرق 
هک یناسک  اهنت  دنتـسه  اهنیا  و  دنرادیم ، رب  مدق  داسف  رـش و  اب  هزرابم  هار  رد  دنرادیم ، رب  مدق  ریخ  ۀـعاشا  هار  رد  هک  دنتـسه  اهنیا  ِرَْکنُْملا »

دندش و دجاس  عکار و  حئاس ، دباع ، بئات ، رگا  هک  هدب  تراشب  دیون و  نینمؤم  هب  اجنیا  رد  َنینِمْؤُْملا » ِرَِّشب  َو  . » دـنراد ار  یتیحالـص  نینچ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  یلو  دنتـشاد  ار  اهنآ  ۀمه  رگا  اما  دـش . دـنهاوخ  قفوم  هاگنآ  دـندش ، رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  نآ  زا  سپ 

، رکنم زا  نیهاـن  فورعم و  هـب  نـیرمآ  اـما  دنتـشاد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگا  دیـسر . دـنهاوخن  ییاـج  هـب  دنتــشادن ، ار  رکنم 
: دومرف نینمؤملاریما  ترـضح  هچنانچ  دیـسر . دـنهاوخن  ییاج  هب  مه  زاب  دـندرک  رتمک  هبوت  دوخ  ناـیامرف  هبوت  دـندوب و  هدولآ  ناـشدوخ 

دننکیم فورعم  هب  رما  هک  ار  یمدرم  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  ِِهب » َنیِلماـْعلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنیهاـّنلا  َو  َُهل ، َنیکِراـّتلا  ِفوْرعَْملاـِب  َنیِرماـْلا  ُهللا  َنََـعل  »
دننکیم یهن  هک  ار  یتارکنم  نامه  ناشدوخ  دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  هک  ار  یمدرم  نآ  دـننکیم و  لـمع  فورعم  نآ  فـالخ  رب  ناـشدوخ 

، دنتـسین نودـِماْحلَا » ، » دنتـسین نودـِباْعلَا » ، » دنتـسین نوِبئاـّتلَا »  » هک يرکنملا  نع  نوهاـن  فورعم و  هب  نیرمآ  نآ  ینعی  دـنوشیم . بـکترم 
یهان فورعم و  هب  رمآ  دنهاوخیم  هدرکن  یط  ار  لزانم  لحارم و  نیا  زونه  دنتسین ، نودِجاّسلَا » ، » دنتـسین نوعِکاّرلَا » ، » دنتـسین نوِحئاّسلَا » »

دنک تنعل  ار  یمدرم  نینچ  ادخ  دنشاب  رکنم  زا 
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؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

ِنَع َنوهاّنلا  َو  ِفوْرعَْملِاب  َنوِرمْالَا  : » دیوگیم َنودِجاّسلا » َنوعِکاّرلا  َنوِحئاّسلا  َنودـِماْحلا  َنودـِباْعلا  َنوِبئاّتلَا  : » دـیوگیم هکنآ  زا  دـعب  نآرق 
هک یناسک  اهنت  دنتـسه  اهنیا  و  دنرادیم ، رب  مدق  داسف  رـش و  اب  هزرابم  هار  رد  دنرادیم ، رب  مدق  ریخ  ۀـعاشا  هار  رد  هک  دنتـسه  اهنیا  ِرَْکنُْملا »

دندش و دجاس  عکار و  حئاس ، دباع ، بئات ، رگا  هک  هدب  تراشب  دیون و  نینمؤم  هب  اجنیا  رد  َنینِمْؤُْملا » ِرَِّشب  َو  . » دـنراد ار  یتیحالـص  نینچ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  یلو  دنتـشاد  ار  اهنآ  ۀمه  رگا  اما  دـش . دـنهاوخ  قفوم  هاگنآ  دـندش ، رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  نآ  زا  سپ 

، رکنم زا  نیهاـن  فورعم و  هـب  نـیرمآ  اـما  دنتـشاد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگا  دیـسر . دـنهاوخن  ییاـج  هـب  دنتــشادن ، ار  رکنم 
: دومرف نینمؤملاریما  ترـضح  هچنانچ  دیـسر . دـنهاوخن  ییاج  هب  مه  زاب  دـندرک  رتمک  هبوت  دوخ  ناـیامرف  هبوت  دـندوب و  هدولآ  ناـشدوخ 

دننکیم فورعم  هب  رما  هک  ار  یمدرم  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  ِِهب » َنیِلماـْعلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنیهاـّنلا  َو  َُهل ، َنیکِراـّتلا  ِفوْرعَْملاـِب  َنیِرماـْلا  ُهللا  َنََـعل  »
دننکیم یهن  هک  ار  یتارکنم  نامه  ناشدوخ  دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  هک  ار  یمدرم  نآ  دـننکیم و  لـمع  فورعم  نآ  فـالخ  رب  ناـشدوخ 

، دنتـسین نودـِماْحلَا » ، » دنتـسین نودـِباْعلَا » ، » دنتـسین نوِبئاـّتلَا »  » هک يرکنملا  نع  نوهاـن  فورعم و  هب  نیرمآ  نآ  ینعی  دـنوشیم . بـکترم 
یهان فورعم و  هب  رمآ  دنهاوخیم  هدرکن  یط  ار  لزانم  لحارم و  نیا  زونه  دنتسین ، نودِجاّسلَا » ، » دنتـسین نوعِکاّرلَا » ، » دنتـسین نوِحئاّسلَا » »

. دنک تنعل  ار  یمدرم  نینچ  ادخ  دنشاب  رکنم  زا 

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

ِنَع َنوهاّنلا  َو  ِفوْرعَْملِاب  َنوِرمْالَا  : » دیوگیم َنودِجاّسلا » َنوعِکاّرلا  َنوِحئاّسلا  َنودـِماْحلا  َنودـِباْعلا  َنوِبئاّتلَا  : » دـیوگیم هکنآ  زا  دـعب  نآرق 
هک یناسک  اهنت  دنتـسه  اهنیا  و  دنرادیم ، رب  مدق  داسف  رـش و  اب  هزرابم  هار  رد  دنرادیم ، رب  مدق  ریخ  ۀـعاشا  هار  رد  هک  دنتـسه  اهنیا  ِرَْکنُْملا »

دندش و دجاس  عکار و  حئاس ، دباع ، بئات ، رگا  هک  هدب  تراشب  دیون و  نینمؤم  هب  اجنیا  رد  َنینِمْؤُْملا » ِرَِّشب  َو  . » دـنراد ار  یتیحالـص  نینچ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  یلو  دنتـشاد  ار  اهنآ  ۀمه  رگا  اما  دـش . دـنهاوخ  قفوم  هاگنآ  دـندش ، رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  نآ  زا  سپ 

، رکنم زا  نیهاـن  فورعم و  هـب  نـیرمآ  اـما  دنتـشاد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگا  دیـسر . دـنهاوخن  ییاـج  هـب  دنتــشادن ، ار  رکنم 
: دومرف نینمؤملاریما  ترـضح  هچنانچ  دیـسر . دـنهاوخن  ییاج  هب  مه  زاب  دـندرک  رتمک  هبوت  دوخ  ناـیامرف  هبوت  دـندوب و  هدولآ  ناـشدوخ 

دننکیم فورعم  هب  رما  هک  ار  یمدرم  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  ِِهب » َنیِلماـْعلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنیهاـّنلا  َو  َُهل ، َنیکِراـّتلا  ِفوْرعَْملاـِب  َنیِرماـْلا  ُهللا  َنََـعل  »
دننکیم یهن  هک  ار  یتارکنم  نامه  ناشدوخ  دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  هک  ار  یمدرم  نآ  دـننکیم و  لـمع  فورعم  نآ  فـالخ  رب  ناـشدوخ 

، دنتـسین نودـِماْحلَا » ، » دنتـسین نودـِباْعلَا » ، » دنتـسین نوِبئاـّتلَا »  » هک يرکنملا  نع  نوهاـن  فورعم و  هب  نیرمآ  نآ  ینعی  دـنوشیم . بـکترم 
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یهان فورعم و  هب  رمآ  دنهاوخیم  هدرکن  یط  ار  لزانم  لحارم و  نیا  زونه  دنتسین ، نودِجاّسلَا » ، » دنتـسین نوعِکاّرلَا » ، » دنتـسین نوِحئاّسلَا » »
. دنک تنعل  ار  یمدرم  نینچ  ادخ  دنشاب  رکنم  زا 

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

ِنَع َنوهاّنلا  َو  ِفوْرعَْملِاب  َنوِرمْالَا  : » دیوگیم َنودِجاّسلا » َنوعِکاّرلا  َنوِحئاّسلا  َنودـِماْحلا  َنودـِباْعلا  َنوِبئاّتلَا  : » دـیوگیم هکنآ  زا  دـعب  نآرق 
هک یناسک  اهنت  دنتـسه  اهنیا  و  دنرادیم ، رب  مدق  داسف  رـش و  اب  هزرابم  هار  رد  دنرادیم ، رب  مدق  ریخ  ۀـعاشا  هار  رد  هک  دنتـسه  اهنیا  ِرَْکنُْملا »

دندش و دجاس  عکار و  حئاس ، دباع ، بئات ، رگا  هک  هدب  تراشب  دیون و  نینمؤم  هب  اجنیا  رد  َنینِمْؤُْملا » ِرَِّشب  َو  . » دـنراد ار  یتیحالـص  نینچ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  یلو  دنتـشاد  ار  اهنآ  ۀمه  رگا  اما  دـش . دـنهاوخ  قفوم  هاگنآ  دـندش ، رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  نآ  زا  سپ 

، رکنم زا  نیهاـن  فورعم و  هـب  نـیرمآ  اـما  دنتـشاد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگا  دیـسر . دـنهاوخن  ییاـج  هـب  دنتــشادن ، ار  رکنم 
: دومرف نینمؤملاریما  ترـضح  هچنانچ  دیـسر . دـنهاوخن  ییاج  هب  مه  زاب  دـندرک  رتمک  هبوت  دوخ  ناـیامرف  هبوت  دـندوب و  هدولآ  ناـشدوخ 

دننکیم فورعم  هب  رما  هک  ار  یمدرم  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  ِِهب » َنیِلماـْعلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنیهاـّنلا  َو  َُهل ، َنیکِراـّتلا  ِفوْرعَْملاـِب  َنیِرماـْلا  ُهللا  َنََـعل  »
دننکیم یهن  هک  ار  یتارکنم  نامه  ناشدوخ  دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  هک  ار  یمدرم  نآ  دـننکیم و  لـمع  فورعم  نآ  فـالخ  رب  ناـشدوخ 

، دنتـسین نودـِماْحلَا » ، » دنتـسین نودـِباْعلَا » ، » دنتـسین نوِبئاـّتلَا »  » هک يرکنملا  نع  نوهاـن  فورعم و  هب  نیرمآ  نآ  ینعی  دـنوشیم . بـکترم 
یهان فورعم و  هب  رمآ  دنهاوخیم  هدرکن  یط  ار  لزانم  لحارم و  نیا  زونه  دنتسین ، نودِجاّسلَا » ، » دنتـسین نوعِکاّرلَا » ، » دنتـسین نوِحئاّسلَا » »

. دنک تنعل  ار  یمدرم  نینچ  ادخ  دنشاب  رکنم  زا 

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دنکیم ادیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلباق  یلحارم  هچ  یط  زا  سپ  صخش  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

ِنَع َنوهاّنلا  َو  ِفوْرعَْملِاب  َنوِرمْالَا  : » دیوگیم َنودِجاّسلا » َنوعِکاّرلا  َنوِحئاّسلا  َنودـِماْحلا  َنودـِباْعلا  َنوِبئاّتلَا  : » دـیوگیم هکنآ  زا  دـعب  نآرق 
هک یناسک  اهنت  دنتـسه  اهنیا  و  دنرادیم ، رب  مدق  داسف  رـش و  اب  هزرابم  هار  رد  دنرادیم ، رب  مدق  ریخ  ۀـعاشا  هار  رد  هک  دنتـسه  اهنیا  ِرَْکنُْملا »

دندش و دجاس  عکار و  حئاس ، دباع ، بئات ، رگا  هک  هدب  تراشب  دیون و  نینمؤم  هب  اجنیا  رد  َنینِمْؤُْملا » ِرَِّشب  َو  . » دـنراد ار  یتیحالـص  نینچ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  یلو  دنتـشاد  ار  اهنآ  ۀمه  رگا  اما  دـش . دـنهاوخ  قفوم  هاگنآ  دـندش ، رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  نآ  زا  سپ 

، رکنم زا  نیهاـن  فورعم و  هـب  نـیرمآ  اـما  دنتـشاد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگا  دیـسر . دـنهاوخن  ییاـج  هـب  دنتــشادن ، ار  رکنم 
: دومرف نینمؤملاریما  ترـضح  هچنانچ  دیـسر . دـنهاوخن  ییاج  هب  مه  زاب  دـندرک  رتمک  هبوت  دوخ  ناـیامرف  هبوت  دـندوب و  هدولآ  ناـشدوخ 

دننکیم فورعم  هب  رما  هک  ار  یمدرم  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  ِِهب » َنیِلماـْعلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنیهاـّنلا  َو  َُهل ، َنیکِراـّتلا  ِفوْرعَْملاـِب  َنیِرماـْلا  ُهللا  َنََـعل  »
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دننکیم یهن  هک  ار  یتارکنم  نامه  ناشدوخ  دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  هک  ار  یمدرم  نآ  دـننکیم و  لـمع  فورعم  نآ  فـالخ  رب  ناـشدوخ 
، دنتـسین نودـِماْحلَا » ، » دنتـسین نودـِباْعلَا » ، » دنتـسین نوِبئاـّتلَا »  » هک يرکنملا  نع  نوهاـن  فورعم و  هب  نیرمآ  نآ  ینعی  دـنوشیم . بـکترم 

یهان فورعم و  هب  رمآ  دنهاوخیم  هدرکن  یط  ار  لزانم  لحارم و  نیا  زونه  دنتسین ، نودِجاّسلَا » ، » دنتـسین نوعِکاّرلَا » ، » دنتـسین نوِحئاّسلَا » »
دنک تنعل  ار  یمدرم  نینچ  ادخ  دنشاب  رکنم  زا 

. دینک نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

شسرپ

. دینک نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

خساپ

یملع و تیصخش  ياراد  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ   ( 1 هلمج :  زا  تسا  یطیارش  ياراد  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  نسح 
ندروآ تسد  هـب   ( 3 ندومن .  دروـخرب  يو  اـب  اـهنآ  بساـنت  هب  لـباقم و  فرط  یناورو  یحور  ياـه  یگژیو  تخانـش   ( 2  . دشاب یلمع 

يو هب  هچنآ  هک  ندـنامهف  صخـش  هب  یفطاع  یقطنم و  نابز  اـب   ( 4 ندرک .  بذـج  ار  وا  اهنآ  هار  زا  لـباقم و  فرط  تبثم  تایـصوصخ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ندرک  لمع  گـنهامه  یتالیکـشت و   ( 5 تسوا .  عفن  هب  ووا  دوخ  حـلاصم  اب  هطبار  رد  دوش  یم  هداد  رکذـت 

ياه یگژیو  زا  یکی   . رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف  يایحا   ( 7 هنایماع .  تابصعت  اه و  هقیلس  اه و  يوردنت  زا  يرود   ( 6  . رکنم
رکفت فالخرب  هک  دنک  زاب  اج  نایوجـشناد  هژیوب  هعماج و  رد  هلیـسم  نیا  دیاب  ینعی  تسا .  یناگمه )  تراظن  لصا (  مالـسا  یتیبرت  ماظن 

تسا و كرتشم  تشونرس  ياراد  یتما  هعماج و  ره  اریز   . دنلووسم رگیدکی  هب  تبسن  همه  یمالسا  هعماجرد  یبرغ  هتخیسگ  ماجل  يدازآ 
رفن کی  فارحنا  اب  نینچمه   . دـش دـنهاوخ  قرغ  همه  دـنک  خاروس  ار  نآ  یـسک  يا  هشوگ  رد  رگا  هک  دـنا  یتشک  کی  نارفاـسم  دـننام 

ار نآ  دیاب  دشاب  هعماج  تداعـس  هب  رـضم  درف  يدازآ  هک  اج  نآ  دـش و  دـهاوخ  نوگرگد  یمالـسا  هعماج  لک  تشونرـس  نآ  شرتسگو 
 . ; تخاس دودحم 

؟  تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

شسرپ

؟  تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

خساپ

هب رما  هب  طوـبرم  یعرـش  ماـکحا  فـلا )  دوـش :  هتفرگ  رظن  رد  يددـعتم  تاـهج  تسا  هتـسیاش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هلاـسم  رد 
یطیارـش تسا و  تامرحم  ماجنا  دروم  رد  رکنمزا  یهن  تاـبجاو و  كرت  دروم  رد  فورعمب  رما  نآ .  بتارم  بوجو و  طیارـشو  فورعم 
تیصعم بکترم  هک  یسک  دسانـشب 2 - ار  تامرحم  تاـبجاو و  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  - 1 زادنترابع :  نآ  زا  یـضعب  هک  دراد 

یم شمارآ  اب  رگا  الثم " دوش  تیاعر  دـیدش  هب  ناسآ  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـحارم  دشاب 3 - هتـشاد  ار  نآ  رارکت  دصق  هدش 
هتشادن یهجوت  لباق  یلام  ای  یناج  ررض  فورعم  هب  رمآ  يارب  -5  . دوش هداد  ریثات  لامتحا  - 4  . دوش يراددوخ  شاخرپ  زا  درک  یهن  ناوت 

مزال اسب  هچ  دوش و  هتفگ  نخس  دیاب  یصاخ  نابز  هب  یـسک  ره  اب  تسا  یعیبط  لباقم .  فرط  یناور  ياه  یگژیو  تایحور و  ب )   . دشاب
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دوش هدافتـسا  نابز  نیرتهب  نیرت و  یقطنمزا  ناکمالا  یتح  ج )   . دومن داشرا  طیاسو  یخرب  قیرط  زا  میقتـسمریغ و  روط  هب  ار  یخرب  تسا 
نیا رد   . دوش هتخادرپ  اهنآ  رب  دراو  تاداریا  نایب  هب  اجیردـت  سپـس  ودوش  دزـشوگ  ناـنآ  هب  دارفا  ياـهیبوخ  تازاـیتما و  ادـتبا  تسا  رتهب  .

لیاـسم رگید  هب  یکی  یکی  بیترت  نیمه  هب  سپـس  ددرگ و  قیوشتحالـصا  زا  سپ  دوش و  حرطم  هلیـسم  کـی  لوا  دوـش  یعـس  مه  هنیمز 
دوخ لاح  هب  دـیفمو  یهاوخریخ  رـسزادوش  یم  هداد  رکذـت  ناشیا  هب  هچنآ  هک  دومن  میهفت  دارفا  هب  دـیاب  ناکمالا  یتح  د )   . دوش هتخادرپ 
هکلب  . دیاین ناشدب  رکنمزا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  زا  دارفا  هجو  چیه  هب  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  قوف  تاکن  هب  هجوت  نمـض  ه )  تسا .  اهنآ 
یلیخ دیآ  ناشدب  ای  دیآ  ناشـشوخ  هن و  ای  دنریذپب  هک  نیا  یلو  تساهنآ  هب  رکذـترد  یناسنا  یقالخا و  حیحـص  لوصا  تیاعر  ام  هفیظو 
سک دینش  ای  دینشن  هک  شابم  نیا  دنب  رد   == سب تسا و  نتفگ  اعد  وت  هفیظو  ظفاح  تشاد .  لد  هب  یفوخ  نآ  زا  دیابن  تسین و  ام  تسد 

يریگراکب یپ  رد  هراومه  دـییامن و  تبث  نآ  ریثات  نازیم  اب  ار  دوخ  يدربراک  ياه  هویـش  حرـشو  دـینک  میظنت  دوخ  يارب  یلودـج  و )  == 
 . ; دیهاوخب قیفوت  دنوادخ  زا  هدومن و  ظفح  ار  تین  رد  صالخا  ز )   . دیشاب رترثوم  يا  هویش 

؟ تسا یطباوض  هچ  ياراد  دشاب  نیب  رد  ییامنهار  دصق  هک  هاگنآ  فرحنم  دارفا  اب  ترشاعم 

شسرپ

؟ تسا یطباوض  هچ  ياراد  دشاب  نیب  رد  ییامنهار  دصق  هک  هاگنآ  فرحنم  دارفا  اب  ترشاعم 

خساپ

صقن دـیآ . یمن  ایند  هب  فرحنم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . ریدـقت  لـباق  يرادـنید و  درد  زا  هتـساخرب  يزوسلد ، ماـمتها  نیا  . 1
تیاده شور  ربانب  لوا  مدق  . 2 دناشک . یم  فارحنا  هب  ار  دارفا  رگید ، نوگانوگ  لماوع  اهدروخرب و  رد  فعـض  تخانـش ، مدـع  تیبرت ،

(( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ شور  زا  نآرق  اریز  دشاب ; یم  هدناشک ، داسف  هب  ار  نانآ  هک  يزاین  تخانـش  قیرط  زا  عناوم  نتـشادرب  ینآرق 
دناوت یم  هاگ  تشاد .» یم  رب  ار  نانآ  ياهریجنز  اهینیگنس و  (1;) مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرما و  مهنع  عضی  :» دنک یم  تیاکح  نینچ 

.4 دبای . خساپ  هدشن ، هداد  باوج  ياهشسرپ  . 3 دشاب . یساسا  ياهرییغت  زاس  هنیمز  نداد  تیصخش  تیلوبقم و  تیمیمـص ، داجیا  جاودزا ،
همادا راک  هب  رت  تحار  رتشیب ، هارمه  نتشاد  زا  هارمگ  درف  دننک . لعفنم  ار  وا  تنطیش  اب  اهنآ  هک  دشابن  نانچ  دشاب . مدق  تباث  دوخ  ناسنا ،

. تسا مزال  هیلمع  هلاسر  باـتک  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  یـسررب  . 6 تسا . مزال  رایـسب  یتیبرت  بتک  هعلاطم  . 5 دهد . یم 
10ـ ـ . هیآ 157 فارعا ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  )

یناملسم هب  ای  دنتـسه  ناملـسم  ناشدوخ  رگید ; يارچ  اههد  یتسه و  باجح  یب  ارچ  هک  دنریگ  یم  لاکـشا  نآ  نیا و  هب  هشیمه  هک  یناسک  ایآ 
؟ دنک یم  رهاظت 

شسرپ

هب ای  دنتـسه  ناملـسم  ناشدوخ  رگید ; يارچ  اههد  یتسه و  باجح  یب  ارچ  هک  دـنریگ  یم  لاکـشا  نآ  نیا و  هب  هشیمه  هک  یناـسک  اـیآ 
؟ دنک یم  رهاظت  یناملسم 

خساپ

ینعی تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  وا  فیاظو  زا  یکی  دیامن و  لمع  الماک  دوخ  ینید  فئاظو  هب  هک  تسا  یسک  یقیقح  ناملسم 
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ار نارگید  دیوگن و  غورد  دیامن ; توعد  تّفع ، باجح و  هب  مه  ار  رگید  ناوناب  دشاب و  باجح  اب  دیاب  شدوخ  ناملسم ، مناخ  کی  الثم 
باجح یب  الثم  شدوخ  یسک  رگا  یلو  دنک . بیغرت  زامن  ندناوخ  هب  مه  ار  نارگید  دناوخب و  زامن  شدوخ  دراد ; زاب  ییوگغورد  زا  زین 
فورعم هب  رما  هّتبلا  تسین . یلماک  ناملـسم  مه  ار  دوخ  تشاد و  دـهاوخن  رثا  وا  فرح  درک ، توعد  تّفع  باجح و  هب  ار  نارگید  دوب و 

هب ار  دارفا  تحیصن ، ینابرهم و  يزوسلد و  شوخ و  نابز  اب  لوا  هلحرم  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یطیارـش  رکنم ، زا  یهن  و 
41ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دراد زاب  تشز  راک  زا  دنک و  توعد  بوخ  راک 

؟  مینزب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تسد  دیابن  یعقاوم  هچ  مینک ؟  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا ) بجاو   ) دیاب عقوم  هچ  ام 

شسرپ

مینزب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تسد  دیابن  یعقاوم  هچ  مینک ؟  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا ) بجاو   ) دیاب عقوم  هچ  ام 
؟

خساپ

فلختم و طسوت  هدش  كرت  بجاو  تخانـش  1 ـ تسا :  لیذ  طیارـش  ياراد  نابز  رکذت  راتفگ و  نادـیم  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما 
دوجو مدع  4 ـ فلختم . طـسوت  فلخت  رارکت  هب  ملع  3 ـ یهنو . رما  رکذـت و  ریثات  لامتحا  2 ـ وا . طسوت  هدـش  ماجنا  مارح  رکنم و  تخانش 

روکذـم طیارـش  نادـقف  تروص  رد  مزـال و  بجاو و  قوـف  طیارـش  اـب  فورعم  هب  رما  نیارباـنب  رکنمزا . یهن  فورعم و  هب  رمار  هدـسفم د 
دهد لامتحا  ای  دنادب  2 ـ بجاو . كرت  تسا و  مارح  هدـش  ماجنا  هچنآ  دـنادن  1 ـ تسین : بجاو  لیذ  طیارـش  اب  ینعی  دوب  دهاوخن  بجاو 

نید و لوصا  لثم  یتیمها  رپ  لئاسم  دراوم  رد  رگم  ار  يررـض  هدـسفم و  دـهد  لامتحا  اـی  دـنادب  3 ـ ار . شیهن  رما و  راتفگ و  ریثاـت  مدـع 
هب مزال  دیدرگ . دهاوخ  فذح  موس  طرـش  تروص  نآ  رد  هک  مالـسا  يرورـض  ماکحا  دیاقع و  نآ و  ياهنامرآ  نآرق و  ظفح  بهذـم ، 
هب رما  یلو  دش  دهاوخ  هتـشادرب  یمالک  رکذت  يراتفگ و  بوجو  مکح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  نادـقف  اب  تسا  يروآ  دای 

يورین هیئاضق و  هوق  هدهعب  العف  هک  تسا  يرگید  هفیظو  هدنرادزاب  رازبا  زا  هدافتسا  تارکنم و  هانگ و  ياهرتسب  فذح  رد  یلمع  فورعم 
لوا هک  تسا  یتعجر  نامه  دوصقم  دناهدومرف : هراب  نیا  رد  یلاعلا  هلظدم  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تسا .  یئارجا  یماظتنا و 

داتسا داعم ، 1 ـ زا :  هتفرگرب  دـنیامن .  یم  عوجر  همئا  یقاـب  دـعب  و  (ص ) لوسر ترـضح  دـعب  و  ع )  ) ریما ترـضح  دـعب  ع )  ) نیـسح ماـما 
تیمکاح و نامز  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـینک " . عوجر  هر )  ) ماما ترـضح  لـئاسملا  حیـضوت  هلاـسر  هب  رتشیب  شهوژپ  يارب  هر )  ) يرهطم

ياهورین هب  دنتـسه ، ینابز  یهن  رما و  هلحرم  زا  دعب  هک  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید  بتارم  ناوت  یم  یمالـسا  تموکح  رادتقا 
لامعا زج  ياهراـچ  تیـصعم  باـکترا  زا  يریگولج  يارب  هکيدراوم  رد  صوصخب  درک ، راذـگاو  هیئاـضق  هوق  و  سیلپ ) یلخاد (  یتینما 

تیمکاح اب  ینامز  نینچ  رد  تسین ، نآ  دننام  وا و  سبح  ریزعت و  ای  دهدیم  ماجنا  مارح  لعف  هک  یسک  لاوما  رد  فرصت  قیرط  زا  تردق 
تروص رد  و  دننک ، افتکا  ینابز  یهن  رما و  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  نیفلکم  تسا  بجاو  یمالـسا ، تموکح  نینچ  رادـتقا  و 

 ) لحار ماما  ياواتف  اب  یتافانم  نیا  دـنهد و  عاجرا  هیئاضق  هوق  یماظتنا و  يورین  رد  طبریذ  نیلوئـسم  هب  ار  عوضوم  روز ، هب  لسوت  هب  زاـین 
دوجو تروص  رد  تسا  بجاو  نیفلکم  رب  تسین ، یمالـسا  تموکح  رادتقا  تیمکاح و  هک  یناکم  نامز و  رد  یلو  درادـن . هطبار  نیا  رد 
ۀلاسر هب  رتشیب  شهوژپ  يارب  دنهد ". ماجنا  ضرغ  ققحت  ات  اهنآ  بیترت  تیاعر  اب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  عیمج  طئارش ،

س 1088 ص 331 ، ج 2 ، يربهر ، مظعم  ماقم  تائاتفتسالا ، ۀبوجوا  1 ـ دینک ــــــــــــــــــــــــــ . عوجر  ماما (  ترضح  لئاسملا  حیضوت 

رهاظ راجنهان  يرهاظ  اب  اهنابایخ  رد  دـنهدیمن و  تیمها  زامن و ... وضو ، هب  هک  يدارفا  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  دـییامرفب  ًافطل 
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تسا مادک  شور  نیرتهب  تسا  بجاو  هچنانچ  تسا  بجاو  دنوشیم 

شسرپ

راجنهان يرهاظ  اب  اهنابایخ  رد  دـنهدیمن و  تیمها  زامن و ... وضو ، هب  هک  يدارفا  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  دـییامرفب  ًافطل 
تسا مادک  شور  نیرتهب  تسا  بجاو  هچنانچ  تسا  بجاو  دنوشیم  رهاظ 

خساپ

ِْریَْخلا َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ِم  ْمُکنّ نُکَْتلَو   " تسا بجاو  یسک  ره  يارب  اجک و  ره  رد  نآ  طیارـش  ندوب  مهارف  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
هب ار  مدرم  هک  دنشاب  یهورگ  امـش ، نایم  زا  دیاب  و  نارمع 104 ) لآ   ;) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َكَغلْوُأَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَـیَو 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  يارب  طرش  راهچ  ًالومعم  دیلقت  عجارم  ... دننک " رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  توعد و  ریخ  يوس 
یناج ةدسفم  مدع  ریثأت ;3 . لامتحا  دنکیم ;2 . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسک  زا  رکنم  فورعم و  تخانـش  . 1 دننکیم : رکذ 

بجاو نیا  هب  میفظوم  ام  قوف  طیارش  ققحت  تروص  رد  هانگ  رب  رارصا  رب  راکهانگ  میمـصت  نانمؤم 4 . رگید  رمآ و  يارب  یلام  یضرع و 
يدارفا هفیظو  دباییم . همادا  زاجم  ۀلحرم  نیرتتخس  ات  دشاب  مزال  هچنانچ  هدش و  عورـش  هلحرم  نیرتناسآ  زا  فورعم  هب  رما  مینک  مادقا 

رد یمرن و  تفطالم و  اـب  یناـبز  یهن  رما و  نآ  زا  سپ  تسا و  رکنم  زا  یبلق  راـجزنا  لوا  هلحرم  رد  لوئـسم  ياههاگتـسد  زا  ریغ  يداـع ـ 
ضرف دوخ  نمـشد  ار  ام  بطاخم  ات  میوش  دراو  نسحا  لادج  یهاوخریخ و  هار  زا  تسا  مزال  هلحرم  نیا  رد  تسا  یتشرد  اب  دراوم  یخرب 

 . منیما یهاوخریخ  امـش  يارب  انامه  منکیم و  غالبا  امـش  هب  ار  مراـگدرورپ  ياـهتلاسر  اـهماغیپ و  ، " دـنادب دوخ  هاوخریخ  هکلب  دـنکن ;
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ر.ك   ) تسا دـیفم  یتئارق  ياقآ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـتک  هعلاـطم  هراـب  نیا  رد  فارعا 68 ) )

 ( یتئارق نسحم 

؟  تسا یطیارش  هچ  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟  تسا یطیارش  هچ  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

فورعم و هب  رما  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  فلا  دوش : هتفرگ  رظنرد  يددعتم  تاهج  تسا  هتسیاش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  رد 
هتفگ نخس  دیاب  یصاخ  نابزهب  یـسک  ره  اب  تسا  یعیبط  لباقم  فرط  یناور  ياه  یگژیو  تایحور و  نآ ب )  بتارم  بوجو و  طیارش 

نیرتهب نیرتیقطنم و  زا  ناکمالا  یتح  ج )  دومن . داشرا  طیاسو  یخرب  قیرط  زا  میقتسمریغ و  روط  هب  ار  یخرب  تسا  مزال  اسب  هچ  دوش و 
هتخادرپ اهنآ  رب  دراو  تاداریانایب  هب  اجیردت  سپس  ودوش  دزـشوگ  نانآ  هب  دارفا  ياهیبوخ  تازایتما و  ادتباتسا  رتهب  دوش . هدافتـسا  نابز 

هب یکی  یکی  بیترتنیمه  هب  سپـس  ددرگ و  قیوشت  حالـصا  زا  سپ  دوش و  حرطم  هلئـسم  کـی  لوا  دوـش  یعـس  مه  هنیمز  نیا  رد  دوـش .
دیفم یهاوخریخ و  رـس  زا  دوشیمهداد  رکذـت  ناشیا  هب  هچنآ  هک  دومن  میهفت  دارفا  هب  دـیاب  ناکمالا  یتح  د )  دوش . هتخادرپ  لئاسم  رگید 

ناشدب رکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب  رمازا  دارفا  هجو  چیه  هب  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  قوف  تاکن  هب  هجوت  نمـض  تسا ه )  اهنآ  دوخ  لاح  هب 
ناشدب ای  دـیآ  ناشـشوخو  هن  ای  دـنریذپب  هکنیا  یلو  تساهنآ  هب  رکذـت  رد  یناسنا  یقالخا و  حیحـصلوصا  تیاعر  ام  هفیظو  هکلب  دـیاین .

دینش ای  دینـشن  هک  شابم  نیا  دنب  ردسب  تسا و  نتفگ  اعد  وت  هفیظو  ظفاح  تشادلد  هب  یفوخ  نآ  زا  دیابن  تسین و  ام  تسد  یلیخ  دیآ 
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يریگراکب یپ  رد  هراومه  دییامن و  تبث  نآ  ریثأت  نازیماب  ار  دوخ  يدربراک  ياههویـش  حرـش  دینک و  میظنت  دوخ  يارب  یلودـج  سک و ) 
. دیهاوخب قیفوت  دنوادخ  زا  هدومن و  ظفح  ار  تین  رد  صالخا  ز )  دیشاب . رترثؤم  ياهویش 

؟  تسیچ لذتبم  ياه  ملیف  ربارب  رد  ام  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ لذتبم  ياه  ملیف  ربارب  رد  ام  هفیظو 

خساپ

J .} دریگ ماجنا  لوئسمتاماقم  هب  هدننکعیزوت  لماوع  یفرعم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  تیاعر  اب  تسا  مزال  دراوم  نیا  رد 

؟  تسا یطیارش  هچ  ياراد  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  يارجا  نسح 

شسرپ

؟  تسا یطیارش  هچ  ياراد  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  يارجا  نسح 

خساپ

یملع و تیصخش  ياراد  رکنم  زا  یهان  فورعمهب و  رمآ  ( 1 هلمج : زا  تسا  یطیارـش  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  نسح 
ندروآ تسدـب  ( 3 ندوـمن . دروـخرب  يو  اـب  اـهنآ  بساـنت  هـب  لـباقم و  فرط  یناور  یحور و  ياــهیگژیو  تخانــش  ( 2 دـشاب . یلمع 

رکذت يو  هب  هچنآ  هک  ندنامهف  صخش  هب  یفطاع  ویقطنم  نابز  اب  ( 4 ندرک . بذج  ار  وا  اهنآ  هار  زا  لباقم و  فرط  تبثم  تایصوصخ 
(6 رکنمزایهن . فورعمهـبرما و  رد  ندرک  لـمع  گـنهامه  یتالیکـشت و  ( 5 تسواـعفن . هب  دوخ و و  حـلاصم  اـب  هطبار  رد  دوـشیم  هداد 

مالسا یتیبرت  ماظن  ياهیگژیو  زا  یکی  رکنمزایهن . فورعمهبرما  گنهرف  يایحا  ( 7 هنایماع . تابصعت  اههقیلس و  اهيوردنت و  زا  يرود 
هتخیـسگ ماجل  يدازآ  رکفت  فالخ  رب  هک  دنکزاب  اج  نایوجـشناد  هژیوب  هعماج و  رد  هلئـسم  نیا  دیابینعی  تسا . ( یناگمه تراظن   ) لصا
نارفاـسم دـننام  تسا و  كرتـشم  تشونرـس  ياراد  یتـما  هعماـج و  ره  اریز  دنلوئـسم . رگیدـکی  هب  تبـسن  همه  یمالـساهعماج  رد  یبرغ 

تـشونرسنآ شرتسگو  رفن  کی  فارحنااب  نینچمه  دش . دنهاوخ  قرغ  همه  دنک  خاروس  ار  نآ  یـسک  ياهشوگ  رد  رگا  هک  دنایتشککی 
J .} تخاسدودحم ار  نآ  دیاب  دشاب  هعماج  تداعس  هب  رضم  درف  يدازآ  هک  اجنآ  دش و  دهاوخ  نوگرگد  یمالسا  هعماج  لک 

؟ دروآ تسد  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیحالص  ناوت  یم  هن  وگچ 

شسرپ

؟ دروآ تسد  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیحالص  ناوت  یم  هن  وگچ 

خساپ

: زا دـنترابع  طئارـش  نآ  و  دراد . یهن  رما و  يارب  تیحالـص  دـشاب  اهنآ  دـجاو  سک  ره  هک  دراد  یطئارـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
مارح راک  هچ  داد و  ماجنا  دیاب  بجاو و  مالسا  رد  زیچ  هچ  دنادب  ینعی  دشاب  رکنم  فورعم و  هب  ملاع  دنک  یم  یهن  رما و  هک  یسک  فلا .
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تسین مزال  وا  رب  درادن  يرگید  رد  يریثأت  وا  نخس  دناد  یم  ناسنا  هک  یتروص  رد  سپ  دهدب  ریثأت  لامتحا  ب . دوش . كرت  دیاب  تسا و 
هتشاد تیصعم  نداد  ماجنا  ای  بجاو  كرت  رب  رارصا  تسا  فالخ  راک  بکترم  هک  یصخش  نآ  ج . دیامن . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

مهم هدـسفم  د . تسین . بجاو  یهن  رما و  دوش  هدـید  وا  رد  ینامیـشپ  ياه  هناـشن  اـی  هدرک و  هبوت  صخـش  نآ  هک  دـنادب  رگا  سپ  دـشاب .
تیحالص طئارش  نیا  دوجو  اب  دشاب . هتشادن  هدننک  یهن  هدننک و  رما  يارب  یهجوت  لباق  یلام  ای  یئوربآ  ای  یناج  ررض  ینعی  دشاب  هتشادن 

ص 629) ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . ) هن الا  تسه و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب 

زا یهن  هب  ار  ام  دناوتیم  دشکیم  راگیس  هک  ار  یسک  لاثم  ناونع  هب  ریخ ? ای  دنک  فورعم  هب  رما  دناوت  یم  دنکیمن  فورعم  هب  لمع  دوخ  هک  یـسک  ایآ 
نیا ایآ  دنک ?  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  ام  دوخ  هک  تسا  شناکما  باجح  دب  ای  تسا  باجح  یب  دوخ  هک  یـسک  الثم  ای  دنک  ندیـشک  راگیس 

هیآ

شسرپ

ام دناوتیم  دشکیم  راگیس  هک  ار  یـسک  لاثم  ناونع  هب  ریخ ? ای  دنک  فورعم  هب  رما  دناوت  یم  دنکیمن  فورعم  هب  لمع  دوخ  هک  یـسک  ایآ 
فورعم و هب  رما  ار  ام  دوخ  هک  تسا  شناکما  باجح  دب  ای  تسا  باجح  یب  دوخ  هک  یـسک  الثم  ای  دـنک  ندیـشک  راگیـس  زا  یهن  هب  ار 

یسک تسا  نکمم  ... مکسفنا نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورماتا  هک  تسا  دروم  نیا  رد  هرقب  هروس  هکرابم 44  هیآ  نیا  ایآ  دنک ?  رکنم  زا  یهن 
نهذ هب  هک  یلاوس  نیلوا  ـالباقتم  یلو  ... يوش لـضعم  نیا  راـتفرگ  زین  وت  مهاوخ  یمن  مدیـشچ و  ار  لـضعم  نیا  تاررـض  نم  هک  دـیوگب 
همیا لثم  دنناوتیمن  همه  هک  دیوگیم  باوج  رد  مه  وا  دنکیمن و  لمع  دوخ  هتفگ  هب  دوخ  یهان  ای  رمآ و  دوخ  ارچ  هک  نیا  دـیآیم  بطاخم 
قاتا نیا  هب  دوخ  هک  مردارب  هک  دوب  نیا  شلیلد  متفریم  تچ  قاتا  هب  یلیخ  ینامز  کـی  نم  ... دارفا نیا  هب  تفگ  دـیاب  هچ  ? دنـشاب موصعم 
رفـس کی  هک  نیا  ات  ... تچ رب  منک  تموادـم  هک  مدوب  هدرک  ادـیپ  هقالع  یلیخ  سکع  هب  مه  نم  درکیم و  عنم  لمع  نیا  زا  ارم  تفریم  اه 
رگید نم  اقافتا  ... يوش تچ  دراو  هک  تسین  یعنام  تفگ  رگید  دمآ  ناریا  زا  هکنآ  زا  دعب  مدرکیم و  تچ  مامت  هام  کی  نم  ناریا و  دمآ 

ام یلع  مدـشیم  صیرح  نم  درکیمن  لـمع  شیوـخ  هتفگ ي  هب  نوـچ  ووا  هـک  مدـیدیم  نـیا  رد  ار  لـیلد  نـم  تـچ ...  هـب  مدـش  اـنتعا  یب 
امـش هشیدنا  رظن و  ... باجح دب  نامه  لاثم  مه  نم  مدرک و  رکذ  الاب  هک  تسا  يراگیـس  لاثم  نامه  شفرح  هشیمه  وا  لاحره  هب  ... تعنم

ار طیارـش  زا  یکی  نم  هک  یلاح  رد  تسین  یعنام  هک  دنتفگ  نوشیا  هک  میدـید  نویزویلت  زا  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  نم  دـیوگیم  وا  تسیچ ?
دوخ ینک و  هدنـسب  نابز  هب  مه  یناوتیم  کیل  ینکب  مه  لـمع  هک  تسنآ  لآ ) هدـیا  هلحرم  ) رتهب دـیوگیم  وا  ... منادـیم نآ  هب  لـمع  نیمه 

همالع - لحار ماما   ... دنشکیم مه  راگیس  اقافتا  ام  گرزب  ياملع  مدینش  نم  یتح  هک  راگیس  لاثم  ندروآ  هطلغم  اب  ینک  لمع  ارنآ  فالخ 
هب هک  ار  یـسک  دنکیم  تنعل  یلع  ماما  دوخ  هک  میوگیم  نم  ... لاح ره  هب  منادـیمن  ار  تیالو  يامظع  ماقم  ... یناتـسیس هللا  تیآ  - ییابطابط

تاداشرا اب  ارم  مراودـیما  ... درادـن ار  نآ  ییاناوت  موصعم  زج  تسا و  لآ  هدـیا  هلحرم  نیا  هک  دـیوگیم  وا   ... دـنکن لـمع  دوخ  یهن  رما و 
.. نینک ییامنهار  دوخ 

خساپ

: زا دـنترابع  طئارـش  نآ  و  دراد . یهن  رما و  يارب  تیحالـص  دـشاب  اهنآ  دـجاو  سک  ره  هک  دراد  یطئارـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
مارح راک  هچ  داد و  ماجنا  دیاب  بجاو و  مالسا  رد  زیچ  هچ  دنادب  ینعی  دشاب  رکنم  فورعم و  هب  ملاع  دنک  یم  یهن  رما و  هک  یسک  فلا .

تسین مزال  وا  رب  درادن  يرگید  رد  يریثأت  وا  نخس  دناد  یم  ناسنا  هک  یتروص  رد  سپ  دهدب  ریثأت  لامتحا  ب . دوش . كرت  دیاب  تسا و 
هتشاد تیصعم  نداد  ماجنا  ای  بجاو  كرت  رب  رارصا  تسا  فالخ  راک  بکترم  هک  یصخش  نآ  ج . دیامن . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

مهم هدـسفم  د . تسین . بجاو  یهن  رما و  دوش  هدـید  وا  رد  ینامیـشپ  ياه  هناـشن  اـی  هدرک و  هبوت  صخـش  نآ  هک  دـنادب  رگا  سپ  دـشاب .
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تیحالص طئارش  نیا  دوجو  اب  دشاب . هتشادن  هدننک  یهن  هدننک و  رما  يارب  یهجوت  لباق  یلام  ای  یئوربآ  ای  یناج  ررض  ینعی  دشاب  هتشادن 
.1 تسا : هجوت  لباق  هتکن  دنچ  هراب  نیا  رد  ص 629 ) ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . ) هن الا  تسه و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب 

یتدم يارب  دهد ، یم  سکع  هجیتن  فورعم  هب  رما  هک  دـش  يا  هنوگ  هب  طباور  رگا  نیاربانب  تسا  ریثأت  لامتحا  فورعم ، هب  رما  طیارـش  زا 
رتشیب ریثأت  دنـشاب  نآ  هب  هدننک  لمع  دوخ  رگا  فورعم  هب  هدـننک  رما  یقالخا ، رظن  زا  . 2 دوش . مهارف  دعاسم  طیارـش  ات  درک . مادقا  دیابن 

اسب هچ  و  دنکو . فورعم  هب  رما  تسا  مزال  دشاب  دوجوم  طیارش  هک  یتروص  رد  تسین  هدننک  لمع  دوخ  هک  یسک  یهقف ، رظن  زا  اما  دراد 
لـسن هب  دوش و  جرطم  هعماج  رد  دوشب  تیاعر  دیاب  هک  يراک  شزرا و  ناونع  هب  نانچ  مه  تابجاو  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  یهقف  بوجو 

یب تلاح  زا  هعماج  هجیتن  رد  دوش . هاگآ  تابجاو  هب  دیدج  لسن  لقادح  تسین ، هدننک  لمع  هدننک ، رما  دوخ  هچ  رگا  اذل  دسرب  دعب  ياه 
هتفر اسب  هچ  هکنیا  رب  هوـالع  دـنوش . یم  ریگارف  يداـع و  ناـهانگ  هتفر  هتفر  دوش  كرت  فورعم  هب  رما  رگا  اـما  دوش . یم  جراـخ  یتواـفت 

. دنک كرت  زین  شدوخ  دراذگب و  رثا  زین  هدنیوگ  دوخ  رب  فورعم  هب  رما  هتفر ،

یم هار  اوعدو  هدشدب  ام  اب  مینک  عافد  ربهر  زا  رگا  ام  بوخ  ( هسردمرد ًالثم   ) دنیوگیم دب  ربهرزاو  دنا  هتسشن  يدایز  ياه  يدادرخ  مود  ییاجرد 
؟ دیهد حیضوت  ؟ تسیچ هفیظو  تسین  بوخ  مه  میشاب  تکاس  رگاو  دنک  یم  اوعد  ار  ام  مهریدمو  دنزادنا 

شسرپ

هدـشدب ام  اب  مینک  عافد  ربهر  زا  رگا  ام  بوخ  ( هسردـمرد ًالثم   ) دـنیوگیم دـب  ربهرزاو  دـنا  هتـسشن  يدایز  ياـه  يدادرخ  مود  ییاـجرد 
؟ دیهد حیضوت  ؟ تسیچ هفیظو  تسین  بوخ  مه  میشاب  تکاس  رگاو  دنک  یم  اوعد  ار  ام  مهریدمو  دنزادنا  یم  هار  اوعدو 

خساپ

رگا نیارباـنب  " 1" تسا طیارـش  نآزا  نتـشادن  هدـسفم  زینو  ریثأـت  لاـمتحا  هـکدراد  یطیارـش  بـتارم و  رکنمزا  یهنو  فورعم  هـب  رما  - 1
هکدشاب يروما  زا  رکف  نآ  هکنآ  زج  تسین . بجاو  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ییوربآ  یلام ، یناجررـض ، لامتحا 

اب یـسایس  هاگدید  رظنزا  هک  یناسکو  ناتدوخ  نیب  ضراعتو  لباقت  دینک  یعـس  - 2 دهد .  رارق  رطخ  ضرعمرد  ار  یمالـسا  هعماج  تایح 
رگاو دـینک  رارقرب  طابترا  اهنآاب  یمیمـصو  هناتـسود  روطب  دـیهدن . شیازفا  ار  ناـتدوخ  نیب  داـضتو  دـینکن  داـجیا  دنتـسه  فلاـخم  اـمش 

هب یتحو  تناهاو  ینیهوت  نیرتکچوک  نودـبو  یقطنمو  یلالدتـسا  تروصب  ناشاه  هدـیقعو  نانآ  هب  مارتحا  نمـض  دـینک  ثحب  دـیتساوخ 
ظفحدنرادن لوبق  ار  امـش  هاگدید  هک  یناسکاب  ار  ناتدوخ  هناتـسود  طابترا  دینک  یعـس   . دینیـشنب نانآ  اب  هرظانمو  ثحب  هب  هیانک  تروص 

یم ساسحا  رگاو  مینک  رارقرب  طابترا  دـیاب  زین  دارفا  ریاس  اب  هکلب  میـشاب  هتـشاد  طابترا  رکفمه  دارفا  اب  طقف  هک  تسین  نیا  فدـه  دـینک .
دیشاب هتشاد  هجوت  میزادرپب .  اهنآ  ییامنهار  هب  دنتسه  فرحنم  اهنآ  مینک  راهظا  هکنیا  نودب  میقتسم  ریغ  تروصب  دنور  یم  اطخ  هب  مینک 

هب دننک ، یم  یکاته  نیهوت  دیا  هدرب  مساامـش  هک  ییاهنآ  رگا  تسا ، نیهوت  تسا  فالخ  هچنآ  تسین  فالخ  ربهر  زا  یتح  ندرک  داقتنا 
ره داقتنا  رگاو  دیزرو  بانتجا  يریگردو  عازنز  دینک ا  یعس  ناکمالا  یتح  یلو  ، دراد تازاجمو  تسا  مرج  نیهوت  هک  دیوش  روآدای  نانآ 
 : دنیامرف یم  ینیمخ  ماما  دیسارهن . ندرک  داقتنا  زاو  دیهد  خساپ  نانآ  تاداقتنا  هب  هناتـسود  ثحابم  اب  دینک  یعـس  دنراد  دیدشو  دنت  دنچ 

دیابو تسا  بیع  ام  ياپ  اترـس  نوچ  تساج  نیمهرد  مه  بیع  دوش  یمن  حالـصا  دوشن  داقتنا  ات  هعماج  کی  اریز  دـشاب ، دـیاب  اه  داقتنا  "

هب ندرک  شوگ  نتفریذـپ و  داقتنا   : " دـنیامرف یم  يا  هنماخ  ... تیآ ا ترـضح  زینو  دوشب . حالـصا  هعماج  اـت  درک  داـقتنا  ار  اـه  بیع  نیا 
یمن تسرد  ار  نانآ  داقتنا  رگا  نیاربانب  " 3"." تسا ندیود  داقتنا  لابندو  نتساوخ  داقتنا  تسا ، مزال  ًاعقاو  هک  يزیچ  تسین ، یفاک  داقتنا 

ار امـش  خساپ  ات  دیهاوخب  حیـضوت  اهنآزاو  دیراذگب  نایمرد  نالؤسم  اب  ارنآ  دیرادن  نانآ  داقتنا  هب  یخـساپ  رگاو  دینک  هاگآ  ار  اهنآ  دیناد 
لاسرا يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  هب  دـیناوت  یم  دـیتسناد  اجب  ار  تاداـقتنا  رگاو  دیـشاب  تاداـقتنا ، يوگخـساپ  دـیناوتب  یهاـگآ  اـبو  دـنهدب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 816 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یسک تروص  نیارد  دیزاس  مهارف  ار  نانآ  بضغو  مشخ  ببس  ات  دینک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دینکن  یعس  - 4 دینک . تفایرد  خساپو  دییامرف 
ینیمخ ماما  هلاـسر  ك :  رتشیب ر .  عـالطا  تهج  - 5 دوب . دیهاوخ  لووسم  زین  امـش  یطیارـش  نینچ  رد  کش  نودب  دـنیامن .  نیهوت  تسا 

یمظعلا ... تیآ ا لئاسملا  حیضوت  هلأسم 1081و 1082 ، يا  هنماخ  ... تیآ ا یـسراف  همجرت   ) تائاتفتـسالا هبوجا  هلاسر  هلأسم 2791  هر ) )
( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  قالخا  يدمحم ، دمحم  دـنورادهب ، هلأسم 2315  ینارکنل  یمظعلا  ... تیآ ا هلاـسر  هلأسم 2862 ،  یناگیاپلگ 

،1376)ص112 يدازآ مایپ  تاراشتنا  نارهت  )

ملعم هدنب  نمضرد  (؟ داد ماجنا  دیاب  ار  یتامادقا  هچ  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  يارب  دنرواین  يور  یعامتجا  تالظعم  هب  ناناوج  هکنیا  يارب  . 1
( مراد سامت  یناتسریبد  ياهناوج  اب  رتشیبو  متسه 

شسرپ

نمـضرد (؟ داد ماجنا  دـیاب  ار  یتامادـقا  هچ  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  يارب  دـنرواین  يور  یعامتجا  تالظعم  هب  ناناوج  هکنیا  يارب  . 1
( مراد سامت  یناتسریبد  ياهناوج  اب  رتشیبو  متسه  ملعم  هدنب 

خساپ

جرا ار  یهابتو  داسف  هب  دورو  زا  اهنآ  نتشاد  زابو  يراگتسر  يوسب  ناوج  لسن  تیادهردامش  هغدغد  يریذپ و  تیلوئـسم  دهعت ، ساسحا 
هب رما  میوـش :  یم  مروآداـی  ار  ناـناوج  اـب  دروـخرب  یگنوـگچ  رکنمزا و  یهنو  فورعم  هب  رما  طیارـش  امـش  راضحتـسا  تهجو  میهن  یم 

هـشیدنا دـیاب  تسا ، مالـسا  یتیبرت  ماظن  ياهیگژیو  زا  یکی  یمالـسا  هعماـج  رد  یناـگمه  تراـظن  لـصا  ناونع  هب  رکنمزا  یهنو  فورعم 
هعماج ره  اریز  دنراد  تیلوئـسم  رگیدکی  هب  تبـسن  دارفا  همه  یبرغ  عماوج  فالخرب  یمالـسا  هعماجرد  هک  دـبای  جاور  هعماج  رد  رکفتو 

درف کـی  نآ  زا  يا  هشوگرد  رگا  هک  دنتـسه  یتـشک  کـی  نارفاـسم  دـننامه  هعماـج  ياـضعا  تسا و  كرتـشم  یتشونرـس  ياراد  تماو 
تـسا یگدنز  ناشورخ  مطالتم و  یتشک  رد  خاروس  داجیا  هعماج  دارفا  یگدولآ  فارحنا و  دش . دنهاوخ  قرغ  همه  دنک  داجیا  یخاروس 

ییارجا ترورض  ینامز  یهلا  مکح  نیا  يارجا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دزاس . دراو  همطل  هعماج  يراگتسر  تداعس و  هب  دناوت  یم  هک 
رد راوگرزب  عجارم  تشاد .  دهاوخ  مه  ررـض  هکلب  دوب ، دهاوخن  دیفم  اهنت  هن  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک  ادـیپ  ققحت  نآ  طیارـش  هکد  راد 
هب رما  ندوب  بجاو  رد  ار  طرـش  دـنچ  هیلع ) یلاعت  ... ناوضر ا  ) ینیمخ ماـما  دـنا . هدرک  هراـشا  طیارـش  نیا  هب  شیوخ  هیلمع  ياـه  هلاـسر 

دروآ یمن  اج  هب  فلکم  صخـش  هچنآ  هک  دنادب  دنک ، یهنو  رما  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  - 1" 1  : " دـنا هدرکرکذ  رکنم  زا  یهنو  فورعم 
هکنآ - 2 تسین .  بجاو  دـناد  یمن  ار  رکنمو  فورعم  هـک  یـسکربو  دـنک . كرت  دـیاب  دروآ  یم  اـجب  هـچنآو  دروآ ، اـجب  تـسا  بـجاو 

هک دراد  انب  راک  تیـصعم  صخـش  دنادب  هکنآ  - 4 تسین . بجاو  دـنک  یمن  رثا  دـنادب  رگا  سپ  دـنک ، یمریثأتوا  یهنورما  دـهدب  لامتحا 
یهنورمارد هکنآ  تسین .  بجاو  دنک  یمن  رارکت  هک  دهدب  حیحص  لامتحا  ای  دنک  نامگ  ای  دنادب  رگا  سپ  دنک ، رارکت  ار  دوخ  تیصعم 

دسر یم  وا  هب  هجوت  لباق  یلام  ای  ییوربآو  یـضرع  ای  یناجررـض  دنک  یهن  ای  رما  رگا  هک  دنک ، نامگای  دنادبرگا  سپ  ، دشابن يا  هدسفم 
يررض دسرتب  رگا  هکلب  . تسین بجاو  دنک  یم  ادیپ  ار  روکذم  ياهررـض  سرت  نآ  زا  هک  دهدب  حیحـص  لامتحا  رگا  هکلب  تسین . بجاو 

، نینمؤم یـضعبرب  جرح  بجوم  یلام  ای  ییوربآو  یـضرع  ای  یناجررـض  عوقو  لامتحا  اب  هکلب  تسین ، بجاو  دوش  یم  وا  ناقلعتم  هجوتم 
هناگراهچ طیارش  ققحت  تروصرد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یمارگ  رهاوخ  تسا . مارح  دراوم  زا  يرایـسبرد  هکلب  دوش  یمن  بجاو 

دیـشاب هتـشاد  نهذرد  ًامئاد  ار  طورـش  نیا  تسا  مزال  اذل  دوب  دـهاوخن  بجاو  تروص  نیا  ریغرد  دـنک ، یم  ادـیپ  بوجو  مکح  روکذـم 
فرط زا  - 1 دـینک :  تیاعر  ارریز  لوصا  ناناوج  اب  دروخربرد  دـینک  یعـس  دـیدومن  هفیظو  فیلکت و  ساحا  اهنآ  تاـعارم  اـب  هچناـنچو 

-2 دینیزگرب . یهنو  رما  يارب  ار  شور  نیرتهب  وا  ياهروابو  اه  هقیلس  قئالع ، تایحور ، هب  هجوت  ابو  دینک  ادیپ  یبسن  تخانـش  دوخ  لباقم 
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-3 دینک . تیاده  تسار  هار  هب  ار  وادینک  یعس  میقتسم  ریغ  تروصبودینک  زیهرپ  میقتسم  تحیصن  هظعوم و  زا  دینک  یعس  ناکمالا  یتح 
ریغ تروصب  دینک  یعـس  - 4 دـینک .  دروخرب  ناوج ) نارتخد  صوصخب   ) تبحمو ساسحاو  هفطاـع  اـب  مأوت  یقطنمو  یلالدتـسا  ناـب  زاـب 

یناسنا قالخا  بوچاچ  زا  جراـخ  قطنم و  یب  کـشخ  بصعتو  يوردـنت  زا  - 5 دینک .  انـشآ  لامعا  دسافم  ای  حلاصم  اب  اراهنآ ، میقتـسم 
دینک کمکار  اهنآ  اهیراتفرگ  تالکـشم و  عفررد  دینک و  رارقرب  یفطاعو  هناتـسود  طابترا  نانآ  اب  - 6 دیزرو . بانتجا  تدشب  یمالساو 

وا اب  يرادقم  دیریگن ، عضوم  وا  رباربرد  ادـتبا  ناوج ، فارحنا  تروصرد  - 7 دیشاب .  ناشروبص  گنس  دیرادنار  لکـشم  لح  ناوت  رگاو 
لعفنم يا  هدنونـش  اردوخ  بطاخم  - 8 دـینک .  ضوع  ار  تهج  دـنکن  ساـسحا  هک  يا  هنوگ  هب  هار  همین  ردو  دـینک  ییوـسمه  یهارمه و 

ار حیحـص  هارو  خساپ  دوخ  ات  دیزادنا  راکب  اروا  هشیدناو  لقعت  هوقو  دیهدبرظنو  يأر  لالقتـسا  وا  هب  دینک  یعـس  هکلب  دـیرواین ، باسحب 
 : دنیامرف یم  (ص ) مرکا لوسر  دیربب ، لاؤسریز  ار  نانآ  تیصخش  دینکن  یعـس  زگره  - 9 تسا .  هدش  هتکید  وا  هب  دنکن  ساسحاو  دـبایب 

نیرتـبوبحم ناوج ) صوصخب   ) درف ره  تیـصخش  " 2." " تسا هتـشاد  یمارگار  هبترم  ـالاو  يادـخ  درادـب  یمارگ  ار  یناملـس  مسک  ره  "

ات دزیگنا  یمرب  ار  یمدآ  تسا ، هدـش  هدادرارق  ناـسنا  دوجورد  یهلا  تمکح  ساـسارب  هک  تاذ  بح  هزیرغ  تسوا .  هقـالع  دروم  هدـیدپ 
ار ناسنا  هزیرغ  نیا  دیامن .  ریبدت  ار  شیگدنزو  رمع  ياقبو  هتـشاد  هاگن  نوصمار  دوخ  تامیالمانو ، تارطاخمز  یتسوددوخ "ا  " يانبمرب

تمواقم نیرتشیب  تیصخش ، ریقحت  اب  . دزادرپب شتیصخشز  عافد ا  هب  دنک ، یم  دیدهت  اروا  تیـصخش  هک  یلمع  ره  رباربرد  دنک  یم  راداو 
نینمومل اریما  مینک . یم  تیوقت  شدوجو  رد  ار  يزیتس  هاـنگ  تاـبجوم  وا  تیـصخش  میرکت  اـبو  میروآ  یم  دوجو  هب  دوخ  هیلع  درفرد  ار 

يدام تاوهـش  دشاب ، مرتحم  شیارب  شـسفن  هک  یـسک  "  ) هتاوهـش هیلع  تناه  هسفن ، هیلع  تمرک  نم  دیامرف " :  یم  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ 
اب ات  هدومرف  هعلاطم  ار  ناـناوج  هب  طوبرم  یتیبرت  ياـهباتک  مینک  یم  هیـصوت  اـهتنارد  - 10" 3 .( " ددرگ یم  شزرا  یبو  تــسپ  شرظنرد 
اب ار  امش  هک  تسا  دنمشزرا  رایـسب  يرثا  تاساسحاو  لقع  رظن  زا  ناوج  یفـسلف  راتفگ  باتک  دیوشانـشآ .  رتشیب  ناناوج  اب  طابترا  زومر 

يامنهار ینباکنت ، دیرف  ( 2  ) هلأسم 2791 هیلع  همحر ا ... ینیمخ  ماما  هیلمع  هلاـسر  ك :  ( 1 : ) عبانم دنک .  یم  انـشآ  ناوج  يدوجو  داعبا 
،ص 50 یگدنز مراهچ  يورینو  ناوج  اضر ، دمحم  یفرش  ص599  هحاصفلا ،) جهنرد  رگید  يریس   ) تیناسنا

. دیهد حیضوت  ًافطل  تسا ؟ بجاو  یناسک  هچ  یسک و  هچ  هب  رکنم  زا  یهن 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  تسا ؟ بجاو  یناسک  هچ  یسک و  هچ  هب  رکنم  زا  یهن 

خساپ

رب هک  هدومن  فّظوم  ار  هعماـج  دارفا  ماـمت  یهلا ، ياـهنامرف  رتقیقد  حیحـص و  يارجا  هعماـج و  دارفا  تمالـس  يارب  مالـسا ، سدـقم  نید 
تراظن نیا  مان  هک  دنریگب . ار  تافّلخت  ولج  سرت و ...  یتسیابردور ، هنوگ  چیه  نودب  و  دنشاب ، هتـشاد  تراظن  هعماج  رد  رگیدکی  لامعا 

نک هشیر  يارب  یناـگمه ، یمومع و  جیـسب  کـی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 1 .) دـشاب یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یناگمه ،
، هلـضاف ۀنیدم  یعامتجا و  تلادع  ملاع ، رد  دوش ، ماجنا  تسرد  یناگمه  جیـسب  نیا  رگا  هک  تسا ، ملاس  يا  هعماج  داجیا  و  داسف ، ندرک 
حیبق و عرش  ای  لقع و  رظن  زا  هک  يزیچ  ره  و  بجاو ، نآ  هب  رما  تسا ، بجاو  عرش  لقع و  رظن  زا  هک  يزیچ  ره  ( 2 . ) دش دهاوخ  تسرد 

نیدـب تسا . ییاـفک  بجاو  عون  زا  و  تسا ، بجاو  اـهناسنا  ۀـمه  رب  هک  تسا  يرما  هضیرف  نیا  دوـش . یم  بجاو  نآ  زا  یهن  ، دـشاب مارح 
. دوــش یم  طـــقاس  نارگید  زا  دـــنک ، تیاـــفک  اـــهنآ  لـــمع  و  دـــنیامن ، ماـــیق  رما  نــیا  هــب  هعماـــج  رد  یهورگ  رگا  هــک  بــیترت 

نتـشاداپرب و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـب  تعیرـش  ماوـق  ?  : " یلع ماـما  . 1 ذـخآم :  عبانم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و تسا ، ناربمایپ  هار  یتشز ، زا  نتـشادزاب  و  یبوخ ، هب  نداد  نامرف  ) : " رقاب ماـما  ص3699 2 . ج8 ، همکحلا ، نازیم  ." تسا  یهلا ) ) دودح
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اهدـمآرد و  ددرگ ، یم  نما  اـه  شور  هار و  و  دوـش ، یم  اـپ  رب  نآ  ۀطـساو  هب  ضیارف ، رگید  هک  تسا  یگرزب  هضیرف  ناراـکوکین . ةوـیش 
ج8، همکحلا ، نازیم  و " ... دوش ، یم  داـبآ  نیمز  و  ددرگیمرب ، شناـبحاص  هب  هدـش ، هتفرگ  روز  هب  لاوـما  قوـقح و  و  دوـش ، یم  لـالح 

هلأسم 2 اهماسقا ، یف  لوقلا  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  باتک  ج1، ینیمخ ،( ماما  هلیسولاریرحت ، ص3705 * 

هچ ات  رکنم ، فورعم و  ةرابرد  صاخشا  ياههبرجت  تفریذپ  ناوتیم  دنکیم  تیاعر  ار  یعرـش  ماکحا  ياهزادنا  ات  هک  ار  يدرف  فورعم  هب  رما  ایآ 
؟ دراد رابتعا  نانآ  یهن  رما و  لوبق  رد  هزادنا 

شسرپ

فورعم و ةرابرد  صاخـشا  ياههبرجت  تفریذـپ  ناوتیم  دـنکیم  تیاعر  ار  یعرـش  ماکحا  ياهزادـنا  ات  هک  ار  يدرف  فورعم  هب  رما  اـیآ 
؟ دراد رابتعا  نانآ  یهن  رما و  لوبق  رد  هزادنا  هچ  ات  رکنم ،

خساپ

هک یـسک  ۀـتفگ  هب  طقف  دـناوتیمن  دـنک و  ادـیپ  داقتعا  نیقی و  اهنآ  هب  دـیاب  دوخ  ناسنا  هک  تسا  طوبرم  نید  لوصا  هب  ای  یعرـش  روما 
تسین و ربتعم  طیارشلا  عماج  دهتجم  زج  سک  چیه  نخس  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  نید  عورف  ةرابرد  ای  و  دیامن ، افتکا  تسوا  دامتعا  دروم 
هب دـنبياپ  دامتعا و  دروم  مه  دـنچره  رگید ، صاخـشا  ياههتفگ  درک و  لمع  نآ  هب  تفریذـپ و  ار  نانآ  نخـس  دـیاب  طـقف  دروم  نیا  رد 

دروم رگا  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  لقن  وا  لئاسملا  حیـضوت  اـی  دـهتجم  زا  ار  یبلطم  هک  نآ  رگم  درادـن ، راـبتعا  دنـشاب ، یعرـش  ماـکحا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هــب  رما  رد  تفگ 1 . دـیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةرابرد  اما  درادـن . یعنام  دـشاب ، هلئـسم  لها  ناـنیمطا و 
هتبلا دـشاب ; هدـشن  دـنکیم ، یهن  نآ  زا  هک  يزیچ  بکترم  دوخ  ای  دـنک و  لمع  دـنکیم  رما  هچ  نآ  هب  دوخ  هدـننک  رما  هک  تسین  طرش 

َساَّنلا َنوُُرمَْأتَأ  : " دیامرفیم دنکیم و  تّمذم  دننکیم ـ  شومارف  ار  دوخ  هدرک  یهن  رما و  ار  نارگید  هک  ار ـ  صاخشا  هنوگ  نیا  دنوادخ 
ۀیآ نیا  لاح  نیع  رد  یلو  دـینکیم "؟ شومارف  ار  ناتدوخ  اما  دـینکیم ، توعد  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  هرقب 44 )  ) مُکَسُفنَأ َنْوَسنَت  َو  ِِّرْبلِاب 

لمع نآ  هب  هدننک  رما  دوخ  هک  تسا  طرش  فورعم  هب  رما  رد  ای  دنک و  فورعم  هب  رما  دیابن  یـسک  نینچ  هک  دیامرفب  دهاوخیمن  فیرش 
هچ ره  دوـخ  هک  یلاـح  رد  دنـشاب ، بوـخ  مدرم  دـنراد  عـقوت  هک  دراد  هراـشا  دارفا  هنوـگ  نیا  یتـسرپدوخ  یهاوـخدوخ و  هب  هکلب  دـنک ،

یـصخش هک  تسا  نیا  تسا  مزـال  هچ  نآ  ینعی  تسین  شریذـپ   " ۀـلوقم زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 2 دنهدیم . ماجنا  دنهاوخیم 
كرت ار  يراک  یهاگ  هتبلا  هلب  دـنک ; كرت  ار  نآ  دـهدیم  ماـجنا  ار  رکنم  هک  یـصخش  دـهد و  ماـجنا  ار  نآ  هدرک  كرت  ار  فورعم  هک 

نیا رد  رکنم ; ای  تسا  فورعم  راک  نآ  هک  مینادیمن  ام  عقاو  رد  یلو  میهد  ماجنا  ار  راـک  نآ  هک  دـنکیم  رما  اـم  هب  یـصخش  میاهدرک و 
هب تسین  مزال  دهدن ، صیخـشت  ار  رکنم  فورعم و  دـنادن و  ار  هلئـسم  دوخ  دـنکیم ، رما  نآ  ماجنا  هب  ار  ام  هک  مه  یـصخش  رگا  تروص 

تسا و يراوخابر  یهدیم  ماجنا  هک  ياهلماعم  نالف  دیوگب  ام  هب  تسا  هلئسم  هب  هاگآ  هک  یـصخش  رگا  لاثم  يارب  مینک  هّجوت  يو  نخس 
رد رگا  اّما  منک  لوبق  دراد ، عالطا  هلئسم  زا  هک  یصخش  زا  دیاب  یلو  مرادن  عالطا  هلئسم  زا  نم  دنچ  ره  اج  نیا  رد  ینک  كرت  ار  نآ  دیاب 

يرگید ۀلئسم  میریذپب  ار  وا  نخـس  هک  تسین  بجاو  دهدیمن ، صیخـشت  ابر  ریغ  زا  ار  ابر  دوخ ، دنکیم ، یهن  هک  یـصخش  دروم  نیمه 
، دراد ّتیمها  رایسب  هلئـسم  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا  ینید  ياهرکنم  اهفورعم و  رد  نارگید  براجت  زا  هدافتـسا  دنامیم  یقاب  هک 

تسا نکمم  لاثم  يارب  دنک ; هبرجت  ار  اهنآ  دناوتب  ناسنا  ات  دوشیمن  رهاظ  ایند  رد  یهلا  ياوقت  یعرـش و  ماکحا  تیاعر  جیاتن  ۀمه  اریز 
ياهجیتن هچ  زامن  همه  نیا  زا  دنـسرپب  وا  زا  رهاظ  رد  رگا  دنک و  یگدنز  یناشیرپ  تکالف و  رقف و  رد  یلو  دناوخب ، زامن  اهلاس  یـصخش 

لامعا و اـهناسنا و  نطاـب  روهظ  زور  هک  دـنکیم  روهظ  ترخآ  رد  زاـمن  یعقاو  ۀـجیتن  اریز  دـشاب ، هتـشادن  نتفگ  يارب  یباوج  ياهتفرگ 
ياراد زامن  هک  تسا  تسرد  بلطم  نیا  دوشیم ". راکـشآ  ناـهن  رارـسا  هک  زور  نآ  رد  قراط 9 )  ;) ُرغآَرَّسلا یَْلُبت  َمْوَی   " تساـهتریرس
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نکمم دینک  نایب  هک  ار  يرثا  ره  امـش  اریز  داد ، تبـسن  زامن  هب  ار  یـصوصخم  راثآ  دوشیمن  یگداس  نیا  هب  یلو  تسه  مه  يویند  راثآ 
یلو دراد ، تبثم  رثا  ینید  ياههبرجت  لقن  دراوم ، یخرب  رد  هتبلا  دنهد ; ناشن  مه  زامن  یب  دارفا  رد  يرهاظ ـ  دنچ  ره  ار ـ  نآ  هباشم  تسا 

هک نامیا  اب  صخش  لاثم  يارب  داد ; تبسن  اهنآ  هب  ار  بوخ  راثآ  مه  دب و  راثآ  دوشیم  مه  ینعی  دنتـسه ; هیوس  ود  هراومه  ینید  لامعا 
ای ناهانگ و  هب  هکلب  دـهدیمن ، تبـسن  نداد  تاکز  ای  سمخ  هب  ار  یگدـنز  رد  تسکـش  ای  رقف  هاگ  چـیه  دـهدیم ، ار  دوخ  لاـم  سمخ 

تُفا نآ  زا  سپ  دـهدب و  هقدـص  اـی  سمخ و  راـب  کـی  رگا  درادـن ، ینادـنچ  ناـمیا  هک  یـصخش  یلو  دـنکیم ، بوسنم  یهلا  تاردـقم 
. دهدیم تبسن  هقدص  سمخ و  هب  ار  نآ  دنک ، ادیپ  يداصتقا 

؟  تسیچ دروم  نیا  رد  هفیظو  دراد و  یطیارش  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟  تسیچ دروم  نیا  رد  هفیظو  دراد و  یطیارش  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

ترابع هصالخروط  هب  نآ  طیارـش  تسا و  فورعم  هب  رما  نامه  دشاب  عمج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  هک  يدراوم  رد  هفیظو 
( زامن لثم   ) دروآ اج  هب  تسا  بجاو  دروآیمن  اج  هب  فلکم  صخـش  هچنآ  دـنادب  دـنک  یهن  رما و  دـهاوخیم  هک  یـسک  فلا ) زا : تسا 
ب دشابرکنم . فورعم و  هب  ملاع  دیاب  دنکیم  یهن  رما و  هک  یـسک  رگید  ترابع  هب  و  رامق ) لثم   ) دنک كرت  دیاب  دروآیم  اج  هب  هچنآو 

صخش دنادب  ج )  تسین . بجاو  یهن  رما و  دنکیمن . ریثأت  دنادب  رگا  سپ  دنکیم  ریثأت  صخش  نآ  رد  وا  یهن  رما و  هک  دهدب  لامتحا  ( 
بجاو دنکیمن  رارکت  هکدهدب  حیحـص  لامتحا  ای  دنک  نامگ  ای  دنادب  رگا  سپ  دـنک . رارکت  ار  دوخ  تیـصعم  هک  دراد  انب  راکتیـصعم 
ییوربآ ای  یناج  ررـض  دنک  یهن  ای  رما  رگا  هک  دنک  نامگ  ای  دنادب  رگا  سپ  دشابن . ياهدسفم  یهن  رما و  رد  د )  دـیامن . یهن  ار  وا  تسین 

وا هب  ییاهررـض  نینچ  هـک  دـهدب  حیحـص  لاـمتحا  رگا  یلو  دـیامن  فورعم  هـب  رما  تـسین  بـجاو  دـسریم  وا  هـب  هجوـت  لـباق  یلاـم  اـی 
یهن رما و  مه  زاب  دوشب  نینمءوم  زا  یکی  ای  وا  ناقلعتم  زا  یکی  هب  روکذـم  ياهررـض  بجوم  یهن  رما و  رگا  هکلب  تسین  بجاودـسریم 

( یناتسیس هللا  تیآ  رتفد  زا  اتفتسا  عجارم ج 2 ص 619 و  لئاسملاحیضوت  ، ) تسین بجاو 

؟ درک یشوپ  مشچ  رکنم  زا  یهن  زا  دوش  یم  ادتبا  رتشیب  ریثات  يارب  ایآ 

شسرپ

؟ درک یشوپ  مشچ  رکنم  زا  یهن  زا  دوش  یم  ادتبا  رتشیب  ریثات  يارب  ایآ 

خساپ

راداو نآ ، زا  روظنم  نوچ  دوش ؛ تیاعر  دیاب  هک  تسا  یبتارم  لحارم و  ياراد  یهن  رما و  فلا ) دیشاب : هتشاد  هجوت  رما  دنچ  هب  باوج  رد 
يردـق هک  دـش  مزـال  رکنم ، زا  یهن  ياتـسار  رد  رگا  نیارباـنب  تـسا . ناـهانگ  زا  نآ نتـشاد  رذح  Ș `و  اظوماـجنا هب  دارفا  نتخاـس 
دروخرب وا  اب  هیانک  هراشا و  اب  ناکما  تروص  رد  دومن و  یشوپمشچ  صخـش ، راک  یتشز  هب  حیرـصت  نایب و  زا  دیاب  دیآلمع ، هب  تاشامم 

هک دیشاب  بقارم  ب )  تشاذگ . نایم  رد  يو  اب  تراهم  تحارص و  اب  ار  عوضوم  دیاب  راک ، نآ  همادا  رب  صخش  رارصا  تروص  ردو  درک 
؛ دـنک ادـیپ  لیامت  هدـش و  مرن  شلد  ناهانگنآ  هب  تبـسن  زین  شدوخ  ناسنا  هک  دوشن  ثعاب  اهنآ ، اب  تاشامم  يدارفا و  نینچ  اب  تسلاـجم 
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ادابم ج )  دوشیم . جاوما  راتفرگ  زین  شدوخ  یفاک  تراهمو  دادعتسا  نتشادن  رثا  رب  یلو  دهد ، تاجن  ار  یقیرغ  ات  دوریم  هک  یسک  ریظن 
J .} دریگبرارق یشومارف  تلفغ و  دروم  رکنم  زا  یهن  یلک  روط  هب  ناطیش ، یفخ  ياههسوسو  تاشامم و  هناهب  هب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياههویش 

؟  میراد يا  هفیظو  هچ  یعامتجا  تافارحنا  ربارب  رد 

شسرپ

؟  میراد يا  هفیظو  هچ  یعامتجا  تافارحنا  ربارب  رد 

خساپ

یمالـسا زادـنا  مشچ  رد   . دـنا هتخاس  حرطم  یعامتجا  تاـفارحنا  هب  تبـسن  ار  دارفا  تیلووسم  تیعطاـق  تحارـصاب و  ینید  ربتعم  صوصن 
هب سک  ره  تسا و  توافتم  دارفا  تیلووسم  اتـسار  نیا  رد  هتبلا  تسا .  نکممان  یناگمه  تیلووسم  نودـب  ملاس  هعماج  ياـقب  شیادـیپ و 
 . تسام هعماج  ینونک  تالـضعمزا  یباجحدـب  هلاسم  تسا .  لووسم  دراد  رارق  نآ  رد  هک  يا  هژیوطیارـش  اه و  شناد  اه  ییاناوت  بساـنت 

یلخاد تاـنایرج  زا  یخرب  ییوسمه  برغ و  تاـغیلبت  زین  يولهپ و  سوحنم  هلـسلس  تموکح  نرق  مین  دودـح  رد  هشیر  راـتفر  هنوـگ  نیا 
توهـش اهنآزا و  هناروکروک  دـیلقت  و  برغ ،  ربارب  رد  یگتخابدوخ  هنافـساتم  میرذـگب ،  هک  هلاسم  یخیرات  هشیر  اه و  هتـشذگ  زا   . دراد

مادقا نآ  حالصا  هب  قیرط  ود  زا  دیاب  نونکا   . دیا هدرک  هیارا  ار  نآ  زا  ییاه  هشوگامش  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  یتیعضو  ًاعومجم  یتسرپ 
نیا زا  کی  ره  یکیزیف .  راتفر  لرتنک  ینوناق و  راک  ب )   . ددرگرهاظ دـعب  ياه  ههد  رد  نآ  جـیاتن  هک  یگنهرف  يداینب  راک  فلا )  درک : 

تاکن هطبار  نیا  رد   . دـش دـهاوخ  هنوراو  ریثات  تسکـش و  هب  رجنم  ًاـتیاهن  دوب و  دـهاوخن  هدـیاف  دـیفم  يرگید  یهارمه  نودـب  هلوقم  ود 
بالقنا هنارکـش  هب  هک  یتبثم  ياه  هبنج  هب  هکلب  دـینکنرکف ، عامتجا  یفنم  داعبا  تالـضعم و  هب  اهنت  فلا )  میوش :  یم  روآداـیار  يدـنچ 
يرگید شرگن  دـینک  هسیاـقم  نآ  زا  لـبق  ناروداـب  ار  بـالقنا  زا  سپ  نارود  دـیناوتب  امـش  رگا   . دیـشیدنیب زین  هدـمآ  شیپاـم  تـلم  يارب 

، دـیزاس رو  هطوغ  هودـنا  مغ و  رد  ار  دوخ  هک  دـیوش  تحاران  نانچنآ  یعامتجا  تالـضعم  زا  دـیابن  نیا  رب  هوالع  ب )  تشاد .  دـیهاوخ 
نامیا مدع  عامتجا و  یناماسبان  هرابرد  ص )  مرکا (  یبن   . دوب دهاوخ  امـش  لماکت  هار  دس  راک و  يدـنک  ثعاب  زین  تلاح  نیا  دوخ  نوچ 
نآرقلا کیلع  انلزناام  هط  دـیامرف ( ( :  یم  هداد و  يرادـلد  ار  شترـضح  ناحبـس  يادـخ  هک  نیااـت  دـندش  یم  تحاراـن  تدـش  هب  مدرم 
 ( ( ، ) ینکفیب تقشم  جنر و  هب  ار  دوخ  مدرم  نیا  شیارگ  مدع  رفک و  رطاخ  هب  هک  میداتـسرفن  نیا  يارب  ار  نآرق  نیا  ام  اربمایپ  یقـشتل ؛ 

یب مغ  زا  هک  یقلخ  نیا  هشیدـنا  رد  نانچ  وت  لوسر ،  يا  نینموماونوکی ؛  ـالا  کـسفن  عخاـب  کـلعل  دـیامرف ( ( :  یم  زین  و  هیآ 1 )  هط ، 
همه نآ  زا  ار  ص )  مرکا (  یبن  هنوگچ  دیجم  نآرق  هک  دینک  یم  هظحالم  هیآ 23 . )  ارعش ، ینک ( ، ) )  كاله  ار  دوخ  مدرم  نیا  ینامیا 

؛  مرهلا فصن  مهلا  دیامرف ( ( :  یم  هک  تسا  تیمها  زیاح  اتـسار  نیا  رد  ع )  یلع (  هنامیکح  ریبعت  زین  تسا و  هتـشادرذح  رب  هودنا  مغ و 
یم رد  اپ  زا  دوز  دنکـش و  یمار  ناسنا  هودنا  هصغ و  ینعی ،  راصق 143 ؛ )  هغالبلا  جهن  دهد ( ، ) )  یم  لیکـشت  ار  يریپ  فصن  مغو  مه 

ترـسح هودـناراچد و  نانچ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  ام  دومنهر  یلو  میهن  یم  جرا  امـش  كاپ  ساسحا  هب  ام  هچرگ  شرگن ،  نیا  اـب   . دروآ
رد یتیلووسمام  سپ  هک  دینکن  تشادرب  نینچ  روبزم  تاکن  زا  درک ؟ دـیاب  هچاما  و  ج )   . دـینامب زاب  لماکت  دـنلب و  فادـها  زا  هک  دـینکن 

فورعم و هبرما  دینک و  يزاسرگد  دیتفای  یبسانم  هنیمز  اجک  ره  - 1  . دیشیدنیب کین  ، دنچ يداهنشیپ  هب  هکلب  میرادن ؛  اهدادیور  نیا  يازا 
هدوب طابترا  رد  ناتدوخ  نوچمه  يزوسلد  دارفا  اب  دیشاب و  هعلاطم  لها  - 2  . دیناسرب ماجنا  هب  تفارظ  تراهم و  لامک  رد  ار  رکنم  زا  یهن 
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ناوج لسن  تیبرت  یگدنزاس و  يارب  هک  دیـشاب  هشیدنا  نیا  رب  دیهد  یم  لیکـشت  هک  یـسلاجم  لفاحم و  رد  و  - 3  . دیشاب هتشاد  لکشت  و 
رد میرک  يادـخ  هک  دیـشاب  نیمطم  دـیرادرب و  ماگ  هار  نیا  رد  اـشوکو  لاـعف  روط  هب  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  نوچمه  و  درک ؟ دـیاب  هچ 

رامـضاو و ظافلا  نیا  زا  دنچ  تفرگ .  دیهاوخ  هجیتن  دوخ  شالت  زا  تیاهن  رد  هک  دیـشاب  راودیما  و  تسا .  یناگنازرف  نینچ  داشراددـص 
; زاس زوس  نآ  اب  زوس  مهاوخزوسزاجم 

؟ تسیچ ام  هفیظو  میدرک  دروخرب  نامیا  یب  دارفا  اب  رگا 

شسرپ

؟ تسیچ ام  هفیظو  میدرک  دروخرب  نامیا  یب  دارفا  اب  رگا 

خساپ

تروص هب  نارگید  رد  نآ  بتارم  ای  مدـع  دوجو ، دروم  رد  میناوت  یمن  اـم  هک  یبلق  تسا  یتقیقح  ناـمیا  . 1 منک . یم  هراـشا  هتکن  هس  هب 
یبسانم شـشوپ  یـسک  تسا  نکمم  مینک . یهاتوک  نید  تاروتـسد  یـضعب  رد  تسا  نکمم  اهناسنا  ام  زا  مادک  ره  مینک . تواضق  قلطم 

زا ار  حبص  زامن  راب  نیدنچ  هام  رد  اما  مشاب  هتـشاد  لماک  یمالـسا  شـشوپ  نم  یلو  دوشن  اضق  وا  حبـص  زامن  هاگچیه  یلو  دشاب  هتـشادن 
رد ام  نیقی ، هب  هتبلا  دننک ، یم  تواضق  رهاظ  نامه  ساسارب  هجیتن  رد  تسا  نم  رهاظ  دوش  یم  هدـهاشم  مدرم  دزن  رد  هچنآ  مهدـب . تسد 

نازیم ناوت  یمن  دارفا  رهاظ  زا  هک :  نیا  تسا  نم  دوصقم  هچنآ  اما  میتسه ، لوؤسم  دـننک  یم  ادـیپ  ام  ةراـبرد  مدرم  هک  یهاگدـید  دروم 
هدرک هانگ  ای  یهاتوک  درف  نیا  صاخ ، عوضوم  نیا  دروم  رد  مییوگب  میناوت  یم  رثکادـح  هکلب  درک . فشک  ار  اـهنآ  یناـمیا  یب  ناـمیا و 
ربانب میراد . رظن  دروم  درف  اب  هک  تسا ، يدنواشیوخ  دننام  يرگید  یعرف  لماوع  ام و  ییاناوت  نازیم  هب  یگتـسب  ام  ۀـفیظو  نازیم  . 2 تسا .

یسلاجم هب  نتفر  و"  ( 1.") تسا مارح  دـشاب ، نداتفا  داسف  هب  فوخ  رگا  یتح  هاگن ، رد   ) " ماما یناگاپلگ و  یکارا ، ماـظع  تاـیآ  ياوتف 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلمع  ناوـت  درف ، رگا  سپ  ( 2.") تسین زیاج  دش  دهاوخ  مارح  بکترم  سلجم  نآ  رد  دـناد  یم  ناسنا  هک 

هانگ اطخ و  عون  رگا  اما  درادن  دارفا  هنوگنیا  لباقم  رد  يا  هفیظو  دنک  یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  یفنم  ریثأت  لامتحا  دـنیب و  یمن  دوخ  رد  ار 
تیلوؤسم ساسحا  تسوا و  کیدزن  ناگتسب  زا  رظن  دروم  درف  ای  تسا و  ییالاب  ّدح  رد  اوقت  ملع و  هدارا ، رظن  زا  ای  درادن و  يریثأت  وا  رد 

یم ماما ( ترضح  . 3 دـنک . شهابتـشا  هجوتم  ار  وا  هنابدؤم  هنامرتحم و  ياهترابع  یمالـسا و  راتفر  اب  دراد  هفیظو  ناوت  ّدـح  رد  دـنکیم ،
(3.") دوشیم ّتیذا  رتـشیب  اـهنآ  تواقـش  جاـجِوِْعا و  زا  دـشاب  رتـشیب  ادـخ  ناگدـنب  هب  شفطل  تیاـنع و  شتمحر و  سک  ره   : " دـنیامرف

هیحور نیا  مراودیما  هک  تسوا . سفن  تمالس  وا و  يدوجو  تمحر  ةدنهد  ناشن  نارگید  تیصعم  زا  يدرف  ندش  تحاران  لصا  نیاربانب 
لیامت تروص  رد  ار  نآ  طیارش  دودح و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هبرما  دروم  رد  یلیـضفت  تاحیـضوت  دینک . تیوقت  ظفح و  دوخ  رد  ار 

. دـینک هعجارم  اـت 312  هحفـص 301  زا  تائاتفتـسالا " ۀـبوجا   " مان هب  يربهر  مظعم  ماـقم  لـئاسملا  حیـضوت  ۀـلاسر  باـتک  هب  دـیناوت  یم 
و ص36  یموـصعم ، دوعـسم  دیـس  هـیهت  درم ، نز و  طـباور  ماـکحا  1و2 .  ذــخآم :  عباـنم و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص246 ینیمخ ، ( ماما  ثیدح ، نیعبرا  ص116 3 .

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  میدرک  دروخرب  نامیایب  دارفا  اب  رگا 

شسرپ

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  میدرک  دروخرب  نامیایب  دارفا  اب  رگا 
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خساپ

ای مدع  دوجو ، دروم  رد  میناوتیمن  ام  هک  یبلق  تسا  یتقیقح  نامیا  فلا -) منکیم . هراشا  هتکن  هس  هب  امـش  لاؤس  دروم  رد  زیزع  تسود 
. مینک یهاتوک  نید  تاروتـسد  یـضعب  رد  تسا  نکمم  اـهناسنا  اـم  زا  مادـک  ره  مینک . تواـضق  قلطم  تروص  هب  نارگید  رد  نآ  بتارم 
رد اما  مشاب  هتشاد  لماک  یمالسا  ششوپ  نم  یلو  دوشن  اضق  وا  حبص  زامن  هاگچیه  یلو  دشاب  هتشادن  یبسانم  ششوپ  یسک  تسا  نکمم 

تواضق رهاظ  نامه  ساسارب  هجیتن  رد  تسا  نم  رهاظ  دوشیم  هدهاشم  مدرم  دزن  رد  هچنآ  مهدب . تسد  زا  ار  حبـص  زامن  راب  نیدنچ  هام 
زا هک : نیا  تسا  نم  دوصقم  هچنآ  اما  میتسه ، لوؤسم  دننک  یم  ادیپ  ام  ةرابرد  مدرم  هک  یهاگدـید  دروم  رد  ام  نیقی ، هب  هتبلا  دـننک ، یم 

نیا صاخ ، عوضوم  نیا  دروم  رد  مییوگب  میناوت  یم  رثکادـح  هکلب  درک  فشک  ار  اـهنآ  یناـمیایب  ناـمیا و  نازیم  ناوت  یمن  دارفا  رهاـظ 
هک تسا ، يدنواشیوخ  دننام  يرگید  یعرف  لماوع  ام و  ییاناوت  نازیم  هب  یگتـسب  ام  ۀفیظو  نازیم  ب -) تسا . هدرک  هانگ  ای  یهاتوک  درف 

مارح دـشاب ، نداتفا  داسف  هب  فوخ  رگا  یتح  هاگن ، رد  هر [  [ ماـما یناـگاپلگ و  یکارا ، ماـظع  تاـیآ  ياوتف  رباـنب  میراد . رظن  دروم  درف  اـب 
یلمع ناوت  درف ، رگا  سپ  ( 2  ) تسین زیاج  دش  دهاوخ  مارح  بکترم  سلجم  نآ  رد  دـناد  یم  ناسنا  هک  یـسلاجم  هب  نتفر  و"  ( 1  ) تسا
دارفا هنوگنیا  لباقم  رد  ياهفیظو  دـنک  یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  یفنم  ریثأت  لامتحا  دـنیب و  یمن  دوخ  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ناگتـسب زا  رظن  دروم  درف  ای  تسا و  ییالاب  ّدـح  رد  اوقت  ملع و  هدارا ، رظن  زا  ای  درادـن و  يریثأـت  وا  رد  هاـنگ  اـطخ و  عون  رگا  اـما  درادـن 
هجوتم ار  وا  هنابدؤم  هنامرتحم و  ياهترابع  یمالـسا و  راتفر  اـب  دراد  هفیظو  ناوت  ّدـح  رد  دـنکیم ، تیلوؤسم  ساـسحا  تسوا و  کـیدزن 

جاجِوِْعا و زا  دشاب  رتشیب  ادخ  ناگدـنب  هب  شفطل  تیانع و  شتمحر و  سک  ره   : " دـنیامرف یم  هر [  [ ماما ترـضح  ج -) دـنک . شهابتـشا 
تمالس وا و  يدوجو  تمحر  ةدنهد  ناشن  نارگید  تیـصعم  زا  يدرف  ندش  تحاران  لصا  نیاربانب  ( 3) دوشیم ّتیذا  رتشیب  اهنآ  تواقش 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  دروم  رد  یلیـضفت  تاحیـضوت  دـینک . تیوقت  ظـفح و  دوـخ  رد  ار  هیحور  نیا  مراودـیما  هک  تسوا . سفن 
زا تائاتفتـسالا " ۀبوجا   " مان هب  يربهر  مظعم  ماقم  لئاسملا  حیـضوت  ۀلاسر  باتک  هب  دیناوتیم  لیامت  تروص  رد  ار  نآ  طیارـش  دودح و 

ص36 و ص116 3) یموصعم ، دوعـسم  دیـس  هیهت  درم ، نز و  طباور  ماکحا  و2 ) ( 1 ذخآم : عبانم و  دـینک . هعجارم  ات 312  هحفص 301 
ص246 هر ،)  ) ینیمخ ماما  ثیدح ، نیعبرا 

دروخرب دیاب  روطچ  دنباجح ، یب  هک  يدارفا  اب  و  درک ؟ تیاعر  حیحـص  روط  هب  ار  باجح  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ، دوجو  يدازآ  هک  نآلا  هعماج  رد 
؟ درک

شسرپ

روطچ دـنباجح ، یب  هک  يدارفا  اب  و  درک ؟ تیاعر  حیحـص  روط  هب  ار  باـجح  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ، دوجو  يدازآ  هک  نـآلا  هعماـج  رد 
؟ درک دروخرب  دیاب 

خساپ

ةدارا اب  دـیاب  سک  ره  سپ  تسا . راوتـسا  لصا  نیا  رب  باقع  باوث و  تایح و  موادـت  شنیرفآ و  هدـیرفآ و  راتخم  ار  اهناسنا  دـنوادخ  . 1
دنتـسه ردام  ردـپ و  ءایلوا و  ءایبنا ، اـهنآ  سأر  رد  هک  دـهعتم  دارفا  ۀـبرجت  لـقع و  ترطف ، زا  دـهد و  صیخـشت  ار  شیگدـنز  ریـسم  دوخ 

نیا رد  درادن ، ار  نآ  اب  هلباقم  ناوت  ام  ةدارا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هعماج  ّوج  یلو  میا ، هدرک  باختنا  ار  نامریسم  اسب  هچ  . 2 دنک . هدافتسا 
رکف ام  دـننام  هک  يدارفا  ینید و  تاعامتجا  رد  ب ـ  مینک . رتشیب  نآرق  اب  ار  دوخ  سنا  فلا ـ  دـیاب :  دـنوادخ  زا  يرای  بلط  نمـض  لاـح 

تاوهـش و کیرحت  لماوع  ج ـ  دنراد . ار  اهرایعم  نیا  هک  مینک  باختنا  دوخ  يارب  یناتـسودو  میـشاب ، هتـشاد  ریگمـشچ  روضح  دننکیم 
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نوزفا ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  ياهیهاگآ  حطـس  یقالخا ، يداقتعا و  ۀعلاطم  رکفت و  اب  د ـ  مینک . رود  دوخ  یگدنز  زا  ار  دسافم  داجیا 
ریبعت هب  ای  یباجحدب  دوش  یم  هدهاشم  هچنآ  میرادـن و  باجح  یب  ناریا  رد  .1 منک :  یم  میدـقت  ار  یتاکن  زین  مود  لاؤس  دروم  رد  مینک .
هتفرگ رظن  رد  طیارـش  اب  ییاناوت و  ملع و  تروص  رد  دیاب  عجارم ، ياوتف  قبط  دارفا  نیا  اب  ههجاوم  رد  . 2 تسا . لماک  ریغ  باجح  رتقیقد 

طــسوت یکی  نـیا  هـک  عـنم ، يریگوـلج و  یمـالک و  خـساپ  طاـبترا ، عـطق  ریظن  تـسا ، یبـتارم  ياراد  هـک  مـینک  فورعم  هـب  رما  هدــش ،
ناوت دوـش و  یمن  هدوـلآ  دـسافم  هب  هک  تسا  نئمطم  درف  هک  یتروـص  رد  اـما  يداـع ، مدرم  هن  دریگ  یم  تروـص  لوؤـسم  ياههاگتـسد 

هب ار  وا  تدم  دنلب  رد  وا ، هب  یمالسا  حیحـص  راتفر  نداد  ناشن  طابترا و  موادت  اب  دناوت  یم  دراد ، ار  باجحدب  نز  ای  درم  رب  يراذگریثأت 
دینک هعجارم  . 1 ذخآم :  عبانم و  ( 1 .) دوش یمن  هیصوت  مومع  يارب  تسین و  هتخاس  یسک  ره  زا  راک  نیا  هک  دنادرگزاب ، دوخ  ۀیلوا  ترطف 

312 ات ص301 ج1 ، يربهر ، مظعم  ماقم  تائاتفتسالا  ۀبوجا  هب : 

مدرم ياهزاین  قباطم  اهنآ  تاقیقحت  تاعلاطم و  و  دنـشاب ؟ هتـشاد  مدرم  اب  يرتشیب  طابترا  ات  تسا  هتفرگ  تروص  هیملع  هزوح  رد  ییاهتّیلاعف  هچ 
؟ دشاب ناوج  لسن  ًاصوصخم 

شسرپ

ياهزاین قباطم  اهنآ  تاقیقحت  تاعلاطم و  و  دنشاب ؟ هتـشاد  مدرم  اب  يرتشیب  طابترا  ات  تسا  هتفرگ  تروص  هیملع  هزوح  رد  ییاهتّیلاعف  هچ 
؟ دشاب ناوج  لسن  ًاصوصخم  مدرم 

خساپ

ناسارخ و مق ، رد  هیملع  هزوح  نیلوؤسم  ناشیا ، ياه  هیـصوت  و  يربهر ، مظعم  ماقم  تاهّجوت  ّصاخ و  تاـیانع  اـب  شیپ  لاـس  نیدـنچ  زا 
ماکحا و يداقتعا ، تاهج  رد  مدرم  هب  ییوگخـساپ  بسانم  هزوح  یتاعلاطم  سرد و  متـسیس  ات  دـنا  هدومن  نیودـت  ییاه  هماـنرب  ناهفـصا 

مدرم يوگباوج  رتشیب  هک  سورد  یـضعب  سیردـت  دـنا و  هدـش  سیـسأت  مق  رد  یبوخ  یتاقیقحت  تاسـسؤم  لاثم :  ناونعب  دـشاب . یقالخا 
یتّنس ياه  هویش  ظفح  نمـض  ات  هدش  یعـس  زین  غیلبت  هنیمز  رد  تسا . هتفرگ  تّوق  هیملع  ياه  هزوح  رد  دشاب  یم  روشک  ناوج  لسن  هژیوب 

يونعم و ياـهزاین  اـب  بساـنم  رتـشیب  ینید ، فراـعم  غیلبت  دوش و  یهدـنامزاس  مهم  رما  نیا  تسا  رادروخرب  یـصاخ  تیونعم  زا  هک  غیلبت 
ةوحن بلاطم و  نایب  رد  مزال  ياه  صّصخت  ات  تسا  هدش  لیکشت  غلبم  نویناحور  هژیو  یـشزومآ  ياه  هرود  نینچمه  دشاب . هعماج  يرکف 

تاسلج اهـسالک و  بلاق  رد  یتامادقا  زین  هیملع ، ياه  هزوح  یگنهرف  یعامتجا و  دُعب  رد  دنیامن . بسک  ار  غیلبت  مایا  رد  مدرم  اب  دروخرب 
یمالـسا ياهرایعم  اه و  كالم  رب  قبطنم  مدرم  اب  ترـشاعم  دروخرب و  گنهرف  ات  تسا  هتفرگ  تروص  هیملع  سرادـم  رد  مظنم  یقـالخا 

تسا و هدوب  بولطم  ّدح  رد  طابترا  نیا  میدق  زا  تفگ  دـیاب  زین  مدرم  اب  هیملع  ياه  هزوح  رتشیب  طابترا  لصا  صوصخ  رد  دوش . تیوقت 
تـسا نیا  تسا  مهم  هزورما  هچنآ  یلو  دنا ، هدش  دنم  هرهب  ینید  مولع  باّلط  نویناحور و  روضح  زا  یبهذـم  سلاجم  دجـسم و  رد  مدرم 

دوش و رتمکحتـسم  دـیاب  طابترا  نیا  نید ، گـنهرف و  ةزوح  رد  صوصخب  نانمـشد  ياـه  هئطوت  رـضاح و  ناـمز  تّیعقوم  هب  هجوت  اـب  هک 
تروص هنیمز  نیا  رد  مه  یتامادـقا  دوش و  رتشیب  یگنهرف  تازرابم  تهج  رد  یبهذـم  سلاجم  یگنهرف و  ياه  نوناک  دـجاسم ، ّتیلاـعف 

درک و تلفغ  زین  اهـصقن  اـهدوبمک و  زا  دـیابن  دـش  رکذ  هچنآ  رب  هوـالع  هتبلا  دوش . رتهب  رتـشیب و  زور  هب  زور  میراودـیما  هک  تسا  هتفرگ 
تالاؤس اب  ات  دنهد  شرورپ  هعماج  رد  ار  ندیـسرپ  ّسح  هک  تسا  نیا  دریگ  تروص  هیملع  ياه  هزوح  رد  دیاب  هک  یمادـقا  نیرتهب  دـیاش 

عفر تهج  رد  هیملع  ياه  هزوح  یـصّصخت  ياه  تّیلاعف  ًاـیناث  دوش ، صخـشم  مدرم  يونعم  يرکف و  ياـهزاین  ًـالوا  مدرم  دّدـعتم  رّرکم و 
نایاپ رد  دبلط . یم  زین  ار  مدرم  راکتشپ  تّمه و  هیملع ، ياه  هزوح  رد  يزیر  همانرب  رب  رما  نیا  هک  دریگب  لکش  تاماهبا  تاهبـش و  نیمه 

یلع ِّوَق  دهد . رارق  مالسا  نید  تیوقت  یهلا و  فراعم  رشن  هب  تمدخ  تهج  رد  ار  امش  ام و  ناوت  همه  مینک  یم  اعدتسا  لاعتم  دنوادخ  زا 
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لیمک فیرش  ياعد  زا  يزارف  . 1 ( 1  ) یحراوج کتمدخ 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دننک  یم  ییوگدب  دنراد و  یئوس  رظن  نیلوؤسم  رگید  ای  ربهر و  هب  هک  یناسک  اب  ام  راتفر 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دننک  یم  ییوگدب  دنراد و  یئوس  رظن  نیلوؤسم  رگید  ای  ربهر و  هب  هک  یناسک  اب  ام  راتفر 

خساپ

زا جورخ  دادترا و  بجوم  هادف ، انحاورا  تّجح  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  هیقف  ۀقلطم  تیالو  هب  دیلقت ـ  ای  داهتجا  ظاحل  زا  داقتعا ـ  مدع  .1
هقح بهذم  ناکرا  زا  نامز  رصع و  ره  رد  یعامتجا  لیاسم  ةرادا  یمالسا و  هعماج  يربهر  رد  هیقف  تیالو  . 2 ( 1 .) ددرگ یمن  مالسا  نید 

نکلو دنروذعم  دنرادن  داقتعا  نآ  هب  ناهرب  ۀماقا  لالدتسا و  ساسا  رب  هکیناسک  دراد . تماما  لصا  رد  ییاه  هشیر  هک  تسا  يرـشع  ینثا 
(3) دشاب یم  بجاو  ناناملسم  مومع  يارب  یمالـسا  بالقنا  زا  عافد  . 3 ( 2 .) تسین زیاج  اهنآ  يارب  ناناملـسم  نیب  هقرفت  فالتخا و  جیورت 
مینک و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  میهد و  رکذت  وا  هب  یقطنم  هنامرتحم و  دیاب  دنک  یم  ییوگدب  نآ  يربهر  ای  بالقنا  زا  یسک  رگا  و 
هنامرتحم و دروخرب  تروص  رد  دارفا  مومع  ًالومعم  اما  مینک ، زیهرپ  وا  اب  تبحـص  همادا  زا  دوب  كاـّته  رد و  هدرپ  یناـسنا  هک  یتروص  رد 

ارجا هجوت و  دروم  دـیاب  بیترت  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  طیارـش  تروص  ره  رد  دـنهد . یم  ناشن  دوخ  زا  یبسانم  خـساپ  هنامیرک 
نینچ ایند  ياـهروشک  یماـمت  رد  هکنیا  اـمک  دراد . دوجو  یبویع  صیاـقن و  روشک  رد  هک  تسین  نیا  رکنم  سک  چـیه  . 4 ( 4 .) دریگ رارق 
ناشن ییوس  زا  دندومن  رداص  ار  ضیعبت  داسف و  رقف ، اب  هزرابم  روتسد  بالقنا  ربهر  هکنیا  و  تسه ، لاغتشا  مدع  ینارگ و  ریظن  یتالکشم 

نیاربانب تسا . تالکـشم  نیا  عفر  يارب  نالوؤسم  ناشیا و  شالت  مزع و  ةدنهد  ناشن  رگید  يوس  زا  تسا و  یـصیاقن  نینچ  دوجو  ةدنهد 
تائاتفتسالا ۀبوجا  . 1 ذخآم :  عبانم و  دوش . نآ  دننام  ای  ییوگدب  هب  لیدـبت  دـیابن  اما  درف ، يزوسلد  ۀـناشن  تسا و  بسانم  هدـنزاس  داقتنا 

ات ص301  ج1 ، ۀبوجا ، هلاسر  ص 4 . ینیمخ ، ماما  یهلا  یسایس  ۀمانتیـصو  . 3 64 لاؤس نامه ، . 2 62 لاؤس ص24 ، ج1 ، بالقنا ، ربهر 
312

یلاعتهللالجع  » نامز ماما  صوصخ  هب  و  تیب :  لها  اب  دـنناوتیم  هدوب و  هوعدـلا  باجتـسم  دـننکیم  اعدا  هک  يدارفا  لـباقم  رد  اـم  هفیظو 
هیعدا اب  ار  نارامیب  ای  و  دننک ، همئا  رادید  هب  قفوم  ار  نانآ  دننک و  بایفرش  همئا :  روضح  هب  ار  نارگید  یتح  دننک و  رارقرب  طابترا  فیرشلاهجرف 

شسرپ

یلاعتهللالجع  » نامز ماما  صوصخ  هب  و  تیب :  لها  اب  دـنناوتیم  هدوب و  هوعدـلا  باجتـسم  دـننکیم  اعدا  هک  يدارفا  لباقم  رد  ام  هفیظو 
ار نارامیب  ای  و  دننک ، همئا  رادید  هب  قفوم  ار  نانآ  دننک و  بایفرـش  همئا :  روضح  هب  ار  نارگید  یتح  دننک و  رارقرب  طابترا  فیرـشلاهجرف 

مدرم لافغا  ِدصق  هک  هدوب  دایش  يدارفا  ای  و  دنتسه !؟ قداص  دوخ  ياعدا  رد  دارفا  نیا  ایآ  تسیچ  دنهد و .... افش  یصاخ  داوم  هیعدا و  اب 
؟ دومن اهنآ  اب  دیاب  يدروخرب  هچ  دنراد ؟ ار  حولهداس 

خساپ

یلم و یلغـش  یگداوناخ  نأش  ناسنا  تانوئـش  هلمج  زا  دراد . زین  ینیعم  فیاـظو  دراد  هدـهع  رب  هک  یفلتخم  تانوئـش  هب  تبـسن  سک  ره 
ار نأش  نآ  بسانم  بادآ  دنکیم  یعس  يدرف  ره  هک  دراد  یطیارـش  بادآ و  اهنأش  نیا  زا  کی  ره  هک  دشابیم . یعامتجا  یملع و  نأش 
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ییاجنآ زا  تسا و  عیشت  مالـسا و  نآ  میراد و  هدیقع  نید و  مان  هب  ینأش  ناناملـسم  ام  ارچ ، میرادن  يرگید  نأش  ام  ایآ  یلو  دنک . تیاعر 
ساـسا رب  يدرف  ره   » میرک نآرق  ةدوـمرف  هب  دـشابیم . زین  وا  نأـش  نیرتیـساسا  تسوا  ۀـلکاش  تیـصخش و  ةدـنزاس  سک  ره  ةدـیقع  هک 

عیـشت هک  دوخ  ینید  نأش  هب  تبـسن  ام  دید  دـیاب  لاح  تسا  ناسنا  یتدـیقع  نأش  نأش  نیرتيروحم  نیاربانب  و  دـنکیم ». لمع  شاهلکاش 
نیلوا نید  لوصا  ینعی  نید  یلـصا  تلکـسا  تخانـش  عطق  روط  هب  میراد  هدـهع  رب  یفیاظو  هچ  میـشاب و  هتـشاد  دـیاب  یطیارـش  هچ  تسا 

، داعم دیحوت ،  ) مالسا يداقتعا  لوصا  زا  لدتسم  یقطنم و  قیقد  حیحص  یتخانش  لیصحت  لابند  هب  ادتبا  دیاب  ینعی  تسا  هعیـش  کی  هفیظو 
ثحابم نیا  زا  کی  ره  هیـشاح  رد  هک  ییاـهلاؤس  يارب  میناوتیم  هک  تسا  یتخانـش  نینچ  بسک  زا  دـعب  میـشاب و  تماـما  لدـع و  توبن 

ندادافـش هاگیاج  میتفاـیرد  یناـفرع  یلقن و  یلقع  قیرط  زا  ار  ماـما  هاـگیاج  یتقو  هنومن  ناونع  هب  میباـیب  یقطنم  یخـساپ  دوشیم ، حرطم 
ياج هب  رگا  یلو  دوشیم . نشور  ام  يارب  زین  تیؤر و ..... نیا  دربراک  و  راهطا ):( همئا  تیؤر  شزرا  ام ، ياهزاین  هب  همئا ):(  نداد  باوج 
هناـخ يدرف  هک  نیا  لـثم  درب . میهاوخن  یپ  اـهنآ  یعقاو  صاوخ  هاـگیاج و  هب  میزادرپب  هشیر  نآ  ياـههویم  أزجا و  هب  نید  هشیر  تخاـنش 

دیآیم وا  راک  هچ  هب  لیاسو  نیا  هک  دنادن  وا  دنهدب و  وا  هب  .... خیم و هنیآ  ولبات ، يدادعت  اما  درادن  زین  هناخ  ياهرازبا  زا  یتخانش  درادن و 
قیرط زا  ایآ  دنکیم ؟ لح  ار  امـش  زا  یلکـشم  هچ  اهلاؤس  نیا  هک  دینک  رکف  امـش  نیاربانب  دـنکیم . غولـش  ار  دوخ  فارطا  اهنآ  اب  طقف  و 
دوجو قدص  دیهاوخیم  هار  نیا  زا  رگا  و ... دنراد ؟ ار  لیاسم  لح  تردق  ای  و  دنراد ؟ افـش  تردـق  همئا ):  هک  دـیمهفب  دـیهاوخیم  اهنآ 

همئا ادخ و  تردق  رد  نتشاد و .... روضح  ندادافـش ،  هک  دیبایرد  فراعم  ثحب  رد  دیاب  امـش  هکلب  تسا  یطلغ  هار  دیوش  هجوتم  ار  اهنآ 
دارفا نیا  زا  یـضعب  اسب  هچ  دروخیم ؟ ناتدرد  هچ  هب  مهزاب  غورد  ای  دنیوگیم  تسار  نایعدم  نیا  دـیمهفب  دـیهاوخیم  رگا  تسا و  ):( 

ياهفیظو هراـب  نیا  رد  امـش  عطق  روط  هب  ددرگیمرب و  نف  لـها  هب  نآ  صیخـشت  هک  دنـشابیم  قداـص  یـضعب  بذاـک و  دوخ  ياـعدا  رد 
هک دیشاب  هتشادن  طابترا  دارفا  سلاجم و  هنوگ  نیا  اب  دیروآ و  نوریب  تاعوضوم  نیا  زا  ار  دوخ  رکف  نهذ و  دینک  یعـس  نیاربانب  دیرادن .

قیرط و زا  ار  نید  هار  دیاب  هک  میهدیم  رکذت  مه  زاب  دـنکیم . تالایخ  ماهوا و  راتفرگ  ار  امـش  هکلب  دـنکیمن  نشور  ار  یتقیقح  اهنت  هن 
زا يداقتعا  لوصا  مهف  تفایرد و  تسا  ناـسنا  ره  يروحم  یلـصا و  ۀـفیظو  هک  نید  تخانـش  هار  نیرتهب  تخانـش و  نآ  حیحـص  يارجم 
زا يداقتعا  ياهباتک  هعلاطم  اب  هک  مینکیم  هیصوت  سپ  دنشابیم . تنـس  نآرق و  نایوگزاب  نید  أهقف  أملع و  تسا و  تنـس  نآرق و  قیرط 

( هللامهظفح  ) يرهاـظم هللاتیآ  یلمآ و  يداوج  هللاتیآ  یناحبـس و  هللاتیآ  يرهطم ،):(  دیهـش  داتـسا  و  ماـما ):(  نوـچمه  گرزب  أـملع 
نیا رد  دینک . زیهرپ  صخشمان  ياهاعدا  اوران و  طلغ و  لیاسم  رد  دوخ  يرکف  يژرنا  فرص  زا  و  دیشخب . میکحت  ار  دوخ  يداقتعا  ینابم 

دـشاب تسار  اهاعدا  نیا  ۀمه  هک  ضرف  رب  هک  نیا  مالک  ۀصالخ  دیوش . دـنمهرهب  زین  فراعم  ویدار  ۀکبـش  ياههمانرب  زا  دـیناوتیم  اتـسار 
نآ نامز  رد  دـندید و  ار  همئا ):(  ربمایپ و  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  ارچ  سپ  تشاد  ياهدـیاف  ( 7  ) موصعم ندید  فرِـص  رگا  تسین ،  هک  )

اب دینک  شالت  امـش  اذل  تشاد  تفرعم  نانآ  ماقم  هب  تبـسن  دیاب  سپ  دـندشن !!؟ تیادـه  میقتـسم  طارـص  هب  دنتـشاد ، روضح  ناراوگرزب 
. دیـسرب يونعم  دـشر  هب  نآ  وترپ  رد  ات  دـینک  مهارف  ار  یهلا  برق  فراعم و  بسک  تابجوم  حـلاص  لمع  يداـقتعا و  یملع  ۀـینب  تیوقت 
ار دراوم  نیا  هک  دنکیم  باجیا  امـش  یعامتجا  هفیظو  اما  دشابیم . هلأسم  نیا  لباقم  رد  امـش  يدرف  هفیظو  دـش  نایب  هچنآ  مرتحم  رهاوخ 

. دوش ماجنا  مزال  دروخرب  نایرج  نیا  اب  نوناق  يارجم  زا  ات  دیهد  عالطا  دوخ  هقطنم  جیسب  هاپس و  ای  يربخ 113 و  داتس  هب 

دوش یمن  هداد  جرخ  هب  لمع  تدش  یباجح  یب  لثم  تمهت  تبیغ و  لباقمرد  ارچ 

شسرپ

دوش یمن  هداد  جرخ  هب  لمع  تدش  یباجح  یب  لثم  تمهت  تبیغ و  لباقمرد  ارچ 

خساپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 826 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نتفرگ ارناهانگهنوگ  نیا  يولج  ور  نیا  زا  تسین . باجح  دـح  رد  ینلع  راکـشآ و  روط  هب  ًالومعم  هک  تسا  یناهانگ  زا  تمهت  تبیغ و 
J .} درکمادقا ناوتیم  رتشیب  تسا ، راکشآ  ینلع و  روط  هب  هک  باجح  اب  هطبار  ردیلو  تسا ؛ رتلکشمیسب 

درک نیبشوخ  بالقنا  ماظن و  هب  ار  نیبدب  درف  کی  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

درک نیبشوخ  بالقنا  ماظن و  هب  ار  نیبدب  درف  کی  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

لوـمرفنآ يارب  ناوـتیمن  دراد و  هدـنراذگ  ریثأـت  ییاـناوت  يو و  يریذـپ  ریثأـت  تیفیک  فرط و  اـب  طاـبترا  نازیم  هب  یگتـسب  هلأـسم  نـیا 
اب بساـنتم  یقطنمو  باذـج  یناـبز  اـب  سپـس  تخانـش ، ار  لـباقم  فرط  تسرد  دـیاب  ًـالوا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  نکیل  داد . یـصخشم 

J .} درک داشرا  دومن و  بذج  ار  وا  شتایحور 

مینک دروخرب  هنوگچ  ماظن  نیفلاخم  اب 

شسرپ

مینک دروخرب  هنوگچ  ماظن  نیفلاخم  اب 

خساپ

J .} تخاس دعاقتم  هبنتم و  ار  نانآ  باذج  يدروخرب  تسرد و  یقطنم  اب  دیاب  ناکمالا  یتح 

رد مدنمشهاوخ  دیسیون . یم  يا  همان  هچ  دینکب  یباجح  یب  زا  یهن  ندوب و  هبجحم  هب  رما  ار  یصخش  هناتـسود  همان ي  کی  بلاق  رد  دیهاوخب  رگا 
. دیسیونب همان  هنومن ي  کی  لاؤس  نیا  اب  هطبار 

شسرپ

. دیـسیون یم  يا  هماـن  هچ  دـینکب  یباـجح  یب  زا  یهن  ندوـب و  هبجحم  هب  رما  ار  یـصخش  هناتـسود  هماـن ي  کـی  بلاـق  رد  دـیهاوخب  رگا 
. دیسیونب همان  هنومن ي  کی  لاؤس  نیا  اب  هطبار  رد  مدنمشهاوخ 

خساپ

دنوادخ هـیآ 59  بازحا  هروـس  رد  هـلمج  زا  تـسا ، هدرک  عـنم  یباجحدـب  زا  هداد و  نآ  هـب  دـیکا  روتـسد  نآرق  دوـخ  باـجح  دروـم  رد 
نانز تنارتخد و  نارـسمه و  ربمایپ ! يا  نهیبالج ؛»... نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملاءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای   » دـیامرفیم
یحو يارب  شیوخ  دیاقعرد  ام  نوچ  الوا : باجح : هفـسلف  اما  دنـشوپ ... ورف  دـنلب [ ياههعنقم  ای  رداچ   [ اب ار  نتـشیوخ  هک  وگب  ار  نینمؤم 

ناگدنب تحلـصم  هب  زج  دنوادخ  هک  مینادیم  اریز  میریذپیم ؛ تنم  اب  دـسرب  ام  هب  قیرط  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  میتسه  لئاق  هژیو  یهاگیاج 
يرطف يزیرغ و  يرما  ششوپ  فلا ) تسا : هدش  نشور  هزورما  باجح  ياههفسلف  اه و  تمکح  زا  يرایسب  ایناث : دناریمن . نامرف  شیوخ 
هدیزرو مامتها  شـشوپ  هلاسم  هب  تبـسن  ناکما  دح  رد  رـشب  نامز  رید  زا  هک  دهدیم  ناشن  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  تسا  رـشب  يارب 
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زا ار  اهنآ  درم  نز و  یـسنج  ياههبذـج  اهییابیز و  ندوب  روتـسم  ب )  دـناهداد . رارق  لمع  هحولرـس  ار  نآ  زین  نایدا  ناـبحاص  همهو  تسا 
 ( ج دـیامنیم . نیمات  ار  نانآ  یمـسج  یناور  تشادـهب  تینما و  دـنکیم و  تظفاـحم  هزره  ناتـسرپ  توهـش  يزرو  عمط  دـید و  ضرعم 

داسف و شرتسگ  - 1 هلمج : زا  دراد ؛ يرابنایز  موش و  بقاوع  هک  تسا  یـسنج  یگتخیـسگ  ماجل  يراب و  دنبیب و  يوس  هب  ربهار  یگنهرب 
رامآ شرتسگ  هداوناخ  سدقم  نامیپ  ندش  تسس  - 3 زدیا و ... كازوس  سیلفس  نوچ  ییاهيرامیب  عویش  - 2 یعامتجا . ياه  يراجنهان 

یموش بقاوع  رگید  یعامتجا  لکشم  اههد  اهنیا و  عورشمان . نادنزرف  ندش  دایز  - 4 ناکدوک . رد  یحور  ياههدقع  نتفرگ  الاب  قالط و 
نوچ یتسیلایرتام  نیرکفتم  دایرف  یتح  هک  اج  نآ  ات  دـناشکیم  لوفا  هب  ار  شندـمت  هراتـس  هتفـشآرب و  تخـس  ار  برغ  ناـهج  هک  تسا 

نوچمه شاینارون  ياهتیادـه  وترپ  رد  مالـسا  ردـقنارگ  بتکم  یلو  تسا . هدرک  گنت  نانآ  رب  تخـس  ار  ناـهج  هدروآرب و  ار  لـسار 
رارق رامشیب  ياهبیسآ  زا  هعماجو  درف  تنایص  يارب  راوتسا  يژد  ار  باجح  هتساخرب و  هزرابم  هب  رگناریو  نایرج  نیا  اب  ساسا  زا  باجح 

یباجحیب زا  شیوخ  هناملاظ  فادها  شرتسگو  نانآ  ندیشک  دنب  رد  ناناوج  ریدخت  يارب  نارگرامعتسا  هک  تسور  نیمه  زا  تسا . هداد 
شمارآ - 1 دراد : لابند  هب  ار  ریز  راـثآ  شـشوپ ، باـجح و  تیاـعر  هصـالخ : روط  هب  دـنیوجیم . دوس  يوق  يرازبا  ناونع  هب  یگنهرب  و 

نیتم هزادنا  ره  نز  نوچ  نز . مارتحا  شزرا و  ظفح  - 4 عامتجا ، رتشیب  ندوب  لاعف  يراوتسا و  - 3 یگداوناخ ، دنویپ  ماکحتسا  - 2 یناور ،
هراـشا قیمع  تیعقاو  نیا  هب  دـیاب  ددرگ و  یم  هدوزفا  شمارتحا  رب  دراذـگن ، درم  يارب  شیاـمن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـشاب و  رتراـقواب  رت و 

» باـجح هفـسلف  : « رتشیب ر.ك یهاـگآ  يارب  دـندرگ . یم  نارتخد  نیرت  كاـپ  لاـبند  هب  جاودزا  ماـگنه  رد  نارـسپ  نیرت  هدولآ  هک : درک 
يرهطمیضترم دیهش 

مرحمان ناوج و  رگا  یتح  دنشاب و  نم  رتگرزب  رگا  یتح  متـسیاب  هنوگچ  دننک  یم  شنزرـس  ار  تیالو  دنیوگ  یم  دب  ماظن  زا  هک  يدارفا  لباقم  رد 
ار رگید  نیلوئسم  لباقم  رد  مراذگب و  مارتحا  دنتسه  بوخ  عقاو  هک  نیلوئسمو  ماظن  يارب  دنتسین  روط  کی  همه  هک  منامهفب  اهنآ  هب  هنوگچ  دنـشاب 

منهار

شسرپ

ناوج و رگا  یتح  دنشاب و  نم  رتگرزب  رگا  یتح  متسیاب  هنوگچ  دننک  یم  شنزرـس  ار  تیالو  دنیوگ  یم  دب  ماظن  زا  هک  يدارفا  لباقم  رد 
لباقم رد  مراذگب و  مارتحا  دنتسه  بوخ  عقاو  هک  نیلوئسمو  ماظن  يارب  دنتـسین  روط  کی  همه  هک  منامهفب  اهنآ  هب  هنوگچ  دنـشاب  مرحمان 

ام ياـسؤر  تارادا و  سپ  میراد  هفیظو  مه  تموـکح  نیلوئـسم  لاـمعا  لـباقم  رد  اـم  هک  نیا  هن  رگم  مـنک  ییاـمنهار  ار  رگید  نیلوئـسم 
تیامح نودـب  هانپ و  یب  یـشاب  رتخد  کی  یتقو  هنوگچ  اما  مینکن  هاگآ  ناشدـب  راک  هب  ار  اـهنآ  اـم  رگا  دنـسرب  دوخ  دـب  راـک  هب  هنوگچ 

؟ دیوگ یم  تسار  یسک  هچ  هک  یمهفب  اجک  زا  ًالصا  دننک !؟

خساپ

هب تسد  تاعیاش  تاهبش و  ياقلا  رثا  رد  یگداس و  ای  ینادان  تلعب  یصخش  یهاگ  دشاب . سانش  تیعقوم  دیاب  ناسنا  هلئـسم  نیا  هب  عجار 
هتـسیاش سپ  دراد  دوجو  شندـش  عناق  ناکما  یقطنم  ثحب  تحیـصن و  اب  میهدـب  لامتحا  رگا  تروص  نیا  رد  دـنز ، یم  ییاـهراک  نینچ 

هب صاخشا  یضعب  یهاگ  اما  مینک . عافد  تقیقح  زا  هدومن  نایب  ار  تایعقاو  هویـش  نیرت  میالم  نیرتهب و  اب  دارفا  هنوگ  نیا  لباقم  رد  تسا 
هناهب كدنا  اب  هدش  جراخ  قح  روحم  زا  رادرک  راتفگ و  رد  هک  يروط  دنـشاب  هتـشاد  روما  زا  یتسرد  تواضق  دنناوت  یمن  نوگانوگ  للع 

شنزرـس و يارب  یتـصرف  ره  زا  هتفرگ و  هدـیدان  ار  قیاـقح  يزوـت  هنیک  داـنع و  يور  زا  مه  یـضعب  دـنرب . یم  طـیرفت  طارفا و  هـب  هر  يا 
ار یئوگ  دب  یمالـسا ، ماظن  هب  تبـسن  زوسلد  دهعتم و  دارفا  ندـید  اب  هک  دـنناسر  یم  یئاج  هب  ار  راک  یتح  دـننک . یم  هدافتـسا  ییوگدـب 
هب اـی  مینک  راـیتخا  توکـس  اـی  تسا  رتـهب  تسا ) مک  ناـشیا  تیادـه  لاـمتحا  نوج  دارفا (  لـیبق  نیا  اـب  دروخرب  رد  دـننک . یم  رتدـیدش 
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یحور و شمارآ  تمالس و  هک  نیا  رب  هوالع  دراوم ، نیا  رد  هتسیاش  راتفر  يراوتـسا و  تناتم ، میوش . نادرگور  ناشیا  زا  هویـش  نیرتابیز 
یـضعب دـیاب  هک  عوضوم  نیا  لصا  رد  اما  دومن . دـهاوخ  يریگولج  زین  بطاخم  رد  ترفن  داجیا  زا  هکلب  درک  دـهاوخ  ظفح  ار  اـم  یناور 
فورعم هب  رما  لحارم  طیارش و  تیاعر  اما  دنراد  ار  هفیظو  نیا  همه  تسین . یکش  مینک  داشرا  ناشیاجبان  درکلمع  هب  تبـسن  ار  نیلوئـسم 
ناتسبات تیالو ، ردق  یگنهرف  هسـسوم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  تیاکح  دینک : هعلاطم  تسا . يرورـض  رایـسب  رکنم  زا  یهن  و 

1375

؟ درک توعد  تیونعم  يوس  هب  ار  ناناوج  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک توعد  تیونعم  يوس  هب  ار  ناناوج  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

سپـس وـبادآ  قـالخا و  هـب  قـّلخت  ترورــض  دروـم  رد  درف  هـب  نداد  شنیب  هـلمج  زا  دراد ، مزـال  یناوارف  ياـههنیمز  درف  کـی  نتخاـس  {
دوخ دـیهد  شزومآ  قـالخا  یـسک  هب  دـیهاوخیم  امـش  رگا  تسا . یلمع  شزوـمآ  هنیمز ، نیا  رد  هویـش  نیرترثؤـم  يرظن . ياـهدومنهر 

هب توـعد  لـمع ) اـب   ) ناـتیاهنابز ریغ  اــب  ار  مدرم  مکتنــسلا ؛  ریغب  ساــنلا  ةاــعد  اوـنوک  (ع : ) قداــص ماــما  هدوـمرف  هـب  دیــشابیقالخا .
«.} M} دینکریخ

؟ درک دروخرب  هیقف  تیالو  ماظن و  نادقتنم  اب  دیاب  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک دروخرب  هیقف  تیالو  ماظن و  نادقتنم  اب  دیاب  هنوگچ 

خساپ

هرمز زا  هک  نآ  دوجو  اب  زین  رگید  یخرب  دـنافلاخم و  ماظن  اب  ینیدیب  رطاخ  هب  یخرب  دناهتـسد : دـنچ  رب  ماـظن ، نادـقتنم  اـی  ناـفلاخم و 
رادهلأسم دوخ  صاخ  ياههاگدید  رطاخ  هب  یخرب  دنتسین ؛ ناسکی  زین  هورگ  نیا  دنراد . یـصاخ  هاگدید  ماظن  هب  تبـسن  دنتـسه ، نینیدتم 

رد دومن و  نانآ  ناهذا  زا  ههبش  عفر  رد  یعس  دروخرب ، نسح  قطنم و  اب  تفایرد و  ار  تلع  یبایهشیر ، اب  یتسیاب  دراوم  نیا  رد  هک  دنتسه 
یهن فورعم و  هب  رما  هک  دیهدیم  لامتحا  رگا  درک . عافد  نآ  تامدخ  فادها و  ماظن و  تیلک  زا  تالاکـشا ، لوبق  اب  زین  دراوم  زا  یخرب 

تفر و هک  دیشاب  هتشاد  سرت  دیرادن و  حالصا  هب  يدیما  رگا  یلو  دییامن ، داشرا  ار  يو  هک  تسا  مزال  دشاب ، هتشاد  ریثأت  يو  رد  رکنم  زا 
يراددوخ يو  اب  ینیشنمه  تسلاجم و  همادا  زا  هک  تسا  راوازس  دشاب ، هتشاد  ءوس  ریثأت  امش  راتفر  قالخا و  رد  ناشیا  اب  ینیشنمه  دمآ و 

مارح دـشابن  شحف  رخـسمت و  نیهوت ، غورد ، تبیغ ، اـب  هارمه  هک  یتقو  اـت  یلو  تسا ، يوغل  زیچ  هچ  رگ  زین  اـجیب  ياهتبحـص  دـینک .
.} تسین

؟  میزاس هاگآ  ار  يو  هنوگچ  تسا *  یضاران  شردپ  تداهش  زا  یعامتجا  لئاسم  تلعب  يدیهش  دنزرف 

شسرپ
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؟  میزاس هاگآ  ار  يو  هنوگچ  تسا *  یضاران  شردپ  تداهش  زا  یعامتجا  لئاسم  تلعب  يدیهش  دنزرف 

خساپ

هب نتخادرپ  - 1 دومن : یط  ناوتیم  ار  ریـسم  ود  دربیم  رـس  هب  شکاشک  رد  شردپ  تداهـش  اب  هک  يدرف  تینهذهب  نداد  خساپ  روظنم  هب 
ارچ تسا ؟ یـضاران  ارچ  هک  دیـسرپب  وا  زا  دـیاب  ادـتبا  دروـم  نیا  رد  اذـل  تس ، هدرک ا  رپ  ار  صخـش  نآ  نهذ  هک  ییاـهماهبا  تـالاؤس و 

تروص هب  کی  ره  هب  تخادرپ و  وا  ياهارچ  زا  کـی  ره  اـب  هلباـقم  هب  دـیاب  يو  ياهلالدتـسا  تفاـیرد  زا  دـعب  ارچ ... و  تسا ؟ فلاـخم 
هب میناوتیمن  میرادـن  عالطا  صاخ  تروص  هب  وا  تالاؤس  صخـش و  نیا  نهذ  ياوتحم  زا  ام  هک  نیا  هب  تیانع  اـب  لاـح  داد . خساپلقتـسم 

ياهشیوشت ینهذ و  تالاؤس  دیاب  میهد ، خساپ  يو  تالاؤس  هب  صاخ  تروص  هب  دیراد  لیامت  امـش  هچنانچ  میزادرپب و  میقتـسم  باوج 
هار - 2 دیآ . مهارف  يرازگتمدـخ  هنیمز  ات  دیـسیونب  ام  يارب  رگید  ياهبتاکم  رد  لقتـسم  تروص  هب  شردپتداهـش  دروم  رد  ار  وا  يرکف 
هب ار  تـالاؤس  نآ  صخـش ، نآ  کـچوک  زیر و  تـالاؤس  هب  هجوـت  نودـب  هک  تسا  نآ  تـینهذ  نـیا  ندرک  فرطرب  هلباـقم و  يارب  مود 

فراعم رد  تداهـش  هفـسلف  اب  ار  يو  تسا  مزال  ًالثم  دـیزادرپب . نآ  اب  قباـطم  یبلاـطم  هئارا  هب  هتفرگ  رظن  رد  یلک  عوضوم  کـی  تروص 
انشآ نتشذگ  نوخ  ناج  دوخ و  زا  شزرا  دیهـش و  ماقم  اب  ار  يو  دیاب  روطنیمه  دیزاس و  هاگآ  نایمدآ  ام  یناسنا  یگدنزرد  یمالـسا و 

يرورـض ثحابم  هلمج  زا  يورخا  یگدـنز  اب  نآ  طابترا  يویند و  یگدـنز  شزرا  هاگیاج و  نییبت  ثحابم ، نیا  مامت  زا  رتمهم  دـیزاس و 
هب مشچ  زور  نآ  یگمه  تسا و  رذـگ  لـحم  دـب  هچ  بوخ و  هچ  یگدـنز  نیا  هک  دـنادب  ناوجنآ  اـت  دوش  هتخادرپ  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا 

درادن و هار  نآ  رد  انف  تسا و  هنادواج  یگدـنز  یگدـنز  نآ  دـش و  میهاوخ  رـضاح  قح  رـضحم  رد  ترخآ  رد  هتخود و  نادیهـش  تسد 
نآ يارب  ياهنوگ  هب  دیاب  دنزاس . مهارف  دـنوادخ  دزن  ار  ام  ياربتعافـش  تابجوم  ایند  نآ  رد  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  يدارفا  هلمج  زا  ادـهش 
دنک یقلت  شزرا  کی  دوخ  يارب  ار  ماقم  نیا  هک  دینک  نایب  للم  ماوقا و  مامت  دزن  رد  مالسا و  فراعم  رد  ار  تداهش  داهج و  هلأسم  ناوج 

تقایلار یـسک  ره  دریگیم و  رظن  رد  نابوخ  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یماقم  نیرتالاب  تداهـش  نوچ  میدرگ . یقلت  نآ  زا  نیمورحم  ام  و 
هلفن تداهش  هک  دینک  حالصا  تداهـش  دیهـش و  هب  تبـسن  ار  وا  شنیب  قیرط  نیا  زا  انـشآ و  ریز  بتک  اب  ار  وا  تسا  بوخ  اذل  تسین ، نآ 
هکس رگید  يور  نایب  هنیمز  نیا  رد  هجاوم  لکش  نیمود  یسردم  تداهش ، هفـسلف  - 2 يرهطم ، داتسا  تداهش ، دیهش و  - 1 تسین . ندش 

تمالـس هب  یگلمج  دـنتفرن  ههبج  هک  نارگید  اـیآ  دوب . وا  دوـجو  تنامـض  اـیآ  تفریمن و ... ههبج  هب  ناتردـپ  ضرف -  هب  رگا  هک  تسا 
اهر ردـپیب  ار  دوخ  نادـنزرف  ودـناهدرک  چوک  ایند  نیا  زا  نونکا  یلو  دنتـشگرب  ملاس  دـنتفر و  اـی  دـنتفرن و  ههبج  هب  رفن  نارازه  دنتـسه .

ار تداهش  گرم و  هفسلف  ایند و  ناسنا و  هاگیاج  یمالـسا ، فراعم  زا  یبلاطم  باتک و  هئارا  اب  دیاب  مالک  کی  رد  نیاربانب  دناهتخاس و ...
دربب و شیوختلزنم  ماقم و  هب  یپ  ات  دیدرگ  نومنهر  قح  هب  ار  يو  شور  نیا  زا  دییامرف و  نشور  حضاو  قیقد و  ًالماک  ناتتـسود  نهذ  رد 

J .} درادنپن اهب  مک  ار  دوخ 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  ام  هفیظو  مینک و  دروخرب  میناوت  یم  دننک  یم  نویناحور  ای  هیقف  تیالو  ای  یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  نیهوت  هک  يدارفا  اب  ایآ 

شسرپ

نیا رد  ام  هفیظو  مینک و  دروخرب  میناوت  یم  دـننک  یم  نویناحور  ای  هیقف  تیالو  اـی  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  هب  نیهوت  هک  يدارفا  اـب  اـیآ 
؟ تسیچ دروم 

خساپ

دهعتم و یهلا  ياهشزرا  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  ظفح  هب  تبـسن  ار  دوخ  هک  زیزع  نایوجـشناد  اصوصخ  یناریا  درف  ره 
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رارق ثحب  دروم  یهاگشناد  طیحم  هعماج و  رد  هک  یتاعوضوم  هرابرد  ًالوا ، هک  تسا  مزال  دراد  ار  نآ  زا  عافد  هغدغد  دنیبیم و  لوئـسم 
، يداصتقا یعامتجا ، یگنهرف ، نوگانوگ  ياـهتفایهر  اـهیروئت و  خـیرات و  دـشاب ، هتـشاد  یفاـک  ّدـح  رد  تاـمولعم  تاـعالطا و  دریگیم ،

هصرع رد  راذگریثأت  لاعف و  ياههورگ  اهتیصخش و  نآ ، زا  دعب  بالقنا و  نارود  مهم  ثداوح  یمالـسا ، بالقنا  دروم  رد  یـسایس و ...
زا لدتـسم  تروص  هب  كردـم  لیلد و  قطنم و  اب  زاین  عقاوم  رد  دـناوتب  ات  دسانـشب  یبوخ  هب  ار  نانآ و ... دـیاقع  راـکفا و  روشک ، یـسایس 
رب هوالع  اـیناث : دـشابیم . هدـش ، هتـشون  اـههنیمز  نیا  رد  هک  يربتعم  عباـنم  هدرتسگ  تاـعلاطم  دـنمزاین  راـک  نیا  و  دـیامن . عاـفد  بـالقنا 

هکلب دیوشن  ینابصع  تقو  چیه  دوبن ، امش  دنـسپ  لوبق و  دروم  هک  درک  حرطم  یـسک  ار  ياهلأسم  ای  ههبـش  تقو  ره  یملع ، ياهیگدامآ 
یجّالح ًالماک  ار  لباقم  فرط  دینک  یعـس  دیهاوخب و  ار  شیاعدا  دنتـسم  كردـم و  لباقم  فرط  زا  ییورـشوخ  يدرـسنوخ و  لامک  رد 

هعماج رد  هک  یتاهبـش ، رثکا  اریز  و ... دیراد ؟؟؟ ار  یفده  هچ  دشاب  نینچ  ضرفلاب  و  تسیچ ؟ امـش  روظنم  هک  دـیناشکب  لاؤس  هب  هدرک و 
ار ههبـش  دوخ  ینهذ  ياهتـشادرب  ساـسا  رب  درف  نآ  ینعی  دـشابیم  نآ  هدـنیوگ  يارب  هلأـسم  نآ  قیقد  مهف  مدـع  زا  یـشان  دوشیم  حرطم 

رطاخ هب  یخرب  دناهتـسد : دنچ  رب  ماظن ، نادقتنم  ای  نافلاخم و  دوشیم . تسـس  شیاعدا  رد  زین  وا  دوخ  لاؤس  یمک  اب  هک  دنکیم . حرطم 
هورگ نیا  دنراد . یصاخ  هاگدید  ماظن  هب  تبـسن  دنتـسه ، نینیدتم  هرمز  زا  هک  نآ  دوجو  اب  زین  رگید  یخرب  دنافلاخم و  ماظن  اب  ینیدیب 

اب تفایرد و  ار  تلع  یبایهشیر ، اب  یتسیاب  دراوم  نیا  رد  هک  دنتسه  رادهلأسم  دوخ  صاخ  ياههاگدید  رطاخ  هب  یخرب  دنتسین ؛ ناسکی  زین 
فادها و ماظن و  تیلک  زا  تالاکـشا ، لوبق  اب  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  دومن و  نانآ  ناهذا  زا  ههبـش  عفر  رد  یعـس  دروخرب ، نسح  قطنم و 

داشرا ار  يو  هک  تسا  مزال  دـشاب ، هتـشاد  ریثأت  يو  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـیهدیم  لامتحا  رگا  درک . عافد  نآ  تامدـخ 
ءوس ریثأت  امش  راتفر  قالخا و  رد  ناشیا  اب  ینیـشنمه  دمآ و  تفر و  هک  دیـشاب  هتـشاد  سرت  دیرادن و  حالـصا  هب  يدیما  رگا  یلو  دییامن ،
یلو تسا ، يوغل  زیچ  هچ  رگ  زین  اجیب  ياهتبحص  دینک . يراددوخ  يو  اب  ینیشنمه  تسلاجم و  همادا  زا  هک  تسا  راوازس  دشاب ، هتشاد 

یسایس و ياههورگ  نارادفرط  نایم  يریگرد  داجیا  اثلاث : تسین . مارح  دشابن  شحف  رخسمت و  نیهوت ، غورد ، تبیغ ، اب  هارمه  هک  یتقو  ات 
لامک اب  دیاب  هک  دشابیم  یمالـسا  ماظن  نانمـشد  فادها  زا  یکی  ماظن  ياهتیـصخش  تاسدقم و  هب  تناها  جیـسب و  بالقنا و  ياهورین 

ًالثم دروآیم  شوج  هب  ار  امـش  نوخ  هک  يزیچ  کی  رگا  : » دـنیامرفیم یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  داـتفاین . نمـشد  ماد  رد  يدرـسنوخ 
توکس دیاب  دندرک  هراپ  ای  دندز و  شتآ  مه  ار  نم  سکع  رگا  دینک . توکـس  ربص و  دیاب  مه  زاب  دندرک ، يربهر  هب  تناها  دینک  ضرف 

هلباقم رد  دیاب  یهللابزح  نمؤم و  ناوج و  يورین  هک  يزور  نآ  يارب  تسا  دنمزاین  نآ  هب  روشک  هک  يزور  نآ  يارب  ار  ناتیورین  دـینک .
اهیضعب : » دنیامرفیم يرگید  ياج  رد  هلمظعم  نینچمه  ص 2 .) ریت 78 ،  22 یمالسا ، يروهمج  همانزور  «، ) دینک ظفح  دتسیاب  نمشد  اب 

یتاساسحا یسک  رگا  تسا ... طوبرم  نالوؤسم  هب  راک  نیا  یمالـسا ، يروهمج  رد  ادبا  مینکیم ؛ تازاجم  مینکیم ، مادقا  ام  هک  دناهتفگ 
 - مدرم داحآ  زا  دشاب -  نیزاوم  فالخرب  یمادقا  لمع و  رگا  اما  تشاد ؛ دـهاوخ  رجا  اعطق  لاعتم  يادـخ  شیپ  تاساسحا  نآ  دراد ، مه 

یسک دیـشاب ... بقارم  درک ، ادیپ  زین  یعرـش  تمرح  ینوناق ، تمرح  زا  ریغ  مدرک  یهن  الاح  هک  مه  نم  درادن . يرجا  مه  ادخ  شیپ  انیقی 
ره هب  ندز  تسد  زا  لبق  اعبار : ص 13 .) رهم 78 ،  10 یمالسا ، يروهمج  همانزور  «، ) دهدب ماجنا  ياهدیجنـسن  راک  تقو  کی  درادن  قح 
اب ادابم  هک  دیـشیدنایب  بوخ  دـییوجب و  تناعتـسا  وا  زا  هتفرگ و  رظن  رد  ار  لاعتم  دـنوادخ  ادـتبا  ياهنالوجع ، خـساپ  ره  هئارا  ای  يراـک و 

یقطنم ياهخساپ  ییورشوخ و  اب  دشیم  هک  ار  ياهلأسم  هتخیر و  نانمشد  بایسآ  رد  بآ  هتساوخان  امش ، رب  بضغ  مشخ و  ندش  طلسم 
. درک لدبم  نآ  دض  هب  ار  دومن  کمک  نایوجشناد  تدحو  یمالسا و  ماظن  تیوقت  هب  هدرک و  لح 

طوسبم

شسرپ

طوسبم
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خساپ

دروم ار  ریز  تاکن  هدش  حرطم  لکشم  لح  يارب  دیراد  ناتراکمه  تسود  هب  تبسن  هک  یتیلوئسم  ساسحا  رطاخب  نیسحت  ریدقت و  نمض 
یفرعم اب  دـییامرف و  حیحـصت  ار  يو  شنیب  زیچ  ره  زا  لـبق  تسا  رتهب  هچ  هعلاـطم  لـها  تسا  يدرف  يو  هک  اـجنآ  زا  . 1 دیهد : رارق  هجوت 

ار يو  اهباتک ، نآ  نداد  رارق  سرتسد  رد  ای  وا و  يارب  نآ  هیده  ای  تسا و  هدش  هتـشون  نآ  شزرا  تیمها و  زامن و  هنیمز  رد  هک  ییاهباتک 
يارب یگدنز  رد  تدابع  زامن و  ریثأت  نآ و  ماجنا  موزل  زامن و  هفسلف  زونه  دیتفگ  هک  روطنامه  اریز  دینک  قیوشت  بیغرت و  اهنآ  هعلاطم  هب 
رطاـخ هب  يو  دـسر  یم  رظن  هب  . 2 دـنرادن . یتایح  هلأسم  نیا  زا  یحیحـص  شرگن  هکنیا  لقادـح  اـی  و  تسا .  هدـشن  سوملم  میمرت و  يو 
تـسا نارازگزامن  مامت  زا  یگژیو  تفـص و  نیا  دنک  یم  نامگ  اهنآ ،  هناقفانم  ناشیا  لوق  هب  راتفر  نارازگزامن و  زا  یخرب  طلغ  درکلمع 

ات دوش  یفرعم  يو  هب  دنا  هدیسر  یتخبشوخ  تداعـس و  هب  زامن  وترپ  رد  هک  ییاملع  احلـص و  افرع ، همان  یگدنز  تسا  بوخ  هچ  نیاربانب 
نیمه هب  رگا  زین  امش  هنازوسلد  حیحص و  هناتـسود  بسانم  راتفر  . 3 دوش . جراخ  يو  نهذ  زا  جـیردت  هب  یفنم  شرگن  نیا  اهنآ  هعلاطم  اـب 

یم يرادهگن  ظفح و  حیحـص  ریـسم  رد  دنک و  یم  قیوشت  کین  راک  هب  ار  ناسنا  زامن  دنک  ساسحا  جـیردت  هب  دـنک و  ادـیپ  همادا  لکش 
یشان هن  تسا  اهنآ  شنم  شور و  تیصخش و  زا  یـشان  دارفا  طلغ  راتفر  هک  دوش  میهفت  يو  هب  دراذگب و  يرتشیب  تبثم  ریثأت  اسب  هچ  دنک 

زین ناتدوخ  هک  روطنامه  دیروآ و  لمع  هب  تقد  هتشذگ  نوچمه  يو  اب  دروخرب  لماعت و  رد  سپ  اهنآ  ندوب  زامن  لها  ندناوخ و  زامن  زا 
هک يرثأت  ریثأت و  رطاـخ  هب  . 4 دیـشابن . دیماان  اذل  تشاذگ  دهاوخ  ار  دوخ  تبثم  ریثأت  یکدنا  تدـم  يارب  لقادـح  يدودـح  ات  دـیدومرف 
یم دییأت  ار  امش  داهنـشیپ  تسه ،  يراذگریثأت  يارب  یبوخ  مرها  زین  نز  حور  تیـساسح  تفاطل و  دراد و  دوجو  رهوش  نز و  نیب  الومعم 

بیغرت قیوشت و  زامن  هب  ار  يو  دنک و  وگتفگ  يو  اب  هراب  نیا  رد  دیهاوخب  ناشرـسمه  زا  درواین  راب  هب  يا  هدسفم  هک  یتروص  رد  مینک و 
يادـص تسا و  يو  داـمتعا  دروم  هک  يدارفا  یبهذـم  ياـهراون  . 5 دـشاب . نیرفآ  شقن  هلاـسم  نیا  رد  دـناوت  یم  رتهب  يو  اـنئمطم  دـنک .

ریغ ای  فورعم  نانارنخـس  زا  يدرف  هچ  هب  دینیبب  نیاربانب  درک . دهاوخ  کمک  امـش  هب  يراذگ  ریثأت  نیا  رد  دنراد  یمرگ  سفن  نیـشنلد و 
يو ياه   CD ای ملیف  ياشامت  ای  نداد  شوگ  اب  ات  دشاب  یم  يو  شریذـپ  دروم  دراد و  دامتعا  دـنراد  ار  قوف  مزال  ياهیگژیو  هک  فورعم 

ار وا  زگره  هک  دـینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  تسا  مزـال  يراذـگریثأت  يارب  . 6 دوش . نشور  يو  يارب  هلأـسم  نیا  تیمها  میقتـسم  ریغ  روط  هب 
لمع هجوت و  قوف  تاکن  هب  دش . دهاوخ  رترود  رتشیب  امـش  زا  يریذـپریثأت  ياج  هب  اریز  دـیهدن . رارق  رخـسمت  شنزرـس و  تتامـش  دروم 

. دشاب راذگریثأت  تسا  دیما  دینک  شرازگ  نامیارب  يدعب  هبتاکم  رد  ار  هجیتن  دینک و 

؟ مییوگب هچ  دننز  یم  ینارگ  زا  فرح  دنیوگ و  یم  نخس  یمالسا  بالقنا  دض  تیناحوردض و  هک  يدارفا  هب  خساپ  رد 

شسرپ

؟ مییوگب هچ  دننز  یم  ینارگ  زا  فرح  دنیوگ و  یم  نخس  یمالسا  بالقنا  دض  تیناحوردض و  هک  يدارفا  هب  خساپ  رد 

خساپ

ناوت یم  قطنم  لیلد و  اب  هک  دننک  یم  يریگعضوم  یهاگآان  يور  زا  هک  یهورگ  تسخن  دنوش  یم  میسقت  هورگ  ود  هب  هراشا  دروم  دارفا 
ههبـش و داجیا  هب  ینمـشد  دانع و  يور  زا  دنتـسه و  دـناعم  هک  یناسک  رگید  هورگ  درک و  فرط  رب  ار  اهنآ  ههبـش  درک و  تبحـص  اهنآ  اب 

هبو دینک  رادیب  ار  وا  دیناوت  یمن  هجو  چیه  هبامـش  هدز و  باوخ  هب  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یـسکدننام  دارفا  هورگ  نیا  هک  دنزادرپ  یم  داقتنا 
مزال هک  لوا  هورگ  نوچ  لاـح  ره  هب  " 6/ هرقب "" نونمؤی مهرذنت ال  مل  ما  مهترذـناء  مهیلع  ءاوس  اورفک  نیذـلا  نا   " میرک نآرق  شیامرف 
یمن اجنیارد  دنـشاب  هتـشاد  یفلتخم  تاهبـش  تاداقتنا و  تیناحور  یمالـسا و  بالقنا  درومرد  تسا  نکمم  دـش  ثحب  دراو  اهنآ  اب  تسا 
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اکیرمآ ۀطلـس  غوی و  ریز  زا  ار  روشک  نیا  تیناحور  يرادمچرپ  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا  ملـسم  هچنآ  امآ  داد  ار  اهنآ  خـساپ  ناوت 
روشک يارب  ایند  رد  ار  یمالسا  تزع  تسا و  هدرک  هاتوک  تلم  رس  زا  ار  يولهپ  يدادبتـسا  هتـسباو و  میژر  تسدو  هداد  تاجن  سیلگناو 
لمحت نودـب  یگرزب  فادـها  نینچ  هب  ندیـسر  ًاعطق  تسا و  هدـش  مالـسا  ناهج  رد  یمالـسا  يرادـیب  زاس  هنیمز  هدروآ و  ناـغمرا  هب  اـم 

ناربج یلیمحت و  گنج  يداصتقا و  ةرصاحم  هک  تسا  ینارگ  لکشم  تالکشم  نیا  زا  یکیو  تسا  هدوبن  نکمم  اه  یتخس  تالکـشم و 
یمومع و هافر  حطـس  عومجم  رد  هچ  رگا  دنتـسه  رما  نیا  رد  لـیخد  لـماوع  روشک  يداـصتقا  ۀعـسوتو  دـشرو  روشک  ياهیگدـنام  بقع 

مروت لکشم  یفرط  زاو  تسا  هدش  رتهب  رایسب  بالقنا  زا  لبق  هب  تبسن  هدوب  هک  یتالکشمو  عناوم  ۀمه  دوجو  اب  روشک  يداصتقا  تیعضو 
. دشاب یم  هعسوت  لاحرد  ياهروشک  هژیوب  اهروشک  رثکا  رد  جیار  تالکشم  زا  ینارگو 

مالسا سدقم  عرش  امش و  رظن  هب  ایآ  مینز ، یم  ار  اهنآ  تاقوا  یهاگ  دنهد  یمن  باوج  اهلاؤس  هب  هک  میریگ  یم  ار  يدارفا  یتقو  بش  ياهتـشگ  رد 
؟ دراد لاکشا 

شسرپ

عرـش امـش و  رظن  هب  ایآ  مینز ، یم  ار  اهنآ  تاـقوا  یهاـگ  دـنهد  یمن  باوج  اـهلاؤس  هب  هک  میریگ  یم  ار  يدارفا  یتقو  بش  ياهتـشگ  رد 
؟ دراد لاکشا  مالسا  سدقم 

خساپ

نیاربانب هزور . زامن و  لثم  رگید ، تابجاو  ریاـس  دـننام  تسا . یهلا  تاـبجاو  زا  یکی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  رکذ  لـباق 
یهن فورعم و  هب  رما  اـب  صوصخ  رد  دـنادب ، دراد  راـک  ورـس  نآ  اـب  هک  ار  یماـکحا  هک  تسا  فـلکم  صخـش  ره  هفیظو  هک  روطناـمه 
بلاغ رد  و  دیتسه ، تّیلاّعف  لوغـشم  هاگیاپ  رد  هک  زیزع  ردارب  امـش  رب  دش ، ضرع  هک  يا  همدقم  هب  هجوت  اب  دـشاب . یم  نینچ  زین ، رکنمزا 

، شخب نیا  هب  طوبرم  ماکحا  زا  هک  تسا  مزـال  متح و  دـیزادرپ ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریطخ  مهم و  رایـسب  هفیظو  هب  اهتـشگ 
يربهر مظعم  ماقم  هک  دینادب  دیاب  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بلاق  رد  دیهد ، یم  ماجنا  هک  ییاهتشگ  رگا  دیـشاب . علطم  ًالماک 

ناوت یم  یمالسا ، تموکح  رادتقا  تیمکاح و  نامز  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب   : " دنیامرف یم  نامز ، هیقف  یلو  نینچمه  و  دیلقت ، عجرم  ناونعب 
ةوـق و  سیلپ )  ) یلخاد تینما  ياـهورین  هب  دنتـسه ، یناـبز  یهن  رما و  هـلحرم  زا  دـعب  هـک  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگید  بـتارم 

رد فرـصت  قیرط  زا  تردق ، لامعا  زج  يا  هراچ  تیـصعم ، باکترا  زا  يریگولج  يارب  هک  يدراوم  رد  صوصخب  درک ، راذـگاو  هیئاضق 
نینچ رادـتقا  تیمکاـح و  اـب  یناـمز  نینچ  رد  تسین ، نآ  دـننام  وا و  سبح  زیزعت و  اـب  دـهد ، یم  ماـجنا  ار  مارح  لـعف  هـک  یـسک  لاوـما 

لـسوت هب  زاین  تروص  رد  و  دننک ، اتفکا  ینابز  یهن  رما و  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  نیفلکم  تسا  بجاو  یمالـسا ، تموکح 
اب یضاق و  روتسد  اب  امش  ياهتـشگ  رگا  اما  ( 1."  ) دـنهد عاجرا  هیئاضق ، ةوق  یماظتنا و  يورین  رد  طـبریذ  نیلوؤسم  هب  ار  عوضوم  روز ، هب 

درف يریگتسد  امش  هفیظو  هکلب  دیتسین . یعرش  دودح  يارجا  يرجم  امـش  مه  زاب  دشاب ، یـصاخ  دروم  اب  صوصخ  رد  هیئاضق ، ةوق  زوجم 
هیئاضق و ةوق  ةدهع  رب  تردق ، لامعا  دراوم  لیبق  نیا  زا  ریزعت و  دودـح و  يارجا  و  دـشاب . یم  ییاضق  عجارم  هب  نآ  لیوحت  و  رظن ، دروم 

چیه و  دـشاب ؛ یم  عونمم  نوناق  قبط  روز ، هب  مرجم  زا  نتفرگ  فارتعا  هک  تسا  رکذ  لباق  دـشاب . یم  دـنک ، یم  رداص  یـضاق  هک  یمکح 
،ج1،ص331 يربهر مظعم  ماقم  تائاتفتسالا ، ۀبوجا  هلاسر  . 1 ذخآم :  عبانم و  درادن . يرابتعا 

میهد رارق  وگلا  ار  دوخ  دیاب  نارگید  داشرا  يارب  ام  هک  تسا  حیحص  نیا  ایآ 

شسرپ
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میهد رارق  وگلا  ار  دوخ  دیاب  نارگید  داشرا  يارب  ام  هک  تسا  حیحص  نیا  ایآ 

خساپ

رد ناـملامعامیهاوخن  اـی  میهاوخب  اـم  رگید  فرط  زا  دزاـسب ، هجو  نسحا  هب  ار  دوخ  هک  دـشاب  نیا  رکف  هب  دـیاب  لوا  هجرد  رد  یـسک  ره 
، تسا توافتم  ناشیتیـصخشداعبا  بسانت  هب  دارفا  زا  يریگوگلا  هتبلا  دـننکیم ، يرادرب  وگلا  ام  زا  یخرب  دراذـگ و  دـهاوخ  ریثأت  نارگید 

J .} دننک يریگوترپار  کین  هار  ام  زا  نارگید  ات  میشاب  یبوخ  يوگلا  تهج  ره  زا  تسا  مزال  نیا  ربانب 

صاخشا نیا  ربارب  رد  ام  هفیظو  دننک  یم  نیهوت  تیناحور  رشق  هب  هک  دنتسه  يا  هدع  نآ  زا  جراخ  هاگـشناد و  طیحم  رد  نونکا  مه  هکنیا  دروم  رد 
؟ دروخرب ای  توکس  . تسیچ

شسرپ

نیا ربارب  رد  ام  هفیظو  دننک  یم  نیهوت  تیناحور  رشق  هب  هک  دنتسه  يا  هدع  نآ  زا  جراخ  هاگشناد و  طیحم  رد  نونکا  مه  هکنیا  دروم  رد 
؟ دروخرب ای  توکس  . تسیچ صاخشا 

خساپ

یـساسحا و یخرب  تسا و  ینالقع  یعقاو و  یخرب  دراد . يددـعتم  ياـه  هشیر  زیمآ ،  تبحم  اـی  از  رفنت  ياهـشنکاو  تسناد  دـیاب  تسخن 
یعامتجا ینورد  ياه  هبنج  یهاگ  دراد و  یـصخش  هبنج  یهاگ  اه  تبحم  اه و  رفنت  یخرب  هاگتـساخ  نینچمه  تسا . یقطنم  لیلد  نودـب 

هتفگ هچنآ  زا  زین  نویناحور  زا  رفنت  ای  هقالع و  دریگ . یم  أشنم  یلخاد  ناشیدنارگد  ای  يزرم و  نورب  نانمشد  ياه  هئطوت  زا  یهاگ  ودراد 
هب هجوت  اب  ددرگ . یـسررب  فلتخم  داعبا  زا  هدمآ ، دوجو  هب  لماع  دنچ  دنیارف  زا  رگا  دوش و  یبای  هشیر  نآ  لیلد  دیاب  اذل  تسین  ادج  دش 

. ددرگ یم  هیـصوت  راکهار  دـنچ  دـنوش و  یم  هتخادرپ  لماوعزا  یکی  هب  اـهنت  همادا  رد  لـضعم ،  لـح  ياـهتفای  هر  عوضوم و  یگدرتسگ 
ناریا رد  یمالسا  بالقنا  عوقو  اب  هدومن و  یم  میسرت  ار  زاین  یب  تیـصخش  کی  هراومه  یناحور  هژاو  ام  یعیـش  هعماج  رد  زیزع ؛ تسود 

. درب دیهاوخ  یپ  رما  نیا  هب  حوضو  هب  دیدرگرب  بالقنا  لوا  ياهزور  هب  یتقو  امـش  دنا . هدیدرگ  مه  مزلم  مزال و  ییوگ  نید ، یناحور و 
هعماج درف و  رد  یلـصا  كالم  نارگید و ... هب  تبحم  يراکادـف ، راثیا ، نوچ  یگنهرف  یبهذـم و  ینید ، ياه  شزرا  هک  ییاهزور  نآ  رد 

اه شزرا  نیا  هک  اجنآ  زا  دندومن ، یم  هیـصوت  يونعم  روما  نیا  هب  هک  نویناحور )  ) يدارفا تقو  نیا  رد  تفرگ  یم  لکـش  هدروخ و  مقر 
هب مدرم  هاگن  هجوت و  عقاو  رد  هک  دوب  تیمها  ياراد  اهنآ  اب  تسناوم  هدوب و  مدرم  دوخ  زا  مدرم و  نیب  رد  دندش  یم  رکذـتم  هیـصوت و  ار 
ای رفـص و  مرحم و  یبهذـم  ياه  مسارم  رد  تیب  لها  هب  مدرم  ندروآ  يور  هجوت و  هلأسم  رد  هنوگ  نیمه  دوب . اه  كالم  اه و  شزرا  نآ 
اه شزرا  هب  هکلب  دننک  یمن  هاگن  یناحور  نآ  ای  یناحور  نیا  هب  رگید  دشاب  لوصا  نآ  هب  مدرم  مامتها  هاگن و  هچ  ره  هک  هیمطاف و ... مایا 

عـضو زا  یعون  هب  هدوب و  مه  اب  مه و  رانک  رد  یناحور  مدرم و  نآ  هک  نآ  لوا  تسا  هجوت  لباق  قوف  بلطم  رد  هتکن  ود  دننک . یم  هجوت 
هب مدرم  دنتـشاد . یهاگآ  مه  هاگیاج  زا  كرد و  ار  رگیدـمه  يزورما  يریبعت  هب  ای  دـندوب  علطم  رگیدـمه  یعامتجا  هاگیاج  یعاـمتجا و 

لقادح نیا  زا  ای ... زرو و  ضرغ  دارفا  نیا  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دـندرک ، یم  دـمآ  تفر و  نایوزوح و ... سیردـت  یلیـصحت و  زکارم 
مولعم لاح  نیا  رد  دـننک ، یم  ذـخا  مالـسا  نید  هب  تبـسن  هناگیب  ای  ضرغم و  دارفا  زا  ار  دوخ  هتفگ  بلاطم  اسب  هچ  هدوبن و  هاـگآ  هلأـسم 

زا نخـس  دومن  یم  مهم  مدرم  نآ  يارب  هچنآ  هک  نیا  رتمهم  مود و  هتکن  تشاد . دنهاوخ  يریبعت  نایب و  عون  هچ  دارفا  نآ  هک  دش  دـهاوخ 
هتسناد مرتحم  دنک  لقن  هدمآ  (ع ) تیب لها  تایاور  مالـسا و  رد  هک  هنوگنآ  یـسک  ره  ار  شزرا  نیا  لاح  دوب  ینید  يونعم و  ياه  شزرا 
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رد هک  هتبلا  صخـش . درف و  هن  تسا  ینید  ياه  شزرا  تسا  كـالم  مهم و  درف  نآ  يارب  هچ  نآ  هک  ارچ  دـشاب  یناـحور  هک  دوبن  مزـال  و 
نامه نیا  دوش  یصخش  يدرف و  عفانم  هعماج  یلصا  هاگن  ددرگ و  هدوهیب  ای  گنرمک و  اه  شزرا  نیا  هچ  ره  ام  یمالسا  یبالقنا و  هعماج 
یمن نیهوت و ...  زا  زج  يراظتنا  تلاح  نیا  رد  دوش و  یم  قباس  تیعـضو  هب  تشگزاـب  يزیرگ و  نید  عقاو  رد  یمالـسا و  بـالقنا  تفآ 

هب ار  وا  تسا  هدوـمن  ار  راـک  نیا  یتـلع  هچ  هب  درف  نآ  هک  دـش  موـلعم  امـش  يارب  دارفا ، نیا  زیمآ  تناـها  بلاـطم  عوـن  زا  رگا  لاـح  دور .
زا رگا  (ع ) اضر ماما  مرح  هب  رفس  رد  ای  نارکمج و  دجسم  ترایز  دننام  یتیعقوم  رد  دینک  یعس  ناکما  تروص  رد  دینک . هیجوت  تایعقاو 

اهنآ اب  تسلاجم و  ءاـملع  زا  یخرب  اـب  یناـمز  كدـنا  ولو  هدومن  ندـید  مق  رد  هزوح  یـسرد  زکارم  اـی  هیـضیف و  هسردـم  هب  دـیتشذگ  مق 
. دینک ییامنهار  یمالسا  ینید  ياه  شزرا  هب  ار  وا  نینچمه  دوش . مولعم  يدح  ات  امش  تسود  نآ  رب  رما  تقیقح  ات  دیشاب  هتشاد  تسناوم 
زا هتفرگرب   ) دراد اـهناسنا  تمارک  یـشخب و  تیوه  رب  شـالت  اـه  شزرا  نیا  همه  هک  نیا  هعماـج ، رد  اـه  شزرا  نیا  ندوب  يراـج  تارمث 

(. اهدمایپ اه و  هنمیز  یمالسا ، بالقنا   - 360 ص 300 -  داضت ، هعسوت و  باتک 

دـیزی و دوب  مولعم  هکنیا  هچ  دوبن ؛ دوجوم  تضهن  رد  تیعـضو  نیا  تسا و  ریثأت  لاـمتحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارـش  زا  یکی 
مادقا راک  نیا  هب  یعرـش  تجح  قطنم و  هچ  اب  (ع ) نیـسح ماما  سپ  دنرادیمرب ! تسد  دوخ  شور  زا  هن  دنوریم و  رانک  تموکح  زا  هن  شناوریپ 

رما نیا  هدرک و 

شسرپ

دوب مولعم  هکنیا  هچ  دوبن ؛ دوجوم  تضهن  رد  تیعـضو  نیا  تسا و  ریثأت  لامتحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارـش  زا  یکی 
هب یعرش  تجح  قطنم و  هچ  اب  (ع ) نیـسح ماما  سپ  دنرادیمرب ! تسد  دوخ  شور  زا  هن  دنوریم و  رانک  تموکح  زا  هن  شناوریپ  دیزی و 

؟ تسنادیم سدقم  بجاو و  هفیظو  کی  ار  رما  نیا  هدرک و  مادقا  راک  نیا 

خساپ

نیرتراوتسا مینک و  هدافتسا  (ع ) نیـسح ماما  زا  دیاب  ار  فورعم  هب  رما  عورف  تایـصوصخ و  ماکحا و  طیارـش  ام  تشذگ  رتشیپ  هک  نانچ 
ّهلدا زا  ترضح  نآ  راتفر  راتفگ و  رگید  ترابع  هب  دشاب . هداد  ماجنا  ار  نآ  (ع ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  لمع ، ره  یعرـش  زاوج  رب  لیلد 

میهاوخیم تسا ، یتیـصعم  لوغـشم  ای  هدامآ  نونکا  هک  ار  یـصخش  یهاگ  تسا : عون  ود  رب  ریثأت  لامتحا  یفرط  زا  تسا . یعرـش  ماکحا 
ریثأـت لاـمتحا  لـعفلاب  مـینکیم و  رکنم  زا  یهن  یهاـگ  تـسین و  بـجاو  رکنم  زا  یهن  میهدــن ، ریثأــت  لاــمتحا  رگا  مـینک . رکنم  زا  یهن 

قرف یلعف  ریثأـت  لاـمتحا  تروص  اـب  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  تروص  نیا  رد  دوشیم . عقاو  رثؤم  هدـنیآ  رد  مینادیم  یلو  میهدیمن ؛
مدرم هب  ار  اهنآ  ءوس  دصاقم  دسافم و  بیاعم و  مینک و  هزرابم  داسف  تاسـسؤم  ای  هلاض  ياههقرف  اب  رگا  میهدب  لامتحا  هکنآ  لثم  درادـن .

زا لقادـح  اـی  دـش و  دـهاوخ  رتمک  عاـمتجا  داـسف  رد  اـهنآ  رثا  هدـش و  هدـیچرب  ناشهاگتـسد  یتدـم  زا  سپ  مینک ؛ رطخ  مـالعا  مییوگب و 
زا یهن  رثا  رد  دنرادنرب ، تنایخ  زا  تسد  اهنآ  نانادرگراک  هچنانچ  دمآ و  دهاوخ  لمع  هب  يریگولج  ناشداسف  تاغیلبت و  رتشیب  شرتسگ 

بجاو هدنیآ ، رد  نآ  ریثأت  لامتحا  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  نیا  رد  دـش . دـهاوخن  یهارمگ  ثعاب  اهنآ  ءوس  تاغیلبت  رکنم ،
ار هار  نیمه  دنسرب ؛ لالقتسا  يدازآ و  هب  دننک و  هراپ  ار  شیوخ  تراسا  ياهدنب  دناهتـسناوت  هک  یللم  رتشیب  مه  رـصاعم  يایند  رد  تسا .

طلست ياههیاپ  موکحم و  یمومع  راکفا  رد  ار  دوخ  نانمشد  تاساسحا ، جییهت  تامیالمان و  لمحت  يراکادف و  اب  نانآ  دناهدرک . باختنا 
هدـش و زوریپ  دـنریگیم ؛ تسد  هب  ار  مچرپ  هک  يدارفا  نآ  تازراـبم  نیا  رد  دـنزاسیم و  طـقاس  جـیردت  هـب  لزلزتـم و  ار  ناـنآ  ذوـفن  و 

 - دوشیم رهاـظ  هدـنیآ  رد  شاهجیتـن  هچ  رگا  ار -  راـکیپ  نیا  ناـنآ  تسا . هناـگیب  ذوفن  نداـتفارب  هعماـج و  يدازآ  ياـهب  ناـشياهنوخ 
يارب زین  ادخ  نادرم  تسا . تیعمج  تاجن  حالصا و  هکلب  تسین ؛ تموکح  تسایر و  ناشفده  اریز  دنرامشیم ؛ راختفا  زیمآتیقفوم و 
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دـنزیریم و ار  ناشنوخ  ادـخ ، نانمـشد  دـننادیم  هکنیا  اب  ینعی ، دـنراد ؛ یتازرابم  نینچ  یهاگ  دوخ ، یهلا  یناسنا و  یلاـع  ياهفدـه 
جیردـت هب  اهنآ  مایق  لمعلاسکع  ات  دـننکیم  داهج  راکیپ و  دـیحوت ، مالـسا و  تاجن  يارب  مه  زاب  یلو  دـننکیم ؛ هزین  يـالاب  ار  ناـشرس 

دیدهت ار  مالسا  تیدوجوم  نآرق و  ماکحا  يدیدش  تارطخ  دوب ، هدمآ  شیپ  هک  یعـضو  اب  دنک . ضوع  ار  خیرات  ریـسم  رادیب و  ار  مدرم 
نارود بورغ و  مالـسا  ینارون  دیـشروخ  کـیدزن ، هدـنیآ  رد  هک  دوب  مولعم  یّتـح  دومنیم . مهبم  کـیرات و  ار  مالـسا  هدـنیآ  درکیم و 
تـسد ررـض ، هب  عطق  ای  لامتحا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسناوتیمن  (ع ) نیـسح ماما  تروص  نیا  رد  درک ! دهاوخ  تشگزاب  تیلهاج  كرش و 

؛ دوب دوجوم  مه  ریثأت  لامتحا  طرش  هکنیا  زا  هتشذگ  دوش . مالسا  ملاع  يارب  اهتبیصم  نیا  رظان  دنیشنب و  هناخ  رد  دراذگب و  تسد  يور 
دهاوخ نید  ياقب  نماض  وا  تکرح  هدرک و  ظفح  ار  مالسا  وا ، مایق  تضهن و  هک  تسنادیم  تشاد و  ریثأت  هب  نیقی  (ع ) نیـسح ماما  هکلب 

نیرتفیرـش و و  مدرم ، یمالـسا  يوـنعم و  لاـمآ  قّـقحت  زکرم  ربـمغیپ و  هوـن  هک  ار -  وا  هیماینب  رگا  هک  تـسنادیم  ترـضح  نآ  دوـب .
مشخ و لیـس  نانچ  دوشیم و  هتـسکش  مهرد  ناشتردـق  رگید  دنـشکب ؛ تسا -  هعماـج  بلق  رد  دارفا  نیرتبوبحم  قلخ و  نیرتیمارگ 

یحابـص دـنچ  دـنناوتب  ات  دـنریگ  دوخ  هب  یعافد  تلاـح  دوخ ، تیعقوم  ظـفح  يارب  دـیاب  هک  ددرگیم  ریزارـس  ناـشيوس  هب  مدرم  ترفن 
، تیب لها  تراـسا  وا و  تداهـش  هک  تسنادیم  (ع ) ادهـشلادیس دـنراد ! هاـگن  ندـش  طوقـس  زا  ار  دوخ  فیثک  تموکح  نازرل  ياـههیاپ 

اهلد رد  ار  مالـسا  ياههشیر  وا ، لتق  لمعلاسکع  دزاسیم و  راکـشآ  ربمغیپ  صخـش  مالـسا و  اب  ار  اهنآ  ياهتوادع  هیماینب و  تیهام 
هدنز رادیب و  ار  مدرم  ینید  روعش  یمالسا و  تاساسحا  دنکیم و  داجیا  همه  رد  ار  نایوما  رماوا  زا  یچیپرس  دّرمت و  سح  هدرک و  راوتسا 

تـسردان ریـسم  هب  مدرم  دـش و  دـهاوخ  اوسر  تفـالخ  هاگتـسد  دـننک ؛ دیهـش  ار  وا  هیماینب  یتقو  هک  تسنادیم  (ع ) هللادـبعابا دزاـسیم .
هب یهاتوک  تدـم  دـنچ  ره  دـشاب ؛ هدـش  هتخانـش  تلاسر  نادـناخ  نید و  نمـشد  هک  یتموکح  تسا  مولعم  درب و  دـنهاوخ  یپ  تموکح 

البرک هعجاف  دهد . همادا  دوخ  تموکح  هب  دشاب و  هتشاد  ار  یمالـسا  تفالخ  ياعدا  تسناوت  دهاوخن  اما  دنک ، ییاورنامرف  مدرم  رب  رهاظ ،
هب تبـسن  مدرم  نیگآمشخ  تاساسحا  اهرهـش  مامت  رد  دـشاب . هدـش  دیهـش  ربمغیپ  صخـش  هک  دوب  نآ  لثم  داد و  ناکت  ار  مالـسا  ياـیند 

كرش و جیورت  مالسا ، مسا  هب  هک  یتموکح  هکنآ  ات  دش ؛ عورـش  يرگید  زا  سپ  یکی  نایوما  دض  ياهتکرح  دمآ و  شوج  هب  هیماینب 
سپ دـیدرگ . هیماینب  هیلع  مدرم  ینید  ناجیه  روش و  مالـسا و  تاجن  ياهب  (ع ،) تیب لها  كاپ  ياهنوخ  نآ  دـش و  طقاس  درکیم ، رفک 

نآ تسا و  هدوـب  تاـبجاو  زا  مزـال و  زین  یهقف  یموـمع و  دـعاوق  رظن  زا  (ع ) نیـسح ماـما  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  دـش  موـلعم 
دصاقم يادف  ار  همه  دیشوپ و  مشچ  شنارای  ناردارب و  ناناوج ، نیرتقیال  نیرتزیزع و  دوخ و  ناج  زا  فیلکت ، نیا  يادا  هار  رد  ترضح 

عافد دوخ  فدـه  نید و  زا  داتـسیا و  رادـیاپ  تباث و  دروآ ، موجه  وا  يوس  هب  اهتبیـصم  لیـس  هکنیا  اب  و  درک ، یمالـسا  یلاع  گرزب و 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید  طرـش  : » دـسیونیم يو  دوش ؛ هراشا  يرهطم  داتـسا  دیهـش  همالع  نخـس  هب  اجنیا  تسا  بسانم  دومن .

دیناوخب و زامن  دـیاب  لاح  ره  رد  امـش  دـناهتفگ : ام  هب  تسین . ضحم » يدـبعت   » هزور زامن و  لثم  هضیرف ، نیا  ینعی ، تسا ؛ ریثأت » لامتحا  »
؛ داد ماجنا  هشیدـنا  ریبدـت و  اب  دـیاب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلو  درادـن ؛ ای  دراد  رثا  ندـناوخ  زامن  نیا  ایآ  هک  درک  لاؤس  دـیابن 

قطنم لباقم  رد  رظن  نیا  دـشاب . یفرـصم  هیامرـس  زا  شیب  دـیآیم ، تسد  هب  هک  يدوس  دـیاب  دـنک و  باـسح  هجیتن  يور  یـصخش  ینعی ،
ياهدـع دومن . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  زاب  دـشابن ، لمتحم  مه  يریثأـت  نیرتکـچوک  رگا  یتح  دـنتفگیم : هک  تسا  جراوخ 

یهن فورعم و  هب  رما  رد  کیتکات  ندرب  راک  هب  ینعی ، تسا ؛ حرطم  هعیش  رد  هک  زین  هیقت » . » دناهتـسناد رما  نیمه  ار  جراوخ  ضارقنا  تلع 
نیا ریثأت  لامتحا  يانعم  ینیبن .» بیـسآ  نک  شـشوک  یلو  نزب ؛ هبرـض  هزرابم  رد  ینعی ، یعافد ؛ حالـس  زا  هدافتـسا  ینعی ، هیقت ؛ رکنم . زا 

ینیبب ات  یهد  ماجنا  ار  قیقحت  رثکادـح  يورب و  دـیاب  هکلب  مهدیمن ؛ ای  مهدیم  رثا  لامتحا  نم  ییوگب : ینیـشنب و  تاهناـخ  رد  هک  تسین 
. دروایب يرذع  نینچ  دناوتیمن  دوریمن ، مه  قیقحت  لابند  هب  تسا و  عالطا  یب  هک  یسک  هن . ای  دسریم  هجیتن  هب  ایآ  هک 
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خساپ

دیاقع هب  ادتبا  رد  - 2 دورن . نیب  زا  مالـسا  تخانـش  هب  شقوش  ات  دریگن  رارق  راشف  تحت  هجو  چیه  هب  - 1 تسا : دیفم  هتکن  دـنچ  هب  هجوت 
. دوش یفرعم  ییاهباتک  نآ  ساسارب  هدوب و  هجوت  دروم  ینید ، فراعم  كرد  رد  وا  دادعتسا  ییاناوت و  حطـس  - 3 دوشن . هلمح  تیدوهی 

ياهباتک زا  تسا . یلقع  ثحابم  هب  وا  لیم  ًالثم  دوش . داهنـشیپ  ییاهباتک  نآ  اب  بسانتم  دوش و  هجوت  ثحابم  رد  وا  قوذ  لیم و  هب  - 4
ياهباتک دراد  هقالع  یقالخا  ینافرع و  يونعم  ثحابم  هب  رگا  دوش و  هدافتسا  حابصم  داتسا  يرهطم و  دیهـش  ياهباتک  لثم  یلالدتـسا 

هب توعد  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  تیب  لها  تایاور  نآرق و  قیرط  زا  یمالسا  لیصا  فراعم  اب  ییانـشآ  - 5 ددرگ . یفرعم  نآ  اب  بسانتم 
اهاعد یلاـع  نیماـضم  هغالبلاجـهن و  صوصخ  هب  تاـیاور  نآرق و  فراـعم  اـب  ار  وا  صخـش ، یهاـگآ  هب  هجوت  اـب  اذـل  دـشابیم . مالـسا 

دیاقع و شزومآ  ییابطابط ، نیـسح  دـمحم  دیـس  همالع  - 1 ددرگیم : یفرعم  ریز  ياهباتک  الاب  تارکذـت  هب  هجوت  اـب  دـینک . شیانـشآ 
، يرهطم دیهش  - 2 تسا .) هداد  حیـضوت  ار  یمالـسا  فراعم  هداس  ینایب  اب  باتک  نیا   ) نارهت نازابناج  داینب  تاراشتنا  ینید ، ياهروتـسد 

هدومن حرط  لبق  باتک  زا  رتعیـسو  حطـس  رد  ار  ثحابم  باتک  نیا   ) نارهت اردـص  تاراـشتنا  یمالـسا ، ینیبناـهج  رب  ياهمدـقم  هعومجم 
فراعم صوصخ  هب  حابصم  داتسا  يرهطم و  دیهش  رگید  ياهباتک  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  دیاقع ، شزومآ  يدزی ، حابصم  - 3 تسا .)
اصوصخ مالسا و  نید  يرترب  تیناقح و  دروم  رد  رتشیب  ییانشآ  تهج  تسا . بسانم  رایسب  رتیلاع  حطس  رد  يدزی  حابـصم  داتـسا  نآرق 

رد دییامن . بسک  يرتشیب  تیقفوم  مالسا  نید  هب  ناملسم  ریغ  دارفا  شیارگ  هنیمز  رد  دیناوتب  ات  دییامرف  هجوت  ریز  بلاطم  هب  عیشت  بهذم 
نید و کی  تیناقح  دروم  رد  يرواد  يارب  لقع  هار  کی . میریگیم . یپ  ار  هلأسم  میرک ،) نآرق  تایآ  لقع و   ) یلک هار  ود  زا  هطبار  نیا 

ینورد تجح  هک  لقع -  هلیـسو  هب  ار  نآ  هاگنآ  دش و  انـشآ  نایدا  ياههزومآ  دـیاقع و  لوصا  اب  ادـتبا  دـیاب  رگید ، نایدا  اب  نآ  هسیاقم 
یلقع ینیقی  نقتم و  نیهارب  هلدا و  رب  ینتبم  ار  مالـسا  نید  فراـعم  دـیاقع و  لوـصا  ياهعجارم ، نینچ  رد  اـم  دز . کـحم  تسا -  ناـسنا 
هماـقا دـیحوت  لـصا  هراـبرد  هک  ینیهارب  دوجو  اـب  ددرگیم . تاـبثا  ینیقی  ددـعتم  نیهارب  هلیـسو  هب  لوصا  نیا  کـیاکی  ینعی ، میباـییم ؛

اهنآ يداقتعا  ناکرا  زا  ییادخ  دـنچ  ای  ییادـخ ) هس   ) ثیلثت ییادـخود ،)  ) تیونث هب  داقتعا  هک  يدـیحوتریغ -  بتاکم  نایدا و  دوشیم ،
، دوشیم هماـقا  دـنوادخ  تیؤر  اـی  تیمـسج  یفن  رب  یلقع  ینیقی  هلدا  زا  هک  هچنآ  هنیمز ، نیمه  رد  ددرگیم . لاـطبا  دوشیم -  بوسحم 

نیمه اب  زین  تیحیـسم ، تیدوهی و  گرزب  نید  ود  صوصخ  رد  دـنکیم . در  دنتـسه ، يدـیاقع  نینچ  رب  ینتبم  هک  ار  یبهاذـم  بتاـکم و 
میهاوخ بتاکم  ریاس  هباشم  هجیتن  هب  مینیشنب ، نید  ود  نیا  ياههزومآ  یسررب  هب  رگا  لقع ، ینیقی  نیهارب  ماکحا و  ینعی ، ینورد ؛ تجح 

لاعتم دنوادخ  ربارب  رد  میلـست  دایقنا و  هب  توعد  نانآ ، همه  رهوگ  تقیقح و  هک  تفگ  دیاب  ینامـسآ  یهلا و  نایدا  صوصخ  رد  دیـسر .
داـی تعیرـش »  » هب نآ  زا  حالطـصا  رد  هک  ناـسنا ، يورخا  يویند و  تداعـس  نیمأـت  یگنوگچ  هب  طوـبرم  ياـهلمعلا  روتـسد  نکل  تسا ،

بـسانتم هدنارذگ و  ار  یلتخم  لحارم  اهلمعلاروتـسد ، نیا  بطاخم  ناکم و  نامز و  فالتخا  هب  هجوت  اب  ینعی ، تسا ؛ توافتم  دوشیم ،
رادروخرب يرتشیب  لیـصفت  قمع و  زا  نییبت  نایب و  ماقم  رد  زین  نایدا  رهوگ  دـیاقع و  لوصا  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوب  لماکت  هب  ور  نآ  اب 

ادخ دزن  رد  نید  هک  یتسرد  هب  مالسالا ؛ هللا  دنع  نیدلا  نا  : » تسا ددعتم  عیارـش  تسا و  دحاو  يدیحوت  نید  تقیقح ، رد  تسا . هدیدرگ 
يرتلماک لکـش  رد  هتفای و  شیالاپ  یلبق  تعیرـش  يربمایپ  ره  روهظ  اـب  هیآ 19 ). (، 3  ) نارمع لآ  « ) تسا قح ) ربارب  رد  میلـست   ) مالـسا

ار دیدج  ربمایپ  ندـمآ  هدژم  يرگید  زا  سپ  یکی  تهج ، نیمه  هب  و  دـندوب ، دـحاو  نید  غلبم  همه  ناربمایپ  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هضرع 
يوریپ نیارباـنب  یبـن ). عیـشوه  باـتک  تاروت ، . ) تسا هدـش  حیرـصت  تیحیـسم  تیدوهی و  سدـقم  باـتک  رد  بلطم  نیا  هب  دـندادیم و 

، مالسا ربمایپ  روهظ  اب  حیـسم  نییآ  زا  حیحـص  يوریپ  دوب و  دهاوخ  ناشیا  زا  تیعبت  رد  یـسیع ، ترـضح  ندمآ  اب  دوهی ، نییآ  زا  حیحص 
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تقیقح کی  هار و  کی  زا  لماکتم  تاجرد  ياـنعم  هب  ینامـسآ  عیارـش  تواـفت  هجیتن ، رد  دوب . دـهاوخ  مرکا  یبن  ترـضح  زا  تیعبت  رد 
مایپ و نیرتلماک  نیرتعماج و  زا  يوریپ  موزل  هب  مکح  هتشذگ ، عیارـش  رد  فیرحت  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  لقع ، نایب  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .

طـسوت هک  ییاـههزومآ  یـسررب  رد  لـقع ، نینچمه  دـیامنیم . تسا ، هدـش  یلجتم  مالـسا )  ) تعیرـش نیرخآ  رد  هک  یهلا  لمعلاروتـسد 
نایتنرق 6:8 و هب  لوا  هلاسر   ) ثیلثت هب  داقتعا  دباییم . دوخ  ینیقی  نیهارب  اب  فلاخم  ار  اهنآ  دوشیم ، نییبت  يزورما  تیحیـسم  تیدوهی و 
؛ دریذپیمن یبهذم  بتکم و  چـیه  زا  ار  نآ  یلقع  نیهارب  هک  تسا  يروما  شیادـیپ ). رفـس  نامه و   ) تیؤر مسجت و  .( 20 انحوی : لیجنا 

گرزب نید  ود  نیا  رد  هتفرگ  تروص  تافیرحت  زا  رگید  ياهراپ  هب  دـنادیم . اـهنآ  فیرحت  عقاو  رد  تیناـقح و  مدـع  هناـشن  ار  نآ  هکلب 
رب هوالع  ناربمایپ ؛ هب  اوران  تاماهتا  دوهی 1 . تیحیـسم و  تافیرحت  دینک : يرواد  دوخ  لقع ، مکح  ساسا  رب  ات  مینکیم  ارذـگ  ياهراشا 

تـسا هدش  هداد  تبـسن  ناربمایپ  زا  یـضعب  هب  یقالخاریغ  اوران و  تاماهتا  ياهراپ  سدقم ، باتک  رد  يداقتعا  يداینب و  تافیرحت  خوسر 
رد هیاپیب  ياههناسفا  دوجو  اـههناسفا ؛ دوجو  . 2 دـنکیم . تابثا  ار  ناربمایپ  تمـصع  موزل  یلقع  نیهارب  دراد ، مرـش  نآ  ناـیب  زا  ملق  هک 
رب وا  ياهبلغ  ادـخ و  اـب  بوقعی  ترـضح  نتفرگ  یتشک  هب  ناوتیم  هلمج  زا  تسا ؛ نآ  فیرحت  ياـههبنج  زا  رگید  یکی  سدـقم ، باـتک 

همه هب  هانگ  نیا  دـش و  هدولآ  هانگ  هب  تشهب  رد  مدآ  دـندقتعم ، نایحیـسم  يرطف ؛ هانگ  . 3 .( 43/2330 شیادیپ ، رفـس   ) درک هراشا  ادخ ،
يدوس اـطخ ، نیا  زا  ییاـهر  رد  ناـسنا  لـمع  شـالت و  هنوگره  تسا و  راـکهانگ  ةرطفلاـب  ناـسنا  ینعی ، دوشیم ؛ لـقتنم  زین  وا  نادـنزرف 

زا رگید  یکی  ملظ ؛ تیوـقت  . 4 تسا . ناسنا  يرطف  هانگ  هرافک  (ع ،) یـسیع ترـضح  ندش  هدیـشک  راد  هب  بیلـصت و  دیـشخب و  دهاوخن 
مکاح و نانآ  هک  تسا  نیا  هناهب  هب  ملاظ ، نامکاح  ربارب  رد  توکـس  هب  توعد  متـس و  ملظ و  هیجوت  سدقم ، باتک  لوقعمان  ياههزومآ 

حرط رانک  رد  ینـالقعریغ  ياـههزومآ  هنوگ  نیا  دوجو  ناـیمور ). هب  سلوپ  ياـههمان  رثکا  38:5 و  یتم ، لیجنا  . ) دـنانیمز رد  ادـخ  هیاس 
رد دوجوم  ضقانت  دروم   125 ج2 ، مالعالاسینا ،»  » باتک رد  ، ) سدـقم باتک  نتم  رد  ددـعتم  تاضقانت  دوجو  میـسجت و  ثیلثت و  هلأسم 
هار هکنیا  نخـس  هصـالخ  تسا . يزورما  تیدوهی  تیحیـسم و  تیناـقح  مدـع  رب  لـیلد  تسا ). هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  سدـقم  باـتک 

، دنک هعجارم  یـسک  رگا  تسا . يرواد  اهنآ و  ياههزومآ  هب  هعجارم  عیارـش ، نایدا و  ریاس  تیناقح  مدـع  مالـسا و  نید  تیناقح  تخانش 
لباق هکلب  نایدا ؛ ریاس  زا  رتلماک  اهنت  هن  یعامتجا ،» يدرف و  ماکحا   » و لیاضف » قالخا و  «، » دیاقع  » يداو هس  رد  مالسا  هک  تفای  دهاوخ 
ناینب رب  يراوتـسا  ناقتا و  قمع و  تیعماجنیا و  هب  یتعیرـش  دیاقع و  رـشب ، یگدنز  هرود  مامت  رد  تسین و  اهنآ  اب  تبـسن  فرط  هسیاقم و 
همدقم چیه  هب  جایتحا  مالسا ، نید  تیناقح  تابثا  : » دسیونیم ثیدح  لهچ  باتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  درادن . دوجو  لقع ،

ص مهدزاود ، ثیدح  حرش  ثیدح ، لهچ  هللاحور ، ینیمخ ، «. ) عیارش نایدا و  ریاس  نآ و  نیب  هسیاقم  نآ و  دوخ  هب  ندرک  رظن  زج  درادن 
تیناقح مدع  مالـسا و  نید  تیناقح  هب  لقع  مکح  شجنـس و  لقع و  يرواد  هک  مینکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  شخب ، نیا  نایاپ  رد  .( 201

هجیتن رد  مالـسا و  رد  قح  نید  راصحنا  رب  تلالد  رب  هوالع  ینآرق  تایآ  تاـیآ  هار  ود . تسا . مزیلارولپ  یفن  رب  یلیلد  دوخ  ناـیدا ، ریاـس 
عومجم دـنکیم . لاـطبا  ار  نآ  تسا و  فلاـخم  مسیلارولپ  یناـبم  لوصا و  زا  یخرب  اـب  تحارـص  هب  ینید ، ییارگرثکت  مسیلارولپ و  یفن 

دنکیم و یفرعم  میقتسم  طارص  قح و  نید  ار  مالسا  اهنت  تحارـص ، رب  هک  یتایآ  . 1 میهدیم : رارق  شخب  هس  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  تاـیآ 
لبقی نلف  انید  مالسالاریغ  غتبی  نم  و  . » فلا دنکیم : توعد  مالـسا  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  هدرک و  یفرعم  لطاب  ار  نایدا  ریاس  ناوریپ  دیاقع 

ّنا لق  مهتّلم ، عبّتت  یتح  يراصنلا  ـال  دوهیلا و  کـنع  یـضرت  نل  و  . » ب هیآ 85 ). (، 3  ) نارمعلآ «. ) نیرـساخلا نم  ةرخـآلا  یف  وه  هنم و 
و . » ج هیآ 120 ). (، 2  ) هرقب «. ) ریـصن ّیلو و ال  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا  نم  كءاج  يذلا  دـعب  مهئاوها  تعّبتا  نئل  يدـهلا و  وه  هللا  يدـه 

ّینا هللا  مهلتاق  لبق  نم  اورفک  نیذـّلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاب  مهلوق  کـلذ  هللا  نبا  حیـسملا  يراـصنلا  تلاـق  هللا و  نبا  ریزُع  دوهیلا  تلاـق 
اب هلهابم   ) هیآ 61 (، 3) نارمعلآ هروس  میهدیم : عاجرا  میرک  نآرق  هب  ار  امـش  هک  رگید  ناوارف  تایآ  و  هیآ 30 ). (، 9  ) هبوت «. ) نوکفؤی

هیآ 28؛ (، 48  ) حتف هروس  هیآ 51 و 73 ؛ (، 5) هدئام هروس  هیآ 157و 171 ؛ (، 4) ءاسن هروس  و 31 ؛ هیآ 32  (، 9  ) هبوت هروس  نایحیـسم ؛)
ییارگتیبسن و تیکاکـش و  يانبم  اب  هک  یتایآ  . 2 هیآ 79 . (، 2  ) هرقب هروس  تایآ 91 88 ؛ (، 19) میرم هروس  9 ؛ هیآ (، 61  ) فص هروس 
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زا هک  دـهدیم  ناشن  تسا و  لباقت  داضت و  رد  تسا -  ینید  مزیلارولپ  ياهضرفشیپ  ینابم و  زا  هک  تقیقح -  هب  یبایتسد  ناـکما  مدـع 
: زا تسا  ترابع  تایآ  نیا  تسا . ریذپناکما  تقیقح  هب  ندیسر  تسین و  شریذپ  دروم  ّتیبسن  تیکاکـش و  هجو  چیه  هب  نآرق ، هاگدید 

نشور ار  ایبنا  هلدا  هک  یتایآ  ب . هیآ 32 ). (، 45  ) هیثاج هیآ 66 ؛ (، 16  ) لحن . ) دهدیم رارق  شنزرس  دروم  ار  ناکاکـش  هک  یتایآ  فلا .
نیقی و ملع و  زا  تـیعبت  هـب  رما  هـک  یتاـیآ  ج . و 10 ). هیآ 9  (، 14  ) میهاربا . ) دـنکیم یفرعم  هجویب  ار  ناکاکـش  ّکـش  و  راکـشآ ، و 
رب ینید ، مزیلارولپ  . 3 هیآ 28 ). (، 53  ) مجن هیآ 36 ؛ (، 10  ) سنوی هیآ 36 ؛ (، 17  ) ءارـسا . ) دراد کش  نامگ و  نظ و  زا  يوریپ  زا  بانتجا 
ره ارهق  دنایناعم و  زا  یلاخ  ینعی ، تماص ، ینید  نوتم  تارابع و  درادنپیم ، هک  تسا  راوتـسا  کیتونمره  دـیدج  ینابم  زا  یخرب  ساسا 

مهعم انلزنا  و  . » فلا دـنراد : تفلاخم  تحارـص  هب  انبم  نیا  اب  يرایـسب  تایاور  تایآ و  دـشابیم . یـصخش  ًـالماک  نید ، زا  یتخانـش  عون 
؛++). هیآ 25 (، 57  ) دـیدح « ) دـننک مایق  لدـع  طسق و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  ار  نازیم  باتک و  طسقلاب ؛ سانلا  موقیل  نازیملا  باـتکلا و 
تشاد دهاوخن  دوجو  نآرق  رد  ملظ  تلادع و  نیب  زییمت  رایعم  دشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یتشادرب  نآرق ، ندوب  تماص  ساسا  رب  یـسک  ره  رگا 

باتک نیا  ءیـش ؛ لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلّزن  و  . » ب دـش . دـهاوخن  نکمم  هعماج ، رد  دـحاو  رایعم  نآ  ساسا  رب  لدـع  هماقا  عبت  هب  و 
تـسا نیا  نوملعی ؛ موقل  اهنیبی  هللا  دودح  کلت  و  . » ج هیآ 89 ). (، 16  ) لحن « ) دـنک نایب  ار  زیچ  ره  تقیقح  ات  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق ) )

چیه یغلا ؛ نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  . » د هیآ 230 ). (، 2  ) هرقب « ) دنتـسه اناد  هک  یموق  يارب  ار  نآ  دنکیم  نایب  ادخ ، ماکحا 
هدننک نایب  ار  میرک  نآرق  الاب ، تایآ  هیآ 256 ). نامه ، « ) دیدرگ نشور  یهارمگ ، زا  تیادـه  هار  هک  یتسرد  هب  تسین  نید  رد  یهارکا 
ندوب یلاخ  ینعی ، دـیدج ، کیتونمره  ياـنبم  اـب  نیا  دـنکیم و  یفرعم  زیچ ، ره  رگناـیب  یهلا و  دودـح  رگناـشن  یهارمگ و  زا  تسار  هار 

نیا ندوب  یتفرعم  هن  و   ) ترابع زا  اهتشادرب  ندوب  یصخش  هجیتن  رد  يرشب و  ياهشناد  زا  يریذپریثأت  ییانعم و  راب  زا  نوتم  تارابع و 
هجو چـیه  هب  میرک ، نآرق  تاـیآ  لـقع و  مکح  هب  هـعجارم  اـب  نخـس  لـصاح  تـسا . لـباقم  هـطقن  رد  تـسرد  راـگزاسان و  اـهتشادرب )

قح نید  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  نکل  تسین ؛ شریذپ  لباق  نایدا ، همه  تیناقح  يانعم  هب  ینید ، ییارگترثک  مسیلارولپ و 
ریاس ناوریپ  درک . ادج  تجح  تیرّذـعم و  زا  ار  تیناقح  هلأسم  دـیاب  تسا . ددـعتم  تجح  رّذـعم و  یلو  تسا ؛ دـحاو  میقتـسم  طارـص  و 

( دوخ نییآ  هب  يدنبياپ  . 2 مالسا ، هب  لهج  . 1 : ) طرـش ود  دوجو  تروص  رد  اما  دنتـسه ؛ یهلا  بولطم  قح و  تعیرـش  زا  جراخ  نایدا ،
تمایق زور  رد  تسا و  راذتعا  لباق  اما  تسین ؛ قح  نید  و  میقتـسم » طارـص   » دنچ ره  ناشهار  دوب و  دـنهاوخ  کسمتـسم  تجح و  ياراد 

نآ قـقحت  تروـص  رد  ندوـب ، روذـعم  نمـض  هورگ  نیا  تـسا . هدرک  داـی  فعـضتسم »  » هـب هورگ  نـیا  زا  نآرق  دـناروذعم . دـنوادخ  دزن 
شیب زیچ  کـی  نید  تقیقح  هکنآ  رگید  هتکن  دـش . دـنهاوخ  لـیان  تداعـس  زا  ياهجرد  هب  درب و  دـنهاوخ  تداعـس  زا  ياهرهب  اـهشور ،

زا نآرق  هک  تسا  بتارم  ياراد  ینعی ، تسا ؛ یکیکـشت  تدحو  لیبق  زا  هکلب  تسین ؛، يددع  تدحو  خنـس  زا  نآ ، تدـحو  یلو  تسین ؛
نیذلاو : » تسا ددعتم  نادبعتم  ناکلاس و  فالتخا  ددعت و  هب  لبس  اما  تسا ؛ دحاو  میقتسم  طارص  تسا . هدرک  ریبعت  لبس »  » هب بتارم  نیا 

یهتنم نآ  هب  یهلا  نما  لبـس  هک  تسا  تیادـه  هارهاش  نامه  میقتـسم  طارـص  هیآ 69 ). (، 29  ) توبکنع «. ) انلبـس مهّنیدهنل  انیف  اودـهاج 
لبـس همه  سک  ره  دش و  دهاوخ  دنمهرهب  زین  میقتـسم  طارـص  زا  دنک ، يوریپ  یهلا  نما  لبـس  زا  هک  رادـقم  نامه  هب  سک  ره  دوشیم و 

نم هللا  هب  يدهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دق  دش ...« : دنهاوخ  دـنمهرهب  لماک  روط  هب  میقتـسم  طارـص  زا  دـنک ، یط  ار  یهلا  نما 
ر.ك: هـیآ 15و16 . (، 5  ) هدـئام «. ) میقتـسم طارـص  یلا  مهیدـهی  هنذإـب و  رونلا  یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عـّبتا 
، دـقن باتک  فلا . ددرگیم : یفرعم  ریز  عبانم  رتشیب  ییانـشآ  يارب  لـیبس .)) طارـص و  ثحب  ، ) دـمح هروس  هیآ 6و7  لیذ  ج 1 ، نازیملا ،
، نسحدـمحم یکلمارق ، نادردـق  ب . هانپورــسخ ؛» نیــسحلادبع  ینید ، مزیلاروـلپ  هـب  ینید  نورد  یهاـگن   » هلاـقم ص 242 ، هراـمش 4 ،

. مزیلارولپ نآرق و  نسحدمحم ، یکلمارق ، نادردق  پ . مزیلارولپ ؛ ياههیوس 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  راوخابر  اب  دروخرب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 839 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  راوخابر  اب  دروخرب 

خساپ

ات دینک و  طایتحا  دیاب  راوخ  ابر  اب  دروخرب  رد  هک  يوحن  هب  دننکیم  هدافتـسا  لوپ  زا  یـضعب  نوچ  دنراوخ ، ابر  هک  دشاب  مولعم  دیاب  لوا 
رذح نانآ  اب  یتسود  زا  ناتـسرپ  ایند  اب  دروخرب  رد  نینچمه  دیـشابن . نانآ  راک  هب  یـضار  دینک و  تحیـصن  ار  نانآ  تسا  نکمم  هکاجنآ 
دزن دـشاب  مولعم  دنـشاب و  راوخابر  ًاعقاو  رگا  هلب  دـینک  يراددوخ  دارفا  ندرک  تبیغ  زا  دـشاب و  هناحـصان  دروخرب  امـش  دروخرب  و  دـینک .
. ار وا  ناهنپ  ناهانگ  اهتبیع و  هن  درک ، وگزاب  دنوشیم  بکترم  هک  ار  یهانگ  ینعی  درک ، تبیغ  ناوتیم  دنراوخ ، ابر  ناشیا  هک  مدرم 

؟ دنک یتحاران  ساسحا  هک  نیا  نودب  دومن  توعد  ندناوخ  زامن  مالسا و  هب  ار  وا  درک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  ار  یسک  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

یتحاران ساسحا  هک  نیا  نودب  دومن  توعد  ندناوخ  زامن  مالـسا و  هب  ار  وا  درک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  ار  یـسک  ناوت  یم  هنوگچ 
؟ دنک

خساپ

دسانشب ار  رکنم  فورعم و  ًاقیقد  دیاب  یهان  رمآ و   1 دوش : یم  هراشا  یخرب  هب  لیذ  رد  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياه  هویـش  اه و  شور 
فورعم هب  فرط ,  روضح  رد  زیچ  ره  زا  لبق  ینعی  دشاب ; لماع  شدوخ   2 دنک . حیرشت  نییبت و  ار  نآ  ًالماک  دناوتب  بسانم  تصرف  رد  و 

; دیدنموربآ راوگرزب و  هللادمحلا  امـش  ینالف !  ًالثم : دیوگب , نخـس  مرن  نابز  اب  طایتحا و  لامک  اب   3 دیامن . بانتجا  رکنم  زا  دـنک و  لمع 
یم ناتتمرح  کته  بجوم  دهاک و  یم  امش  تلزنم  ردق و  زا  لمع  نالف  دننک ; یم  هاگن  مارتحا  دید  اب  ناتمرتحم  هداوناخ  وامـش  هب  مدرم 
لگ ءهخاش  کی  ًالثم  یسک  رگا  دیوگب : ای   4 دوب . دهاوخ  دیفم  رایسب  دیهدب , ماجنا  کین  لمع  شیاج  هب  دینک و  كرت  ار  نآ  رگا  دوش ;

, دنک نامرد  ار  ناتماوقا  زا  یکی  ای  ردام و  ردپ و  ای  امش  يرامیب  يرتکد  رگا  ای  دهدب و  امـش  هب  ینیریـش  ءهبعج  ای  رطع و  ءهشیـش  کی  ای 
نیا هک  يراوگرزب  دنوادخ  زا  تسین  هتـسیاش  ایآ  لاح  دیناد . یم  نانآ  نویدم  ار  دوخو  دینک  یم  تبحم  راهظا  دینیبب , ار  اه  نآ  تقو  ره 

 , هدومرف اطع  رگید  تمعن  نارازه  ردام و  ردپ و  اپ و  تسد و  لقع و  بلق و  مشچ و  شوگ و  امش  هب  هتشاد و  ینازرا  امـش  هب  تمعن  همه 
دیناد یم  ًامتح  دییوگب : دیناوت  یم  > 5 و  تسا . ندناوخ  زامن  ادخ , زا  رکشت  شور  نیرتهب  دومرف <: 6 ربمایپ ؟ دینک يرازگساپس  رکشت و 
رگا دیراد  هجوت  یفرط  زا  دـیتسه . لئاق  تیثیح  وربآ و  بناجنیا  يارب  مه  امـش  ًالباقتم  ملئاق .  شزرا  امـش  يارب  دـنم و  هقالع  امـش  هب  ًابلق 

تیصخش هک  نیا  نمض  دیشاب , هتـشادن  راکورـس  بوخ  ياهراک  هزور  زامن و  دجـسماب و  دنزب و  رـس  امـش  زا  تسیاشان  اوران و  ياهراک 
ایآ دریگ ; یم  رارق  دیدهت  دروم  نم  يوربآ  دور و  یم  لاؤس  ریز  زین  نم  تیـصخش  امـش  اب  تقافر  رطاخ  هب  , دوش یم  شودـخم  یلاعبانج 

؟ دیزادرپب هدیدنسپ  بوخ و  ياهراک  هب  هتشاذگ و  رانک  ار  اوران  لامعا  ناتسود  تیثیح  دوخ و  تیصخش  ظفح  يارب  تسین  رتهب 

؟ منک تیوقت  ای  داجیا و  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  هدارا  دوخ  رد  مناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ منک تیوقت  ای  داجیا و  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  هدارا  دوخ  رد  مناوتیم  هنوگچ 
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خساپ

دینک شالت  دـیاب  لّوا  هجیتن  رد  تسا . یمالـسا  هفیظو  کی  ناونع  هب  نآ ، هب  نامیا  داقتعا و  مزلتـسم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا 
رکنم ییاهراک  هچ  دنادب  ناسنا  ینعی  تسا ، رکنم " فورعم "و"   " لماک تخانش  مزلتـسم  مّود  دینک . داجیا  دوخ  رد  ار  رواب  داقتعا و  نیا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرمز  رد  مه  تاـهورکم  زا  یهن  تابحتـسم و  هب  رما  اـیآ  ًـالثم  فورعم . ییاـهراک  هـچ  دـناهدش و  هتخاـنش 

هب رما  هک  نیا  تسا . نآ  بوـجو  شیادـیپ  هنیمز  نآ و  بادآ  یهن و  رما و  طیارـش  زا  تـسرد  تخانـش  یهاـگآ و  مزلتـسم  موـس  تـسا ؟
؟ ریخ ای  دراد  فیلکت  طاقسا  ای  بوجو  رد  یشقن  نآ  ریثأت  مدع  ای  صخش  رد  نآ  ریثأت  هب  ملع  دراد ، یلحارم  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

یفنم هجیتن  هک  دننکیم  نآ  هب  مادقا  دش ، نایب  هچنآ  زا  یفاک  یهاگآ  مدع  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نالماع  زا  ياهدـع  هنافـسأتم 
امـش يارب  ار  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  هعلاـطم و  يارب  یفاـک  هزیگنا  هاـتوک  نیا  میراودـیما  دـشابیم . شتبثم  جـیاتن  زا  رتشیب  رایـسب  نآ 

. دشاب هدرک  مهارف 

؟ تشاد يواب  ناوتیم  يراتفر  هچ  درادن . ریثأت  وا  رد  مه  رکنم  زا  یهن  درادن و  ناکما  يو  زا  يرود  . دنکیم دایز  تبیغ  مردام 

شسرپ

؟ تشاد يواب  ناوتیم  يراتفر  هچ  درادن . ریثأت  وا  رد  مه  رکنم  زا  یهن  درادن و  ناکما  يو  زا  يرود  . دنکیم دایز  تبیغ  مردام 

خساپ

قالخا اب  بسانتم  ياههویش  اهشور و  زا  هدافتسا  اب  حیحـص  یهاگآ  تخانـش و  هئارا  رکنم و  میهفت  دراد ، یبتارم  لحارم و  رکنم  زا  یهن 
ار دوخ  ياهفرح  دـیاش  اما  تسا  هانگ  تبیغ  هک  دـنادیم  ًالامجا  تردام  تسا . نآ  نیتسخن  بتارم  زا  صاخـشا ، تیعقوم  تایحور و  و 

ترخآ رد  نآ  باذـع  رفیک و  ایند و  رد  تبیغ  بقاوع  راثآ و  زا  ای  درامـشیمن و  تیـصعم  مارح و  تبیغ  قیداصم  زا  ای  دـنادیمن ، تبیغ 
، دریذپیمن امـش  زا  هک  لاح  دوش . هداد  يو  هب  مزال  یهاگآ  رکذت و  روکذـم  دروم  هس  زا  کی  ره  رد  تسا  مزال  درادـن . ار  مزال  یهاگآ 

تعامج ماما  زا  دمهفب -  رگید  یسک  تردام و  هک  نآ  نودب  دوریم - ، قالخا  ماکحا و  نایب  ای  یناوخ  هضور  سلاجم  ای  دجسم  هب  رگا 
رثا زاب  رگا  دنک . تبحص  تبیغ  اب  طابترا  رد  دیهاوخب  داد ، ریثأت  تردام  رد  شفرح  هک  ناشیوخ  ماوقا و  زا  يدرف  ای  تاسلج ، نارنخـس  ای 

، دـشاب باذـج  ناتردام  يارب  هک  رگید  ياهریـسم  هب  ار  وا  ياـهفرح  نک  یعـس  اـی  نک  لوغـشم  يراـک  هب  ار  دوخ  تبیغ  ماـگنه  درکن ،
شجنر بجوم  هوالع  هب  درادن ، ریثأت  مه  راک  نیا  رگا  ورب . نوریب  وش و  دنلب  وا  رضحم  زا  ای  وگب ، نخس  رگید  ياهزیچ  زا  نک و  فرحنم 

. دیرادن دروم  نیا  رد  یتیلوئسم  فیلکت و  رگید  دوشیم ، رطاخ 

ارچ تسا ، هانگ  رگا  دوشیم ؟ بوسحم  هانگ  تسا ، هابتشا  شراک  دمهفب  بطاخم  ات  منک  نیهوت  رگید  درف  تیـصخش  هب  یـصخش ، داشرا  يارب  رگا 
؟ دنزیم كون  نیمز  هب  هک  درک  هیبشت  یغالک  هب  دناوخیم ، زامن  دنت  هک  ار  یصخش  ربمایپ 

شسرپ

هانگ رگا  دوشیم ؟ بوسحم  هانگ  تسا ، هابتـشا  شراک  دمهفب  بطاخم  ات  منک  نیهوت  رگید  درف  تیـصخش  هب  یـصخش ، داشرا  يارب  رگا 
؟ دنزیم كون  نیمز  هب  هک  درک  هیبشت  یغالک  هب  دناوخیم ، زامن  دنت  هک  ار  یصخش  ربمایپ  ارچ  تسا ،

خساپ
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یلاع بوخ و  دنچ  ره  فده  هب  ندیـسر  يارب  اریز  درادن ، انثتـسا  عوضوم  نیا  دنادیمن و  اور  ار  يدرف  چـیه  تیـصخش  هب  نیهوت  مالـسا 
یسک دروم  رد  ینعی  دیدرک  حرطم  هک  یلاثم  اما  دنکیمن  هیجوت  ار  هلیسو  فده ، زگره  درک و  هدافتـسا  بوخ  عورـشم و  هلیـسو  زا  دیاب 
روضح رد  رگا  هتبلا  دـشاب . دـناوتیم  تبیغ  یلو  تسین ، تمهت  نیا  دوجیم ، فلع  هک  تسا  يرتش  لـثم  دـییوگب  دـیوجیم ، سمادآ  هک 

رد عمج  روضح  رد  رازگزامن  ینعی  تسا ؛ هدوب  تلع  نیمه  هب  (ص ) ربمایپ دروخرب  درادن و  یلاکـشا  وا  تبیغ  دـنکیم ، ار  راک  نیا  عمج 
نوچ تبیغ ، هن  تسا و  تمهت  هن  (ص ) ربمایپ نخس  درک . هیبشت  غالک  ندز  كون  هب  ار  راک  نیا  ترـضح  دناوخ و  زامن  باتـش  اب  دجـسم 

یطاشن یب  یناوخ و  دـنت  دـهاوخیم  هیبشت  نیا  اب  (ص ) ربمایپ درک . ار  راک  نیا  عمج  روضح  رد  یفرط  زا  دـشن و  هتفگ  وا  ریقحت  دـصق  هب 
لَثَم ادـخ  شیپ  وت  لَثَم  : " دومرف دـناوخیم  زامن  تعرـس  اب  هک  یـصخش  هب  (ع ) نینمؤملاریما رگید  یتیاور  رد  دـنک . شهوکن  ار  زامن  رد 

ص 24. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اهتشون : یپ  ( 1" .) دنیچیم هناد  نیمز  زا  تعرس  اب  هک  تسا  یغالک 

هار زا  مه  دشاب و  رارقرب  ام  یتسود  مه  ات  مینک  هچ  تسیچ ؟ دوش  یمن  تیاعر  یمالسا  نوئـش  هک  يدیدج  ۀسردم  ای  سلجم  رد  ناناوجون  ام  ۀفیظو 
؟ میدرگن رب  دوخ 

شسرپ

دشاب و رارقرب  ام  یتسود  مه  ات  مینک  هچ  تسیچ ؟ دوش  یمن  تیاعر  یمالسا  نوئش  هک  يدیدج  ۀسردم  ای  سلجم  رد  ناناوجون  ام  ۀفیظو 
؟ میدرگن رب  دوخ  هار  زا  مه 

خساپ

تیاعر اب  رگا  اهدروخرب  هنوگ  نیا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تارکنم ، اب  ندش  وربور  ماگنه  دارفا  فیاظو  نیرت  مهم  زا  یکی 
هارمه یبوخ  ۀجیتن  اب  دنـشاب ، دنبیاپ  دنیوگ ، یم  هچ  نآ  هب  دوخ  هدننک ، تحیـصن  دارفا  زین  دوش ، هارمه  ینتورف  عضاوت و  یمالـسا و  بدا 

مینک هچ  اما  دهدب . ریثأت  لامتحا  صخش  ًالثم  دشاب ، هتشاد  دوجو  فورعم  هب  رما  طیارـش  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دراوم  نیا  رد  دش . دهاوخ 
، دنراد یقالخا  یگدولآ  رظن ، دروم  دارفا  رگا  خساپ : میشاب ؟ ناما  رد  یلامتحا  ياه  بیسآ  زا  مه  میـشاب و  تسود  مه  يدارفا  نینچ  اب  ات 

يارب مزال  تیحالص  تروص ، نیا  رد  دنهد ، یمن  یتیمها  تامرحم  تابجاو و  هب  ای  دنیوگ  یم  ازـسان  شحف و  دنروجف ، قسف و  لها   ً الثم
نایز دوش و  یم  رثأتم  اه  نآ  لمع  زا  هاگآ  دوخان  نوچ  دشاب ، تسود  یلابا  قساف و ال  دارفا  اب  دیابن  ناسنا  مالـسا  رظن  زا  دـنرادن . یتسود 
ندوب ناسنا  ياضتقم  هک  ) دنراد یئزج  ياهاطخ  هکلب  دنشاب ، یمن  دح  نیا  هب  رگا  اما  دنتـسین . دامتعا  لباق  ناتـسود  نآ  یفرط  زا  دنیب . یم 
ۀمادا ای  درک ، دـهاوخن  داـجیا  طـباور  رد  ار  یلکـشم  دـشاب ، هارمه  بدا  تکازن و  تیاـعر  اـب  امـش  رکذـت  رگا  تسا ) ندوب  اـطخلا  زئاـج 

. دش دهاوخ  دب  ياهراک  زا  ناتسود  ینادرگور  بجوم  ناتطابترا 

؟ مینک دیاب  راک  هچ  دوش ، یم  شخپ  هنارت )  ) مارح یقیسوم  ام  ۀناخ  رد  هک  یتروص  رد 

شسرپ

؟ مینک دیاب  راک  هچ  دوش ، یم  شخپ  هنارت )  ) مارح یقیسوم  ام  ۀناخ  رد  هک  یتروص  رد 

خساپ

رگا دینک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننز ، یم  تسد  راک  نیا  هب  هک  ار  نانآ  دینک و  يریگولج  نآ  شخپ  زا  دیاب  دیراد ، تردق  رگا 
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یم شخپ  مارح  یقیـسوم  هک  لحم  نآ  رد  دیاب  طقف  دیرادن و  يا  هفیظو  دنهد ، یمن  رثا  بیترت  امـش  فرح  هب  هک  نیا  ای  دیرادن ، تردق 
امش هتسیاش  بوخ و  راتفر  لامعا و  دش . دهاوخ  عقاو  رثؤم  لاعتم  دنوادخ  کمک  اب  دینک ، تحیصن  ار  نانآ  مرن  ینابز  اب  لدتـسم و  دوش ،

. دراد زاب  تشز  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دناوت  یم 

هار زا  مه  دشاب و  رارقرب  ام  یتسود  مه  ات  مینک  هچ  تسیچ ؟ دوش  یمن  تیاعر  یمالسا  نوئـش  هک  يدیدج  ۀسردم  ای  سلجم  رد  ناناوجون  ام  ۀفیظو 
؟ میدرگن رب  دوخ 

شسرپ

دشاب و رارقرب  ام  یتسود  مه  ات  مینک  هچ  تسیچ ؟ دوش  یمن  تیاعر  یمالسا  نوئش  هک  يدیدج  ۀسردم  ای  سلجم  رد  ناناوجون  ام  ۀفیظو 
؟ میدرگن رب  دوخ  هار  زا  مه 

خساپ

تیاعر اب  رگا  اهدروخرب  هنوگ  نیا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تارکنم ، اب  ندش  وربور  ماگنه  دارفا  فیاظو  نیرت  مهم  زا  یکی 
هارمه یبوخ  ۀجیتن  اب  دنـشاب ، دنبیاپ  دنیوگ ، یم  هچ  نآ  هب  دوخ  هدننک ، تحیـصن  دارفا  زین  دوش ، هارمه  ینتورف  عضاوت و  یمالـسا و  بدا 

مینک هچ  اما  دهدب . ریثأت  لامتحا  صخش  ًالثم  دشاب ، هتشاد  دوجو  فورعم  هب  رما  طیارـش  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دراوم  نیا  رد  دش . دهاوخ 
، دنراد یقالخا  یگدولآ  رظن ، دروم  دارفا  رگا  خساپ : میشاب ؟ ناما  رد  یلامتحا  ياه  بیسآ  زا  مه  میـشاب و  تسود  مه  يدارفا  نینچ  اب  ات 

يارب مزال  تیحالص  تروص ، نیا  رد  دنهد ، یمن  یتیمها  تامرحم  تابجاو و  هب  ای  دنیوگ  یم  ازـسان  شحف و  دنروجف ، قسف و  لها   ً الثم
نایز دوش و  یم  رثأتم  اه  نآ  لمع  زا  هاگآ  دوخان  نوچ  دشاب ، تسود  یلابا  قساف و ال  دارفا  اب  دیابن  ناسنا  مالـسا  رظن  زا  دـنرادن . یتسود 
ندوب ناسنا  ياضتقم  هک  ) دنراد یئزج  ياهاطخ  هکلب  دنشاب ، یمن  دح  نیا  هب  رگا  اما  دنتـسین . دامتعا  لباق  ناتـسود  نآ  یفرط  زا  دنیب . یم 
ۀمادا ای  درک ، دـهاوخن  داـجیا  طـباور  رد  ار  یلکـشم  دـشاب ، هارمه  بدا  تکازن و  تیاـعر  اـب  امـش  رکذـت  رگا  تسا ) ندوب  اـطخلا  زئاـج 

. دش دهاوخ  دب  ياهراک  زا  ناتسود  ینادرگور  بجوم  ناتطابترا 

؟ مینک دیاب  راک  هچ  دوش ، یم  شخپ  هنارت )  ) مارح یقیسوم  ام  ۀناخ  رد  هک  یتروص  رد 

شسرپ

؟ مینک دیاب  راک  هچ  دوش ، یم  شخپ  هنارت )  ) مارح یقیسوم  ام  ۀناخ  رد  هک  یتروص  رد 

خساپ

رگا دینک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننز ، یم  تسد  راک  نیا  هب  هک  ار  نانآ  دینک و  يریگولج  نآ  شخپ  زا  دیاب  دیراد ، تردق  رگا 
یم شخپ  مارح  یقیـسوم  هک  لحم  نآ  رد  دیاب  طقف  دیرادن و  يا  هفیظو  دنهد ، یمن  رثا  بیترت  امـش  فرح  هب  هک  نیا  ای  دیرادن ، تردق 
امش هتسیاش  بوخ و  راتفر  لامعا و  دش . دهاوخ  عقاو  رثؤم  لاعتم  دنوادخ  کمک  اب  دینک ، تحیصن  ار  نانآ  مرن  ینابز  اب  لدتـسم و  دوش ،

. دراد زاب  تشز  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دناوت  یم 

هار زا  مه  دشاب و  رارقرب  ام  یتسود  مه  ات  مینک  هچ  تسیچ ؟ دوش  یمن  تیاعر  یمالسا  نوئـش  هک  يدیدج  ۀسردم  ای  سلجم  رد  ناناوجون  ام  ۀفیظو 
؟ میدرگن رب  دوخ 
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شسرپ

دشاب و رارقرب  ام  یتسود  مه  ات  مینک  هچ  تسیچ ؟ دوش  یمن  تیاعر  یمالسا  نوئش  هک  يدیدج  ۀسردم  ای  سلجم  رد  ناناوجون  ام  ۀفیظو 
؟ میدرگن رب  دوخ  هار  زا  مه 

خساپ

تیاعر اب  رگا  اهدروخرب  هنوگ  نیا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تارکنم ، اب  ندش  وربور  ماگنه  دارفا  فیاظو  نیرت  مهم  زا  یکی 
هارمه یبوخ  ۀجیتن  اب  دنـشاب ، دنبیاپ  دنیوگ ، یم  هچ  نآ  هب  دوخ  هدننک ، تحیـصن  دارفا  زین  دوش ، هارمه  ینتورف  عضاوت و  یمالـسا و  بدا 

مینک هچ  اما  دهدب . ریثأت  لامتحا  صخش  ًالثم  دشاب ، هتشاد  دوجو  فورعم  هب  رما  طیارـش  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دراوم  نیا  رد  دش . دهاوخ 
، دنراد یقالخا  یگدولآ  رظن ، دروم  دارفا  رگا  خساپ : میشاب ؟ ناما  رد  یلامتحا  ياه  بیسآ  زا  مه  میـشاب و  تسود  مه  يدارفا  نینچ  اب  ات 

يارب مزال  تیحالص  تروص ، نیا  رد  دنهد ، یمن  یتیمها  تامرحم  تابجاو و  هب  ای  دنیوگ  یم  ازـسان  شحف و  دنروجف ، قسف و  لها   ً الثم
نایز دوش و  یم  رثأتم  اه  نآ  لمع  زا  هاگآ  دوخان  نوچ  دشاب ، تسود  یلابا  قساف و ال  دارفا  اب  دیابن  ناسنا  مالـسا  رظن  زا  دـنرادن . یتسود 
ندوب ناسنا  ياضتقم  هک  ) دنراد یئزج  ياهاطخ  هکلب  دنشاب ، یمن  دح  نیا  هب  رگا  اما  دنتـسین . دامتعا  لباق  ناتـسود  نآ  یفرط  زا  دنیب . یم 
ۀمادا ای  درک ، دـهاوخن  داـجیا  طـباور  رد  ار  یلکـشم  دـشاب ، هارمه  بدا  تکازن و  تیاـعر  اـب  امـش  رکذـت  رگا  تسا ) ندوب  اـطخلا  زئاـج 

. دش دهاوخ  دب  ياهراک  زا  ناتسود  ینادرگور  بجوم  ناتطابترا 

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رکنم  زا  یهن  يارب   . دنروآ یم  ور  لذتبم  ياه  ملیف  هب  ناناوج  رتشیب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رکنم  زا  یهن  يارب   . دنروآ یم  ور  لذتبم  ياه  ملیف  هب  ناناوج  رتشیب 

خساپ

ریثات نات  نانخـس  تارکذـت و  ات  دـینک  بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  دامتعا  زیچ  ره  زا  لـبق  - 1 دینک :  هدافتـسا  ریز  ياهراک  هار  زا  روظنم  نیدـب 
تقو شزرا  تیمها و  - 3  . دـیوشرکذتم اهنآ  هب  ار  ییاه  ملیف  نینچ  ياشامت  یناور  یحور و  وس  راثآ  اهررـض و  -2  . دشاب هتشاد  يرتشیب 

ياشامت ياج  هب  دینک  هیصوت  - 4  . دییامن قیوشت  قیقحت  هعلاطم و  هب  ار  اهنآ  دـینک و  يروآدایاهنآ  هب  ار  لیـصحت  نارود  رد  صوصخ  هب 
لثم شزرو (  تبثم  راثآ  دـیاوف و  نایب  نمـض  دـننک و  رپ  رگید  داش  ياه  یمرگرـس  شزرو و  اب  ار  ناـشتغارف  تاـقوا  ییاـه ،  ملیف  نینچ 

ياشامت يارب  یفاک  تصرف  هک  دـیهدب  یبیترت   ، مظنم يزیر  همانرب  کی  اب  رگید )  یعمج  هتـسد  ياه  شزرو  لابتوف و  انـش ،  ، يدرونهوک
لیکشت هب  ناناوج  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  يارب  هاگباوخ  هاگشناد و  ییوجشناد  ياه  لکشت  یضعب  کمک  هب  - 5  . دننکن ادیپ  اه  ملیف  نآ 

اب طابترا  ردو  یملع  باذج  ياه  ملیف  زا  ای  دییامن و  مادقا   ... یحیرفت و یملع ،  ياهودراای  یـشزرو و  یگنهرف ،  تاقباسم  يزادنا  هار  و 
 . ; دیراذگب شیامن  هب  هدرک و  هدافتسا  اهنآ  یلیصحت  هتشر 

؟  مهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  نارگید  داشرا  ینید و  روما  رتهب  ماجنا  يارب 

شسرپ

؟  مهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  نارگید  داشرا  ینید و  روما  رتهب  ماجنا  يارب 
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؟  مهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  نارگید  داشرا  ینید و  روما  رتهب  ماجنا  يارب 

خساپ

ینید و ماکحا  هب  لمع  ندش  دنم  تداعس  هار  اهنت  هک  نیا  هب  داقتعا  - 1 تسا :  يرورض  ریز  ياهراکهار  هب  هجوت  ینید  روما  ماجنا  يارب 
يدارفا نینچ  اب  هک  یتروص  رد  بابان (  ناتـسود  زا  ندشادج  نموم و  یناتـسوداب  طابترا  داجیا  اب  دـینک  یعـس  - 2 تسا .  ناـمیا  تیوقت 
یبهذم زکارم  هب  رتشیب  ینید  يدابع و  روما  ماجنا  ياربدینک  یعس  - 3  . دینک تیوقت  دوخ  رد  ار  یهلا  ماکحا  ماجنا  هنیمز  دـیراد )  طابترا 
تابجاو ماجنا  هب  ادتبا  دییامن  یعسدینکن  يور  هدایز  طارفا و  نک  یعـس  يدابع  ياهراک  ماجنا  رد  - 4  . دیورب  ... واه هینیسح  دجسم ، لثم 

دـینک و تسرهف  تسا  مارح  نآ  ماجنا  هک  ییاهراک  نینچمه  دـیهد و  ماجنا  تسا  بجاو  هک  ییاهراک  - 5  . دینک افتکا  تامرحم  كرت  و 
تقو لوا  رد  ار  زامن  دیرادرب و  راک  زا  تسد  زامن  ماگنه  دیتسه  هک  يراکره  لوغشم  دینک  یعس  - 6  .. دینک رورم  ار  تسرهف  نا  زور  ره 
هقدص همیرج  ناونع  هب  دیاب  لوپ  يرادقم  مدادن  ماجنا  عقوم  هب  ای  مدرک  كرت  ار  یبجاو  رگا  هک  دـینک  طرـش  ناتدوخ  اب  - 7  . دیهد ماجنا 
رکشت دنوادخ  زا  دیراذگبرکش و  هدجس  هب  رس  دیهد  ماجنا  ار  دوخ  ینید  هفیظو  دیدش  قفوم  هاگ  ره  - 8 مریگب . هزور  زور  کی  ای  مهدب 

هب -9  . دـنک اطع  امـش  هب  ار  هفیظو  ماجنا  قیفوت  دـنوادخ  هشیمه  هک  دـیهاوخب  وا  زاو  هدرک  اطع  امـش  هب  ار  فیلکت  ماـجنا  قیفوت  هک  دـینک 
مادقا هرابود  دیوشن  سویام  دـیدشن  قفوم  یهاگهگ  رگا  -10 موش .  قفوم  ما  ینید  فیاظو  ماجنا  رد  مناوت  یم  هک  دـینک  نیقلت  ناـتدوخ 

نارگید هجوت  بلج  هک  دنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دناوتب  ناسنا  هکنیا  هتبلا  منک  یـضار  مدوخ  زا  ار  همه  هنوگچ  دـیدومرف  هک  نیا  اما   . دـینک
نیاربانب مینک  یضار  نامدوخزا  ار  دارفا  همه  میناوت  یمن  ام  هک  تسنیا  تیعقاو  یلو  تسا  بوخ  رایسبدنشاب  یـضار  وا  زا  نارگید  دوش و 

میهدنحیجرت دنوادخ  تیاضر  رب  ار  نارگید  تیاضر  هاگ  چـیه  مینک و  یـضار  نامدوخزا  ار  دـنوادخ  مینک  یعـس  هک  تسنیا  هار  نیرتهب 
ام هدرکان  يادـخ  رگا  میهدـن و  ماجنا  ار  ینید  تابجاو  هکنیاای  میوش  هانگ  بکترم  ام  هک  دـنوش  یـضار  ام  زا  دارفا  یـضعب  تسا  نکمم 

لاح نیع  رد  اما  تسین  هتـسیاش  زگره  يراک  نینچ  دـش و  دـهاوخ  مامت  ام  هب  یهلا  بضغ  مشخ و  تمیق  هب  مینک  یـضارار  يدارفا  نینچ 
رد - 2  . دـیراذگب مارتحااهنآ  هب  دیـشاب و  عضاوتم  نارگید  لباقم  رد  - 1 تسا :  رثوم  امـش  هب  نارگید  هقالع  بلج  رد  ياهراکهار  ماـجنا 

لقادح ییاناوت  مدع  تروص  رد  دینک و  کمک  اهنآ  هب  دمآ  شیپ  اهنآ  يارب  یکلـشمرگا  - 3  . دینک مالس  رتدوز  دینک  یعس  ندرک  مالس 
اهنآ يارب  کچوک  ولو  يا  هیده  دیراد  ییاناوت  رگا  - 5  . دیشخببار اهنآ  دینک و  یشوپ  مشچ  نارگید  ياطخ  زا  - 4  . دینک يدردمه  زاربا 

زوسلد و نارگید  هب  تبسن  - 8  . دینک بانتجا  یبصع  دـنت و  ياهدروخرب  زا  - 7  . دـینک دروخرب  ییور  هداشگ  اب  نارگیداب  - 6  . دینک هیهت 
زا نینچمه  نارگید و  زا  يرودو  ربکت  زا  - 10  . دیشاب هتشاد  تکراشم  لزنم  ياهراک  نینچمه  یعامتجا و  ياهراک  رد  - 9  . دیشاب نابرهم 

 . ; دینک زیهرپ  ادج " یبلطاوزنا  يریگ و  هشوگ 

 . دیهد حیضوت  اه  هاگشناد  رد  صوصخب  دشاب -  هتشاددارفا  حورو  نطاب  رد  ریثات  هک  اررکنم -  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شور  نیرتهب 

شسرپ

 . دیهد حیضوت  اه  هاگشناد  رد  صوصخب  دشاب -  هتشاددارفا  حورو  نطاب  رد  ریثات  هک  اررکنم -  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شور  نیرتهب 

خساپ

یملع تیصخش  ياراد  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ   ( 1 هلمج :  زا  تسا  یطیارـش  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  نسح 
ندروآ تسدـب   ( 3 ندومن .  دروخرب  يو  اـب  اـهنآ  بساـنت  هب  لـباقم و  فرط  یناورو  یحور  ياـه  یگژیو  تخانـش   ( 2  . دـشاب یلمع  و 

يو هب  هچنآ  هک  ندـنامهف  صخـش  هب  یفطاع  یقطنم و  نابز  اـب   ( 4 ندرک .  بذـج  ار  وا  اهنآ  هار  زا  لـباقم و  فرط  تبثم  تایـصوصخ 
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ندرک  لمع  گـنهامه  یتالیکـشت و   ( 5 تسوا .  عفن  هب  وا و  دوخ  حـلاصم  اب  هطبار  رد  دوش  یم  هداد  رکذـت 
ياه یگژیو  زا  یکی   . رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف  يایحا   ( 7 هنایماع .  تابصعت  اه و  هقیلس  اه و  يوردنت  زا  يرود   ( 6  . رکنم
رکفت فالخرب  هک  دنک  زاب  اج  نایوجشناد  هژیوب  هعماج و  رد  هلیسم  نیا  دیاب  ینعی  تسا ×  یناگمه )  تراظن  لصا (  مالـسا  یتیبرت  ماظن 
تسا كرتشم  تشونرس  ياراد  یتما  هعماج و  ره  اریز  دنلووسم × رگیدکی  هب  تبسن  همه  یمالـسا  هعماجرد  یبرغ  هتخیـسگ  ماجل  يدازآ 

رفن و کی  فارحنا  اب  نینچمه   . دش دنهاوخ  قرغ  همه  دنک  خاروس  ار  نآ  یـسک  يا  هشوگ  رد  رگا  هک  دنا  یتشک  کی  نارفاسم  دـننام  و 
ار نآ  دـیاب  دـشاب  هعماج  تداعـس  هب  رـضم  درف  يدازآ  هک  اـج  نآ  دـش و  اوخ نوگرگد  یمالـسا  هعماج  لـک  تشونرـس  نآ  شرتسگ 

 . ; تخاس دودحم 

؟  تسیچ هاگشناد  رد  تارکنم  ربارب  رد  ناسنا  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ هاگشناد  رد  تارکنم  ربارب  رد  ناسنا  هفیظو 

خساپ

نـشور يرگنـشور و  دراد ، ترورـض  هچنآ  امـش  دروـم  رد  یلو  تسا ،  بجاو  ریثاـت  لاـمتحا  تروـصرد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ار یمدآ  لذتبم  ياه  هنارت  هکنیا  حیضوت  و  دارفا ، يور  رب  يدرف  ییانبریز و  راک  اب  دینک  یعسدیاب  تساهنآ .  يارب  ماکحا  هفـسلف  نتخاس 

هدامآ یهلا  ماکحا  شریذپ  يارب  ار  نانآ  دراذـگ ، یم  یمدآ  شنیب  قالخا و  ناور و  رد  هک  یتاریثات  ریاس  زین  دـنک و  یمن  توعد  ریخ  هب 
زا و  `љș عم هـب  رما  بـتارم  دــیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد   . دــشاب امــش  راکددــم  راــی و  هار  نـیا  رد  دــنوادخ   . دــینک

طابترا ندرک  مک  هچ  نانچ  دشن ، عقاو  رثوم  اه  هار  نیا  رگاو  درک  ییامنهار  داشرا  تحیصن و  راتفگ و  اب  دیاب  ادتبا  رد   . دوش ياعررکنم
هاگـشناد لووسم  تاماقم  هب  ار  بتارم  دـیناوت  یم  ، دـشن عقاو  رثوم  کی  چـیه  هچ  نانچ  دوش و  مادـقا  هار  نآ  زا  دـشاب ، رثوم  نآ  عطق  ای  و 

.; دوش یم  طقاس  امش  زا  فیلکت  ، دوبن نکمم  روما  نیا  زا  کی  چیه  رگا  دننک و  يریگولج  ناشدوخات  دیهد  عالطا 

؟ روطچ دشاب  هتشادن  هدیاف  رگا  نیلویسم ،  هب  شرازگ  ای  تحیصن  درک ، دیاب  راک  هچ  صخش  کی  زا  هانگ  ندید  تروص  رد 

شسرپ

؟ روطچ دشاب  هتشادن  هدیاف  رگا  نیلویسم ،  هب  شرازگ  ای  تحیصن  درک ، دیاب  راک  هچ  صخش  کی  زا  هانگ  ندید  تروص  رد 

خساپ

دیناوتب هداوناـخ )  قیرط  زا  ـالثم  میقتـسم (  ریغ  روطب  هچ  ناـنچ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  بجاو  رکنم  زا  یهن  ریثاـت  لاـمتحا  تروص  رد 
 . ; دینک شرازگ  دیناوت  یم  تسا  يریگیپ  لباق  هک  يداح  لیاسم  تسا .  رتهب  دینک  افیا  دراوم  نیا  رد  يداشرا  شقن 

؟ درکن یهن  ار  وا  ناوت  یم  نامهم  تمرح  ظفح  رطاخ  هب  دنک ، تبیغ  ناسنا  لزنم  رد  یسک  رگا 

شسرپ

؟ درکن یهن  ار  وا  ناوت  یم  نامهم  تمرح  ظفح  رطاخ  هب  دنک ، تبیغ  ناسنا  لزنم  رد  یسک  رگا 
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خساپ

هب رما  هدرک ، لمع  رگید ، لزنم  رد  هچ  دـشاب و  ناـسنا  دوخ  لزنم  رد  هچ  دـنک ، یم  تبیغ  هک  یـسک  ربارب  رد  دوخ  هفیظو  هب  دـیاب  ناـسنا 
. دنامب ظوفحم  هانگ  زا  هک  دشاب  نیا  هتسیاش  نامهم ، تمرح  قح و  اسب  هچ  دهد . ماجنا  نآ ، طیارـش  تیاعر  اب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

تبیغ یقالخا  لئاذر  تیبرت  قال و  ـ خا 2050 ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ تسا مزال  رتیدج  دروخرب  دنشکن ، دوخ  لامعا  زا  تسد  زین  داشرا  اب  دنشاب و  هتشاد  عرش  فالخ  ياهراتفر  هداوناخ  ياضعا  هک  یتروص  رد  ایآ 

شسرپ

رتیدـج دروخرب  دنـشکن ، دوخ  لامعا  زا  تسد  زین  داشرا  اب  دنـشاب و  هتـشاد  عرـش  فالخ  ياهراتفر  هداوناخ  ياضعا  هک  یتروص  رد  اـیآ 
؟ تسا مزال 

خساپ

عطق ردـپ - ردام و  صوصخب  هداوناـخ -  اـب  تسین  مزـال  دـشابن ، داـسف  هنتف و  زا  یـسرت  هک  یتروص  رد  هللا )) همحر  )) ینیمخ ماـما  رظن  هب 
ریثأت تحت  هک  مینک  یعـس  دیاب  يرآ  درکن  دروخرب  نانآ  اب  تنوشخ  اب  دومن و  داشرا  تحیـصن و  ار  نانآ  دـیاب  مه  زاب  هکلب  دوش ; هطبار 

نیدـلاو هب  هک  میدومن  هیـصوت  ناسنا  هب  ام  ;و  میناوخ «  یم  نینچ  نآرق  زا  يا  هیآ  رد  میریگن . رارق  عرـش  فالخ  بلاطم  هب  ناـنآ  توعد 
. نکن تعاطا  يزروب  كرـش  دنوادخ )  ) نم هب  يرادن  شناد  نآهب  وت  هک  يزیچ  نآ  رد  هک  دندومن  شـشوک  نانآ  رگا  دنک و  یکین  دوخ 

هیآ توبکنع ، هروس   - 1 1 ـــــــــــــــــــــ ) .) درک مهاوخ  ربخ  اب  دینک ، یم  لمع  هچنآ  زا  ار  امش  سپ  تسا  نم  يوس  هب  امـش  تشگزاب 
2361ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  ( ـ 2360 ـ . 7

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هویش  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هویش  نیرتهب 

خساپ

نیرت قیقد  نیرتفیرش و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  نیرتگرزب  زا  دنیامرف " : یم  هطبار  نیمه  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح 
فورعم و هب  رما  نآ  دـشاب ، بهذـم  نارـس  نید و  ياملع  زا  یهان  رمآ و  رگا  هژیوب  اهنآ  نیرت  نیـشنلد  ریثأت و  رظن  زا  اهنآ  نیرت  دـیدش  و 

هکلب رکنم  زا  و  دـشاب ، هدرک  نت  هب  ار  بحتـسم  هچ  بجاو و  هچ  فورعم  سابل  دوخ  هک  دوش  رداص  صخـش  زا  هک  تسا  يرکنم  زا  یهن 
دشاب و هتـسارآ  تفرعم  لها  ءایبنا و  قالخا  هب  هک  دشاب  یـسک  و  دشاب ) رکنم  كرات  فورعم و  هب  لماع  دوخ  ینعی   ) دشاب رود  هورکم  زا 

هچنآ هب  هجوت  اب  ( 1 ... ") دننک ادتقا  وا  هب  مدرم  دشاب و  یهان  رمآ و  شقالخا  شور و  لمع و  اب  ات  دشاب  رودب  ایند  لها  نانادان و  قالخا  زا 
ماجنا ار  اهفورعم  لمع  هکنیا  نمض  هک  تسناد  یلمع  یلوق و  رکذت  نیب  عمج  ریثأت  ثیح  زا  ار  هویـش  نیرتهب  ناوت  یم  دوب  ترابع  نیا  رد 
يارب هریغ . بسانم و  دروخرب  قالخا و  زا  رکذـت  طئارـش  تیاعر  اـب  میهد و  شرتسگ  ارنآ  لـمع  ناـمه  کـمک  هب  زین  ناـبز  اـب  میهد  یم 

. دوــش هــعجارم  هلیـــسولا  ریرحت  فیرـــش  باـــتک  هــب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هــب  رما  ثــحبم  هــب  دراد  ترورـــض  رتــشیب  حیـــضوت 
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ص هر ، )  ) ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـیبت ،  ( 1  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
240

. دییامرف نایب  ار  هاگشناد  عامتجا و  طیحم  رد  هضیرف  نیا  هب  لمع  ةوحن  ياهتوافت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀضیرف  ماجنا  یگنوگچ 

شسرپ

ناـیب ار  هاگـشناد  عاـمتجا و  طـیحم  رد  هضیرف  نیا  هب  لـمع  ةوـحن  ياـهتوافت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ۀـضیرف  ماـجنا  یگنوـگچ 
. دییامرف

خساپ

فلتخم ياهناکم  نیب  یقرف  تسا و  یلک  بتارم  نیا  هک  دـناهدش  لـئاق  ار  یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةوحن  رد  راوگرزب  ءاـهقف 
، دوش عقاو  رترثؤم  یصاخ  ةویش  ای  دشاب و  هتشاد  يرتشیب  ریثأت  هبترم  کی  تسا  نکمم  صاخ  طیارش  رابتعا  هب  نکلو  تسین  تهج  نیا  زا 

یـسک هچ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  : " دنیامرف یم  تسیچ  تارکنم  اب  دروخ  رب  ةویـش  نیرتهب  هکنیا  لاؤس  هب  خساپ  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 
ـ  تسا ینابز  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریثأت  دینکن  بجعت  تسا ـ  نابز "  " دینک دروخرب  دیهاوخب  امـش  رگا  دـنک ، دروخرب  دـهاوخب 

هتبلا رکنمزا . یهن  فورعم و  هب  رما  ماهتفگ  هک  تسا  لاس  دـنچ  نم  تسا . رتشیب  اهتموکح  نیدالوپ  تبثم  تاریثأت  زا  دریگب ـ  ماجنا  رگا 
هک ار  يرکنم  دینک . هبرجت  دـنکیمن ؛ رثا  ارچ  اقآ  دـنیوگ  یم  دـننکیمن ، هبرجت  همه  دـننکیمن . همه  اما  دـننک ؛ یم  ار  راک  نیا  يا  هدـع 

: دییوگب هملک  کی  دینکب ؛ ینارنخـس  رکنم  نآ  عفر  يارب  امـش  ای  دشاب و  هدنزگ  نابز  تسین  مه  مزال  ًالـصا  دیهد . رکذت  نابز  اب  دیدید ،
دناوت یم  یک  دیوگب ؛ مهاجنپ  رفن  دیوگب ، مهد  رفن  دـیوگب ، موس  رفن  دـیوگب ، مود  رفن  دـییوگب ، امـش  تسا . رکنم  نیا  ردارب ! مناخ ! اقآ !

یلاح رد  دیایب ؛ رکنم  یضعب  رظن  هب  تسا  نکمم  ییاهزیچ  دیـسانشب . دیاب  ار  رکنم  نم ! نازیزع  میوگب  امـش  هب  هتبلا  دهدب ؟ همادا  ار  رکنم 
هتـشاد دوج  ریثأت و  لامتحا  دیاب  هک  دناهتفگ  یـضعب  تسا  رکنم  نیا  دینادب  دیاب  ًاعقاو  دیـسانشب . ار  رکنم  فورعم و  دیاب  دشابن . رکنم  هک 

فرح هتبلا  هک  دنی  اهنآ  نیطالـس . اهدنمتردق و  ردلق ، ياهتموکح  دزن  رد  رگم  تسا ؛ یعطق  اج  همه  ریثأت  لامتحا  میوگ  یم  نم  دشاب .
نیرتهب هک  دش  نیا  نم  خساپ  نیاربانب ، دراد . رثا  فرح  مدرم ، يارب  ارچ . مدرم  يارب  اما  دنکیمن ؛ رثا  دوریمن و  ورف  ناششوگ  هب  باسح 

نیرتگرزب زا  : " دـنیامرف یم  هتـشاد و  نآ  رب  دـیکأت  مه  ینیمخ ( ماما  ترـضح  تسا ". نابز "  " دـیدرک لاؤس  نم  زا  هک  امـش  يارب  شور 
فورعم و هب  رما  نآ  اهنآ ـ  نیرتنیشنلد  ریثأت و  رظن  زا  اهنآ  نیرتدیدش  نیرتقیقد و  نیرتفیرش و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم 

هکلب رکنم  زا  دـشاب و  هدرک  نت  هب  ار  بحتـسم  هچ  بجاو و  هچ  فورعم  سابل  دوخ  هک  دوش  رداص  یـصخش  زا  هک  تسا  يرکنم  زا  یهن 
زا دشاب و  هتسارآ  تیونعم  لها  ءایبنا و  قالخا  هب  هک  دشاب  یـسکو  دشاب ) رکنم  كرات  فورعم و  هب  لماع  دوخ ، ینعی   ) دشاب رود  هورکم 

." دننک ادتقا  وا  هب  مدرم  دشاب و  یهان  رمآ و  شقالخا  شور و  لمع و  اب  ات  دشاب  رودب  ایند  لها  نانادان و  قالخا 

؟ تسا هنوگچ  يزورما  ۀعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  يزورما  ۀعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ
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ۀعماج رد  تسا  هدوب  ناـماما  اـیبنا و  نوچ  یگرزب  ناحلـصم  ۀحولرـس  تسا و  مالـسا  تاـعورف  نیرتمهم  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما 
ادـتبا هک  تسا  مدرم  ۀـمه  طسوت  بجاو  نیا  ندرک  ریگارف  هب  طونم  مهم  نیا  رد  قیفوت  اما  دوشیم  ارجا  یئزج  يدرف و  تروص  هب  زورما 

هب رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ناکراو  تابجاو  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  دننک . بجاو  نیا  هب  مادقا  سپـس  دنـسانشب و  ار  نآ  قیداصم  دیاب 
شزوـمآو میلعت  ثحب  کـی  نآ  ندرک  یناـگمه  يارب  سپ  دوـش .  هتخانـش  رکنمو  فورعم  دـیاب  هـکنیا :  هـلمج  زا  تـسا  هدـمآ  لیـصفت 

شزومآو دنتـسه  نویناحور  دنـشاب  رثؤم  اهـشزومآ  نیا  رد  دنناوت  یم  هک  یناسک  هلمج  زا  نآ  هب  مادـقا  رد  اّما  میراد .  ار  رکنمو  فورعم 
یم دنتسه  طابترا  رد  مدرم  مومع  اب  هک  ییاهداهن  همهو  اه  هناسر  دجاسم ،   ، اه هعمجزامن  یمسر ،  سورد  رد  نآ  نداد  رارق  اب  شرورپو 
دیاب اذل  دوش .  یم  رت  تخـس  نآ  تسکـشو  هدـش  رت  يوق  دـشاب  رت  ناهنپ  هچره  نمـشد  یلک  روطب  دنـشاب .  هتـشاد  يرثؤم  شقن  دـنناوت 

دنتسه اهشزومآ  نیمه  دنمزاین  اهنآ  صیخشت  رد  مدرم  هک  دریذپ  یم  تروص  بالقنا  اب  اه  ینمشد  زا  يرس  کی  درک .  یفرعم  ار  نمشد 
 . دوب یگنهامه  نیا  گنج  هلئـسم  رد  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  مدرم  اب  هناـگ  هس  ياوق  ناـیم  یگنهاـمه  کـی  دـیاب  هضیرف  نیا  يارجا  ردو  . 

یضعب لباقم  رد  یمومع  تکرح  رگا  هک  تسین  يا  هنوگب  عضو  تسا و  یگنهامه  نیا  مدع  فورعمو  رکنم  یفرعم  زا  دعب  هدمع  لکشم 
مدرم یتقو  هک  تسا  ییاهشزومآ  يرـس  کی  هب  زاین  دوش .  تیامح  نآ  زاو  دشاب  هتـشاد  یـصخشم  هاگیاج  تفریذپ ،  تروص  تارکنم ، 
یثنخ ار  رگیدکی  اهورینو  دشابن  بسانم  لابقتسا  رگا  دنـشاب .  گنهامه  تاماظتنا و ...  لثم  لوئـسم  ياهورین  دنوش  یم  توعد  نادیم  هب 

 ، یبهذم ياهلکـشت  دننام  رتکچوک  ياه  هعومجم  دیاب  مومع  تکرـش  يارب  دـنوش .  یمن  قفوم  دـننک  لامها  دوخ  تیلوئـسم  رد  ای  هدرک 
لواو دـشاب  هتـشاد  دوجو  ماهبا  هار  نیا  رد  رگا  دـننک .  مادـقا  يرتگرزب  اه ي  هعومجم  نآ  زا  دـعبو  دـننک  تیقفوم  ساـسحا  اـه  یجیـسب 

یمومع تکرح  کی  دـنرواین  تسدـب  یبولطم  جـیاتن  هدـش  فقوتم  دـنوش ،  یم  بوسحم  زاتـشیپ  ياهورینو  دـنراد  یگدامآ  هک  یناسک 
رد دننیب  یم  مّهم  رما  نیا  هب  ار  دوخ  ربهر  توعد  یتقو  مدرم  اریز  تسا  ییارجا  نیلوئسم  هجوتم  رتشیب  لاکشا  نیا  هتبلا  دریگ .  یمن  لکش 

فورعم هب  رما  هب  فظوم  ار  هعماـج  کـی  داـحآ  همه  یتقو  دـنیامرف " :  یم  هنیمز  نیار  يربهر د  مظعم  ماـقم  دـنوش .  یم  رـضاح  هنحص 
؟  دشاب رکنم  زا  یهانو  ریخو  فورعم  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  همه  تسا  نکمم  تقو  هچ  تسانعم ؟  هچ  هب  نیا  دننک ،  یم  رکنم  زا  یهنو 

مامتهاو دنـشاب  هتـشاد  راک  هعماج  ياهراک  هب  دـیاب  همه  دنـشاب .  هتـشاد  روضح  یعقاو  يانعم  هب  روشک  لئاسم  نتم  رد  همه  هک  تقو  نآ 
تسا یمومع  يراکمهو  روضح  تراظن ،  يانعم  هب  نیا  دنشاب .  سانش  رکنمو  سانش  فورعم  دیاب  همه  دنـشاب .  هاگآ  دیاب  همه  دنزروب . 

هلیـسوب مه  نآ  دودحم  هریاد  کیرد  ار  فورعم  هب  رما  ام  رگا  ّالاو  تسانعم .  نیا  هب  فورعم  هب  رما  تسا .  همه  رد  الاب  تفرعم  ینعم  هب  ، 
دب ياـهنز  هب  تبـسن  دـعب  هب  نیا  زا  تسا  رارق  ناریا  رد  هک  دـنک  یـشاپمس  شدوخ  تاـغیلبت  رد  مه  نمـشدو  مینکب  ینادـنز  موـلعم  دارفا 
هب زیچ  همه  ماوق  هک  ار  تمظع  نیا  هب  بجاو  نیا  هک  تسا  نیا  فورعم  هب  رما  يانعم  ایآ  تسین  حیحص  نیا  دوشب ،  لمع  روجنیا  باجح 

نیا تسین ؟  تسرد  ًالثم  ناشباجح  عضو  هک  نز  رفن  دنچ  هب  تبسن  مه  نآ  نارهت .  ياهنابایخ  رد  دودحم  هریاد  کی  رد  دنروایب  تسوا ، 
هزادـنا کی  اهفلخت  تس .  اـهفرح  نیا  زا  رتـالاب  هیـضق  ریخ ،  هعماـج ؟  نوگاـنوگ  ياـه  هنحـص  رد  نمؤم  ياـهورین  روضح  ياـنعم  تسا 

ان دنک .  یم  تسـس  ار  ماظن  ياه  هیاپ  هک  تسا  یمئارجو  اهفلخت  اهفلخت ،  نیرتالاب  تسینيدرف .  ياهفلخت  اهنت  اهفلخت  تسین .  روجکیو 
هدافتسا ءوس  صالخا ،  اب  نمؤم و  ياهناسنا  ندرک  هارمگ  تسار ،  هار  نداد  ناشن  جک  راودیما ،  ياهلد  ندرک  سویأم  مدرم ،  ندرکدیما 

ندـش هدایپو  یمالـسا  ماکحا  اـب  ندرک  تفلاـخم  نمـشد ،  هب  ندرک  کـمک  یمالـسا ،  هعماـج  رد  نوگاـنوگ  لاوحاو  عاـضوا  زا  ندرک 
تروص هب  ار  داسف  ات  دننک  یم  شالت  ییاهتسد  زورما  تسا .  مهم  ياهرکنم  نمؤم ،  لسن  ندناشک  داسف  هب  يارب  شالت  مالـسا ،  تاررقم 
اهناوج نیب  رد  نمـشد  تیاده  ابو  یکهورگ  ياهلکـش  هب  دـینک )  هدـهاشمو  دـیمهفبو  دـینیبب  نابایخ  رد  امـش  هکروجنآ  هن   ) سوسحم ان 

 . تسا يداصتقا  مهو  یـسایس  مه  یقالخا ،  مه  تارکنم ، تسا .  تارکنم  اهنیا  دنناشکب ،  یتوافت  یبو  داسف  هب  ار  اهرـسپ  دننک ،  جـیورت 
رد مه  فیرش  دنمراک  کی  دنک .  رکنم  زا  یهن  ملعو  سرد  طیحم  رد  دناوت  یم  مه  وجشناد  کی  تسا .  رکنم  زا  یهن  ياج  مه  اج  همه 
مه دنمرنه  کی  دنک .  رکنم  زا  یهن  دناوت  یم  دوخ  راک  طیحم  رد  مه  نمؤم  بساک  کی  دنک .  رکنم  زا  یهن  دـناوت  یم  دوخ  راک  طیحم 
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هب رماو  رکنم  زا  یهن  لـماوع  نیرتـمهم  زا  یکی  فلتخم  ياـهطیحم  رد  نویناـحور  دـنک .  رکنم  زا  یهن  دـناوت  یم  دوـخ  يرنه  لـیاسو  اـب 
هک تسین  روجنیا  تسا ،  همه  راک  ، راک نیا  درک .  دودحم  کچوک  ياه  هریاد  رد  ار  یهلا  گرزب  بجاو  نیا  دوش  یمن  دنتسه .  فورعم 

ماـیپ رد  نم  دراد .  يا  هفیظو  یـسک  ره  هتبلا  تسا .  همهراـک  دـشاب ،  رگید  ياـهورین  اـی  حلـسم  ياـهورین  لـثم  یـصاخ  هدـع  صوصخم 
سک ره  دننک .  ادـیپ  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دـیاب  فلتخم  ياهرـشق  هک  مدرک  ضرع  دـش  رـشتنم  هک  يرکـشت 

 ، دیـسانش یم  ار  مادکو  دیتسیابو  دینکب  تمواقم  دیناوت  یم  رکنم  مادک  لباقم  ردو  دینکب  رکنم  زا  یهن  دیاب  اجک  هکنیا  دراد .  یهاگیاج 
نایب مدرم  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  تیفیک  دـننک .  ییامنهارو  تیادـهار  مدرم  دـیاب  نید  ياملع  هتبلا  تسا .  یمدرم  راک  راـک ،  تسا .  مهم 

 - ص 27 يربهر ،  مظعم  ماقم  تیالو ،  رثوک  ( 1 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )  . "  ) دنهدب حرش  اهنآ  يارب  ار  رکنمو  دننک 
دراد دوجو  هضیرف  نیا  ندش  یلمع  يارب  یعناوم  هک  درک  فارتعا  دیاب  تسا ؟  یسک  هچریصقت  یگنهامهان  نیا  دوش  هدیسرپ  رگا  اّما   26

زا ار  یتشادرب  مادک  رهو  دننک  یم  هئارا  فلتخم  ياهرظن  هعماج  حالـصا  ياهـشور  رد  هک  تسا  فلتخم  ياهحانجو  طوطخ  دوجو  نآ  و 
حاـنج نیا  بولطماـن  رایـسب  جـیاتن  زا  یکی  تسین .  دـشاب ،  نیلوئـسم  همه  رد  دـیاب  هک  يربـهر  زا  تیعبت  نآو  دـننک  یم  هئارا  دوخ  شیپ 

زا هک  دوش  یم  حرطم  يربهر  طخ  لباقم  رد  اهرظنو  ءارآ  فالتخا  ردقنآ  يدازآ و ...  ثحب  لثم  درادن  مه  یسایس  هبنج  طقف  هک  اهیدنب 
نآ يارجاو  هضیرف  نیا  ساـسا  رد  اـهنآو  دـنک  یم  تیارـس  یتلود  نیلوئـسم  هب  یتقو  عناـم  نیا  تسا .  هضیرف  نیا  ییارجا  یـساسا  عناوم 

تاجن هار  دوش و  یم  یهلا  هضیرف  نیا  ندنام  نیمزرب  ببس  نیا  دنتسه  التبم  تارکنم  يرایـسب  هب  دوخ  اهنآ  زا  یـضعب  ای  دننک  یم  دیدرت 
هّیور و تدـحو  ظـفحو  ناـشیا  رماوا  يارجاو  ندوب  يربـهر  ناـمرف  هب  شوـگو  یـسایس  تاـفالتخاو  ءارآ  تتـشت  زا  نتـشادرب  تسد  مه 

 . تسا یّلم  تدحو 

؟ تسا هنوگچ  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مدرم  داحآ  هفیظو 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مدرم  داحآ  هفیظو 

خساپ

ۀعماج رد  تسا  هدوب  ناـماما  اـیبنا و  نوچ  یگرزب  ناحلـصم  ۀحولرـس  تسا و  مالـسا  تاـعورف  نیرتمهم  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما 
ادـتبا هک  تسا  مدرم  ۀـمه  طسوت  بجاو  نیا  ندرک  ریگارف  هب  طونم  مهم  نیا  رد  قیفوت  اما  دوشیم  ارجا  یئزج  يدرف و  تروص  هب  زورما 

هب رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ناکراو  تابجاو  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  دننک . بجاو  نیا  هب  مادقا  سپـس  دنـسانشب و  ار  نآ  قیداصم  دیاب 
شزوـمآو میلعت  ثحب  کـی  نآ  ندرک  یناـگمه  يارب  سپ  دوـش .  هتخانـش  رکنمو  فورعم  دـیاب  هـکنیا :  هـلمج  زا  تـسا  هدـمآ  لیـصفت 

شزومآو دنتـسه  نویناحور  دنـشاب  رثؤم  اهـشزومآ  نیا  رد  دنناوت  یم  هک  یناسک  هلمج  زا  نآ  هب  مادـقا  رد  اّما  میراد .  ار  رکنمو  فورعم 
یم دنتسه  طابترا  رد  مدرم  مومع  اب  هک  ییاهداهن  همهو  اه  هناسر  دجاسم ،   ، اه هعمجزامن  یمسر ،  سورد  رد  نآ  نداد  رارق  اب  شرورپو 
دیاب اذل  دوش .  یم  رت  تخـس  نآ  تسکـشو  هدـش  رت  يوق  دـشاب  رت  ناهنپ  هچره  نمـشد  یلک  روطب  دنـشاب .  هتـشاد  يرثؤم  شقن  دـنناوت 

دنتسه اهشزومآ  نیمه  دنمزاین  اهنآ  صیخشت  رد  مدرم  هک  دریذپ  یم  تروص  بالقنا  اب  اه  ینمشد  زا  يرس  کی  درک .  یفرعم  ار  نمشد 
 . دوب یگنهامه  نیا  گنج  هلئـسم  رد  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  مدرم  اب  هناـگ  هس  ياوق  ناـیم  یگنهاـمه  کـی  دـیاب  هضیرف  نیا  يارجا  ردو  . 

یضعب لباقم  رد  یمومع  تکرح  رگا  هک  تسین  يا  هنوگب  عضو  تسا و  یگنهامه  نیا  مدع  فورعمو  رکنم  یفرعم  زا  دعب  هدمع  لکشم 
مدرم یتقو  هک  تسا  ییاهشزومآ  يرـس  کی  هب  زاین  دوش .  تیامح  نآ  زاو  دشاب  هتـشاد  یـصخشم  هاگیاج  تفریذپ ،  تروص  تارکنم ، 
یثنخ ار  رگیدکی  اهورینو  دشابن  بسانم  لابقتسا  رگا  دنـشاب .  گنهامه  تاماظتنا و ...  لثم  لوئـسم  ياهورین  دنوش  یم  توعد  نادیم  هب 
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 ، یبهذم ياهلکـشت  دننام  رتکچوک  ياه  هعومجم  دیاب  مومع  تکرـش  يارب  دـنوش .  یمن  قفوم  دـننک  لامها  دوخ  تیلوئـسم  رد  ای  هدرک 
لواو دـشاب  هتـشاد  دوجو  ماهبا  هار  نیا  رد  رگا  دـننک .  مادـقا  يرتگرزب  اه ي  هعومجم  نآ  زا  دـعبو  دـننک  تیقفوم  ساـسحا  اـه  یجیـسب 

یمومع تکرح  کی  دـنرواین  تسدـب  یبولطم  جـیاتن  هدـش  فقوتم  دـنوش ،  یم  بوسحم  زاتـشیپ  ياهورینو  دـنراد  یگدامآ  هک  یناسک 
رد دننیب  یم  مّهم  رما  نیا  هب  ار  دوخ  ربهر  توعد  یتقو  مدرم  اریز  تسا  ییارجا  نیلوئسم  هجوتم  رتشیب  لاکشا  نیا  هتبلا  دریگ .  یمن  لکش 

فورعم هب  رما  هب  فظوم  ار  هعماـج  کـی  داـحآ  همه  یتقو  دـنیامرف " :  یم  هنیمز  نیار  يربهر د  مظعم  ماـقم  دـنوش .  یم  رـضاح  هنحص 
؟  دـشاب رکنم  زا  یهانو  ریخو  فورعم  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  همه  تسا  نکمم  تقو  هچ  تسانعم ؟  هچ  هب  نیا  دـننکیم ، رکنم  زا  یهنو 

مامتهاو دنـشاب  هتـشاد  راک  هعماج  ياهراک  هب  دـیاب  همه  دنـشاب .  هتـشاد  روضح  یعقاو  يانعم  هب  روشک  لئاسم  نتم  رد  همه  هک  تقو  نآ 
تسا یمومع  يراکمهو  روضح  تراظن ،  يانعم  هب  نیا  دنشاب .  سانش  رکنمو  سانش  فورعم  دیاب  همه  دنـشاب .  هاگآ  دیاب  همه  دنزروب . 

هلیـسوب مه  نآ  دودحم  هریاد  کیرد  ار  فورعم  هب  رما  ام  رگا  ّالاو  تسانعم .  نیا  هب  فورعم  هب  رما  تسا .  همه  رد  الاب  تفرعم  ینعم  هب  ، 
دب ياـهنز  هب  تبـسن  دـعب  هب  نیا  زا  تسا  رارق  ناریا  رد  هک  دـنک  یـشاپمس  شدوخ  تاـغیلبت  رد  مه  نمـشدو  مینکب  ینادـنز  موـلعم  دارفا 
هب زیچ  همه  ماوق  هک  ار  تمظع  نیا  هب  بجاو  نیا  هک  تسا  نیا  فورعم  هب  رما  يانعم  ایآ  تسین  حیحص  نیا  دوشب ،  لمع  روجنیا  باجح 

نیا تسین ؟  تسرد  ًالثم  ناشباجح  عضو  هک  نز  رفن  دنچ  هب  تبسن  مه  نآ  نارهت .  ياهنابایخ  رد  دودحم  هریاد  کی  رد  دنروایب  تسوا ، 
هزادـنا کی  اهفلخت  تس .  اـهفرح  نیا  زا  رتـالاب  هیـضق  ریخ ،  هعماـج ؟  نوگاـنوگ  ياـه  هنحـص  رد  نمؤم  ياـهورین  روضح  ياـنعم  تسا 

ان دنک .  یم  تسـس  ار  ماظن  ياه  هیاپ  هک  تسا  یمئارجو  اهفلخت  اهفلخت ،  نیرتالاب  تسینيدرف .  ياهفلخت  اهنت  اهفلخت  تسین .  روجکیو 
هدافتسا ءوس  صالخا ،  اب  نمؤم و  ياهناسنا  ندرک  هارمگ  تسار ،  هار  نداد  ناشن  جک  راودیما ،  ياهلد  ندرک  سویأم  مدرم ،  ندرکدیما 

ندـش هدایپو  یمالـسا  ماکحا  اـب  ندرک  تفلاـخم  نمـشد ،  هب  ندرک  کـمک  یمالـسا ،  هعماـج  رد  نوگاـنوگ  لاوحاو  عاـضوا  زا  ندرک 
تروص هب  ار  داسف  ات  دننک  یم  شالت  ییاهتسد  زورما  تسا .  مهم  ياهرکنم  نمؤم ،  لسن  ندناشک  داسف  هب  يارب  شالت  مالـسا ،  تاررقم 
اهناوج نیب  رد  نمـشد  تیاده  ابو  یکهورگ  ياهلکـش  هب  دـینک )  هدـهاشمو  دـیمهفبو  دـینیبب  نابایخ  رد  امـش  هکروجنآ  هن   ) سوسحم ان 

 . تسا يداصتقا  مهو  یـسایس  مه  یقالخا ،  مه  تارکنم ، تسا .  تارکنم  اهنیا  دنناشکب ،  یتوافت  یبو  داسف  هب  ار  اهرـسپ  دننک ،  جـیورت 
رد مه  فیرش  دنمراک  کی  دنک .  رکنم  زا  یهن  ملعو  سرد  طیحم  رد  دناوت  یم  مه  وجشناد  کی  تسا .  رکنم  زا  یهن  ياج  مه  اج  همه 
مه دنمرنه  کی  دنک .  رکنم  زا  یهن  دناوت  یم  دوخ  راک  طیحم  رد  مه  نمؤم  بساک  کی  دنک .  رکنم  زا  یهن  دـناوت  یم  دوخ  راک  طیحم 
هب رماو  رکنم  زا  یهن  لـماوع  نیرتـمهم  زا  یکی  فلتخم  ياـهطیحم  رد  نویناـحور  دـنک .  رکنم  زا  یهن  دـناوت  یم  دوـخ  يرنه  لـیاسو  اـب 
هک تسین  روجنیا  تسا ،  همه  راک  ، راک نیا  درک .  دودحم  کچوک  ياه  هریاد  رد  ار  یهلا  گرزب  بجاو  نیا  دوش  یمن  دنتسه .  فورعم 

ماـیپ رد  نم  دراد .  يا  هفیظو  یـسک  ره  هتبلا  تسا .  همهراـک  دـشاب ،  رگید  ياـهورین  اـی  حلـسم  ياـهورین  لـثم  یـصاخ  هدـع  صوصخم 
سک ره  دننک .  ادـیپ  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دـیاب  فلتخم  ياهرـشق  هک  مدرک  ضرع  دـش  رـشتنم  هک  يرکـشت 

 ، دیـسانش یم  ار  مادکو  دیتسیابو  دینکب  تمواقم  دیناوت  یم  رکنم  مادک  لباقم  ردو  دینکب  رکنم  زا  یهن  دیاب  اجک  هکنیا  دراد .  یهاگیاج 
نایب مدرم  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  تیفیک  دـننک .  ییامنهارو  تیادـهار  مدرم  دـیاب  نید  ياملع  هتبلا  تسا .  یمدرم  راک  راـک ،  تسا .  مهم 

یعناوم هک  درک  فارتعا  دیاب  تسا ؟  یسک  هچریصقت  یگنهامهان  نیا  دوش  هدیسرپ  رگا  اّما  ( 1 .‹‹) دنهدب حرش  اهنآ  يارب  ار  رکنمو  دننک 
فلتخم ياهرظن  هعماج  حالصا  ياهشور  رد  هک  تسا  فلتخم  ياهحانجو  طوطخ  دوجو  نآ  دراد و  دوجو  هضیرف  نیا  ندش  یلمع  يارب 

یکی تسین .  دشاب ،  نیلوئـسم  همه  رد  دیاب  هک  يربهر  زا  تیعبت  نآو  دننک  یم  هئارا  دوخ  شیپ  زا  ار  یتشادرب  مادک  رهو  دننک  یم  هئارا 
لباقم رد  اهرظنو  ءارآ  فالتخا  ردقنآ  يدازآ و ...  ثحب  لثم  درادن  مه  یسایس  هبنج  طقف  هک  اهیدنب  حانج  نیا  بولطمان  رایـسب  جیاتن  زا 

رد اهنآو  دنک  یم  تیارس  یتلود  نیلوئسم  هب  یتقو  عنام  نیا  تسا .  هضیرف  نیا  ییارجا  یـساسا  عناوم  زا  هک  دوش  یم  حرطم  يربهر  طخ 
نیا ندـنام  نیمزرب  ببـس  نیا  دنتـسه  التبم  تارکنم  يرایـسب  هب  دوخ  اهنآ  زا  یـضعب  ای  دـننک  یم  دـیدرت  نآ  يارجاو  هضیرف  نیا  ساـسا 
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رماوا يارجاو  ندوب  يربهر  نامرف  هب  شوگو  یـسایس  تافالتخاو  ءارآ  تتـشت  زا  نتـشادرب  تسد  مه  تاـجن  هار  دوش و  یم  یهلا  هضیرف 
 . تسا یّلم  تدحو  هّیور و  تدحو  ظفحو  ناشیا 

دنراد روآ  مرـش  دح  زا  شیب  زاجم و  ریغ  يوگتفگ  ناردارب  اب  دنراد و  بارخ  ياهراک  هب  لیم  دوخ  هک  ینارهاوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 
؟ دننک لمع  رتعیرس  هک  تفرگ  سامت  ینفلت  هرامش  اهناکم و  هچ  هب  ای  درک ؟ لمع  دیاب  هنوگچ 

شسرپ

مرـش دح  زا  شیب  زاجم و  ریغ  يوگتفگ  ناردارب  اب  دنراد و  بارخ  ياهراک  هب  لیم  دوخ  هک  ینارهاوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 
؟ دننک لمع  رتعیرس  هک  تفرگ  سامت  ینفلت  هرامش  اهناکم و  هچ  هب  ای  درک ؟ لمع  دیاب  هنوگچ  دنراد  روآ 

خساپ

يدایز ياهطیرفت  طارفا و  هدـشن و  نییبت  ام  هعماج  رد  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  هنوگنآ  هنافـسأتم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحب 
ریغ يدازآ  اب  زین  رگید  ياهدع  هتخاس و  مهارف  ار  ناناوج  نایـصع  تابجوم  دناهدرک و  يریگتخـس  رایـسب  ياهدـع  تسا  هتفرگ  تروص 

، طیارـش بادآ ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـناهتخادرپ . تارکنم  یـضعب  زا  تیاـمح  عاـفد و  هب  یلمع  روط  هب  عورـشم  ریغ  لوـقعم و 
رما رگا  ( 1 . ) تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  دـیلقت  راوگرزب  عجارم  هیملع  ياـههلاسر  طوبرم و  ياـهباتک  رد  هک  دـنراد  یتاـموزلم  تامدـقم ،
ارنآ یخرب  هنافسأتم  یلو  تشاد  دهاوخ  ار  ریثأت  نیرتشیب  نیرتهب و  دریگ  ماجنا  شدوخ  طیارـش  اب  هعماج  داشرا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

ینابز و رکذـت  دـح  رد  يداـع  دارفا  يارب  طیارـش  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنزاسیم و  هئطخت  ارنآ  یهورگ  دـننکیم و  قاـمچ 
شنت يریگرد و  هنوگره  زا  دریگب و  تروص  تموکح  لماوع  مکاـح و  طـسوت  دـیاب  طـقف  یلمع  هلحرم  رد  دراد و  بوجو  هبنج  یناـسل 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ییارجا  داتس  هک  داد  عالطا  یتموکح  لماوع  هب  ناوتیم  دشابن و  دیفم  تحیصن  رکذت و  رگا  درک و  بانتجا  دیاب 
نیرخآ یماظتنا  ییاضق و  دروخرب  هتبلا  داد . عالطا  اهناتسرهش  تاعالطا  تارادا  ای 113  یماظتنا و  يورین  یماظتنا و  ياههاگساپ  رکنم و 

هچ دوب  دهاوخ  رتراذگریثأت  رایسب  درک  تیاده  ار  یطاخ  دارفا  هنامیمص  هناتـسود و  داشرا  تحیـصن و  قیرط  زا  دناوتب  رگا  تسا و  هلحرم 
لماوع اههشیر و  دیاب  دراد . یفنم  یبیرخت  راثآ  هکلب  تسین  هدنزاس  عفاوم  زا  يرایـسب  اهنت  هن  دنکیم و  یـصاع  ار  دارفا  یکیزیف  دروخرب 

يریگتـسد و یکیزیف و  دروخرب  ات  تسا  رتزاـسراک  رتقفوم و  رایـسب  شور  نیا  درک . شـالت  اـهنآ  يدوباـن  عفر و  رد  درک و  ییاسانـش  ار 
هب رما  رـصنع  ثحبم  يرهطم  دیهـش  ینیـسح  هسامح  باـتک  هب  دـیناوتیم  هلمج  زا  1 ـ ذـخآم : عبانم و  قالـش و ...  نادـنز و  تشادزاـب و 

. دینک هعجارم  ینیسح  تضهن  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

هتسب و ار  دوخ  ياهوم  ًاضرف  هک  يدرف  الثم  هک  نیا  روظنم  دنشاب  هتشاد  ششوپ  ظاحل  زا  یتسردان  رهاظ  دیاش  هک  ناوج  دنچ  دنهاوخب  امش  زا  رگا 
کمم ایآ  دینک  یم  دروخرب  هنوگچ  دیشاب  زامن  شیپ  زین  ناتدوخ  هک  دنیایب  تعامج  زامن  هب  هک  دینک  داشرا  ياهنوگ  هب  ار  دراد  نت  هب  هدیبسچ  سابل 

شسرپ

دوخ ياهوم  ًاضرف  هک  يدرف  الثم  هک  نیا  روظنم  دنشاب  هتشاد  ششوپ  ظاحل  زا  یتسردان  رهاظ  دیاش  هک  ناوج  دنچ  دنهاوخب  امـش  زا  رگا 
هنوگچ دیـشاب  زامن  شیپ  زین  ناتدوخ  هک  دـنیایب  تعاـمج  زاـمن  هب  هک  دـینک  داـشرا  ياهنوگ  هب  ار  دراد  نت  هب  هدـیبسچ  ساـبل  هتـسب و  ار 

؟ دیروایب نوریب  ار  ناتدوخ  سدقم  سابل  دیشاب  رضاح  راک  نیا  يارب  زین  امش  تسا  نکمم  ایآ  دینک  یم  دروخرب 

خساپ
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یمارگ زیزع  امش  هک  نیا  میرکاش . ار  دنوادخ  راذگ و  ساپس  رایسب  دیراد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  راوگرزب  زیزع و  ردارب  امـش  هک  نیا  زا 
زا میتقوشوخ و  رایـسب  دیراد  یم  رب  ماگ  نانیدتم  ریـسم  زا  يادج  يریـسم  رد  نارگید  معز  هب  هک  دیـشیدنا  یم  ناناوج  بذج  بلج و  هب 

. دشاب امـش  يداه  امنهار و  روای و  رای و  ریـسم  نیا  رد  دـیهاوخب  شتمظع  اب  هاگرد  زا  امـش  زین  میبلط و  یم  دادمتـسا  هبترم  الاو  دـنوادخ 
ياهدناوخ و ینید  یهقف و  عبانم  رد  ار  سابل  شـشوپ و  دـح  امتح  دـبال  یتسه  تعامج  هماقا  سدـقم  توسک  رد  الامتحا  هک  زیزع  ردارب 

ششوپ هب  تبسن  ام  هعماج  رد  هک  اهیریگتخس  زا  يرایـسب  تسا و  بجاو  نازیم  هچ  ات  تسا و  ردقچ  درم  يارب  شـشوپ  دح  هک  یناد  یم 
وم و يدـنلب  نینچمه  دوش . یم  هلباقم  نآ  اب  تسا  فرع  فـالخ  نوچ  دریذـپ و  یمن  ارنآ  فرع  درادـن  یعرـش  بوجو  دوش  یم  نارـسپ 

رظن دروم  درف  هک  نادب  دیاب  هلحرم  نیا  رد  نیربانب  تسین  بجاو  زین  رس  يوم  ندرک  هاتوک  هک  نانچمه  تسین  هانگ  مارح و  زین  نآ  نتـسب 
فرع طقف  تسین  راکهانگ  رظن  دروم  درف  هک  نادب  دـیاب  هلحرم  نیا  رد  نیربانب  تسین . بجاو  زین  رـس  يوم  ندرک  هاتوک  تسین  راکهانگ 

هنوگ هب  ینک و  هجوت  تسین  نید  عرش و  فالخ  هک  هچنآ  هب  يرادن  قح  وا  اب  هیلوا  هجاوم  رد  امـش  نیربانب  تسا  هدرکن  تیاعر  ار  هعماج 
همئا زیزع  ناتـسود  نانیدـتم و  بلاق  رد  هک  تسا  یلکـشم  نیا  ینک . درط  ار  وا  ادـتبا  نامه  رد  هولج و  فـالخ  شراـک  هک  ینک  اـقلا  يا 

هب رهاظ  هب  دننک  هجوت  مالسا  تامرحم  تابجاو و  ییانب و  ریز  هدمع و  لیاسم  هب  هکنیا  ياج  هب  دوش و  یم  دهاشم  ناغلبم و ...  تعامج و 
یم تلفغ  لیاسم  تاهما  زا  دننک و  یم  هجوت  دشاب  هریغص  هانگ  تسا  نکمم  یهاگ  تسین و  هانگ  الـصا  یهاگ  هک  ییزج  لیاسم  دارفا و 

هب ندرک  مالـس  دشاب . نیریـش  شوخ و  دروخرب  تقافر و  یتسود و  ناناوج  بلج  بذج و  يارب  راکهار  نیرتهب  دیاش  زیزع ! ردارب  دـننک .
... دیدش و يزاین  هجوتم  رگا  نانآ  هب  ندرک  کمک  و  یسرد و ... تیعضو  زا  ندرک  لاوس  هنامیمص و  یـسرپ  لاوحا  نتفرگ و  مرگ  نانآ ،

بحاص ار  اهنآ  داد و  رارق  میرکت  دروم  ار  نانآ  تشاذـگ . مارتحا  نانآ  هب  درک . شوگ  ار  نانآ  ياـه  لددرد  دـش . قیفر  ناـناوج  اـب  دـیاب 
درک و مـالعا  عـمج  رد  درک و  لابقتـسا  اـهنآ  مکحم  نقتم و  تارظن  زا  تخادرپ و  تروـشم  هب  ناـنآ  اـب  تـسناد و  درخ  مـهف و  كرد و 
وا ات  دوب  یتیعقوم  لابند  دیاب  ًادمعت  هکلب  دش  انتعا  یب  وا  تارظن  هاگدید و  هب  تسا  دـنلب  شیاهوم  هک  نیا  لیلد  هب  دـیابن  درک . ناشقیوشت 

مینک رارقرب  هناقداص  هنامیمص و  هناتـسود و  هطبار  ناناوج  اب  میناوتب  رگا  دوش . حرط  تلیـضف  لامک و  اب  يدرف  ناونع  هب  مینک و  حرطم  ار 
ادیپ يزاس  دننامه  هاگادخ  ان  نامز  رورم  هب  مینک  لیمحت  نانآ  رب  ار  نامدـیاقع  میرادـن  دـصق  میراد و  ناشتـسود  دـننک  ساسحا  نانآ  ات 

ار شدوخ  ياهرایعم  لوصا و  ناسنا  درادن  دوجو  یترورـض  هناتـسود  طابترا  نیا  رد  هتبلا  دوشب  ام  لثم  درک  دهاوخ  یعـس  دش و  دـهاوخ 
اب ناوج  سکعرب  هکلب  دننک . رارقرب  طابترا  وا  اب  اناوج ن  شدوخ  معز  هب  ات  دراذگب  رانک  ار  تیناحور  سدـقم  سابل  ًالثم  دراذـگب . رانک 

هبلط تفریذپ . دهاوخن  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  یلو  دوشب  تسود  وا  اب  تسا  نکمم  درک  دهاوخ  هاگن  ساسا  هیاپیب و  يدرف  هدید  اب  درف  نیا 
يزاب دروآرد و  ار  شـسابل  دنک  يزاب  لابتوف  نانآ  اب  دش  رارق  ًالثم  رگا  دشاب و  تسرد  ناناوج  اب  یلو  دنک  ظفح  ار  شدوخ  یگبلط  دیاب 
دهاوخ وا  یتیـصخش  تابث  هدنهد  ناشن  نیا  دشوپب . ار  شدوخ  سابل  ددرگ و  زاب  شدوخ  یلـصا  توسک  هب  ًاددجم  نآ  زا  سپ  یلو  دـنک 

. دنک یم  دامتعا  هیکت و  وا  هب  ناوج  دوب و 

یمن میتسه و  ارجام  هنوگنیا  دهاش  ینامز  ره  رد  ام  تسا و  هدرک  ادیپ  جاور  يریوصت  هچ  یتوص و  هچ  یقیسوم  ياهراون  ردقنیا  هک  رضاح  لاح  رد 
هدننک کیرحت  ياه  يد  یس  اهراون و  ندید  اهلذتبم و  هنوگنیا  ندینـش  یعقاوم  نینچ  رد  ایآ  درک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  ملع  دوش 

هچ

شسرپ

ارجام هنوگنیا  دهاش  ینامز  ره  رد  ام  تسا و  هدرک  ادـیپ  جاور  يریوصت  هچ  یتوص و  هچ  یقیـسوم  ياهراون  ردـقنیا  هک  رـضاح  لاح  رد 
یس اهراون و  ندید  اهلذتبم و  هنوگنیا  ندینـش  یعقاوم  نینچ  رد  ایآ  درک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  ملع  دوش  یمن  میتسه و 

؟ درک دیاب  هچ  لئاسم  هنوگ  نیا  زا  يریگولج  يارب  دراد و  یمکح  هچ  هدننک  کیرحت  ياه  يد 
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خساپ

نومیم كوخ و  تروص  هب  تمایق  رد  متما  زا  یخرب  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق   " تافارحنا ربارب  رد  مدرم  تلود و  هفیظو 
ربمایپ ( 1"  ) دنراد ار  نآ  تردق  هک  یلاح  رد  رکنم  زا  یهن  زا  يراددوخ  یـصاعم و  ربارب  رد  اهنآ  ندرک  ارادم  رطاخب  دنوش ، یم  روشحم 

ایآ ص" )  ) مرکا ربمایپ  ( 2"  ) تسا نیمز  يور  رد  لوسر  ادـخ و  ۀـفیلخ  دـنکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسک  ص" )  ) مرکا
هک دنتـسه  یناسک  نانآ  دـنروخ ؟ یم  هطبغ  اهنآ  رب  ادهـش  ءایبنا و  تمایق  رد  یلو  دنتـسین ، دیهـش  وربمایپ  هک  یماوقا  هب  مهد  ربخ  ار  اـمش 

هارکا هچنآ  زا  رما و  دراد  تسود  ار  دـنوادخ  هچنآ  هب  ار  اـهنآ  دنتـسه ، ناـنآ  هاوخ  ریخ  نیمز  يور  رد  دـنراد و  تسود  ار  ادـخ  ناگدـنب 
سک همه  رب  هک  تسا  يروما  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هر :)  ) ینیمخ ماما  ترـضح  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ( 3"  ) دننک یم  یهن  دراد 
ظفح ار  نامدوخ  هک  میفلکم  هک  روط  نامه  هک  میفلکم  ام  ۀمه  هن ، يرگید  رب  دـشاب  بجاو  یکی  رب  هک  تسین  يزیچ  کی  تسا ، بجاو 

دییوگب دیابن  امـش  میناوت ، یم  هک  يرادـقم  ره  مینک . توعد  روط  نیمه  ار  نارگید  میتسه  فکلم  رون ، هب  تملظ  زا  مینک  جراخ  مینک و 
نآ اب  ناتهداوناخ ، رد  هک  دـیتسه  نیا  لها  امـش  متـسین ، بارحم  لها  هک  نم  متـسین ، ربنم  لها  هک  نم  متـسین ، بیطخ  هک  نم  بوخ ، هک 

ناسنا رگا  دیفلکم ، امش  رادقم  نیمه  دینزب ، فرح  یناوت  یم  تسه ، امش  قیفر  هک  یـسک  نآ  اب  ناتئایلوا ، اب  ناترتخد و  نآ  اب  ناترـسپ و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ص84 ) ج11 ، رون ، هفیحص  . ) دوشب ادخ  تیصعم  دراذگن ، دریگب ، ار  شیولج  دیاب  دوش ، یم  ادخ  تیـصعم  دید 
رت نیگنـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  نام  هفیظو  روشک  نالوؤسم  ناونع  هب  امـش  نم و  طـقف  تسا ، همه  یمتح  بجاو  رکنم 
هب رما  بجاو  همانزور ، نالف  رد  هلاقم  ات  راهچ  اب  دنراد . هفیظو  مه  مدرم  داحآ  اما  مینک ؛ هدافتـسا  بسانم  لئاسوو  اه  هویـش  زا  دیاب  تسا .

یهن فورعم و  هب  رما  هب  ۀتـسباو  حالـص ، لامک و  دشر و  ماوق و  دوش . یم  طقاس  شیراذگریثأت  شزرا  هن  دتفا ، یم  بوجو  زا  هن  فورعم 
رگا هک  دـینادب  ناتدوخ  ۀـفیظو  امـش  دـشاب و  فورعم  هب  رما  هچنانچ  دراد . یم  هگن  ناوج  هشیمه  ار  ماظن  هک  تساـه  نیا  تسا ؛ رکنم  زا 

. دنام یم  بداش  توارط و  اب  هزات و  رت و  هشیمه  یمالسا  ماظن  نیا  هاگنآ  دینک ، یهن  رکنم  نیا  زا  ار  وا  دیدید ، یصخش  ره  رد  ار  يرکنم 
نیا هن  دینک ؛ رما  وا  هب  دیاب  امش  دنتسه ، مه  الاب  حوطـس  رد  رگا  یتح  دنتـسین ؛ مدرم  ۀماع  ۀقبط  طقف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فرط 
نیا هتبلا  دشاب . العتـسا ء  تلاح  اب  دیاب  یهن  رما و  تسین . تسرد  فرح  نیا  ای  راکنیا  نکن ؛ اقآ ! دـییوگب : دـیاب  دـینک ؛ شهاوخ  وا  زا  هک 

، فورعم هب  رما  لدـم  حور و  هن ، دنـشاب ؛ نایهنم  زا  رتالاب  نأیهان  و  نارومأم ، زا  رتالاب  دـیاب  ًاـمتح  نارمآ  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ءالعتـسا 
دیاب هن ، دینکن ؛ ار  هابتشا  نیا  امـش  منک  یم  شهاوخ  هک  تفگ  دوش  یمن  تسین . عرـضت  اضاقت و  شهاوخ و  لدم  تسا ؛ یهن  رما و  لدم 

، دشاب مه  رتمهم  هدنب  زا  متسه ـ  يریقح  ۀبلط  هک  هدنب  الاح  تسه ـ  یسک  ره  فرط ، ینک ؟ یم  هابتشا  ارچ  نکن ؛ ار  هابتشا  نیا  اقآ ! تفگ 
نآ طیارش  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تجهب : هللا  تیآ  ترـضح  ( 4 . ) دریگیم رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بطاـخم  مه  وا 

یسک ره  تسا و  نید  مارح  لالح و  عرش و  ماکحا  تیاعر  ءانثتسا  نودب  همه  فیلکت  یناگیاپلگ : یفاص  هللا  تیآ  ترضح  تسا . بجاو 
ادـیپ فورعم  ناونع  رکنم  دوشن و  رکنم  فورعم ، ًاجیردـت  هتـساوخان  يادـخ  اـت  دـیامن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوخ  ناوت  قـبط  رب 

یتح مدرم  ۀفیظو  دنک و  يریگولج  داسف  رهاظم  زا  دیاب  دشاب  هتشاد  تیعورـشم  دهاوخب  تلود  هچنانچ  يزیربت : هللا  تیآ  ترـضح  دنکن .
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ینارکنل : لضاف  هللا  تیآ  ترـضح  دـشاب . یم  دوخ  لایع  لها و  ظفح  نارگید و  ییامنهار  تحیـصن و  رودـقملا 

فورعم و هب  رما  مهم  ۀضیرف  يایحا  هب  فظوم  همه  يزاریـش : مراکم  هللا  تیآ  ترـضح  دوش . ماجنا  دیاب  نآ  لحارم  طیارـش و  قبط  رکنم 
بلق تواسق  یقیسوم  عامتسا  ندینش و  . " تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیلکت ، یناتسیس : هللا  تیآ  ترضح  دنتـسه . رکنم  زا  یهن 

شناگدـید درگنیم ، دوخ  ناهانگ  هب  تمایق  رد  یتقو  ناسنا  هک  دیرامـشم  کچوک  ار  یهانگ  چـیه  ص" )  ) مرکا ربمایپ  ( 5"  ) دروآ یم 
(7"  ) دینک هاگن  دیا  هدرک  وا  اب  تفلاخم  تأرج  هک  یسک  هب  دیرگنن ، هانگ  یکچوک  هب  ص" )  ) مرکا ربمایپ  ( 6"  ) دیرگ یم  كرچ 

هک مشک  یم  تلاجخ  یفرط  زا  منک و  هاگن  مرادن  تسود  نم  یلو  دراذگ  یم  وش  هنارت و  راون  میارب  مور  یم  اهنآ  هناخ  هب  تقو  ره  هک  مراد  یتسود 
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مه اعد  هزور و  زامن  لها  وا  مراد  تسود  یلیخ  ینید  یتفرعم و  یقالخا ، رظن  زا  ار  متـسود  یلو  تسا  روطنیمه  اهنآ  هناخ  وج  هتبلا  میوگب . وا  هب 
تسه

شسرپ

تلاجخ یفرط  زا  منک و  هاگن  مرادـن  تسود  نم  یلو  دراذـگ  یم  وش  هنارت و  راون  میارب  مور  یم  اهنآ  هناـخ  هب  تقو  ره  هک  مراد  یتسود 
لها وا  مراد  تسود  یلیخ  ینید  یتفرعم و  یقالخا ، رظن  زا  ار  متـسود  یلو  تسا  روطنیمه  اهنآ  هناـخ  وج  هتبلا  میوگب . وا  هب  هک  مشک  یم 

؟ تسا ما  حالص  هب  يراک  هچ  هک  دییوگب  امش  متسه . تسود  وا  اب  تسا  هام  تدم 18  تسه و  مه  اعد  هزور و  زامن 

خساپ

تتـسود اـب  هجاوم  رد  یلو  يزرو  یم  باـنتجا  ندرک  هاـنگ  زا  یتـسه و  رفنتم  فـالخ  دراوـم  زا  يا  هدوـمن  زاربا  تدوـخ  هک  هنوگناـمه 
یموهفم تلاجخ  قوف  روما  رد  هک  ینادـب  دـیاب  یلو  يزرو  يراددوخ  فالخ  باکترا  زا  هک  دوش  یم  نیا  زا  عنام  ییور  مک  تلاـجخ و 

لزنم زا  جراخ  رد  یناوت  یم  امـش  يزرو . يراددوخ  اهراک  نآ  هب  ـالتبا  زا  يوحن  هب  دـیاب  وت  تسین . هشیدـنا  لـقع و  زا  یکاـح  درادـن و 
لاغتـشا هک  ینک  میهفت  تدوخ  تسود  نآ  هب  قوف  دراوم  بقاوع  مکحم و  نقتم و  لیالد  تارـضم و  نایب  اب  دیتسه  اهنت  رگیدکی  اب  یتقو 

دیناوت یم  هتبلا  دزاس و  فرحنم  تسا  نکمم  نیرفآ  تداعس  شخب و  تایح  یگدنز  یلصا  ریـسم  زا  ار  ناسنا  تسا و  رـضم  اهراک  نآ  هب 
بقاوع تارـضم و  نایب  اب  هکلب  يزروب  تفلاخم  طقف  هک  نیا  هن  دینک  هدافتـسا  زاجم  باذـج و  داش و  ياهراون  یقیـسوم و  زا  اهنآ  ياجب 
باذج یقیسوم  زا  شیوخ  یبلط  ییابیز  ۀیحور  سح و  عانقا  يارب  دیزرو و  باکترا  نآ  هب  بانتجا  زا  نات  يود  ره  دینک  یعـس  نآ  ءوس 

مه ات  دینک  هعلاطم  ار  برخم  یقیسوم  هب  طوبرم  ءوس  راثآ  تارضم و  هب  طوبرم  راثآ  اه و  باتک  دیناوت  یم  دیوش . دنم  هرهب  زاجم  داش و 
زیزع تسود  امـش  دـیزاس . هاگآ  ار  نارگید  دـیناوتب  مه  دیـسانشب و  ار  انغ  یقیـسوم و  تمرح  میرحت و  لیالد  یملع  تروص  هب  ناتدوخ 

تسود ار  وا  رایسب  هک  ییوگب  ینک و  حرطم  یمیمص  هناتسود و  رایـسب  ار  هلئـسم  نیا  تدوخ  تسود  نآ  لزنم  هب  نتفر  زا  لبق  دیاب  امتح 
لوبق زین  ار  وا  يا و  هدرکن  حرطم  ارنآ  تدوخ  یتحاران  مغر  یلع  لیلد  نیمه  هب  مه  لاح  هب  ات  یتسه و  تحاران  هلئـسم  نآ  زا  یلو  يراد 

زین و  دراد . رارق  یهابت  ضرعم  رد  ای  دـش و  دـهاوخ  ای  هدـش  هابت  قیرط  نآ  زا  اه  هزور  زامن و  بوخ و  لاـمعا  هک  يوشب  روآداـی  يراد و 
یملع و تفرـشیپ  يارب  یعنام  دـینک و  انغا  ار  دوخ  دـینک و  شوگ  زاجم  ياـه  یقیـسوم  هب  كرتشم  روط  هب  دـیناوت  یم  هک  يوش  رکذـتم 

یهاوخن روضح  ناشلزنم  رد  ترسح  فسأت و  لامک  اب  دنک  ادیپ  همادا  رما  نیا  رگا  هک  دیوش  روآدای  زین  و  دیزاسن . مهارف  ناتدوخ  یلمع 
هب قفوم  مراودـیما  نک . حرطم  ارنآ  ای ... كراپ  رد  بسانم  تصرف  کی  رد  راذـگب و  رانک  ار  دراوم  نیا  رد  ییور  مک  تلاـجخ و  تفاـی .

. يوشب تسود  نآ  تیاده 

یسورع مه  رگا  مینک  راک  هچ  دسرب  شوگ  هب  یقیسوم  نآ  هدومن  هدافتسا  لذتبم  یقیسوم  زا  سلجم  نآ  میدرگ و  رضاح  یـسورع  سلجم  رد  ام  رگا 
؟ دینک ییامنهار  میورب ؟ اجنآ  زا  دیاب  مه  زاب  دوش  یم  تحاران  هناخ  بحاص  مینک  كرت  ار 

شسرپ

رگا مینک  راک  هچ  دسرب  شوگ  هب  یقیسوم  نآ  هدومن  هدافتسا  لذتبم  یقیسوم  زا  سلجم  نآ  میدرگ و  رضاح  یـسورع  سلجم  رد  ام  رگا 
؟ دینک ییامنهار  میورب ؟ اجنآ  زا  دیاب  مه  زاب  دوش  یم  تحاران  هناخ  بحاص  مینک  كرت  ار  یسورع  مه 

خساپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 855 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، میتسه هلاس  رهاوخ 19  ود  ام  یناگیاپلگ : یفاص  هللا  تیآ  زا  خساپ  مینکیم : بلج  ماظع  عجارم  زا  لیذ  تائاتفتسا  خساپ  هب  ار  امش  هجوت 
دوش و یم  هدرب  راک  هب  نانز  يارب  نانز  صقر  یقیسوم و  ياهراون  زا  اهنآ  رد  هک  لیبق  نیا  زا  یسورع و  دقع و  سلاجم  هکنیا  هب  هجوت  اب 

نایفارطا ردام و  ردـپ و  تفلاخم  ثعاب  يا  هزادـنا  اـت  هلأـسم  نیا  مینک . یم  يراددوخ  سلاـجم  نیا  رد  تکرـش  زا  تسا ، مارح  دروم  نیا 
ام هب  هک  نیا  ام و  ندرک  هرخـسم  عامتجا و  زا  يرود  ای  مدرم  زا  يریگ  هرانک  لثم  يدراوم  نتفگ  اـب  ناـنآ  زا  يرایـسب  یتح  تسا و  هدـش 

دراوم هدش  توعد  سلاجم  یمامت  رد  میتسه و  درجم  ام  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  دیهد ، همادا  روط  نیا  دیناوت  یمن  هشیمه  امـش  دـنیوگ : یم 
هب مینک و  لمع  مالسا  فالخ  رب  ناونع  چیه  هب  میهاوخ  یمن  دوجو  نیا  اب  میاهدش ، وربور  یتالکشم  اب  یعامتجا  رظن  زا  دراد  دوجو  قوف 

يارب اهرظن  نیا  دینیشنب  يا  هشوگ  دیهدن و  يرظن  دییایب و  سلاجم  نیا  رد  امش  هکنیا  ای  دیریگب  شیپ  ار  هیقت  هار  هک  دوش  یم  داهنشیپ  ام 
مینک یم  رکف  میتسه و  نانآ  ياه  بعل  وهل و  اهادـص و  اب  وربور  نمـض  رد  میناد و  یمن  نانآ  دـییأت  رب  یلیلد  نوچ  تسین  لوبق  لـباق  اـم 

رد تکرـش  خـساپ : دـییامرف . ییامنهار  ار  ام  دروم  نیا  رد  میدنمـشهاوخ  دوش . یم  هانگ  نیا  ندـش  يداع  ثعاب  سلاجم  نیا  رد  تکرش 
سلاجم هنوگ  نیا  رد  امـش  دهدب ؛ قیفوت  امـش  هب  دنوادخ  دوش . یمن  بوسحم  هیقت  دراوم  زا  لاؤس  دروم  تسین و  زیاج  تیـصعم  سلجم 

رد مارح  سلاجم  رد  ندرک  تکرش  يا : هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ( 1 . ) دنریگب دنپ  رما  نیا  رد  امش  تماقتـسا  زا  نارگید  ات  دینکن  تکرش 
لالح ثعاب  اه  هن  اـهب  عون  نیا  تجهب : هللا  تیآ  ترـضح  تسا . بجاو  همه  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسین و  زیاـج  تروص  ره 

مراکم هللا  تیآ  ترـضح  تسین . زیاج  تیـصعم  سلاجم  رد  تکرـش  ین : اگیاپلگ  یفاص  هللا  تیآ  ترـضح  دوش . یمن  یهلا  مارح  ندـش 
یلو دینک  تکرش  دیناوت  یم  يزیربت : هللا  تیآ  ترـضح  دینک . تکرـش  دیابن  دینک  رکنم  زا  یهن  ار  اهنآ  دیناوتن  هک  یتروص  رد  يزاریش :

: یناتـسیس هللا  تیآ  ترـضح  دیتسه . روجأم  تروص  نیا  رد  دییامن  تکرح  درکن  رثا  رگا  دـییامن  رکنم  زا  یهن  بعل  وهل و  عورـش  ماگنه 
تروص هانگ  مارح و  لمع  نآ  رد  هک  یـسلاجم  رد  تکرـش  ینارکنل : لضاف  هللا  تیآ  ترـضح  تسین . زیاج  دوش  یم  مارح  هب  ـالتبم  رگا 

تیآ دننک . یمن  تموصخ  ینمـشد و  دننادب  ار  تکرـش  مدع  تلع  رگا  تسین و  حیحـص  دنک  رکنم  زا  یهن  دناوت  یمن  ناسنا  دریگ و  یم 
تسا يروما  زا  یقیسوم  مارح . سلاجم  رد  تکرش  زین  تسا و  مارح  لذتبم  ياه  هنارت  یهلم و  برطم و  یقیسوم  هر :) ) یکارا یمظعلا  هللا 

، دناشک یم  هدوهیب  لزه و  دوجوم  کی  هب  درب و  یم  نوریب  تیدـج  زا  ار  ناسنا  نکیل  دـیآ  یم  شـشوخ  عبط  بسح  هب  سک  ره  هتبلا  هک 
رکف تسا  یقیـسوم  هب  طوبرم  هک  يروما  تاوهـش و  یقیـسوم و  طیحم  ریغ  رد  دـناوتن  رگید  هک  دـنک  یم  يروط  ار  ناسنا  رکف  یقیـسوم 

زا دـیدج  لئاسم  باتک  زا  هتفرگرب  ص1011  ج1 ، ماکحالا ، عماج  1 ـ ذخآم : عبانم و  "  30/4/83 ینیمخ ، ماما  ترضح  ینارنخس  ." دنکب
ص143،144 يدومحم ، نسحم  دیس  ج1 ، دیلقت ، عجارم  ءاملع و  هاگدید 

كرت اب  هکنآ  ضرف  رب  دوش و  وربور  دنتـسه  یبوکیاپ  صقر و  لوغـشم  هک  نانامهیم  اب  دورو  زا  سپ  دوش و  توعد  یـسورع  سلجم  هب  يدرف  رگا 
؟ دراد یمکح  هچ  سلجم  نآ  رد  ندنام  تسیچ ؟ درف  هفیظو  دوشن  ققحم  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سلجم ،

شسرپ

هکنآ ضرف  رب  دوش و  وربور  دنتسه  یبوکیاپ  صقر و  لوغشم  هک  نانامهیم  اب  دورو  زا  سپ  دوش و  توعد  یـسورع  سلجم  هب  يدرف  رگا 
؟ دراد یمکح  هچ  سلجم  نآ  رد  ندنام  تسیچ ؟ درف  هفیظو  دوشن  ققحم  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سلجم ، كرت  اب 

خساپ

هک ییاهنشج  رد  تکرش  1 ـ س : مییامن . یم  بلج  هطبار  نیمه  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  زا  یئاتفتـسا  هب  ار  ناترظن  امـش  لاؤس  هب  خـساپ  رد 
ییاه یسورع  رد  تکرش  ایآ  2 ـ دراد ؟ یمکح  هچ  دننک  یم  هناگادج  روطب  یقیـسوم  نتخاون  صقر و  هب  تردابم  اهنآ  رد  نادرم  نانز و 

یم ماجنا  صقر  اهنآ  رد  هک  یـسلاجم  رد  رکنم  زا  یهن  اـیآ  3 ـ تسا ؟ زیاج  دوش ، یم  یقیـسوم  نتخاون  صقر و  هب  تردابم  اـهنآ  رد  هک 
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نز و طلتخم  صقر  4 ـ تسا ؟ بجاو  دـشاب ، هتـشادن  يریثأت  ناگدـننک  تکرـش  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یتروص  رد  دوش ،
تروص هب  ای  هدوب و  نآ  مزلتـسم  ای  مارح و  لمع  اب  هارمه  ای  دوش  توهـش  جـییهت  ثعاـب  صقر  رکا  یلک  روطب  ج : دراد ؟ یمکح  هچ  درم 

رد تکرـش  نآ و  ریغ  ای  دـشاب  یـسورع  ياهنـشج  رد  هکنیا  نیب  دـنک  یمن  یقرف  تسین و  زیاج  دـشاب ، یبنجا  نادرم  ناـنز و  نیب  طـلتخم 
ای دشاب و  هانگ  وهل و  سلاجم  اب  یـسانم  يوهل  برطم و  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  دـننام  مارح  باکترا  مزلتـسم  رگا  مه  تیـصعم  سلجم 

. تسا طقاس  ریثأت  لامتحا  مدـع  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  اـما  تسین و  زیاـج  دوش ، بوسحم  هاـنگ  دـییأت  اـهنآ  رد  روضح 
ص119 ج2 ، يا ، هنماخ  هللا  تیآ  تائاتفتسالا  هبوجا  ۀلاسر  ذخآم : عبانم و 

تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لابق  رد  هعماج  دارفا  ۀفیظو  دریگیم  تروص  يدایز  تامرحم  نابایخ  رد  هنازور  یتقو 

شسرپ

تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لابق  رد  هعماج  دارفا  ۀفیظو  دریگیم  تروص  يدایز  تامرحم  نابایخ  رد  هنازور  یتقو 

خساپ

مدرم همه  رب  تسا  هدـش  رکذ  هیلمع  ياههلاسر  رد  هک  طیارـش  مامت  تیاـعر  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینادیم ، هک  روط  ناـمه 
فورعم كرات  میناوتب  ات  میهد  ماجنا  هناحصان  هناقفشم و  حیحـص  ياهویـش  هب  ار  مهم  هضیرف  نیا  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  اذل  تسا  بجاو 

میریگب نانآ  زا  ار  تشز  لامعا  نداد  ماجنا  تصرف  دنتسه ; ضرغم  مه  رگا  مینک و  داشرا  دنتسین ، ضرغم  هک  ار  يرکنم  لماع  و 

نتشاذگ اپ  ریز  هناگیب  گنهرف  رـشن  یبهذم  رئاعـش  هب  ییانتعایب  ردخم ، داوم  قاچاق  داسف ، عورـشمان  طباور  يرابودنبیب  هعماج  رد  نونکامه 
شابوا لذارا و  ندرک  ادیپ  تأرج  يرگوداج  یسیوناعد  یلامر  اهصاقر ، اهبرطم و  ندمآ  راک  يور  مالسا  هب  یجکنهد  باجح  تمرح 

شسرپ

اپ ریز  هناگیب  گنهرف  رـشن  یبهذـم  رئاعـش  هب  ییانتعایب  ردـخم ، داوم  قاچاق  داسف ، عورـشمان  طـباور  يرابودـنبیب  هعماـج  رد  نونکامه 
ندرک ادـیپ  تأرج  يرگوداج  یـسیوناعد  یلامر  اهصاقر ، اهبرطم و  ندـمآ  راک  يور  مالـسا  هب  یجکنهد  باجح  تمرح  نتـشاذگ 
تـسا رثامک  ای  رثایب  نالوئـسم  توکـس  اب  رکنم  زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  هفیظو  ماجنا  تسا  هدرک  ادـیپ  عویـش  شاـبوا و ... لذارا و 

میربب اجک  ار  نامداد  مینک و  هچ  اهیمارتحایب  اهیجکنهد و  نیا  اب  ام  دییامرفب : ًافطل 

خساپ

زاغآ زا  هراومه  هک  تسا  یبلطم  دـساف ، دارفا  فرط  زا  عامتجا  نیب  رد  روجف  قسف و  اشحف و  داسف و  جـیورت  یعامتجا و  تافارحنا  هلئـسم 
ِمتاخ ِتلاسر  زا  دـعب  دـناهدوب . ریگرد  دوخ  نامز  نادـساف  اب  هشیمه  یهلا  يایلوا  ماـظع و  ياـیبنا  دراد و  هتـشاد و  دوجو  ناـسنا  ِشنیرفآ 

رد یعـس  هراومه  یغیلبت  ياـهرازبا  نیرتهتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  اـب  فلتخم و  ياـهطیحم  رد  زین  مالـسا  نانمـشد  ، 9 دمحم ترـضح  ناربمایپ 
ویلع ترــضح  تداهــش  هـب  هـک  تـسا  دـیزی  هیواـعم و  ياـهيراکبیرف  نآ  نـشور  ۀــنومن  هـک  دناهتــشاد  ناناملــسم  ندرک  فرحنم 

زا ياهنومن  هک  هداد  هئارا  ار  یلمع  عماج و  ياههمانرب  مجاهت  نیا  زا  يریگـشیپ  هلباقم و  هزرابم و  يارب  میرک  نآرق  دـش . رجنمنیـسحماما 
ارم هکنیا  و  سی 61 )  ) میِقَتْسُّم ٌط   َ َرِـص اَذ  َـ ِینوُُدبْعا َه ِنَأ  َو  : " دیامرفیم نآرق  هکنانچ  وا ; زا  تعاطا  ادخ و  تخانـش  تسا 1 . نینچ  نآ 

ماعنا 71) ;) اَنُّرُـضَی َالَو  اَنُعَفنَی  اَم َال  ِهَّللا  ِنُود  نِم  ْاوُعْدَنَأ  ُْلق  : " دـیامرفیم نآرق  ینید  ياهرواب  تیوقت  تسا " 2 . تسار  هار  نیا  دـیتسرپب .
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نامینید ياهرواب  رد  دـیابن  ییاهب  چـیه  هب  نیاربانب  ینایز "  هن  دـناسریم و  ام  هب  يدوس  هن  هک  میناوخب  ار  يزیچ  ادـخ  ياج  هب  ایآ  وگب :
هناگجنپ ياهزامن  تاـقوا  رد  تبقارم  هعماـج و  رد  گـنهرف  نیا  ياـیحا  زاـمن و  نتـشاد  اـپ  هب  میرادرب 3 . تسد  اـهنآ  زا  مـینک و  دـیدرت 

يارجا . 4" درادیم . زاب  دنسپان  تشز و  راک  زا  زامن  توبکنع 45 ) ;) رَکنُْملا َو  ِءآَشْحَْفلا  ِنَع  َیَْهنَت  َةَوَلَّصلا  َّنِإ  : " دیامرفیم نآرق  هکنانچ 
ِنَع َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  : " دـیامرفیم نآرق  هعماج  ياـضف  هعماـج و  رد  نآ  ياـیحا  رکنم "و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   " ِگـنهرف
نانآ دنراد و  زاب  یتشز  زا  دنراداو و  هتسیاش  راک  هب  دننک و  توعد  یکین  هب  ار [ مدرم  ( [ نارمعلآ 104  ) نوُِحْلفُْملا ُمُه  َكَغلْوُأَو  ِرَکنُْملا 

یگنهرف مجاهت  گنهرف و  يدزی /  حابصم  هللاۀیآ  یگنهرف  مجاهت  دیون /  يدهم  یگنهرف  تمواقم  گنهرف و  (".ر.ك  دنناراگتـسر نامه 
تسا هدمآ  رون  هروس  تایآ 32 و 33  رد  هچنانچ  نآ  لیهـست  جاودزا و  گنهرف  جیورت  . 5 هتاکربتماد ).ـ  يربهر ـ  مظعم  ماقم  نانخس 

هدرک يرادساپ  ار  دوخ  نید  زا  یمین  هک  یتسرد  هب  دنک  جاودزا  سک  ره  هنید  فصن  زرحا  دقف  جّوزت  نم  : " دومرفمالـسا یمارگربمایپ  و 
ماـجنا تسا  مهم  هچنآ  .( 220 ص 219 ـ  ج 103 ، یـسلجم ،  همالع  راونالاراحب ، هراـبنیا ر.ك  رد  تاـیاور  یخرب  ندـید  يارب   .) تسا

زج ار ، سک  چیه  دنوادخ  هرقب 286 ) ;) اَهَعْـسُو آلِإ  اًسْفَن  ُهَّللا  ِلَُکی  ُفّ " َال  تسا هتـساوخن  یفیلکت  ناوت  دح  زا  شیب  دنوادخ  تسا و  هفیظو 
راذگاو دنوادخ  هب  ار  هجیتن  یلو  دنک ، هفیظو  ماجنا  تسا  بوخ  دراد  ناوت  ات  دهعتم ، ناسنا  اذـل ، دـنکیمن ". فیلکت  شیئاناوت  ةزادـنا  هب 

و میهاربا 8 ) ;) دـیِمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَـف  اًـعیِمَج  ِضْر   ?َ ْـالا ِیف  نَم  َو  ُْمتنَأ  ْاَّوُرُفْکَت  نِإ  ََّیَـسُوم  َلاَـق  َو  : " دـیامرفیم دـنوادخ  دوخ  اریز ، دـنک ;
زاینیب و دـنوادخ ، هک  ارچ  دـسریمن ، ینایز  ادـخ  هب  ، ) دـیوش رفاـک  نیمز  يور  مدرم  ۀـمه  امـش و  رگا  تفگ  لیئارـساینب  هب   ) غیـسوم
طیارـش و اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داعبا ، تاهج و  یماـمت  رد  ناوت  دـح  رد  یـضتقم  مادـقا  لاـح  ره  هب  تسا "  شیاتـس  ۀتـسیاش 

يروما هلمج  زا  هیقفیلو و ... ناونع  هب  يربهر  مظعم  ماقم  اب  ندـش  گنهامه  هعماج  عضو  يدوبهب  يارب  لسوت  اعد و  دراد ، هک  یطباوض 
. دوش هجوت  نآ  هب  تسا  هتسیاش  هک  تسا 

مینک هچ  دیاب  میرادزاب  نآ  زا  دهدیم ، شوگ  مارح  هنارت و  راون  هب  هک  ار  یصخش  میهاوخب  رگا 

شسرپ

مینک هچ  دیاب  میرادزاب  نآ  زا  دهدیم ، شوگ  مارح  هنارت و  راون  هب  هک  ار  یصخش  میهاوخب  رگا 

خساپ

دنک هدهاشم  یناملسم  رگا  ینعی  تسا  رکنم " زا  یهن  فورعم و  هب  رما   " تسا بجاو  هزور  زامن و  دننام  هک  مالسا  نید  تاعورف  زا  یکی 
دنک هدـهاشم  رگا  نـینچمه  و  دـنک . رما  فورعم  ماـجنا  هـب  ار  وا  دـیاب  دـنکیم  بـجاو ـ  كرت  ینعی  فورعم ـ  كرت  رگید  ناملـسم  هـک 

، زامن دـننام  ام ، رگید  تابجاو  هک  نانچمه  اّما  دـنک . یهن  رکنم  ماجنا  زا  ار  وا  دـیاب  دـهدیم ، ماجنا  ار  یمارح ـ  ینعی  يرکنم ـ  یناملـسم 
فورعم و هب  رما  دنوش ، ماجنا  طباوض  طئارش و  مامت  تیاعر  اب  ار  اهنآ  دیاب  هک  دنراد  یطیارـش  مادک  ره  هریغ  داهج و  جح  سمخ  هزور 
مارآ و رایسب  ییاهدروخرب  اب  یتسیاب  ادتبا  رد  دوش . تاعارم  تسا  مزال  هک  دراد  یلحارم  طئارش و  دنتـسه و  روط  نیمه  مه  رکنم  زا  یهن 

نوـعرف يوـس  هب  ار  نوراـه  شردارب  غیـسوم و  ترـضح  یتـقو  دـنوادخ  یتـح  دوـش . عورـش  یناـبرهم  يزوـسلد و  يور  زا  هناتـسود و 
اب یمرن  هب  اّما  هط 44 ) ;) َیشخَی َوا  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًـا  َِیل نّ ًالوَق  َُهل  الوقَف  : " دیشاب هتشاد  میالم  دروخرب  ادتبا  هک  دهدیم  روتسد  نانآ  هب  دتسرفیم .
وا هب  وا  لمع  زا  ار  دوخ  رفنت  راجزنا و  امش  دیدیدن  يریثأت  هلحرم  نیا  رد  رگا  دسرتب ". ادخ [ زا   [ ای دوش ، رکذتم  دیاش  دییوگب ; نخـس  وا 
اذل دشکب  لوط  دربب و  نامز  لمع  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  تسامـش  رّفنت  دروم  تسا و  هانگ  وا  لمع  هک  دمهفب  هک  رادـقم  نآ  دـیهد  ناشن 
ادـخ دزن  امـش  رجا  هک  دـیدش  وا  تیادـه  هب  قفوم  رگا  تروص  ره  رد  دـیوشن  دـیماان  جراخ و  نادـیم  زا  دیـشاب و  هتـشاد  ربص  دـیاب  اـمش 
نیمه هب  دشاب  رثؤم  امـش  رکنم  زا  یهن  دیهدیم  لامتحا  هک  یتقو  ات  دیاهداد و  ماجنا  ار  دوخ  ۀفیظو  امـش  دیدشن  مه  رگا  تسا و  ظوفحم 
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هعماج رـشن  و 428 ، ص 427  ج 1 ، ینیمخماـما ،  هلیـسولا  ریرحت  ر.ك  .) دـیهدیم همادا  ار  دوـخ  رکنم  زا  یهن  دـش  هـتفگ  هـک  تروـص 
 ( مق ۀیملع  ةزوح  نیسردم 

میراد يا  هفیظو  هچ  هعماج  رد  باجحدب  نانز  اب  دروخرب  رد 

شسرپ

میراد يا  هفیظو  هچ  هعماج  رد  باجحدب  نانز  اب  دروخرب  رد 

خساپ

لزنم زا  جورخ  ماگنه  دـشاب ، نز  رگا  هک  تسا  نیا  وا  یـصخش  هفیظو  یعامتجا 1 . هفیظو  . 2 یصخش ؛ هفیظو  . 1 دراد : هفیظو  ود  ناسنا 
نارگید هجوت  بلج  ثعاب  وا  نتفر  هار  هک  دـشاب  يروط  نتفر  هار  رد  دوش . نارگید  هجوت  بلج  ثعاب  ات  دـشوپن  یـسابل  دـنکن و  شیارآ 

اب نانز  هب  : " دراد بلاـطم  نیا  رب  تلـالد  رون  هروس  زا  هیآ 31  هچنانچ  دنزیهرپب . توهـش  تذـل و  دـصق  اب  وا  هب  هاگن  زا  مه  نادرم  دوشن .
نایامن هک  رادـقم  نآ  زج   ) ار دوخ  تنیز  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  دـنریگ و  ورف  هدولآ  سوه  هاگن  زاار  دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا 

ار دوخ  تنیز  و  دوش ) هدـناشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگ و  ات   ) دـننکفا دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا )  ) دـنیامنن و راکـشآ  تسا )
نارـسپ ای  ناشناردارب  ای  ناشنارـسمه  نارـسپ  ای  ناشنارـسپ  ای  ناشنارهوش  ردپ  ای  ناشناردپ  ای  ناشنارهوش  يارب  رگم  دنزاسن ؛ راکـشآ 

روما زا  هک  یناکدوک  ای  دنرادن  نز  هب  یلیامت  هک  هیفس  دارفا  ای  ناشنازینک  ای  ناششیک  مه  نانز  ای  ناشنارهاوخ  نارـسپ  ای  ناشناردارب 
يوس هب  یگمه  و  دوش . هتسناد  ناشیناهنپ  تنیز  ات  دننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  دنتـسین و  هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یـسنج 

تاـیاور تاـیآ و  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دارفا ، یعاـمتجا  هفیظو  . 2" دیوش . راگتـسر  ات  نانمؤم  يا  دیدرگ  زاب  إدـخ ** ؛
: دوش هتفرگ  رظن  رد  يددعتم  تاهج  تسا  هتـسیاش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئـسم  رد  دراد . دوجو  هفیظو  نیا  صوصخ  رد  يدایز 

یعیبط لباقم . فرط  یناور  ياه  یگژیو  تایحور و  ب ) نآ . بتارم  بوجو و  طیارـش  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  یعرـش  ماـکحا  فلا )
طیاسو یخرب  قیرط  زا  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  ار  یخرب  تسا  مزال  اسب  هچ  دوش و  هتفگ  نخـس  دـیاب  یـصاخ  ناـبز  هب  یـسک  ره  اـب  تسا 
دزـشوگ نانآ  هب  دارفا  ياهیبوخ  تازایتما و  ادـتبا  تسا  رتهب  دوش . هدافتـسا  نابز  نیرتهب  نیرتیقطنم و  زا  ناکمالا  یتح  ج ) دومن . داـشرا 

زا سپ  دوش و  حرطم  هلئـسم  کـی  لوا  دوش  یعـس  مه  هنیمز  نیا  رد  دوش . هتخادرپ  اـهنآ  رب  دراو  تاداریا  ناـیب  هب  اجیردـت  سپـس  ودوـش 
هک دومن  میهفت  دارفا  هب  دـیاب  ناکمالا  یتح  د) دوش . هتخادرپ  لـئاسم  رگید  هب  یکی  یکی  بیترت  نیمه  هب  سپـس  ددرگ و  قیوشت  حالـصا 

تـشاد راظتنا  دیابن  قوف  تاکن  هب  هجوت  نمـض  ' ه )  تسا . اهنآ  دوخ  لاح  هب  دیفمو  یهاوخریخ  رـسزادوشیم  هداد  رکذـت  ناشیا  هب  هچنآ 
هب رکذـت  رد  یناسنا  یقالخا و  حیحـص  لوصا  تیاعر  ام  هفیظو  هکلب  دـیاین . ناشدـب  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  زا  دارفا  هجوچیهب  هک 

هفیظو ظفاح  تشاد . لد  هب  یفوخ  نآ  زا  دیابن  تسین و  ام  تسد  یلیخ  دیآ  ناشدب  ای  دیآ  ناشـشوخ  هن و  ای  دنریذپب  هکنیا  یلو  تساهنآ 
ار دوخ  يدربراک  ياههویش  حرـشو  دینک  میظنت  دوخ  يارب  یلودج  سکدینـشایدینشنهک و ) شابم  نیا  دنب  رد  سب  تسا و  نتفگ  اعد  وت 

قیفوت دنوادخ  زا  هدومن و  ظفح  ار  تین  رد  صالخا  ز ) دیشاب . رترثوم  ياهویش  يریگراکب  یپ  رد  هراومه  دییامن و  تبث  نآ  ریثات  نازیم  اب 
. دیهاوخب

مخا اهنآ  هب  ناوت  یم  درکن , ریثات  تحیصن  رگا  درک , رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  ناوت ,  یم  هنوگچ  دنا , هدش  رکنم  راچد  هک  يردام  ردپ و 
؟ درک يدنت  ای 

شسرپ
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یم درکن , ریثات  تحیـصن  رگا  درک , رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اهنآ  ناوت ,  یم  هنوگچ  دـنا , هدـش  رکنم  راـچد  هک  يرداـم  ردـپ و 
؟ درک يدنت  ای  مخا  اهنآ  هب  ناوت 

خساپ

مارتـحا تیاـعراب  دـنزرف  دریگ . ماـجنا  دوخ  صاـخ  طیارـش  اـب  دـیاب  یلو  تسا . بجاو  یـسک  ره  دروم  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما 
مها و هدعاق  تحت  هلءاسمزین  ندرک  مخا  دروم  رد  دـنک . تحیـصن  ار  دوخ  نیدـلاو  دـناوتیم  یقطنم  هدـنزاس و  ینابز  باذـج و  يراتفر 

J .} دریگیم رارق  مهم 

؟  تسیچ دنک , یمن  راتفر  ماکحا  قبط  یلیخ  دنک و  یم  تکرش  یسورع  سلاجم  رد  دشارت و  یم  شیر  هک  يرهوش  لابق  رد  نز  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ دنک , یمن  راتفر  ماکحا  قبط  یلیخ  دنک و  یم  تکرش  یسورع  سلاجم  رد  دشارت و  یم  شیر  هک  يرهوش  لابق  رد  نز  هفیظو 

خساپ

داشرا ار  ناشیا  تفوطعو  ینابرهم  اب  دیناوتیم  هک  یتروص  رد  امـش  تسا . تروص  ندیـشارتن  رد  بجاو  طایتحا  مراکم  هللا  هیآ  ياوتف  هب 
J .} دینک

هک یلاحرد  , دریگب قالطدوخرهوشزادراددصقو  هدرک  ادیپ  طابترا  صصختمرتکد  کیاب  یلو   , هدرک جاودزا  هک  ییوجشنادرتخد  لابقردام  هفیظو 
؟  تسیچ  , تسین علطمرما  نیازا  شرهوش 

شسرپ

قالطدوخرهوشزادراددــصقو هدرک  ادــیپ  طاـبترا  صــصختمرتکد  کـیاب  یلو   , هدرک جاودزا  هـک  ییوجــشنادرتخد  لاــبقردام  هـفیظو 
؟  تسیچ  , تسین علطمرما  نیازا  شرهوش  هک  یلاحرد  , دریگب

خساپ

وا هب  دنکتحیـصن و  ار  وا  یـصوصخ  روط  هب  تسا  رادروخرب  يرتـشیب  تناـتم  ینید و  ياـهیهاگآ  زا  هک  ینارهاوـخ  زا  یکی  تسا  مزـال 
هک ینز  زین  یعرـشرظن  زا  دراد . یئوس  بقاوع  املـسم  تسا و  گرزب  رایـسب  یهانگ  یناطیـش و  كانرطخ  ماد  يراـک  نینچ  هک  دـنامهفب 

اددـجم دیـشخبن  يدوس  هناقفـشمیاهتحیصن  هک  یتروص  رد  دزیرب . جاودزا  ای  یتسود  حرط  يرگید  صخـش  اب  تسین  زیاـج  دراد  رهوش 
J .} دیامن تروشم  هبتاکم و  دحاو  نیااب  دوخ  هلأسم  دروم  رد  هک  دینک  قیوشت  ار  وا  ناکما  تروص  رد  نینچ  مه  دییامرف . هبتاکم 

. دینک ییامنهار  ار  ام  میهد  لیکشت  نیحصان  مان  هب  یهورگ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  يارب  میهاوخ  یم 

شسرپ

. دینک ییامنهار  ار  ام  میهد  لیکشت  نیحصان  مان  هب  یهورگ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  يارب  میهاوخ  یم 
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خساپ

مادقا میراتساوخگرزب . دنوادخ  زا  یبالقنا  ياهنامرآ  یمالسا و  سدقم  فادها  دربشیپ  ياتـسار  رد  ار  نازیزع  امـش  نوزفا  زور  تیقفوم 
رظن رد  ار  دنچ  یتاکن  تسامزال  اتـسار  نیا  رد  تسا . ریدقت  روخ  رد  هدـنزرا و  رایـسب  نیحـصان  هورگ  لیکـشت  رب  ینبم  امـش  هنادـنمدرخ 

یهاگآ ینید  ماکحا  هب  تبـسن  دیاب  نیحـصان  - 1 تسا : يرورـض  روما  زا  یخرب  تیاـعر  يراـکمه  يارب  دارفا  شنیزگ  رد  فـلا ) دریگ :
رد - 2 دیزیهرپب . دیاب  اهيورجک  زا  یخرب  ياراد  هقباس و  دبرـصانع  زا  نیاربانب  دنـشاب . دنبیاپ  مزلم و  اهنآ  هب  تبـسن  دوخ  هتـشاد و  یفاک 

نشخ و وردـنت  رـصانعور  نیمه  زا  دراد . ياهدـنزاس  رایـسب  شقن  یگتخپ  تفطالم و  تمیـالم  تیارد  فورعم  هب  رما  تحیـصن و  دـنور 
يرصانع - 3 زگره . ترـشابم  ياربیلو  تفرگ  کمک  داعبا  یخرب  رد  ناوتیم  نانآ  زا  هتبلا  دنتـسین . بولطم  نادنچ  راک  نیا  يارب  یطارفا 

چوپ چیه و  یفالخ  كدنارطاخ  هب  ار  نارگید  دشاب و  یعقاو  تازایتما  ببس  هب  رگا  یتح  هدش  ینیب  گرزب  دوخ  راتفرگ  لکـش  ره  هب  هک 
اب هدوب و  یعقاو  زوسلد  نارگیدـهب  تبـسن  هک  دـینک  هدافتـسا  یناسک  زا  دـیاب  امـش  سکعرب  دنتـسین . بسانم  راـک  نیا  يارب  دـنراگنایم 

تالکشت زا  - 4 دنراد . ار  نانآ  ياهيراجنهانربارب  رد  يرابدرب  لمحت و  دنیوگیم و  نخـس  ناشتیـصخش  نوءوش و  تیاعر  اب  نارگید 
داشرا تحیـصن و  دـنوررد  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  دـهعت  نیا  دـیاب  يدرف  ره  یلو  دـییوج  ددـم  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  ییوجـشناد  فلتخم 

یبالقنا یمالسا و  یهلا  صلاخ  بانهفیظو و  کی  هب  دهعتم  دیاب  ناگمه  لب  دریگن . رظن  رد  ار  دوخ  یتالیکـشت  یهورگ و  صاخ  حلاصم 
هب طوبرم  تاررقم  - 1 دینک : تیاعر  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیحـصن و  دـنور  رد  ار  دـنچ  یتاکن  نیا  رب  هوالع  ب )  دنـشاب .

داهن سرتسد و  رد  نویناحور  زادـیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  دـیهد . شزومآ  دوخ  ياـهورین  هب  اـقیقد  ار  نآ  داـعبا  طیارـش و  فورعم و  هب  رما 
تبسن دیناوتیم  یتح  دینک و  هدافتسا  دوخ  رصانع  نیرتهتخپ  زا  میقتـسم  ياهدروخرب  رد  - 2 دییوج . ددم  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن 
دیتاسا زا  یکی  هب  ار  ياهتکن  تسا  رارق  رگا  الثم  دـینک . ینیزگ  ورین  دوخ  دارفا  نیب  رد  دـینکیم  دروخرب  نانآاب  هک  یناسک  تیـصخش  هب 
ساـسا رب  يدـنبهقبط  یعوـن  نیارباـنب  دـشاب . شریذـپ  لـباق  درف  نآ  يارب  هک  دـینک  هدافتـسا  ییورین  زا  ناـکمالا  یتحدـیهد  رکذـت  دوـخ 
ترابع هب  بیرخت . هن  دـیهد  رارق  یگدـنزاس  رب  ار  لـصا  دوخ  ياـههمانرب  رد  - 3 تسا . دـیفم  ناتیاهتیلاعف  دربشیپ  رد  طیحم  یـسانشپیت 

هدش و یگدولآ  راتفرگ  یبوخهب  زورما  هک  یناسک  زا  يرایسب  دیشاب . هتشاد  ترورض  دح  رد  ياهعفاد  العا و  دح  رد  ياهبذاج  دیاب  رگید 
تالکشم زا  یخرب  لح  تهج  رد  ششوک  اسبهچ  هدنزاس و  دیفم و  ياهيزیرهمانرب  دنراد و  حالصا  تهج  يرایـسب  ياههنیمز  دنوشیم 

نیحصان و تحیصن و  ياهباتک  نازیزع  امـش  قیفوت  ددجم  يوزرآ  نمـض  نایاپ  رد  دزاس . نوگرگد  ار  ناشیگدنز  ریـسم  دناوتیم  نانآ 
J .} ددرگیم میدقت  مق  نیحصان  یمالسا  هعماجپاچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

؟  تسیچ دوش  یم  ماجنا  جاودزا  نشج  رد  هک  یتارکنم  لباقم  رد  داماد  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ دوش  یم  ماجنا  جاودزا  نشج  رد  هک  یتارکنم  لباقم  رد  داماد  هفیظو 

خساپ

ریبادـت هچنانچ  یلو  تسین ؛ وا  رب  یهانگ  دـهد ، ماجنا  زین  ار  دوخ  يداـشرا  هفیظو  دـشاب و  هدرکن  مهارف  ار  رکنم  هنیمز  دوخ  داـماد  رگا  - 
مالسا رظن  دروم  یسورع  دقع و  سلجم  دوب . دهاوخ  هانگ  رد  کیرش  زین  وا  دزاس ، مهارف  رکنم  يارب  ار  هنیمز  دوخ  دهدن و  ماجنا  ار  مزال 

زا دروـم  ود  نیا  هتبلا  دوـشن . هدافتـسا  مارح  يوـهل و  ياهیقیـسوم  زا  2 ـ دنــشاب . ازجم  رگیدـکی  زا  درم  نز و  1 ـ دشاب : هنوگنیدب  دـیاب 
: - ددرگیم داهنـشیپ  لیذ  ياههار  سلاـجم ، هنوگ  نیا  قنور  يارب  دروخیم . مشچ  هب  سلاـجم  زا  یخرب  رد  هک  تسا  یتارکنم  نیرتمهم 
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زا هدافتـسا  یتسدرت - . يزابهدبعـش و  زا  هدافتـسا  دـننک - . مرگرـس  ار  سلجم  داش  بسانم و  راعـشا  اب  دـنرداق  هک  یناحادـم  زا  هدافتـسا 
فورظ و دـننام   ) انغ صتخم  تالآ  زا  ریغ  ياهلیـسو  زا  هدافتـسا  دـننکیم - . داش  ار  اهلد  يراکنیریـش ، اههفیطل و  نتفگ  اب  هک  یناـسک 

توعد تراک  رد  دیامن - . مرگ  ار  سلجم  باذج  نیریـش و  نانخـس  اب  هک  بسانم  نارنخـس  زا  توعد  ندز - . فک  متیر و  يارب  اههبد )
«. دنکیم داش  ار  ام  لد  یعرش  ماکحا  تاعارم  : » دنیازفیب زین  ار  هلمج  نیا  دنناوتیم 

؟  تسا تسرد  اه  هاگشناد  رد  یمالسا  ماکحا  يارجا  رد  يور  دنت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا تسرد  اه  هاگشناد  رد  یمالسا  ماکحا  يارجا  رد  يور  دنت  ایآ 

خساپ

یلو درادن  یبوخجیاتن  تسین و  تسرد  دیاهدومرف  هک  هنوگنامه  یعرـش  تاحابم  هب  تبـسن  یتح  تیدودحم  داجیا  رد  طارفا  يوردنت و 
J .} تسا یگنهرف  ناسانشراک  هدهع  هب  دراوم  زا  یضعب  صیخشت 

؟  میوشن يوزنم  هک  مینک  هچ  ام  دنهد  یم  شوگ  زاجمریغ  ياهراون  اهداوناخ  رثکا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  میوشن يوزنم  هک  مینک  هچ  ام  دنهد  یم  شوگ  زاجمریغ  ياهراون  اهداوناخ  رثکا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

؛ میشاب هتشاد  یلاعفناو  فعض  تلاح  اهنآ  ناگدنهد  شوگ  ربارب  رد  دیابن  زین  ام  تسین  اوزنا  بجوم  ییاهراون  نینچ  ندینش  زا  يراددوخ 
فیاظو هب  هدومن و  رکنم  زا  یهنار  نانآ  طیارـش  دوجو  اـب  نیازا  رتمهم  هدومن و  عاـفد  دوخ  عضوم  زا  تیعطاـق  تحارـص و  اـب  دـیاب  هکلب 

J .} میزاس انشآ  ناشیعرش 

؟ تسا هنوگچ  هاگشناد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روما  رد  یبهذم  يوجشناد  کی  ناونع  هب  نم  هفیظو 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  هاگشناد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روما  رد  یبهذم  يوجشناد  کی  ناونع  هب  نم  هفیظو 

خساپ

هتبلا دشابیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامه  دشاب  عمج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  هک  یتروص  رد  یناملـسم  ره  هفیظو 
فورعم هب  رما  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  فلا ) دوش : هتفرگ  رظن  رد  يددعتم  تاهج  تسا  هتسیاش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  رد 

هک دراد  یطیارـش  تسا و  تامرحم  ماجنا  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  تابجاو و  كرت  دروم  رد  فورعمب  رما  نآ . بتارم  بوجو و  طیارـش  و 
دصق هدش  تیصعم  بکترم  هک  یـسک  دسانـشب 2 ـ ار  تامرحم  تابجاو و  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  1 ـ زا : دنترابع  نآ  زا  یـضعب 

درک یهن  ناوتیم  شمارآ  اب  رگا  ًالثم  دوش  تیاعر  دیدش  هب  ناسآ  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  دشاب 3 ـ هتشاد  ار  نآ  رارکت 
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 ( ب دـشاب . هتـشادن  یهجوت  لباق  یلام  ای  یناـج  ررـض  فورعم  هب  رمآ  يارب  5 ـ دوش . هداد  ریثأت  لاـمتحا  4 ـ دوش . يراددوخ  شاـخرپ  زا 
یخرب تسا  مزال  اسب  هچ  دوش و  هتفگ  نخس  دیاب  یصاخ  نابز  هب  یـسک  ره  اب  تسا  یعیبط  لباقم . فرط  یناور  ياه  یگژیو  تایحور و 
تـسا رتهب  دوش . هدافتـسا  نابز  نیرتهب  نیرتیقطنم و  زا  ناکمالا  یتح  ج )  دومن . داشرا  طیاسو  یخرب  قیرط  زا  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  ار 

یعس مه  هنیمز  نیا  رد  دوش . هتخادرپ  اهنآ  رب  دراو  تاداریا  نایب  هب  اجیردت  سپس  ودوش  دزـشوگ  نانآ  هب  دارفا  ياهیبوخ  تازایتما و  ادتبا 
 ( د دوش . هتخادرپ  لئاسم  رگید  هب  یکی  یکی  بیترت  نیمه  هب  سپس  ددرگ و  قیوشت  حالـصا  زا  سپ  دوش و  حرطم  هلئـسم  کی  لوا  دوش 

نمض ه )  تسا . اهنآ  دوخ  لاح  هب  دیفمو  یهاوخریخ  رـسزادوشیم  هداد  رکذت  ناشیا  هب  هچنآ  هک  دومن  میهفت  دارفا  هب  دیاب  ناکمالا  یتح 
تیاعر ام  هفیظو  هکلب  دـیاین . ناشدـب  رکنم  زا  یهن  اـی  فورعم  هب  رما  زا  دارفا  هجو  چـیه  هب  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  قوف  تاـکن  هب  هجوت 

دوش و یمن  طوبرم  ام  هب  دیآ  ناشدب  ای  دیآ  ناششوخ  هن و  ای  دنریذپب  هک  نیا  یلو  تساهنآ  هب  رکذت  رد  یناسنا  یقالخا و  حیحص  لوصا 
يارب یلودـج  سک و )  دینـش  ای  دینـشن  هک  شابم  نیا  دـنب  رد  سب  تسا و  نتفگ  اعد  وت  هفیظو  ظفاح  تشاد . لد  هب  یفوخ  نآ  زا  دـیابن 

ز دیشاب . رترثوم  ياهویش  يریگراکب  یپ  رد  هراومه  دییامن و  تبث  نآ  ریثات  نازیم  اب  ار  دوخ  يدربراک  ياههویش  حرـشو  دینک  میظنت  دوخ 
هب رما  - 1 ینیمخ : ماما  هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  دیهاوخب . قیفوت  دـنوادخ  زا  هدومن و  ظفح  ار  تین  رد  صالخا  ( 

دیاب دیـشخبن  يدوس  یبلق  تفلاخم  هچنانچ  دوش ، ارجا  دیاب  بیترت  هب  هک  یلمع  ینابز و  یبلق ، دراد : هلحرم  دـنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ربارب رد  یبلق  یتحاران  راـهظا  - 2 تشادزاب . دـیاب  دـب  راک  زا  ار  صخـش  ًالمع  دوبن  رثؤم  زین  نابز  اب  هچناـنچ  تخادرپ و  یهن  هب  ناـبز  اـب 
فرط هب  هک  يروط  هب  نآ  دننام  دـمآ و  تفر و  كرت  ندـیزگ و  يرود  ندـنادرگ ، يور  ندیـشک ، مهرد  هرهچ  زا  تسا  ترابع  اهيدـب 
هلاسر ) تسا مارح  دوخ  هانگ  باکترا  هب  ندوب  یـضار  - 3 درادرب . نآ  زا  تسد  هک  دهاوخیم  وا  زا  دـنکیم و  يدـب  راک  وا  هک  دـنامهفب 

نآ نیرتنیـشنلد  نیرترثؤم و  نیرتالاو و  تسا و  فیاـظو  نیرتمهم  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عومجم  رد  ص 155 .) ج 4 ، نیون ،
اهيدب زا  هدوب ، بحتـسم  هچ  بجاو و  هچ  اهیکین  هب  هتـسارآ  دوخ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رادهدـهع  هک  تسا  یتقو  اهبلق ، رد 

لمع و اب  هک  ییاج  ات  هدوب  هزنم  ایند  لها  نانادان و  قالخا  زا  دـشاب و  هتـشاد  یناحور  هنوگربمایپ و  یقالخا  رانک و  رب  تاهورکم  زا  یتح 
، نیون هلاسر  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  بسک  يارب  دـننک . يوریپ  يو  زا  مدرم  درادزاب و  اهيدـب  زا  بیغرت و  اهیکین  هب  ار  مدرم  شراتفر 

رفعج دیس  گرزب ، هضیرف  ود  يرون 3 - نیـسح  هللاتیآ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینیمخ 2 - ماما  یقوقح ، یسایس و  لئاسم  ج 4 ،
یمالسا نسح  دیس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمیظعریم 4 -

میامن قیوشت  بیغرت و  ندناوخ  زامن  هب  ار  وا  هنوگچ  دناوخ  یمن  زامن  مردپ 

شسرپ

میامن قیوشت  بیغرت و  ندناوخ  زامن  هب  ار  وا  هنوگچ  دناوخ  یمن  زامن  مردپ 

خساپ

اب تسا . ریدقتهتـسیاش  امـش  شالت  نیا  ًافاصنا  میدـش و  تقوشوخ  دـیتسه  ناشیا  داـشرا  ددـص  رد  هدوب و  شیوخ  ردـپ  زوسلد  هک  نیا  زا 
هتـشاد نآ  ماجنا  رد  یعـس  تقداب ، هّللاءاشنا و  هک  تسا  زیچ  دنچ  ناشیا  ییامنهار  رد  امـش  هب  ام  داهنـشیپ  ناتردپ ، ياهیگژیو  هب  هجوت 

تراـهم و اـب  هـک  دـیهاوخب  ناـنآ  زا  دـینک و  ادـیپ  تـسا ، ذـفان  ناتردـپ  يور  رب  اـهنآ  تبحـص  هـک  يدارفا  دـینک  یعــس  فـلا ) دیــشاب :
. دناسرماجنا هب  ترفاسم  لوط  رد  ای  ینامهیم  هسلج  قیرط  زا  ناوتیم  ار  راک  نیا  دننک . تبحـص  زامن  هرابرد  ناتردپ  اب  ياهتـسیاشدرگش ،

ماگنه ارناتزامن  هداوناخ ، ياضعا  رگید  ردارب و  ردام ، امش ، دینک  یعس  دینک . داجیا  وا  رد  ار  زامن  ندناوخ  شزیگنا  شیوخ  لمع  اب  ب ) 
زامن هفـسلف  ج )  دیناسربروهظ . هصنم  هب  رتهب  هچ  ره  ار  ادخ  اب  زاین  زار و  زامن و  هب  دوخ  قایتشا  روش  دینک و  رازگرب  هناخ  رد  ردپ  روضح 
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حرطم و يرگید  سک  رهای  ناتردارب و  امـش و  نیب  دیاهدید ، هیهت  ًالبق  هک  ییاهباوج  لاؤس و  ًالثم  دینک ؛ نایب  بسانم  ياهتصرف  رد  ار 
ناـسنا ترطف  دوشیم : هراـشا  هلمج  دـنچهب  اـجنیا  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا . یلبق  ینیب  شیپ  هعلاـطم و  شاهمزـال  هتبلا  دوش . هداد  باوـج 
ناـسنا هب  هک  یـسک  تبحم  یتـسود و  ساـسا  رب  اـهبلق  اهیلانـسحا ؛  نم  ِّبح  یلع  بوـلقلا  تّلبج  تسا . تمعن  یلو  زا  رکـشت  ناـهاوخ 
یتاکرب اهتمعن و  همه  ییوس  زا  تسام و  شخب  یتسه  قلاخناحبس و  يادخ  لصا  رد  هک  اجنآ  زا  {M و  تسا هدش  هدیرفآ  دنک ، ناسحا 

نیا لاح  مینک . رکـشت  ناّنم  رداق  زا  نامدوخ  يرطف  فیلکت  ياضتقا  هب  تسامزال  نیا  رباـنب  تسوا . نآ  زا  دراد  دوجو  اـم  یگدـنز  رد  هک 
نیا اب  ار  زامن  شیوخ  هبون  هب  زین  مالسا  مّرکم  ّیبن  دناهدوب و  تقیقح  نیا  رگنـشور  یهلا  يایبنا  ؟ دشاب یتیفیک  لکـش و  هچ  هب  دیاب  رکـشت 

تاکرب فاطلا و  نیهر  ار  ام  زور ، بش و  ره  نابرهم  راگدرورپ  هک  هنوگ  نامه  نیا  ربانب  دـناهدومرف . یفرعماـم  هب  صاـخ  تئیه  لـکش و 
وا زا  میتسیاـب و  ناـملد  زیزع  بـلق و  بوـبحم  ربارب  رد  راـب  کـی  تعاـس  دــنچ  ره  میفّظوـم  زین  ناگدــنب  اــم  تساهدــینادرگ ، شیوـخ 

زامن تساقلطم . زاینیب  ربارب  رد  زاین  زاربا  تسادخ ، اب  دهع  دیدجت  تسا ، عضاوت  تسا ، رکشت  زامن  مییامنب . ار  رکشت  يرازگساپستیاهن و 
عوشخ و هجوتاب و  زامن  رگا  ًالوصا  دـنکیم و  سونأم  وا  اب  کیدزن و  ادـخ  هب  ار  ناسنا  زاـمن  تسا . لد  رد  ادـخ  داـی  نتـشاد  هاـگن  هدـنز 

هکنیا رگید  داهنشیپ  د )  دشخبیمتّینوصم . ناهانگ  اهیتشز و  زا  ار  ناسنا  هتشاذگ و  رثا  ام  ناج  حور و  رد  نیقی  هب  دوش ، ادا  بلق  روضح 
رارق ریثأت  تحت  نارگید  زامن  وتدابع  ندـید  اب  هک  دـیربب  تعامج  هعمج و  زامن  هب  ار  ناـشیا  هدـش ، یقیرط  تیفیک و  ره  هب  دـینک  شـالت 

تیــصخش هـمه  اـب  (ع ) یلع ترــضح  ًـالثم  دــینک ؛ تبحــص  ناـشیا  دزن  رد  اهتیــصخش  ناـگرزب و  زاـمن  زا  دــینک  شـالت  و )  دریگ .
هب یملع و ... ، یـسایس گرزب  لاجر  شیارگ  نینچمه  دـنتخادرپیم . زامن  هماقا  هب  یقایتشا  هچ  اـب  هنوگچ و  دنتـشاد ، هک  ییاـهيراتفرگو 
رد دناوتیم  جح  هیروس و  دهـشم ، رفـس  ریظن  دـیاهدرک ـ  هراشا  هک  هنوگ  نامه  یترایز ـ  ياهرفـس  ه )  دـینک . دزـشوگ  ناشیا  هب  ار ، زامن 

هیصوت همتاخ  رد  دیهد . شزیگنا  هدومن و  قیوشت  اهترفاسم  هنوگ  نیا  هب  ار  ناشیا  دینک  یعـس  نیا  ربانب  دشابهتـشاد . يرثؤم  شقن  ناشیا 
نودبو تسا  دایز  ناشیا  رد  داشرا  حالصا و  هنیمز  هک  تسا  صخشم  دیاهداد ، دوخ  ردپ  هب  عجار  هک  یحیضوت  اب  هک  تسا  نیاامـش  هب  ام 

نمـض رد  تفرگدـیهاوخ . هنیمز  نیا  رد  یبلاج  هجیتن  هّللاءاشنا  دـیهد . همادا  دوخ  شالت  هب  جـیردت  هب  هلـصوح و  اب  دیـشاب  دـیماان  هکنیا 
ياهتیاکح اهناتـساد و  نارازگزامن 3 - ياـهشاداپ  یتئارق 2 - نسحم  زاـمن  زار  - 1 تسا : دـیفم  هنیمز  نیا  رد  لیذ  ياـهباتک  هعلاـطم 

J} زامن هرابرد  هتکن  هدراهچ  دصکی و  - 4 ( 1  ) زامن

؟ درک دیاب  هچ  سالتخا  ءاشترا و  ریظن  یتافلخت  دروم  رد 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  سالتخا  ءاشترا و  ریظن  یتافلخت  دروم  رد 

خساپ

یتشز فلختهب و  شدوخ  فرط  اسب  هچ  دراد و  دوجو  ضامغا  ياج  هک  تسا  يّدح  رد  رگا  سالتخا و ... اشترا ، ریظن  یتافلخت  دروم  رد 
رد تسین . مه  ضامغا  ياـجرگید  دـیزرو ، رارـصا  دوخ  فلخت  نیا  رب  فرط  رگا  و  دوش . هتفرگ  هدـیدان  تسا  رتهب  دربب ، یپ  دوخ  راـتفر 

ًالماک یهن  رما و  بتارم  دیاب  ماگنه  نیا  ردهتبلا  تخاس . شیوخ  تشز  راتفر  هبنتم  ار  وا  تخادرپ و  وا  یهن  رما و  هب  دـیاب  ناکما  تروص 
هدر لوؤسم  هب  دـیاب  هک  دـسریم  موس  هلحرم  هب  تبون  تروص  نیا  رد  داتفین ، رگراک  ای  تشادـن  ناـکما  کـی  چـیه  رگا  دوش . تاـعارم 
نیا ندــنام  ناـهنپ  يارب  دربـب . وـب  یــسک  هـک  نآ  نودــب  تراـهم  اـب  فـیرظ و  ياهنوـگ  هـب  ناــکمالایتح  مـهنآ  داد ؛ شرازگرتــالاب 

ماجناتفارظ تقد و  لامک  رد  دـیاب  اهدروخرب ، هنوگ  نیا  لاح  ره  هب  درک . هدافتـسا  تاداهنـشیپ  تاداـقتنا و  قودنـص  زا  ناوتیم  ، عوضوم
J .} دیآ تسد  هب  بولطم  هجیتن  ات  دریگ 
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ًالثم هک  مهدب  رکذت  مناوت  یمن  یتح  مه  مناتسود  هب  هاگشناد  رد  رهش ، حطس  رد  سوبوتا ، رد  متسین  دلب  ار  ندرک  فورعم  هب  رما  شور  هار و  ًالـصا 
. دینک مکمک  ًافطل  دینک و ...  تیاعر  ار  ناتباجح 

شسرپ

رکذت مناوت  یمن  یتح  مه  مناتـسود  هب  هاگـشناد  رد  رهـش ، حطـس  رد  سوبوتا ، رد  متـسین  دـلب  ار  ندرک  فورعم  هب  رما  شور  هار و  ًالـصا 
. دینک مکمک  ًافطل  دینک و ...  تیاعر  ار  ناتباجح  ًالثم  هک  مهدب 

خساپ

فیاظو زا  رکنمزا ، یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هک  دناسریم  یهاگآ  هب  امش ، ینید  فطاوع  كاپ و  ساسحا  زا  رکـشت  ریدقت و  اب  فلا )
بتارم بالقنا  مظعم  ربهر  ورنیمهزا  تسا و  یمالـسا  ماظن  فیاظو  زا  فورعم  هبرما  بتارم  زا  یخرب  هتبلا  تسا . ناملـسم  ره  ینید  مهم 

هبنج هک  نآ -  لوا  هبترم  نکیل  دـناهداهن ، ییاـضقو  یماـظتنا  ياـهورین  هدـهع  هب  دوشیم  یلمع  دروخرب  هب  رجنم  اـعون  هک  ار  موس  مود و 
هب دیاب  زیزع  ناناوج  - 1 تشاد : رظنرد  ار  هتکن  دنچ  دـیاب  هطبار  نیا  رد  لاح  نیعرد  تسا . ناگمه  شود  هب  دراد -  ییامنهار  يداشرا و 

يارجا تیفیک  نآ و  بتارم  بوـجو  طیارـش  اـی  رکنم  فورعم و  دراوـم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هبرما  هـب  طوـبرم  یعرـش  ماـکحا  تـقد 
زا ناـکمالایتح  دـیارایب و  یلمع  مازتـلاو  قـالخا  روـیز  هب  ار  دوـخ  رکنم ، زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  - 2 دـنریگارف . اـقیقد  ار  نآ  يوکین 
اب هارمه  یهورگ  لکــشتم و  روـط  هـب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـبرما  تسارتـهب  - 3 دـنک . هدافتـسا  قالخ  هدـنزومآ و  يراتفر  ياههویش 
ات دیشوک  دیاب  ناکمالایتح  - 5 درادزاب . دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  ار  ام  دـیابن  يروف ، ینآ و  ریثأت  مدـع  - 4 دریگ . ماجنا  مزال  ياهشزومآ 

ياراد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  نسح  ب )  درب . الاب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبـسن  یمومع  شریذـپ  گـنهرف و 
یحور ياه  یگژیو  تخانـش  ( 2 دـشاب . یلمع  یملع و  تیــصخش  ياراد  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هـب  رمآ  ( 1 هلمج : زا  تـسا  یطیارش 

ار وا  اـهنآ  هار  زا  لـباقم و  فرط  تبثم  تایـصوصخ  ندروآ  تسدـب  ( 3 ندومن . دروخرب  يو  اب  اـهنآ  بساـنت  هب  لـباقم و  فرط  یناورو 
عفن هب  وا و  دوخ  حلاصم  اب  هطبار  رد  دوشیم  هداد  رکذت  يو  هب  هچنآ  هک  ندنامهف  صخـش  هب  یفطاع  یقطنم و  نابز  اب  ( 4 ندرک . بذج 

. هنایماع تابصعت  اههقیلس و  اه و  يوردنت  زا  يرود  ( 6 رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ندرک  لمع  گنهامه  یتالیکشت و  ( 5 تسوا .
نیا دیاب  ینعی  تسا . یناگمه ) تراظن   ) لصا مالـسا  یتیبرت  ماظن  ياهیگژیو  زا  یکی  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف  يایحا  ( 7

هب تبـسن  همه  یمالـسا  هعماجرد  یبرغ  هتخیـسگ  ماجل  يدازآ  رکفت  فالخرب  هک  دـنک  زاب  اـج  نایوجـشناد  هژیو  هب  هعماـج و  رد  هلئـسم 
یـسک ياهشوگ  رد  رگا  هک  دنایتشک  کی  نارفاسم  دننام  تسا و  كرتشم  تشونرـس  ياراد  یتما  هعماج و  ره  اریز  دـنلوؤسم . رگیدـکی 
دهاوخ نوگرگد  یمالـسا  هعماج  لک  تشونرـس  نآ  شرتسگ  رفن و  کی  فارحنا  اب  نینچمه  دش . دنهاوخ  قرغ  همه  دنک  خاروس  ار  نآ 

. تخاس دودحم  ار  نآ  دیاب  دشاب  هعماج  تداعس  هب  رضم  درف  يدازآ  هک  اج  نآ  دش و 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  هاگشناد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  هاگشناد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ
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مه تمیالم .  ینابرهم و  اب  نآ و  بتارم  طیارش و  نتفرگ  رظن  رد  اب  نکل  دنناد ;  یم  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عجارم  همه 
. دروخن مه  هب  هعماج  اه و  هاگشناد  مظن  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  نینچ 

تشادرب اهنآ  منزب  فرح  اهنآ  اب  عقاو  رد  منک  ییامنهار  ار  اهنآ  رگا  منک  دوخرب  هنوگچ  دننک  یم  هانگ  دنتسه و  مرحمان  ناناوج  هک  یناسک  لباقم  رد 
سپ س دشاب  هانگ  هک  مسرت  یم  دنرادن  ربخ  نم  تین  زا  هک  نانآ  هچ ؟ منزب  فرح  مرحمان  نادرم  نآ  اب  و  هچ ؟ دنهد  رارق  رازآ  دروم  ارم  هدرک  دب 

شسرپ

منزب فرح  اهنآ  اب  عقاو  رد  منک  ییامنهار  ار  اهنآ  رگا  منک  دوخرب  هنوگچ  دننک  یم  هانگ  دنتـسه و  مرحمان  ناناوج  هک  یناسک  لباقم  رد 
مسرت یم  دنرادن  ربخ  نم  تین  زا  هک  نانآ  هچ ؟ منزب  فرح  مرحمان  نادرم  نآ  اب  و  هچ ؟ دنهد  رارق  رازآ  دروم  ارم  هدرک  دب  تشادرب  اهنآ 

!؟ منک یم  توکس  سپ  دشاب  هانگ  هک 

خساپ

هب رما  بوجو  ياـه  طرـش  هلمج  زا  دـشاب . هاـگآ  اـهنآ  زا  یبوخ  هب  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ریغ هدیاف و  یب  يرما  درادن و  لباقم  فرط  رد  يرثا  هنوگ  چیه  وا  یهن  رما و  دنادب  یسک  رگا  تساریثأت . لامتحا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  ینعی  تسا ، نآ  ندوب  رطخ  یب  ندوب و  ررض  یب  رگید  طیارـش  زا  درادن . دروم  نیا  رد  يا  هفیظو  تسا  دیفم 
یمن ناسنا  هجوتم  یتیلوئـسم  دوش و  یم  هتـشادرب  نآ  بوجو  دشاب  هتـشاد  یپ  رد  ناسنا  يارب  یئوربآ  ای  یحور  ای  یمـسج  يررـض  رکنم 

ار ینایز  ررـض و  دـهد و  رارق  رازآ  تمهت و  ضرعم  رد  ار  ناسنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داشرا و  یئامنهار و  رگا  نیارباـنب  دـشاب .
ار رکنم  فورعم و  زاغآ  رد  ناـسنا  دوخ  هک  تسا  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  نیرتهب  دـشاب . یمن  بچاو  دزاـس  ناـسنا  هجوتم 

فورعم هب  رما  زراب  هنومن  شفرح ، هن  شلمع  يدرف  نینچ  دشاب . تارکنم  زا  هدننک  يرود  فورعم و  هب  لماع  دوخ  دنک  یعـس  دسانـشب و 
یم زاب  یتشز  يدـب و  زا  دـنک و  یم  توعد  یبوخ  یکین و  فورعم و  هب  ار  نارگید  شلاـمعاو  راـتفر  رادرک و  اـب  تسا و  رکنم  زا  یهن  و 

. دشاب اه  يدب  تارکنم و  زا  هدنرادزاب  فورعم و  هب  هدننک  رما  دناوت  یم  تسا و  رثوم  دیفم و  زین  شنخس  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دراد 

زا سپ  مدومن و  ییامنیس  یشزومآ  هسسؤم  کی  دراو  هدرب و  نارهت  هب  تشاد  امنیـس  رنه  هب  هک  يدایز  هقالع  رطاخب  ار  مرهاوخ  شیپ  لاس  ود  هدنب 
هک روطنامه  تفرگ . هدهع  رب  شدوخ  ار  لیـصحت و ...  جرخ  نیمأت  كاروخ و  نکـسم ، نیمأت  زا  معا  ار  تامدـقم  هیقب  لماک  تبغر  اب  مردـپ  نآ 

رد چ دیرضحتسم 

شسرپ

مدومن ییامنیس  یشزومآ  هسسؤم  کی  دراو  هدرب و  نارهت  هب  تشاد  امنیـس  رنه  هب  هک  يدایز  هقالع  رطاخب  ار  مرهاوخ  شیپ  لاس  ود  هدنب 
هدـهع رب  شدوخ  ار  لیـصحت و ...  جرخ  نیمأت  كاروخ و  نکـسم ، نیمأـت  زا  معا  ار  تامدـقم  هیقب  لـماک  تبغر  اـب  مردـپ  نآ  زا  سپ  و 
تحت زین  ناشیا  دوش و  یمن  تیاعر  یمالـسا  تانوؤش  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  نآ  یتاسـسؤم  نینچ  رد  دیرـضحتسم  هک  روطنامه  تفرگ .

دنز و یم  هلک  رـس و  مرحمان  نادرم  هلمج  زا  فلتخم و  دارفا  اب  هنازور  هدرکن و  تیاعر  ار  یمالـسا  باجح  دیاب  هک  روط  نآ  طیحم  ریثأت 
رجز مردام  ردپ و  يارب  نیا  دوب و  هدـش  یگدرـسفا  راچد  سرد  هب  هقالع  مدـع  رطاخب  اجنآ  هب  نتفر  زا  لبق  ناشیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
نیا هدنب  لاؤس  لاح  تسا . هدوب  هتـشاد  هقالع  هچنآ  هب  مرهاوخ  ندیـسر  مود  منیدلاو و  يدونـشوخ  ًالوا  راک  نیا  زا  مفدـه  نم  دوب و  روآ 

هناشن ارنآ  هک  مرحمان  دارفا  اب  نداد  تسد  هلمج  زا  تاـنوؤش  یـضعب  تیاـعر  مدـع  رطاـخب  لاـس  ود  زا  دـعب  ار  ناـشیا  مهاوخب  رگا  تسا 
تابجوم ًالوا  مهد  شلیـصحت  كرت  مهاوخب  درادن _  يداقتعا  دایز  تامرحم  نیا  تاعر  هب  مردپ  هکیلاح  رد  دنناد _ و  یم  يرکفنـشور 
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یم ناشیا  دیدش  یگدرـسفا  شفده و  زا  مرهاوخ  ندنامزاب  ثعاب  ًامود  میامن و  یم  مهارف  مدوخ  فرط  زا  ار  مردام  ردـپ و  رطاخ  شجنر 
ییامنهار ار  هدـنب  ًافطل  دـش ؟ مهاوخ  هذـخاؤم  تمایق  زور  ایآ  ریخ و  ای  تسا  نم  ندرگ  رب  ینید  یقح و  اـیآ  مدرکن  ار  راـکنیا  سپ  موش 

. دییامن

خساپ

هکلب تسین  یفاک  تین  ندوب  ریخ  اهنت  دراوم  نیا  رد  دـنزب . تسردان  هابتـشا و  يراک  هب  تسد  ریخ  تین  اب  ناسنا  تسا  نکمم  يدراوم  رد 
تـسا نکمم  دنچ  ره  دـیا  هدرک  امـش  هک  يراک  تسا . يرورـض  مزال و  زین  لقع  عرـش و  اب  گنهامه  دنـسپادخ و  تسرد و  هار  باختنا 

عقاو رد  دیا و  هداد  رارق  تفآ  بیسآ و  ضرعم  رد  ار  وا  تیناسنا  یقیقح و  تداعـس  یلو  دنک  رود  ناترهاوخ  زا  ار  یگدرـسفا  یناشیرپ و 
ناوت یم  اج  ره  رد  ار  دنوادخ  هتـسیاش  ناگدنب  دنچ  ره  دـیا  هدرک  مهارف  وا  يارب  ار  یهارمگ  رتسب  هتفرگ و  وا  تسد  زا  ار  تیادـه  هنیمز 

تیاده و يارب  يزاس  رتسب  يزاس و  هنیمز  لاح  نیع  رد  یلو  تسین  یناسآ  راک  اهنآ  تواقـش  تداعـس و  دارفا و  هرابرد  تواضق  تفای و 
ردام ردپ و  يدونشخ  تیاضر و  بسک  دراد . یساسا  یشقن  ناسنا  تواقش  تداعس و  رد  تسا و  يدیلک  یساسا و  لیاسم  زا  یهارمگ  ای 

دنچ ره  ردام  ردپ و  يدونـشخ  دیاب  تسا و  مدقم  نآ  رب  یهلا  ياضر  ناسنا و  یقیقح  تداعـس  یلو  تسا  یناوارف  شزرا  ياراد  دـنچ  ره 
نیمأت ییاهراک  اب  ردام  ردپ و  يدونشخ  دیاب  تسا و  مدقم  نآ  رب  یهلا  ياضر  ناسنا و  یقیقح  تداعـس  یلو  تسا  یناوارف  شزرا  ياراد 
يارب دـیابن  دومن و  تسرد  هنالقاع و  يرکف  هراب  نیا  رد  دـیاب  هدـش و  هک  تسا  يراک  لاح  ره  هب  تسا . دـنوادخ  ياضر  دروم  هک  ددرگ 

رت و یمیمص  يا  هطبار  داجیا  اب  دیاب  دومن . رت  میخو  رتدب و  تسه  هک  نیا  زا  ار  راک  دش و  رتگرزب  یهابتـشا  راچد  هتـشذگ  هابتـشا  ناربج 
سوسحم ریغ  میقتـسم و  ریغ  تراظن  تبقارم و  تحت  ار  وا  هدومن و  تبظاوم  وا  زا  وا ، اـب  طاـبترا  ندرک  رتداـیز  ناـترهاوخ و  اـب  رت  قیمع 

هب هک  يا  هنوـگ  هب  دوـمن  وا  یلعف  راـک  هتـشر و  نیـشناج  ار  يرگید  راـک  هتـشر و  هار و  هنـالقاع  هناـهاگآ و  لـمع  تفارظ و  اـب  تشاد و 
اب دـیاب  دـشابن  نکمم  وا  ندرک  فرـصنم  رگا  ددرگن و  رتدـب  تسه  هک  نیا  زا  راک  ددرگن و  رجنم  ناتردام  ردـپ و  اـی  وا و  اـب  ییوراـیور 

درک يریگولج  وا  ملاسان  طباور  فارحنا و  زا  اه  هطبار  اهدروخرب و  یضعب  راوگان  راثآ  نایب  یعرش و  یهلا و  فیاظو  تفارظ  تمیالم و 
ناترهاوخ هتشر  رییغت  هب  قفوم  رگا  ددرگ . هدوشگ  ناترهاوخ  يور  هب  تداعس  ریخ و  هار  ددرگ و  ناربج  امش  هابتشا  هللاءاشنا  راک  نیا  اب  و 

نیزاوم اجنآ  رد  لغاش  دارفا  دشاب و  یم  نیدـتم  دـهعتم و  یناریدـم  ياراد  هک  ییامنیـس  يا  هسـسؤم  رد  ار  وا  ناکما  تروص  رد  دـیدشن 
زا رود  هب  ملاـس و  ناـشراک  طـیحم  مه  دـشاب و  لوغـشم  شا  هقـالع  دروم  هتـشر  هب  مه  اـت  دـینک  دراو  دـننک  یم  تیاـعر  رتشیب  ار  یعرش 

. دشاب فارحنا 

؟  تسیچ دصقر  یم  درم  لباقم  رد  نز  هک  یسورع  دقع و  نشج  لثم  یسلاجم  رد  ام  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ دصقر  یم  درم  لباقم  رد  نز  هک  یسورع  دقع و  نشج  لثم  یسلاجم  رد  ام  هفیظو 

خساپ

درم لباقم  رد  نز  صقر  اانمـض  تسا . سلاجم  نیا  كرت  هفیظو  هنرگو  . دنیامن يریگولج  رکنم و  زا  یهن  دیاب  دـنناوت  یم  هک  یتروص  رد 
 . تسین زیاج  هجو  چیه  هب  مرحمان 

؟ درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  دنز , یم  دب  ياه  فرح  دناوخ و  یمن  زامن  هک  یصخش  اب 
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شسرپ

؟ درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  دنز , یم  دب  ياه  فرح  دناوخ و  یمن  زامن  هک  یصخش  اب 

خساپ

بقاوع یتشز و  هبتبسن  جیردت  هب  ییاسانش و  ار  وا  رد  ذوفنيذ  صاخـشا  ای  ذوفن  ياههار  وا ، یـسانشناور  هب  هجوت  اب  دیاب  دروم  نیا  رد  {
هب ار  وا  یفطاع  یـشور  اب  وهتخاس  هاگآ  ار  يو  نآ ، كرت  تبوقع  زامن و  تیمها  هب  تبـسن  نینچمه  دـینک . هاـگآ  ار  يو  شراـتفر ، ءوس 

.} دیزاس دنمهقالع  زامن 

؟ دریگن رارق  هذخاءوم  دروم  ایند  نآ  رد  ات  مهد  ماجنا  نم  دیاب  يراک  هچ  نالا  دناوخ  یمن  زامن  اما  دوب  یبوخ  رایسب  درف  مردام 

شسرپ

؟ دریگن رارق  هذخاءوم  دروم  ایند  نآ  رد  ات  مهد  ماجنا  نم  دیاب  يراک  هچ  نالا  دناوخ  یمن  زامن  اما  دوب  یبوخ  رایسب  درف  مردام 

خساپ

، داوس نتشادن  تلع  هب  ناتمرتحم  ردام  هک  نیا  هرابرد  دهد . رارق  شدوخ  هعساو  تمحر  راوج  رد  ار  امش  رداق  گرزب  دنوادخ  هللا  ءاش  نا 
دوشیمن و طقاس  فلکم  زا  هجو  چیه  هب  هک  تسا  یتابجاو  زا  هزور  زامن و  هک : تسا  ینتفگ  تسیچ  فیلکت  نالا  هدـناوخیمن و  ار  زامن 

ناـمز رد  تسا و  هّللا  قح  زا  هزور  زاـمن و  دـیامن . ادا  یگدـنز  لوط  رد  ار  مدرم  قوـقح  دـنوادخ و  قوـقح  دراد  هفیظو  ناملـسم  درف  ره 
ياوتف قبط  دروآ  اج  هب  تسناوتن  یـضیرم  ای  یتسـس و  یلبنت ، مکح ، هب  لهج  ملع ، مدـع  لیلد  هب  رگا  اّما  دوش . هدروآ  اج  هب  دـیاب  تاـیح 

زا یخرب  ياوتف  قبط  اما  دروآ . اج  هب  ار  ردام  ردـپ و  هدـش  اضق  هزور  رامن و  هک  تسا  بجاو  رتگرزب  رـسپ  رب  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح 
رذع هک  یتروص  رد  طقف  تسین . بجاو  رتگرزب  رـسپ  رب  اهنآ  ياضق  دندرک ، كرت  ار  هزور  زامن و  ادمع  ردام  ردپ و  رگا  رگید ، عجارم 
اهنآ هک  تسا  بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  تقو  نآ  دنهد ، ماجنا  ار  دوخ  ضیارف  دناهتسناوتن  ای )... یشوهیب و  یضیرم ، تلع  هب  ًالثم   ) دناهتـشاد
رگا دتفیب . رتگرزب  رسپ  هدهع  هب  دیاش  فیلکت  ات  دوب  عجارم  زا  کی  مادک  دلقم  ناتردام  هک  دینک  قیقحت  دیاب  امـش  و  دروآ . ياج  هب  ار 

دـننک و میـسقت  ناشدوخ  نیب  ار  ردام  هزور  زامن و  دـنناوتیم  رگید  نادـنزرف  اما  تسین . بجاو  نادـنزرف  هیقب  رب  تشادـن ، رتگرزب  رـسپ 
یناسک ای  یسک  هک  نیا  ای  دوش . ناربج  دنوادخ  هب  وا  يراکهدب  ات  دنناوخب ، وا  زا  تباین  هب  هدناوخن  زامن  امش  مرکم  هدلاو  هک  ار  يرادقم 

دوخ هدناوخن و  زامن  ناتردام  تروص  ره  رد  دروآ . اج  هب  زین  ار  وا  ياههزور  دناوخب و  ار  ناتردام  هدـش  اضق  ياهزامن  هک  دـینک  ریجا  ار 
دیناوتیم تسا  بسانم  امـش  یلاـم  عضو  رگا  سپ  تفرگ . دـهاوخ  رارق  تساوخزاـب  لاؤس و  دروم  تسا و  هدرک  راکهدـب  دـنوادخ  هب  ار 

. ددرگ داش  امش  هدلاو  حور  ات  دیریگب  هزور  دیناوخب و  زامن  وا  ياج  هب  ناتدوخ  ای  دیریگب  ریجا  ردام  ياهزامن  يارب 

؟ درک دیاب  هچ  تسا  یجراخ  ياه  هکبش  ياه  ملیف  ندید  هب  دنم  هقالع  هک  یسک  اب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  تسا  یجراخ  ياه  هکبش  ياه  ملیف  ندید  هب  دنم  هقالع  هک  یسک  اب 

خساپ
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لوسر زا  يراصنا  هللادبع  نبرباج  يزور  تسا : هجوت  لباق  ریز  تیاور  اهتداع  هنوگنیا  ندمآ  دوجو  هب  تلع  ندیمهف  یبایهشیر و  يارب 
ار دوخ  هداوناـخ  نادـنزرف و  مینادیمن  اـما  میرادهگن ؛ منهج  شتآ  زا  هنوگچ  ار  دوخ  هک  میتـسناد  هللا ! لوسر  اـی  درک : لاؤـس  (ص ) ادـخ

ریخ هب  لماع  ناـتدوخ ] ریخلا ] ؛  اولَمعا  - 1 دـندومرف : نایب  راک  هار  راـهچ  باوج  رد  (ص ) مرکا ربمغیپ  میرادهگن ؟ منهجـشتآ  زا  هنوگچ 
تقو لوا  رد  ار  زامن  ناشدنزرف  هک  دنشاب  هتشاد  عقوت  هاگنآ  دنشاب ، راگنالهس  زامن  هب  تبـسن  ردام  ردپ و  هک  دوشیمن  ینعی ،  M} دیشاب

ياهراون هب  ناشدوخ  دیآرد ! راک  زا  هبجحم  شرتخد  دشاب  هتشاد  عقوت  یلو  دشاب ؛ باجحدب  ای  باجحیب  شدوخِمناخ  دوشیمن  دناوخب !
هداوناخ ياهرتگرزب  نیاربانب ، دننکن ! ار  راک  نیا  اهنآ  نادنزرف  اما  دـننیبب ، هراوهام )  ) یجراخ هکبـش  ياهملیف  ای  دـنهد و  شوگ  لذـتبم 

رد  ] ار ادـخ  رکذ  دای و  هللااب ؛  مهورکَذو  - 2 دنرادرب . نادـنزرف  رد  ییاهتداع  نینچ  ندربنیب  زا  نامرد و  يارب  ار  ماگ  مدـق و  نیلوا  دـیاب 
ندروآ ندـیرخ و  رتدـب ، نآ  زا  ای  لزنم و  هب  نجهتـسم  ياهملیف  ندروآ  ياج  هب  ردام  ردـپ و  ینعی ،  M} دینک هدنز  ناتنادنزرف ] ياهلد 

ات دننک  هدنز  ناشنادنزرف  لد  رد  ار  ادخ  دای  دیاب  زیمآکیرحت و ،... عضو  رس و  اب  هناتسود  طلتخم  سلاجم  ندرک  ریاد  هناخ و  هبهراوهام 
ییاـههداوناخ زا  هعماـج ، رد  راـجنهبان  نادـنزرف  بـلغا  هـک  میریذـپب  ار  خـلت  تـیعقاو  نـیا  دـیاب  ددرگ . مـهارف  ناـنآ  رد  ریخ  راـک  هـنیمز 

هناور توافتیب  ياهردام  ردپ و  نماد  زا  يدارفا  نینچ  بلاغ  دناهدوب . زجاع  ای  لفاغ و  دوخ ، شقنیافیا  زا  نانآ ، نیدـلاو  هک  دناهتـساخرب 
ار یقالخاریغ  لامعا  یقالخادض ، ياهراتفر  هدهاشم  لذـتبم و  ياهملیف  ندـید  هک  دـهدیم  ناشن  فلتخم  تاقیقحت  دـناهدیدرگ . هعماج 

نم تفگ : ناتـسودنه  رد  ياهبحاصم  رد  اـکیرمآ ) راتـسا  . يو . یت ياهراوهامهکبـش  کـلام   ) خودرم تربار  لـیلد  نیمه  هب  دراد . یپ  رد 
رگا دوشیم  هیـصوت  نیارباـنب  هخروم 25/5/1373 .) تاـعالطا ، هماـنزور  ، ) مهدیمن ار  اـههمانرب  نیا  ياـشامت  هزاـجا  میاـههچب  هب  زگره 

تاحیرفت هب  اهنآ  قیوشت  اب  دـینک  یعـس  تسا . داسف  لماع  زکرم و  هکبـش ، نیا  اریز  دـینک ؛ جراخناتهناخ  زا  ار  نآ  دـیراد ، هراوهام  هکبش 
ار هنیمز  نانآ ، هب  هزیاج  نداد  یتح  و  هدنزومآ و ... ياهملیف  ندید  دیفم ، ياهیمرگرس  یملع ، ياهباتک  هعلاطم  ندرک ، شزرو  ملاس و 
ج لئاسولا ، كردتسم   ، ) رکنملا نع  مهیهناو  فورعملاب  مهرماو  3 و 4 - دییامنمهارف . اهنآ  دب  تسیاشان و  ياهتداع  ندرب  نیب  زا  يارب 

قح كاشوپ  كاروخهتبلا و  دـشاب . دـنزرف  كاوپ  كاروخ و  طقف  ردام  ردـپ و  ّمغ  ّمه و  ماـمت  هک  دـشابن  روط  نیا  ینعی ، ص 625 ؛) ، 2
ردپ دنـشاب . رتساسح  نآ  يادا  رد  نیدلاو  دیاب  هک  تسا  يرتگرزب  قح  دنزرف ، ناج  حور و  كاروخ  نآ ، لباقم  رد  یلو  تسا ؛ دـنزرف 

هب دـنزومایب . ناشنادـنزرف  هب  ار  نتـسیز  هنوگچ  هار  دـیاب  دـناهدروآ  تسد  هب  يدامتم  نایلاس  لوط  رد  هک  یتایبرجت  زا  هدافتـسا  اب  ردام  و 
، رکنم زا  یهن  اب  دنهد و  قوس  هدیدنـسپ  ياهرادرک  يوس  هب  ار  اهنآ  قیرط  نیا  زا  ات  دـنهد  دای  ار  یعامتجا  ینید و  فیاظو  ضیارفنانآ و 

گنهرف حطس  ندرب  الاب  نیاربانب ، دنریگب . یعامتجا ، راجنهبان  ياهراتفر  نداد  ماجنا  تیصعم و  هانگ و  رد  نتفر  ورف  زا  ار  نادنزرف  يولج 
اههداوناخ دوش . هتفرگ  نادنزرف  دب  ياهتداع  زا  یلیخ  ولج  قیرط  نیا  زا  ات  ددرگیم  هداوناخ  شقن  يافیا  رد  يرثؤملماع  هداوناخ ، ینید 

زا مالـسا  یمارگ  لوسر  ورنیمه  زا  دننامب . زاب  نادنزرف  روما  هب  یگدیـسر  زا  یفاک ، تصرف  مدـع  راک و  هب  لاغتـشا  هناهب  هب  دـنناوتیمن 
J .} تسا هتسج  يرود  تئارب و  دننک ، یهاتوک  ، ریطخ هفیظو  نیا  يادا  رد  هک  يردام  ردپ و 

؟  تسیچ هفیظو  دنهد , یم  ماجنا  ار  یفالخ  ياهراک  دنراد و  طابترا  مه  اب  رسپ  رتخد و  هک  دوش  یم  هدید  اهنابایخ  رد 

شسرپ

؟  تسیچ هفیظو  دنهد , یم  ماجنا  ار  یفالخ  ياهراک  دنراد و  طابترا  مه  اب  رسپ  رتخد و  هک  دوش  یم  هدید  اهنابایخ  رد 

خساپ

فیاظو زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هک  دناسریم  یهاگآ  هب  نازیزع  امش  ینید  فطاوع  كاپ و  ساسحا  زا  رکشت  ریدقت و  اب 
بتارم بالقنا  مظعم  ربهر  ورنیمه  زا  تسا و  یمالسا  ماظن  فیاظو  زا  فورعم  هبرما  بتارم  زا  یخرب  هتبلا  تسا . ناملـسم  ره  ینید  مهم 
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هبنج هک  نآ -  لوا  هبترم  نکیل  دـناهداهن . ییاضق  یماـظتنا و  ياـهورین  هدـهع  هب  دوشیم  یلمع  دروخرب  هب  رجنم  اـعون  هک  ار  موس  مود و 
هب دیاب  زیزع  ناناوج  - 1 تشاد : رظنرد  ار  هتکن  دنچ  دـیاب  هطبار  نیا  رد  لاح  نیعرد  تسا . ناگمه  شود  هب  دراد -  ییامنهار  يداشرا و 

يوکین يارجا  تیفیک  نآ و  بتارم  بوجو  طیارش  ای  رکنم  فورعم و  دراوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  تقد 
ياههویـش زا  ناـکمالایتح  دـیارایب و  یلمع  مازتلاو  قـالخا  رویز  هب  ار  دوخ  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  - 2 دـنریگارف . اقیقد  ار  نآ 

ياـهشزومآ اـب  هارمه  یهورگ  لکـشتم و  روط  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  تسارتـهب  - 3 دنک . هدافتـسا  قالخ  هدـنزومآ و  يراتفر 
گنهرفات دیـشوک  دـیاب  ناکمالایتح  - 5 درادزاـب . دوخ  فیاـظو  ماـجنا  زا  ار  اـم  دـیابن  يروـف  ینآ و  ریثأـت  مدـع  - 4 دریگ . ماجنا  مزـال 

. درب الاب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  یمومع  شریذپو 

؟  منک راتفر  هنوگچ  هدش ,  رثءاتم  وا  زا  هک  مرهاوخ  دوش و  یم  عرش  فالخ  راک  بکترم  هک  مردارب  اب 

شسرپ

؟  منک راتفر  هنوگچ  هدش ,  رثءاتم  وا  زا  هک  مرهاوخ  دوش و  یم  عرش  فالخ  راک  بکترم  هک  مردارب  اب 

خساپ

اذل هدومن  کیکفت  نارهاوخ ، دروم  رد  هرواشم  زا  دیاب ، ار  ناتردارب  تامدخ  هئارا  هک  میرادیم  ضورعم  ادـتبا  هرواشم  عوضوم  دروم  رد 
اب دروخرب  هویـش  هراـبرد  مرتـحم  ردارب  ناـتردارب : راـتفر  حالـصا  فلا . میزادرپیم : باوج  هب  ازجم  تروص  هب  کـی  ره  دروـم  رد  زین  اـم 
ءاش نا  دیـسر . دوصقم  هب  ناوتیم  اهنآ  قیقد  يریگراکب  تیاعر و  اب  هک  دوشیم  نایب  ریز  رد  یتاکن  يو  ییامنهار  تیاده و  ناتردارب و 

هتـشاد یفنم  ریثأت  اسبهچ  تشاذگ و  دهاوخن  يریثأت  بیترت  مظن و  تقد و  زا  غراف  تیاعر  ای  اهنآ و  تیاعر  مدع  هک  تسا  حـضاو  رپ  هللا 
دریذپ ماجنا  دیاب  هک  يراک  نیرتيرورض  مدق و  نیلوا  دینک . رارقرب  طابترا  . 1 ددرگ . شومارف  دیابن  بدا  تیاعر  مظن و  تقد ، اذل  دشاب 

ات دینک  رارقرب  طابترا  وا  اب  دینک  یعس  اذل  دوب  دهاوخن  رودقم  یمایپ  هنوگ  چیه  لاقتنا  دوشن  رارقرب  طابترا  ات  تسا . طابترا  ندومن  رارقرب 
. دوشیم ریثأت  یب  امـش  فرح  و  دربورف . یعاـفد  كـال  رد  ار  يو  هک  دـینکن  ماـیپ  لاـقتنا  هیـصوت و  هب  مادـقا  تسا ، هدـشن  رارقرب  طاـبترا 
هب ار  یتقو  دشاب و  هتشاد  طابترا  امش  اب  دیهاوخب  وا  زا  دینک  تکرش  وا  سلاجم  رد  دیوش  تسود  وا  اب  یطرـش  چیه  لامعا  نودب  نیاربانب 

تیبرت حالصازا و  نخس  زگره  طابترا  لوا  ياههتفه  یتح  ای  اهزور و  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دیزادرپب  مه  اب  تبحـص  وگتفگ و 
رارقرب طابترا  وا  اب  يردق  هب  دیاب  لاحرهب  دیـشاب  هتـشاد  تکرـش  وا  فالخ  لامعا  رد  هک  نیا  نودب  دینک  یهارمه  وا  اب  امـش  هکلب  دـینزن 
تیلاعف عون  ره  زاس  هنیمز  دامتعا  بلج  تیمیمص 3 ـ داجیا  طابترا 2 ـ ربانب 1 ـ دینک . بلج  ار  وا  دامتعا  هدش و  رارقرب  تیمیمـص  هک  دینک 

زاربا طرـش . دـیق و  نودـب  یهارمه  فالخ ،) لمع  باکترا  نودـب   ) وا ياههتـساوخ  هب  نداد  نت  اب  طابترا  هویـش  اّما  تسا . یتیبرت  ویناسنا 
يو اب  دروخرب  هویـش  اب  ار  امـش  رگید  بناج  زا  هداد و  یهاگآ  امـش  هب  طابترا  نیا  دـشابیم . ارچ و ... نوچ و  یب  تمدـخ  هئارا  تبحم و 

. تسا شنیب  رییغت  دامتعا ، بلج  تیمیمص و  ندروآ  تسدب  طابترا و  يرارقرب  زا  دعب  مدق  نیمود  شرگن  شنیب و  رییغت  . 2 دزاسیم . انشآ 
یفنم ياهدمایپ  زا  ار  وا  دینک و  دزشوگ  ار  فالخ  لامعا  ياهررض  ینید  یمالسا و  یملع و  عبانم  زا  حیحص  قیقد و  عالطا  نداد  اب  ینعی 

دوخ دنک و  لوبق  ار  اهنآ  دشاب و  هتـشاد  یهاگآ  دوخ  راتفر  كانرطخ  تشز و  دمایپزا  یمدآ  رگا  هچ  دیزاس  هاگآ  دوخ  تسیاشان  لامعا 
هیحور زا  دیاب  تاعالطا  نداد  رد  دزاسیم . كاپ  ار  دوخ  نماد  یگدیـسر و  ار  دوخ  باسح  انیقی  دنیبب  راوگان  بقاوع  نیا  سر  ریت  رد  ار 

اـهیبوخ و هدـنیوگ  ناـتدوخ  تسین  مزـال  ًـالثم  دـهد . شوگامـش  نخـس  هب  فرط  اـت  دـیریگب  هرهب  میقتـسم  ریغ  ناـیب  یتح  یهاوخریخ و 
هک یئاهلحم  هب  ار  وا  ای  دیهد و  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  هطوبرم  بتک  دینک ، هدافتسا  نارگید  نابز  زا  دیناوتیم  دیـشاب  اجبان  لامعا  ياهررض 

ار یبسانم  هویـش  دیاب  دوخ  قوذو  هقیلـس  ریبدت و  اب  لاح  ره  هب  دریگب . تربع  اهنآ  هدهاشم  اب  ات  دـیربب  دـناهدش  نآ  راتفرگ  راک  هب  ان  دارفا 
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طابترا يرارقرب  اب  دـشن و  نکمم  طابترا  يرارقرب  هک  یتروص  رد  یهاـگآ  هئارا  میقتـسم و  ریغ  طاـبترا  . 3 دیـسرب . فده  هب  ات  دینیزگرب 
اهنآ زا  امـش  ردارب  هک  يدارفا  نیب  زا  ینعی  دومن  هدافتـسا  دنراد  طابترا  هک  يدارفا  دوجو  زا  دیاب  دوب  فالخ  لامعا  یخرب  ماجنا  مزلتـسم 
ناـیم رد  وا  اـب  ار  دوخ  ضارغا  فادـها و  هدرکباـختنا و  ار  ناـنیمطا  دروم  يدارفا  اـی  درف و  دـنراد  طاـبترا  اـهنآ  اـب  دراد و  يونـش  فرح 

يدارفا يارب  ًالومعم  دهد . ماجنا  وا  ار  دـش  هتفگ  ( 2  ) و ( 1  ) دنب رد  هچنآ  دریگب و  هدهع  ار  امـش  تیلوؤسم  هک  دیهاوخب  وا  زا  دیراذگب و 
ام يادتبا  هیـصوت  هتبلا  . تسا دیفم  یلیخ  ثلاث  درف  زا  نتفرگ  هرهب  دـناهدروآ  يور  دانع  تجاجل و  هب  ای  تسین و  نکمم  اهنآ  اب  طابترا  هک 
مه دینک و  مادقا  دوخ  مه  ناکما  تروص  رد  دینک و  مادقا  طابترا  يرارقرب  هب  میقتسم  دوخ  امش  ناتدوخ ، هتـشون  مغر  یلع  هک  تسا  نآ 

دیدوب و فادها  يارجا  ددص  رد  دوخ  هچ  حالصا : تیبرت و  رظن و  لامعا  هویـش  . 4 دیدرگ . دنمهرهب  ناردارب  ياقفر  ناتسود و  کمک  زا 
دیاب دیدش  داشرا  یلوتم  نارگید  هچ  ناتدوخ و  هچ  هکلب  دینکن  هدافتسا  تحیصن  هیـصوت و  هویـش  زا  هشیمه  تروص  ره  رد  رگید  درف  هچ 

ياهطیحم رد  يو  ندرک  دراو  ) يزاس تیعقوم  دیدهت ، اهیبوخ ، هب  بیغرت  راذـنا ، تراشب ، ياههویـش  اهنامز  ناتردارب و  هیحور  بسانت  هب 
یئاههار دیریگب و  راک  هب  ار  باذـع و ... زا  فیوخت  و  یتیبرت و )... ياهودرا  يدابع ، مسارم  رد  تکرـش  نتفر ، ترایز  هب  دـننام  یبهذـم 
تکرـش داـعم و  رگید ، يارـس  هریبک ، ناـهانگ  باـتک  هژیو  هب  بیغتـسد  دیهـش  ياـهباتک  دـننام  یقـالخا  بتک  تاـیاور ، ثیداـحا ، نوچ 

ناتردارب هجوت  دروم  هک  يدارفا  صوصخ  هب   ) ناگرزب نانخـس  ندـناوخ  هطوبرم و  ياهراون  نداد  رارق  رایتخا  رد  ینارنخـس و  سلاجمرد 
دیشاب هتشاد  هلـصوح  ربص و  دشاب ـ  ناترظن  دم  هشیمه  دیاب  مهم  هتکن  دنچ  يدرکراک : تاکن  . 5 دیسرب . هجیتن  هب  ات  دینک  یط  ار  دنتسه )

لها تارضح  زا  راک ، لحارم  مامت  رد  دیشاب ـ . ریثأت  رظتنم  دیاب  دینکن  هلجع  فده  هب  ندیسر  رد  دینکن ـ . یگتسخ  ساسحا  دوز  یلیخ  و 
زاربا بدا ، تیاعر  وا  اب  دروخرب  رد  زگره  دیئوجب ـ . يرای  وا  زا  دنوادخ  هاگرد  هب  ءاجتلا  اعد و  اب  نآ  زا  لبق  دیئوجب و  تناعتسا  (ع ) تیب
هکلب تسین  تیمیمص  بدا و  هناشن  هنحص ، زا  ناتدوخ  ندیـشک  رانک  اهنت  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دینکن  شومارف  ار  تیمیمـص  تبحم و 

منک و تمدخ  امش  هب  مناوتیم  هنوگچ  نم  دیسرپب  وا  زا  هک  شور  نیا  هب  دیاش  دینک ـ . زاربا  دوخ  راتفر  رد  ار  یقالخا  صئاصخ  نآ  دیاب 
هنیمز ندومن  عضاوت  ندـید و  رتمک  ار  دوخ  ندیـشک و  تنم  هویـش  اب  یتح  رگید  ریبعت  هب  دیـشاب و  هتـشاد  متـسود  امـش  هک  منک  راـک  هچ 

تّیصخش رد  ذوفن  هار  ياهویش  هب  دینک  یعس  دیریگب ـ . هرهب  اهراکهارنیا  زا  انیقی  اذل  دزاس  مهارف  ار  درس  هطبار  یفطاع و  راوید  نتـسکش 
لد رد  هک  يدارفا  زا  ای  دوش و  زاب م یتیلاعف  ره  يارب  Ġ اجم نارگید  بلق  لد و  رد  نتفای  هار  اب  دینک و  ادیپ  ار  وا  لد  ندروآ  تسدب  وا و 

تایحور و مامت  دیراذگب ـ . رانک  ًالماک  ار  اجبان  ياهتیساسح  دروم و  یب  يراشفاپ  رارصا و  دینک ـ . هدافتـسا  دنراد  یهاگیاج  ناتردارب 
هب امش  طابترا  هلیسو  نیدب  ات  دشاب  هدرک  بجاو  امش  رب  ار  نآ  نید  هکنآ  رگم  دینک  اهر  ار  دوشیم  وا  يدنسرخان  بجوم  هک  ییاهراتفر 
اب دـیتسرفب  يو  دزن  یتسود  باـب  ندومن  زاـب  ناونع  هب  ناـنیمطا  دروم  دنتـسه و  امـش  يانـشآ  هک  ار  يدارفا  دـبای ـ . قوس  بولطم  یلکش 

دارفا کمک  هب   ) میقتـسم ریغ  تروص  هب  دـیزاس ـ . مهارف  یتسود  قیرط  زا  ار  وا  تیادـه  هنیمز  ات  يرادـهگن  ّرـس  قالخا و  لوصا  تیاعر 
دیریگب هرهب  نوناق  بوچ  زا  موزل  تروص  رد  یتح  دـینارب و  وا  فارطا  زا  ار  وا  بابان  ناتـسود  دسانـشیمن ) ار  اهنآ  ناتردارب  هک  يرگید 

لکـش اجک  زا  هنحـصهک  دـنمهفب  دـنوش و  علطم  امـش  حرط  زا  ناتردارب  هکنآ  نودـب  هداوناخ و  ناتردارب و  يوربآ  ظفح  تیاعر  اـب  هتبلا 
ناتنارهاوخ ناردارب و  رانک  رد  هکنیا  زا  ار  دوخ  زگره  دشاب ـ . هدش  باسح  یلیخ  دیاب  راکبان  بابان و  ناتـسود  ندنار  حرط  تسا . هتفرگ 

هشیمه و هکلب  تسامش  یقالخا  یعرش و  هفیظو  فالخ  تسین و  ياهتسیاش  راتفر  اهنت  هن  ندیـشک  رانک  هک  دینادب  دیـشکن و  رانک  دیـشاب 
تسا هدیدنـسپ  ندرک  شرت  يور  ای  ندیـشکرانک و  یتروص  رد  نآ ، ماجنا  اب  نامزمه  فالخ و  هدهاشم  تروص  رد  یتح  لاح ، همه  رد 

یطاـبترا يرارقرب  ددـص  رد  هشیمه  تسا  دنمـشهاوخ  درادـن  ار  ریثأـت  نیا  نوچ  یلو  دراد  زاـب  ناـشراتفر  زا  ار  اـهنآ  راـکهار  ود  نیا  هک 
هار دوخ  ندیشکرانک  اب  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  ددرگ  مهارف  تیاده  هاگنآ  طابترا و  يرارقرب  هنیمز  ات  دشاب  اهنآ  اب  هنامیمـص  هناتـسود و 

تـسود رگا  اّما  دنهاوخیم  ار  راتفر  نیمه  اسب  هچ  اهنآ  دـینکیم و  زاب  رتشیب  ياهفالخ  يارب  ار  لاجم  هدرک و  دـس  ار  حالـصا  تیادـه و 
ار دوخ  راتفر  باسح  یمک  اهنآ  لقادـح  ات  دیـشاب  اـهنآ  بظاوم  دـیناوتیم  يزرو ) تفلاـخم  هن   ) هناتـسود راـتفر  ناونع  هب  هشیمه  دیـشاب 
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ندیـشک رانک  سپ  دینک . لابند  ار  دوخ  فادها  دیـشاب و  اهنآ  عمج  رد  ترورـض ) ماگنه  هب  لقادح  و   ) هشیمه دیناوتب  مهامـش  دـنیامنب و 
یفارحنا یفرط  زا  تسین و  ناتردارب  اب  طابترا  دننامه  ناترهاوخ  اب  امش  طابترا  دیدرت  یب  ناتنارهاوخ  اب  دروخرب  هویش  ب ) تسین . تسرد 

ار بسانت  هویش  دیاب  تیصوصخ  ود  نیا  هب  تیانع  اب  اذل  دوشیمن و  هدید  ناترهاوخ  رد  دنوادخ ) رکـش  هب   ) تسالتبم نآ  هب  ناتردارب  هک 
هب هشیمه  1 ـ دیئآ . لئان  دوخ  لاهدیا  یلاع و  فده  هب  اهنآ  قیقد  تیاعر  هکدیما  نادب  مینکیم  هراشا  راکهار  دنچ  هب  ریز  رد  هک  دـیزگرب 

تدارا ضرع  تبحم ، اهنآ  اب  امـش  يراتفر  هیام  ریمخ  دـیاب  هکلب  دـینکن  دروخرب  اهنآ  اب  تواـفت  یب  زگره  دـیراذگب و  مارتحا  ناـترهاوخ 
اهنآ و يارب  ياهناهب  ره  هب  دینک و  لابقتـسا  هدرکن و  یهاتوک  دـنهاوخیم  هک  یتامدـخ  ماجنا  رد  دـیهد . شوگ  اهنآ  فرح  هب  اذـل  دـشاب 

یب تبحم  قیرط  زا  ثنؤم  سنج  اب  لاح  ره  هب  دینک  درط  دـینارب و  دوخ  زا  ار  اهنآ  ياهناهب  ره  هب  ادابم  ادابم ، دـینک و ... هیهت  هیدـهناتردام 
اهنآ اب  امـش  هطبار  رگا  یتح  دومن  بیقعت  تساهنآ  تیاده  هک  ار  دوخ  فادها  هاگنآ  دروآ و  تسد  هب  ار  اهنآ  لد  ناوتیم  طرـش  دـیق و 

حا امش  دیاقع  هب  دنیآیم و  رب  امش  لد  ندروآ  تسد  هب  ددص  رد  دوخهب  دوخ  تروص  هب  اهنآ  دشاب  بوخ 

؟  تسیچ ام  یعامتجا  یعرش و  یلقع و  هفیظو  هانگ  سلاجم  بابان و  ناتسود  زا  ناکیدزن  نتشادزاب  يارب 

شسرپ

؟  تسیچ ام  یعامتجا  یعرش و  یلقع و  هفیظو  هانگ  سلاجم  بابان و  ناتسود  زا  ناکیدزن  نتشادزاب  يارب 

خساپ

نیا میئوگب و  نیرفآ  دص  امش  كاپ  تاساسحا  یقالخا و  دهعت  ریبدت و  نسح  هب  تسا  مزال  باوج  هب  نتخادرپ  زا  لبق  یمارگ  يوجـشناد 
. مینکیمتلئسم ار  امش  نوزفا  زور  قیفوت  ناحبـس  دنوادخ  زا  مینک و  نیـسحت  نامدوجو  قمع  زا  ار  هنالقاع  يزوسلد  تیلوئـسم و  ساسحا 

راکهار هس  تسا  مزال  داسف  زا  يراع  ياهعماج  هب  ندیـسر  تیاهن  رد  راـتفر و  لاـمعا و  یکاـپ  لد و  تراـهط  ظـفح  يارب  وجـشناد  زیزع 
بوخ و لامعا  یفنم  تبثم و  ياهدمایپ  تعیرش و  ماکحا  حیحـص  تخانـش  نید و  فراعم  اب  ییانـشآ  ( 1 دوش ؛ هتفرگ  راکب  ریز  یـساسا 

هاگآ دنوشیم ، هدرمش  تیصعم  هانگ و  مالـسا  رظن  زا  هک  يراتفر  لامعا و  اب  ار  يو  فلا . دیهد : ماجنا  ار  ریز  راک  هار  دیاب  ور  نیا  زا  دب .
رگید تخاس و  هدولآ  ار  اهنآ  نآ  یفنم  راثآ  دندش و  هدولآ  نآ  هب  یلمع ، ندوب  هانگ  زا  یعالطایب  رطاخ  هب  هک  یناناوج  اسب  هچ  دیزاس .

هتـشون یـسانشهانگ ، ياهباتک  دینک و  قیوشت  ناشدیلقت  عجرم  لئاسملا  حیـضوتهعلاطم  هب  ار  يو  اذـل  دـنزاس . رود  نآ  زا  ار  دوخ  دـنناوتن 
ياهدمایپ ناهانگ و  یفنم  ياهدمایپ  هشیمه  ب . دنهد . رارق  هعلاطم  دروم  زین  ار  بیغتسد و ... دیهش  هتـشون  هریبک  ناهانگ  یتالحم ، ياقآ 

ياهنانیب تیوقت  رد  ( 2 دیراد . رذـحرب  هدولآ  ياهطیحم  زا  ار  وا  و  دـینک . دزـشوگ  میقتـسم  ریغ  تروصب  ار  تراهط  یکاپ و  ظفح  تبثم 
راثآ (ع ) تیب لها  هب  لسوت  یهلا و  ياوقت  هب  کسمت  وا و  هب  لـکوت  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  میراد  هجوت  دـینک . مادـقا  يو  ناـمیا  داـقتعا و 

ینوردـیاههزیگنا هشیمه  هک  تسا  حـضاو  رپ  تسا . تیـصعم  هب  ندـش  هدولآ  هانگ و  باکترا  زا  ینورد  عنام  کـی  دراد و  یناوارف  تبثم 
يداقتعا بتک  هعلاطم  هب  ار  يو  فلا . تسا . رثؤم  ار  ریز  راک  هار  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ینوریب . ياهمرها  ات  دـننکیم  لمع  رترثؤم 

يرقابریم و ياقآ  هتـشون  دیاقع  لوصا  اب  یئانـشآ  حابـصم و  ياقآ  هتـشون  دیاقع  لوصا  يرهطم . دیهـش  هتـشون  یمالـسا  ینیبناهج  دـننام 
تیوقت رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  يدج  مامتها  هزور  زامن و  هژیو  هب  یهلا  تدابع  يدابع و  لامعا  هب  دیهاوخب  وا  زا  ب . دینک . بیغرت  نایورغ 

یهنت ةالـصلا  نا  هک  ارچ  تسا . دـیفم  رثؤـم و  رایـسب  اوراـن  لاـمعا  زا  يریگوـلج  هاـنگ و  زا  نهذ  رکف و  ندـش  رود  لد  تیناروـن  هدارا و 
هظعوـم و هب  ار  وا  یناور ، یحور و  شمارآ  ناـمیا و  تیوـقت  یـسرتادخ و  هیحور  نتـشاد  هگن  هدـنز  روـظنم  هب  ج . رکنملا .  اـشحفلانع و 
زا ریـسم  نیا  رد  دـینکن و  یهاتوک  ندومن  هظعوم  یهد و  دـنپ  رد  نارگید  هچ  ناتدوخ و  هچ  دـینک . توعد  یناـفرع  یقـالخا و  ياهدـنپ 

درادیم هگن  هدنز  وا  دوجو  رد  ار  یسرتادخ  نامیا و  حور  هک  میلس و ... بلق  رگید -  يارس  داعمیاهباتک -  دننام  بغتـسد  دیهـش  بتک 
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زا معا  ینید  یبهذم و  تاسلج  رد  تکرـش  هب  ار  يو  د . دنک . هعلاطم  ات  دیهد  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  اهباتک  نیا  هژیو  هب  دیریگب . کمک  زین 
هظعوم و تاسلج  ای  نید و  نادنمـشناد  ینارنخـس  اههرظانم و  اهدرگزیم و  یملع و  ياهـسنارفنک  رد  تکرـش  دننام  نید  فراعم  تاسلج 
هب دوخ  هارمه  ار  وا  یتح  دـینک و  بیغرت  ینید  ... یبهذـم یتسود  لفاحم  تعامج و  هعمج و  ياهزامن  ترایز . اـعد و  مسارم  رد  تکرش 
هب تبون  دـنب 2 ) داـفم   ) لـمع هب  بیغرت  هـیحور و  نداد  هزیگنا و  داـجیا  و  دـنب 1 ) دافم   ) تاعالطا نداد  زا  دـعب  . 3 دـیربب . تاسلج  نیا 
لاح تشاد . لرتنک  وا  هب  تبـسن  دومن و  بیغرت  ار  يو  داد و  یهاگآ  وا  هب  دـیاب  يو  نس  اب  قباـطم  ینعی  دـسریم . يراـتفر  ياـهتبقارم 

وا و یعامتجا  يدرف و  تلزنم  ماقم و  هب  نداهن  جرا  مارتحا و  ظفح  رود و  هار  زا  لرتنک  شور  اـب  تساـناوج  کـی  رظن  دروم  درف  هچناـنچ 
هدـش هک  مه  راب  کی  يارب  الاب  هزیگنا  یهاگآ و  مغر  یلع  ادابم  هک  دـینک  لرتنک  رود  زا  ار  وا  لاـمعا  وا  هب  ناـنیمطا  تیاـعر  روط  نیمه 

اهنآ ندوب  هدولآ  لامتحا  هک  يدارفا  اب  یهارمه  هدولآ و  ياهطیحم  هب  وا  دوروبظاوم  اذل  ددرگ  هدولآ  هانگ  هب  هدروخ و  ار  ناطیـش  بیرف 
رد اهطیحم  نیا  رد  تکرش  ياهدمایپ  هب  هاگ  دیهد و  رکذت  هکلب  دینک  تکرح  وا  هارمه  هشیمه  هک  تروص  نیا  هب  هن  هتبلا  دیشاب  دوریم 

لرتنک هویش  نیرتهب  يریگهناهب و ... يوخ و  قلخ و  رییغت  ، ییاذغ میژر  رییغت  اهیباوخدب ، اهیباوخیب و  ندمآ -  رید  دننام  دینک  تقد  وا 
دینک کمک  وا  هب  تسود  باختنا  رد  دینک  یعـس  ادتبا  اذل  تساهنآ . ناتـسود  هب  تبقارم  هجوت و  اهنآ و  ینیزگتسود  رد  لرتنک  ناناوج 

ار اهنآ  اب  یتسود  حطـس  دـیهاوخبوا  زا  هتخاس و  هاگآ  لیلد  هئارا  اـب  اـهنآ  ندوب  بساـنمان  زا  ار  وا  دراد  بساـنمان  باـبان و  تسود  رگا  و 
تسا نآ  ناناوج  لرتنک  هویش  نیرتهب  ناتـسود  قیرط  زا  لرتنک  زا  دعب  دینک . کمک  وا  هب  بسانم  تسود  باختنا  رد  دوخ  دهد و  شهاک 

نیادنک ساسحا  وا  هک  نیا  نودـب  هتبلا  دـینک  يزیرهمانرب  وا  یگدـنز  يارب  دـینک و  رپ  ار  وا  تغارف  تاقوا  مامت  اهنآ  دوخ  تروشم  اب  هک 
ناناوج رگا  دشابن . وا  هقالع  دروم  ای  یلیمحت و  همانرب  ادابم  دینک . مادقا  دـیاب  تسین  وا  هقالع  دروم  همانرب  هک  نیا  و  تسا . یلیمحت  همانرب 

هنیمز ات  دـشیمن  هدولآ  طیحم  زگره  دـندومنیم  میـسرت  دوخ  یگدـنز  يارب  ياهماـنرب  دنتـشاد و  یتسود  هطبار  دوخ  ياـهرتگرزب  اـب  اـم 
هب هک  یهانگ  یفنم  ياهدمایپ  زا  یخرب  هب  نایاپ  رد  دنراد . ینورد  تینوصم  هعماج  نآ  ياضعا  مامت  هک  ارچ  ددرگمهارف  یگنهرف  مجاهت 

هتـسیاش ياهراک  تدابع و  هب  تبغر  نتفر  نیب  زا  هدارا و  ندش  تسـس  بجوم  یلکلا  تابورـشم  ندیـشون  میزادرپیم . دیدرک  هراشا  نآ 
بلس و وا  زا  ار  درف  یقالخا  ینید و  تریغ  مالک  کی  رد  دیامنیم و  ناسآ  لهـس و  یمدآ  يارب  ار  یفالخ  تسپ و  راک  ره  ماجنا  هدش و 

دوخ ناکیدزن  هب  تبـسن  یتح  درادن و  ییابا  یئاوران  تشز و  راک  ره  ماجنا  زا  اذل  دنکیم و  دوبانوا  زا  ار  درف  تیـصخش  يدرف و  تیاده 
ره ندومن  هنیزه  زا  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دوشیم و  وا  کلـسم  مارم و  اـهنت  ندوب  شوخ  دـنکیمن . يدرمناوـج  تریغ و  ساـسحا 

دروم درف  ندومن  هاگآ  اب  نیاربانب  دهدیم . فک  زا  ار  اهنآ  نازرا  دنکیمنغیرد و  يداقتعا و ... یگنهرف و  یعامتجا و  يداصتقا و  شزرا 
فارحنا داسف و  نیا  هیلع  رب  نورد  زا  ار  وا  هدـش -  یفرعم  بتک  هعلاطم  رارکت و  اـب  تاـعالطا -  نیا  ندومن  قیمعت  اهدـمایپ و  نیا  زا  رظن 

ياهراکهار هب  لمع  قح و  ترـضح  تیانع  هبهیکت  اب  دـیدرت  یب  زیزع  تسود  دـنک . تکرح  هدـسفم  نیا  اب  هزرابم  هب  دوخ  ات  دـیزیگنارب 
تاقیفوت دهد و  يرای  شناگدنب  هب  تمدخ  هار  رد  ار  امـش  ناحبـس  دنوادخ  میراودیما  دیـسر و  دیهاوخ  دوخ  یهلا  فدـه  هب  هدـش  هئارا 

J .} دنادرگ امش  يزور  ار  دوخ  نوزفا  زور 

؟  منک باختنا  بوخ  رسمه  مناوت  یم  هنوگچ  نایم  نیا  رد  منک *  دروخرب  هنوگچ  نایوجشناد  يراجنهان  داسف و  اب 

شسرپ

؟  منک باختنا  بوخ  رسمه  مناوت  یم  هنوگچ  نایم  نیا  رد  منک *  دروخرب  هنوگچ  نایوجشناد  يراجنهان  داسف و  اب 

خساپ

یب دراد  يدرمناوج  تریغ و  زا  ناشن  هک  امش  هوکش  رسارس  روشرپ و  همان  زا  هناصلاخ  تدارا  زاربا  مالـس و  ضرع  زا  دعب  وجـشناد  ردارب 
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مینک و هئارا  تسامش  لکـشم  ياشگهار  هک  تقیقح  قح و  اب  بسانتم  مزال و  خساپ  میناوتب  میراودیما  مینکیم و  رکـشت  ساپـس و  تیاهن 
میاتسیم ار  امش  یناسنا  تریغو  ینید  تیـساسح  نیا  زین  ام  زوسلد  زیزع  . 1 مینکیم : بلج  ریز  تاکن  هب  ار  امش  هجوت  اتـسارنیمه  رد  اذل 

رد یعمج و  ياـهراتفر  هزوـح  رد  تیـساسح  نیا  يریگراـکب  اـما  میرادـیرخ  اـیند  ربارب  رد  میهدیمن و  اـیند  ماـمت  هـب  ار  نآ  زا  ياهرذ  و 
هنوگ نامه  امش -  زا  اذل  مینادیم  نیرفآرطخ  هاگ  درومیب و  تخس  دنتسین  رادروخرب  تیساسح  حطس  نیا  زا  هک  نارگید  راتفر  صوصخ 

دینک و لمع  هداد و  لکـش  ار  دوخ  یـصخش  ياهراتفر  تیـساسح ، تریغ و  نیمه  ساسا  رب  میراد  راظتنا  تسا -  هدوب  نینچ  نونکات  هک 
تقد اـب  یمک  دـیاب  عامتجاحطـس  رد  هژیو  هب  نارگید و  زا  اـما  دـیهدم  هار  دوـخ  هب  زین  یگتـسخ  ساـسحا  هدـماین و  هاـتوک  نآ  زا  ياهّرذ 
زگره یمدآ  دشابن  مهارف  لمع  کی  ماجنا  يارب  مزال  تخانـش  رگا  هک  ارچ  درک  تکرح  یعامتجا  كرد  تخانـش و  رب  هیکت  هلـصوح و 
رگید ياهجیتن  اسب  هچ  مینک  نینچ  رگا  درک و  راداو  لمع  نآ  ماجنا  هب  ار  يو  ناوتیمن  مه  راشف  روز و  هب  دـهدیمن و  ماـجنا  ار  راـک  نآ 

تیساسح نازیم  نامه  ساسا  رب  همه  زا  ات  تسین  ناسکی  مه  نایمدآ  یناسنا  تریغ  ینید و  تیـساسح  نازیم  رگید  فرط  زا  ددرگدئاع و 
زا لبق  هتکن -  نیمود  . 2 دوب . هعقاو  زاسراک  رادیاپ و  هنالقاع ، جالع  لابند  هب  دیاب  نیاربانب  میشاب . هتشاد  راظتنا  ار  لمع  زا  حطس  کی  و ...

نازیم ساسا  رب  دـیابن  هک  تسا  نآ  تشاد ، تیلوئـسم  ساسحا  یهاگآ و  حطـس  زا  رتارف  يراظتنا  دـیابن  هکنآ  رب  هوالع  اهراکهار -  ناـیب 
ناسناره تسا و  هدولآ  هاگشناد  ياضف  رد  طباور  لکـش  هک  تسا  تسرد  ًالثم  مینک . تواضق  نارگید  دروم  رد  دوخ  ساسحا  یهاگآ و 
یصخش ره  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مالک  نیا  اما  دنک  لرتنک  ار  دوخ  طباور  راتفر و  ات  دزیگنایم  رب  ار  امش  تیساسح  یهاگآ و  حطـس  رد 
طابترا اهنآ  اب  میناوتیم  هنوگچ  مینک  تواضق  هنوگنیا  ام  رگا  تسا و ... هدولآ  تسین ، دامتعا  لباق  تشاد  ار  ام  راـتفر  زا  ریغ  يراـتفر  هک 

دوبان زین  ار  یتیادـه  تبثم و  ریثأت  ره  هنیمز  هدرب و  نیب  زا  ار  دوخ  طاـبترا  دـیاب  ارچ  مینک !؟! تیادـه  تسار  هار  هب  اراـهنآ  هدرک و  رارقرب 
تخـس هدـش  هدـید  نآ  تامدـقم  هکلب  هدـشن و  هدـهاشم  صاخ  لمع  نآ  زونه  هک  یلاح  رد  نارگید  دروم  رد  ندرک  تواضق  میزاس !؟؟

التبم يرگید  هانگ  هب  ءارتفا  تمهت و  هطـساو  هب  دوخ  دیـشک و  شود  هب  ار  اهنآ  ناهانگ  دوشثعاب  تواـضق  شور و  نیمه  اـسب  هچ  تسا و 
شنیب اب  رکفت  نیا  هب  هک  یلاـح  رد  نیارباـنب  تسین . اـجبان  طـباور  یخرب  زا  رتمک  ءارتفا  تمهت و  تبیغ ، هاـنگ  هک  دـینادیم  دوخ  میدرگ .

هب ات  مینکن  تواضق  نارگید  درکلمع  دروم  رد  ینید  تیساسحنامه  ساسا  رب  هک  میوشیم  رکذتم  ار  هتکن  نیا  یلو  میئوگیم  نیرفآ  امش 
نارتخد مامت  ناـنچنآ  امـش  هک  هژیوب  ددرگن . یهتنم  حالـصا و ... هار  نتـسب  نیفرحنم و  تسد  هب  اـهنآ  ندرپس  دوخ و  دزن  زا  اـهنآ  ندـنار 
شیوخ ندرک  رظن  راهظا  وندومن  تواـضق  رد  یمک  اذـل  تسین  اـهنآ  نیب  رد  ملاـس  مدآ  رفن  کـی  اـیوگ  هک  دـیزاسیم  مهتم  ار  هاگـشناد 

ار اهنآ  مهاوخیمن  دیـشاب . هتـشاد  دوخ  هتفگ  رب  یلیلد  قح  ترـضح  دزن  رد  ترخآ  هک  دیئوگب  نخـس  كردم  كالم و  اب  رتهدـیجنس و 
رب دیرامـشب و  راـکبان  ار  اـهنآ  ماـمت  هک  ياهنوگب  میهدـب  ار  حیرـصو  عیرـس  تواـضق و  هزاـجا  مه  امـش  هب  مهاوـخیمن  یلو  منک  ریهطت 
اهر ار  اهنآ  دـیاب  ایآ  درک ؟ دـیاب  هچ  اهنآ  اـب  اـما  . 3 رتهنالقاع ... رکفت و  تقد ، اب  یمک  سپ  دـینک  دروخرب  اـهنآ  اـب  تواـضق  نیمهـساسا 

تراهط یکاپ و  ظفح  رانک  رد  دـیاب  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه  ار ؟... ياهعماج  تیاهن  رد  دـنناوخب و  دوخ  شیک  هب  ار  نارگید  ات  تخاـس 
ّالاو ددرگ  نکمم  اهنآ  تیادـه  ، طابترا ظفح  وترپ  رد  ات  درک  ظفح  نارـسپ  اب  هژیوب  اهنآ  اب  ار  دوخ  طابترا  یعرـش  ماکحا  تیاعر  دوخ و 

يارب مزال  طابترا  ظفح  اب  سپ  دـنامیمن . یقاب  تیادـه  يارب  یهار  دوریم و  نیب  زا  ندراذـگ  ریثأـت  هنیمز  رگید  ددرگ  عطق  طاـبترا  رگا 
حطـس تیلوئـسم و  ساـسحا  شیازفا  یهاـگآ ب . تخانـش و  حطـس  شیازفا  فـلا . دیـشاب : راـکهار  ود  یپ  رد  یهارمه -  هـن  تیادـه - 

دهاوخن نکمم  یحالـصا  چیه  راکهار  ود  نیا  نودب  هک  تسا  حـضاو  رپ  شزیگنا . حطـس  نامیا و  ياههیاپ  تیوقت  کمک  هب  تیـساسح 
هب هتسب  دروآ  مهارف  ار  رصنع  ود  نیا  ناوتیم  هنوگچ  هکنیا  اما  دیـسر . ناوتیم  فادها  مامت  هب  ددرگ  مهارف  رـصنع  ود  نیا  رگا  یلو  دش 

ياهراتفر حیرـشت  ناـمگ  یب  ددرگیم  تواـفتم  ودـیتسه ... نآ  حالـصا  ددـص  رد  هک  رظن  دروم  راـتفر  دارفا ، تاـمولعم  حطـس  تیعقوم ،
درکلمع دارفا و  حالصا  رد  ناوتیم  یصاصتخا  تروصب  هنیمز  ره  رد  رظن  دروم  تالاؤس  هب  نداد  خساپ  نآ و  طئارـش  ماکحا و  حیحص و 

زیر ياهراکهار  هتبلا  تسارثؤم . رایسب  دوش  راک  ینشاچ  یگنرکی  تیمیمـص و  تبحم و  ریـسم  نیا  رد  رگا  صوصخب  دراذگب  ریثأت  نآ 
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تیـساسح نامه  اب  نانچمه  هک  میناسرب  ضرع  هب  دـیاب  ناتدوخ  راتفر  دروم  رد  . 4 دومن . نایب  رظن  دروم  فده و  راتفر  دـیاب  ار  رتقیقد  و 
رانک رد  و  دینکن . زین  تواضق  نآ  ساسا  رب  دیـشاب و  هتـشادن  راظتنا  نارگید  زا  نآ  ساسا  رب  یلو  دینک  لابند  ار  دوخ  یـصخش  ياهراتفر 

هداد و شرتسگ  شیپ  زا  شیب  یعرـش  فئاظو  ماکحا و  زا  ار  دوخ  تخانـش  حطـس  دیـشاب ـ : هتـشاد  رظن  دم  زین  ار  ریز  دراوم  هتکن  ود  نیا 
دیزاسن و رود  دوخ  زا  ار  نارگید  ات  دـینک  بانتجا  تسا  ازتیـساسح  نیرفآ و  شنت  هک  یلامعا  ماجنا  زا  دـیوش ـ . انـشآ  تیعقاو  اب  رتشیب 

کیکفت ًالماک  دینیبیم  مشچ  هب  جراخ  رد  هچنآ  دوخ و  ّتینهذ  نیب  دینک ـ . تواضق  لمع و  هتـساوخ  دـنوادخ  هچنآ  هدودـحم  رد  افرص 
رد دوخ  تینهذ  ساسا  رب  ًالثم  دیریگن  میمصت  يرگید  دروم  رد  یکی  ساسا  رب  دیزاسن و  رثأتم  رگیدکی  زا  ار  هروح  ود  نیا  دیوش و  لئاق 
رب هن  اذـل  دـیهد  لکـش  هدرک و  میظنت  تسه  هتـساوخ  سّدـقم  عراش  هچنآ  قباطم  ار  دوخ  راتفر  دـینکن ـ . تواضق  نارگید  درکلمع  دروم 

رگید اـت  تسا  هتخیگنارب  ار  امـش  تیـساسح  هک   ] تفـص کـی  اـهنت  جاودزا  يارب  دـیزاس ـ . هلی  اـهر و  ار  دوـخ  هن  دریگب و  تخـس  دوـخ 
، نامیا دننام  هنومن  رسمه  تافص  زا  عالطا  يارب  دینکن  ءافتکا  ددرگ ] دومناو  هدش  شومارف  ای  تیمها و  یب  امش  دزن  ار  یساسا  ياهیگژیو 
. دینک هعجارم  یفرش  ياقآ  هتشون  لداعتم  هداوناخ  يرهاظم و  ياقآ  هتشونرسمه  جاودزا  ناناوج و  باتک  ود  هب  دلوم و ... تراهط  قالخا ،

هرکاب رتخد  نارازه  دـینک  هیکت  ندوبدـق و ... دـنلب  ندوب و  هرکاب  رب  اهنت  هک  تسین  هدیدنـسپ  یلیخ  بصعتم  ناملـسم  ناـناوج  امـش  يارب 
شیب اهنآ  لامعا  هاگشناد و  لخاد  طباور  هب  تبسنامش  هک  دهدیم  ناشن  نیا  دباتیم  يور  اهنآ  نتفر  يراگتـساوخ  زا  یمدآ  هک  دنتـسه 

داب فرط  کی  زا  هک  تسا  یکنکداب  دننام  هدرک و  دومناو  گرزب  امش  يارب  ار  یگدنز  ياهشوگ  اذل  دیهدیم و  ناشن  تیـساسح  دح  زا 
رسمه يارب  مزال  طیارش  زا  ادتبا  دینکزیهرپ . تخس  نارگید  راتفر  رد  تیـساسح  زا  یلو  دیـشاب  ساسح  دوخ  راتفر  رد  نیاربانب  تسا  هدش 

ار یحطس  طیارش  یخرب  امش  و  دیآرب و ... تساراد  ار  طیارش  اهیگژیو و  نیا  هک  یصخش  یپ  رد  دعب  دینک و  ادیپ  عالطا  دوخ  رظن  دروم 
J .} دینک تلفغ  یساسا  طیارش  زا  دیزاسن و  هتسجرب  گرزب و 

. دیهد حیضوت  اه  هاگشناد  رد  صوصخب  دشاب -  هتشاد  دارفا  حورو  نطاب  رد  ریثات  هک  اررکنم -  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شور  نیرتهب 

شسرپ

. دیهد حیضوت  اه  هاگشناد  رد  صوصخب  دشاب -  هتشاد  دارفا  حورو  نطاب  رد  ریثات  هک  اررکنم -  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شور  نیرتهب 

خساپ

یملع و تیصخش  ياراد  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ( 1 هلمج : زا  تسا  یطیارش  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  نسح 
ندروآ تسد  هـب  ( 3 ندوـمن . دروـخرب  يو  اـب  اـهنآ  بساـنت  هـب  لـباقم و  فرط  یناورو  یحور  ياـه  یگژیو  تخانـش  ( 2 دـشاب . یلمع 

رکذت يو  هب  هچنآ  هک  ندنامهف  صخش  هب  یفطاع  یقطنم و  نابز  اب  ( 4 ندرک . بذج  ار  وا  اهنآ  هار  زا  لباقم و  فرط  تبثم  تایصوصخ 
(6 رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ندرک  لمع  گـنهامه  یتالیکـشت و  ( 5 تسواعفن . هب  وا و  دوخ  حـلاصم  اب  هطبار  رد  دوشیم  هداد 

یتیبرت ماظن  ياه  یگژیو  زا  یکی  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف  يایحا   ( 7 هنایماع . تابصعت  اههقیلس و  اهيوردنت و  زا  يرود 
ماجل يدازآ  رکفت  فالخرب  هک  دنک  زاب  اج  نایوجـشنادهژیوب  هعماج و  رد  هلئـسم  نیا  دـیاب  ینعی  تسا .   ( یناگمه تراظن  لصا ( مالـسا 
دنناـم تسا و  كرتشم  تشونرـس  ياراد  یتـما  هعماـج و  ره  اریز  دـنلوءوسمرگیدکی . هب  تبـسن  همه  یمالـسا  هعماـجرد  یبرغ  هتخیـسگ 

نآ شرتسگ  رفن و  کی  فارحنا  اب  نینچمه  دش . دنهاوخ  قرغ  همه  دنک  خاروس  ار  نآیسک  ياهشوگ  رد  رگا  هک  دنایتشک  کی  نارفاسم 
J .} تخاس دودحم  ار  نآ  دیاب  دشاب  هعماج  تداعس  هب  رضم  درف  يدازآ  هک  اج  نآ  دش و  دهاوخ  نوگرگدیمالسا  هعماج  لک  تشونرس 

؟ روطچ دشاب  هتشادن  هدیاف  رگا  نیلوئسم ,  هب  شرازگ  ای  تحیصن  درک , دیاب  راک  هچ  صخش  کی  زا  هانگ  ندید  تروص  رد 
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شسرپ

؟ روطچ دشاب  هتشادن  هدیاف  رگا  نیلوئسم ,  هب  شرازگ  ای  تحیصن  درک , دیاب  راک  هچ  صخش  کی  زا  هانگ  ندید  تروص  رد 

خساپ

شقن دـیناوتب  هداوناخقیرط ) زا  الثم   ) میقتـسم ریغ  روطب  هچ  نانچ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  بجاو  رکنم  زا  یهن  ریثات  لامتحا  تروص  رد 
J .} دینکشرازگ دیناوتیم  تسا  يریگیپ  لباق  هک  يداح  لئاسم  تسا . رتهب  دینک  افیا  دراوم  نیا  رد  يداشرا 

؟ دینک نایب  ار  دسفم  باجح و  یب  دارفا  اب  دروخرب  هوحن  افطل 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  دسفم  باجح و  یب  دارفا  اب  دروخرب  هوحن  افطل 

خساپ

ِدادـخر بیـسآ و  کی  يریگلکـش  دوش . هئارا  اهنآ  يارب  بسانم  لحهار  هدـش و  یبایهشیر  دـیاب  یعامتجا  ياهيراجنهان  تالـضعم و 
یّتح ياهراک  يارب  سک  ره  هک  درب  میهاوخ  یپ  قیقد  یسرب  کی  اب  دبلطیم و  ار  یـصاخ  یعامتجا  یگداوناخ ، ياههنیمز  لضعم ، کی 

رب سپـس  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  ارچ  لضعم  کی  دید  دـیاب  ادـتبا  عقاو  رد  دراد  تسردان -  هچ  رگا  ياهلیلد -  اههیجوت و  دوخ  فالخ ،
يارب حیحـص  يوگلا  کی  اـم  هدـشن و  یملع  راـک  نیا  هنافـسأتم  داد و  نآ  ناـمرد  يارب  هخـسن  کـی  بیـسآ ، نیا  تّلع  ییارچ و  ساـسا 

، یگداوناخ ياههنیمز   ) طیارـش ریاس  زا  يادـج  سپ  میرادـن . تسد  رد  یعاـمتجا  تالـضعم  يریگـشیپ  یباـیهشیر و  تهج  يزیرهماـنرب 
، هّیملع ياههزوح  اههاگـشناد و  ًاصوصخم  یملع  زکارم  دـیاب  میورب ؛ یعامتجا  لضعم  کی  غارـس  هب  میناوتیمن  یتیـصخش ) یعاـمتجا و 

ياهدادخر لئاسم و  هب  یملع  دـید  کی  اب  تسیابیم  دـنوش و  ریگرد  لئاسم  رد  یتیبرت  یگنهرف و  نیلوئـسم  یعمج و  طابترا  ياههناسر 
تالضعم اب  دوخرب  رد  لاح  دیامن . تفرشیپ  راک  ات  دنشاب  مّکحت »  » بوچراچ زا  جراخ  تسیابیم  زین  اهراکهار  دوش و  هتسیرگن  یعامتجا 

رد ار  دوخ  مدرم  هدـش و  ظـفح  یعاـمتجا  یگتـسبمه  قاـفو و  ًـالوا  اـت  دوش  تاـعارم  ظـفح و  دـیاب  یلوصا  یعاـمتجا  ياـهيراجنهان  و 
، نواعت تیمیمـص ، طابترا ، هیاپ  رب  تهج  کی  زا  ام  ینید  گنهرف  ياوتحم  حور و  ور  نیا  زا  دنـسانشب . لوئـسم  هعماج  دارفا و  تشونرس 
. دراد هـیکت  درف  ره  ياـهتیلوؤسم  قوـقح و  تیاـعر  تخانـش و  رب  رگید  يوـس  زا  تـسا و  راوتــسا  تـبحم  ییورشوـخ و  يدردـمه ،

 - یقالخا ياهرایعم  یمالـسا ، گنهرف  تسین . ریذپناکما  تهج  ود  نیا  هب  يدـنبیاپ  نودـب  یلاعتم ، ملاس و  یعامتجا  نتـشاد  دـیدرتیب ،
دـش رکذ  هک  روط  نامه  تسج . هرهب  اهنآ  زا  ناوتیم  هدش ، دای  فدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  دراد  ياهتفرـشیپ  قوقح  طباوض  یناسنا و 
ینید یلم و  قاـفو  اـب  باـیغ  رد  هچ  روـضح و  رد  هچ  ییوـجبیع  رییعت و  شنزرـس ، تسا . یلم  داـحتا  قاـفو و  نید  مهم  فادـها  زا  یکی 

دنارذگن تیبرت  میلعت و  اب  دنافظوم  هعماج  دارفا  . 2 دنک . یگدنز  لباقتم  مارتحا  اب  دیاب  هعماج  . 1 میریگیم : هجیتن  اذل  تسین . راگزاس 
هّبنت لوا  يدرف  نـینچ  یتـیبرت  راــکهار  دــش ، بـکترم  یئاــطخ  درک و  تـلفغ  یــسک  رگا  . 3 دوـش . يداـسف  هـب  هدوـلآ  ـالتبم و  یـسک 

یحور و یلمع ، یملع و  ماـقم  کـی  زا  دوخ  هک  ظـعاو ، هک  تسا  نآ  هظعوم  دـشابیم . هظعوم  دـعب  ییادزتلفغ و  مّود  يزاسرادـیب ،) )
هب رما  هب  تبون  تشگنزاـب  میقتـسم  طارـص  هب  راـکاطخ  درف  رگا  هاـگ  نآ  . 4 دزاـس . نوگرگد  ار  دارفا  هعماـج و  تسا  رادروخرب  يوـنعم 

. دسریم رکنم  زا  یهن  فورعم و 

یم دننک و  یم  دروخرب  تدش  هب  دوش  یم  هداد  رکذت  هیصوت و  زامن  نوچ  یفورعم  هب  ار  یسک  هک  یتقو  زین  ینید  یساسا  لئاسم  دروم  رد  هنافساتم 
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یم نتفرگ  هجیتن  ندرک و  حرطم  يارب  رتهب  یـشور  ای  دنوش و  اهر  لاح  هب  دیاب  ایآ  درک  دیاب  هچ  دارفا  نیا  لباقم  رد  درادن  یطبر  امـش  هب  دنیوگ 
ناوت

شسرپ

یم دروخرب  تدش  هب  دوش  یم  هداد  رکذت  هیصوت و  زامن  نوچ  یفورعم  هب  ار  یسک  هک  یتقو  زین  ینید  یـساسا  لئاسم  دروم  رد  هنافـساتم 
ندرک و حرطم  يارب  رتهب  یشور  ای  دنوش و  اهر  لاح  هب  دیاب  ایآ  درک  دیاب  هچ  دارفا  نیا  لباقم  رد  درادن  یطبر  امش  هب  دنیوگ  یم  دننک و 

؟ میریگب ور  شیپ  رد  میناوت  یم  نتفرگ  هجیتن 

خساپ

يهویـش ناربماـیپ و  شور  ناوـنع  هب  ثیداـحا  رد  هک  تـسا  یمالـسا  تاـبجاو  نیرتیلاـع  نـیرتمهم و  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
یهلا تابجاو  رگید  نوچمه  لاح  نیع  رد  تسا . هدـش  دای  دوشیم  تاـبجاو  رگید  ءاـیحا  بجوم  هک  یهلا  گرزب  هضیرف  ود  ناـحلاص و 

فورعم و هب  رما  بوجو  طیارـش  فلا ) تسین . ناسنا  رب  یفیلکت  ّـالا  بجاو و  طیارـش  دوجو  تروص  رد  تسا و  یبتارم  طیارـش و  ياراد 
هک دیهدب  لامتحا  . 2 دسانشب . مالسا  رظن  زا  ار  تشز ) کین و  لمع   ) رکنم فورعم و  دیاب  تسا ، یهان  ای  رمآ  هک  یسک  . 1 رکنم : زا  یهن 

لباق ییوربآ  یلام ، یناج ، ررض  ببـس  یهن ، رما و  . 4 دشاب . هتشاد  دوخ  راک  همادا  رب  رارصا  راکهنگ  صخـش  . 3 دراد . رثا  وا  یهن  اـی  رما 
رما فورعم  هب  هک  یسک  تسا  راوازـس  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بادآ  ب ) دوشن . نینمؤم  ریاس  ای  شناکیدزن و  ای  شدوخ  هب  هجوت 

زوسلد و یبیبط  دـننامه  دـنک و  دروخرب  شوخ  يور  اب  تاعارم و  ار  یمالـسا  بادآ  قالخا و  . 1 دنکیم : يریگولج  رکنم  زا  دـنکیم و 
سـسجت و زا  . 3 دـیامن . مادـقا  ییوجيرترب  یهاوخدوخ و  هنوگره  زا  رود  هب  ادـخ و  ياـضر  يارب  طـقف  . 2 دیامن . راتفر  نابرهم  يردـپ 

راهظا ینعی  یبلق : راکنا  هلحرم  . 1 رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  ای  بتارم  ج ) دنک . لمع  هناروبـص  ًالماک  يراددوخ و  يردهدرپ 
ره هب  هک  تسا  نیا  دوریم  ناملـسم  کـی  زا  هک  يراـظتنا  لقادـح  رگید . تراـبع  هب  رکنم ، زا  یتیاـضران  راـهظا  فورعم و  زا  يدونـشخ 

عون لثم : نوگانوگ  ياـههولج  اـب  ناوتیم  هک  دـهد . ناـشن  رکنم  زا  ار  دوخ  ترفن  فورعم و  هب  ار  دوخ  یبلق  يدـنمهقالع  نکمم  لـکش 
رد دهد . زورب  لمع  نآ  زا  ار  دوخ  يدونشخان  ای  يدونشخ  ندرک و ... مخا  ندنادرگ ، يور  نتخادنا ، ریز  هب  رس  رادینعم ، توکس  هاگن ،

: ینانز راکنا  هلحرم  . 2 دوشن . رادهشدـخ  دارفا  تیـصخش  تیثیح و  ات  درب  راک  هب  دـیاب  ار  یتخانـشناور  تاکن  اهتفارظ و  همه  هبترم  نیا 
هتـسبرس لـثم  دراد . یتاـجرد  هلحرم  نیا  رد  ناـیب  عون  درادرب . تسد  شراـتفر  نیا  زا  میهاوخب  رکنم  هب  لـماع  فورعم و  كراـت  زا  ینعی 

ادیپ ترورض  ییوگتـشرد  یظفل و  تنوشخ  یلحارم  رد  دیاش  نتفگ و  نخـس  تحارـص  هب  نتفگ ، میالم  نخـس  نداد ، دنپ  نتفگ ، نخس 
تسا نکمم  هاگ  یلمع : مادقا )  ) راکنا هلحرم  . 3 دوش . عورـش  تسیابیم  مارآ  هلحرم  زا  بطاخم و  هب  هجوت  اب  تاجرد  نیا  همه  هک  دنک 

هک دـسرب  موس  هلحرم  هب  تبون  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  نآ  ندرک  نکهشیر  ناکما  مود  لوا و  لحارم  اب  هک  دـشاب  رادهشیر  ناـنچ  رکنم 
هب هک  ینامز  اـت  دزاـسیم و  مهارف  فورعم  دـشر  داـسف و  ینکهشیر  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  یعورـشم  رادـفده  تیلاـعف  هنوگ  ره  روظنم 

هزاجا نیملـسم  رما  یلو  زا  تسیابیم  دـشاب  متـش  برـض و  هب  زاین  هچنانچ  اما  دـهد . همادا  دـناوتیم  ناسنا  هدـشن  هدیـشک  متـش  برض و 
اب نآ  بتارم  بادآ و  طیارـش ، رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  رد  نیا  ربانب  دوش . راذگاو  حالـصیذ  ینوناق و  عجارم  هب  ای  تفرگ و 

راکهنگ درف  هک  یتروص  رد  دز و  مادـقا  هب  تسد  سپـس  دریگ و  رارق  رظن  دـم  تسیابیم  دـش ، رکذ  کـی  ره  يارب  هک  صاـخ  یتاـجرد 
تسا و يرگید  زیچ  هفیظو  تسا ، راک  رد  دـمعت  رگا  اما  دـنکیم . كرت  ار  هانگ  دـشاب ، هتـشادن  هانگ  لمع  ماجناو  داسف  جـیورت  هب  دـمعت 
یگنهرف و زکارم  اـهنامزاس و  هیلک  تروص ، ره  رد  اـما  دوش . دروخرب  دارفا  هنوـگنیا  اـب  هیرهق  هوـق  تردـق و  زکرم  قـیرط  زا  تسیاـبیم 

ياـههنیزه نیرتـمک  هک  ياهنوـگ  هب  يدربراـک  بساـنم و  ياـهلحهار  هئارا  تسرد و  يزیرهماـنرب  اـب  دـنراد  هفیظو  روـشک  زاـسگنهرف 
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رابمغ رابغ  زا  ار  روشک  ياههاگـشناد  هژیو  هب  یمالـسا و  هعماج  هرهچ  دشاب  هتـشاد  روشک  يارب  ار  يداصتقا  یتینما و  یعامتجا ، یـسایس ،
یمالسا 2. نسح  دیـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 1 هب : دوش  عوجر  رتشیب  هعلاطم  يارب  دـننک . رود  یعامتجا  ياهيراجنهان  هانگ و 

يرون نیسح  هللاۀیآ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

دوشن لباقم  فرط  یتحاران  بجوم  هک  مینک  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یلکش  هچ  هب 

شسرپ

دوشن لباقم  فرط  یتحاران  بجوم  هک  مینک  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یلکش  هچ  هب 

خساپ

فورعم هب  رما  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  فلا ) دوش : هتفرگ  رظن  رد  يددعتم  تاهج  تسا  هتسیاش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  رد 
نخس دیاب  یـصاخ  نابز  هب  یـسک  ره  اب  تسا  یعیبط  لباقم . فرط  یناور  ياه  یگژیو  تایحور و  ب )  نآ . بتارم  بوجو و  طیارـش  و 

نیرتیقطنم و زا  ناکمالا  یتح  ج )  دومن . داشرا  طـیاسو  یخرب  قیرط  زا  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  ار  یخرب  تسا  مزـالاسب  هچ  دوش و  هتفگ 
اهنآ رب  دراو  تاداریا  نایب  هب  اجیردت  سپس  ودوشدزـشوگ  نانآ  هب  دارفا  ياهیبوخ  تازایتما و  ادتبا  تسا  رتهب  دوش . هدافتـسا  نابز  نیرتهب 
یکی بیترت  نیمه  هب  سپـس  ددرگ و  قیوشت  حالـصا  زا  سپ  ودوش  حرطم  هلئـسم  کـی  لوا  دوش  یعـس  مه  هنیمز  نیا  رد  دوـش . هتخادرپ 

یهاوخریخ رـس  زا  دوشیم  هداد  رکذت  ناشیا  هب  هچنآ  هک  دومن  میهفت  دارفا  هب  دـیاب  ناکمالایتح  د )  دوش . هتخادرپ  لئاسم  رگید  هب  یکی 
رکنم زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  زا  دارفا  هجوچیهب  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  قوف  تاکن  هب  هجوت  نمـض  ه )  تسااهنآ . دوخ  لاـح  هب  دـیفم  و 

ای دیآ  ناشـشوخ  هن و  ای  دنریذپب  هکنیا  یلو  تساهنآ  هب  رکذت  رد  یناسنا  یقالخا و  حیحـص  لوصا  تیاعر  ام  هفیظوهکلب  دـیاین . ناشدـب 
Table align=center width=95% cellspacing=1> . > تشاد لد  هب  یفوخ  نآ  زا  دیابن  تسین و  ام  تسد  یلیخ  دیآناشدب 
ای دینـشن  هک  شابم  نیا  دنب  رد  TD> <TD> E >/ سب تسا و  نتفگ  اـعد  وت  هفیظو  ظـفاح  < <TR align=Center><TD

نآ ریثات  نازیم  اب  ار  دوخ  يدربراک  ياههویـش  حرـشو  دینک  میظنت  دوخ  يارب  یلودج  TD></TR></Table>و )   >/ سک دینش 
J .} دیهاوخب قیفوت  دنوادخ  زا  هدومن و  ظفح  ار  تین  رد  صالخا  ز )  دیشاب . رترثوم  ياهویش  يریگراکبیپ  رد  هراومه  دییامن و  تبث 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دننک  یم  حرطم  ار  یقالخا  ریغ  لئاسم  سالک  رد  هک  يدیتاسا  اب  دروخرب  شور 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  دننک  یم  حرطم  ار  یقالخا  ریغ  لئاسم  سالک  رد  هک  يدیتاسا  اب  دروخرب  شور 

خساپ

لماوع زا  تسین ، اههاگـشناد  یملع  ياـضف  یمالـسا و  روشک  یلاـع  شزوـمآ  ماـظن  يهدـنبیز  هجو  چـیه  هب  هک  لـئاسم  لـیبق  نیا  دوـجو 
هطوـبرم نیلوئـسم  يراگنالهــس  تـلفغ و  یمالــسا و  ياـهشزرا  هـب  دـیتاسا  زا  یخرب  دـهعت  مدـع  یگدزبرغ و  هلأـسم  دـننام  يددـعتم 

ذاـختا اـهنآ و  درکلمع  رب  رمتـسم  تراـظن  دـیتاسا و  شنیزگ  قیقد  لاـمعا  ورِگ  رد  زین  نآ  یـساسا  لـح  دریگیم و  تأـشن  اههاگـشناد ،
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهفیظو  نایم  نیا  رد  تسا . نیفلختم  اب  هطوبرم  نیلوئـسم  يوس  زا  عطاق  بسانم و  تارکذـت  تامیمـصت و 

. تساجرباپ نانچمه  یمالـسا ، قالخا  بدا و  تیاعر  اب  نایوجـشناد  يارب  دراد . دوجو  نآ  طیارـش  ریاس  ریثأـت و  لاـمتحا  هک  يدراوم  رد 
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هیحور دـیاب  زیزع  نایوجـشناد  تروص  ره  رد  دـشابیم . تیمها  زئاج  نآ ، يرگیپ  هاگـشناد و  نیلوئـسم  هب  عوضوم  لاقتنا  نیا ، رب  هوـالع 
ریگارف یتوافتیب  یتقو  اریز  دنزیهرپب  یتوافتیب  لاعفنا و  تلاح  زا  دـنیامن و  ظفح  لئاسم  لیبق  نیا  لباقم  رد  ار  دوخ  تیـساسح  دـهعت و 

نایوجشناد رد  صوصخ  هب  نآ  طسب  رد  یعـس  دهعت و  هیحور  ظفح  ور  نیا  زا  دننکیم . ادیپ  روهظ  زورب و  هنیمز  اهلاکـشا  نیا  همه  دش 
تمه یقیقح  ياـهشزرا  يراوتـسا  يارب  دوخ  شـالت  هب  ناـمایب  دـیوشن و  هتـسخ  تسا  دـیما  دـشاب . تاـفآ  هار  رـس  رب  یعناـم  دـناوتیم 

. ). يهیآ 46 أبس ، « يدارف ینثم و  اوموقت هللا  نا  دحاوب  مکظعا  اّمنا  لق  . » دیرامگ

زکرم نیا  دراو  نمهب 76  زا  متسه  رهشناریا  یلاع  شزومآ  زکرم  یضایر  هتشر  رخآ  لاس  يوجـشناد  بناجنیا  دناسر  یم  راضحتـسا  هب  مارتحا  اب 
تنس لها  ناردارب  زا  زکرم  یگنهرف  نیلوئسم  و  تیریدم )  ) ییارجا نیلوئـسم  هک  عوضوم  نیا  نینچمه  دوجوم و  تالکـشم  تلع  هب  نوچ  هدش و 

نرب هنوگ  چیه  دندوب 

شسرپ

نیا دراو  نمهب 76  زا  متسه  رهشناریا  یلاع  شزومآ  زکرم  یضایر  هتشر  رخآ  لاس  يوجـشناد  بناجنیا  دناسر  یم  راضحتـسا  هب  مارتحا  اب 
زا زکرم  یگنهرف  نیلوئـسم  و  تیریدـم )  ) ییارجا نیلوئـسم  هک  عوـضوم  نیا  نینچمه  دوـجوم و  تالکـشم  تلع  هب  نوـچ  هدـش و  زکرم 
رب ناملسم  هعیش و  هچب  کی  ناونع  هب  نوچ  و  دنتـشادن . یبهذم  ياه  همانرب  يارجا  تهج  يا  همانرب  هنوگ  چیه  دندوب  تنـس  لها  ناردارب 

هدوب شخب  تیاضر  راهطا  همئا  يرای  اب  هللادمحلا و  میامن  مادقا  یبهذـم  تاسلج  تامـسارم و  يرازگرب  يارب  ات  متـسناد  یم  بجاو  دوخ 
دوخ راک  لوغشم  سک  ره  اما  مداد  یم  رارق  نایرج  رد  ار  نیلوئـسم  هک  نآ  اب  دندومن و  داجیا  بناجنیا  يارب  یناوارف  تالکـشم  اما  تسا 

نارهاوـخ زا  یهورگ  ناـضمر  هاـم  ياـه  بش  زا  یکی  رد  هتـشذگ  لاـس  ود  رد  هـک  اـجنآ  اـت  درک  داـجیا  هـقرفت  دـیابن  دـنتفگ  یم  دوـب و 
نایوجـشناد زا  یهورگ  بناجنیا و  دـندومن  یم  تست  رک  هورگ  يزادـنا  هار  تهج  نیرتادـص  شوخ  باـختنا  تهج  ار  هعیـش  يوجـشناد 

دوجو هب  ناوارف  لـیبق  نیا  زا  یلئاـسم  دـش و  یطابـضنا  هتیمک  هب  ریقح  نیا  ندـناوخ  ارف  ثحب  اـم  دروم  نیا  هک  میدومن  ضارتعا  یجیـسب 
ياههاگباوخ زا  يرایسب  رد  تسا  هدیسر  هلئسم  ندش  يداع  دح  هب  هتفای و  شیازفا  تدش  هب  رـسپ  رتخد و  طباور  هک  ییاج  ات  تسا  هدمآ 

دوخ یقاتا  مه  تسد  زا  ردخم  داوم  اههاگباوخ  زا  یکی  رد  أصخـش  هک  ینامز  دوش و  یم  فرـصم  ردخم  داوم  نارهاوخ  یتح  ناردارب و 
هدرک ادیپ  یبیجع  جاور  یقالخا  دسافم  دندومن  دروخرب  بناجنیا  اب  وجـشناد  نآ  روضح  رد  نیلوئـسم  مداد  لیوحت  نیلوئـسم  هب  متفرگ و 

اهنت هن   ) دنیامن یم  تیامح  مه  نیلوئـسم  دننک و  یم  هاگن  راختفا  هدید  هب  نارـسپ  اب  نتـشاد  هطبار  هب  وجـشناد  نارتخد  هک  يوحن  هب  تسا 
نودـب یگتفه  ياه  نیرمت  اب  درم  نز و  شقن  رد  رـسپ  رتخد و  يزاب  اب  ییوجـشناد  رتائت  يارجا  دـننک ) یمن  یـشیدنا  هراـچ  يریگولج و 

وا سابل  ییوجشناد  رهاوخ  عالطا  نودب  رـسپ  نایوجـشناد  زا  یکی  هکیئاج  ات  دوش  یم  دادملق  رنه  هب  يراذگ  شزرا  هتفای و  جاور  تراظن 
یم يزاب  ار  دنا  هتفر  رهش  هب  شرهوش  اب  هک  ار  لوسوس  هدرک و  شیارآ  یسورع  کی  شقن  يداش  گنج  رتائت و  کی  رد  دشوپ و  یم  ار 

ماجنا يراک  نیلوئـسم )؟(  یتح  نیلوئـسم  درادن و  يا  هدیاف  ندرک  ضارتعا  هک  ارچ  دیامن  یمن  ضارتعا  هنوگ  چـیه  سک  چـیه  دـیامن و 
طباور نتـشاد  تهج  زا  ییوجـشناد  رهاوخ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـبنم  هک  بناـجنیا  دوخ  يارب  دروم  کـی  رد  یتـح  هدادـن 

یقالخا دض  ياه  فرح  ندز  نتـشاد و  هب  مهتم  ار  هدنب  هدرک  ضارتعا  نیلوئـسم  هب  مناخ  نآ  مداد و  رکذـت  نایاقآ  زا  رفن  دـنچ  اب  ددـعتم 
؟ دـینک تباث  دـیاب  امـش  هک  دـنتفگ  هدومن و  توعد  توکـس  هب  ار  هدـنب  دـنیامن  تاـبثا  ار  عوضوم  اـت  متـساوخ  ناـنآ  زا  یتقو  دـندومن و 

. ما هتشاد  زین  تیلوئسم  فورعم  هب  رما  يارب  یعرش  هفیظو  رب  هوالع  نمض  رد  دینک  ییامنهار  ار  بناجنیا  تسا  دنمشهاوخ 

خساپ

هاگشناد یگنهرف  عضو  هب  عجار  امش  لد  درد  لاکشا و  دیشاب . راذگساپس  رکاش و  هشیمه  هداد  امش  هب  دنوادخ  هک  ینید  تریغ  تمعن  زا 
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، هعماج داـصتقا  عضو  لـیبق : زا  تسا  هتـسباو  یفلتخم  روما  هب  هعماـج  کـی  یگنهرف  عضو  هک  تسناد  دـیاب  دـشاب . یم  دراو  هعماـج  اـه و 
زا یخرب  رد  دوش  یم  بجوم  روما  نیمه  هعماج و ... داحآ  یمومع  ياه  یهاگآ  هعماج ، تیمکاح  یـسایس  طخ  هعماج ، یـسایس  عاـضوا 

لیکشت رک  هورگ  هاگـشناد  نارتخد  نیرتادص  شوخ  زا  ای  تسا  هقرفت  داجیا  وت  راک  دنیوگب  فورعم  هب  رمآ  هب  ینامز  ياه  عطقم  عقاوم و 
تشاد هجوت  دیاب  یلو  دشاب . هتشادن  دوجو  یتیـساسح  ردخم  داوم  لباقم  رد  نینچمه  دنیامن و  رازگرب  لاس  هنومن  رتخد  شیامه  ای  دنهد 

نامز و ره  رد  ام  دنـشاب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  يارب  یهجوم  رذع  دـناوت  یمن  مه  نآ  زا  رتدـب  یتح  ای  لئاسم  نیا  همه  هک 
رکذـت هفیظو  یهاگ  تسا . بجاو  نیا  ماجنا  ياه  هویـش  تیفیک و  تسا  مهم  هچ  نآ  یلو  میتسه  یهلا  فیلاکت  ماـجنا  هب  رومأـم  یطیارش 

ياه طیحم  طیارـش  هک  ینیلوؤسم  اب  ای  دومن  هرکاذم  هطوبرم  نیلوؤسم  اب  دـیاب  یهاگ  تسا و  هانگ  بکترم  صاخـشا  هب  میقتـسم  یهافش 
دینک و ییاسانش  ار  یبالقنا  نیدتم و  صاخشا  - 1 مینک : یم  هیصوت  امش  هب  ار  يروما  ام  دومن و ... دروخرب  دنیامن  یم  مهارف  ار  ینیدریغ 

دهد یمن  هجیتن  ای  يدارفنا  راک  اریز  دییامن . ینید  تأیه  ای  یبهذم  لکشت  کی  سیسأت  هب  مادقا  دیناوت  یم  رگا  - 2 دیوش . تسود  اهنآ  اب 
يدنت زا  ناکما  دح  ات  دینک و  دروخرب  يراوگرزب  فطل و  تبحم و  اب  هاگباوخ  هاگشناد و  فلتخم  راشقا  اب  - 3 دسر . یم  هجیتن  هب  رید  ای 
هـشیر لابند  هب  دیـشخبن  رثا  یهافـش  یناـبز و  رکذـت  رگا  - 4 دوش . عقاو  رثؤم  امـش  یقـالخا  ینید و  تارکذـت  اـت  دـیزیهرپب  یقالخادـب  و 
هـشیر نآ  ندومن  ادـیپ  اب  اذـل  هدـش -  هعماج  رد  هانگ  يزاـس  هنیمز  بجوم  لوؤسم  کـی  تناـیخ  اـی  یهاـتوک  یهاـگ  دیـشاب -  تارکنم 

یمومع راکفا  دینک  یعـس  هشیمه  - 5 دـیهد . عالطا  رتالاب  تاماقم  هب  ار  بتارم  دیـشخبن  رثا  رگا  دـییامن و  اجنآ  هجوتم  ار  دوخ  تارکذـت 
دوخ راک  هدنیآ  هب  تبـسن  هاگ  چیه  - 6 دوش . هتفرگ  هدـنیآ  ياه  فلخت  اه و  هانگ  ولج  ات  دـییامن  هاگآ  نشور و  دوخ  مهـس  هب  ار  هعماـج 

هب اه  لد  نوخ  اه و  یتخس  نیمه  اب  مالسا  هک  مینادب  تسا  بوخ  نایاپ  رد  تسا . هار  نیا  هیامرس  نیرتگرزب  ادخ  هب  دیما  دیـشابن . سویأم 
رد دشاب و  شیوخ  سفن  ياهاوه  وریپ  دراد  تسود  یمدآ  تسا و  یتخس  راک  ندش  یتشهب  نتشگ و  ادخ  هدنب  الوصا  هدیسر و  امش  ام و 

. دنیامن هزرابم  ناطیش  سفن و  ياوه  اب  هک  دنوش  زوریپ  یناسک  تیاهن 

زا هک  دینک  باختنا  یناتسود  ناتدوخ  يارب  امش  دنیوگ  یم  لاس 81  نایوجـشناد  هب  الثم  دننک  یم  ار  داسف  جیورت  هک  ینیلوؤسم  دروم  رد  هفیظو 
؟ تسیچ دوشن  اوعد  اه  لاس 80  امش و  نیب  ات  دنشاب  يدورو 81  ياهرتخد 

شسرپ

باختنا یناتـسود  ناتدوخ  يارب  امـش  دنیوگ  یم  لاس 81  نایوجـشناد  هب  ـالثم  دـننک  یم  ار  داـسف  جـیورت  هک  ینیلوؤسم  دروم  رد  هفیظو 
؟ تسیچ دوشن  اوعد  اه  لاس 80  امش و  نیب  ات  دنشاب  يدورو 81  ياهرتخد  زا  هک  دینک 

خساپ

بلطم لاقتنا  - 1 دوش : یم  داهنـشیپ  داتـسا ) نآ  صاخ  دروم  زین  هاگـشناد و  نآ  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  هتبلا   ) رثؤم دـیفم و  راـک  دـنچ 
هتکن نیا  يروآدای  هاگشناد و  سیئر  هب  رکذت  - 2 داتـسا . نآ  مارتحا  تبحم و  ظفح  اب  هتبلا  هناردتقم  رکذت  داهن و  رتفد  لوؤسم  هب  ابتک ) )
قیرط زا  هدومن ، دروخرب  نانآ  اب  ناملسم  کی  ناونع  هب  ام  دنکن  يدروخرب  اهنآ  اب  هاگشناد  دنهد و  همادا  ناشراتفر  هب  دیتاسا  نیا  رگا  هک 

یتح راک و  هار  کی  نتفای  دـهعتم و  نارهاوخ  ناردارب و  ریاس  اـب  بلطم  نیا  نتـشاذگ  ناـیم  رد  - 3 مییامن . یم  مادقا  حالـص  يذ  عجارم 
هاگشناد تسارح  هب  ابتک )  ) بلطم لاقتنا  - 4 مامت . رادتقا  اب  هتبلا  بدا  تیاعر  اب  دنت  تاساسحا  زا  رود  هب  یقطنم و  هجوم و  صخـش  کی 

دنهاوخ مادقا  حالـص  يذ  عجارم  قرط  زا  اسأر  دهعتم  نایوجـشناد  درواین ، لمع  هب  ار  مزال  مادقا  دحاو  نیا  رگا  هک  هتکن  نیا  يروآدای  و 
 ... بذج و تبحم و  قیرط  زا  رگا  - 1 دیشاب : هتشاد  رظن  رد  ار  ریز  هتکن  هس  ناتـسرهش . تاعالطا  هرادا  هب  ابتک )  ) بلطم لاقتنا  - 5 دومن .

لامتحا شیازفا  لامتحا  زین  هدـنیآ و  رد  ناشیا  هقباس  ءوس  هب  هجوت  ثعاـب  بلطم  لاـقتنا  - 2 دیرادب . مدقم  ار  هار  نیا  تسا  حالـصا  لباق 
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مزال دـیهدب ، ار  تالکـشم  اب  ندـش  هجاوم  لامتحا  هک  یتروص  رد  بلطم ، لاقتنا  - 3 دراد . يدایز  ریثأت  نآ  هب  ماـمتها  نیلوؤسم و  مادـقا 
. دینک وگزاب  ار  رما  نیا  رد  دهاوش  ریاس  الامتحا  رظن و  زاربا  نینچ  قیقد  نامز  نکیل  دشاب ، ناتدوخ  یمسر  ياضما  مسا و  اب  تسین 

؟  تسیچ نارگید  تسردان  ياهراتفر  هب  تبسن  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ نارگید  تسردان  ياهراتفر  هب  تبسن  هفیظو 

خساپ

يژک یکین و  میمح  یلو  هناک  ةوادع  هنیب  کنیب و  يذلا  اذاف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا  ۀئیسلا ، الو  ۀنـسحلا  يوتـست  الو  تسا : هدمآ  نآرق  رد 
«، M} دـش دـهاوخ  میمـص  یتـسود  نوچ  دراد  ینمـشد  وـت  اـب  هک  نآ  هاـگ  نآ  نادرگرب ، هجو  نیرتوـکین  هب  ار ] يدـب  [ ؛ دنتـسین ناـسکی 

یگرزب زمر  نیمه  هدوب و  نارگید  تسردان  ياـهراتفر  ربارب  رد  یکین  یبوخ و  رـسارس  نید  ناـیاوشیپ  راـتفر  هویـش و  هیآ 34 .) تلصف ، )
يراسگـس ندرک  يدـب  ار  يدـب  تسا ؛ يراکرخ  ندرک  یکین  ار  یکین  يراصنا : هّللادـبع  هجاوخ  لوق  هب  تسا . هدوب  ناـنآ  تیقفوم  يارب 

لباقم و فرط  هدافتـسا  ءوس  بجوم  هک  تسا  یماداـم  شور  نیا  هتبلا  تسا . يراـصنا  هّللادـبع  هجاوخ  راـک  ندرک  یکین  ار  يدـب  تسا ؛
J .} دوشن ملاظ  تیوقت 

؟  میامن یئامنهار  هنوگچ  ار  وا  دنتفا  یم  هانگ  هب  ناناوخ  زامن  زا  يرایسب  دیوگ  یم  ندناوخن  زامن  يارب  متسود 

شسرپ

؟  میامن یئامنهار  هنوگچ  ار  وا  دنتفا  یم  هانگ  هب  ناناوخ  زامن  زا  يرایسب  دیوگ  یم  ندناوخن  زامن  يارب  متسود 

خساپ

وا دیراداو ، هنافصنم  رکفت  هب  ار  وا  هک  دینک  يراک  طقف  امـش  رگا  هک  تسا  فیعـض  يدح  هب  ندناوخن  زامن  يارب  امـش  تسود  لالدتـسا 
هعجارم کشزپ  هب  ای  دـنروخیمن  وراد  نم  هباشم  نارامیب  زا  یخرب  نوچ  دـیوگب : ضیرم  تسا  تسرد  ایآ  تفای . دـهاوخ  ار  دوخ  خـساپ 

دناهتخادنا دایتعا  ماد  هب  ار  دوخ  صاخـشا  زا  یخرب  نوچ  هک  تسا  یقطنم  نخـس  نیا  ایآ  مزادرپیمن !؟ دوخ  نامرد  هب  مه  نم  دننکیمن ،
یهاگآ تفرعم و  قبط  رب  دنروآیم ، اج  هب  اهناسنا  هک  ییاهزامناریز  دناهتسد ؛ دنچ  دنناوخیم  زامن  هک  یناسک  منک و !؟... نینچمه  نم 

دراد و ار  نّکـسم  مکح  رگید  هورگ  يارب  يونعم و  يوراد  ياهدـع  يارب  تسا و  هّللا  یلا  جارعم  یخرب  يارب  زاـمن  تسا . ناـنآ  ناـفرع  و 
هـضیرف نیا  زا  رازگزامن  هدافتـسا  هب  طوبرم  هکلب  تسین ؛ زاـمن  هب  طوبرم  بیع  نیا  تسا و  نّکـسم  ّیتح  زا  رترثامک  مه  یـصاخشا  يارب 

املـسم درادـن ، نآ  یلوبق  تحـص و  طیارـش  اب  يراک  رگید  دـناوخب و  زامن  هناـهب ، عفر  ناونع  هب  دـهاوخیم  طـقف  هک  یـسک  تسا . یهلا 
ار طرـش  کی  نیمه  هک  یـسک  دـشاب و  لالح  حابم و  دـیاب  وضو  لسغ و  بآ  لاـثم  ناونع  هب  تشاد . دـهاوخن  زاـبهانگ  زا  ار  وا  شزاـمن 
ات درادن  اور  تنایخ  هنوگره  دیامنن و  يراکمک  دوخ  لغـش  رد  دنکن و  فرـصت  صاخـشا  کلم  رد  هزاجایب  دیاب  دنک ، تیاعر  دـهاوخب 

نادجو نیا  هک  یـصخش  دینک  تواضق  لاح  دیامن . تخادرپ  ار  شلزنم  بآ  ضبق  لالح  لوپ  اب  دناوتب  دشاب و  لالح  شدمآرد  قوقح و 
ادـخ اب  سنُا  زامن ، تیمها  رد  رگید  بلطم  دـنام !؟ دـهاوخ  ظوفحم  ناهانگ  زا  دـح  هچ  ات  دـنک ، تیاعر  ار  یعاـمتجا  طابـضنا  يراـک و 
عقاوم رد  تسا  نکمم  دنتسه و  ییاهیتساک  صقاون و  ياراد  اما  دنـشاب ؛ بوخ  دنچ  ره  یلومعم  ناتـسود  دییوگب  دوخ  تسود  هب  تسا .
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هتشاد هطبار  زامن  هلیسو  هب  دوخ  يادخ  اب  یسک  رگا  یلو  دنشاب . هتشادن  ار  ناسنا  يرای  ناوت  ای  دنراذگ  اهنت  ار  ناسنا  يرورض ، ساسح و 
J .} دید دهاوخ  همه  زا  رتباداش  رتدنمتداعس و  ار  دوخ  درک و  دهاوخن  ییاهنت  فعض و  یسکیب و  ساسحا  دوخ  رد  هاگچیه  دشاب ،

؟  میهد ماجنا  دیاب  ار  ییاهراک  هچ  اهنآ  ییامنهار  يارب  دنرادن , یحیحص  طابترا  مه  اب  اهرسپ  اهرتخد و  اههاگشناد  رد 

شسرپ

؟  میهد ماجنا  دیاب  ار  ییاهراک  هچ  اهنآ  ییامنهار  يارب  دنرادن , یحیحص  طابترا  مه  اب  اهرسپ  اهرتخد و  اههاگشناد  رد 

خساپ

رد ناوتیم  یلک  روط  هب  هچنآ  داد . ماجنا  دیاب  دارفا  يداصتقا  یقالخا و  یگنهرف ، تیعضو  اب  بسانتم  ینوگانوگ  تامادقا  دراوم  نیا  رد 
هب هاگـشناد ، هعماج و  طـیحم  رد  ملاـس  يونعم و  ياـضف  داـجیا  تهج  رد  شـالت  فلا ) تسا : ریز  تاـکن  هب  مادـقا  دـش  روآداـی  اـج  نیا 
هب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هناقفـشم و  تحیـصن  ماـجنا  ب )  دـناسرب . نکمم  لقادـح  هب  ار  طـباور  نیا  شیادـیپ  هنیمز  هک  ياهنوگ 
هب هلأسم  نیا  هک  نیا  رد  تقد  نانآ و  حـلاصم  تیاعر  اـب  هتبلا  دارفا ؛ نیا  ياـههداوناخ  ندادرارق  ناـیرج  رد  ج )  رثؤم . باّذـج و  ياهنوگ 

یطابضنا هتیمک  هب  ار  يو  دیاب  تسردان ، طباور  شرتسگ  درف و  يریذپان  تحیصن  تروص  رد  د )  دماجناینرتگرزب . هدسفم  يزیروربآ و 
، لح هار  نیرتمهم  ه )  دـنزاسیم . هدولآ  ار  طیحم  هتـشادن و  هبوت  حالـصا و  دـصق  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  هلأسم  نیا  هتبلا  درک  یفرعم 

. دشابیم هعماج  ناناوج  يارب  نالک  ياهيزیرهمانرب  دنمزاین  هک  تسا  نآ  طیارش  داجیا  جاودزا و 

؟ دوش عقاو  رثوم  ات  مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنوگچ 

شسرپ

؟ دوش عقاو  رثوم  ات  مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنوگچ 

خساپ

فیاظو زا  رکنمزا ، یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هک  دناسریم  یهاگآ  هب  امش ، ینید  فطاوع  كاپ و  ساسحا  زا  رکـشت  ریدقت و  اب  فلا )
بتارم بالقنا  مظعم  ربهر  ورنیمهزا  تسا و  یمالـسا  ماظن  فیاظو  زا  فورعم  هبرما  بتارم  زا  یخرب  هتبلا  تسا . ناملـسم  ره  ینید  مهم 

هبنج هک  نآ -  لوا  هبترم  نکیل  دـناهداهن ، ییاـضقو  یماـظتنا  ياـهورین  هدـهع  هب  دوشیم  یلمع  دروخرب  هب  رجنم  اـعون  هک  ار  موس  مود و 
هب دیاب  زیزع  ناناوج  - 1 تشاد : رظنرد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبارنیا  رد  لاح  نیعرد  تسا . ناگمه  شود  هب  دراد -  ییامنهار  يداـشرا و 

يوکین يارجاتیفیک  نآ و  بتارم  بوجو  طیارـش  ای  رکنم  فورعم و  دراوم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  طوبرم  یعرـش  ماکحا  تقد 
ياههویـش زا  ناکمالایتح  دـیارایب و  یلمع  مازتلاو  قـالخا  رویز  هب  ار  دوخ  رکنم ، زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  - 2 دـنریگارف . اقیقد  ار  نآ 

ياـهشزومآ اـب  هارمه  یهورگ  لکـشتم و  روط  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هبرما  تسارتـهب  - 3 دنکهدافتـسا . قّالخ  هدنزومآ و  يراتفر 
گنهرف و ات  دیـشوک  دیاب  ناکمالایتح  - 5 درادزاب . دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  ار  اـم  دـیابن  يروف ، ینآ و  ریثأـت  مدـع  - 4 دریگ . ماجنا  مزـال 

یطیارـش ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  نسح  ب )  درب . ـالاب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبـسن  یموـمع  شریذـپ 
فرط یناورو  یحور  ياه  یگژیو  تخانش  ( 2 دشاب . یلمع  یملع و  تیصخش  ياراد  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ( 1 هلمج : زا  تسا 

اب ( 4 ندرک . بذج  ار  وا  اهنآ  هار  زا  لباقم و  فرط  تبثم  تایصوصخ  ندروآ  تسدب  ( 3 ندومن . دروخرب  يو  اب  اهنآ  بسانت  هب  لباقم و 
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(5 تسواـعفن . هب  وا و  دوـخ  حـلاصم  اـب  هطبار  رد  دوـشیم  هداد  رکذـت  يو  هـب  هـچنآ  هـک  ندـنامهف  صخـش  هـب  یفطاـع  یقطنم و  ناـبز 
يایحا ( 7 هنایماع . تابصعت  اههقیلس و  اه و  يوردنت  زا  يرود  ( 6 رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ندرک  لمع  گنهامه  یتالیکشت و 

رد هلئـسم  نیا  دـیاب  ینعی  . تسا یناگمه ) تراظن   ) لصا مالـسا  یتیبرت  ماظن  ياهیگژیو  زا  یکی  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف 
رگیدـکی هب  تبـسن  همه  یمالـساهعماجرد  یبرغ  هتخیـسگ  ماـجل  يدازآ  رکفت  فـالخرب  هک  دـنک  زاـب  اـج  نایوجـشناد  هژیوـب  هعماـج و 

ار نآ  یـسک  ياهشوگ  رد  رگا  هک  دـنایتشککی  نارفاـسم  دـننام  تسا و  كرتـشم  تشونرـس  ياراد  یتـما  هعماـج و  ره  اریز  دـنلوءوسم .
دش و دهاوخ  نوگرگد  یمالـسا  هعماج  لک  تشونرـسنآ  شرتسگ  رفن و  کی  فارحنا  اب  نینچمه  دش . دـنهاوخ  قرغ  همه  دـنک  خاروس 

. تخاسدودحم ار  نآ  دیاب  دشاب  هعماج  تداعس  هب  رضم  درف  يدازآ  هک  اج  نآ 

؟  مییامن دروخرب  هنوگچ  دننک  یم  توعد  تارکنم  ماجنا  هب  ار  ام  دنرامش و  یم  کبس  ار  زامن  هک  يدارفا  اب 

شسرپ

؟  مییامن دروخرب  هنوگچ  دننک  یم  توعد  تارکنم  ماجنا  هب  ار  ام  دنرامش و  یم  کبس  ار  زامن  هک  يدارفا  اب 

خساپ

رد هدـنزاس  رایـسبیاه  هار  زا  بوخو  بسانم  دروخرب  تسا  هدـش  حیرـصت  هکلب  هراشا  نآ  هب  زین  نآرق  تایآ  رد  تسا و  ملـسم  هک  هچ  نآ 
مدرم ربارب  رد  زین  ص )  ) ربمایپو انیل ) الوق  هل  الوق   ) دوشیم مرن  يراتفگ  هب  رومام  نوعرف  لباقم  رد  (ع ) یـسوم ترـضح  تسا .  نید  غیلبت 

ینابرهم اب  نتـشاد و  هداشگ  يور  نیاربانب  دناهتـشادیفطاع . مرن و  يدروخرب  یهلا  تمحر  ضیف  هطـساو  هب  مهل ) تنل  هللا  نم  همحر  امبف  )
یـسک اب  ندرکن  یتسود  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  یثیدـحاب  هلأسم  نیا   . تساهنوگ ربمایپ  یتلاسر  ندوب  نارگید  تیادـه  ددـصرد 

رگا  . تسا فراعتم  طباور  زا  رتالاب  یعوضوم  ندش  زار  مه  تسناؤم و  یتسودهلأسم و  اریز  درادـن . تافانم  دـهدیمن  تیمها  زامن  هب  هک 
دهاوخ ءوس  ریثأت  دوخ  تسود  رب  دراوم  بلغا  رد  هک  تسا  نشور  دهدن  تیمها  زامن  هب  یلو  دشابهتـشاد  یمیمـص  یتسود  ناسنا  تسانب 
تسانب رگا  هک  درادن  نآ  اب  یتافانم  مدرم  اب  ینابرهم  یتح  ندوب و  دروخرب  شوخ  نیاربانب  دیشک . دهاوخ  دوخ  هارهب  زین  ار  وا  تشاذگ و 

اب هطبار  ظـفح  هک  دـینادیم  رگا  ناتناتـسود  دروـم  رد  دـنزرویم . ماـمتها  زاـمن  هب  هک  دـشاب  یناـسک  نیب  زا  مینیزگرب  دوـخ  ياربـیتسود 
عطق ار  دوخهناتسود  هطبار  دشاب  سوکعم  هجیتن  هک  دیهدیم  لامتحا  رگاو  دییامن  ظفح  ار  هطبار  دشاب  رثؤم  وا  حالصا  رد  تسا  نکمموا 

زا تسا  یطیارـش  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  نسح  دـیئامن . تبحم  وا  هب  هدوب و  مرگ  وا  اـب  اـهدروخرب  رد  هچرگ  دـینک 
لباقم و فرط  یناورو  یحور  ياه  یگژیو  تخانش  ( 2 دشاب . یلمع  یملع و  تیصخش  ياراد  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ( 1 هلمج :

نابز اب  ( 4 ندرک . بذـج  ار  وا  اهنآ  هار  زا  لباقم و  فرط  تبثم  تایـصوصخ  ندروآ  تسدـب  ( 3 ندومن . دروخرب  يو  اب  اهنآ  بساـنت  هب 
یتالیکشت و ( 5 تسوا . عفن  هب  وا و  دوخ  حلاصم  اب  هطبار  رد  دوشیم  هداد  رکذت  يو  هب  هچنآ  هک  ندـنامهف  صخـش  هب  یفطاع  یقطنم و 
هب رما  گنهرف  يایحا  ( 7 هنایماع . تابصعت  اههقیلس و  اهيوردنت و  زا  يرود  ( 6 رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ندرک  لمع  گنهامه 

هعماـج و رد  هلأـسم  نیا  دـیاب  ینعی  تسا . یناـگمه ) تراـظن   ) لـصا مالـسا  یتـیبرت  ماـظن  ياـهیگژیو  زا  یکی  رکنم . زا  یهن  فورعم و 
اریز . دنلوؤسم رگیدکی  هب  تبـسن  همه  یمالـسا  هعماج  رد  یبرغ  هتخیـسگ  ماجل  يدازآ  رکفت  فالخرب  هک  دنک  زاب  اج  نایوجـشنادهژیوب 
همه دـنک  خاروسار  نآ  یـسک  ياهشوگ  رد  رگا  هک  دـنایتشک  کی  نارفاسم  دـننام  تسا و  كرتشم  تشونرـس  ياراد  یتما  هعماج و  ره 

يدازآ هک  اج  نآ  دش و  دهاوخنوگرگد  یمالـسا  هعماج  لک  تشونرـس  نآ  شرتسگ  رفن و  کی  فارحنا  اب  نینچمه  دش . دـنهاوخ  قرغ 
. تخاس دودحم  ار  نآ  دیاب  دشاب  هعماج  تداعس  هب  رضم  درف 
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؟  تسیچ دیوگ  یم  غورد  مه  یهاگ  دراد و  دارفا  هب  نظ  ءوس  هک  يردپ  هب  تبسن  دنزرف  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ دیوگ  یم  غورد  مه  یهاگ  دراد و  دارفا  هب  نظ  ءوس  هک  يردپ  هب  تبسن  دنزرف  هفیظو 

خساپ

ددرگ تیاعردـیاب  هک  تسا  مکاح  ياهژیو  طیارـش  یهن  رما و  رد  هتبلا  تسا . مزال  ریثأت  ناکما  تروص  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
زا یخرب  هب  لاح  نیع  رد  یلودییامرف  هعجارم  هر ) ) ماما ترـضح  زا  نآ  همجرت  ای  هلیـسولاریرحت  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  اج  هب  ردـقچ  و 

جیردت و هب  دیاب  امش  يروآدای  رکذت و  - 2 دیشاب ، هتشاد  نیقی  دیراد  رظن  رد  هک  یعوضوم  تمرح  هب  تبـسن  - 1 مینکیم : هراشا  طیارش 
لاؤس تروص  هب  ار  بلطم  یهاـگ  - 4 دینک ، دزـشوگ  هراشاو  هیانک  اب  هدومن و  بانتجا  تحارـص  زا  ناکمالا  یتح  - 3 دشاب ، تامدقم  اب 

تبـسانم هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  یتاعلاطم  هیاـم  عوضوم  نوماریپ  رد  ناـتدوخ  - 5 دـیزادرپب ، ناـشیا  هّبنت  هب  يدرگاـش  ساـبل  رد  هدروآرد و 
رذـگهر نیا  رد  ردـپ  مارتحا  ظـفح  اـب  دـینک و  زیهرپ  تدـش  هب  تنوشخ  يدـنت و  زا  - 6 دـییوگب ، نخـس  هانگ  نآ  موش  هدزاب  زا  دـیناوتب 

اههمان نیمه  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  عوضوم  دینک  داهنـشیپ  دینیبیم  يدـعاسم  هنیمز  رگا  - 7 دیزاس ، دوخ  راعـش  ار  تمیالم 
تمرح هب  طوبرم  یباتک  دنتـسه  هعلاطم  لها  رگا  - 8 دیهد ، هئارا  ناشیا  هب  ار  خـساپ  دیـسرپبیمارح و  نینچ  ءوس  بقاوع  عجرم و  ياوتف  زا 

ناف رکذ  و  دوب . دهاوخن  ریثأتیب  رکذت  يروآدای و  هک  دیـشاب  نئمطم  - 9 دـیهد ، رارق  ناشیا  سرتسد  رد  ار  هانگ  موش  راثآ  عوضوم و  نآ 
، دیـشابن سویأم  دیـشکن و  تسد  دوخ  هفیظو  زا  دیهدیم  ریثأت  لامتحا  هکاجنآ  ات  ورنیازا  هیآ 55 .) تایراذ ،  ، ) نینمؤملا عفنت  يرکذـلا 

ربمایپ ؛  نیبملا غالبلا  الا  لوسرلا  یلع  ام  هک و  دـیاهدناسر  ماجنا  هب  ار  شیوخ  هفیظو  امـش  دـیتفرگن ، هجیتن  ضرف  هب  رگا  تیاهن  رد  و  - 10
موقرم دوخ  ردپ  هب  عجار  هک  یعـضو  اب  هک  تسا  نیا  ام  ددجم  دومنهر  همتاخ  رد  هیآ 54 .) رون ، ، ) M} درادن راکشآ  غالبا  زج  ياهفیظو 

. دییامرف تاعارمًالماک  ار  ناشیا  تمرح  دیاهدومرف 

؟  مشاب هتشاد  يدروخرب  هچ  دراد  طابترا  مرهاوخ  اب  يرسپ  مدش  هجوتم 

شسرپ

؟  مشاب هتشاد  يدروخرب  هچ  دراد  طابترا  مرهاوخ  اب  يرسپ  مدش  هجوتم 

خساپ

دشاب فیرظ  قیقد و  دیاب  ناتهمرتحم  رهاوخ  اب  امش  دروخرب  مییوگب . نیرفآ  امـش  ینادجو  تیـساسح  ینید و  تریغ  رب  دیاب  دروم  نیا  رد 
ار امش  یهاوخریخ  دنکن و  لزلزت  راچد  ار  امـش  نخـس  ریثأت  دهدن ، يرارف  امـشزا  ار  يو  دوشن ، يو  تیذا  رازآ و  بجوم  هک  ياهنوگ  هب 
هک زیمآتناها -  تاملک  نحل و  اب  دیابن  دنادب . دوخ  هاگهیکت  هاوخریخ و  ار  امش  هک  دینک  تبحـصیو  اب  یلکـش  هب  دیاب  دزاسن . شودخم 
زا هناخ و  زا  ار  يو  شیوخ  تسد  هب  دش و  دهاوخن  دیفم  امش  ییامنهار  تروص  نیا  رد  دییوگ ؛ نخـس  يو  اب   - ددرگ يو  تیذا  بجوم 

ار ارجام  دیشاب و  هتشاد  نیقی  طابترا  نیا  دوجو  لصا  هب  ادتبا  دیاب  ددرگ . يو  رتشیب  تاهابتشا  بجوم  اسب  درک و  دیهاوخ  درسلدناتدوخ 
تروص هب  ادـتبا  زا  هک  تسا  نآ  رگید  مهم  هتکن  ددرگیم . امـش  هب  يو  داـمتعا  ناـنیمطابلج و  ثعاـب  امـش  لـمع  نیا  دـیرادهگن . ناـهنپ 

اب يرتخد  هک  مدینش  دییوگب  ًالثم  دیوش . دراو  میقتسمریغ  تروصهب  هنازوسلد و  هناحـصان ، شوخ ، نابز  اب  هکلب  دینکن ، دروخرب  میقتـسم 
نیا امش  دنکن   » دییوگب يدرک » ار  راک  نیا  ارچ  وت   » دییوگن دیوش . ارجام  لصادراو  مک  مک  ادعب  هدش و  شاف  لاح  هتـشاد  طابترا  يرـسپ 
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. تسا یفاک  دـهد ، شوگ  ار  امـش  نخـس  دـنک و  توکـس  هک  نیمه  دـینک . فارتعا  رارقا و  تسین  مزال  دیـشاب .» بظاوم  دـینکب ، ار  راـک 
هاـگآ لـمع  نیا  تـشز  یعاـمتجا  ياهدـمایپ  زا  ار  وا  - 1 درک : يدـنبعمج  نینچ  ناوتیم  ار  هلأـسم  نیا  اـب  یجیردـتدروخرب  ياـهشور 

باقع و هک  یتایاور  ثیداحا و  زا  - 2 میقتسمریغ .) تروص  هب  هتبلا  ... ) یمومعنانیمطا و بلس  وربآ و  تیثیح و  نتفر  نیب  زا  دننام  دیزاس ؛
رد دارفا  هورگ  نیا  دـییوگب  هکلب  دـشابن ، امـش  بطاـخموا  هک  یتروص  هب  هتبلا  دـیناوخب ؛ شیارب  دـنکیم  ناـیب  ار  دارفا  هورگ  نیا  باذـع 

، هدرک فـیرعت  شیارب  ار  بساــنم  تـسود  - 4 دــینک . ناـیب  ار  طاـبترا  عـطق  طاـبترا و  نـیا  هـمادا  زا  يریگوـلج  ياـههار  - 3 ترخآ ...
زا ریغ  یصخش   ) ثلاث درف  زا  - 5 دینک . کمک  وا  هب  تسودـباختنا  رد  ناکما  تروص  رد  یتح  دـینک و  نییبت  شیارب  ار  يو  ياهیگژیو 
وا هب  نایاپ  رد  درادزاب . لمع  نیا  زا  تحیـصناب  هدومن ، طابترا  نیا  هب  مادـقا  ار  ناوج  نآ  يو  ات  دـیریگب ، کمک  ناـتدوخ ) ناـترهاوخ و 

دهاوخ رـسپ  نآ  رتخدهداوناخ و  هب  ار  ارجام  هک  دـینک  دـیدهت  ار  وا  دـیاینرب و  امـش  رهاوخ  اب  طابترا  ددـص  رد  رگید  هک  دـینک  دزـشوگ 
نودب درادربماگ ، ریسم  نیا  رد  هطساو  درف  نیمه  قیرط  زا  دشاب ، ناترهاوخ  يرسمه  بسانم  قیال و  ناوج  نآ  هک  یتروص  رد  - 6 تفگ .

J .} دوشب حرط  نیا  هجوتم  ناوج  نآ  دوخ  هک  نیا 

هک یتدیقع ) یگنهرف و   ) رکنم زا  یهن  ياه  هار  تسا  دنمشهاوخ  اذل  دنک . یم  اغوغ  هاگشناد  ياهورهار  رد  رتخد  رـسپ و  طباور  ام  هاگـشناد  رد 
؟ دشاب دنسپوجشناد  دنسپ و  ناوج  هزات و  نامز  تایضتقم  هب  تبسن  عرش و  قباطم  اهراکهار  نیا  نینچمه  دشاب و  نایطاخ  حالصا  هجوت و  دروم 

شسرپ

یگنهرف و  ) رکنم زا  یهن  ياه  هار  تسا  دنمـشهاوخ  اذـل  دـنک . یم  اـغوغ  هاگـشناد  ياـهورهار  رد  رتخد  رـسپ و  طـباور  اـم  هاگـشناد  رد 
دنسپ و ناوج  هزات و  نامز  تایضتقم  هب  تبسن  عرش و  قباطم  اهراکهار  نیا  نینچمه  دشاب و  نایطاخ  حالـصا  هجوت و  دروم  هک  یتدیقع )

؟ دشاب دنسپوجشناد 

خساپ

ینیـسح ياقآ  ناوناب ، شـشوپ  ییارچ  نامـسرپ ، هلجم  دییامرف : هعجارم  دنتـسین  لصفم  نادـنچ  هک  ریز  عبانم  هب  تسا  بوخ  هنیمز  نیا  رد 
اهنادب هجوت  هک  مهم  هتکن  شـش  نارمع  لآ  هروس  هیآ 104  لیذ  هنومن ، ریسفت  يدمحا  ياقآ  رـسپ ، رتخد و  طباور  ش 8 ، نامسرپ ، هلجم 

قیداـصم دراوم و  هب  تبـسن  اـه  هاگـشناد  رد  یهللا  بزح  دـهعتم و  نارهاوخ  ناردارب و  قـیمع  قـیقد و  یهاـگآ  ـالوا ، تسا : رت  يرورض 
ریاس جیسب و  یمالسا  ياه  لکشت  زا  معا  یبالقنا  ینید و  ینابم  هب  دقتعم  ياهورین  همه  ماجسنا  اب  یتالیکـشت  راک  ایناث ، رکنم . فورعم و 
نمض رد  اههاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  رتافد  يدج  مادقا  داشرا و  يراکمه و  اب  زین  دهعتم و  یبهذم و  ياه  لکـشت 

. دینک رازگرب  نآ  ییارجا  ياهراک  هار  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحبم  اب  رتشیب  ییانـشآ  ياه  سالک  - 1 دیناوت : یم  قیرط  نیا  زا 
ار یبوخ  شقن  نآ  يارجا  نیمـضت  زین  بوخ و  تاررقم  بیوصت  رد  هاگـشناد  یگنهرف  زکارم  ریاـس  هاگـشناد و  یگنهرف  ياروـش  رد  - 2

مـسجنم لکـشت  دراد ، يزاس  نایرج  هب  زاین  صاخ ، یگژیو  ای  تیـساسح  ظاحل  هب  تارکنم  زا  یـضعب  اـب  دروخرب  یهاـگ  - 3 دینک . افیا 
هن یملع و  تـالاقم  جرد  یتایرـشن و  یتاـعوبطم و  راـک  اـثلاث ، دـشاب . هتـشاد  دـناوت  یم  یبوخ  ییآراـک  اتـسار ، نیا  رد  يدوخ  ياـهورین 
مان هب  هک  تقد  تیاهن  اب  هتبلا  ییوجشناد . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتسه  کی  لیکشت  اعبار ، راعش . زا  رپ  قطنم و  یب  دنت و  یمجاهت 

روکذـم یتالیکـشت  راک  بلاق  رد  مادـقا  نیا  تسا  رتهب  دوشن  هدافتـسا  ءوس  یقطنمریغ ، اج و  هباـن  دـنت  قطنم و  یب  ياـه  تکرح  اـب  اـمش 
رد دنتـسین ، امـش  نخـس  ياریذـپ  تحیـصن  نابز  اب  هک  یناسک  نامه  نایطاخ و  لد  رد  ذوفن  تبحم و  یتسود و  اـسماخ ، دریذـپ . تروص 

ار تحیـصن  نتخاـس  یلمع  راـک  هار  دـیاب  تسا  یهاوخریخ  ياـنعم  هب  تحیـصن  هک  نیا  هچ  تغارف . تاـقوا  رد  اـه ، سـالک  رد  اـهودرا ،
ياه يراجنهان  یعامتجا و  دـسافم  تارکنم و  اب  هزراـبم  اـسداس ، تسا . نکمم  ياـه  هویـش  نیرتهب  زا  یکی  تبحم  اـعطق  دومن . وجتـسج 
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نیا نکیل  تسا ، هعماج  لک  اه و  هاگشناد  ناریدم  نیلوؤسم و  همه  نایوجـشناد و  کیاکی  هدهع  رب  یعطق  بجاو  کی  هعماج  رد  دوجوم 
هب دـننک و  هزرابم  يا  هدـسفم  رکنم و  هنوگ  ره  اب  دـنا  فظوم  هعماج  داحآ  کت  کـت  . 1 داد : ماـجنا  شخب  ود  رد  ناوـت  یم  ار  مـهم  رما 
هک تسا  نیا  اج  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  دنهدن . تصرف  دنـشاب , یم  یمالـسا  ماکحا  یـشزرا و  ياهمیرح  تسکـش  ددص  رد  هک  يدارفا 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ددـص  رد  هک  يدرف  " الوا : هلمج :  زا  دراد ; یطباوض  طیارـش و  هعماج  رد  یهاـبت  داـسف و  اـب  یمومع  هزراـبم ي 

هدسفم ای  رکنم  بکترم  هک  یـصخش  " اثلاث , دهدب . ار  یهن  ای  رما  ریثأت  لامتحا  " ایناث , دسانـشب . ار  رکنم  فورعم و  یبوخ  هب  تسا ,  رکنم 
دوجو هجوت  لباق  یلام  ای  یئوربآ  ای  یناج  ررض  زا  معا  يا  هدسفم  وا  یهن  رما و  رد  " اعبار , دشاب . هتشاد  نآ  رارمتسا  رب  رارـصا  هدش ,  يا 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  تاعارم  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماقم  رد  هدـش  دای  طیارـش  تاعارم  موزل  رب  هوالع  دـشاب . هتـشادن 
لوا هبترم ي  رد  دـنک . يدـعت  رتالاب  هبترم ي  هب  هک  تسین  زیاج  رت , نییاپ  هبترم ي  رد  بولطم  لوصح  تروص  رد  تسا و  مزال  زین  رکنم 

اب ندرک  هطبار  كرت  وا , زا  ندنادرگ و .. رب  يور  تروص ,  ندرک  سوبع  دننام   ) دزاس راکشآ  رکنم  لعف  زا  ار  دوخ  رفنت  یبلق و  یتحاران 
رد هدرک  ظیلغ  ار  دوخ  راتفگ  نتـشادن ,  هدـیاف  تروص  رد  تسا و  فرط  داـشرا  هظعوم و  یناـبز ,  یهن  رما و  مود  هبترم ي  رد  يو و )...
 , تشادـن رثا  هدـش  داـی  هبترم  ود  رگا  تسا .  یلمع  تامادـقا  هلحرم ي  موـس ,  هبترم ي  دـهد . جرخ  هب  تدـش  ندـناسرت  دـیدهت و  رما و 

تیمکاـح و هک  تسا  یناـمز  رد  نیا  هتبلا  ص 315 .) ج 2 , ینیمخ ,  ماما  هلیـسولاریرحت ,  , ) دنک هدافتـسا  تردـق  لامعا  زا  تسا  بجاو 
بجاو نافلکم  رب  ام ) یلعف  تیعضو  دننام   ) دشاب هتـشاد  دوجو  یمالـسا  تموکح  رگا  اما  دشاب . هتـشادن  دوجو  یمالـسا  تموکح  رادتقا 

هوق یماـظتنا و  يورین  رد  طـبر  يذ  نـالوؤسم  هب  ار  عوضوم  روز , هب  لـسوت  هب  زاـین  تروص  رد  دـننک و  اـفتکا  یناـبز  یهن  رما و  هب  تسا 
لیبق زا   ) هژیو ياه  ناگرا  اـه و  ناـمزاس  . 2 ص 231 .) ج 1 , یـسراف ,  همجرت ي  يا ,  هنماخ  هللا  تیآ  تآاتفتـسا  ,) دـنهد عاجرا  هیئاضق 

ردخم داوم  اب  هزرابم  داتـس  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتـس  یتینما ,  یتاعالطا و  ياههاگتـسد  هیئاضق ,  هوق  یماظتنا ,  يورین 
زا دنـشاب و  اشوک  دوخ  ياه  تیلوؤسم  ماجنا  هب  تبـسن  نوناـق ,  رد  هدـش  صخـشم  ياـهدرکراک  فیاـظو و  ساـسا  رب  دـنا  فظوم  و )...

لماوع زا  هدافتـسا  یعامتجا  دـسافم  تارکنم و  اب  هزرابم  رد  دـنچ  ره  هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ  رد  دـنزرون . غیرد  يرهق  یلمع و  تامادـقا 
ییاهن لح  هار  دشاب . یـساسا  بسانم و  لح  هار  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  لماع  نیا  رب  هیکت  یلو  تسا ,  مزال  یماظن و ... ياهورین  یکیزیف و 

اب بسانم  هنانیب و  عقاو  یقطنم و  ياهراک  هار  هئارا  دـسافم و  لیبق  نیا  زورب  لماوع  یبای  هشیر  تخانـش و  رب  ینتبم  تالـضعم ,  لـیبق  نیا 
ندش ارجا  یمالسا ,  ياه  شزرا  تیبثت  تیوقت و  جاودزا ,  نکسم ,  لاغتشا ,  يداصتقا ,  تالکـشم  لح  لیبق  زا  ییاهراک  هار  تسا .  نآ 

... ناناوج و يارب  ملاس  یشزرو  یحیرفت و  تاناکما  ندومن  مهارف  ریگارف , هدرتسگ و  تروص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ي 
هدننک دیدهت  یمالـسا و  ياه  شزرا  یعامتجا و  تینما  مظن و  هب  لخم  رورـش و  دارفا  اب  هطوبرم  ياه  هاگتـسد  عطاق  دروخرب  تیاهن  رد  و 
راوشد یـسب  دـعاسمان  طیحم  رد  نآ  ياه  شزرا  نامیا و  ظفح  املـسم  نایفارطا :  طیحم و  دروم  رد  تسا .  بولطم  هعماـج ,  تمالـس  ي 
دنوادخ دیامن . یم  يروآدای  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  ار  يا  هنومن  هیآ 11  میرحت ))   )) هروس رد  دنوادخ  دراد . يرت  نوزفا  شزرا  یلو  تسا 

رصق زا  نم  ایادخ ! تشاد :  هضرع  تسج و  يرازیب  شرهوش  زا  هک  یماگنه  دروآ  یم  هنومن  لاثم و  ار  نوعرف  رـسمه  هیـسآ  نانمؤم  يارب 
شخب تاجن  راکمتس  موق  شرادرک و  نوعرف و  رش  زا  ارم  نک و  انب  نم  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  وت  متشذگ و  يویند  ياهرویز  نوعرف و 

یعس نیاربانب  دوش . حرطم  اه  شزرا  اه  شزرا  دض  دابدنت  رد  هک  تسا  نآ  رنه  تسین .  رنه  دعاسم  بسانم و  طیحم  رد  اه  شزرا  ظفح  . 
هب هجوت  نآرق و  هعلاطم  زا  دینک . تیوقت  ار  نآ  هراومه  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  نامیا  نید و  هار  یتسرد  هب  نیقی  ادخ و  هب  دامتعا  اب  دـینک 

دنوادخ هک  دینادب  دیاب  دینکن . تلفغ  ینید  لفاحم  رگید  ظعو و  سلاجم  رد  تکرـش  رگید و  دنمدوس  ياه  باتک  نینچمه  نآ و  یناعم 
هراومه دیزیخرب و  هانگ  اب  هزرابم  هب  دـیاب  گرتس  یتمه  مزع و  اب  نکیل  تسا ,  هداد  رارق  امـش  دوجو  رد  ار  هانگ  اب  هلباقم  ناوت  تردـق و 

ناسآ هزرابم  جـیردت  هب  هاگ  نآ  دـینک , تمواقم  نآ  ربارب  رد  مامت  تیدـج  اب  دـمآ  هاـنگ  هب  لـیم  هک  راـب  نیلوا  يارب  هک  دـینک  شـشوک 
هچوک و زا  روبع  لاح  رد  رگا  اما  تسا ,  مارح  تذل  يور  زا  مرحمان  هب  ندش  هریخ  ای  يدمع و  ندرک  هاگن  تروص  ره  رد  دـش . دـهاوخ 
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تذل و دصق  هب  رگا  چـم  ات  مرحمان  نانز  ياه  تسد  تروص و  هب  ندرک  هاگن  هتبلا  درادـن . لاکـشا  داتفا  مرحمان  هب  ناسنا  مشچ  رازاب و ...
. درادن لاکشا  دشابن  توهش 

فورعم و هب  رما  ار  درادـن  یتسرد  عضو  باجح  ظاحل  زا  هک  ار  يرتخد  کی  میهاوخب  رگا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  بوجو  هب  هجوت  اب 
دنشاب هتـشاد  ناسنا  زا  یتسردان  تشادرب  هدرک و  یقلت  يرگید  زیچ  ار  ناسنا  لمع  نیا  نارگید  تسا  نکمم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مینک  رکنم  زا  یهن 

هنوگچ

شسرپ

رما ار  درادـن  یتسرد  عضو  باجح  ظاحل  زا  هک  ار  يرتخد  کی  میهاوخب  رگا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  بوجو  هب  هجوت  اـب 
یتسردان تشادرب  هدرک و  یقلت  يرگید  زیچ  ار  ناسنا  لمع  نیا  نارگید  تسا  نکمم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

؟ مینک لمع  دیاب  هنوگچ  دنشاب  هتشاد  ناسنا  زا 

خساپ

دننک و لمع  ار  اهدیاب  دنشوکب  دننک و  تکرح  نآ  بوچراچ  رد  دیاب  نانمؤم  هک  تسا  اهدیابن  اهدیاب و  زا  يا  هومجم  نیا  یلک ، روط  هب 
، دننک يرود  ییاه  يراجنهان  زا  دنهد و  رد  نت  ییاهراجنه  هب  دـهاوخ  یم  شناوریپ  زا  ینید  ره  هک  انعم  نیا  هب  دـننک ، يرود  اهدـیابن  زا 

نید رد  دمآراک  رثؤم و  ياه  هزومآ  زا  یکی  دـنریگ . یم  رارق  یهلا  تامرحم  هتـسد  رد  يراجنهان  یهلا و  تابجاو  بلاق  رد  اهراجنه  نیا 
اب ناملـسم  درم  نز و  ره  رب  هک  هدوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  نآ ، بجاو  ياهراجنه  ماکحا و  هلمج  زا  مالا و  شخب  ییاهر 

یعاـمتجا يدرف و  دـعب  رد  یتراـظن  ياـهرازبا  نیرت  مهم  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لاـح ، ره  هب  تسا . بجاو  نآ  طیارـش  دوـجو 
تاریبعت زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ریبعت دـشاب . یم  یمالـسا  هعماـج  رد  رکنم  ندـناریم  فورعم و  ياـیحا  نآ ، زا  فدـه  تسا و 

اه و هزومآ  بوچراچ  رد  ییالاب  رایـسب  تیمها  هاگیاج و  زا  هدوب و  مالـسا  نیتسار  نایاوشیپ  هنامیکح  نانخـس  میرک و  نآرق  رد  يدـیلک 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » دـیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  (ع ) رقاب ماـما  دـشاب . یم  رادروخرب  مالـسا  رد  یعاـمتجا  يدرف و  تاررقم 

نازیم همجرت  زا : لـقن  هب  ، 5/56/1 یفاک :  ...«، ) دوش یم  هتـشاد ) اپ  هب   ) هماـقا تاـبجاو  رگید  نآ  وترپ  رد  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  بجاو 
ریاـس يارجا  نماـض  ییاـهنت ، هب  نآ ) تسرد  يارجا  تروـص  رد   ) بجاو نـیا  ینعی  ص 3704 .) ج 8 ، يرهـش ، ير  يدـمحم  همکحلا ،
طیارش اه ، هنیمز  ياراد  دوخ ، يالاب  تاریثأت  هب  هجوت  اب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نکیل ، تسا . یمالسا  یهلا و  تاروتسد  ماکحا و 

رد لاح  نیع  رد  صقن و  بیع و  یب  هژورپ  کی  دـناوت  یم  دـیآرد ، ارجا  هب  یبوخ  هب  نانآ  همه  رگا  هک  دـشاب  یم  یمهم  بادآ  بتارم و 
یقالخا و یگنهرف ، یعامتجا ، هژورپ  نیا  لصا  تخانش  نیاربانب ، دشاب . شقن  ياراد  راذگریثأت و  رایسب  نآ ، زا  يریگـشیپ  مرج و  شهاک 

نآ رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ملـسم طیارـش  زا  یکی  تسا . مهم  رایـسب  نآ ، فادها  هب  یـسرتسد  نآ و  ندرک  ییارجا  يارب  یتیبرت 
رـش و زا  نتـشاد  زاب  حالـص و  ریخ و  هب  توعد  یهن ، رما و  زا  فده  هک  انعم  نیدب  دشاب . هتـشادن  یپ  رد  يا  هدسفم  نآ  يارجا  هک  تسا 

نیا يارجا  نیاربانب ، دـشاب . یم  بجاو  هکلب  رت  تسرد  نآ  كرت  دروآ ، راب  هب  یـسوکعم  هجیتن  نآ  يارجا  یناـمز ، رگا  اـما  تسا ، داـسف 
ساسا هک  ییاج  رد  اما  تسا ، يدرف  ییزج و  هک  یتارکنم  رد  هتبلا   ) دـشاب ییوربآ  یلام و  یناـج ، ررـض  هدـسفم و  بجوم  دـیابن  هضیرف ،

رد رگا  زین  دوب و  دهاوخن  بجاو  ًالـصا  دشابن  مهارف  یهن  رما و  طیارـش  رگا  هک  تسا  یهیدب  دـنک .) یم  قرف  هلأسم  دـشاب ، رطخ  رد  نید 
هدراذـگ و ياـج  رب  شیوخ  زا  یبرخم  یفنم و  تاریثأـت  تسا  نکمم  اـسب  هچ  دوشن ، هداـیپ  یتسرد  هب  نآ ، طئارـش  لـحارم و  ارجا ، ماـقم 

مزال زین  نآ  حیحـص  يارجا  هدوب ، بجاو  یهن ، رما و  هب  مامتها  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دشاب . هتـشاد  هارمه  هب  ار  يزیرگ  نید  هنیمز  ًانایحا 
هدنورپ نتـسب  يارب  الاب  هزیگنا  و  مالـسا ، رد  یعامتجا  یـسایس _  فیلکت  نیا  هب  لمع  ماقم  رد  ات  دوب  بقارم  دیاب  بیترت  نیا  هب  دشاب  یم 
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، یگرزب هانگ  ود ، ره  ریـصقت ) تروص  رد   ) یلمع دب  یلمع و  یب  هکنیا  هچ  دوشن ، هدوشگ  یلمع ،) دب  رثا  رد   ) يرگید هانگ  هدنورپ  هانگ ،
ماهبا نودب  فافش و  دیاب  یهن  رما و  هک  تفگ  دیاب  تیمها ، رپ  بجاو  نیا  تیساسح  هتفگ و  شیپ  ثحابم  رب  دیکأت  اب  دیآ . یم  رامـش  هب 

. درک باـنتجا  ییوـگ و ...  مـهبم  ییوـگ ، یلک  زا  دـیاب  هـک  دوـش  مـهارف  تـمهت  یتـح  مهاـفت و  ءوـس  هـنیمز  تـسا  نـکمم  ـالا  دـشاب و 
، درب دـب  نامگ  وا  هب  هک  ار  یـسک  دـیابن  دـهد  رارق  تمهت  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  (ع ) یلع نینمؤملاریما 

ناوت یم  هدـش  داـی  لاؤس  دروم  رد  ص 632 .) ج 2 ، همکحلا ، نازیم  هـمجرت  زا  لـقن  هـب  75/90/4 و ص ،  راونالاراحب ، «، ) دـنک شنزرس 
تـسا يدراوم  زا  دروم  رگا  اما  مییامن ، یهن  رما و  تسا  مزال  تسا ، هداـمآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  هک  یتروص  رد  تفگ ،

رگید ياـه  مسیناـکم  زا  دـیاب  دـشاب ) درم  کـی  یهاـن  رمآ و  یتروص  رد   ) دـیریگ یم  رارق  تمهت  ضرعم  رد  هک  تسا ) نز  کـی  ًـالثم  )
زا هدافتـسا  اـب  لوؤسم و  ياـهداهن  هب  هعجارم  اـب  نینچمه  دـیئامن و  مادـقا  بجاو  نیا  هب  یعمج  تروص  هب  هکنیا  هلمج  زا  دـینک  هدافتـسا 
رما لحارم  همه  رد  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  نایاپ  رد  دیشاب . هتشاد  مامتها  دمآراک ، رایسب  بجاو  نیا  هب  دهعتم ، لوؤسم و  نارهاوخ 

قـالخا زا  يریگ  هرهب  اـب  زین  هناسانـشناور و  ياـه  شور  تیارد و  شوـه و  يریگراـک  هب  اـب  مییاـمن . شـالت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب 
نیرت مک  اب  ات  دوش  مادـقا  نآ ،) ییادـتبا  لحارم  هب  هجوت  اب   ) یکیزیف یظفل و  يریگرد  نودـب  هلـصوح و  ربص و  ینید و  بدا  یمالـسا و 

يرتشیب تیقفوم  ات  تشاد  دـیاب  عونتم  ياهدروخرب  توافتم  ياـه  هقیلـس  فلتخم و  دارفا  اـب  نیارباـنب ، دـیربب . ار  هدافتـسا  نیرتشیب  هنیزه ،
. دییامن بسک 

یم رانک  ار  دوخ  مسرت و  یم  نآ  هجیتن  زا  تاـقوا  رتشیب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  تسیچ و  یلعف  ناـمز  رد  ما  هفیظو  مناد  یمن 
. مشک

شسرپ

ار دوخ  مسرت و  یم  نآ  هجیتـن  زا  تاـقوا  رتـشیب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  تسیچ و  یلعف  ناـمز  رد  ما  هفیظو  مناد  یمن 
. مشک یم  رانک 

خساپ

زا رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئاسم  هک  دـناسر  یم  یهاگآ  هب  نازیزع ,  امـش  ینید  فطاوع  كاپ و  ساـسحا  زا  رکـشت  ریدـقت و  اـب 
مظعم ربـهر  ور  نیمه  زا  تسا و  یمالـسا  ماـظن  فیاـظو  زا  فورعم  هبرما  بتارم  زا  یخرب  هتبلا  تـسا .  ناملـسم  ره  ینید  مـهم  فیاـظو 

لوا هبترم  نکیل  دـنا , هداهن  ییاضق  یماظتنا و  ياهورین  هدـهع  هب  دوش  یم  یلمع  دروخرب  هب  رجنم  اعون  هک  ار  موس  مود و  بتارم  بالقنا 
-1 تشاد :  رظنرد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبار  نیا  رد  لاـح  نیعرد  تسا .  ناـگمه  شود  هب  دراد -  ییاـمنهار  يداـشرا و  هبنج  هـک  نآ - 
نآ و بتارم  بوجو  طیارش  ای  رکنم  فورعم و  دراوم  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  طوبرم  یعرـش  ماکحا  تقد  هب  دیاب  زیزع  ناناوج 

یتح دـیارایب و  یلمع  مازتلاو  قالخا  رویز  هب  ار  دوخ  رکنم , زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  - 2 دـنریگارف . اقیقد  ار  نآ  يوکین  يارجا  تیفیک 
یهورگ لکـشتم و  روط  هب  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هبرما  تسارتـهب  - 3 دنک . هدافتـسا  قالخ  هدنزومآ و  يراتفر  ياه  هویـش  زا  ناکمالا 

دیاب ناکمالا  یتح  - 5 درادزاب . دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  ار  ام  دیابن  يروف ,  ینآ و  ریثئات  مدـع  - 4 دریگ . ماجنا  مزال  ياه  شزومآ  اب  هارمه 
: دنا هنوگ  دـنچ  قح ,  اب  دروخرب  رد  اه  ناسنا  درب . الاب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبـسن  یمومع  شریذـپ  گنهرف و  ات  دیـشوک 

نامداش دنسرخ و  رایسب  هکلب  دنوش , یمن  تحاران  اهنت  هن  دنبایرد , ار  دوخ  هابتـشا  هک  یتروص  رد  يدارفا  نینچ  ارگ . قح  ياه  ناسنا  - 1
یمن لابقتسا  دراذگب , تشگنا  ناشتاهابتشا  يور  یـسک  هکنیا  زا  يدارفا  نینچ  تقیقح .  لباقم  رد  توافت  یب  ياه  ناسنا  - 2 دنوش . یم 

دـنکدنا و هورگ  نیا  هتبلا  دـنهد . یم  ناشن  یفنم  شنکاو  قح ,  فرح  ربارب  رد  املـسم " دارفا  هنوگ  نیا  زیتس . قح  ياه  ناـسنا  - 3 دننک .
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 . تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هوـحن  نآ  دراد و  دوـجو  یـساسا  هـتکن  کـی  اـجنیا  رد  دنتـسه . مود  لوا و  هورگ  وزج  دارفا  بلاـغ 
باذـج زاسراک و  يا  هویـش  وا , یتیبرت  یقالخا و  یحور ,  ياه  یگژیو  لباقم و  فرط  زا  یتسرد  كرد  اب  فورم ,  هب  رمآ  رگا  املـسم "

هک تسا  مکاح  يا  هژیو  طیارـش  یهن  رما و  رد  دوب . دـهاوخ  الاب  رایـسب  لـباقم ,  فرط  تبثم  لـمعلا  سکع  دـنیزگرب , فورعم  هب  رما  رد 
رد یلو  دییامرف  هعجارم  هر )   ) ماما ترـضح  زا  نآ  همجرت  ای  هلیـسولاریرحت  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  اج  هب  ردـقچ  ددرگ و  تیاعر  دـیاب 

رکذـت و - 2 دیـشاب , هتـشاد  نیقی  دـیراد  رظن  رد  هک  یعوـضوم  تمرح  هـب  تبـسن  - 1 مینک :  یم  هراـشا  طیارـش  زا  یخرب  هـب  لاـح  نـیع 
-4 دـینک , دزـشوگ  هراشاو  هیانک  اب  هدومن و  بانتجا  تحارـص  زا  ناـکمالا  یتح  - 3 دشاب , تامدقم  اب  جـیردت و  هب  دـیاب  امـش  يروآدای 
هیاـم ي عوضوم  نوماریپ  رد  ناـتدوخ  - 5 دـیزادرپب , ناـشیا  هبنت  هب  يدرگاـش  ساـبل  رد  هدروآرد و  لاـئوس  تروص  هب  ار  بلطم  یهاـگ 
اب دینک و  زیهرپ  تدـش  هب  تنوشخ  يدـنت و  زا  - 6 دییوگب , نخس  هانگ  نآ  موش  هدزاب  زا  دیناوتب  تبـسانم  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  یتاعلاطم 

تروص هب  ار  عوضوم  دینک  داهنـشیپ  دـینیب  یم  يدـعاسم  هنیمز ي  رگا  - 7 دیزاس , دوخ  راعـش  ار  تمیالم  رذـگهر  نیا  رد  مارتحا  ظفح 
لها رگا  - 8 دـیهد , هئارا  ناشیا  هب  ار  خـساپ  دیـسرپب و  یمارح  نینچ  ئوس  بقاوع  عجرم و  ياوتف  زا  اه  همان  نیمه  رد  هدروآرد و  لائوس 

يروآدای و هک  دیشاب  نئمطم  - 9 دیهد , رارق  ناشیا  سرتسد  رد  ار  هانگ  موش  راثآ  عوضوم و  نآ  تمرح  هب  طوبرم  یباتک  دنتـسه  هعلاطم 
دیهد یم  ریثئات  لامتحا  هک  اجنآ  ات  ور  نیازا  هیآ 55 .) تایراذ ,   ((, ) نینمئوملا عفنت  يرکذلا  ناف  رکذ  و  .)) دوب دهاوخن  ریثئات  یب  رکذـت 

هدـناسر ماجنا  هب  ار  شیوخ  هفیظو  امـش  دـیتفرگن , هجیتن  ضرف  هب  رگا  تیاهن  رد  و  - 10 دیشابن , سویئام  دیـشکن و  تسد  دوخ  هفیظو  زا 
(. هیآ 54 رون , ((, ) درادن راکشآ  غالبا  زج  يا  هفیظو  ربمایپ  نیبملا ;  غالبلا  الا  لوسرلا  یلع  ام  و   )) هک دیا 

. منک ییامنهار  ار  دراد  نس  لاس  هک 17  مرتکچوک  ردارب  مراد  تسود  نالا  مدوب  هدولآ  هانگ  یلیخ  ناتسریبد  ییامنهار و  نارود  رد  مدوخ  نوچ 
مباصعا مدرک  یم  تحیصن  یهاگ  هکنیا  مغر  یلع  منک و  تبحص  يو  اب  شدوخ  نابز  هب  متسناوتن  اما  متفرگ  راک  نیا  هب  میمصت  شغولب  زا  لبق  زا  ینعی 

درخ م

شسرپ

ار دراد  نـس  لاـس  هک 17  مرتـکچوک  ردارب  مراد  تسود  نـالا  مدوـب  هدوـلآ  هاـنگ  یلیخ  ناتـسریبد  ییاـمنهار و  نارود  رد  مدوـخ  نوـچ 
هکنیا مغر  یلع  منک و  تبحـص  يو  اب  شدوخ  نابز  هب  متـسناوتن  اما  متفرگ  راک  نیا  هب  میمـصت  شغولب  زا  لـبق  زا  ینعی  منک . ییاـمنهار 
فرح وا  اب  کتک  نابز  اب  مرگید  ياه  شاداد  زا  یکی  هتبلا  متفگ . یم  هاریب  دب و  شهب  دش و  یم  درخ  مباصعا  مدرک  یم  تحیصن  یهاگ 
یهاگ هشب ، نیـشام  راکریمعت  هر  یم  تشاذگ و  رانک  مه  ار  سرد  هدـش ، يراگیـس  تشاد  لاس  هک 17  نومه  نالا  نافـسأتم  هک  دز  یم 

نیا هک  مگب  شهب  تسرد  متسناوتن  الاح  ات  اما  طاول  هر  یم  ما  یئاد  رسپ  ای  هلاخرسپ  اب  هک  منز  یم  سدح 90 % ینعی  هک  منود  یم  تاقوا 
دیـسر نم  نس  هب  یتقو  مرادـن  تسود  متـسه و  شنارگن  هصالخ  و  منزب . تمهت  مه  وا  هب  مسرت  یم  مدـیدن و  الاح  ات  نوچ  دـنکن  ار  راک 

. منک شیئامنهار  يروطچ  امش  رظن  هب  دشاب . هدرک  هانگ  ردقنیا 

خساپ

ناحبس دنوادخ  زا  ار  امـش  نوزفا  زور  قیفوت  مینک و  یم  رکـشت  ریدقت و  ناترتکچوک  ردارب  هب  تبـسن  امـش  هناقفـشم  ریبدت  يزوسلد و  زا 
دیا هدـش  رکذـتم  دوخ  هک  هنوگناـمه  مینک و  یم  بلج  ریز  تاـکن  هب  ار  امـش  هجوت  هرواـشم  عوضوم  دروم  رد  اـما  مییاـمن . یم  تلأـسم 

زاسراک اهنآ  اب  ییانشآ  فرص  الا  دنتفا و  رثؤم  فده  هب  ندیـسر  رد  ات  دنوش  هتفرگ  راک  هب  ددرگ و  یتایلمع  دیاب  هدش  هئارا  ياهراکهار 
تیاده و یلـصا  راکهار  - 1 میور : یم  راکهار  غارـس  هب  امـش  زا  لـمع  راـظتنا  دـنوادخ و  يراـی  هب  دـیما  اـب  سپ  دوب . دـهاوخن  تسین و 
اب کـیدزن  طـباور  يرارقرب  نارود  یناوـجون  نارود  دـشاب . یم  يو  اـب  هناتـسود  هنامیمـص و  طاـبترا  يرارقرب  ناوـجون ، کـی  ییاـمنهار 
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امنهار و هئارا  ددص  رد  رگا  اذل  دهد  یم  نالاسمه  هطبار  هب  ار  دوخ  ياج  ینیدلاو  طباور  تسا . نالاسگرزب  نیدـلاو و  ياج  هب  نالاسمه 
رب ندوب ، يزابمه  یتسود ، بلاـق  رد  دـیاب  دوش  یمن  نکمم  هنارمآ  هویـش  هب  رود و  هار  زا  طاـبترا و  يرارقرب  نودـب  دـیتسه  يو  تیادـه 

شدوخ تامیمصت  راکفا و  تاساسحا و  مامت  وا  تیمیمص  تقافر و  ياضف  رد  ات  دینک  رارقرب  طابترا  وا  اب  قیفش  قیفر  شقن  نتفرگ  هدهع 
يو ات  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیهد . طخ  وا  یگدنز  هب  تیاده و  ار  وا  تقافر  هناتسود و  طباور  وترپ  رد  مه  امش  دراذگ و  نایم  رد  امـش  اب  ار 

هنارگ تیاده  تاروتسد  هئارا  دریذپ و  یمن  نامرف  امـش  فرح  زا  دراذگ و  یمن  نایم  رد  امـش  اب  ار  دوخ  فرح  دنکن  تیمیمـص  ساسحا 
امـش رگا  هنارگ . تازاجم  یهیبنت و  ياهراتفر  هب  دسر  هچ  ات  دوب  دهاوخ  رثؤم  رتمک  هنارگ  شنزرـس  هنارمآ ، هنالاسگرزب ، تانایب  بلاق  رد 

قوفت یبلط و  يرترب  ماقم  زا  رگا  دزاس و  یم  رگنس  يرسدوخ  تجاجل و  ههبج  رد  زین  يو  دینک  دروخرب  يو  اب  باتع  شنزرـس و  نابز  اب 
کی چیه  هک  دـهد  یم  ار  امـش  خـساپ  هدرک و  ضرف  توخن  رورغ و  ياضف  رد  ار  دوخ  وا  دـینک  تیادـه  هدرک و  باطخ  ار  يو  یهاوخ 

باختنا دـنادرگ  یم  لئان  ناتفدـه  هب  ار  امـش  هک  يرگید  راـکهار  - 2 دـناسر . یمن  ناتفدـه  هب  ار  امـش  تسین و  یبسانم  هار  هویـش  نیازا 
تلاخد کی  دـیابن  تسود  باـختنا  رد  تلاـخد  نیا  هتبلا  تسا . بساـنم  تسود  باـختنا  رد  يو  هب  کـمک  اـی  ناـتردارب و  يارب  تسود 

یتمس نامه  هب  ار  يو  دیناوت  یم  ناتردارب  ناتـسود  قیرط  زا  امـش  دیامن . لرتنک  یلیمحت و  يدازآ و  بلـس  ساسحا  وا  هک  دشاب  میقتـسم 
هدـیزگرب هک  ناـتردارب  تسود  نیا  هتبلا  دـییامن . لرتـنک  ار  وا  میقتـسمریغ  لکـش  هب  دـینک و  تیادـه  دیدنـسپ  یم  دـیراد و  تـسود  هـک 

زا لبق  دزاسن و  اشفا  ار  امش  تسایس  دشاب و  هتـشاد  هنامیمـص  يا  هطبار  امـش  اب  دیاب  تسا  هدش  امـش  اب  يراکمه  هب  رـضاح  ای  تسامش و 
هب رضاح  دوجو  مامت  اب  زین  وا  دیـشاب و  هتفریذپ  هدیدنـسپ و  ار  وا  رکفت  زرط  راتفر و  قالخا و  دشاب و  ناتقوثو  دروم  الماک  روما ، نیا  مامت 
اما دینیزگرب . یصاخ  ناتسود  وا  يارب  ای  دیشاب و  ناتردارب  تسود  دوخ  ای  هک  تسا  نآ  فده  هب  ندیسر  هار  سپ  دشاب . امش  اب  يراکمه 

، قئالع يروآدای  هعجارم و  اب  ینعی  دـشاب ؛ ناتدوخ  یناوجون  نارود  راتفر  ياوتحم  دـننامه  دـیاب  هنامیمـص  هناتـسود و  راتفر  نیا  ياوتحم 
دروخرب قئالع و ... تاساسحا و  فطاوع و  زا  حطـس  ناـمه  رد  زین  ناـتردارب  اـب  کـنیا  یناوجون  نارود  رد  دوخ  رکفت  زرط  تاـساسحا ،

تاساسحا فطاوع و  ای  دنک و  راتفر  دیـشر  هتخپ و  مدآ  کی  دـننامه  وا  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  زگره  دیـشاب  هتـشاد  راظتنا  وا  زا  دـییامن و 
يو یحالـصا  ياـهراتفر  رب  - 1 اذـل : دیـشاب ، هتـشاد  راظتنا  شدوخ  حطـس  رد  وا  زا  لاـح  ره  هب  دـشاب . هتـشاد  ار  لاـسگرزب  ياـه  ناـسنا 

ار يو  عمج  رد  - 3 دینک . شومارف  ار  نآ  دعب  دیریذپب و  هتشاد و  راظتنا  ار  ندومن  هابتـشا  اطخ و  - 2 دیشاب . هتشادن  يراشفاپ  یتخسرس و 
عمج رد  صوصخ  هب  وا  تیصخش  هب  - 5 دینک . نایب  یتسود  تبحم و  بلاق  رد  ار  دوخ  تاروتسد  تاراظتنا و  مامت  - 4 دینکن . یهن  رما و 

هب ار  وا  دوخ  هدیدنـسپ  کین و  راتفر  هب  عقاو  رد  دینکن و  یهن  رما و  ار  وا  دینک  یمن  لمع  دوخ  هک  هچنآ  هب  - 6 دیراذگب . مارتحا  ناتسود 
كرت اـه و  یبوخ  هب  لـمع  رد  ار  وا  یناور  یمـسج و  یحور و  ناوت  - 7 کشخ . تاروتـسد  نابز و  اب  هن  دـینک  توعد  اـه  یبوخ  تمس 

ار دوخ  یهارمه  دینک و  توعد  دوخ  هناتسود  عمج  هب  ار  وا  - 8 دیشاب . هتشادن  راظتنا  وا  زا  شناوت  زا  رتارف  دیشاب و  هتشاد  رظن  دم  اه  يدب 
کی شیپ  هک  تسا  هـتفرگ  یعطق  میمـصت  رگا  - 10 دـییامن . لامعا  میقتـسمریغ  لکـش  هب  ار  وا  رب  لرتنک  لامعا  - 9 دـیهد . شیازفا  وا  اب 

ات دینک  یفرعم  ناتردارب  هب  دینک و  ییاسانش  ار  يدامتعا  دروم  نیدتم و  راکداتسا  دینک  یعس  دنک ، يدرگاش  دورب و  هاگریمعت  راک  داتسا 
ات هک  يراک  داتسا  دوش . يو  بولطمان  ياهراتفر  عنام  هتشاذگ و  ریثأت  وا  رد  هدومن و  لرتنک  ار  يو  حیحـصان  ياهراتفر  یخرب  دناوتب  يو 

. دشاب هتشاد  هنیمز  نیا  رد  یفاک  ییاناوت  يدودح 

؟ میزاس رود  دنا  بعل » وهل و   » هملک یعقاو  قادصم  هک  اهملیف  نیا  ندید  زا  ار  دوخ  رتکچوک  رهاوخ  ردارب و  هنوگچ  ام 

شسرپ

؟ میزاس رود  دنا  بعل » وهل و   » هملک یعقاو  قادصم  هک  اهملیف  نیا  ندید  زا  ار  دوخ  رتکچوک  رهاوخ  ردارب و  هنوگچ  ام 
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خساپ

درط ریقحت و  دـنهد  یم  ماجنا  هک  یلمع  نیا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  - 1 تسا : بسانم  ریز  ياهراکهار  يریگراک  هب  اهنآ  رب  يراذـگریثأت  يارب 
تاقوا - 3 دیتسه . اهنآ  زوسلد  امـش  دـننک  ساسحا  دـننک و  دامتعا  امـش  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دـینک  رارقرب  اهنآ  اب  یتسود  هطبار  - 2 دینکن .

رد ملاس و  ياه  يد  یـس  اهراون و  هیهت  نینچمه  اهنآ و  هقالع  دروم  يرنه  ياهراک  شزرو و  دـننام  دـیفم  ياه  همانرب  اـب  ار  اـهنآ  تغارف 
اب دینک  یعس  دنراد  یبسانمان  ناتسود  رگا  دنراد  یتسود  هطبار  یناسک  هچ  اب  دیـشاب  اهنآ  ناتـسود  بقارم  - 4 دینک . رپ  باذج  لاح  نیع 
اب هنابأم  روتاتکید  دروخرب  زا  دنتسه  یناوجون  نینس  رد  رگا  - 5 دینک . نیزگیاج  ار  یملاس  ناتسود  ملاس  ياه  هداوناخ  اب  طابترا  يرارقرب 

ياهراک دروم  رد  مه  ناتدوخ و  ياهراک  دروم  رد  مه  دـینک  تروشم  اـهنآ  اـب  رتشیب  هکلب  دـیهدن  روتـسد  اـهنآ  هب  دـینک . باـنتجا  اـهنآ 
اهنآ هیبنت  دیدهت و  زا  - 7 دیهدب . تیمها  اهنآ  تارظن  هب  اه  تروشم  رد  - 6 اهنآ . دوخ  هب  طوبرم  ياهراک  نینچمه  هداوناـخ و  هب  طوبرم 
راتفر نیا  یلو  میراد  تسود  ار  امـش  ام  دییوگب  اهنآ  هب  هتـسیاش  دوخرب  اب  دـینک  یعـس  دـنراد  یبسانمان  ياهراتفر  رگا  - 8 دینک . بانتجا 

حالصا ار  اهنآ  راتفر  دیناوت  یم  اهنآ  اب  یتسود  تقافر و  هار  زا  هک  نیا  هصالخ  تسین . امـش  نأش  رد  راتفر  نیا  اریز  میدنـسپ  یمن  ار  امش 
. دینک

تدم نم  دندنخب و  دننک و  تبحـص  طقف  دنهد  یم  حـیجرت  ًارثکا  دـنوش  یم  عمج  مه  رود  یتقو  ییاد و ...  هلاخ ، ینعی  نم  ردام  هجرد 1  ماوقا 
نم رمع . نارذگ  طقف  ًابیرقت  ینعی  دنهد  یمن  باجح و ...  هب  یتیمها  دایز  اهنآ  زا  یضعب  ًانمض  منک . لمحت  ار  اهنآ  تیعـضو  نیا  مناوت  یمن  يدایز 

هنوگچ

شسرپ

نم دندنخب و  دننک و  تبحـص  طقف  دنهد  یم  حیجرت  ًارثکا  دـنوش  یم  عمج  مه  رود  یتقو  ییاد و ...  هلاخ ، ینعی  نم  ردام  هجرد 1  ماوقا 
طقف ًابیرقت  ینعی  دنهد  یمن  باجح و ...  هب  یتیمها  دایز  اهنآ  زا  یضعب  ًانمـض  منک . لمحت  ار  اهنآ  تیعـضو  نیا  مناوت  یمن  يدایز  تدم 

. دنتسه دنواشیوخ  هرخالاب  مه  دور و  یم  رده  متقو  منک  یم  ساسحا  مه  منک  دروخرب  دیاب  هنوگچ  نم  رمع . نارذگ 

خساپ

امش تیساسح  نینچمه  میدنسرخ  رایـسب  دینک  یم  تیلوؤسم  ساسحا  باجح ، ظفح  دننام  یـشزرا  لئاسم  زا  یخرب  لباقم  رد  هک  نیا  زا 
هب هجوت  دسر  یم  رظن  هب  تسا . شیاتس  لباق  درک  ناربج  ناوت  یمن  يرگید  زیچ  چیه  اب  هک  رمع  هدوهیب  نارذگ  تقو و  فالتا  هب  تبـسن 
... همع و هلاخ ، ییاد ، ومع ، دننام  ماوقا  نایم  یمیمـص  طباور  هژیو  هب  طباور  زا  یـضعب  . 1 تسا : يرورض  امـش  لاؤس  خساپ  رد  هتکن  دنچ 

تسا و هدرک  بجاو  ار  طباور  نیا  ظفح  یتح  دراد و  صاخ  هجوت  محر  هلص  ناونع  تحت  طباور  نیا  هب  زین  مالسا  تسا و  تایرورـض  زا 
دراد تبثم  رثا  ناور  تشادهب  یناور و  تمالـس  ظفح  رد  دیدرت  نودـب  دـنواشیوخ  طباور  نیا  لصا  اعطق  تسا و  هدومن  مارح  ار  نآ  عطق 

طباور نیا  رب  بلاغ  وج  . 2 تسین . حرط  لاجم  اجنیا  رد  هک  تسا  دـیفم  طباور  نیا  رارمتـسا  ظفح و  زین  رگید  تاهج  زا  هک  نیا  رب  هوالع 
دینک یفطاع  لدابت  لوا  هجرد  رد  ات  دنریگ  یم  رارق  مه  رانک  اه  ناسنا  اریز  تسین  نآ  رارمتسا  هب  يدیما  الا  دشاب و  یفطاع  وج  کی  دیاب 

یگداوناخ و طباور  لوا  هجرد  یلـصا و  فدـه  فطاوع  لدابت  اـما  دوش  بترتم  طـباور  نیا  رب  دـناوت  یم  زین  يرگید  راـثآ  نآ  زا  دـعب  و 
رارق ییالاب  حطـس  رد  یعامتجا  كرد  مهف و  یملع و  رظن  زا  یـضعب  دنتـسین . حطـس  کی  رد  همه  اه  ناـسنا  . 3 دهد . یم  لیکـشت  یلیماف 

امش هلاخ  رگا  نیاربانب  درک  ظاحل  دیابن  ار  حوطس  نیا  یلیماف  یگداوناخ و  طباور  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نییاپ ، حطس  رد  یخرب  دنراد 
منیـشنب اهنآ  رانک  تعاس  کی  ای  تعاس  مین  رگا  نم  هک  دینک  یقلت  هنوگ  نیا  دیابن  دراد  رارق  ینییاپ  حطـس  رد  یملع  رظن  زا  امـش  همع  ای 
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هار چیه  زا  هک  تسا  یناسنا  یفطاع و  ياهزاین  هدـننک  نیمأت  عقاو  رد  تسـشن  نیا  درادـن  نم  يارب  یملع  شزرا  چـیه  اریز  منک  یم  ررض 
دیاب نیارباـنب  تفرگ . داـی  دـناوت  یم  دـشاب  ملع  نآ  ياراد  هک  يدرف  ره  زا  ار  ملع  هک  یلاـح  رد  دروآ  تسد  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  يرگید 

نئمطم تسا و  یفطاع  هاگن  نآ  دـینک و  هاگن  نآ  هب  يرگید  رظنم  کی  زا  دـیهد و  رییغت  یلیماف  اه  تسـشن  نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  شرگن 
نیا هنافسأتم  هزورما  هک  دوش  یم  یناور  ياه  يرامیب  عاونا  بجوم  نآ  عطق  دراد و  ریثأت  رایـسب  ناسنا  یتمالـس  رد  اه  تسـشن  نیا  دیـشاب 

زا رگید  یعونصم  ياهزیچ  ندرک  نیزگیاج  تسا و  یگداوناخ  طباور  ندش  گنر  مک  نآ  لیالد  زا  یکی  تسا و  شیازفا  هب  ور  لکـشم 
یمیمص مرگ و  طباور  نآ  ياج  دناوت  یمن  مادک  چیه  اهنیا  هک  یلاح  رد  اه  نتفر  كراپ  یتح  امنیـس و  ملیف ، نویزیولت ، ياه  همانرب  لیبق 

رد اذـل  دـیفم  ناـسنا  یتمالـس  يارب  ود  ره  تسا و  تاـناجیه  هیلخت  يارب  مهم  رایـسب  ملاـع  ود  هـیرگ  هدـنخ و  . 4 دـنک . رپ  ار  یگداوناـخ 
دیاب لئاسم  یضعب  اما  درادن  زین  یلقع  یعرش و  لاکشا  چیه  دیدنخ و  دیاب  دنیاشوخ  تاناجیه  رد  درک و  هیرگ  دیاب  دنیاشوخان  تاناجیه 

فالتا هانگ و  تاسلج  هب  لیدـبت  دوش و  جراخ  دوخ  یلـصا  ریـسم  رد  هک  دوش  رازگرب  يا  هنوگ  هب  اه  تسـشن  نیا  ادابم  هک  دوش  تیاعر 
هب لیدبت  تاسلج  نیا  هک  دوش  هداد  تیمها  دـیاب  یلیخ  مرحمان  مرحم و  هلأسم  هب  دوش  تیاعر  یعرـش  دودـح  دـیاب  الوا  فلا . دوش : رمع 

رظن زا  هک  یلئاسم  حرط  زا  ب . تسا . یفتنم  لکـشم  نیا  دنتـسه  مرحم  رگیدـکی  اب  يوحن  هب  هسلج  دارفا  همه  رگا  هتبلا  دوشن  هاـنگ  هسلج 
یقیسوم تالآ  زا  هدافتسا  نارگید ، ندرک  هرخـسم  نتفگ  غورد  ندز ، تمهت  ندرک ، تبیغ  لثم  دوش  یم  یقلت  مارح  تسا و  هانگ  یعرش 

هاـنگ زا  يولج  لوا  هلحرم  رد  قوف  دـنب  ود  دروم  رد  اـم  هفیظو  ج . دوش . يراددوخ  ادـج  دـیاب  بعل  وهل و  هسلج  هب  هسلج  لیدـبت  مارح و 
یطیارش رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتبلا  دشاب . یم  فورعم  هب  رما  ینعی  رثؤم  دیفم و  هسلج  کی  هب  هسلج  لیدبت  رکنم و  زا  یهن  ینعی 

تروص رد  د . درک . هعجارم  هدش  هتـشون  هک  ییاه  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  هک  تسا  قیقد  فیرظ و  رایـسب  زین  نآ  ماجنا  هوحن  دراد و 
یم تاسلج  نآ  كرت  میراد  ام  هک  يا  هفیظو  لقادح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  دعاسم  طیارش  ندوبن  دوجوم  ای  ییاناوت و  مدع 

دـشاب دـیاب  ردـق  هچ  ینامز  رظن  زا  هک  نیا  دوش  تقو  فالتا  بجوم  هک  دـشابن  ینالوط  یلیخ  ینامز  رظن  زا  دـیاب  تاـسلج  نیا  ه . دـشاب .
هنوگ نیا  هک  نیا  هجیتن  درک . نییعت  ار  ینیعم  تقو  ناوت  یمن  اذـل  دراد  دنتـسه  هسلج  نآ  رد  هک  يدارفا  عون  ناـکم و  ناـمز ، هب  یگتـسب 
دیاب تسا  يا  هقیلس  افرص  درادن و  یلقع  یعرش و  أشنم  الـصا  هک  ییاه  يریگ  تخـس  زا  تسا و  يرورـض  دیفم و  تاسلج  اه و  تسـشن 

هک ییاجنآ  ات  زین  ار  تاهابتـشا  زا  یـضعب  يولج  دیـشاب و  هتـشاد  لاعف  شقن  دیوش و  رـضاح  تاسلج  نیا  رد  دـیاب  زین  امـش  درک  بانتجا 
ياوتحم ات  دنک  يزیر  همانرب  دنک و  رکف  نآ  ياوتحم  يور  لبق  زا  ناسنا  هک  دراد  ار  نیا  شزرا  تاسلج  نیا  یتح  دـیریگب و  دراد  ناکما 

يزیچ ره  زا  رظن  عطق  هسلج  دارفا  اـب  دـینک  یعـس  - 5 دریگب . یـشنت  هنوگ  چـیه  نودـب  زین  ار  تاهابتـشا  یخرب  يولج  دـنک و  ینغ  ار  نآ 
رد دیهدن و  ناشن  ییورشرت  شاخرپ و  اهنآ  هب  عیرـس  یلیخ  دندش  بکترم  یهابتـشا  رگا  دیـشاب ، هتـشاد  یفطاع  یمیمـص و  مرگ ، طباور 

هیقب هب  دینک  یعس  تاسلج  نیا  رد  دیـشاب  راذگریثأت  رتشیب  هک  نیا  يارب  - 6 دیهد . رکذت  ار  شهابتـشا  وا  دوخ  هب  طقف  رگید  تصرف  کی 
نیا هک  نیا  زا  معا  دیشاب  مدق  شیپ  نآ  هیهت  رد  امش  ای ... ياچ و  بآ ، لثم ، دنتـشاد  زاین  يزیچ  رگا  دیراذگب  مارتحا  دینک ، تمدخ  دارفا 

بانتجا اهنآ  هب  ندرک  مخا  زا  دیشاب و  هتـشاد  اه  بل  رب  مسبت  هراومه  - 7 امش . ییاد  ای  همع  ای  هلاخ  هناخ  رد  ای  دشاب  امـش  هناخ  رد  هسلج 
(. دنتسه مرحم  امش  هب  هک  یناسک  ینعی  مراحم  هب  تبسن  طقف  مسبت  هتبلا   ) دینک

ياه یقیسوم  شخپ  هلمج  زا  دریگ  یم  ماجنا  یمالسا  نوئش  عرش و  فالخ  ییاهراک  هک  دیآ  یم  شیپ  يدراوم  ییوجشناد  طیحم  رد  تاقوا  یهاگ 
رد فیلکت  دوش  یم  نارگید  اب  ینمشد  یتحاران و  بجوم  هب  ناکم  كرت  ای  تسین و  ناکم  كرت  ناکما  تاقوا  یهاگ  روساپ و ...  اب  يزاب  نجهتـسم و 

عقاوم هنوگ  نیا 

شسرپ

شخپ هلمج  زا  دریگ  یم  ماجنا  یمالـسا  نوئـش  عرـش و  فالخ  ییاهراک  هک  دیآ  یم  شیپ  يدراوم  ییوجـشناد  طیحم  رد  تاقوا  یهاگ 
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اب ینمشد  یتحاران و  بجوم  هب  ناکم  كرت  ای  تسین و  ناکم  كرت  ناکما  تاقوا  یهاگ  روساپ و ...  اب  يزاب  نجهتـسم و  ياه  یقیـسوم 
؟ تسیچ عقاوم  هنوگ  نیا  رد  فیلکت  دوش  یم  نارگید 

خساپ

تروص رد  تسا . قطنم  هویـش و  نیرترثؤم  نیرتهب و  نیتم و  نایب  اب  رکنم  زا  یهن  هاـنگ ، یقیـسوم و  شخپ  ربارب  رد  صخـش  هفیظو  نیلوا 
لوغـشم يراک  هب  ار  ناتدوخ  تسین . یهانگ  شیارب  دـنامب  ناکم  نآ  رد  دـشاب  روبجم  صخـش  هچنانچ  رکنم  زا  یهن  ریثأت  مدـع  لاـمتحا 

ماگنه تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  درادـن و  لاکـشا  دـشابن  ندینـش  هب  لیام  ابلق  رگا  شوگ ، هب  نآ  يادـص  ندروخ  دـینکن . شوگ  دـییامن و 
. دوش جراخ  لحم  نآ  زا  یقیسوم  شخپ 

. دشاب دیاب  هنوگچ  دنهد  یم  ماجنا  نابز  اب  هک  یهانگ  یهاگ  دنیوگ و  یم  غورد  ای  دننک  یم  یشاحف  هک  یناسک  اب  ام  دروخرب 

شسرپ

. دشاب دیاب  هنوگچ  دنهد  یم  ماجنا  نابز  اب  هک  یهانگ  یهاگ  دنیوگ و  یم  غورد  ای  دننک  یم  یشاحف  هک  یناسک  اب  ام  دروخرب 

خساپ

هیآ رد  هک  دنتـسه  ینیلهاج  هرمز  رد  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  يرگید  ینابز  هاـنگ  ره  اـی  دـنیوگ  یم  غورد  دـننک و  یم  یـشاحف  هک  یناـسک 
نایب نینچ  ار  دوخ  هتـسیاش  ناگدـنب  نینمؤم و  فاصوا  زا  یکی  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هدـش . دای  ناشیا  زا  ناقرف »  » هکرابم هروس  هفیرش 63 

یماگنه نینمؤم  هفیرش  هیآ  فیـصوت  هب  امالـس » اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذا  انوه و  ضرالا  یلع  نوشمی  نیذلا  نمحرلا  دابع  و  : » دنک یم 
رـشب ءانبا  يارب  هک  یتاروتـسد  رد  هراومه  دنوادخ  دنیوگ . یم  خـساپ  یمرن  تمیالم و  اب  دـنهد  رارق  باطخ  فرط  ار  ناشیا  اه  نادان  هک 

هن هتبلا  . ) دـناد یم  یمرن  تمیـالم و  ار  نیلهاـج  باوج  ور  نیا  زا  هتـشاد و  اـهنآ  یعاـمتجا  ماـظن  تمالـس  ظـفح  رد  یعـس  هدومن  غـالبا 
شفرط هب  زین  ار  تتروص  فرط  نآ  دز  تتروـص  رد  یـسک  رگا  دـیوگ  یم  هدـش و  جراـخ  لادـتعا  دـح  زا  حیـسم  نید  رد  هک  یتمیـالم 
دوخرب رد  حیحـص  شور  هب  ناوت  یم  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  تالاوحا  راـثآ و  رد  شاـکنک  اـب  رگید  ییوس  زا  نادرگرب .)

هکم رد  هک  یمایا   ) دندوبن رادروخرب  يدایز  يرهاظ  تردق  زا  هک  ینامز  رد  هچ  (ص ) مرکا ربمایپ  تفای . تسد  يدارفا  نینچ  اب  یعامتجا 
دـنت و ياهدروخرب  لباقم  رد  دـندوب ) هنیدـم  رد  هک  یناـمز   ) دـنتفای تسد  هعماـج  تموکح  تساـیر  هب  هک  یناـمز  هچ  و  دـندرک ) يرپس 

یناگدـنز رد  دـندرک . یم  تیادـه  تسار  هار  هب  قیرط  نآ  زا  ار  ناشیا  هدرک ، دروخرب  یمرن  تفطالم و  اب  بارعا  یناـبز  ياـه  تراـسج 
هب ار  (ع - ) یلع ترضح  تموکح  رادرس  رتشا -  کلام  ناتـساد  دیاش  تشاد . رارمتـسا  شور  نیا  زین  ینید  ناگرزب  و  (ع ) نیموصعم همئا 

ار امش  هجوت  تسا  بسانم  رایسب  دندرک . رافغتسا  بلط  يو  يارب  هتفر  دجسم  هب  دش  يو  هب  هک  ینیهوت  لباقم  رد  هک  دیشاب  هتـشاد  رطاخ 
: مینک بلج  تیاور 13911 » باب 2875 ، ج 8 ، همکحلا ، نازیم   » باتک زا  (ع ) قداص ماما  زا  يرصب  ناونع  ثیدح  همجرت  لماک و  نتم  هب 
زا تفگ : یکم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیش  تسا : نیا  نآ  نیع  هک  مدید  ییاهب  خیش  نامداتسا  زا  یطختسد  دسیون : یم  یسلجم  همالع  »
هب اه  لاس  نم  تفگ : هک  مدرک  لقن   - دوب يا  هلاس  راهچ  دون و  هدروخلاس  ریپ  هک  يرـصب -  ناونع  لوق  زا  یناهارف  دـمحا  خیـش  طختـسد 

تـسود متفر و  ناشیا  سرد  سلجم  هب  دـمآ  هنیدـم  هب  (ع ) قداص رفعج  یتقو  اـما  مدرک . یم  دـش  دـمآ و  سنا  نب  کـلام  سرد  رـضحم 
دایز عوجر  بابرا   ) متـسه يراتفرگ  مدآ  نم  دومرف : نم  هب  يزور  موش . دـنم  هرهب  زین  ناشیا  زا  متفرگ  هرهب  کلام  زا  هک  نانچمه  متـشاد 
نامه زا  رادـن . زاب  ندـناوخ  اـعد  زا  ارم  مراد ؛ يا  هیعدا  داروا و  مدوخ  يارب  زور  بش و  تعاـس  زا  یتعاـس  ره  رد  لاـح ، نیا  اـب  و  مراد )

رد رگا  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  كرت  ار  ترضح  نآ  مدش و  نیگمغ  نخس  نیا  زا  نم  ورب . وا  شیپ  هتـشذگ  نوچمه  زومایب و  ملع  کلام 
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نآ هب  متفر و  (ص ) لوسر دجـسم  هب  سپ  دـنار . یمن  شیوخ  زا  شناد  نتفرگ  ارف  دوخ و  شیپ  تفر  دـمآ و  زا  ارم  دـید ، یم  ینـسح  نم 
زا ادنوادخ ! ایادخ ! متفگ : مدناوخ و  زامن  تعکر  ود  متشگرب و  (ص )) ادخ لوسر  مرح   ) هضور هب  زور  نآ  يادرف  مداد و  مالس  ترضح 
وت تسار  هار  هب  نآ  وـترپ  رد  هک  ییاـمرف ، میزور  نآ  وا  شناد  زا  ینادرگ و  ناـبرهم  لـیامتم و  نـم  هـب  ار  رفعج  لد  هـک  مهاوـخ  یم  وـت 
هناخ زا  متفرن . سنا  نب  کلام  سرد  هب  رگید  دوب ، هدش  رپ  رفعج  تبحم  قشع و  زا  ملد  نوچ  متشگرب و  ما  هناخ  هب  هدزمغ  موش . نومنهر 

ار رصع  زامن  هک  نآ  زا  دعب  دمآ . رس  ما  هلصوح  دش و  مامت  مربص  ماجنارـس  هک  نآ  ات  متفر ، یم  نوریب  بجاو  زامن  ندناوخ  يارب  طقف  ما 
شراکتمدخ مدز ، رد  مدیسر  وا  لزنم  رد  هب  نوچ  متفر . رفعج  هناخ  فرط  هب  مدرک و  نت  رب  ار  میادر  مدیـشوپ و  ار  میاه  شفک  مدناوخ ،

لباقم نم  دنزامن . ندناوخ  لاح  رد  ناشیا  تفگ : راکتمدخ  منک . یمالس  فیرش  درم  نآ  رب  متفگ  یهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : دمآ و  نوریب 
. مدرک مالـس  ترـضح  هب  متفر و  هناخ  لخاد  نم  وش . دراو  ادخ ، دیما  هب  تفگ : دمآ و  نوریب  راکتمدـخ  هک  تشذـگن  يرید  متـسشن . رد 
درک و دنلب  ار  شرس  هاگ  نآ  دنکفا و  ریز  هب  رس  یتدم  ترـضح  متـسشن . نم  دزرمایب . ار  وت  ادخ  نیـشنب ، دومرف : داد و  ار  ممالـس  باوج 

یم هچ  هللادـبع ! وبا  يا  دـهد . قـیفوت  ار  وـت  درادـب و  راوتـسا  ار  تا  هینک  دـنوادخ  دوـمرف : هللادـبع . وـبا  متفگ : تسیچ ؟ تا  هینک  دوـمرف :
ترـضح ما . هدرب  يدایز  هرهب  مه  زاب  دـشابن ، اعد  نیمه  زج  يا  هرهب  نم  يارب  نتفگ  مالـس  وا و  رادـید  زا  رگا  متفگ : مدوخ  اـب  یهاوخ ؟

دنادرگ نابرهم  لیامتم و  نم  هب  تبسن  ار  وت  لد  هک  متـساوخ  دنوادخ  زا  نم  متفگ  یهاوخ ؟ یم  هچ  دومرف : درک و  دنلب  ار  شرـس  هرابود 
. دـشاب هدرک  تباـجا  مدرک  فیرـش  درم  نیا  هراـبرد  وا  زا  هک  ار  یـشهاوخ  یلاـعت  يادـخ  هک  مراودـیما  دـیامرف و  میزور  وـت  شناد  زا  و 

ناـهاوخ یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  سک  ره  لد  رد  هک  تسا  يرون  هکلب  تسین  نتخومآ  هب  شناد  هللادـبع ! وبا  يا  دوـمرف : ترـضح 
ار ملع  نک و  وجتـسج  تدوخ  ناج  رد  ار  تیدوبع  تقیقح  زیچ  ره  زا  شیپ  یتسه  شناد  ناهاوخ  رگا  نیاربانب  دتفا . یم  دشاب ، شتیاده 

وبا يا  متفگ : هللادـبع . وبا  يا  وگب ، دومرف : راوگرزب ! يا  متفگ : دـنامهفب . وت  هب  اـت  هاوخب  مهف  دـنوادخ  زا  يوـجب و  نآ  نتـسب  راـک  هب  اـب 
لئاق یتیکلام  دوخ  يارب  تسا ، هدومرف  اطع  وا  هب  دنوادخ  هچنآ  رد  هدـنب  هک  نیا  لوا  زیچ : هس  تفگ : تسیچ ؟ تیدوبع  تقیقح  هللادـبع !

فرـصم هب  تسا  هدومرف  دنوادخ  هک  اج  ره  رد  ار  نآ  دنناد و  یم  ادخ  لام  ار  لام  دنتـسین ، يزیچ  کلام  نامالغ  ناگدنب و  اریز  دـشابن ؛
يادخ هک  دشاب  يزیچ  هب  شلاغتشا  یمرگرس و  همه  هک : نیا  موس  دنکن . یـشیدنا  هراچ  ریبدت و  دوخ  يارب  هدنب  هک  نیا  مود  دنناسر . یم 
يارب تسا ، هداد  وا  هب  یلاعت  يادـخ  هچنآ  رد  هدـنب  هاگره  اریز  تسا ؛ هدومرف  یهن  شباکترا  زا  ای  هداد  ناـمرف  نآ  ماـجنا  هب  ار  وا  یلاـعت 
هدـنب هاگره  دوش و  یم  ناسآ  شیارب  تسا ، هداد  قافنا  هب  نامرف  دـنوادخ  هک  يدراوم  رد  اهنآ  ندرک  قافنا  دـشابن ، لـئاق  یتیکلاـم  دوخ 

رماوا و هب  هدـنب  هاگره  ددرگ و  ناسآ  يو  رب  ایند  ياه  يراتفرگ  بئاصم و  دراذـگاو ، شیوخ  ربدـم  هب  ار  دوخ  راک  يرگ  هراچ  ریبدـت و 
هس نیا  اب  ار  هدنب  دنوادخ  هاگره  سپ ، دنک . یمن  ادیپ  مدرم  اب  یـشورف  رخف  يرگ و  هزیتس  يارب  یتصرف  رگید  دوش ، مرگرـس  ادخ  یهاون 

هاج و لابند  شمشچ  دیوجن و  یشورف  رخف  یهاوخنوزف و  يارب  ار  ایند  دوش و  ناسآ  وا  رب  مدرم  ناطیش و  ایند و  لکـشم  دزاونب ، تلـصخ 
: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تسا . يراگزیهرپ  ناکلپ  نیتسخن  نیا  دـنارذگن . هدوهیب  ار  شیوخ  راگزور  دـشابن و  مدرم  لـالج 

ناراگزیهرپ نآ  زا  کین )  ) ماجرف دنتـسین و  نیمز  رد  يراکهبت  يرترب و  ناـهاوخ  هک  میهد  یم  رارق  یناـسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نیا  »
يادخ هار  نابلاط  هب  نم  شرافـس  اهنیا  هک  منک  یم  شرافـس  زیچ  هن  هب  ار  وت  دومرف : امرفب . یـشرافس  نم  هب  هللادبع ! وبا  يا  متفگ : تسا .»

دوش یم  طوبرم  سفن  تضایر  هب  زیچ  هن  نیا  زا  زیچ  هس  دهد . قیفوت  اهنآ  نتسب  راک  هب  رد  ار  وت  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  تسا و  یلاعت 
هب یلک  هب  ار  ملد  دـیوگ : یم  ناونع  يرامـش . ناشزیچان  هک  راهنز  نک و  ظفح  ار  اهنیا  شناد . هب  رگید  زیچ  هس  يراـبدرب و  هب  زیچ  هس  و 

نادـب اهتـشا  لـیم و  هک  هچنآ  ندروخ  زا  تساـهنیا : دوش  یم  طوبرم  تضاـیر  هب  هک  زیچ  هس  نآ  دوـمرف : ترـضح  مدرپـس . ترـضح  نآ 
اذـغ هاگره  روخن و  اذـغ  يا  هدـشن  هنـسرگ  ات  هک  نآ  رگید  دروآ . یم  راـب  هب  یندوک  تقاـمح و  راـک  نیا  اریز  نک ؛ يراددوخ  يرادـن ،

. درکن رپ  شیوخ  مکـش  زا  رتدب  یفرظ  چیه  یمدآ  هک : رآ  دای  هب  ار  (ص ) ادخ لوسر  ثیدح  نیا  وگب و  ادخ  مان  روخب و  لالح  يدروخ ،
موس کی  یندیشون و  بآ و  هب  ار  شرگید  موس  کی  هد ، صاصتخا  اذغ  هب  ار  هدعم  موس  کی  سپ  تسین ، ندروخ  زا  يا  هراچ  نوچ  اما 
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، يونش یم  ات  هد  ییوگب  یکی  رگا  تفگ : وت  هب  یسک  هچنانچ  تساهنیا : دوش  یم  طوبرم  يرابدرب  هب  هک  زیچ  هس  نآ  نآ . سفن  هب  مه  ار 
، دشاب تسار  ییوگ  یم  هچنآ  رگا  وگب : وا  هب  تفگ ، ازسان  وت  هب  یسک  رگا  دینـش . یهاوخن  Šیکی ه يوگب ات  هد  رگا  وگب : شخساپ  رد 

نخس وت  هب  یسک  رگا  هک ) نیا  موس  . ) دزرمایب ار  وت  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دشاب ، غورد  رگا  دزرمایب و  ارم  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا 
سرپب و نادنمشناد  زا  یناد  یم  هچنآ  تساهنیا : دوش ، یم  طوبرم  شناد  هب  هک  زیچ  هس  نآ  نک . داشرا  تحیصن و  ار  وا  وت  تفگ ، یتشز 
، دراد هار  هک  ییاج  ات  اهراک  رد  ینک و  يراک  دوخ  يأر  ساسارب  هک  راهنز  ینک . یلاؤس  ناشیا  زا  ندومزآ  هلداجم و  دـصق  هب  هک  راهنز 

هللادـبع وبا  يا  کنیا ؛ هدـم . رارق  مدرم  يارب  یلپ  ار  دوخ  ندرگ  يزیرگ و  یم  ریـش  زا  هک  نانچ  زیرگب  نداد  اوتف  زا  نک . لمع  طایتحا  هب 
هب تبـسن  هک  متـسه  يدرم  نم  اریز  نکم ؛ بارخ  نم  رب  ار  میاـعد  درو و  راذـگب و  اـهنت  ارم  زیخرب و  مدرک . ییاـمنهار  تحیـصن و  ار  وت 

«. دنک يوریپ  تیاده  هار  زا  هک  یسک  رب  دورد  مزرو و  یم  هقیاضم  لخب و  دوخ  سفن 

نیا نآ  منک و  شکمک  هک  مناد  یم  مدوخ  هفیظو  مراد و  تسود  تسا و  زیزع  میارب  یلیخ  هک  تسا  یـسک  هب  طوبرم  منک  یم  حرطم  هک  یلاؤس  نیا 
هتشاد لد  رد  هچ  ره  ینعی  تسا  شیالآ  یب  حول و  هداس  رایسب  اما  تسا  كریز  رایـسب  هک  هجوت  اب  نس  نیا  اب  یلو  تسا  هلاس  يرتخد 14  وا  تسا 

دیوگ و یم  دشاب 

شسرپ

شکمک هک  مناد  یم  مدوـخ  هفیظو  مراد و  تسود  تسا و  زیزع  میارب  یلیخ  هک  تسا  یـسک  هب  طوـبرم  منک  یم  حرطم  هک  یلاؤـس  نـیا 
تـسا شیالآ  یب  حول و  هداس  رایـسب  اما  تسا  كریز  رایـسب  هک  هجوت  اب  نس  نیا  اب  یلو  تسا  هلاـس  يرتـخد 14  وا  تسا  نیا  نآ  منک و 

رد دنکن  وگزاب  درادهگن و  لد  رد  دراد  هک  یساسحا  اب  ار  یفرح  دناوت  یمن  شدوخ  لوق  هب  دیوگ و  یم  دشاب  هتشاد  لد  رد  هچ  ره  ینعی 
اب مدرگ  یم  يرگید  راکهار  لابند  نیاربانب  درادن  يریثأت  چیه  تحیصن  نس  نیا  رد  هک  مناد  یم  اما  مدرک  تبحـص  وا  اب  یلیخ  هنیمز  نیا 
نم اب  یسک  مسرت  یم  دیوگ  یم  هکیروطب  دوش  یم  یتامهوت  راچد  یهاگ  تسا  رادروخرب  ییالاب  توهش  هوق  زا  يدح  ات  هکنیا  هب  هجوت 

. دراد ساره  هلئـسم  نیا  زا  یلیخ  هدتفاین و  یقافتا  نیچمه  لاح  هب  ات  هک  میوگ  یم  نیقی  لامک  اب  منئمطم و  نم  هک  دشاب  هدرک  يدـب  راک 
رایـسب ییابیز  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  موش و  تسود  رـسپ  کی  اب  دهاوخ  یم  ملد  دیوگ  یم  دراد  فلاخم  سنج  هب  هک  يا  هقالع  هب  هجوت  اب 

دـیقم و دایز  رایـسب  يدـح  ات  هک  تسا  يا  هداوناخ  رد  یگداوناخ  رظن  زا  دـنک  یم  هجوت  بلج  یعمج  ره  رد  تسا  رادروخرب  زین  يداـیز 
زا هچ  یقالخا  یسرد و  رظن  زا  هچ  نادنزرف  بقارم  دایز  رایسب  يدح  ات  تیعمج و  مک  هداوناخ  دنتـسه و  یعرـش  ینید و  لئاسم  هب  دنبیاپ 

دهد زورب  دوخ  زا  يراتفر  هچ  شدوخ  نس  هب  هجوت  اب  دناد  یمن  ینعی  تسا  ساسح  رایـسب  تیـصخش  ياراد  مناد  یمن  بناوج . ریاس  رظن 
هب هجوت  اب  مسرت  یم  مراد  ساره  شا  هدـنیآ  زا  طیرفت  طارفا و  ینعی  دراد  يا  هناگ  هچب  تاکرح  رایـسب  یهاگ  هناـگرزب و  رایـسب  یهاـگ 

شحور دتفیب  ایح  یب  راکم و  نازابسوه  تسد  رد  هک  مسرت  یم  منک . شکمک  مناوت  یم  مناد  یم  دراد  نم  زا  هک  يونـش  فرح  هقالع و 
شیاه يزاب  هعماـج و  نیا  عضو  زا  دروخ  یم  لوگ  عیرـس  یلیخ  تسا و  یتاـساسحا  ساـسح و  یلیخ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوش  راد  هحیرج 

دح ات  دراد و  دوخ  نس  تبسن  هب  یبوخ  لیلحت  هیزجت و  هک  تسا  يدرف  وا  نمـض  رد  دنیب . یم  اهناسنا  رهاظ  رد  ار  زیچ  همه  درادن و  ربخ 
باوج رتعیرس  هچ  ره  ًافطل  منک  شکمک  مناوتب  ات  دینک  ییامنهار  ارم  مسرت  یم  شا  هدنیآ  زا  تسا  یعرش  نیزاوم  دنبیاپ  يدایز  يرایسب 

. دیتسرفب میارب  ار 

خساپ

: مینک یم  بلج  ریز  تاکن  هب  ار  امش  هجوت  رظن  دروم  عوضوم  هرابرد  امش ، هبئاش  یب  كاپ و  یشیدناریخ  هفیظو و  ساسحا  ندوتس  نمض 
هب راتفر  دروخرب و  زا  صاخ  یـشور  هک  ناوج  کی  یتیـصخش  صئاصخ  یحور و  ياه  یگژیو  زا  تسا  يا  هشوگ  دـیدومرف  ناـیب  هچنآ 
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یم تسد  زا  ود  ره  ناوج  فدـه و  الا  دیـسر و  فدـه  هب  درک ، راتفر  يو  اب  اه  یگژیو  نیمه  ساسارب  دـیاب  ور  نیا  زا  دـبلط  یم  ار  اهنآ 
نیا هکلب  دریذپ  ماجنا  روتـسد  اب  کیدزن و  زا  دیابن  تراظن  نیا  تسوا و  راتفر  رب  تراظن  ناوج  کی  تیادـه  هویـش  نیرتهب  . 1 اذل : دنور 

تـسا هتفهن  اهنآ  اب  یتسود  رد  تیادـه  هار  یتایلمع  رظن  زا  تسا و  اه  تیعقاو  اه و  شزرا  لاقتنا  هیاـپ  رب  رود و  هار  زا  تیادـه  تیادـه ،
دوخ رگا  . 2 دیروآرب . ار  دوخ  فادها  دیناوتب  هنامیمـص  ياه  طابترا  یتسود و  ياضف  رد  دیـشاب و  تسود  يو  اب  دوخ  دـینک  یعـس  سپ 

اه و شزرا  هدیزگرب  تسود  يرای  اب  دـینک و  کمک  يو  هب  تسود  باختنا  رد  امـش  لوا  شور  رانک  رد  ای  دیـشاب و  تسود  دـیناوت  یمن 
فرح رتشیب  دوخ  ناتـسود  زا  اذـل  تسا  رتشیب  لاس  نس و  مه  ياه  هورگ  نیناوق  هب  ناناوج  دـهعت  نوچ  دـینک  لـقتنم  وا  هب  ار  اـه  تیعقاو 

ار دوخ  فادها  هدیدنسپ  بوخ و  ناتسود  باختنا  ای  ناتـسود و  قیرط  زا  هدرک و  هدافتـسا  یگژیو  نیا  زا  دیناوت  یم  امـش  دنراد و  يونش 
عون نیا  هک  دینک  زیهرپ  تخس  نارگید  ربارب  رد  ندرک  یهن  رما و  ندومن ، رداص  هنارمآ  تاروتسد  ندرک ، شنزرـس  زا  . 3 دییامن . بیقعت 
يارب یهار  رگید  دش  عطق  طابترا  یتقو  ددرگ و  یم  طابترا  نامـسیر  ندش  هدیرب  ثعاب  اجبان ) تشز و  ياهراتفر  هب  دسر  هچ  ات   ) اهراتفر
لکـش هب  رظن  دروم  بتک  نداهن  رایتخا  رد  دـنریذپ  یمن  ار  میقتـسم  هیـصوت  ناـناوج  هک  اـجنآ  زا  . 4 دنام . دـهاوخن  مایپ  لاقتنا  حالـصا و 
نتشاد فلاخم و  سنج  اب  طابترا  هرابرد  الثم  دشاب . امش  مایپ  لاقتنا  يارب  یهار  دناوت  یم  زومآ و ... تربع  ناتـساد  لقن  ای  میقتـسمریغ و 
هغلابم هک  یلاح  رد  . 5 دنک . هعلاطم  ات  دـیهد  رارق  شرایتخا  رد  ای  یفرعم  ار  اه » تربع  اه و  یتسود  نارتخد ،  » مان هب  یباتک  رـسپ ، تسود 

ار ندروخ و ... ار  ینابایخ  ناتسود  بیرف  نتشاد ، رسپ  تسود  دننام  اجبان  یعامتجا  ياه  طابترا  ياهدمایپ  یخرب  هدراذگ  رانک  ار  ییوگ 
ادیپ راجزنا  اهنآ  زا  نورد  زا  وا  دیشاب  هتـشادن  روضح  زین  امـش  يزور  رگا  دنک و  یم  زیهرپ  اهنآ  زا  شنیب  اب  دوخ  اذل  دینک  وگزاب  وا  يارب 

هزاجا الثم  دینک  تیاده  بوخ  ریـسم  هب  ار  وا  هبئاش  یب  تالیخت  كاپ ، تاساسحا  دـننامه  وا  ياه  ییاناوت  . 6 دوش . یم  رفنتم  دـنک و  یم 
 ... ردام و ردـپ و  لگ ، کی  دروم  رد  ای  دـسیونب و  جـع )  ) هللا هیقب  ترـضح  یتسه  ملاع  رترب  دوجوم  ریـسم  رد  ار  دوخ  تاساسحا  دـیهدب 

عوضوم و سپ  دـنوش  هدیـشک  فارحنا  هب  هداد  هزاجا  دـیابن  هک  هنوگنامه  درک  بوکرـس  ار  تالیخت  تاـساسحا و  نیا  دـیابن  دـنک  ناـیب 
فرطرب تغارف ، تاقوا  هدـننک  رپ  هقالع ، دروم  یمرگرـس  وا  يارب  . 7 دزاس . اهر  لکـش  نیا  هب  ار  دوخ  وا  ات  دـینک  داجیا  امـش  ار  تصرف 

رگا دـیزرون  تلفغ  دروم  نیا  رد  يزومآرنه  زومآ و  هفرح  زا  صوصخ  هب  دروآ  مهارف  تسا  وا  یگدـنز  هدـنیآ  زورما و  ياهزاین  هدـننک 
. دنک یم  اپ  هب  اغوغ  دنکن  تیاده  ملاس  ریسم  رد  ار  دوخ  یناوج  يورین  ناناوج 

نوچ تسا  بجاو  ام  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زاب  اهنآ و ... ندرک  شیارآ   ، نارتخد یباجح  یب  الثم  راکشآ  ياههانگ  همه  نیا  دوجو  اب  ایآ 
. تسا هدش  روآ  تلاجخ  دنت و  مدرم  دروخرب  زین  مینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  همه  ام  هک  تسا  دایز  دارفا  دادعت 

شسرپ

بجاو ام  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زاب  اهنآ و ... ندرک  شیارآ   ، نارتخد یباجح  یب  الثم  راکـشآ  ياههانگ  همه  نیا  دوجو  اب  ایآ 
. تسا هدش  روآ  تلاجخ  دنت و  مدرم  دروخرب  زین  مینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  همه  ام  هک  تسا  دایز  دارفا  دادعت  نوچ  تسا 

خساپ

فورعم هب  رما  تسین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  رگا  اما  تسا  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  دوجو  تروص  رد 
هب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعرش  طیارش  تسین . مک  ای  دنشاب  دایز  هچ  هانگ  نیبکترم  نیب  یقرف  تسین و  بجاو  مه  رکنم  زا  یهن  و 

لباقم فرط  هک  يزیچ  دـنادب  ینعی  دـشاب  رکنم  فورعم و  هب  ملاع  شدوخ  دـنک  یم  یهن  ای  رما  هک  یـسک  فلا . تسا : نیا  هصالخ  روط 
ب. رامق . دـننام  تسا  مارح  اعرـش  دـهد  یم  ماجنا  اضرف  هک  يزیچ  روط  نیمه  زامن و  دـننام  دـهد  ماجنا  تسا  بجاو  اعرـش  هدرک  كرت 
د. دهدب . ریثأت  لامتحا  ج . دـنک . رارکت  ار  دوخ  راک  دراد  دـصق  هک  دـهدب  لامتحا  ای  دـشاب  هتـشاد  دوخ  هانگ  رب  رارـصا  راکهانگ  صخش 
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هسسؤم  » رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  تیاکح  دینک : هعلاطم  دشابن . راک  رد  هدننک  یهن  ای  هدننک  رما  يارب  یلام  ای  یناج  مهم  ررض 
«. تیالو ردق  یگنهرف 

؟ تسیچ دراوم  نیا  لابق  رد  ام  هفیظو  دوش  یم  هدهاشم  اه  ینکش  تمرح  نیا  اه  نشج  رثکا  رد  الومعم 

شسرپ

؟ تسیچ دراوم  نیا  لابق  رد  ام  هفیظو  دوش  یم  هدهاشم  اه  ینکش  تمرح  نیا  اه  نشج  رثکا  رد  الومعم 

خساپ

. دوش شومارف  رکنم  زا  یهن  بتارم  دیابن  درک و  نایب  فیرظ  ینایب  اب  اهنآ  يارب  ار  ماکحا  دیاب  تسا و  رکنم  زا  یهن  امش  هفیظو 

مه دوخ  تسا و  دـقتعم  يا  هداوناخ  رد  هک  یـصخش  هتبلا  میناباتب  شلد  رد  ار  نامیا  رون  مینک و  کـیدزن  نید  هب  میناوت  یم  ار  درف  کـی  هنوگچ 
. دهد یم  ناشن  یتوافت  یب  ای  هدرک و  یلبنت  اهنآ  هب  لمع  رد  اما  دراد  یتاداقتعا 

شسرپ

تسا و دـقتعم  يا  هداوناـخ  رد  هک  یـصخش  هتبلا  میناـباتب  شلد  رد  ار  ناـمیا  رون  مینک و  کـیدزن  نید  هب  میناوت  یم  ار  درف  کـی  هنوگچ 
. دهد یم  ناشن  یتوافت  یب  ای  هدرک و  یلبنت  اهنآ  هب  لمع  رد  اما  دراد  یتاداقتعا  مه  دوخ 

خساپ

ییانشآ هب  مدرم  توعد  تسا .  دنمـشزرا  سب  يراک  اهنآ  نامیا  تیوقت  ادخ و  فرط  هب  دارفا  قیوشت  تیاده و  تهج  شـشوک  شالت و 
کی دـناوتب  سک  ره  دومرف : (ص ) ادـخ لوسر  یتیاور  رد  هچنانچ  تسا . روما  نیرت  یلاعتم  نیرت و  هتـسجرب  زا  دـنوادخ  تدابع  نید و  اب 

بیغرت و يارب  دبات . یم  اهنآ  رب  دیـشروخ  هک  تسا  ییاهزیچ  مامت  زا  رترب  نآ  شزرا  دیامن ، بذج  نید  فرط  هب  دـنک و  تیادـه  ار  رفن 
رد درف  هاگدـید  دیـشوک . نآ  حالـصا  رد  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  دارفا  يرکف  ياهانبریز  دـیاب  ادـتبا  ینید ،  ضئارف  ماجنا  هب  قیوشت 

ریثأت ینابم  نیا  حالـصا  تیوقت و  دراد .  درف  ناـمیا  رب  میقتـسم  هجیتن  هک  تسا  يروما  داـعم و ...  ناـسنا ، یتسه ، ناـهج  دـنوادخ ، دروم 
دنک و سح  ار  ادخ  هب  نامیا  تذل  ینیریش و  یسک  رگا  تسا . نامیا  ندرک  هزم  ندیشچ و  يدعب  مدق  دراذگ . یم  ناسنا  نامیا  رب  يدایز 

ینقذا مهللا  : » تسا هدمآ  اهاعد  رد  تهج  نیمه  هب  دهد . یمن  ناشن  یتوافت  یب  اهنآ  هب  تبـسن  زگره  دربب ،  تذل  ینید  ياهراک  ماجنا  زا 
یم لفاغ  ادـخ  هب  هجوت  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يروما  زا  زیهرپ  موس  مدـق  ناشچب .» نم  هب  ار  تدوخ  دای  ینیریـش  ایادـخ  كرکذ :  هوـالح 

يدام و ياه  تذل  رگا  یلو  دسر ،  یمن  نآ  ياپ  هب  یتذل  چیه  تسا و  شخب  تذل  رایسب  وا  اب  هناقـشاع  طابترا  ادخ و  دای  هچ  رگ  ندنک .
زا ار  وا  مک  مک  دوش ، دراو  درف  یگدنز  رد  دوش ، یم  رت  هدرتسگ  رت و  عونتم  زور  هب  زور  تسا و  ناسآ  رایسب  اهنآ  هب  ندیسر  هک  یناطیش 

درف و نامیا  تیوقت  تهج  ار  ریز  ياهراکهار  بلطم ، هس  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  دنک . یم  فیعـض  ار  وا  نامیا  دراد و  یم  زاب  ادخ  هب  هجوت 
ادـخ فرط  هب  نارگید  داشرا  تیادـه و  هک  مینک  یم  يروآدای  ار  هتکن  نیا  نآ  زا  لبق  اـما  مینک ، یم  داهنـشیپ  نید  هب  وا  ندرک  کـیدزن 

. دنـسرب زیچ  همه  هب  دارفا  هبترم  کی  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  تسا و  یمئاد  شالت  يرابدرب و  ربص و  نآ  همزال  هک  تسا  یجیردـت  يرما 
قیوشت یبهذـم  ياه  هنیمز  رد  دـیفم  ياه  باتک  هعلاـطم  هب  ار  وا  . 1 زا : دنترابع  اهراکهار  نیا  میور . شیپ  مدق  هب  مدـق  مینک  یعـس  دـیاب 
تروص نیا  هب  دییوگب ، شیارب  ار  نآ  هصالخ  دـینک و  هعلاطم  ناتدوخ  تسا  بسانم  وا  يارب  هک  ار  بلاج  ياه  باتک  مه  یهاگ  دـینک . 
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دیهاوخ یم  هکنیا  هناهب  هب  ار  راک  نیا  دیناوت  یم  امـش  دینکب . ار  راک  نیا  بسانم  نامز  کی  رد  دـیراذگب و  رارق  وا  اب  دـیناوت  یم  رگا  هک 
.2 دورن . راک  نیا  راـب  ریز  تسا  نکمم  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دـیهد . ماـجنا  دـنک ،  حالـصا  ار  امـش  تاهابتـشا  اـت  دـیریگب  کـمک  وا  زا 

دیهدب وا  هب  يرکذت  دیهاوخب  هکنیا  زا  لبق  . 3 دییوگب . وا  هب  میقتسم  ریغ  ار  ناتبلاطم  دینک  یعس  درادن . يدوس  میقتسم  رکذت  تحیـصن و 
رتهب يارب  امـش  تارکذت  هک  دینک  دومناو  يروط  دیهد و  هولج  قفوم  يدرف  ناونع  هب  ار  وا  و  دینک . هتـسجرب  ار  وا  تبثم  تاکن  تسا  رتهب 
دروم ار  وا  امئاد  دینک  یعس  سپ  دنک  یم  ربارب  دنچ  ار  امـش  نخـس  ریثأت  هناتـسود  یمیمـص و  طباور  نتـشاد  . 4 تسا . وا  تیعـضو  ندش 

دهد رکذت  امش  هب  ار  ناتتاهابتـشا  دیهاوخب  وا  زا  یهاگ  هاگ  . 5 دینک . یفرعم  دوخ  ناتـسود  نیرتهب  زا  ار  وا  دیهد و  رارق  شزاون  تبحم و 
یبهذم ياهلکـشت  رد  لاعف  تکرـش  هب  ار  يو  دـینک  یعـس  . 6 دـیراذگ . یم  مارتـحا  نآ  هب  دـیراد و  لوبق  ار  وا  تارظن  دـنک  ساـسحا  اـت 
بهذم باذج  مسارم  رد  تکرـش  هب  ار  وا  . 7 دنـشاب . هتـشاد  مزال  مارتحا  هجوت و  وا  هب  دیهاوخب  اهنآ  ياضعا  زا  دینک و  قیوشت  هاگـشناد 

ییاج ات  . 8 دیروآ . دوجو  هب  وا  رد  ار  ادخ  اب  تاجانم  هبانا و  هبوت و  هیحور  دینک و  قیوشت  نآ  دننام  لسوت و  ياعد  اروشاع ،  ترایز  لثم 
فلاخم سنج  اب  هطبار  هدولآ ،  سلاجم  رد  تکرش  زاجم و  ریغ  ياه  يد  یـس  اهراون و  لثم  مارح  ذیاذل  اب  ار  وا  طابترا  تسا  نکمم  هک 

تیلوئسم ساسحا  يرگن ، هدنیآ  . 9 تسا . رثؤم  رایـسب  ناناوج  نامیا  بیرخت  رد  اه  همانرب  هنوگنیا  اریز  دینک ، دودحم  ای  عطق  نآ  دننام  و 
رد رگا  هک  دینادب  دینک و  اعد  وا  تیاده  يارب  ناتدوخ و  تیقفوم  يارب  بلق  میمص  زا  . 10 دینک . داجیا  وا  رد  ار  ترخآ  ملاع  هب  هجوت  و 

تهج نیا  زا  تسا و  ظوفحم  ادخ  شیپ  ناترجا  دیدشن  قفوم  مه  رگا  دیوش ، یم  قفوم  امتح  دیـشاب ،  هتـشاد  صالخا  تیدـج و  ناتراک 
ربمایپ مکتنـسلا » ریغب  سانلا  هاعد  اونوک   » دـینک ینید  ياهـشزرا  نید و  هب  توعد  ار  وا  ناتراتفر  اب  دـینک  یعـس  . 11 تسین . ینارگن  ياـج 

عفن هب  مه  راک  نیا  تسا . رثؤم  رایـسب  ناسنا  يریذپ  ریثأت  رد  نارگید  راتفر  هدهاشم  اریز  دینک . توعد  نید  هب  نابز  ریغ  اب  ار  مدرم  دومرف 
يویند ياهشزرا  ماکحا و  هب  ندرک  لمع  يارب  ناشیا  ضیرحت  قیوشت و  ثعاب  مه  دینک و  یم  ادیپ  لامک  امـش  دوخ  المع  ینعی  تسامش 

. دیوش یم 

نیا لبق  لاؤس  لکـشم  نتفگ  اب  دیاش   ) مراذگ ریثات  شیور  مناوتب  ات  مدش  کیدزن  وا  هب  یلیخ  یبهذم  ینید و  لئاسم  رطاخ  هب  هک  مراد  یتسود  نم 
دنک یم  نیهوت  همطاف  ترضح  نیـسح و  ماما  هب  یخوش  يور  زا  وا  تسا  راب  ود  هک  منیب  یم  لاح  مدوب  رثوم  مک  یلیخ  اما  دشاب ) راد  هدنخ  مفرح 

نم هتبلا 

شسرپ

لاؤس لکشم  نتفگ  اب  دیاش   ) مراذگ ریثات  شیور  مناوتب  ات  مدش  کیدزن  وا  هب  یلیخ  یبهذم  ینید و  لئاسم  رطاخ  هب  هک  مراد  یتسود  نم 
ترـضح نیـسح و  ماما  هب  یخوش  يور  زا  وا  تسا  راـب  ود  هک  منیب  یم  لاـح  مدوب  رثوم  مک  یلیخ  اـما  دـشاب ) راد  هدـنخ  مفرح  نیا  لـبق 

. منک هچ  وا  اب  ام  دییامرفب  امش  لاح  مدرک  شنزرس  ار  مهد و ا و  یم  ناشن  لمعلا  سکع  اعیرس  نم  هتبلا  دنک  یم  نیهوت  همطاف 

خساپ

تیلوئـسم تین ، نسح  هدـنهد  ناشن  دراد و  رکـشت  ریدـقت و  ياج  ناتتـسود  هب  تبـسن  امـش  تیلوئـسم  ساسحا  هچ  رگ  یمارگ : وجـشناد 
.1 مینک . یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  دنچ  یلماوع  طیارش و  تامدقم  هب  زاین  يراذگریثأت  اما  تس  امـش  یتسود  عونمه  يریذپ و 
هب تسامـش  ثحب  دروم  هک  یعوضوم  هب  تبـسن  یفاک  تخانـش  تراهم و  ییاناوت ، تسا  مزـال  يراذـگریثأت  يارب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 

ناتدوخ دیاب  دینک  ینید  فراعم  نید و  بذج  ار  وا  دـینک و  هاگآ  ینید  لئاسم  هب  تبـسن  ار  ناتتـسود  دـهاوخ  یم  امـش  رگا  لاثم  ناونع 
دیهد حیضوت  وا  يارب  ار  يرادنید  دیاوف  نید و  فراعم  دیناوت  یمن  یبوخ  هب  الا  دیشاب و  هتـشاد  نید  فراعم  هب  تبـسن  ار  مزال  تاعالطا 
هراب نیا  رد  ص )  ) ربمایپ تسا .  يراذـگریثأت  طیارـش  نیرتمهم  زا  یکی  ینید  ماـکحا  هب  لـمع  . 2 تفرگ . دـهاوخن  رارق  ریثأـت  تحت  وا  و 
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یم زین  نآرق  دینک و  توعد  نید  هب  ار  اهنآ  ناتلمع  اب  هکلب  نابز  اب  هن  دینک  یعـس  دینک  توعد  نید  هب  ار  نارگید  دیهاوخ  یم  رگا  دومرف 
هک یلاـح  رد  دـینک  یم  رما  یکین  هـب  ار  مدرم  امـش  اـیآ  هیآ 25 ) هرقب ،  « ) نولقعت الفا  مکـسفنا  نوسنت  ربلاـب و  ساـنلا  نورمأـتا  : » دـیامرف

.3 دراد . یمهم  رایـسب  شقن  يراذگریثأت  رد  ینید  ياه  هزومآ  هب  امـش  راتفر  نیاربانب  دینک »؟ یمن  رکف  ایآ  دیا  هدرک  شومارف  ار  ناتدوخ 
ینایب اب  دیینک  نییبت  وا  يارب  بوخ  ار  نید  دینک  یعس  دیاب  ینید  ياه  هزومآ  هب  تبسن  یفاک  تخانش  رب  هوالع  نارگید  هب  نید  یفرعم  رد 
ثحب زا  دیرادن  ار  یغیلبت  یملع و  مزال  طیارش  ناتدوخ  رگا  . 4 نیریش . نابز  بوخ و  دروخرب  اب  لاح  نیع  رد  يوق و  یقطنم  اب  لدتسم و 
يراذگ ریثأت  طیارش  زا  رگید  یکی  . 5 دیریگب . کمک  دنتسه  اراد  ار  قوف  طیارـش  هک  يدارفا  زا  دینک  یعـس  دینک و  بانتجا  وا  اب  ندرک 

ندرک حرط  زا  دیـشاب و  هتـشاد  وا  اب  زیمآ  تبحم  یفطاع و  هطبار  وادامتعا ،  بلج  يارب  دـینک . بلج  ناـتدوخ  هب  ار  وا  داـمتعا  هک  تسنیا 
رگا اریز  دیـشاب . وا  تیادـه  ییاـمنهار و  ددـص  رد  هکلب  دیـشابن  وا  ندرک  موـکحم  ددـص  رد  . 6 دـینک . بانتجا  وا  اب  یلدـج  ياـه  ثحب 
يور زا  یتح  دـنک و  یم  تمواقم  دریگ و  یم  یعافد  تلاح  امـش  لباقم  رد  ینک  یم  هابتـشا  وت  دـییوگب  دـینک و  موکحم  ار  وا  دـیهاوخب 
دننام دـنک  راد  هحیرج  ار  امـش  هیحور  ات  دـنزب  یفرح  ای  دـنک  يراک  تسا  نکمم  هکلب  دریذـپ  یمن  ار  امـش  فرح  هدـش  هک  مه  يزابجل 
هکلب درادن  يا  هدیاف  وا  اب  امش  ندرک  ثحب  دینک  یم  ساسحا  رگا  . 7 دیدرک . هراشا  نآ  هب  ناتدوخ  هک  يزیمآ  نیهوت  ياهدروخرب  نامه 

. دینک يراددوخ  وا  اب  ندرک  ثحب  زا  یخوش  يور  زا  ول  دنک و  یبدا  یب  نید  ناگرزب  نید و  هب  تبسن  وا  دوش  یم  ثعاب 

دینک ییامنهارارم  دنکیم  هدافتسا  اشحف  هعاشا  تهجرد  هزاغم  نیازاوا  ما  هداد  هراجا  يدرف  هبار  يا  هزاغم 

شسرپ

دینک ییامنهارارم  دنکیم  هدافتسا  اشحف  هعاشا  تهجرد  هزاغم  نیازاوا  ما  هداد  هراجا  يدرف  هبار  يا  هزاغم 

خساپ

یتاکن دیهد . یم  جرخ  هب  يزوسلد  تیساسح و  نات  هلحم  رهش و  یعامتجا  یگنهرف و  لئاسم  هب  تبسن  هک  امش  زا  رکـشت  ریدقت و  نمض 
تسا و هدش  لیدبت  داسف  زکرم  هب  دیا ، هداد  هراجا  هک  امش  هزاغم  هک  یتروص  رد  . 1 میناسر : یم  ناتضرع  هب  امش  تالاؤس  هب  خساپ  رد  ار 
زا يا  هبترم  امش  راک  نیا  اریز  دینکن ، دیدمت  دیدج  لاس  رد  ار  ناتداد  رارق  دنک ، یم  کمک  يا  هنوگ  هب  داسف  رهاظم  هانگ و  هعاشا  رد  ای 

، تردـق نآ  زا  دـیاب  دـیراد ، ار  یعامتجا  ياهداسف  هانگ و  زا  يریگولج  ناکما  ناوت و  رگا  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 
دیراد و كاپ  صلاخ و  تین  هک  امش  هب  دنوادخ  دیشاب  نئمطم  دییامن . کمک  یهلا  دودح  هماقا  هب  ناتدوخ  ناوت  دح  رد  دینک و  هدافتسا 

هدننک ناربج  درک و  دهاوخ  کمک  دیتسه ، یعامتجا  دعب  رد  ینید  یقالخا و  فیاظو  هب  تبسن  يراذگ  تمرح  نتـشاد و  ساپ  ددص  رد 
ار نابایخ  یگنهرف  تیعضو  هک  یتامادقا  نینچ  زا  هک  دینک  قیوشت  ار  يو  ناکما  تروص  رد  . 2 دوب . دهاوخ  زین  نات  یلام  یلامتحا  ررض 

تروص رد  هک  دیهد  لوق  يو  هب  تسا  نکمم  رگا  یتح  درادرب  تسد  تسا  هداد  تهج  یلاذـتبا  ياه  تیلاعف  گنهرف و  یب  دارفا  دوس  هب 
ندیسر يارب  ناوج  نآ  هک  تالیهست  عون  نیا  زا  دینک و  یمن  هفاضا  رگید  ای  دیهد  یم  شهاک  ار  هزاغم  هراجا  اه ، تیلاعف  نیا  زا  بانتجا 

ندمآ هاتوک  ای  نتفگ و  نخس  هک  یتروص  رد  . 3 دنک . فذح  ای  لرتنک  ار  شزاجم  ریغ  ياه  تیلاعف  هدـش  هک  مه  يرتشیب  يدام  دوس  هب 
. دینکن دیدمت  ار  همان  هراجا  تدم  ندیسر  مامتا  زا  سپ  درادن  يریثأت  يو  ندرک  قیوشت  ای  و 

دهد و یم  داتعم  دارفا  هب  ار  داوم  نیا  وا  دنهد و  یم  كایرت  وا  هب  نارگید  ناگیار  روطب  اه  كراپ  رد  تسا و  ناوج  نوچ  هک  مسانـش  یم  ار  يدرف 
. منک یم  رکشت  شیپ  شیپ آ  دنک . یم  هیارک  یتدم  يارب  ار  ناشرتخد  اهنآ  زا 

شسرپ
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داتعم دارفا  هب  ار  داوم  نیا  وا  دـنهد و  یم  كایرت  وا  هب  نارگید  ناگیار  روطب  اـه  كراـپ  رد  تسا و  ناوج  نوچ  هک  مسانـش  یم  ار  يدرف 
. منک یم  رکشت  شیپ  شیپ آ  دنک . یم  هیارک  یتدم  يارب  ار  ناشرتخد  اهنآ  زا  دهد و  یم 

خساپ

رویغ ياه  ناسنا  نینمؤم و  همه  یناسنا  فرـش  ینید و  تریغ  رب  یمالـسا ، هعماج  يارب  هتـسیاشان  خـلت و  عیاقو  نینچ  دوجو  هب  فارتعا  اـب 
لوئـسم ياهورین  قیرط  زا  دـنک  یم  ءاـضتقا  دـنریگ ) یم  رارق  یقـالخا  تاـمیالمان  نیا  ناـیرج  رد  هک  یناـسک  همه  امـش و  اـم و   ) یناریا

یم هلماعم  لوپ  ای  تاوهش  اب  ار  دوخ  ینامیا  یناسنا و  فرـش  هک  دنوشب  يا  هدع  تنایخ  عنام  تاعالطا  هرادا  ای  یماظتنا  يورین  اصوصخم 
لکش للع  ندرک  نک  هشیر  رادیاپ ، لیـصا و  یعقاو  هزرابم  هک  میراد  لوبق  ام   _ 1 هتکن : دنچ  دننک . یم  ضرعت  مدرم  سومان  هب  دـننک و 

اب  _ 2 تسا . يراک و ...  یب  یتاقبط و  فاکـش  ضیعبت و  یتلادـع و  یب  یگنهرف ، رقف  یلام ، رقف  ینعی  خـلت  عیاـقو  ثداوح و  نیا  يریگ 
تشادرب مکک و  هنیزه  هک  قیرط  نیا  زا  نانمشد  مجاهت  اب  هکلب  تسا  هدادن  باوج  نادنچ  يا ، هقیلس  ياهدروخرب  هنافسأتم  دایتعا  لضعم 

. ددرگ یعطقم  يروف و  هزرابم  یفن  يانعم  هب  دیبن  يا  هشیر  هزرابم   _ 3 دوش . یم  هدینش  هدننک  تحاران  ماقرا  رامآ و  هنافسأتم  دراد ، دایز 
یتریغ اب  ناسنا  ره  هکلب  ددرگ  یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ام  تیلوئسم  مدع  مزلتسم  ای  انعم  هب  تموکح ، نیلوئسم  هفیظو   _ 4
نخـس بلاق  رد  طقف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   _ 5 دهد . یم  زورب  ار  دوخ  ینامیا  یناسنا و  كاپ  تاساسحا  دـسافم ، نیا  لباقم  رد 

ياهورین اب  مه  مه و  اـب  نینمؤم  مه  دـیاب  رکنملا »...  نع  نوهنت  ریخلا و  یلا  نوعدـت  هما  مکنم  نکتلو   » ياـضتقم هب  هکلب  تسین ، مـالک  و 
ياـهورین زا  یخرب  رگا  یتح  دنناکـشخب و  ار  دـسافم  نیا  هشیر  ادـج  يا  هماـنرب  حرط و  بلاـق  رد  دـنیامن و  يراـکمه  یتموکح  لوئـسم 

دیاب سأی ، ياج  هب  درک  فلخت  دوخ  هفیظو  زا  ای  دز و  زاب  رس  دوخ  هفیظو  ماجنا  زا  یماظتنا  ياهورین  نیرومأم  یخرب  لاثم  يارب  یتموکح 
میتسه لکـشم  يریگ  یپ  يراکمه و  یگدامآ  زین  اـم   _ 6 میـشاب . هدسفم  نیا  عفد  ددـصرد  رتالاب  تاماقم  هب  عوجر  الثم  رگید  قیرط  هب 

(. دنتسم دهاوش و  هئارا  اب  هتبلا  دیزاس  علطم  ار  ام  گنرد  یب  دیآ  یم  رب  يراک  ام  تسد  زا  هچنانچ 

يدارفا هک  منیبیم  تعامج  زامن  رد  الثم  تاقوا  یهاگ  نم  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هطبار  رد  نم  لاوس  دیشابن  هتسخ  ضرع  مالـس و  اب 
نم ندرگ  هب  یعرش  نید  ایا  مهد  حیضوت  اهنا  هب  ناشنس  هب  هجوت  اب  مشکیم  تلاجخ  نم  تسا و  ناشزامن  رد  یتالاکـشا  تسا  الاب  اهنا  نس  یتح  هک 

ابیم

شسرپ

منیبیم تعامج  زامن  رد  الثم  تاقوا  یهاگ  نم  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هطبار  رد  نم  لاوس  دیشابن  هتـسخ  ضرع  مالـس و  اب 
ایا مهد  حیـضوت  اهنا  هب  ناشنـس  هب  هجوت  اب  مشکیم  تلاجخ  نم  تسا و  ناـشزامن  رد  یتالاکـشا  تسا  ـالاب  اـهنا  نس  یتح  هک  يدارفا  هک 

رکشت اب  تسیچ  هلسم  نیا  يارب  هار  نیرتهب  دشابیم و  نم  ندرگ  هب  یعرش  نید 

خساپ

ار ناشیا  یلاوس  حرط  اب  دیناوت  یم  دیهد و  رکذت  هنامرتحم  تروصب  دیهد ؛ یم  رثا  لامتحا  دوخ  نتفگ  اب  دنناد و  یمن  ار  زامن  لئاسم  رگا 
رثا لامتحا  هنوگ  چیه  صاخ  طیارـش  رثا  رد  هکنیا  رگم  ددرگ  یمن  هفیظو  كرت  رذع  ندیـشک  تلاجخ  الوصا  دییامن . ناشهابتـشا  هجوتم 

. دوشن هداد 

هک ربرفاسم  ياهیصخش  ای  یسکات و  رد  هک  تاقوا  یهاگ  نم  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هطبار  رد  نم  لاوس  دیشابن  هتسخ  ضرع  مالس و  اب 
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مه یمک  هتبلا  منک و  ثحب  هعماج  نییاپ  حطس  درف  کی  اب  مهاوخیمن  اما  موشیم  تحاران  رایسب  نم  هک  دننکیم  هدافتسا  لذتبم  ياهراون  زا  اهنا  متسه 

شسرپ

ای یـسکات و  رد  هک  تاـقوا  یهاـگ  نـم  تـسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  اـب  هـطبار  رد  نـم  لاوـس  دیـشابن  هتـسخ  ضرع  مالـس و  اـب 
نییاپ حطس  درف  کی  اب  مهاوخیمن  اما  موشیم  تحاران  رایسب  نم  هک  دننکیم  هدافتسا  لذتبم  ياهراون  زا  اهنا  متسه  هک  ربرفاسم  ياهیصخش 
هلـسم نیا  يارب  هار  نیرتـهب  دـشابیم و  نم  ندرگ  هب  یعرـش  نید  اـیا  منکیم  هیقت  مشکیم و  تلاـجخ  مه  یمک  هتبلا  مـنک و  ثـحب  هعماـج 

؟ رکشت اب  تسیچ 

خساپ

هک یتروص  رد  تسین و  بجاو  يزیچ  رکنم  زا  یهن  زا  رتشیب  امـش  رب  تسا  ریثأت  لاـمتحا  نآ  هلمج  زا  هک  رکنم ، زا  یهن  طیارـش  ققحت  اـب 
( نیشام لثم   ) ناکم نآ  رد  ندوب  هب  روبجم  رگا  دینک و  بانتجا  مارح  یقیسوم  انغ و  هب  نداد  شوگ  زا  هک  تسا  بجاو  دوشن ، عقاو  رثؤم 

هبوجا همجرت   ) تسین امـش  رب  يزیچ  دـسرب ، امـش  شوـگ  هب  اـنغ  مارح و  یقیـسوم  يادـص  يدارا  ریغ  روـط  هب  رگا  درادـن و  هاـنگ  دیـشاب 
(. هلأسم 1065 و 1139 ص 282 ، يربهر ، مظعم  ماقم  تآاتفتسالا 

دوشیم هدهاشم  روفو  هب  تیحیسم  نییآ  هب  نایوجشناد  زا  یخرب  شیارگ  هعیاش  اتدمع  ییوجشناد  ياههاگباوخ  رد  اریخا  هنافساتم  تیلستو  مالـساب 
. دییامرف نایب  هدنب  يارب  ار  یملع )   ) دروخرب راک  هار  نینچمهو   . دنشاب وگخساپ  يرتشیب  تیدج  اب  هلئسم  نیا  هب  يردق  مرتحم  داهن  تسا  مزال  اذل 

اب

شسرپ

روـفو هب  تیحیـسم  نییآ  هب  نایوجـشناد  زا  یخرب  شیارگ  هعیاـش  اتدـمع  ییوجـشناد  ياـههاگباوخ  رد  اریخا  هنافـساتم  تیلـستو  مالـساب 
ار یملع )   ) دروخرب راک  هار  نینچمهو   . دنشاب وگخساپ  يرتشیب  تیدج  اب  هلئسم  نیا  هب  يردق  مرتحم  داهن  تسا  مزال  اذل  دوشیم  هدهاشم 

رکشت اب  دییامرف . نایب  هدنب  يارب 

خساپ

فعـض طاقن  نداد  ناشن  هار  نیرتهب  یملع  دروخرب  هرابرد  يربهر ؛ مظعم  ماقم  داهن  رد  ناتناردارب  هب  ناترکذت  امـش و  هجوت  زا  رکـشت  اب 
. مییوگ یم  نخس  دروم  نیا  رد  مه  يرـصتخم  مینک و  یم  یفرعم  باتک  ود  ام  تسا . سدقم  باتک  ناوارف  تافیرحت  تیحیـسم و  ناوارف 

هاگنآ دش و  انـشآ  نایدا  ياههزومآ  دیاقع و  لوصا  اب  ادتبا  دـیاب  رگید ، نایدا  تیناقح  مدـع  نید و  کی  تیناقح  دروم  رد  يرواد  يارب 
ینتبم ار  مالـسا  نید  فراعم  دیاقع و  لوصا  ياهعجارم ، نینچ  رد  ام  دز . کحم  تسا _ ناسنا  ینورد  تجح  هک   _ لقع هلیـسو  هب  ار  نآ 
دوـجو اـب  ددرگیم . تاـبثا  ینیقی  ددـعتم  نیهارب  هلیـسو  هب  لوـصا  نیا  کـیاکی  ینعی ، میباـییم ؛ یلقع  ینیقی  نـقتم و  نـیهارب  هـلدا و  رب 

ای ییادخ ) هس   ) ثیلثت ییادـخود ،)  ) تیونث هب  داقتعا  هک   _ يدـیحوتریغ بتاکم  نایدا و  دوشیم ، هماقا  دـیحوت  لصا  هرابرد  هک  ینیهارب 
ای تیمـسج  یفن  رب  یلقع  ینیقی  هلدا  زا  هچنآ  هنیمز ، نیمه  رد  ددرگیم . لاطبا  دوشیم _ بوسحم  اهنآ  يداقتعا  ناکرا  زا  ییادخ  دـنچ 

گرزب نید  ود  صوـصخ  رد  دـنکیم . در  دنتـسه ، يدـیاقع  نینچ  رب  ینتبم  هـک  ار  یبهاذـم  بتاـکم و  دوـشیم ، هماـقا  دـنوادخ  تـیؤر 
هب مینیشنب ، نید  ود  نیا  ياههزومآ  یسررب  هب  رگا  لقع ، ینیقی  نیهارب  ماکحا و  ینعی ، ینورد ؛ تجح  نیمه  اب  زین  تیحیـسم ، تیدوهی و 

ینیقی نیهارب  اب  فلاخم  ار  اهنآ  دوشیم ، نییبت  تیحیـسم  هک  ییاههزومآ  یـسررب  رد  لـقع ، دیـسر . میهاوخ  بتاـکم  ریاـس  هباـشم  هجیتن 
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(... 30 32:24 ـ  شیادیپ ، رفـس  نامه و  ، تیؤر مسجت و   5/20 انحوی : لـیجنا  نایتنرق 8:6 و  هب  لوا  هلاسر  ، ثیلثت هب  داـقتعا  دـباییم . دوخ 
اهنآ فـیرحت  عـقاو  رد  تیناـقح و  مدـع  هناـشن  ار  نآ  هکلب  دریذـپیمن ؛ یبهذـم  بتکم و  چـیه  زا  ار  نآ  یلقع  نیهارب  هک  تسا  يروـما 

: دـینک يرواد  دوخ  لقع ، مکح  ساسا  رب  ات  مینکیم  ارذـگ  ياهراشا  نید  نیا  رد  هتفرگ  تروص  تافیرحت  زا  رگید  ياهراـپ  هب  دـنادیم .
ياهراپ سدـقم ، باتک  رد  يداـقتعا  يداـینب و  تاـفیرحت  خوسر  رب  هوـالع  ناربماـیپ ؛ هب  اوراـن  تاـماهتا  دوهی 1 . تیحیـسم و  تاـفیرحت 

2:1ـ11، انحوی ، لیجنا  ر.ك : دراد ، مرـش  نآ  نایب  زا  ملق  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ناربمایپ  زا  یـضعب  هب  یقالخاریغ  اوراـن و  تاـماهتا 
یلاح رد  ص 73 و 177 ؛ یقداص ، دمحم  نیدهع ، تاراشب  ج 3 و  مالعالا ، سینا  رتشیب ر.ك : ییانشآ  يارب  38 و  19:30 ـ  نیوکت ، رفس 

زا رگید  یکی  سدقم ، باتک  رد  هیاپیب  ياههناسفا  دوجو  اههناسفا ؛ دوجو  . 2 دنکیم . تابثا  ار  ناربمایپ  تمـصع  موزل  یلقع  نیهارب  هک 
، شیادیپ رفـس  . درک هراشا  ادخ ، رب  وا  ياهبلغ  ادـخ و  اب  بوقعی  ترـضح  نتفرگ  یتشک  هب  ناوتیم  هلمج  زا  تسا ؛ نآ  فیرحت  ياههبنج 
، ینعی دوشیم ؛ لقتنم  زین  وا  نادنزرف  همه  هب  هانگ  نیا  دش و  هدولآ  هانگ  هب  تشهب  رد  مدآ  دندقتعم ، نایحیسم  يرطف ؛ هانگ  32:34ـ30 3 .

هدیـشک راد  هب  بیلـصت و  دیـشخب و  دهاوخن  يدوس  اطخ ، نیا  زا  ییاهر  رد  ناسنا  لمع  شالت و  هنوگره  تسا و  راکهانگ  ةرطفلاب  ناسنا 
ملظ هیجوت  سدقم ، باتک  لوقعمان  ياههزومآ  زا  رگید  یکی  ملظ ؛ تیوقت  . 4 تسا . ناسنا  يرطف  هانگ  هرافک  (ع ،) یسیع ترضح  ندش 
رثکا 5:38 و  یتم ، لیجنا  . دنانیمز رد  ادخ  هیاس  مکاح و  نانآ  هک  تسا  نیا  هناهب  هب  ملاظ ، نامکاح  ربارب  رد  توکس  هب  توعد  متـس و  و 

رد ددـعتم  تاضقانت  دوجو  میـسجت و  ثیلثت و  هلأسم  حرط  رانک  رد  ینالقعریغ  ياـههزومآ  هنوگ  نیا  دوجو  ناـیمور . هب  سلوپ  ياـههمان 
رب لیلد  تسا . هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  سدقم  باتک  رد  دوجوم  ضقانت  دروم   125 ج 2 ، مالعالا ،» سینا   » باتک رد  سدقم ، باتک  نتم 

نایدا و ریاس  تیناقح  مدع  مالـسا و  نید  تیناقح  تخانـش  هار  هکنیا  نخـس  هصالخ  تسا . يزورما  تیدوهی  تیحیـسم و  تیناقح  مدـع 
قالخا و «، » دـیاقع  » يداو هس  رد  مالـسا  هک  تفای  دـهاوخ  دـنک ، هعجارم  یـسک  رگا  تسا . يرواد  اهنآ و  ياـههزومآ  هب  هعجارم  عیارش ،

هرود مامت  رد  تسین و  اهنآ  اب  تبـسن  فرط  هسیاقم و  لباق  هکلب  نایدا  ریاس  زا  رتلـماک  اـهنت  هن  یعاـمتجا ،» يدرف و  ماـکحا   » و لـیاضف »
رد هنیمز ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  درادن . دوجو  لقع ، ناینب  رب  يراوتسا  ناقتا و  قمع و  تیعماج و  نیا  هب  یتعیرش  دیاقع و  رشب ، یگدنز 

نآ و نیب  هسیاقم  نآ و  دوخ  هب  ندرک  رظن  زج  درادن  همدقم  چیه  هب  جایتحا  مالـسا ، نید  تیناقح  تابثا  : » دسیونیم ثیدـح  لهچ  باتک 
یم یفرعم  رتشیب  هعلاطم  تهج  باتک  ود  ناـیاپ  رد  ص 201 . مهدزاود ، ثیدح  حرـش  ینیمخ ، ماما  ثیدح ، لهچ  «. عیارـش نایدا و  ریاس 

یناتسدرا ینامیلس   - 2 مق . لوا 1375 ؛ پاچ  قارشا  تاراشتنا  تیحیسم ؛ مالک  خیرات و  رب  يدمآرد  اضر ؛ دمحم  داژن ؛ یئابیز   - 1 دوش :
مق لوا 1378 ؛ پاچ  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  تاراشتنا  نآرق ؛ نیدهع و  رد  ادخ  رسپ  میحرلادبع ؛

ندرک تبحص  دروخرب و  يارب  يراتفر  ياهوگلا  هچ  زا  امـش  رظن  هب  مدش  هجاوم  يا  هدیدع  تالکـشم  اب  هک  مدرک  لوبق  ار  یتسپ  جیـسب  رد  نالا 
؟ دیروایب نوریب  ارم  خزرب  نیا  زا  دینک و  ییامنهار  ارم  مدنمشهاوخ  منک  هدافتسا 

شسرپ

تبحص دروخرب و  يارب  يراتفر  ياهوگلا  هچ  زا  امش  رظن  هب  مدش  هجاوم  يا  هدیدع  تالکشم  اب  هک  مدرک  لوبق  ار  یتسپ  جیـسب  رد  نالا 
؟ دیروایب نوریب  ارم  خزرب  نیا  زا  دینک و  ییامنهار  ارم  مدنمشهاوخ  منک  هدافتسا  ندرک 

خساپ

ود اب  هک  یماگنه  (ع ) یسوم ترضح  هک  نانچ  دوب . يدج  دیاب  مارح  زا  يرود  میرح و  ظفح  رد  اریز  تسا  نیسحت  لباق  امش  هیحور  نیا 
تمصع و دوجو  اب  (ع ) یلع ماما  ای  دنشابن و  شهاگن  لباقم  رد  رتخد  ود  نآ  ات  تفر  یم  هار  رتولج  دنتفر  یم  رهش  يوس  هب  بیعـش  رتخد 

هعماج رد  شزرا  کی  ناونع  هب  دـیاب  میرح  ظفح  نیاربانب  درک . یم  يراددوخ  ناوج  ياـه  مناـخ  هب  ندرک  مالـس  زا  هداـعلا ، قوف  یکاـپ 
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حرط لـباق  نارگید  يارب  وگلا  کـی  ناونع  هب  هتفر  هتفر  دـشابن ، یفعـض  هطقن  یگتـسارآ  یـسرد و  رظن  زا  هک  یتروص  رد  دوش و  مکاـح 
ناهنپ راکشآ و  تالیامت  يدج  تارطخ  نایوجشناد و  بلاغ  درجت  نارود  ندوب  ینالوط  یناوج ,  نارود  صاخ  طیارش  هب  هجوت  اب  تسا .

ترورض حطس  رد  دنهد و  رارق  لرتنک  تحت  یفیک  یمک و  رظن  زا  ار  دوخ  طباور  وجشناد  نارهاوخ  ناردارب و  تسا  مزال  یناسفن ,  زئارغ 
مرحمان اب  یطباور  نینچ  ناکمالا  یتح  دـنک  یمن  باجیا  یترورـض  رگا  " الوا , هک :  تسا  نیا  اـم  دـیکا  هیـصوت  نیارباـنب ,  دـننک . ظـفح 

درم و اصوصخم " دوش , تبحـص  مه  نز  اب  درم  تسا  هورکم  الثم " ترورـض  ریغ  رد  دـنیامرف  یم  یعرـش  ماکحا  رد  هکنیا  دوشن . رارقرب 
یناوهش تبحم  تفلا و  کی  دنک و  کیرحت  ار  دارفا  یسنج  زیارغ  اه , ندش  تبحص  مه  نیمه  اسب  هچ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ناوج ,  نز 

ار دوخ  نورد  اقیقد " دـیاب  ناسنا  لاح  ره  رد  دوش . دـساف  فارحنا و  رد  ندـش  رو  هطوغ  يارب  يزاغآ  هطقن  ددرگ و  داجیا  نز  درم و  نیب 
يراچان تروص  رد  " ایناث : دراد . وا  يارب  یترورـض  هچ  مرحمان  دارفا  اب  ندرک  تبحـص  الثم " هک  دنک  هعلاطم  اقیمع " ار  شنطاب  دواکب و 

ياه هاگن  وگتفگ و  نیاربانب ,  درادـن . یلاکـشا  دوشن , رجنم  یهلا  ماکحا  میرح  نتـسکش  هب  هک  اجنآ  ات  مرحماـن  اـب  طـباور  ترورـض ,  و 
نیرتمک هک  دنشاب  يا  هنوگ  هب  اهـسالک  رد  تسا  مزال  ناکمالا  یتح  لاح ,  نیا  اب  اما  درادن . یلاکـشا  هبیر ,  تذل و  دصق  نودب  فراعتم 

زا - 2 دوش . زیهرپ  هدـننک  کیرحت  ياهوگتفگ  زا  - 1 دوش : تیاعر  ریز  یعرـش  ياهراجنه  وگتفگ , دروخرب و  رد  دـیآ و  دـیدپ  طالتخا 
رد مرحمان  رفن  ود  - 5 دشابن . راک  رد  هبیر  ذذلت و  دصق  - 4 دوش . تیاعر  یعرش  باجح  - 3 دوش . يراددوخ  یناوهش  هدولآ و  ياه  هاگن 
زا یتمسق  چیه  هب  دینکن و  هاگن  وا  هب  مرحمان  اب  تبحص  رد  - 1 هک :  دیهد  تداع  ار  دوخ  دینک  یعس  نیاربانب ,  دننامن . اهنت  هتسب ,  طیحم 

. دیهد همادا  دیاب  نیقلت  رارکت و  اب  ار  هلأسم  نیا  دنوش , ضرف  يواسم  الماک " ناتیارب  هدیـشوپ  زاب و  ياه  تمـسق  دـیوشن و  هریخ  وا  ندـب 
نارود صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  اذـل  دـینکن . شومارف  ار  ایح  تفع و  دـینادب و  دوخ  راتفر  لاـمعا و  رب  رظاـن  ار  ادـخ  لاـح ,  همه  رد  - 2

ناردارب و تسا  مزال  یناسفن ,  زئارغ  ناهنپ  راکـشآ و  تالیامت  يدـج  تارطخ  نایوجـشناد و  بلاغ  درجت  نارود  ندوب  ینالوط  یناوج , 
دیکا هیصوت  نیاربانب ,  دننک . ظفح  ترورض  حطـس  رد  دنهد و  رارق  لرتنک  تحت  یفیک  یمک و  رظن  زا  ار  دوخ  طباور  وجـشناد  نارهاوخ 

رد وجـشناد  نارهاوخ  دوشن و  رارقرب  مرحمان  اب  یطباور  نینچ  ناـکمالا  یتح  دـنک  یمن  باـجیا  یترورـض  رگا  " ـالوا , هک :  تسا  نیا  اـم 
" الثم ترورـض  ریغ  رد  دـنیامرف  یم  یعرـش  ماکحا  رد  هکنیا  هنامیمـص . يراتفر  هن  دنـشاب  هتـشاد  هناربکتم  يراتفر  مرحم ,  ان  دارفا  لباقم 

زیارغ اه , ندش  تبحص  مه  نیمه  اسب  هچ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ناوج , نز  درم و  اصوصخم " دوش , تبحـص  مه  نز  اب  درم  تسا  هورکم 
فارحنا رد  ندش  رو  هطوغ  يارب  يزاغآ  هطقن  ددرگ و  داجیا  نز  درم و  نیب  یناوهش  تبحم  تفلا و  کی  دنک و  کیرحت  ار  دارفا  یسنج 

دارفا اب  ندرک  تبحـص  الثم " هک  دـنک  هعلاطم  اقیمع " ار  شنطاب  دواـکب و  ار  دوخ  نورد  اـقیقد " دـیاب  ناـسنا  لاـح  ره  رد  دوش . دـساف  و 
یهلا ماکحا  میرح  نتسکش  هب  هک  اجنآ  ات  مرحمان  اب  طباور  ترورض ,  يراچان و  تروص  رد  " ایناث : دراد . وا  يارب  یترورـض  هچ  مرحمان 

یتح لاح ,  نیا  اب  اما  درادـن . یلاکـشا  هبیر ,  تذـل و  دـصق  نودـب  فراعتم  ياه  هاگن  وگتفگ و  نیاربانب ,  درادـن . یلاکـشا  دوشن , رجنم 
ریز یعرـش  ياهراجنه  وگتفگ , دروخرب و  رد  دـیآ و  دـیدپ  طالتخا  نیرتمک  هک  دنـشاب  يا  هنوگ  هب  اه  تیلاـعف  رد  تسا  مزـال  ناـکمالا 

یعرش باجح  - 3 دوش . يراددوخ  یناوهـش  هدوـلآ و  ياـه  هاـگن  زا  - 2 دوش . زیهرپ  هدـننک  کـیرحت  ياـهوگتفگ  زا  - 1 دوش : تیاـعر 
بوخ دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـننامن . اهنت  هتـسب ,  طیحم  رد  مرحماـن  رفن  ود  - 5 دشابن . راک  رد  هبیر  ذذـلت و  دـصق  - 4 دوش . تیاعر 

يرتمک تیباذج  يرهاظ  ياه  یگژیو  نس و  رظن  زا  دینک  یعس  هک  دینک . هدافتـسا  طبار  ناونع  هب  رفن  کی  زا  نارهاوخ  هیجوت  يارب  تسا 
اهنآ هب  ار  مزال  تاروتـسد  بلاطم و  دینک . هاگن  اهنآ  تروص  رد  هکنیا  نودـب  نارهاوخ  اب  تبحـص  ماگنه  رد  و  دـشاب . هتـشاد  امـش  يارب 
یم (ع ) یلع ترـضح  . 1 مینک : یم  بلج  ریز  تاـکن  هب  ار  امـش  هجوت  لوؤـسم  ياـه  یگژیو  رگید  تیاـعر  هراـبرد  اـما  و  دـینک . لـقتنم 

لمحت تردق  تیوقت  هب  نیاربانب  تسا  ردص  هعس  نتشاد  تیریدم ، يارب  يرورض  رازبا  هلیسو و  ینعی  ردصلا » هعـس  هسایرلا  هلآ  : » دنیامرف
، تارظن هطقن  ندینـش  لـمحت  وب  اـت  دـیزادرپب  تاـناکما  ياـهدوبمک  فعـض و  صقن و  نارگید و  يراـتفر  تاـمیالمان  لـباقم  رد  ربـص  و 
ای اه و  فعـض  ای  تاناکما  نتـشادن  زا  دوز  یلیخ  دـینک و  تیوقت  ار  نآ  مه  داجیا و  ناـتدوخ  رد  مه  ار  نارگید  تاـضارتعا  تاداـقتنا و 
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شالت رد  دینک و  يریگ  یپ  دیاب  دنچ  ره  دیوشن . رطاخ  هدیجنر  ینابـصع و  هدـش ، یحارط  ياه  همانرب  فادـها و  هب  ندیـسر  رد  تسکش 
اه يریگ  میمــصت  رد  . 2 تسا . ردص  هعـس  نتـشاد  اه  هیـصوت  نیلوا  نیاربانب  دینک . ادـیپ  یـسرتسد  ناتفدـه  هب  دـینک  یعـس  ددـجم  ياه 

تروشم هب  نارگید  اب  دیـشیدنایب و  نآ  هرابرد  بوخ  هکلب  دیریگن  میمـصت  هدز  باتـش  دـینکن و  هلجع  زگره  مهم  تامیمـصت  صوصخب 
اب دامتعا و  دروم  ناتـسود  يدادـعت  زا  . 3 دـینک . يریگ  میمـصت  نارگید  تارظن  ندینـش  زا  سپ  یلک و  يدـنب  عمج  کی  رد  دـیزادرپب و 

هرهب اهنآ  تدم  دنلب  تدم و  هاتوک  يا  يزیر  همانرب  یحارط و  زا  هداد و  لیکـشت  هرواشم  هتـسه  ناونع  تحت  ار  هتـسه  دیهاوخب  رت  هبرجت 
اب راتفر  شور  نیرتهب  مینک : یم  بلج  ریز  بلطم  هب  ار  ناتهجوت  اهنآ  اب  یعاـمتجا  لـماعت  نارگید و  اـب  راـتفر  هوحن  هراـبرد  اـما  دـیریگب .

يارب هکنیا  رگم  تسین  نمؤـم  امـش  زا  کـی  چـیه  دوـمرف : هک  تخوـمآ  (ص ) مرکا لوـسر  مـالک  زا  ناوـتیم  ار  تبحم  بلج  نارگید و 
نامه هب  دـننک ، راتفر  امـش  اب  هنوگنآ  مدرم  هک  دـیراد  تسود  ار  یـشور  رگا  نیاربانب  دـهاوخیم » دوخ  يارب  هک  دـهاوخب  ار  نآ  يرگید 
راتفر نانآ  اب  نآ  ساسا  رب  زین  امش  تسا و  شور  نیرتهب  نامه  دینکیم  داهنـشیپ  نارگید  يارب  ار  هچ  ره  دینک . دروخرب  نارگید  اب  شور 

وا هب  یـسک  هک  تسین  یـضار  دریذـپیمن  نانآ  يوس  زا  ار  یتناها  نیرتمک  درادـن ، مدرم  زا  يراتفر  شوخ  راـظتنا  زج  ناـسنا  اریز  دـینک .
هب ام  اجنیا  رد  دشاب . هتـشاد  اعقاو  ار  بویع  نآ  دـنچ  ره  دـیوگب  نخـس  نارگید  شیپ  وا  بیاعم  زا  یـسک  هک  ددنـسپیمن  و  دـنز ، تمهت 

دینکن یعس  دیزاس  دعاقتم  یعوضوم  هب  تبسن  ار  یـصخش  دیتساوخ  رگا  1 ـ مینکیم : هراشا  نارگید  اب  راتفر  رد  یساسا  نونف  زا  یـضعب 
هاگنآ دیریگب  رظن  رد  ار  وا  هتساوخ  دییایب و  هاتوک  دوخ  هتساوخ  زا  لوا  هکلب  دیزادرپب  ثحب  رج و  هب  وا  اب  دیهاوخیم  امش  هچنآ  نوماریپ 

دینک یعس  3 ـ دینک . يراددوخ  هیالگ  شنزرـس و  داقتنا ، زا  دـینک  یعـس  نارگید  اب  یعامتجا  طباور  رد  2 ـ دـینک . حرطم  ار  ناتدوخ  رظن 
دیشاب هتشاد  هناقداص  نیسحت  اهراتفر ، اه و  یگژیو  نآ  رطاخ  هب  ار  اهنآ  هدرک و  ییاسانـش  ار  نارگید  تیـصخش  راتفر و  رد  تبثم  تاکن 

ار نارگید  دیـشاب و  نارگید  يارب  یبوخ  هدنونـش  دـینک  یعـس  4 ـ دـینک . تمذـم  ار  وا  هتـشاذگ  تشگنا  يو  یفنم  تاـکن  يور  هکنآ  هـن 
دنتـسه و شزرا  اب  مهم و  دننک  ساسحا  هک  دینک  يراک  دـیراذگب و  مارتحا  نارگید  هب  5 ـ دننزب . فرح  امـش  اب  دوخ  هرابرد  دینک  قیوشت 
هب امیقتسم  هکنیا  ياج  هب  7 ـ دینک . زاغآ  ار  نخس  دنخبل  هداشگ و  ياهرهچ  اب  نارگید  اب  دروخرب  رد  6 ـ دیهد . ماجنا  هنامیمص  ار  راک  نیا 

دیهاوخب اهنآ  زا  میقتسمریغ  روط  هب  دینک و  حرط  لاؤس  لکش  هب  ار  شیوخ  هتساوخ  دنهد ، ماجنا  امـش  يارب  يراک  دیهد  روتـسد  نارگید 
زا دـینک و  لاحـشوخ  تسا  نکمم  هک  یقیرط  ره  هب  ار  اهنآ  دـنداد ، ماجنا  امـش  يارب  يراـک  نارگید  رگا  8 ـ دننک . یلمع  ار  ناتهتـساوخ 

ادیپ يرتشیب  تخانش  دنراد  ناسنا  رب  نارگید  هک  يا  یعامتجا  یقالخا ـ  ینید و  قوقح  زا  تسا  مزال  انمض  دینک . ینادردق  رکـشت و  اهنآ 
. درک شالت  قوقح  نآ  ءادا  رد  ات  دومن 

رهـش یماظتنا  يورین  نیرومام  یتحو  اه  هیاسمه  ریاس  ییانتعا  یب  هب  هجوت  اب  دـنک . یم  عیزوت  ردـخم  داوم  ام  لزنم  فارطا  ياه  هناخ  زا  یکی 
هب دنوش  ریگتـسد  اهنآ  رگا  هکنیا  ردام و  ردپ و  دایز  ياه  تفلاخم  هب  هجوت  اب  و  دنا ) هدربن  شیپ  زا  يراک  هدـش  هتفرگ  ياه  سامت  اب  هک   ) نامدوخ

نیلوا

شسرپ

یماظتنا يورین  نیرومام  یتحو  اه  هیاسمه  ریاس  ییانتعا  یب  هب  هجوت  اب  دـنک . یم  عیزوت  ردـخم  داوم  ام  لزنم  فارطا  ياـه  هناـخ  زا  یکی 
اهنآ رگا  هکنیا  ردام و  ردـپ و  دایز  ياه  تفلاخم  هب  هجوت  اب  و  دـنا ) هدربن  شیپ  زا  يراک  هدـش  هتفرگ  ياه  سامت  اـب  هک   ) ناـمدوخ رهش 
دروم رد  ارم  دـنروآ  دوجو  هب  ام  يارب  ار  یتالکـشم  تسا  نکمم  دنتـسه و  ام  دـنوش  یم  كوکـشم  هک  یناسک  نیلوا  هب  دـنوش  ریگتـسد 

رکشت اب  دینک ؟ ییامنهار  اهنآ  اب  دروخرب  یگنوگچ 

خساپ
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هب مینک و  رکشت  ریدقت و  هطوبرم  ناسانشراک  رتفد و  نیا  هب  ناتدامتعا  نسح  زا  تسا  مزال  خساپ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  یمارگ  زیزع و  ردارب 
ساـسحا نینچ  نیا  مدرم  دـصرد  اـم 20  یمالـسا  یناریا و  هعماـج  رد  رگا  مییوگب . نیرفآ  امـش  یناـمیا  دـهعت  تیلوئـسم و  ساـسحا  نیا 

رایـسب هک  امـش  دننام  دارفا  هک  میراودـیما  یلو  سوسفا  اما  دـش  یمن  كرت  یفورعم  داد و  یمن  خر  يرکنم  زگره  دـندومن  یم  تیلوئـسم 
تسود دنتسه . رگ  حالصا  دیفم و  يداع  دارفا  زا  رفن  اهرازه  اهدص و  اب  ربارب  اهنآ  رفن  کی  ره  هچ  دنیامن  ناتسراک  يراک  دنتسه  كدنا 

تاریثأـت رذـگهر  زا  يرگید  یهلا و  یفیلکت  مکح  یهقف و  هاگدـید  زا  یکی  تسا  خـساپ  یـسررب و  لـباق  هیواز  ود  زا  امـش  لاؤـس  زیزع 
رگید طئارـش  ندوـبن  مهارف  نیفلختم و  يریذـپریثأت  مدـع  هب  هجوـت  اـب  یهقف  ینید و  هفیظو  ینعی  تسخن  هاگدـید  زا  یقـالخا . یتـیبرت و 

فورعم هب  رما  نیا  ماجنا  دشاب ] یم  مهم  رایسب  اهنآ  تیاضر  نیمأت  هک   ] نیدلاو تفلاخم  یهن و  یتح  یگداوناخ و  یناج و  نیمأت  دننامه 
رظن زا  اما  دیراد . زاب  هدش  التبم  رکنم  زا  ار  اهنآ  هدش و  هجوم  اهنآ  دوخ  اب  تسین  مزال  ینعی  تسین . بجاو  مزال و  امـش  رب  رکنم  زا  یهن  و 

ریپ کی  اب  ار  نایرج  یماظتنا  ياهورین  فئاظو  تاررقم و  هب  هجوت  نودـب  فلا . دـیراد : يرگید  هفیظو  فیلکت و  امـش  یقـالخا  یتیبرت و 
فورعم و هب  رما  دیناد  یم  دوخ  هک  دنچ  ره   ) دـنک داشرا  ار  دارفا  نیا  ات  دـیهاوخب  وا  زا  دـیراذگب و  نایم  رد  هیجو  دروخرب و  شوخ  درم 
زا دیاب  درمریپ  نیا  هتبلا  دزاس . انشآ  لامعا  هنوگ  نیا  یعامتجا  یصخش و  ياهدمایپ  اب  اهنآ  و  تسا ) رـضم  یتح  درادن و  رثا  رکنم  زا  یهن 

هجوتم اجک  زا  هک  دزاسن  ءالم  رب  درادهگن و  یفخم  دهدن و  شرازگ  یطاخ  دارفا  هب  ناشیا  اب  ار  امـش  طابترا  یفرط  زا  دـشابن و  هلحم  نیا 
راک نیا  و  دهد . رکذت  اهنآ  هب  دنک و  دزشوگ  ار  اه  يراکفالخ  عون  نیا  رطخ  هناهاوخریخ  هناتسود و  تروص  هب  راب  دنچ  طقف  تسا  هدش 

اب دروخرب  نیرخآ  رد  داد  همادا  ار  دروخرب  لکش  نیا  هک  یتدم  زا  دعب  دنک  نایب  هناهاوخریخ  هناتسود و  ینابز  اب  افرص  دیدهت و  نودب  ار 
هفیظو نم  داد  خر  يراوگان  هثداح  هدرکاـن  يادـخ  رگا  دـیناد  یم  ناـتدوخ  رگید  نیا  زا  دـعب  مدوب و  ناـتهاوخریخ  نم  هک  دـیوگب  اـهنآ 

امش نمـشد  هکنآ  هن  متـسین  ناتهاوخ  ریخ  نم  رگید  نیا  زا  دعب  هک  دهدب  رادشه  یلو  دنکن  دیدهت  ینعی   ] مداد ماجنا  ار  دوخ  یهاوخریخ 
زا امـش  دیـسر  نایاپ  هب  درمریپ  تیرومأم  هک  هاگنآ  دهدب . اهنآ  هب  یناشن  سردآ و  دـیابن  صخـش  نیا  هتبلا  مهد ] یم  ول  ار  امـش  متـسه و 

و دینک . مادقا  اهنآ  نداد  ول  هب  تبسن  ناتسا  حطـس  رد  ورین  نیرومأم  هب  شرازگ  هئارا  یتح  یماظتنا و  يورین  یـسایس  یتدیقع  هرئاد  قیرط 
شرازگ نفلت ،  ) فلتخم قرط  هب  نداد  شرازگ  زا  یهتنم  دنوش . كوکشم  امـش  هب  ات  دیهدن  رییغت  دارفا  نیا  اب  ار  دوخ  راتفر  تدم  نیا  رد 

رد دینک . مادقا  فلتخم  ياه  لاناک  زا  دـهتم و  دارفا  طسوت  یتاعالطا  نارابمب  کی  رد  دـینکن و  یهاتوک  زگره  لیمیا و )...  ندز  یبتک ، 
رگراک رگا  دیا . هدرک  لمع  زین  دوخ  یتیبرت  هفیظو  هب  امـش  نیا  زا  دـعب  دـیهد . همادا  ار  دوخ  یلبق  یعیبط و  طابترا  یگدـنز و  تدـم  نیا 

. دوش نایب  يدعب  تامادقا  ات  دیریگب  ددجم  سامت  دشن  عقاو 

ًالماک یباوج  هک  مراودیما  تسا  ناناوج  تیاده  یگنوگچ  دروم  رد  نم  لاوس  دیشابن  هتسخ  مالس و  ضرع  اب  جرفلا  کیلول  لجع  مهللا  یلاعت  همسب 
ياه سکع  بلاطم و  هچ  هکنیا  دـیراد و  یفاک  تاـعالطا  تنرتنیا  قیرط  زا  یگنهرف  مجاـهت  دروم  رد  ًاـمتح  دوش  هداد  نم  لاوس  هب  يدربراـک 

نآ رد  ینجهتسم 

شسرپ

هک مراودیما  تسا  ناناوج  تیاده  یگنوگچ  دروم  رد  نم  لاوس  دیشابن  هتـسخ  مالـس و  ضرع  اب  جرفلا  کیلول  لجع  مهللا  یلاعت  همـسب 
هچ هکنیا  دـیراد و  یفاـک  تاـعالطا  تنرتـنیا  قیرط  زا  یگنهرف  مجاـهت  دروم  رد  ًاـمتح  دوش  هداد  نم  لاوس  هب  يدربراـک  ًـالماک  یباوـج 

نیا منک  یم  رکف  نم  دراد و  ام  ناناوج  ناـج  حور و  رب  یبرخم  تارثا  هچ  هکنیا  دراد و  دوجو  نآ  رد  ینجهتـسم  ياـه  سکع  بلاـطم و 
دجـسم زاـمن و  لـها  هک  تسا  يرـسپ  هک  نم  ماوقا  زا  یکی  دروم  رد  لاوس  نیا  دوب  دـهاوخ  نارتخد  زا  رتشیب  یلیخ  نارـسپ  رب  برخم  رثا 

هک تیاس  دـنچ  مان  هب  شیاه  تشاددای  رد  لبق  هاـم  نیدـنچ  ادـتبا  دـشاب  یم  دنـشاب ، يدـب  دارفا  زا  منک  یمن  رکف  مه  شناتـسود  تسا و 
تشگ و اهنا  لابند  هب  درب  یپ  اهتیاس  نآ  ندش  مگ  هب  هک  یتدـم  زا  دـعب  مدرک و  عمج  ار  اه  سردآ  نآ  مدرب  یپ  دوبن  یبوخ  ياه  تیاس 
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اهتیاس نیا  هب  نتفر  وا  هتبلا  دنز  یم  هبرـض  دوخ  حور  هب  طقف  اهراک  نیا  اب  هک  متفگ  وا  هب  متـشاذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  نآ  زا  دعب 
یمن یتحار  هب  دراد و  دوجو  تیدودحم  وا  يارب  هناخ  رد  تنرتنیا  زا  هدافتـسا  رد  یلو  دنراد  تنرتنیا  مه  هناخ  رد  اهنآ  هتبلا  درک  راکنا  ار 

نا لخاد  دارفا  هک  ار  ییاهتیاس  منک  یم  هدافتسا  اهنآ  رتویپماک  زا  تقوره  نم  هتبلا  یـسرد . ياه  هنیمز  رد  رگم  دنک  هدافتـسا  نآ  زا  دناوت 
رخآ مدرک  یم  قد  متشاد  هک  مدش  یتیاس  دراو  زورما  هکنیا  ات  مدیدن  يدب  تیاس  زا  يرثا  یتدم  ات  مهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  دنا  هدش 

متفاین ار  یسک  مدرک  رکف  هچ  ره  منک  هچ  مناد  یمن  رگید  ًاعقاو  دوش . ..  هدیـشک  اه  ار ه  نیا  هب  دیاب  ام  ناوخ  زامن  يدجـسم و  رـسپ  ارچ 
یم تسرد  نالا  ات  اه  ندز  فرح  نیا  شور و  نیا  رگا  متفگ  دوخ  اب  اما  منک  تبحص  وا  اب  مورب و  متـساوخ  مهاوخب .  ییامنهار  وا  زا  هک 
زور ره  نوچ  دیهد  رارق  نم  ياپ  يولج  ناوج  نیا  لکـشم  عفر  يارب  یلمع  ًاعقاو  شور  کی  مدنمـشهاوخ  درک . یم  ار  دوخ  رثا  دیاب  دوب 

دشابن هتسخ  رکشت و  اب  دوب  دهاوخ  رتشیب  ناشیاهشزغل  رت و  تخس  ناشلرتنک  دنوش  یم  عامتجا  دراو  اه  ناوج  نیا  هک 

خساپ

سپس مییوگ و  یم  نیرفآ  هیحور  نیا  هب  مینک و  یم  رکشت  ریدقت و  رایسب  امش  يریذپ  تیلوئـسم  دهعت و  ساسحا  زا  ادتبا  یمارگ  تسود 
هکـس کی  يور  ود  ندرک  یگدـنب  ندرکن و  هانگ  دـیناد  یم  دوخ  هک  هنوگنامه  میراد  یم  میدـقت  ار  یتاـکن  رظن  دـم  عوضوم  دروم  رد 
زامن رگا  دتفا و  یم  تیفیک  زا  دبسچ و  یمن  زامن  رگید  دهد  خر  هانگ  رگا  دریذپ  یم  رثا  نآ  زا  دراد و  رثا  يرگید  رد  کی  ره  دنتـسه و 

ود ره  يور  رب  دیاب  اه  هدیدپ  هنوگنیا  اب  دروخرب  يارب  امش  اذل  دوش . یم  راومه  مه  ندرک  هانگ  ریـسم  تفای  شهاک  دوخ  مزال  تیفیک  زا 
ياهتیلاعف هب  ندش  لوغشم  يدابع و  روما  ماجنا  هب  ار  يو  دیروآ و  مهارف  الاب  حطـس  رد  ار  فیلاکت  ماجنا  تابجوم  دینک  راک  هیـضق  يور 

ندوبن رگراـک  تلع  هک  دـید  دـیاب  نیا  زادـعب  دـیرادزاب . اـجبان  لاـمعا  باـکترا  زا  رگید  يوس  زا  مه  دـیزاس و  مرگرـس  ریخ  بوـلطم و 
هدروخ و بیرف  ناطیـش  زا  راـچان  هب  دـب  بوـخ و  نیب  راد  ریگ و  رد  اـما  دراد  لوـبق  ار  امـش  فرح  وا  اـسب  هچ  هدوـب ؟ هچ  یلبق  تارکذـت 

راتفر بولطم و  راک  وا  يارب  دیراذگن . اهنت  ار  وا  دـیهد . رادـشه  وا  هب  ار  لامعا  نیا  تشز  ياهدـمایپ  دـیاب  اجنیا  رد  دوش . یم  وا  بولغم 
تاعالطا و تسد  نیا  زا  هدافتسا  اه و  تیاس  نیا  هب  عوجر  ار و  لامعا  نیا  دراد  لوبق  ایآ  دییوگب  وا  هب  ودینک  باختنا  حیحـص  نیزگیاج 

شیازفا یتخانـش و  رظن  زا  دیاب  درادن  لوبق  ار  اهدمایپ  روما و  نیا  رگا  هنای ؟ تسه  زادنارب  نامیا  زوسنامناخ و  کلهم و  تشز ، اه  همانرب 
رب لرتنک  هزیگنا و  حطـس  دوش  یم  ناطیـش  هطیح  بولغم  لمع  رد  دراد و  لوبق  رگا  یلو  دینک  راک  يو  اب  دـب  زا  بوخ  صیخـشت  تردـق 
یم نامیا و ...  بیرخت  ثعاب  مارح و  ياهراون ...  هب  نداد  شوگ  دـناد  یم  یـسک  هکنیا  دـننام  دـیربب . الاب  شدوخ  هزاجا  اـب  ار  وا  لاـمعا 
یم اهر  ناطیـش  هسوسو  زا  ار  دوخ  یتایلمع  مادقا  کی  اب  دنکـش و  یم  ار  نآ  مامت  هظحل  کی  رد  وا  . دنکب لد  اهنآ  زا  دناوت  یمن  اما  دوش 
نیب زا  ار  حیحص  ریغ  طابترا  ياهلاناک  لئاس و  مامت و  وا  هزاجا  اب  دیریگب . هرهب  یلمع  ریبادت  نیا  زا  دیاب  زین  ناتـسود  دروم  رد  لاح  دزاس 

ییزج و ياهراکهار  هئارا  دوب  یلک  ياهراکهار  دـش  هتفگ  هچنآ  دـیوشن . تسکـش  راچد  رمتـسم  گنج  سرتسا و  کـی  تحت  اـت  دـیربب 
دینک تقد  نمض  رد  میـشاب  ناتتمدخ  رد  ات  دیراذگب  رایتخا  رد  دیاب  هک  دشاب  یم  دیدومن  نایب  هچنآ  زا  رتشیب  یتاعالطا  دنمزاین  کچوک 

. دینک بانتجا  ادج  عمج ) رد  صوصخ  هب   ) تناها ،و  ریقحت شنزرـس ، زا  _2 درواین . يور  يراک  يزیچ  هب  دوشن و  هدز  امـش  زا  وا  _1 هک :

. دـیروآ رد  لرتـنک  تحت  ار  يو  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  لـمع  نیا  اـب  دـیناشکب و  كاـپ  لاـمعا  اـه و  طـیحم  دوخ ب  هارمه  هب  ار  وا  _3
صوـصخ هب  نارگید  قـیرط  زا  _5 دـشاب . لوصولا  لهـس  وا و  هقـالع  دروم  دـیاب  نیزگیاـج  بوخ  راـتفر  کـی  تشز  راـتفر  نیا  يارب  _4

وا دیروآ 7- مهارف  وا  يارب  ار  کین  لامعا  ماجنا  هنیمز  دیشاب  هتشادن  تجامس  رارصا و  _6 دیروایب . اهیبوخ  تمس  هب  ار  وا  رگید  ناتسود 
هزاجا _8 دـییوگب . وا  هب  فلتخم  ياه  بلاق  رد  ار  نانخـس  نیا  دـیزاس و  هاگآ  فافـش  تروصب  لاـمعا  عون  نیا  راوگاـن  ياهدـمایپ  اـب  ار 

دنک كرت  ار  دوخ  زامن  وا  دیهدن  هزاجا  زگره  دور 9_ یم  نیب  زا  يراذگ  ریثات  هنوگره  هنیمز  هک  دنک  عطق  امش  اب  ار  شطابترا  وا  دیهدن 
تعکر ود  همه  زا  لبق  لامعا و  ماـمت  رد  دیوش 10_ دراو  رتشیب  ینید  ياهطیحم  رد  دـیراد و  او  زامن  هب  ار  وا  یگدز  تلاجخ  اب  دـنچ  ره 
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. دیریگب ددم  اهنآ  زا  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هاگشیپ  هب  ندرک  هیده  اب  دیناوخب و  زامن 

یم هجاوم  یطیارش  اب  یتقو  مناد  یم  ار  نآ  طیارش  هکنا  اب   - مراد لکشم  رایـسب  هعماج  عضو  نینچ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز ي  رد 
مور یم  رو  یمک  دوخ  اب  دهد  یم  تسد  نم  هب  يدب  رایسب  سح  کی  ( دشاب هتـشادن  ریثات  هک  منیب  یمن  یلیلد  اریز   ) مهد یم  ریثات  لامتحا  هک  موش 

هب يزیچ 

شسرپ

یطیارـش اب  یتقو  مناد  یم  ار  نآ  طیارـش  هکنا  اب   - مراد لکـشم  رایـسب  هعماـج  عضو  نینچ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز ي  رد 
اب دهد  یم  تسد  نم  هب  يدـب  رایـسب  سح  کی  ( دـشاب هتـشادن  ریثات  هک  منیب  یمن  یلیلد  اریز   ) مهد یم  ریثات  لامتحا  هک  موش  یم  هجاوم 
یم دـیما  اـن  مدوخ  زا  مریگ  یم  يدـب  يرکف  شیوـشت   . دـنک یم  تفلاـخم  يزیچ  ورب و  دـیوگ  یم  نم  هب  يزیچ  مور  یم  رو  یمک  دوـخ 

ساسحا مهد و  یم  ماـجنا  ار  ما  هفیظو  اـهتنا  رد  هتبلا   . ریخ اـی  دوش  یم  بوسحم  هدـسفم  وزج  مه  شیوشت  نیا  اـیآ  هک  مناد  یمن  مدرگ . 
هب ندش  راوس  لبق  یتح  نم  هک  هدـش  يروط  تلاح  نیا   . ما هداد  ردـه  ار  يدایز  يورین  هک  منک  یم  كرد  اما   . مدـش تحار  هک  منک  یم 

او ارم  دنک و  یم  بلج  ار  مهجوت  دنک  یم  هکچ  هک  ییاهریـش  دـنک . یم  تیذا  رایـسب  ارم  دـهد و  یم  تسد  نم  هب  هرهلد  تلاح  یـسکات 
هب دراد  یم  او  ارم  منک و  یم  هجوت  نشور  ياـه  غارچ  هب  یلیخ  اـی   . مهد رکذـت  متفگ  هک  هرهلد  تلاـح  نآ  اـب  هزاـغم  لوـسم  هب  دراد  یم 

هدسفم دوخ  يرکف  شیوشت  نیا  ایآ  دینک و  کمک  لکـشم  نیا  دروم  رد  ارم  افطل  مهد . رکذت  متفگ  هک  هرهلد  تلاح  نآ  اب  هزاغم  لوسم 
؟ ریخ ای  تسه  يا 

خساپ

هب _ یهلا تیلوئسم  نیا  ماجنا  رد  میراودیما  مینک و  یم  رکشت  ریدقت و  دشاب  یم  تمدخ  هئارا  زاس  هنیمز  هک  امـش  طابترا  زا  یمارگ  ردارب 
ریز ياهراکهار  هب  ار  امش  هجوت  یتخانـش  راجنلک  يرکف و  شیوشت  ینعی  ناترظن  دم  عوضوم  دروم  رد  اما  میـشاب . قفوم  ناتریخ _ ياعد 

يدیماان زج  اهنآ  زا  یهاگآ  فرص  تساشگ و  لکشم  دنوادخ _ يرای  هب  _ هدش هئارا  ياهراکهار  هب  لمع  دیراد  هجوت  مینک .  یم  بلج 
رطاخ شمارآ  هب  لد  شیوشت  دیآ و  تسدب  دوصقم  كدنا  كدنا  ات  دینک  لمع  دوش  یم  نایب  هچنآ  هب  دیاب  اذـل  تشاد . دـهاوخن  يریثات 

یعرـش لئاسم  رد  رتشیب  اـیآ  تسا ؟ یتاـعوضوم  هچ  درومرد  رتشیب  شیوشت  نیا  دـیداد  یم  حیـضوت  دوب  بوخ  زیزع  تسود  دوش . لدـب 
یملع ياـه  هتفاـی  تیاـعر  مدـع  اـی  مدرم و  تواـضق  زا  اـی  دـیراد  یعرـش  فیلاـکت  ماـجنا  زا  هرهلد  سرت و  یعاـمتجا ؟ لـئاسم  اـی  تسا 

هب الاب  تالاوئـس  هب  دـیتسرفب و  یـشرازگ  دـینک و  لمع  زور  تدـم 20  يارب  لقادـح  ریز  روما  هب  لاـح  رهب  یبورکیم و ؟... ياـهیگدولآ 
کی ساسا  رب  دـینکن  ینالوط  ار  دـیدرت  نامز  تدـم  . 1 مینک : لماک  دـنوادخ  فطل  هب  ار  نامرد  هرود  ات  دـیهد  خـساپ  حورـشم  تروص 

.2 دینک . لمع  نامه  هب  باختنا و  ار  هیضق  فرط  کی  عیرس  ندومن  چوپ  ای  لگ  ای  ندرک و  طخ  ای  ریش  کمک  هب  دنچ  ره  یعطق  میمـصت 
لامعا يداع و  یگدنز  ریـسم  دـینکن و  رکف  دوخ  میمـصت  ندوب  دـب  بوخ و  رگید و  فرط  هب  رگید  دـیا  هدـیزگرب  هچنآ  هب  لمع  زا  دـعب 

هب ندز  نماد  زا  دـینک و  تشاددای  ار  نآ  عیرـس  دـنک  یم  زورب  يددـعتم  تـالاؤس  ناـتنهذ  ياـضف  رد  هچناـنچ  . 3 دیریگب . یپ  ار  يدـعب 
یمن ار  نآ  باوج  رگا  دیـسیونب و  زین  ار  نآ  باوج  دیهد و  خساپ  هدش  تشاددای  ياهلاوس  هب  . 4 دینکزیهرپ .  ینهذ  ياهماهبا  تالاؤس و 

ناتدوخ نوچ  دـینکن  رکف  نآ  هب  رگید  لاؤس  تشاددای  زا  دـعب  . 5 دیناوخب . اددجم  ار  خساپ  دیـسرپب و  دـنراد  یهاگآ  هکیناسک  زا  دـیناد 
هک هداتفا  اـپ  شیپ  ییزج و  کـچوک و  لـئاسم  . 6 دوش . یم  امـش  ینهذ  شیوـشت  هب  ندز  نماد  بجوـم  نیا  _و  دـیناد یمن  ار  شخـساپ 

نیا هجوت  مدع  هار  دینکن . هجوت  یـسکات و ... ماگنه  هب  هرهلد  بآ ، ریـش  ندرکن  ای  ندرک  هکچ  دـننام  درادـن  يریثأت  نتـسنادن  نتـسناد و 
ار هعلاطم  . 7 دراد . ریثأـت  تیمها و  هک  دـیزاس  لوغـشم  ار  دوخ  نهذ  يروما  هب  دیـشاب و  هتـشاد  دوخ  نهذ  يارب  نیزگیاـج  رکف  هک  تسا 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 907 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يا هلئـسم  رد  رگا  دیهد و  ماجنا  قیقد  یملع و  هعلاطم  دنک  یم  هدرک و  لوغـشم  ار  امـش  نهذ  هک  یلئاسم  ثحابم و  رد  دـینکن .  شومارف 
نخس نیا  هب  . 8 دیزاس . نآ  مرگرـس  ار  ناتدوخ  دیابن  درادن و  تیمها  هک  دوش  یم  مولعم  درادن  ای  تسین و  ناترایتخا  رد  عبانم  هنوگ  نیا 

دینک رکفت  اذل  دـیئامن  هداتفا  اپ  شیپ  روما  فرـص  ار  دوخ  رمع  هیامرـس  هک  دـیتسه  نآ  زا  رتهب  نآ و  زا  رترب  امـش  دیـشیدنیب  نیا  زا  رتشیب 
تفرـشیپ لامک و  يایوج  ناـسنا  کـی  روخ  رد  اـیآ  دراد ؟ شزرا  اـیآ  روما  نیا  هب  ینـالوط  یلوغـشم  لد  اـب  هارمه  هنوگ  تجامـس  هجوت 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروـم  رد  . 9 دنتسه ؟ امـش  تکرح  عنام  اهنیا  ای  درذگ و  یم  ریـسم  نیا  زا  لماکت  هار  ایآ  تسه ؟ يونعم 
هتفگ وا  هچنآ  قباطم  هعلاطم  زا  دـعب  دـینک و  هعجارم  ناتدوخ  عجرم  هلاـسر  هب  طـقف  یعرـش  لـئاسم  رگید  رد  دوخ  یعرـش  فیلکت  نییعت 
دیاب مدرم  سپ  دیهد ؟ رکذت  اهپمال و ... ییانـشور  اه و  فارـسا  دروم  رد  يراد  هزاغم  هب  دـیتسه  فظوم  امـش  ایآ  دـینیبب  الثم  دـینک  لمع 

دیزاس و انـشآ  ناتفیلاکت  اب  حیحـص  تروص  هب  ار  دوخ  رکف  نهذ و  دننک ، اهر  ار  دوخ  يداع  یگدنز  دنـشاب و  نداد  رکذت  لاح  رد  مئاد 
.10 دـینادن . فلکم  فظوم و  ار  ناتدوخ  ناتدوخ ، صیخـشت  هیاپ  رب  دـینکن و  لمع  ناتدوخ  ینهذ  روصت  ساسارب  دـییامن ، مادـقا  هاگنآ 

ظفح اب  زور  یط  . 11 دیشاب . لوغشم  بوانتم  تروصب  اهنآ  زا  یکی  هب  انیقی  دینکن  شومارف  ار  ود  يور و  هدایپ  يدرونهوک ، انـش ، شزرو 
دیهدـن هزاجا  دـییامن و  یلاع  روما  مرگرـس  ار  دوخ  یملع  یلیـصحت و  لئاسم  دروم  رد  ندرک  رکف  ثیدـح ، نآرق و  ظفح  ظفاح ، راعـشا 

. دننک نییعت  ینهذ  ياوتحم  ناتیارب  هرمزور  ثداوح  نارگید و 

؟ مینک رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  ار  باجح  دب  نانز  میناوتب  هک  مینک  راک  هچ 

شسرپ

؟ مینک رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  ار  باجح  دب  نانز  میناوتب  هک  مینک  راک  هچ 

خساپ

امـش خـساپ  صوـصخرد  تسا . یمالـسا  ياهـشزرا  ظـفاح  تسا  مالـسا  نـید  عورف  تاـمهم  زا  هـک  رکنمزا  یهنو  فورعم  هـبرما  رـصنع 
هتخاـب و گـنر  ًاـبیرقت  یگنهرف  زاـب  ياـه  تسایــس  لیلدـب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هـب  رما  هـضیرف  ریخا  ياـهلاس  رد  دـنچره  تفگدــیاب : 

لعف رهزا  دارفا  ندرک  یهن  دنک ، یم  رت  نیگنس  ار  ام  ۀفیظو  اهنیا  یهتنم  دنا . هتشاد  يدایز  شقن  نآ  فیعـضتر  شیدنا د  رگد  تاعوبطم 
رکنمزا یهنو  فورعم  هب  رما  فلتخم  لحارم  تسا . تموکح  هدهعب  نآ  يدعب  لحارم  تسا و  یناسل  رکذت  دح  رد  یباجحدب  دننام  رکنم 

امـشو ام  هب  طوبرم  هچنآ  تسا  هدـش  میـسقت  نیلوئـسمو  مدرم  نیب  یمالـسا  تموکح  رد  تسا ، هدـمآ  دـیلقت  ماظع  عجارم  ياواـتف  رد  هک 
زا ات  داد  رارق  نایرج  رد  ار  یماظتنا  نیرومأمدیاب  دراوم  یضعب  رد  هتبلاو  تسا  ینابز  رکذت  دشاب  یم  یمالسا  تموکح  نادنورهش  ناونعب 

دنهدب رکذت  ناباجحدـب  هب  مادـم  دارفا  همه  رگا  یناسل ). رکذـت  دـحرد  ) دوشن هدـناشک  جرمو  جره  هب  هعماجو  دوش  دروخرب  نوناق  فرط 
هبرما هضیرف  ندشریگارف  مزلتـسم  مهم ، نیاو  دننک  تیاعرار  باجح  هعماج  رد  دش  دنهاوخ  روبجم  اهنآ  ًاعطق  دـننادب  هفیظو  کی  ار  نیاو 

فورعم هبرما  دـشاب  هتـشاد  یلیماف  تبـسن  ام  اب  باجحدـب  نز  رگا  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا  ناـیاپ  رد  تسا . رکنمزا  یهنو  فورعم 
درک هطبار  عطق  وا  اب  دـیاب  وا  تیـصخش  تیعقوم و  هب  هجوت  اب  دوش  یم  ینابز  رکذـت  زا  رتارفو  دـنک  یم  قرف  نارگید  اـب  وا  رکنمزا  یهنو 
نیا ماـجنا  يارب  هک  تسا  مهمو  ساـسح  رایـسب  يا  هضیرف  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  لاـح  ره  هب  دـشاب . رثؤم  هطبار  عطق  نیا  رگا  هتبلا 

. دید شزومآ  یتحو  درک  هعلاطم  رایسبدیاب  هضیرف 

؟ نامز زا  هرود  نیا  رد  نآ  نتفای  شهاک  هب  هجوت  اب  نامزلا  رخآ  ةرود  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یگنوگچ 

شسرپ
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؟ نامز زا  هرود  نیا  رد  نآ  نتفای  شهاک  هب  هجوت  اب  نامزلا  رخآ  ةرود  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یگنوگچ 

خساپ

تسا و هتفـشآ  هعماج  عاضوا  ًانایحا  رگا  تسا و  هدـش  رکذ  هیلمع  ياه  هلاـسر  رد  هک  تسا  ناـمه  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  طـیارش 
نیا هب  دیاب  ینونک  طیارش  رد  هکلبدنک  یمن  یتوافت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماکحا  تسا ، رادومن  يریگمشچ  تروص  هب  تارکنم 

رد تخادرپ و  هعماج  يونعم  ياه  يرامیب  نامرد  هب  اهدرد ، اه و  تیعقوم  اه و  تیـساسح  تخانـش  اب  داد و  يرتشیب  تیمها  یهلا  هضیرف 
هب رما  رکنم و  زا  یهن  هب  دوخ ، ياج  عقوم و  هبو  مینادـب  بوخ  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  طیارـش  رگا  ساـسح  هژیو و  تیعقوم  نیا 

رتهب و ار  طیارش  جع " " يدهم ترضح  نامیالوم  جرف  بان و  مالسا  ققحت  يارب  میـشاب  هعماج  رد  یتبثم  ریثأت  بجوم  میزادرپب و  فورعم 
، تسا ندرک  تباـبط  لـثم  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  دوب . میهاوخ  دـنم  هرهب  ترـضح  نآ  تاـهجوت  زا  ءاـشنا ا ... هدومن و  اـیهم  رتشیب 
هک ییوراد  نامه  رگا  درک و  زیوجت  دـیاب  وراد  عون  ود  رفن  ود  رد  يرامیب  کی  يارب  هک  تسا  فیرظ  ساـسح و  ردـقنآ  تباـبط  یهاـگ 

ار دارفا  تایحور  طیارـش و  دیاب  ینعی  دیازفیب  يرامیب  تدش  هب  تسا  نکمم  دوش  زیوجت  زین  يرگید  يارب  تسا  هدننک  نامرد  یکی  يارب 
هچ لاـح  ره  هب  دوـشن . رکنم  ماـجنا  فورعم و  كرت  هب  رجنم  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هدرکاـن  يادـخ  اـت  تفرگ  رظن  رد  یبوـخ  هب 

یمن دـشابن  هچ  هتـشذگ و  هب  تبـسن  دـشاب  هدـش  رتشیب  تارکنم  هچ  دـننک  كرت  ار  نآ  ای  دـنیامنب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نارگید 
هک تسا  نآ  لـثم  تسرد  لـمع  نیا  درکن  تیاـعر  ار  فورعم  هب  رما  بتارم  اـی  تشاذـگ و  راـنک  ار  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  ناوت 

عونتم و هعماج  ياهیرامیب  نوچ  ای  هتـشاد  يدایز  دشر  هتـشذگ  هب  تبـسن  هتفرگارف و  ار  رفن  کی  ياپ  مامت  ناطرـس  يرامیب  نوچ  مییوگب 
اهیرامیب نامرد .  هب  مادـقا  کشزپ ، ناونع  هب  زین  ام  سپ  درادـن  یقنور  تبابط  راک  ای  هدـش  رتلکـشم  اـهیرامیب  ناـمرد  اـی  هدـش و  هدرتسگ 

نیا هب  رتعیـسو  شنیب  اب  رتشیب و  یهاگآ  اب  ات  میوش  یم  رکذـتم  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  طیارـش  رگید  راب  کی  نایاپ  رد  مییاـمنن .
كرت بجاو  تخانش  . 1 تسا :  لیذ  طیارـش  ياراد  ینابز  رکذتو  راتفگ  نادیمرد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  دوش . لمع  یهلا  هضیرف 

طـسوت فـلخت  رارکت  هب  ملع  یهنو 3 . رماو  رکذـت  ریثأت  لاـمتحا  وا 2 . طسوت  هدـش  ماـجنا  مارحو  رکنم  تخانـشو  فلختم  طـسوت  هدـش 
نادقف تروصردو  مزال  بجاو و  قوف  طیارـش  اب  فورعم  هب  رما  نیاربانب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رمارد  هدـسفم  دوجو  مدـع  فلختم 4 .

ای دنادب  بجاو 2 . كرتو  تسا  مارح  هدش  ماجنا  هچنآ  دـنادن  . 1 تسین :  بجاو  لیذ  طیارـش  اب  ینعی  دوب  دهاوخن  بجاو  روکذم  طیارش 
لوصا لثم  یتیمها  رپ  لئاسم  دراومرد  رگم  ار  يررـضو  هدسفم  دهد  لامتحا  ای  دـنادب  ار 3 . شیهنو  رماو  راتفگ  ریثأت  مدع  دـهد  لامتحا 

هب مزال  دیدرگ . دهاوخ  فذح  موس  طرش  تروص  نآرد  هک  مالسا  يرورض  ماکحاو  دیاقعو  نآ  ياهنامرآ  نآرق و  ظفح  بهذمو ، نید 
هب رما  یلو  دـش  دـهاوخ  هتـشادرب  یمالک  رکذـتو  يراتفگ  بوجو  مکح  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  طیارـش  نادـقف  اب  تسا  يروآداـی 

يورینو هیئاضق  ةوق  هدهع  هب  ًالعف  هک  تسا  يرگید  هفیظو  هدنرادزاب  رازبا  زا  هدافتـساو  تارکنمو  هانگ  ياهرتسب  فذحرد  یلمع  فورعم 
رادتقاو تیمکاح  نامزرد  هکنیا  هب  هجوت  اب   : " دنا هدومرف  هراب  نیارد  یلاعلا " هلظدم  " يا هنماخ  یمظعلا  ... تیآ ا ترضح  تسا . یماظتنا 
یتینما ياـهورین  هب  دنتـسه ، یناـبز  یهنو  رما  هلحرم  زا  دـعب  هک  ار  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  رگید  بتارم  ناوت  یم  یمالـسا  تموکح 

زا تردق  لامعا  زج  يا  هراچ  تیـصعم  باکترا  زا  يریگولج  يارب  هک  يدراوم  رد  صوصخب  درک ، راذـگاو  هیئاضق  هوقو  سیلپ ) ) یلخاد
رادتقاو تیمکاح  اب  ینامز  نینچرد  تسین ، نآ  دـننام  وا و  سبحو  ریزعت  ای  دـهد  یم  ماجنا  مارح  لعف  هک  یـسک  لاومارد  فرـصت  قیرط 
لسوت اب  زاین  تروصرد  و  دننک ، افتکا  ینابز  یهنو  رما  هب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رمارد  نیفلکم  تسا  بجاو  یمالسا ، تموکح  نینچ 

هطبار نیارد  هر " " لحار ماما  ياواتف  اب  یتافانم  نیاو  دـنهد  عاجرا  هیئاضق  ةوق  یماظتنا و  يورینرد  طـبریذ  نیلؤسم  هب  ار  عوضوم  روز ، هب 
عیمج طئارـش ، دوجو  تروصرد  تسا  بجاو  نیفلکمرب  تسین ، یمالـسا  تموکح  رادـتقاو  تیمکاح  هک  یناـکمو  ناـمزرد  یلو  درادـن .

حیـضوت ۀـلاسر  هب  رتـشیب  شهوژپ  يارب  دـنهد ". ماـجنا  ضرغ  قـقحت  اـت  اـهنآ  بیترت  تیاـعر  اـب  ار  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  بـتارم 
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. دینک عوجر  هر " " ماما ترضح  لئاسملا 

( تسا هتخیر  مه  هب  عاضوا  روظنم  (؟ دشاب روطچ  دیاب  هعماجرد  دوجوم  عاضوا  هب  تبسنام  شنکاو  امشرظن  هب 

شسرپ

( تسا هتخیر  مه  هب  عاضوا  روظنم  (؟ دشاب روطچ  دیاب  هعماجرد  دوجوم  عاضوا  هب  تبسنام  شنکاو  امشرظن  هب 

خساپ

رگید ثداوـحو  اـهیراجنهان  یخربو  اـه  يرابودـنب  یبو  یقـالخا  داـسف  رباربرد  نیلؤـسمو  مدرم  ياـه  شنکاو  هک  تسنیا  بلطم  تقیقح 
رما لحارم  زا  یلعف  طیارـشرد  دنا  هدومرف  اهراب  يربهر  مظعم  ماقم  هکنیا  مغریلعو  هدرک  يور  هدایز  هیـضق  نیارد  یـضعب  تسا ، توافتم 

نارگید هب  ضرعتو  سلاجم  ندز  مهربو  دروخودز  ابو  درادـن  یلمع  مادـقا  هب  زاینو  تسا  یفاـک  یناـبز  ۀـلحرم  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب 
اماو تسین . یتسردراک  هتبلا  هک  دـننز  یم  یتامادـقا  نینچ  هب  تسد  نآریغو ، ... بزحراصنا ا ناونع  اب  يدارفا  مهزاب  دـنا  هدومن  تفلاـخم 

فلختم دارفا  اب  هدرکن  يادـخ  ایو  دـننک  یم  غیرد  مه  ینابز  فورعم  هب  رما  زا  هدوب  توافت  یب  اـیاضق  نیارد  مه  يا  هدـع  رگید  فرطزا 
، ینابز رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  نمـض  هک  تسنیا  شور  نیرتهب  لاحره  هب  تسا . داـسف  تیوقت  بجوم  مه  نیا  هک  دـنراد  یناوخمه 

دنهاوخ مالعا  مظعم  ربهر  دشاب  هنحـصرد  مدرم  روضح  هبزاین  هاگرهو  درک . راذـگاو  یئاضقو  یماظتنا  ياهداهن  هب  ار  یلمع  دروخربراک 
دنیاـمن هبلاـطمو  دـنهاوخب  اـهنآزا  مدرم  دـیابدوش  هدـهاشم  هفیظو  ماـجنارد  یهاـتوک  نیلؤسمو  نادرمتلود  يوسزا  هک  یعقاومردو  دومن ،

. دننک لقتنم  نآ  رتالاب  نیلؤسم  هب  ار  بتارمو 

( هعماج رد  داسف  ینارگ و  (؟ تسیچ هعماج  عاضوا  هب  تبسن  رضاح  لاحرد  نایجیسب  هفیظو 

شسرپ

( هعماج رد  داسف  ینارگ و  (؟ تسیچ هعماج  عاضوا  هب  تبسن  رضاح  لاحرد  نایجیسب  هفیظو 

خساپ

جیـسب هملک  رد  تسین . بیاغ  هدرک و  ادـیپ  روضح  یبالقنا  تدـهاجم  هصرع  رد  هک  يا  هعومجم  ینعی  جیـسب  مینک  ضرع  دـیاب  ادـتبارد 
یگدامآ نالعا  لاحردو  هدـش  نادـیم  دراو  هنابلطواد  هک  ییورین  ینعی  جیـسب  تسه  يراکادـف  دـحرد  مه  نآ  یگدامآو  روضح  ياـنعم 

ینارگ هلأسم  صوصخ  رد  یمالـسا . ۀـعماج  زاین  دروم  داعبا  ۀـمهرد  هزرابمو  دـهج  ياه  هصرع  رد  هبناج  همه  روضح  ینعی  جیـسب  تسا .
اب هلباقم  يارب  رـضاح  هداـمآ و  هک  ییاـهورین  ناونعب  نایجیـسب  هفیظو  ناـیم  نیارد  دـنراد  تیلوئـسم  هعماـج  راـشقا  ۀـمه  هعماـج ، داـسفو 

یگنهرف مجاهت  نآ  لیالد  زا  یکی  هک  هعماج  یگنهرف  داسف  لابق  رد  دـشاب  یم  رت  مهم  رت و  نیگنـس  دنتـسه  بالقنا  زا  عافدو  تاـمجاهت 
تاداقتعاو اهرواب  تیوقت  هبو  دـنیامن  ظفح  مجاهت  جوم  نیا  لاـبق  رد  ار  دوخ  دـیاب  نایجیـسب  زا  کـی  ره  تسخن  هبترم  رد  تسا  نمـشد 

عافد ۀنحصرد  رضاح  نایجیسب  دنزادرپب . دوخ  قالخا  بیذهت  هب  هتشادرب  مدق  دیاب  زین  سفن  بیذهتو  هیکزت  ۀصرعرد  دنزادرپب و  شیوخ 
رد يربهر  مظعم  ماقم  . دنشاب یمالسا  ماظن  زوسلد  نالؤسم  ریاسو  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  گنزب  شوگ  دیاب  بالقنا  ياهشزرا  زا 
هب روشک  تکرحو  نانمـشد  اـب  هلباـقم  يارب  یهار  ناونعب  ار  یلمعو  یملع  يزاـسدوخ  يزاوها  ناـناوج  نایجیـسب و  اـب  دوخ  ریخا  رادـید 

رتشیب یهاگآ  يارب  دشاب . یم  نمشد  تمس  هب  يریت  کیلش  هلزنم  هب  یقالخاو  یملع  تکرحره  دندومرفو :  دنتسناد  یلاعت  یقرت و  تمس 
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لیصحت تهجرد  شالت  ار  ناناوج  فیاظو  يربهر  مظعم  ماقم  مینک :  یم  بلج  هدنزرا  ياهدومنهر  نیا  زا  ییاه  هشوگ  هب  ار  امش  هجوت 
دنوش رـضاح  رگید  ناناوج  هب  تبـسن  رتشیب  روش  اب  هنادنمتردق و  دـیاب  نایجیـسب  اه  هنحـص  نیا  رد  هک  دـنا  هدرب  مان  شزرو  بیذـهت و  و 
هداراو نهذ  نآرد  هک  یهار  هویـش و  يور  رب  دیـشابن ، دـیلقت  لابند  نم ! نادـنزرف  نم ! زیزع  ياهناوج   : " دـنیامرف یم  ناشیا  دنـشخردبو .

، نوتـس کی  لثم  هک  دوب  دیهاوخ  يرـصنع  امـش  هاگنآ  دـینک ، رکف  ددرگ ، یم  هتـسارآو  كاپ  امـش  قالخاو  دوش  یم  يوق  امـش  نامیاو 
هنیمز ي رد  یتالکـشمو  اهیراتفرگ  ام  کشالب  نآلا  نیمه  دریگ . یم  رارق  نآ  يور  رب  تلم  نیا  یقیقح  ندمتو  روشک  نیا  تیندم  فقس 

کـسمتو يونعم  هیحور ي  نیمه  زج  اهیراتفرگ ، نیا  ندش  مامت  لماع  نآ  اما  دـش ، دـهاوخ  مامت  زور  کی  اهنیاو  میراد  هریغو  يداصتقا 
هک ما  هتفگ  اهراب  نم  داد . دنهاوخ  تاجن  ار  روشک  هک  دنناوج  رـسپو  رتخد  نیمه  مه  زاب  دوب . دهاوخن  يرگید  زیچ  بالقنا ، مالـسا و  هب 

نادـیم رد  مه  زورما  هللا  دـمحلا  هک  دوش ، یم  نادـیم  دراو  یتقو  و  تسا ، گرزب  ياهتنحم  تخـس و  ياه  هورد  ياـشگ  هرگ  ناوج  لـسن 
ابو دنتسه  مالسا  هب  دنم  هقالع  ناشروشک و  هب  دنم  هقالعو  نیدتم  نمؤم و  ام ، ناناوج  دش . دهاوخ  هدوشگ  تخـس  زیر و  ياههرگ  تسا ،
هک ییاهراک  نیا  موش :  یم  روآداـی  مه  ار  يا  هتکن  همتاـخ  رد  دوبدـهاوخ . زاـسراک  نیمه  دـنفلاخم ، هناـگیب  هطلـس  اـب  اـکیرمآ و  هطلس 

راـک نیمه  يرنه ، راـک  نیمه  قـیقحت ، راـک  نیمه  میوـگ  یم  نم  هک  یندـناوخ  سرد  نیمه  تسین ، کـچوک  اـهنیا  دـننک ، یم  ناـناوج 
کچوک شراک  هک  دـنکن  روصت  دـهدیم ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  یـسک  منکیم  شهاوخ  نم  تسین . کچوک  ياهراک  اـهنیا  یـشزرو ،

، دیداد ماجنا  بوخ  هک  ار  ناتراک  امـش  .... دوش یم  لیدبت  هدننک  نییعت  رـصنع  کی  هب  روشک ، نالک  هعومجم ي  رد  راک  نیمه  هن  تسا ؛
یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  نینچمه  داتفا ". دهاوخ  قافتا  گرزب  راک  نامهو  میظع  يالتعا  نامه  دـننک  رکف  امـش  لثم  رگید  رفن  دـص  رگا 

اب لاح  نیعردو  مدرم  یگدـنزرییغت  تهجرد  یگنهرف  ياهوگلا  هئارا  اـب  نادـیم  نیارد  دـنناوت  یم  نایجیـسب  دراد و  يزیر  هماـنرب  هب  زاـین 
راک هب  هیـصوت  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  يربهر  مظعمماقم  دـنزادرپب . هعماج  یمومع  تیادـه  هب  یگنهرف  راک  یگنهرف و  ماظن  داـجیا 

حیحـص یگنهرف  راک  یباجیا ، راک  تسا ، اهنآ  هئطوت  زا  يریگولجو  اهنآ  اب  هلباقم  یبلـس  راک   : " دـنیامرف یم  دـننک و  یم  یباجیاو  بلس 
نایاقآ نیا  ام ، ناگدـنیوگ  نیا  ام ، تالجم  نیا  ام ، ياه  همانزور  نیا  اهنآ ، يرکف  هیجوت  مدرم و  هظعوم  بوخربنم ، بوخ ، يربنم  تسا ،

"1" " دشاب نیا  ناشیلصا  فرح  دننز  یم  فرح  رهش  نآو  رهش  نیاو  اهنوبیرت  تشپ  اهدجسمرد و  اجنآو  اج  نیا  رد  بترم  هک  نالوئـسم 
يرکف هیجوت  هب  رکف  باحصا  برجم و  دیتاسا  هتسیاش و  دارفاز  توعد ا  اب  یگنهرف و  ياه  نوناک  داجیا  اب  دنناوت  یم  نایجیسب  ور  نیا  زا 

... ص255و 256و233 يربهر ، مظعم  ماقم  رضحم  زا  خساپو  شسرپ  ( 1 دنرادرب . مدق  يربهر  ياه  هیصوت  ياتسار  رد  هعماج 

؟ درادن یلاکشا  مینزب  تسدو  مینک  هدافتسا  .... گس و مانزا  مالسلا " مهیلع   " تراهطو تمصع  تیب  لها  سلاجمرد  رگا  - 1

هراشا

زاجم ریغ  یقیسوم  ای  گنهآ  يا  هناخرد  رگا  - 3 تسیچ ؟ ام  هفیظو  درکیم  تبیغ  تشاد  رفن  کیو  میدوب  هتسشن  یسلجم  کیرد  رگا  - 2
؟ میراد يا  هفیظو  هچ  اجنآ  رد  ام  دش  یم  شخپ 

شسرپ

رگا - 2 درادـن ؟ یلاکـشا  مینزب  تسدو  مینک  هدافتـسا  .... گس و مانزا  مالـسلا " مهیلع   " تراهطو تمـصع  تیب  لها  سلاـجمرد  رگا  - 1
شخپ زاجم  ریغ  یقیسوم  ای  گنهآ  يا  هناخرد  رگا  - 3 تسیچ ؟ ام  هفیظو  درکیم  تبیغ  تشاد  رفن  کیو  میدوب  هتسشن  یـسلجم  کیرد 

؟ تسیچ ام  هفیظو  دننکن  رادیب  حبصزامن  يارب  ار  امرداموردپ  رگا  - 4 میراد ؟ يا  هفیظو  هچ  اجنآ  رد  ام  دش  یم 

خساپ
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نافلاخمو نانمـشد  هک  دـشاب  يا  هنوگب  دـیاب  نیعمجا  مهیلع  ... مالـس ا تراـهطو  تمـصع  تیب  لـها  تشادـگرزب  سلاـجم  يرازگرب  ( 1
یم نانآ  تسادق  تمرح و  نتفر  نیب  زاو  هعیـش  نهو  بجوم  هک  یتکرح  هنوگرهزا  دیاب  نیاربانب  دـنرواین  تسدـب  يا  هناهب  چـیه  نایعیش 

هوحن ام ، سلاجم  يارب  تسا  یبوخ  رایسب  قشمرس  يرفعج  هقح  بهذم  هتسجرب  ياملعو  هعیـش  ناگرزب  سلاجم  . درک زیهرپ  تدشب  دوش 
هک تسا  يزاتمم  ۀنومن  کیو  عماج  يوگلا  کی  دایعاو  اهیدولومرد  نانآ  رورـسو  نشج  يرازگرب  ةویـشو  دیلقت  گرزب  عجارم  يرادازع 

رکذ بهذم  ناگرزب  تالاوحا  ردو  دوش  یمن  هدید  هعیـش  گرزب  ياملع  ةریـس  رد  دیا  هتـشون  هچنآ  دریگ . رارق  هجوت  دروم  هراومه  دـیاب 
مهیلع  " تیب لها  بقانم  یثارمرد و  یعازخ و )... لبعد  يریمح ، دیـس  قدزرف ، ) نوچمه يروآ  ماـن  ناگدنیارـسو  گرزب  يارعـش  هدـشن .

هدش هدناوخ  موصعم  ماما  روضح  رد  اه  هدورس  نیا  زا  یضعب  دنا  هتشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  يا  هنادواج  ياه  هدورسو  دنلب  راعشا  مالـسلا "
هدهاشم زیمآ  نهو  نانخـسو  تشز  ریباعت  راعـشا ، نیازا  کی  چـیهرد  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاجو  دراد  هارمه  دوخ  اب  ار  تیب  لها  دـییأتو 

مرتحم دیاب  هراومه  هعیش  تیصخشو  نمؤم  تیـصخش  هک  تسا  راگدنام  سرد  کی  مالـسلا " مهیلع  " تیب لها  بتکمرد  نیاو  دوش  یمن 
(2 دورب ). نیب  زاو  هتـسکش  مارتحاو  تزع  نیا  دـیابن  یطیارـش  چـیه  تحتو  "  ) 1" " کئامـسو کضرا  یف  هبوبحم  " دـشاب زیزعو  مرکمو 

دیایب شیپ  سلجم  نآ  رد  تسا  نکمم  يزیچ  کی  اسب  هچ  تخانـش ، ًاقیقد  ار  هانگ  دیاب  ًالوا  هک  درک  ضرع  دیاب  امـش  مود  لاؤسدرومرد 
یم بجاو  دارفارکنمزا  یهن  ، نآ طیارـش  دوـجو  تروـصرد  ًاـیناث  دـشاب . یم  مهم  یلیخ  هاـنگ  لـصا  نتخانـش  سپ  دـشابن ، تـبیغ  نـکلو 

سلجم نآ  دـیاب  تشادـن ، يرثا  رکنمزا  یهن  اـما  تشاددوـجو ، اـیو  تشادـن  دوـجورکنمزا  یهن  طئارـش  هک  یتروـصرد  ًاـثلاث  " 2." دشاب
یم هجوت  لباق  ریز  تاکن  امش  موس  لاؤس  درومرد  ( 3" 3" دشاب یم  مارح  هدنونـش  يارب  مهو  هدنیوگ  يارب  مه  تبیغ  اریز  درک ، كرتار 

هک یقیـسوم  ًاـصوصخ  تخانـش ، ًـالماک  ار  هاـنگ  دـیاب  هکنیا  نآو  امـش  مود  لاؤس  يارب  باوج  لوارد  هک  يا  هتکن  ناـمه  فلا ) دـشاب : 
اب دـیاب  دوش ، یم  ناگیاسمه  تیذاو  رازآو  نارگید  عامتـسا  ثعاـب  ندرک  شخپ  نیا  رگا  ب ) تسا . هدـش  يداـیز  فیراـعت  نآ  ةراـبرد 

دیاب تاسدقمو ، نید  تمرحو  یعامتجا  لئاسم  هب  ددرگیم  رب  هلأسم  نیا  نوچ  درکنرثا  رگاو  درک  رکنمزا  یهن  رکنمزا ، یهن  طیارش  ندوب 
یـصخش لئاسمرد  دـیابن  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  هتبلا  نوناق ، تیاعر  هب  دـننک  راداو  ار  وا  ات  داد  شرازگ  طبر  يذ  ياهداهن  هب 

، تسین رداموردپ  فئاظو  زا  حبص  زامن  يارب  ندرک  رادیب  هک  تفگ  دیاب  امش  مراهچ  لاؤس  درومرد  ( 4" 4." دوش تلاخد  مدرم  یناهنپو 
نـس هب  هک  يدرف  درادـن ، یعنام  دـندرک  رادـیب  مه  رگا  اما  تسا  نیا  لصا  دوش ، فقاو  نآ  شزرا  هبو  دوشرادـیب  دـنزرف  دوخ  دـیاب  هکلب 

هبوجا ( 2  ) هللا نیما  ترایز  ( 1" . ) 5" دشاب هتشاد  یبهذم  ضئارفو  ینید  تابجاو  هب  تبسن  ار  تبقارمو  تقد  تیاهن  دیاب  دسر  یم  فیلکت 
اهشسرپ باتکزا  هدافتـسا  اب  ( 4  ) ج2،ص618 هر ) ) ینیمخ ماما  تائاتفتـسا  ( 3  ) ج2،ص121 ...(، هظفح ا ) يربهر مظعم  ماقم  تائاتفتـسالا 

دعب هب  ،ص 462  مالسارد هداوناخ  ماظن  ،ج4،ص20  اهخساپو

یبهذمرهشدهشم رهش  هکنیاو  یماظتنا  يورین  شـشوپ  نوناق و  بلاقردو  دجاسمرد  یمدرم  ياههاگیاپ  نامز و  ماما  نازابرـس  دوجو  اب  ارچ  - 1
؟  دنریگ یمن  ارنآ  يولجدوش  یم  تیصعمو  هانگردق  نیا  اضر ( ماما  تیالو  ماقم  دوجوابو 

هراشا

یم ت هنوگچ  مرب  یم  جنر  منک  فورعم  هب  رما  مناوت  یمن  هکنیازا  - 2

شسرپ

رهــش هـکنیاو  یماـظتنا  يورین  شــشوپ  نوناـق و  بلاـقردو  دــجاسمرد  یمدرم  ياـههاگیاپ  ناـمز و  ماــما  نازابرــس  دوـجو  اــب  ارچ  - 1
رما مناوت  یمن  هکنیازا  - 2 دنریگ ؟  یمن  ارنآ  يولجدوش  یم  تیـصعمو  هانگردق  نیا  اضر ( ماما  تیالو  ماقم  دوجوابو  یبهذمرهـشدهشم 

عطقمر هکار د  دوخ  نادنزرف  مناوت  یم  روطچ  - 3 موش ؟  دیفسور  ریطخ  تیلوئسم  نیا  زا  مناوت  یم  هنوگچ  مرب  یم  جنر  منک  فورعم  هب 
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؟  منک یئامنهار  دنتسه  وربور  تارطخ  ایند  کی  ابو  دنا  هتفرگ  رارق  ناتسریبد  یلیصحت 

خساپ

دعب نیا  زا  ار  ناسنا  رگا  تسا ,  ناسنا  يدام  یتوسان و  دـعب  نآ  هدـمع  هک  دراد  يددـعتم  للع  هاـنگ  تفگدـیاب :  لوا  لاوس  اـب  هطبار  رد 
دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  تسا  هتفهن  وا  تاذ  رد  تواقش  دعب  نیا  زاو  درب  یم  تذل  تیصعمو  هانگ  زا  مینیب  یم  میهد  رارق  یسررب  دروم 

 , تسا هانگو  يدـب  هب  هدـننک  رما  هک  تسا  ناسنا  یناویح  دـعب  نامه  هراـما  سفن  نیا  ( 1 "  ) یبر محرامالا  ءوسلاـب  هراـمال  سفنلا  نا  : "
ياه هسوسو  دروم  نیا  هبو  هدوب  تیـصعم  هانگ و  هدـمع  لـیلد  تسا  ناـسنا  دـعب  نیا  زا  هتفرگرب  هک  زئارغ  تـالیامت و  هعومجم  نیارباـنب 

تدـهاجمو شالت  هانگ ,  ندرک  نک  هشیرو  كرت  یلـصا  هارو  دـنیامن  هفاضا  ار  ام  هعماج  هب  یگنهرف  مجاهترد  نانمـشد  شالت  ناطیش و 
ماـگنهرد بلق  هب  میهفت  نیرمتو و  رارکت  قیرط  زا  بلق  هب  قیاـقح  نیا  نداد  خوسرو  داـعم  ادـبم و  هب  تفرعم  لیـصحتر  یلمعو د  یملع 

لبق تشاد  هجوتدیاب  نکیلو  تسا  یصاعم  باکترا  زا  ناسنا  هدنرادزاب  ًاملسم  هک  تسا  يوق  نامیاو  نیقی  لزنم  رـس  هب  ندیـسرو  تادابع 
رارق یطیارـشرد  عامتجا  طیحم  هداوناخرد و  ناسنا  تسا  مزال  دسرب  شکرـس  سفن  ندرک  راهمرد  یفاک  تردق  هب  نامیاو  لقع  هکنآ  زا 

طـسوت بسانم  رکذت  قیوشتو و  رکنمزا  یهنو  فورعمب  رما  قیقد  حیحـص و  يارجا  اب  نیاو  دیامن  لرتنک  ار  دوخ  دناوتب  یتحارب  هک  دریگ 
مرتحم نالوئسم  دیاب  ار  لاوس  نیا  هکنیا  نمض  دریگ ؟  یمن  ار  هانگ  يولج  یماظتنا  يورین  ارچ  هکنیا  اماو  دوب .  دهاوخ  نکمم  هاگآدارفا 
تعسو یلو  دنرادو  هتشاد  هعماجرد  داسف  لرتنک  يارب  ار  يددعتم  ياه  همانرب  میتسه  علطم  ام  هکردقنآ  نکیلو  دنـشاب  وگخـساپ  ورین  نآ 

رد اهنآ  هدرتسگ  يراذـگ  هیامرـس  ماظن و  هدروخ  مسق  نانمـشد  شـالت  فرطکی و  زا  روشک  ناوج  يورینو  تیعمج  اهرهـش و  شرتسگو 
هراشا امـش  هک  روطنامهو  هدومن  مک  ار  تیلاعف  رادـقم  نآ  ریثات  رگید  فرط  زا  ناوج  لسن  نیبرد  یلابا  يرگلیح و ال  ابا  جـیورت  اب  هطبار 

لحارمزا هبترم  نیلوادوخ  هک  امش  هیحور  نیا  هب  نداهن  جرا  نمـض  مود :  لاوئـس  اب  طابترارد  اماو  دوش .  یمن  يراک  ًالـصا  ایوگ  دیدرک 
تبثم ریثاـت  تسا  مهم  رایـسب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  طئارـش  هب  هجوـت  تسا ,  یبـلق  هـلحرم  ـی  نعی ر  ــ کنمزا ـی  هنو فور  ـ عم هـب  رما 
هداعلا قوف  تبثم  ریثات  تسا  نکمم  يا  هژیو  تیعقومرد  لمع  کی  ینعی  تساهنآ ,  نداد  ماجنا  طئارش  هب  هتسباو  روما  زا  يرایـسب  یفنمای 
شزرا دـضو  یفنم  یلماع  هب  یتح  هدروآ ,  دـیدپ  رت  شزرا  مک  رت و  گـنرمک  رایـسب  يریثاـت  رگید  تیعقومرد  یلو  دـشاب  هتـشاد  یمهم 
یطئارش اب  رگید و  صخـش  رد  یلو  تسا  رگنامردو  شخبافـش  رامیب  کی  هژیو  تایـصوصخ  هب  هجوت  اب  ییوراد  لاثم  يارب  دوش .  لیدبت 

فورعمب رما  دیآ .  تسدب  نآ  زا  تبثم  هرهب  ات  درک  هجوت  شا  هژیو  طئارش  هب  دیاب  یلمع  رهرد  نیاربانب  تسا .  هدننک  هابتو  ازدرد  صاخ 
تسا یعامتجاو  يدرف  ياهدرد  يوراد  دریگ  ماجنا  نآ  حیحصو  مزال  صاخ ,  طئارش  هب  هجوت  اب  رگا  هک  تسا  يا  هضیرف  رکنم  زا  یهنو 

 , رکنمو فورعم  تخانـش  دروآ ,  یم  راب  هب  یهارمگ  بیرخت و  یگدـنزاسو ,  تیادـه  ياـجب  هاـگ  دوشن ,  هجوت  نآ  طئارـش  هب  رگا  اـما 
ناناملـسم همه  طئارـش  نیا  ندـش  عمج  تروصرد  تسا ,  رکنم  زا  یهنو  فورعمب  رما  طئارـشزا  اوران  ياهدـمایپ  نتـشادن  ریثات ,  لامتحا 

دنا هداد  تسدزا  ار  دوخ  هزیگنا  هنیمز  نیا  رد  دارفا  رثکا  ام  هعماجرد  هنافساتم _  _ هتبلا هک  دنتـسه  رکنمزا  یهن  فورعمب و  رما  هب  فظوم 
صاخ یگدرتسگ  يارادو  مهم  ثحابم  وا  ياهزاینو  ناوج  كرد  موس :  لاوئـس  اماو  تسا .  یـسررب  لـباق  دوخ  ياـجرد  نآ  لـماوع  هک 
ناوج لماکتو  دشررد  ییازـسب  ریثات  تفارظ  تفاطل و  یکدـنا  اب  نآ  ندـش  هارمه  نادـنزرف و  تیبرترد  ینید  روما  هب  مامتها  تسا ,  دوخ 

هناخ دـننیبب ,  شیوخ  يونعم  یمـسج و  ياهزاینو  دوخ  هب  هجوتو  تبحم  زا  راشرـس  ار  هداوناخ  نوناک  رگا  اـم  نادـنزرف  تشاد .  دـهاوخ 
نیمه طابترارد  لوا  ماگ  هک  دوش  یم  داجیا  نیدـلاوو  نادـنزرف  نیب  یتفلاو  سنا  هاـگنآو  هداد  رارق  دوخ  هاـگهانپ  يواـم و  ار  هداوناـخو 

یبهذم ياهبمج  اب  وا  نداد  طابتراو  وا  تاهبش  تالاوئـس و  يارب  ندومنادیپ  بسانم  خساپ  ناوج و  ياهزاین  هب  هجوت  سپـس  تسا ,  هتکن 
وتب تنادنزرف  قح  دنیامرف (( :  یم  داجس (  ترضح  دش .  دهاوخ  هتـشادرب  وا  ییامنهار  تیادهرد و  يدعب  ياهماگ  یـشزرا ,  ناتـسود  و 

 , یتسه وا  حیحـص  تیبرت  بدا و  لوئـسم  وت  هک  ینادبو  تسا  وتب  هتـسباو  یگدنز  دـب  کینردو و  هدـمآدوجوب  وت  زا  وا  ینادـب  هکتـسنیا 
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ساسحا اب  ماوت  تدنزرف  تیبرترد  وت  راتفر  دیاب  ینک  شیرای  قحرماوا  زا  تعاطاردو  ینک  ییامنهار  گرزب  دـنوادخب  ار  وا  هک  یلوئـسم 
(2 (( . ) تسا رفیکو  باقع  قاقحتـسا  شراتفر  ءوسردو  تسا  روج  اـم  دـنزرف  تیبرت  نسحرد  دـنادب  هک  یـسک  راـتفر  دـشاب ,  تیلوئـسم 

هدافتـساو يزیر  همانرب  هلـصوحاب و  هک  داد  دـهاوخردام  ردـپ و  هب  ار  مزال  هزیگنا  ینید  ثحابم  رد  ًاصوصخ  دـنزرف  تیبرت  تیمها  كرد 
باتک هب  اهزاین  نآ  نیمات  ياههارو  ناوج  ياهزاین  اب  رتشیب  ییانشآ  تهج  دنشاب ,  قفوم  هار  نیارد  نارگید  هبرجتو  یمالسا  تاروتـسدزا 

لوقعلا فحت  ( 2  ) 53  / فسوی ( 1  . ) دینک هعجارم  یفسلف  راتفگ  بتک  يرس  زا  ناوج 

دنتسه ینس  رد  وا  ياه  هچب  یفرط  زا  و  دناوخ ، یمن  زامن  اما  دراد ، لوبق  ار  مالسا  نید  لوصا  ینابم و  یمامت  ًابیرقت  نم  کیدزن  ناگتـسب  زا  یکی 
ای تسا  رفاک  صخش  نیا  ایآ  مسرپب  متساوخ  یم  تسا . نارگن  لد  تحاران و  رایسب  تباب  نیا  زا  هناخ  ردام  دننک و  زامن  ندناوخ  هب  عورش  دیاب  هک 

شسرپ

رد وا  ياه  هچب  یفرط  زا  و  دـناوخ ، یمن  زامن  اما  دراد ، لوبق  ار  مالـسا  نید  لوصا  ینابم و  یماـمت  ًاـبیرقت  نم  کـیدزن  ناگتـسب  زا  یکی 
نیا ایآ  مسرپب  متساوخ  یم  تسا . نارگن  لد  تحاران و  رایسب  تباب  نیا  زا  هناخ  ردام  دننک و  زامن  ندناوخ  هب  عورش  دیاب  هک  دنتسه  ینس 

دناوخب زامن  وا  لباقم  رد  شرـسمه  دییوگب  دیهاوخب  رگا  درک ؟ هچ  دیاب  وا  داشرا  يارب  تسا و  ةالـصلا  كرات  طقف  ای  تسا  رفاک  صخش 
اما درک ؟ هچ  دـیاب  امـش  رظن  هب  دریگ . یم  هزور  هن  دـناوخ و  یم  زامن  هن  نانچمه  وا  اما  هدـش ، اهراک  نیا  ماـمت  دـهد ، تیمها  زاـمن  هب  اـی 
زین وا  تاداـقتعاریاس  رظن  زا  و  دـهدیمن ، ییاـهب  لزنم  رد  طـقف  هتبلا  مارح  لـالح و  هب  دـناوخ ، یمن  زاـمن  هک  تـسه  زین  يرگید  صخش 

نمـض رد  دشاب و  یم  درجم  زونه  صخـش  نیا  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  میدیـسرپن . یلاؤس  زین  ام  هدرکن  وگزاب  نوچ  میرادـن ، یقیقد  عالطا 
. دییامرف ییامنهار  ار  ام  مدنمشهاوخ  درک ؟ دیاب  هچ  امش  رظن  هب  تسین . ریذپتیلوؤسم  ًالصا  صخش  نیا 

خساپ

اب نانز  نادرم و  هک  میرازگـساپس  ار  ادخ  تسا . لیلجت  نیـسحت و  لباق  ناگتـسب ، ماوقا و  رگید  لابق  رد  امـش  دـهعت  تیلوؤسم و  ساسحا 
، نوگانوگ ياه  هنحـص  رد  نانآ  هنالوؤسم  هناهاگآ و  روضح  دوجو و  تکرب  هب  هک  دـنراد ، دوجو  هعماج  رد  يدـهعتم  نمؤم و  ناـمیا و 

ياـه هبنج  امـش و  لـصفم  لاؤس  صوصخ  رد  دریگ . یم  قنور  جاور و  مالـسا ، نیبـم  نید  شخب  تاـیح  یناروـن و  تاروتـسد  ماـکحا و 
تـسا یـسک  رفاک  مالـسا ، ياملع  نایب  ساسا  رب  ًالوا ، میناسر . یم  میهف  یمارگ و  زیزع و  رهاوخ  امـش  ضرع  هب  ار  یتاکن  نآ ، نوگانوگ 
ناونع هب  نآ ، راکنا  هب  یلو  دـناوخ ، یمن  زامن  هک  یـسک  نیاربانب  دزادرپب . نایرورـض  زا  یکی  راکنا  ای  لوسر و ، ...  ادـخ و  راـکنا  هب  هک 

ربارب رد  ًایناث ، تسا . صقاـن  فیعـض و  وا  رواـب  ناـمیا و  هکلب  دـنک . یمن  قدـص  وا  رب  رفک  مکح  دزادرپ ، یمن  نید ، تایرورـض  زا  یکی 
یم زامن  مینیبب  دارفا و  تـالاح  رد  میوشب  قیقد  میتسین  فظوم  اـم  زا  کـی  چـیه  هک  میوشب ، نئمطم  رگا  دـنناوخ ، یمن  زاـمن  هک  یناـسک 
یهن فورعمهبرما و  هفیظو  طقف  وا  ربارب  رد  ام  دـناوخ ، یمن  زامن  يدرف  هک  میدرک  لصاح  نانیمطا  یقیرط  ره  هب  رگا  یلو  هن ، ای  دـنناوخ 
هدمآ هطوبرم  بتک  رد  هک  دراد ، یـصاخ  تاررقم  طباوض و  طیارـش ، زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیناد  یم  ًامتحو  میراد . رکنم  زا 

زا یهن  فورعمهبرما و  هک  تسا  نیا  هدـش ، ناونع  زین  دـیلقت  راوگرزب  عجارم  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  هک  نآ ، طیارـش  نیرت  مهم  زا  و  تسا ؛
رمآ و رگا  یلو  دشاب . هتـشادن  يا  هدـسفم  مه  یهان  رمآ و  يارب  و  دوشب ، هداد  ریثأت  لامتحا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  بوجو  مکح  ینامز  رکنم 
، ًاثلاث دوش . یم  هتـشادرب  ناسنا  زا  بوجو  مکح  تشاد ، دـهاوخ  لابند  هب  يا  هدـسفم  شیارب  ای  درادـن ، يریثأت  یهن  رما و  دـناد  یم  یهان 
هب راداو  ار  وا  دهاوخیم  هک  نیا  هب  رهاظت  و  دهد ، ماجنا  ار  شدوخ  هفیظو  هکلب  دناوخب  زامن  زامن ، هب  وا  نداد  هجوت  لیلد  هب  هن  شرـسمه 

زامن و هکلب  دـنک  راداو  زامن  هب  ار  وا  دراد  دـصق  شرـسمه  دـنک  ساسحا  شرهوش  هک  دـنکن  راتفر  يا  هنوگ  هب  و  دـنکن ، مه  دـنکب  زاـمن 
هنوگ هب  دـنکن . یهاتوک  هنوگچیه  مه  شدوخ  يرـسمه  فیاظو  رد  تادابع ، ماجنا  رانک  رد  و  دـهد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  شدوخ  تادابع 
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شرسمه هب  یعرش  ییادخ و  فیلکت  هفیظو و  کی  ناونع  هب  هک  دنامهفب  شرهوش  هب  و  دزادرپب ، يرـسمه  يردام و  فیاظو  ماجنا  هب  يا 
دراد لامتحا  يدعب  عطاقمرد  دـهدب ، شیازفا  همئا (  و  ربمایپ ( ادـخ و  هب  تبـسن  ار  شرهوش  هقالع  قشع و  دـناوتب  رگا  دـنک . یم  تمدـخ 

جیورت يارب  لوا  ماگ  رد  شیپ ، نرق  مین  دـننامه  ریخا ، ياه  ههد  رد  هنافـسأتم  دـنکب . ادـیپ  شیارگ  تدابع  زامن و  هب  دوخبدوخ  شرهوش 
، نآ يابیز  ياه  هولج  و  ناماما ( و  ربمایپ ( یگدنز  مالسا و  خیرات  ادتبا  رگا  هکنآ  لاح  و  دوش ، یم  حرطم  مالسا  ماکحا  نداد  دای  مالـسا ،

رگا دوب . دهاوخ  رتتحار  رایـسب  نآ ، هب  لمع  ماکحا و  يریگارف  دعب ، هلحرم  رد  دنوشب ، گرزب  ياهتّیـصخش  نیا  قشاع  دارفا  و  دوش ، نایب 
زا اهیدب  ریاس  تبیغ و  ینیچ  نخـس  يرادرب ، هالک  یـشورف ، مک  يراتفردـب ، یلوقدـب ، ملظ ، غورد ، یتشز  تمرح و  نوچ  یمیهافم  ادـتبا 

ناراوگرزب نآ  هریـس  زا  یکاپ و ، ...  يوقت و  ناعونمه ، هب  تمدـخ  يراکادـف ، راثیا و  لثم  ییاهییابیز  و  دوشب ، نایب  همئا ( و  ربمایپ ( ةریس 
دارفا هاگآدوخان  روطب  دوشب ، حیرشت  نانآ  تادابع  تاجانم و  و  همئا ، ( كولـس  ریـس و  ینافرع و  ياه  هبنج  سپـس  و  دوشب ، نییبت  نایب و 

خیرات و زا  ییاهتیصخش  دارفا ، يارب  ناوتب  رگا  دراد . یمهم  رایسب  شقن  وگلا  دارفا ، رب  يراذگ  ریثأت  رد  تفای . دنهاوخ  شیارگ  مالـسا  هب 
ناـنآ اـب  هاوخاـنهاوخ  دـنریذپب ، ناـشدوخ  يدرف  يوـگلا  ناوـنع  هب  ار  ینید  ياـهوگلا  دارفا  و  درک ، یفرعم  وـگلا  ناوـنع  هب  رـضاح  رـصع 
ینامز بوجو  تمرح و  نایب  تسین . یفاک  نید  هب  شیارگ  يارب  ییاهنت  هب  بوجو ، تمرح و  ناـیب  اـما  دـش . دـنهاوخ  وسمه  گـنرمه و 

بوجو و و  ماکحا ، نایب  قاتشم  تروص ، نیا  رد  دوشب ؛ رادنید  يدرف  دهاوخب  و  دشاب ، هتشاد  نید  هب  رواب  نامیا و  درف  هک  تسا ، زاسراک 
یم ار  راکتسرد  دارفا  اب  یتسود  ای  دننک . افیا  شقن  وا  يونعم  لوحت  رد  دنناوت  یم  یلیخ  وا  کیدزن  ناتسود  نیاربانب  دوب . دهاوخ  تمرح 

نادنزرف ندرک  راداو  يارب  ًاعبار  دوش . تیاده  وس  نآ  هب  نامز  رورم  هب  ات  داد ، رارق  هداوناخ  یطابترا  همانرب  رد  میقتـسمریغ  تروصب  ناوت 
، بوخ رایسب  هتـسیاش و  روط  هب  دنناوت  یم  ناملعم  دنتـسه . هسردم  یتیبرت  ءایلوا  هسردم و  نوناک  شور ، هار و  نیرتهب  تدابع ، زامن و  هب 
وا زا  هدـش ، دراو  یتیبرت  ّیبرم  هسردـم و  قیرط  زا  دـیناوت  یم  دـننک . ضیرحت  بیغرت و  شزرا  اـب  سدـقم و  رما  نیا  هب  ار  نازومآ  شناد 

. دنک هنیداهن  نانآ  رد  تیبرت ، ياهـشور  زا  هدافتـسا  اب  و  یـضتقم ، وحن  هب  ار  زامن  تدابع و  نازومآ ، شناد  نآ  هب  هژیو  هجوت  اب  دـیهاوخب 
يدراوم زین  و  شرسمه ، تبحم  زاربا  قیرط  زا  دیراد ، وا  ندوب  ةالصلا  كرات  هب  نانیمطا  رگا  زین  دیا  هتشون  هک  يرگید  صخـش  دروم  رد 

ياهشزرا جیورت  رشن و  قیفوت  و  یبایماک ، تیقفوم و  يوزرآ  اب  دیـشاب . دنلبرـس  قفوم و  هار  نیا  رد  تسا  دیما  دییامن . مادقا  دش ، رکذ  هک 
هب رما  عافد و  لصف  دـیلقت ، راوگرزب  عجارم  هیلمع ، ياه  هلاسر  . 1 ذـخآم :  عبانم و  اعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سامتلا  نید . یلاعتم 

يرهطم دیهش  ینیسح ، تضهن  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رصنع  تیبرت ) ياهشور  ثحب  ) یتیبرت بتک  رکنم 2 . زا  یهن  فورعم و 

؟ دینک نایب  درادن  يریثأت  وا  رد  فورعم  هب  رما  هک  يدرف  يارب  درک ؟ یهن  مارح  ياهراک  زا  ار  يدرف  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دینک نایب  درادن  يریثأت  وا  رد  فورعم  هب  رما  هک  يدرف  يارب  درک ؟ یهن  مارح  ياهراک  زا  ار  يدرف  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

یلک ریـس  نیا  هتبلا  دباییم ; همادا  زاجم  ۀلحرم  نیرتتخـس  ات  دـشاب  مزال  هچنانچ  دوشیم و  عورـش  هلحرم  نیرتناسآ  زا  فورعم  هب  رما 
یطباوض هچ  تحت  هنوگچ و  تسیچ و  هیلوا  دروخرب  ياههویـش  هلحرم و  نیرتناـسآ  هکنیا  یلو  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

اهماغیپ و : " دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  یهاوخریخ  هلمج 1 . زا  دراد ، دوجو  یتایآ  هرابنیا  رد  میرک  نآرق  رد  درک ، عورش  دیاب  ار  راک  نیا 
صخـش هاوخریخ  دیاب  یهان  رمآ و  فارعا 68 )  . ) منیما یهاوخریخ  امـش  يارب  انامه  منکیم و  غالبا  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  ياـهتلاسر 

َیِه ِیتَّلِاب  مُْهلِد  َـ َو َج ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َّکِبَر  ِلِیبَس  ََیلِإ  ُْعدا  : " دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  نسحا  لادج  . 2 دشاب . هدنوش  تحیصن 
هرظانم لالدتـسا و  تسا  رتوکین  هک  یقیرط  هب  نآ  اب  نک و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردـنا  تمکح و  اـب  لحن 125 ) ... ;  ) ُنَسْحَأ
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هک تسا  یتروص  رد  نسحا  لادج  تساهناسنا  فطاوع  زا  هدافتسا  وکین ، هظعوم  لالدتـسا و  قطنم و  شناد و  يانعم  هب  تمکح  ... امن "
نخس رد  تبالص  . 3 دوش . زیهرپ  ریقحت و ... نیهوت  تراـسج  هنوگره  زا  دـنک و  تموکح  نآ  رب  یتسار  قدـص و  تناـما و  تلادـع  قح 

ناتدوخ دـینکیم و  رما  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  لعف  لوق و  قباطت  . 4 دشاب . عطاق  دوخ  نخـس  رد  دیاب  یهان  رمآ و 
ياهدومنهر . 5 دـشاب . مه  قباـطم  دـیاب  یهاـن  رمآ و  لـعف  لوق و  سپ  هرقب 44 ) ]... "  ) دـینکیم كرت  ار  نآ  دوخ   [ دـینکیم شوـمارف  ار 

یهاگآ هک  دناهدیسر  نآ  ياهدربهار  یگنوگچ و  شرورپ و  تیاده و  هنیمز  رد  یتاکن  هب  هبرجت  زا  هدافتسا  اب  ناسانشناور  یسانشناور 
ار شزرو و ... سرد  قالخا  زا  یتبثم  تاکن  ناوتیم  تحیصن  دروخرب و  زا  لبق  تسا  رثؤم  بطاخم  تیصخش  میرکت  دربشیپ  رد  اهنآ  زا 

حطـس ای  یملع و  هبتر  رد  ًالثم   ) یتیـصخش نینچ  هک  داد  رکذـت  هاـگنآ  درک ; دـیجمت  نآ  رطاـخ  هب  ار  يو  دروآ و  ناـبز  هب  بطاـخم  زا 
ص 35ـ48 نارگید ج 3 ، يزاریش و  مراکم  هللاۀیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك  دوش و (... بکترم  ار  يدنسپان  راک  نینچ  تسین  هتـسیاش  یـشزرو 

همه رب  تاـمرحم  كرت  بجاو و  روـما  ماـجنا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسا  رظن  زا  ۀیمالـسالا )  بـتکلاراد  ص 37 ، ج 4 ، و 
رما بوجو  ًانمض  تسا  بحتسم  تاهورکم  كرت  بحتسم و  روما  ماجنا  رد  تسا و  بجاو  نآ ـ  طباوض  طیارـش و  ساسا  رب  ناناملـسم ـ 
یناج ةدسفم  مدـع  ریثأت 3 ـ لاـمتحا  یهاـن 2 ـ رمآ و  طـسوت  رکنم  فورعم و  تخانـش  1 ـ دراد : طرـش  راـهچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب 

ـ  هلئسم 2786 ینیمخ  ماما  لئاسملاحیضوت  لئاسر  هانگ ر.ك  رب  رارصا  رب  راکهانگ  میمصت  نینمؤم 4 ـ رگید  رمآ و  يارب  یلام  یضرع و 
. ( 2825

تسیچ دنکیمن  ییانتعا  یلو  میدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یسک  هب  تبسن  ام  ۀفیظو 

شسرپ

تسیچ دنکیمن  ییانتعا  یلو  میدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یسک  هب  تبسن  ام  ۀفیظو 

خساپ

یلک ریـس  نیا  هتبلا  دباییم ; همادا  زاجم  ۀلحرم  نیرتتخـس  ات  دـشاب  مزال  هچنانچ  دوشیم و  عورـش  هلحرم  نیرتناسآ  زا  فورعم  هب  رما 
یطباوض هچ  تحت  هنوگچ و  تسیچ و  هیلوا  دروخرب  ياههویـش  هلحرم و  نیرتناـسآ  هکنیا  یلو  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

اهماغیپ و : " دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  یهاوخریخ  هلمج 1 . زا  دراد ، دوجو  یتایآ  هرابنیا  رد  میرک  نآرق  رد  درک ، عورش  دیاب  ار  راک  نیا 
صخـش هاوخریخ  دیاب  یهان  رمآ و  فارعا 68 )  . ) منیما یهاوخریخ  امـش  يارب  انامه  منکیم و  غالبا  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  ياـهتلاسر 

َیِه ِیتَّلِاب  مُْهلِد  َـ َو َج ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َّکِبَر  ِلِیبَس  ََیلِإ  ُْعدا  : " دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  نسحا  لادج  . 2 دشاب . هدنوش  تحیصن 
هرظانم لالدتـسا و  تسا  رتوکین  هک  یقیرط  هب  نآ  اب  نک و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردـنا  تمکح و  اـب  لحن 125 ) ... ;  ) ُنَسْحَأ

هک تسا  یتروص  رد  نسحا  لادج  تساهناسنا  فطاوع  زا  هدافتسا  وکین ، هظعوم  لالدتـسا و  قطنم و  شناد و  يانعم  هب  تمکح  ... امن "
نخس رد  تبالص  . 3 دوش . زیهرپ  ریقحت و ... نیهوت  تراـسج  هنوگره  زا  دـنک و  تموکح  نآ  رب  یتسار  قدـص و  تناـما و  تلادـع  قح 

ناتدوخ دـینکیم و  رما  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  لعف  لوق و  قباطت  . 4 دشاب . عطاق  دوخ  نخـس  رد  دیاب  یهان  رمآ و 
ياهدومنهر . 5 دـشاب . مه  قباـطم  دـیاب  یهاـن  رمآ و  لـعف  لوق و  سپ  هرقب 44 ) ]... "  ) دـینکیم كرت  ار  نآ  دوخ   [ دـینکیم شوـمارف  ار 

یهاگآ هک  دناهدیسر  نآ  ياهدربهار  یگنوگچ و  شرورپ و  تیاده و  هنیمز  رد  یتاکن  هب  هبرجت  زا  هدافتسا  اب  ناسانشناور  یسانشناور 
ار شزرو و ... سرد  قالخا  زا  یتبثم  تاکن  ناوتیم  تحیصن  دروخرب و  زا  لبق  تسا  رثؤم  بطاخم  تیصخش  میرکت  دربشیپ  رد  اهنآ  زا 

حطـس ای  یملع و  هبتر  رد  ًالثم   ) یتیـصخش نینچ  هک  داد  رکذـت  هاـگنآ  درک ; دـیجمت  نآ  رطاـخ  هب  ار  يو  دروآ و  ناـبز  هب  بطاـخم  زا 
ص 35ـ48 و نارگید ج 3 ، يزاریش و  مراکم  هللاۀیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك  ...) دوش و بکترم  ار  يدنسپان  راک  نینچ  تسین  هتسیاش  یشزرو 
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همه رب  تاـمرحم  كرت  بـجاو و  روـما  ماـجنا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  مالـسا  رظن  زا  ۀیمالــسالا )  بـتکلاراد  ص 37 ، ج 4 ،
رما بوجو  ًانمض  تسا  بحتسم  تاهورکم  كرت  بحتسم و  روما  ماجنا  رد  تسا و  بجاو  نآ ـ  طباوض  طیارـش و  ساسا  رب  ناناملـسم ـ 

هک ینادیم  رگا  نیاربانب  ریثأت ، لامتحا  یهان 2 ـ رمآ و  طسوت  رکنم  فورعم و  تخانـش  1 ـ دراد : طرـش  راهچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
یـضرع و یناج  ةدسفم  مدع  3 ـ دوب . دـهاوخن  بجاو  تروص  نیا  رد  درادـن ، يریثأت  چـیه  وا  رد  دـنکیمن و  وت  نخـس  هب  ییانتعا  فرط 

.( 2825 هلئسم 2786 ـ  ینیمخ  ماما  لئاسملاحیضوت  لئاسر  هانگ ر.ك  رب  رارصا  رب  راکهانگ  میمصت  نینمؤم 4 ـ رگید  رمآ و  يارب  یلام 

رد یسک  رگا  دنرادن . يراک  اههناخ  نآ  هب  ناماما  دشاب ، لذتبم  ياهگنهآ  هنارت و  ياهراون  هک  ياهناخ  رد  ماهدینـش  ماهدناوخ و  هک  هنوگ  نامه 
یهن ا فورعم و  هب  رما  تسا و  ندرک  شوگ  هنارت  لها  هداوناخ  لها  زا  یکی  یلو  درادن ، لئاسم  نیا  هب  ياهقالع  چیه  هک  دنکیم  یگدنز  یطیحم 

شسرپ

رگا دنرادن . يراک  اههناخ  نآ  هب  ناماما  دشاب ، لذـتبم  ياهگنهآ  هنارت و  ياهراون  هک  ياهناخ  رد  ماهدینـش  ماهدـناوخ و  هک  هنوگ  نامه 
رما تسا و  ندرک  شوگ  هنارت  لها  هداوناخ  لها  زا  یکی  یلو  درادن ، لئاسم  نیا  هب  ياهقالع  چیه  هک  دنکیم  یگدنز  یطیحم  رد  یـسک 

تسیچ دنکیم  یگدنز  ياهداوناخ  نینچ  رد  هک  يدرف  ۀفیظو  دییامرفب  ًافطل  درادن ; رثا  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

خساپ

یخربرد یهلا  دای  اـی  دـشاب و  هاـنگ  هناـخ  رد  هک  تهج  نیا  زا  هژیو  هب  تسا  هدـش  هتفگ  یبلاـج  قیاـقح  همئا  تاـیاور  رد  هناـخ   " ةراـبرد
یـسربط قالخالا  مراکم   ) تسا هدش  یفرعم  هدنز  دوشب ، ادـخ  دای  نآ  رد  هک  ياهناخ  هدرم و  دوشن ، ادـخ  دای  نآ  رد  هک  ياهناخ  تایاور 

تایح و كـالم  دـنراد و  هدـنز  هدرم و  ادـخ  دزن  مه  اـههناخ  هک  دـهدیم  ناـشن  تیاور  نیا  یـضر )  فیرـش  تاروشنم  رـشن  ص 311 ،
نامـسآ لها  يارب  دوشیم ، هدـناوخ  بش  زامن   " نآ رد  هک  ياهناخ   " تسا هدـمآ  زین  يرگید  تیاور  رد  تسادـخ  دای  اهنآ  رد  یگدـنز 

ۀعبطم رشن  ص 136 ، یئاسحا ج 1 ، روهمج  یبا  نبا  یلائللا  یلاوع  .") دنـشخردیم نیمز  لها  يارب  ناگراتـس  هک  نآ  دننام  دـشخردیم ،
هناخ کی  یکیدزن  يرود و  رایعم  كالم و  هصالخ  تسا  هدش  دراو  یفورعم   " ره بش  زامن  ياج  هب  يرگید  تیاور  رد  و  أدهشلا ). دیس 

زا دشاب ، هانگ  نا  رد  هک  ياهناخ  ینعی  تسا  یهلا  تعاطا  هانگ و  نامسآ  لها  ناگتشرف و  نیموصعم و  همئا  یهلا و  تاهجوت  تایانع و  زا 
ساسا رب  لاعتم  دنوادخ  زا  ناسنا  یکیدزن  يرود و  هتبلا  دوشیم ; عقاو  تیانع  دروم  دـشاب ، ادـخ  دای  نآ  رد  هک  ياهناخ  دـتفایم و  مشچ 

زا معا  دوخ ، طیحم  حالصا  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  تسا  فظوم  ناسنا  دنچ  ره  دروخیم ; مقر  شدوخ  یـصخش  ياهراتفر 
میراد ياهژیو  تیلوئـسم  دوخ ، ناکیدزن  هب  تبـسن  هک  میمهفیم  میرک  نآرق  یهلا  تایآ  زا  ام  یلو  دـنک ، مادـقا  هرادا و ... هسردـم  هناـخ 

ةداوناخ دوخ و  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناـسک  يا  میرحت 6 )  ) ةَراَجِْحلا َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  اًراـَن  ْمُکِیلْهَأ  َو  ْمُکَـسُفنَأ  ْاَُّوق  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ََّـ "َی
يرکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀـفیظو  زا  ریغ  ّتیلوئـسم  نیا  دـیراد ". هگن  تساهگنـس  اـهناسنا و  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  شیوـخ 

ظفح مّنهج  شتآ  زا  ار  اهنآ  دینک  شالت  دیامرفیم  ناکیدزن  دروم  رد  ایوگ  درادـن ; ناکیدزن  هب  یـصاصتخا  تسا و  یناگمه  هک  تسا 
دیاب دوخ  ةداوناخ  لها  ناکیدزن و  ةرابرد  امـش  سپ  يرگید  حیحـص  ۀلیـسو  ره  اب  ای  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هچ  لاـح  دـینک ;

هانگ ۀـطرو  زا  ات  دـینک  کمک  اهنآ  هب  دـیریگ و  راک  هب  هریغ  ناسحا و  سامتلا و  تحیـصن و  اب  دـنچ  ره  ار ، دوخ  شالت  یعـس و  تیاهن 
ـ  نارگید زا  امـش  باسح  دشن ، حالـصا  تهج  ره  هب  طیحم  دیدرکن و  ادیپ  ار  دوخ  طیحم  حالـصا  قیفوت  رگا  ماجنارـس  یلو  دنیآ ، نوریب 
نآ نانکاس  هک  دندرک  یگدنز  ییاهطیحم  رد  دوخ  كدنا  نارای  اب  هک  یهلا  ناربمایپ  زا  يرایسب  دننام  دوشیم ، ادج  لاعتم ـ  دنوادخ  دزن 

. دندادن حالصا  هب  نت  زگره 
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تابجوم ام  لمع  نیا  مهو  مییامن  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  مهات  مینک  هچ  یعامتجاو  یـسایس  طیارـشو  یگنهرف  مجاهت  تیعـضو  هب  هجوتاـب 
؟ دزاسن مهارف  ار  نارگید  یتحاران 

شسرپ

ام لمع  نیا  مهو  مییامن  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  مهات  مینک  هچ  یعامتجاو  یـسایس  طیارـشو  یگنهرف  مجاـهت  تیعـضو  هب  هجوتاـب 
؟ دزاسن مهارف  ار  نارگید  یتحاران  تابجوم 

خساپ

نم هک  دیامن  اعداو  دنک  خاروس  یتشک  رد  ار  دوخ  ياج  دهاوخب  یسک  رگا  هتسشن  یتشک  رد  هک  دنتـسه  یتعامج  دننام  هعماج  رد  مدرم 
راثآ هک  ییاجنآ  زا  دننک ؟  اشامتو  دننیـشنب  تکاس  دنناوت  یم  نارگید  ایآ  منک  یم  خاروس  ار  دوخ  ياج  طقفو  مرادـن  يراک  نارگید  هب 

تـسا رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  نامه  هک  یلم  تراظن  نیا  زا  دیابنو  دوش  یمن  دودحم  دارفا  دوخ  هب  اهنت  یعامتجا  فالخ  کی  ءوس 
ییاه هنیزه  يرـس  کی  تخادرپ  مزلتـسم  مه  نآ  ماجناو  تسا  تاـبجاو  زا  یکی  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هبرما  دـیدرت  نودـب  دـش ،  لـفاغ 

زا یـضعب  رد  یعامتجا  درکراک  ظاـحلب  نآ  ј هدیـسر ا تاـیاور  تاـیآ و  رب  اـنبو  دریگ  یم  ماـجنا  رگید  تاـبجاو  ریاـس  يارب  هک  تسا 
ادخ صالخا  قبط  رد  ار  شزیزع  ناج  هضیرف  نیا  يایحا  يارب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  يدـح  هب  تسا  رتشیب  تابجاو  هیقب  زا  بتارم  هب  عقاوم 

زا فورعم  تخانش  نوچمه  سدقم  عرـش  رد  هک  تسا  يا  هژیو  طیارـش  ياراد  بجاو  نیا  ماجنا  مینادب  هک  تسا  مهم  هچنآ  اما  دنک . یم 
. تسا هدیدرگ  نایب  دراوم 000  یخرب  رد  یلامو  یناج  نایزو  ررض  دوبن  یطاخ ،  صخـش  يوس  زا  نآرارکت  لامتحا  ریثأت  لامتحا  رکنم ، 

یگنهرف يداـصتقا ،  یـسایس ،  یعاـمتجا ،  دـسافم  زا  یخرب  ندودز  هک  تشاد  رود  رطاـخ  زا  دـیابن  طیارـش ،  ندوـب  مهارف  زا  سپ  لاـح 
روظنم نیمه  هب  هک  بسانم  راکو  زاس  اب  هک  تسا  تموکح  نیاو  تسا  جراخ  درف  هطیح  زا  هک  تسا  يوق  مجـسنم و  تالیکـشت  دـنمزاین 

ربهر رتفد  اب  هبتاکمو  هرکاذم  قیرط  زا  دیاب  دشابن  یبوخو  مجـسنم  تالیکـشت  نینچ  هچنانچو  دریگب . ار  دسافم  يولج  دـنا  هدـمآ  دوجوب 
دیلقت عجارم  لحم و  تعامج  ماما  دجـسم ،  اب  دنویپ  دومن .  مادقا  نآ  ندرک  نک  هشیر  تهج  زوسلد  تالیکـشت  جیـسب و  بالقنا ،  مظعم 

یصخش هدودحم  دحرد  هک  مه  دسافمو  رکنم  رهاظم  زا  یخرب  اما  تسا  یعامتجا  دسافم  اب  هلباقم  ياههاگیاپ  نیرتبـسانمو  نیرتهب  زا  زین 
تسا مهم  هچنآ  تخادرپ . هضیرف  نیا  يادا  هب  دیاب  کیتکاتو  شور  نیرت  حلصا  باختنا  ابو  نآ  طیارش  تیاعر  اب  کش  نودب  تسا  دارفا 
نیمهو تسا  ینابز  یناسل و  رکذت  بجاو  نیا  ماجنا  رد  مه  ماگ  نیلواودشاب  هتـشاد  يرثؤم  شقن  دـناوت  یم  هک  تسا  رکذـتو  نایب  هوحن 

تهج دـننک  یم  یعـس  تسا  هاوخریخو  هدـنهد  رادـشه  رکذـتم و  هرهچ  کی  ناسنا  هرهچ  هک  دـننادب  یلاباالو  لفاغ  راـکاطخ ،  دارفا  هک 
ماجنا هویـش  نیرتهب  هبو  يزوسلد  دصقاب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رگاو  دنیامنب  ار  فورعم  تیاعر  یتارکذت  نینچ  زا  ندـنام  نوصم 

رمآ هک  دیمهف  دنهاوخ  دوز  ای  ریدو  دوب  دهاوخن  مهم  نادنچ  نانا  یتحارانو  دارفا  ینارگن  مهو  تشاد  دهاوخ  ریثأت  مه  کش  نودـب  دوش 
ماجنا هلحرم  هلحرم  دـیاب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  طیارـش  دـنا . هتـشادن  رظندـم  ار  يدارفا  نینچ  ریخ  زج  رکنم  زا  یهاـنو  فورعم  هب 

سپـسو هتفگ  ار  راکفالخ  یـصخش  توق  طاقن  لوا  هک  وحن  نیا  هب  هنازوسلد  راتفگ  شوخ و  نایباب  تشز 2- راک  زا  یبلق  رفنت  -1 دریذپ :
اب ار  رکنم  لئاسمو  -3 ددرگ . توق  هب  لیدبتو  دورب  نیب  زا  فعض  هطقن  هک  تسا  نیا  نامروظنم  هک  مینک  نایب  يروج  ار  نآ  فعض  طاقن 
هک میوش  یم  رکذتم  نمضرد  دـیدهت و000  هب  یهاگو  دـنت  تاملک  اب  مراهچو  ندرک  رهق  موس  هلحرم  مینک و  رود  وا  زا  لیحلا  فئاـطل 
مه کـتک  اـیو  مانـشد  رگا  یتحو  دـیوش  تحاراـن  دـیابن  امـش  اـما  دوشیم .  تحاراـن  لـباقم  فرط  ًـالومعم  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما 

تراظن دـییامن : هعجارم  ریز  عبانم  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  تسا . هتفرگ  ماجناو  تعاـطا  یهلا  رماو  بجاو  هک  دوب  لاحـشوخ  دـیاب  دـیدروخ 
. یمالسا تاغیلبت  رتفد  ناتسبات 1371 ،  يدابآ ،  نسح  هداز  یلع  مساقلاوبا  هتشون  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  ای  یلم 
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ۀفیظو هچ  ام  تسیچ و  مییامنیم  هدـهاشم  رازاب  هچوک و  رد  باجح  دـب  شیارآ و  اب  هک  ینارتخد  رکنم  زا  یهن  تهج  بسانم  شور  دـییامرفب  ًافطل 
؟  میراد یعرش 

هراشا

؟  میامن لمع  شور  هچ  هب  دنتسه  یئوگ  کلتم  لوغشم  نارتخد  رب  رود و  هکینارسپ  اب  دروخرب  رد  دییامرفب  ًافطل 

شسرپ

هچ ام  تسیچ و  مییامنیم  هدهاشم  رازاب  هچوک و  رد  باجح  دب  شیارآ و  اب  هک  ینارتخد  رکنم  زا  یهن  تهج  بسانم  شور  دییامرفب  ًافطل 
؟  میامن لمع  شور  هچ  هب  دنتسه  یئوگ  کلتم  لوغشم  نارتخد  رب  رود و  هکینارسپ  اب  دروخرب  رد  دییامرفب  ًافطل  میراد ؟  یعرش  ۀفیظو 

خساپ

لمع باکترا  نیح  رتمک  تسا و  ساسح  فیرظ و  یلیخ  اذل  تسا  ناتسریبد  عطقم  لثم  غولب  لئاوا  یناوجون  سرد  ًابلاغ  اهراتفر  عون  نیا 
نیا بلغا  یلو  دـنک  رثا  فرط  راـتفر ي  یحور و  بناوج  ظاـحل  اـب  صوصخم  ۀـقیرط  یـصاخ و  طئارـش  اـب  تسا  نکمم  هتبلا  دراد ،  رثا 
تیل وئسم  - 2 درک .  دزشوگ  اهنآ  هب  ار  لامع  نیا ا  یتشز  حبق و  -1 درک .  رکذتم  ار  اهنآ  روما  هب  شمارآ  تقافر و  طیارش  رد  دیاب  دراوم 
مدرم سیماون  تمارک  تمرح و  ظفح  هب  قیوشت  هفطاع و  کیرحت  هار  زا  - 3 درک .  يروآ  دای  وا  هب  ار  وا  يدوجو  رهوگ  تفارش  ناسنا و 

دراد ار  يونعم  تاکرب  ریخ و  فورعم  هب  رمآ  يارب  درکن  مه  یلمع  رثا  یتح  يداد  رکذت  دوب و  بسانم  طیارـش  اب  رگا  هتبلا  رکذـت : درک . 
رمآ يارب  هدـسفم  ای  رطخ  یه 3 - دـب  رثا  لامتحا  - 2 دسانـشب .  ار  یهن  رما و  قیداـصم  دراوم و  -1 دراد .  طرـش  دـنچ  یهن  رم و  دوخ ا  و 

رکنملا نع  نوهنت  فورعمل و  اب  نورم  أتل  ساّنلا  تجرخا  ًهما  ریخ  متنکل  دراد )  رطخ  رادقم  رکنم و  دروم  هب  یگتـسب  هتبلا  دشاب (  هتـشادن 
دیدرک مایق  رشب  حالصا  يارب  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امش 

. درک راتفر  دیاب  هنوگچ  نیقفانم  اب 

شسرپ

. درک راتفر  دیاب  هنوگچ  نیقفانم  اب 

خساپ

فورعم و هب  رما  دـیاب  زین  قفانم  صخـش  لابق  رد  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نمؤم  کـی  هفیظو  يراـکهنگ  هاـنگ و  ره  لاـبق  رد 
صخش هب  ار  قح  مینک  یعـس  دیاب  لوا  رکنم : فورعم و  ندناسانـش  . 1 زا : دـنترابع  هک  دومن  ارجا  نآ  طیارـش  تیاعر  اـب  ار  رکنم  زا  یهن 

راک یتشز  قفانم  رگا  قافن : يدب  حـبق و  نییبت  . 2 دشاب . عالطا  یب  دوخ  راک  تقیقح  زا  قفانم  صخش  تسا  نکمم  میناسانـشب -  راکهنگ 
وا زا  ندش  تحاران  . 4 وا . اب  ندشن  یمیمص  نتفرگن و  لیوحت  . 3 درادرب . تسد  تشز  لمع  نیا  زا  یتحار  هب  تسا  نکمم  دمهفب  ار  دوخ 

دعب هلحرم  يارجا  هب  زاجم  دـش  حالـصا  صخـش  نآ  هلحرم  ره  رد  رگا  و  نینمؤم . نیملـسم و  هعماـج  زا  وا  درط  . 5 یتحاراـن . نیا  زاربا  و 
. میتسین

ار وا  ناوت  یم  هنوگچ  دـییوگب  افطل  هداد *  رارق  راشف  تحت  شا  یئوگروز  اب  ار  نامردام  تدـشب  مردـپ  تسا  مکاح  يرالاس  درم  ام  هناـخ  رد 
؟ درک ییامنهار 
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شسرپ

وا ناوت  یم  هنوگچ  دییوگب  افطل  هداد *  رارق  راشف  تحت  شا  یئوگروز  اب  ار  نامردام  تدشب  مردپ  تسا  مکاح  يرالاس  درم  ام  هناخ  رد 
؟ درک ییامنهار  ار 

خساپ

دوخ راک  يارب  فرط  ره  هک  اسب  هچ  تسین ؛ یناسآ  راک  رود  هار  زا  ناتردام  ردـپ و  شقن  امـش و  یگداوناخ  یگدـنز  دروم  رد  تواـضق 
عـضاوم رب  فرط  ود  رگا  هک  ارچ  تسا  ياهدیدنـسپ  شور  يرابدرب ) ربص و   ) امـش ردام  شور  تروص  ره  رد  یلو  دـشاب . هتـشاد  یلیـالد 

رد ار  ردام  شور  زین  امـش  دش . دهاوخ  رتنوزفا  یگدـنز  یمارآان  تالـضعم و  هکلب  دوشیمن  لح  یلکـشم  اهنت  هن  دـنزرو ، رارـصا  دوخ 
رد امش  شقن  دیهد . رکذت  وا  هب  ار  مزال  دراوم  دنراد  ذوفن  ردپ  يور  هک  یصاخشا  طسوت  بسانم و  هار  زا  دینک  یعـس  هتبلا  دیریگ . شیپ 

دنوادـخ هب  زیچ ، ره  زا  شیپ  - 1 دیشاب : هتـشاد  رظن  دم  زین  ار  ریز  ياههیـصوت  دشاب . هداوناخ  هب  شخبشمارآ  شقن  یتسیاب  رـضاح  لاح 
تناتم و ربص ، هدـش  رکذ  ياهيراجنهان  ربارب  رد  دیـشوکب  هراومه  - 2 دییوج . ددم  لکـشم  لح  رد  وا  زا  هتـسویپ  هدومن و  لکوت  گرزب 

رگا امش  ردام  هژیو  هب  دییامن ، قیوشت  ياهویـش  نینچ  هب  زین  ار  هداوناخ  ياضعا  رگید  دیـشاب و  هتـشاد  یقطنم  هفطاع و  رهمرپ و  يدروخرب 
رییغت ار  ناتردـپ  نشخ  دـنت و  شور  ینـالوط ، تدـم  رد  هتبلا  جـیردت ، هب  دـشاب  هتـشاد  زیمآتـبحم  یلمعلا  سکع  یتـنوشخ  ره  ربارب  رد 

زا رگا  ًـالثم  دورب ؛ نـیب  زا  دوـش ، یم  ناتردــپ  تینابــصع  یتحاراـن و  بجوـم  هناـخ  رد  هـک  یلماوـع  دــینک  شــشوک  - 3 داد . دـهاوخ 
وا يارب  ار  هناخ  طـیحم  دـیربب و  نیب  زا  ار  اـهنآ  ناـکمالا  یتح  دوشیم ، تحاراـن  اههتـساوخ  یخرب  اـی  ادـص  رـس و  هناـخ ، ياـهیمظنیب 
نآ دیـشوکب  سپـس  تسا ، ییاههنیمز  هچ  رد  نارگید  ياهتلاخد  هک  دـینک  یـسررب  - 4 دـینک . ینتـشاد  تسود  شخبمارآ و  یهاگیاج 
هک دراد  دوـجو  ناتردـپ  ناتـسود  اـی  ناگتـسب  ناـکیدزن ، رد  ياهدـیمهف  گرزب و  دارفا  هـک  یتروـص  رد  - 5 دـیربب . نیب  زا  ار  اـه  هـنیمز 

دراوم رد  هنامیکح ، ياهویـش  تناما و  ظفح  اب  هک  دیهاوخب  هداهن و  نایم  رد  وا  اب  ار  تالکـشم  دتفایم  دـیفم  امـش  ردـپ  هب  شیاههیـصوت 
تسامش و ردپ  وا  لاح  ره  هب  دیامن . هاگآ  دوخ  دنسپان  تامادقا  اهراک و  هب  دهدب و  امش  ردپ  هب  ار  مزال  ياهدومنهر  اهزردنا و  یـضتقم 

ناتردـپ راتفر  رییغت  ياربیبسانم  يوگلا  دـیناوتیم  دوخ ، يراتفرکین  قالخا و  اب  امـش  دـینک . ضوع  وا  هب  تبـسن  ار  دوخ  دـید  دـیاب  امش 
راک هجیتن  لیامت  تروص  رد  دهد . ماجنا  دناوتیم  یگدنز  رد  دهاوخب  هچ  ره  درم  هتفگن  هاگچیه  مالـسا  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  دیـشاب .

. دینک هبتاکم  ام  اب  ار 

؟  تسیچ هاگشناد  رد  تارکنم  ربارب  رد  ناسنا  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ هاگشناد  رد  تارکنم  ربارب  رد  ناسنا  هفیظو 

خساپ

نـشور يرگنـشور و  ، دراد ترورـض  هچنآ  امـش  دروـم  رد  یلو  تسا ، بجاو  ریثأـت  لاـمتحا  تروـص  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
ار یمدآ  لذتبم  ياههنارت  هک  نیا  حیضوت  و  دارفا ، يور  رب  يدرف  ییانبریز و  راک  اب  دینک  یعس  دیاب  تساهنآ . يارب  ماکحا  هفسلف  نتخاس 

هدامآ یهلا  ماکحا  شریذـپ  يارب  ار  نانآ  ، دراذـگیم یمدآ  شنیب  قالخا و  ناور و  رد  هک  یتاریثأـت  ریاـس  زین  دـنکیمن و  توعد  ریخ  هب 
تیاعر رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دشاب . امـش  راکددم  رای و  هار  نیا  رد  دنوادخ  دینک .
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نآ عطق  ای  طابترا و  ندرک  مک  هچ  نانچ  دشن ، عقاو  رثؤم  اههار  نیا  رگا  درک و  ییامنهار  داشرا  تحیصنو و  راتفگ  اب  دیاب  ادتبا  رد  دوش .
دیهد عالطا  هاگـشناد  لوؤسم  تاـماقم  هب  ار  بتارم  دـیناوتیم  دـشن ، عقاو  رثؤم  کـی  چـیه  هچ  ناـنچ  دوش و  مادـقا  هارنآ  زا  دـشاب ، رثؤم 

. دوشیم طقاس  امش  زا  فیلکت  دوبن ، نکمم  روما  نیا  زا  کی  چیه  رگا  دننک و  يریگولج  ناشدوخات 

؟  میراد يا  هفیظو  هچ  یعامتجا  تافارحنا  ربارب  رد 

شسرپ

؟  میراد يا  هفیظو  هچ  یعامتجا  تافارحنا  ربارب  رد 

خساپ

یمالـسا زادـنا  مشچرد  دـناهتخاس . حرطم  یعامتجا  تاـفارحنا  هب  تبـسن  ار  دارفا  تیلوؤسم  تیعطاـق  تحارـص و  اـب  ینید  ربتعم  صوصن 
هب سک  ره  تسا و  توافتم  دارفا  تیلوؤسم  اتـسار  نیا  رد  هتبلا  تسا . نکممان  یناگمه  تیلوؤسم  نودـب  ملاس  هعماـج  ياـقب  شیادـیپ و 

نیا تسام . هعماج  ینونک  تالضعم  زا  یباجحدب  هلأسم  تسا . لوؤسم  دراد  رارق  نآ  رد  هک  ياهژیو  طیارـش  اهشناد و  اهییاناوت  بسانت 
زا دراد . یلخاد  تانایرج  زا  یخرب  ییوسمه  برغ و  تاغیلبت  زین  يولهپ و  سوحنم  هلسلس  تموکح  نرق  مین  دودح  رد  هشیر  راتفر  هنوگ 

یتسرپتوهـشو اـهنآ  زا  هناروـکروک  دـیلقت  و  برغ ، ربارب  رد  یگتخاـبدوخ  هنافـسأتم  میرذـگب ، هک  هلأـسم  یخیراـت  هـشیر  اههتـشذگ و 
: درک مادقا  نآ  حالـصا  هب  قیرط  ود  زا  دیاب  نونکا  دیاهدرک . هئارا  ار  نآ  زا  ییاههشوگ  امـش  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  یتیعـضو  ًاعومجم 

هلوقم ود  نیا  زا  کی  ره  یکیزیف . راتفر  لرتنک  ینوناق و  راک  ب ) ددرگ . رهاظ  دعب  ياهههد  رد  نآ  جـیاتن  هک  یگنهرف  يداینب  راک  فلا )
ار يدـنچ  تاکن  هطبار  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  هنوراو  ریثأت  تسکـش و  هب  رجنم  ًاتیاهن  دوب و  دـهاوخن  هدـیاف  دـیفم  يرگید  یهارمه  نودـب 

تلم يارب  بالقنا  هنارکـش  هب  هک  یتبثم  ياههبنج  هب  هکلب  دـینکن ، رکف  عامتجا  یفنم  داـعبا  تالـضعم و  هب  اـهنت  فلا ) میوشیم : روآداـی 
. تشاددیهاوخ يرگید  شرگن  دینک  هسیاقم  نآ  زا  لبق  نارود  اب  ار  بالقنا  زا  سپ  نارود  دیناوتب  امـش  رگا  دیـشیدنیب . زین  هدـمآ  شیپام 

تلاح نیا  دوخ  نوچ  دیزاس ، روهطوغ  هودنا  مغ و  رد  ار  دوخ  هک  دیوش  تحاران  نانچنآ  یعامتجا  تالضعم  زا  دیابن  نیا  رب  هوالع  ب ) 
تحاران تدش  هب  مدرم  نامیامدع  عامتجا و  یناماسبان  هرابرد  (ص ) مرکا یبن  دوب . دـهاوخ  امـش  لماکت  هار  ّدـس  راک و  يدـنک  ثعاب  زین 

ار نآرق  نیا  ام  اربمایپ  یقشتل ؛»  نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط  دیامرفیم « : هداد و  يرادلد  ار  شترـضح  ناحبـس  يادخ  هک  نیا  ات  دندشیم 
کّلعل دیامرفیم « : زین  و  هیآ 1 ) هط ، ) ینکفیب تقـشم  جنر و  هب  ار  دوخ  مدرم  نیا  شیارگ  مدع  رفک و  رطاخ  هب  هک  میداتـسرفن  نیا  يارب 

، ءارعـش ) ینک كاله  ار  دوخ  مدرم  نیا  ینامیایب  مغ  زا  هک  یقلخ  نیا  هشیدنا  رد  نانچ  وت  لوسر ، يا  نینمؤم ؛»  اونوکی  ّالا  کسفن  عخاب 
هنامیکحریبعت زین  تسا و  هتـشاد  رذـح  رب  هودـنا  مغ و  همه  نآ  زا  ار  (ص ) مرکا یبن  هنوگچ  دـیجم  نآرق  هک  دـینکیم  هظحالم  هیآ 23 .)

هغالبلاجـهن  ) دـهدیم لیکـشت  ار  يریپ  فصن  ّمغو  ّمه  ِمَرَهلا ؛»  فصن  ّمهلا  دـیامرفیم « : هک  تسا  تیمها  زئاـح  اتـسار  نیا  رد  (ع ) یلع
جرا امـش  كاـپ  ساـسحا  هب  اـمهچرگ  شرگن ، نیا  اـب  دروآیم . رد  اـپ  زا  دوز  دنکـشیم و  ار  ناـسنا  هودـنا  هـصغ و  ینعی ، راصق 143 ؛)

هچ اما  و  ج )  دینامب . زاب  لماکت  دنلب و  فادها  زا  هک  دـینکن  ترـسح  هودـنا و  راچد  نانچ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  ام  دومنهر  یلو  میهنیم 
کین دنچ ، يداهنـشیپ  هب  هکلب  میرادـن ؛ اهدادـیور  نیا  يازا  رد  یتیلوؤسم  ام  سپ  هک  دـینکن  تشادرب  نینچ  روبزم  تاکن  زا  درک ؟ دـیاب 
ماجنا هب  تفارظ  تراهم و  لاـمک  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینک و  يزاـسرگد  دـیتفای  یبساـنم  هنیمز  اـجک  ره  - 1 دیشیدنیب .

یسلاجم لفاحم و  رد  و  - 3 دیشاب . هتشاد  لکـشت  هدوب و  طابترا  رد  ناتدوخ  نوچمه  يزوسلد  دارفا  اب  دیـشاب و  هعلاطم  لها  - 2 دیناسرب .
هب نایوجـشنادزا  يرایـسب  نوچمه  و  درک ؟ دیاب  هچ  ناوج  لسن  تیبرت  یگدنزاس و  يارب  هک  دیـشاب  هشیدنا  نیا  رب  دـیهدیم  لیکـشت  هک 

هکدیشاب راودیما  و  تسا . یناگنازرف  نینچ  داشرا  ددص  رد  میرک  يادخ  هک  دیـشاب  نئمطم  دیرادرب و  ماگ  هار  نیا  رد  اشوک  لاّعف و  روط 
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زاس زوس  نآ  اب  زوس  مهاوخ  زوس  زاجم  رامضاو و  ظافلا  نیا  زا  دنچ  تفرگ . دیهاوخ  هجیتن  دوخ  شالت  زا  تیاهن  رد 

؟  مییامن راتفر  هاگشناد  رد  یبهذم  ریغ  دارفا  اب  هنوگچ 

شسرپ

؟  مییامن راتفر  هاگشناد  رد  یبهذم  ریغ  دارفا  اب  هنوگچ 

خساپ

زیچ همه  زا  نامدوخ  داقتعا  نامیا و  ظـفح  - 1 هلمج : زا  مینک  هعجارم  میراد  داقتعا  نآ  هب  هک  یطباوض  لوصا و  تسا  مزـال  هراـب  نیا  رد 
تسا و مزـال  یناور  یحور و  رظن  زا  یبهذـم  ياـههچب  تیوقت  - 2 دـنزهمدص . ام  يرادـنید  هب  هک  میهد  ماجنا  یلمع  دـیابن  تسا  رتمهم 
زا یهن  فورعم و  هـب  رما  - 3 دماجنایب . نانآ  فیعـضت  هب  دیابن  داقتنا  نایب  میرادیداقتنا  نانآ  هب  مه  رگا  دـنوش  فیعـضت  دـیابن  اهیبهذـم 

لوغشم دوخ  راک  هب  ندیـشک و  رانک  اب  هاگداد  ماجنا  ار  راک  نیا  ناوتیم  یتسود  تقافر و  اب  هاگ  دراد ، نوگانوگ  عاونا  قیداصم و  رکنم 
لاکـشا تسا  راگزاس  لوصا  نیا  اب  نانآ  اب  تافر  وطباور  يرارقرب  رگا  طباوض  لوصا و  نیا  هب  هجوت  اب  هاگ ... ییانتعایب و  اـب  هاـگ  ندوب 

J .} تسین حیحص  همانرب  حرط و  نودب  همدقم و  هنیمز و  نودب  یناهگان و  هدیجنسن و  ياهدروخرب  لاح  نیع  رد  درادن .

؟  مینک دروخرب  هنوگچ  دارفا  هنوگ  نیا  اب  دنک , یم  ع )   ) نیسح ماما  یناوخ  هحون  یلو  دنتسه  یلاباال  هزره و  هک  میسانش  یم  ار  يدارفا 

شسرپ

؟  مینک دروخرب  هنوگچ  دارفا  هنوگ  نیا  اب  دنک , یم  ع )   ) نیسح ماما  یناوخ  هحون  یلو  دنتسه  یلاباال  هزره و  هک  میسانش  یم  ار  يدارفا 

خساپ

هک تسا  هتـسیاش  دیتسه ، هّللادبعابا ع ) ترـضح  ناوخهحون  حاّدم و  ماقم  رد  هک  امـش  هک  داد  رکذت  میالم  ینابز  اب  يدارفا  نینچ  هب  دیاب 
. دشاب (ع ) نیسحماما لوبق  دروم  زین  تراتفر  لامعا و  ریاس 

فرط زا  مهم  نیا  كرت  دروم  رد  نم  دوب  مهبم  میارب  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروـم  رد  هک  یلبق 12008  همان  موس  لاوس  دروم  رد  انمض 
رتدـب لباقم  فرط  عضو  هک  منک  حرطم  ار  عوضوم  هنوگچ  مناد  یمن  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  منک  یم  كرت  ار  نآ  هک  تاقوا  رتشیب  یلو  منارگن  مدوخ 

. دوشن

شسرپ

نیا كرت  دروـم  رد  نم  دوـب  مهبم  میارب  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروـم  رد  هک  یلبق 12008  همان  موس  لاوس  دروم  رد  اـنمض 
منک حرطم  ار  عوضوم  هنوگچ  مناد  یمن  هک  تسا  نیا  لـیلد  هب  منک  یم  كرت  ار  نآ  هک  تاـقوا  رتـشیب  یلو  منارگن  مدوخ  فرط  زا  مهم 

. دوشن رتدب  لباقم  فرط  عضو  هک 

خساپ

دـیفم و تروص  هب  یبوـخ و  هب  دـشاب  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  دـهاوخ  یم  هک  يدرف  ماـکحا  دودـح و  فیاـظو و  یلبق  هماـن  رد 
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رایـسب یبلطم  نیا  هتبلا  تسا . فلتخم  دراوم  رد  اهنآ  هب  لمع  اه و  هماـنرب  نیا  ندرک  هداـیپ  عقاو  رد  امـش  لکـشم  دـیدرگ . ناـیب  رـصتخم 
دروم نیا  هک  نیا  صیخـشت  ینعی  دریگ . رارق  یباـیزرا  هجوت و  دروم  یبوخ  هب  نآ  فارطا  بناوج و  همه  دـیاب  تسا و  ساـسح  فیرظ و 

هب لمع  يارب  بسانم  بلاق  باختنا  تسا . یساسا  مهم و  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  هلحرم  مادک  هب  ندرک  لمع  ياج  صاخ 
ملـسم نآ  تمرح  هک  بسانم  ریغ  زاجم و  ریغ  راون  زا  سوبوتا  هدننار  رگا  الثم  تسا . یـساسا  شقن  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

نیا یکی  داد . ماجنا  ناوت  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياتـسار  رد  لمعلا  سکع  عون  ود  اجنیا  رد  دـنک  یم  هدافتـسا  تسا  یعطق  و 
، دیـشخبب  » لثم یتاملک  ندرب  راک  هب  تمیالم و  اب  هک  نیا  رگید  دـنک و  شوماـخ  ار  نآ  يادـص  میهاوخب  وا  زا  تنوشخ  تدـش و  اـب  هک 

دشاب یمن  رثؤم  دیفم و  الومعم  لوا  هار  دونشب . وا  دوخ  طقف  هک  يدح  هب  دنک  مک  ار  راون  يادص  هک  میهاوخب  وا  زا  مهاوخ » یم  ترذعم 
الومعم مود  هار  یلو  ددرگ . یم  يریگرد  هب  رجنم  هاگ  دزاس و  یم  رتروسج  رت و  يرج  شفالخ  ردار  وا  دـنک و  یم  رتدـب  ار  عضو  هاگ  و 

رد رـضاح  نیرفاـسم  وـج  دروـم  نیمه  رد  درادـن . یپ  رد  یبرخم  يراـثآ  بجاو  ود  نیا  قـقحت  رب  هوـالع  تـسا و  رت  شخبرثا  رترثؤـم و 
یم رت  تحار  دـشاب ، دایز  نینمؤم  نینیدـتم و  دادـعت  رگا  دراد . يرثؤم  شقن  زین  اهنآ  لمعلا  سکع  رواب و  داقتعا و  یگنوگچ  سوبوتا و 
امش اهنت  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  طیارـش  رگا  لاثم  نیمه  رد  تسا . تیامح  هناوتـشپ و  هلزنم  هب  اهنآ  دوجو  نوچ  داد  ماجنا  ار  راک  نیا  ناوت 

نیمه دیهدن و  شوگ  لذتبم  راون  نآ  هب  امش  هک  تسا  یفاک  نابیتشپ  نتشادن  امش و  ندوب  مناخ  هب  هجوت  اب  دیتسه  هدننار  راک  هب  ضرتعم 
فورعم و هب  رما  هبترم  لقادح  دـنا  هتفگ  نوچ  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعون  دوخ  امـش  یبلق  ینورد و  یتیاضران  یتحاران و 

مهم رایـسب  مییاـمن  رکنم  زا  یهن  اـی  فورعم و  هب  رما  ار  وا  میهاوخ  یم  هک  يدرف  تاـیحور  یـسررب  تسا . یبـلق  یتیاـضران  رکنم  زا  یهن 
رگا الثم  دروآ . راب  هب  رتالاب  يداسف  ددرگ و  تمرح  کته  يزیروربآ و  ثعاب  دـشاب و  بدا  یب  نابزدـب و  يدرف  تسا  نکمم  هاگ  تسا .

یگتـسب وا ، تیادـه  ییاـمنهار و  يارب  بساـنم  یهار  نتفرگ  شیپ  رد  وا و  اـب  دروخرب  هوحن  دـناوخ ، یمن  زاـمن  هداوناـخ ، دارفا  زا  يدرف 
دیایب دوخ  هب  وا ، هب  ییانتعا  یب  امش و  فرط  زا  ینیگنسرس  یمک  اب  هک  دشاب  يدرف  وا  تسا  نکمم  دراد . وا  قالخا  تایحور و  اب  میقتسم 

فالخرب یفنم و  يریثأت  راـتفر  عون  نیا  تسا  نکمم  هاـگ  یلو  دـینک . یم  دروخرب  وا  اـب  نینچ  زاـمن  كرت  رطاـخ  هب  امـش  دوش  هجوتم  و 
اب بسانم  دراوم  رد  وا و  نتفرگ  مرگ  وا و  اب  ندـمآ  رانک  ینعی  دـنادرگ . رترـصم  رت و  جوجل  دوخ  طلغ  هار  همادا  رد  ار  وا  دـشاب و  هتـشاد 
هک تسا  نشج  یسورع و  سلاجم  رگید  لاثم  دهد . یم  باوج  رتهب  درف  نیا  دروم  رد  ندرک  تحیـصن  نداد و  رکذت  وا  هب  فرح  لمع و 

سلاجم هنوگ  نیا  رد  مرحمان  مرحم و  طالتخا  صقر و  مارح و  راون  دـننام  یلئاـسمو  دوش  یمن  اـهنآ  رد  یعرـش  دودـح  تیاـعر  ـالومعم 
نیا رد  دـیابن  ددرگ  مارح  هب  هدولآ  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  سلاجم  نیا  رد  هدـننک  تکرـش  درف  صیخـشت  رگا  اجنیا  رد  تسا . لومعم 

ددرگ و همانرب  نیا  همادا  عنام  دیاب  دناوت  یم  رگا  دـیدرگ ، سلاجم  نیا  رد  تکرـش  هب  رطـضم  روبجم و  رگا  لاح  دـنک . تکرـش  سلاجم 
نارگید هک  دـیامن  راـتفر  يا  هنوـگ  هب  دـیاب  دوـبن  نکمم  لـیلد  ره  هب  وا  جورخ  رگا  ددرگ و  جراـخ  سلجم  نـیا  زا  دـیاب  دـناوت  یمن  رگا 

یم اه  لاثم  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعون  دوخ  نیا  دـنوش و  هجوتم  دروم  نیا  رد  ار  وا  یتیاضران  یتحاران و 
نیا رد  دوخ  هفیظو  هب  هک  دیـشاب  دونـشخ  یعرـش  ینادجو و  رظن  زا  دیهد و  ماجنا  ار  بسانم  مزال و  تامادـقا  زین  رگید  دراوم  رد  دـیناوت 

نآ اب  بسانتم  راک  يرکنم  ره  اب  دروخرب  رد  هک  تسناد  دیاب  و  دیشاب . زوریپ  قفوم و  دیا  هدومن  لمع  دوخ  عسو  ییاناوت و  هزادنا  هب  دروم 
هب ندیـسر  يارب  بسانتم  راکهار  هب  زاـین  دـهدن و  باوج  يدروم  ره  رد  تسا  نکمم  دوش  یم  هتفگ  اـه  شور  زا  هچنآ  تسا و  يرورض 

. تسا فده 

؟  تسیچ مارح  یقیسوم  ندینش  ماگنه  ییوجشناد ,  هاگباوخ  رد  صخش  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ مارح  یقیسوم  ندینش  ماگنه  ییوجشناد ,  هاگباوخ  رد  صخش  هفیظو 
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خساپ

امش يارب  اعرش  دسریم ، امش  شوگ  هب  ادص  اروبجم  دیشابن و  ندینش  هب  لیام  امش  تسین و  رثؤم  فورعم  هب  رما  رگا  دش ، هتفگ  هک  نانچ 
 - هک كوکـشم  ياهادـص  اهراون و  ندینـش  دـیورب . نوریب  ناکم  نآ  زا  تسا  مزال  دـیهدب ، ناکم  رییغت  دـیناوتیم  رگا  درادـن و  لاکـشا 

. درادن لاکشا  دیهدب -  صیخشت  ار  اهنآ  تمرح  دیناوتیمن 

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رکنم  زا  یهن  يارب  دنروآ . یم  ور  لذتبم  ياه  ملیف  هب  ناناوج  رتشیب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رکنم  زا  یهن  يارب  دنروآ . یم  ور  لذتبم  ياه  ملیف  هب  ناناوج  رتشیب 

خساپ

ریثئات نات  نانخـس  تارکذـت و  ات  دـینک  بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  دامتعا  زیچ  ره  زا  لـبق  - 1 دینک : هدافتـسا  ریز  ياهراک  هار  زا  روظنم  نیدـب 
شزرا تیمها و  - 3 دـیوش . رکذـتم  اهنآ  هب  ار  ییاه  ملیف  نینچ  ياشامت  یناور  یحور و  ئوس  راـثآ  اهررـض و  - 2 دشاب . هتـشاد  يرتشیب 

ياج هب  دینک  هیـصوت  - 4 دـییامن . قیوشت  قیقحت  هعلاطم و  هب  ار  اهنآ  دـینک و  يروآداـی  اـهنآ  هب  ار  لیـصحت  نارود  رد  صوصخ  هب  تقو 
شزرو تبثم  راثآ  دـیاوف و  نایب  نمـض  دـننک و  رپ  رگید  داش  ياه  یمرگرـس  شزرو و  اب  ار  ناشتغارف  تاقوا  ییاه ,  ملیف  نینچ  ياشامت 

يارب یفاک  تصرف  هک  دـیهدب  یبیترت  مظنم ,  يزیر  همانرب  کی  اب  رگید ) یعمج  هتـسد  ياـه  شزرو  لاـبتوف و  انـش , يدرونهوک ,  لـثم  )
ناناوج تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  يارب  هاگباوخ  هاگشناد و  ییوجشناد  ياه  لکـشت  یـضعب  کمک  هب  - 5 دننکن . ادـیپ  اه  ملیف  نآ  ياشامت 

یملع و باذج  ياه  ملیف  زا  ای  دییامن و  مادقا  یحیرفت و ... یملع ,  ياهودرا  ای  یـشزرو و  یگنهرف ,  تاقباسم  يزادنا  هار  لیکـشت و  هب 
. دیراذگب شیامن  هب  هدرک و  هدافتسا  اهنآ  یلیصحت  هتشر  اب  طابترا  رد 

؟  منک تیاده  دنک  یم  فالخ  ياهراک  ردام  ردپ و  هب  نتفگ  غورد  اب  هک  ار  مردارب  هنوگچ 

شسرپ

؟  منک تیاده  دنک  یم  فالخ  ياهراک  ردام  ردپ و  هب  نتفگ  غورد  اب  هک  ار  مردارب  هنوگچ 

خساپ

لاسمه ياههورگ  شقن  هلمج  زا  یطیحم و  لماوع  ریثأت  شقن و  دوشیم ، دـیکأت  نآ  يور  یـسانشناور  رد  هزورما  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
یطیحم یصخش و  ياهریغتم  موادم  لماعت  لوصحم  ناسنا ، راتفر  یعامتجا و  يریگدای  ناسانشناور ، رظن  قبط  تسا . دارفا  رب  ناتسود ،) )

وا راتفر  رد  يدایز  شقن  دـنراد ، درف  رب  نارگید  هک  يریثأت  دـهدیم . لکـش  صخـش  راتفر  هب  يریگداـی ، قیرط  زا  یطیحمطیارـش ، تسا .
يریگدای  ) هدهاشم هار  زا  ناسنا  ياهراتفر  زا  يرایسب  نکل  دوشیم ؛ هتفرگ  دای  میقتسم  هبرجت  هار  زا  زین  يراتفر  ياهوگلا  زا  یضعب  دراد .

هدهاشم دنتـسه ، یبوخ  تیـصخش و  اب  ياهناسنا  هک  میـشاب  هتـشاد  دمآ  تفر و  يدارفا  اب  ام  رگالاح  دـیآیم . تسد  هب  هدـهاشم ) هار  زا 
، تیصخشیب دارفا  اب  هدرکان  يادخ  رگا  اما  مینکیم . راتفر  هنوگنامه  زین  ام  هجیتن  رد  دنکیم . داجیا  ام  رد  یتبثم  ریثأت  نانآ  بوخ  راتفر 
هب زین  ار  ام  تشاد و  دهاوخ  یفنم  ریثأت  ام  راکفا  راتفر و  رب  هاگآدوخان  نانآتشز ، راتفر  هدهاشم  میشاب ، هتـشاد  راک  رـس و  بابان  یلاباال و 
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، دارفا یهارمگ  تیادـه و  رد  ار  ناتــسود -  شقن  هـلمج  زا  یطیحم -  لـماوع  ریثأـت  يدودـح ، اـت  مـه  نآرق  دــناشک . دــهاوخ  فارحنا 
ربمغیپ رسپ  هک  هتکن  نیا  يروآدای  اب  امش  يو .) ندش  دوبان  قرغ و  اتیاهن  وا و  فارحنا  رد  ربمغیپ  حون  رسپ  ناتـسود  شقن  لثم   ) دریذپیم

دوبان قرغ و  دـش و  هدیـشک  فارحنا  داسف و  هب  هجیتن  رد  دادـن ؛ شردـپ  فرح  هب  شوگ  درک و  دـمآ  تفر و  بابان ، دـب و  دارفا  اب  ادـخ ،
رد اما  دشاب ؛ هتشاد  يونشفرح  امش  زا  امش  ردارب  هک  تشاد  دهاوخ  رثا  یتروص  رد  اهفرح ، نیا  ام . لثم  يداع  دارفا  هب  دسر  هچ  تشگ ؛
ات دیریگب  کمک  دامتعا  لباق  زوسلد و  هبرجت ، اب  نایانشآ  ناتسود و  زا  یکی  زا  ای  هداوناخ و  رگید  ياضعا  زا  دیناوتیم  تروص ، نیا  ریغ 

J .} دوش لح  یشوخ  ریخ و  هب  هلأسم  قیرط ، نیا  زا 

؟ دشاب یم  هچ  هعماج  رد  دارفا  نیا  ییامنهار  شور  تسیچ و  نآ  تلع  هعماج  رد  یباجح  دب  جاور  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  هعماج  رد  دارفا  نیا  ییامنهار  شور  تسیچ و  نآ  تلع  هعماج  رد  یباجح  دب  جاور  هب  هجوت  اب 

خساپ

زین يولهپ و  سوحنم  هلـسلس  تموکح  نرق  مین  دودـح  رد  هشیر  راتفر  هنوگ  نیا  تساـم . هعماـج  ینونک  تالـضعم  زا  یباجحدـب  هلأـسم 
اهنآ زا  هناروکروک  دیلقت  و  برغ ، ربارب  رد  یگتخابدوخ  هنافسأتم  میرذگب ، هک  هلأسم  یخیرات  هشیر  اههتـشذگ و  زا  دراد . برغ  تاغیلبت 

دیاهتـشون هک  هچنآ  دوجو  اب  هتبلا  دیاهدرک . هئارا  ار  نآ  زا  ییاههشوگ  امـش  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  یتیعـضو  ًاعومجم  یتسرپتوهـش  و 
دوجو تاعارم  يدایز  دودح  ات  تسا و  رتهب  یمالسا  رگید  ياهروشک  هب  تبسن  تفع  ظفح  باجح و  رظن  زا  ام  هعماج  یمومع  تیعـضو 

رد اهراتفر  هنوگ  نآ  هب  لـیامت  یعون  تـالجم  اـهملیف و  دـننام  یگنهرف  تـالوصحم  هلیـسو  هب  برغ  نیگنـس  تاـغیلبت  رثا  رد  یلو  دراد .
رد نآ  جـیاتن  هک  یگنهرف  يداـینب  راـک  فـلا ) درک : مادـقا  نآ  حالـصا  هب  قـیرط  ود  زا  دـیاب  هک  ددرگیم  هدـهاشم  هعماـج  زا  یحوـطس 

دهاوخن هدیاف  دیفم  يرگید  یهارمه  نودب  هلوقم  ود  نیا  زا  کی  ره  یکیزیف . راتفر  لرتنک  ینوناق و  راک  ب ) ددرگ . رهاظ  دـعب  ياهههد 
هتفرگ تروص  نیلوئـسم  تلود و  يوس  زا  یناوارف  تامادقا  قوف  ياههنیمز  رد  دش . دـهاوخ  هنوراو  ریثأت  تسکـش و  هب  رجنم  ًاتیاهن  دوب و 

ياهيزیرهمانرب اب  تسا  دـیما  تسا . هدرکن  زورب  لماک  روط  هب  نآ  راثآ  برغ ، يوس  زا  هدـننک  یثنخ  تاغیلبت  مکارت  لیلد  هب  یلو  تسا ،
رد دوشیم  امـش  هب  طوبرم  هک  هچنآ  ددرگ . لصاح  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  ياهتیقفوم  هدنیآ  رد  ینوناق  یگنهرف و  هدـش  باسح  قیقد و 

دیهدیمن ریثأت  لامتحا  هک  یتروص  رد  دیئامن  رکنم  زا  یهن  تسا  مزال  تسا  اّیهم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  طئارش  هک  یتروص 
زا یفاک  تخانـش  عالطا و  دارفا  تاقوا  یهاگ  لاح  نیع  رد  درادـن . لاکـشا  رایتخا  نودـب  یقاـفتا  ياـههاگن  انمـض  تسین  يزیچ  امـش  رب 

دیاب دارفا  هنوگنیا  هب  تبـسن  نیاربانب  دـننادیمن  ار  یباجحدـب  ءوس  ضراوع  رگید  فرط  زا  دـنرادن و  نآ  تبثم  راـثآ  باـجح و  تیمها 
رگا یلو  دننک  حالصا  ار  دوخ  یناهنپ  تارکذت  نیمه  اب  اسب  هچ  تخادرپ  يرگنـشور  هب  یفطاع  طابترا  داجیا  بسانم و  نابز  اب  یناهنپ و 

یقالخا دروخرب  دارفا  نیا  اب  ررکم  روط  هب  رفن و  نیدنچ  رگا  دیـشاب  نئمطم  دـنوشیم . رتيرج  رتشیب  دوش  هداد  رکذـت  هدرپ  نودـب  انلع و 
عمج و کـی  رد  دـهاوخیم  يدرف  هک  یتروص  رد  يرآ  درک . دـنهاوخ  حالـصا  ار  دوخ  هتفرگ و  رارق  ریثأـت  تحت  دریگ  تروص  بساـنم 

ياهرواب یقالخا و  ياهشزرا  تاسدقم و  هب  یقالخا ، دض  تشز و  ياهراتفر  یخرب  اب  دهاوخیم  دصق  دمع و  يور  زا  صوصخ  ياضف 
اب تسا  رتهب  هچ  سپ  دـتفایم . قاـفتا  مک  رایـسب  دراوم  هنوگ  نیا  یلو  داد . رادـشه  وا  هب  ینلع  روط  هب  دـیاب  دـنک  یجک  نهد  مدرم  ینید 

يدارفنا یـصوصخ و  روط  هب  تخادرپ و  يرگنـشور  هب  مزال  ردـص  هعـس  مارتحا و  اب  دـنرادن  هنیمز  نیا  رد  یفاک  عالطا  هک  یلهاج  دارفا 
یعامتجا راتفر  رد  یفنم  ای  تبثم  ریثأت  ناـنآ  درکلمع  نارازگراـک و  قـالخا  دوش  تلفغ  دـیابن  هتبلا  دومن . دزـشوگ  ار  حرط  لـباق  لـئاسم 

یم زاب  تیونعم  طاشن و  یباداش ، زا  هتخاس ، سویأم  ار  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  يداصتقا  يرادا و  یـسایس ، داـسف  هکناـنچ  دراد  نادـنورهش 
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  تسا و  یعامتجا  ياه  یگدروخرـس  نیمه  یقالخا  ياـه  يراـجنهان  زا  يرایـسب  ثعاـب  هک  تسا  یعیبط  دراد و 
ياه هشیر  هب  تبـسن  دـیاب  نآ  زا  لبق  دوش  یم  حرطم  یباـجحان  اـی  یباـجح  دـب  صوصخ  رد  هک  نآ  نمـض  دـیاب  يا  هشیر  روط  هب  رکنم 

. دریگ تروص  نآ  شیادیپ 

؟  تسا هنوگچ  دنهد  یم  شوگ  یقیسوم  ياهراون  هک  یصاخشا  هب  تبسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  دنهد  یم  شوگ  یقیسوم  ياهراون  هک  یصاخشا  هب  تبسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

نـشور يرگنـشور و  ، دراد ترورـض  هچنآ  امـش  دروـم  رد  یلو  تسا ، بجاو  ریثأـت  لاـمتحا  تروـص  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
هب ار  یمدآ  لذتبم  ياههنارت  هکنیاحیضوت  و  دارفا ، يور  رب  يدرف  ییانبریز و  راک  اب  دینک  یعس  دیاب  تساهنآ . يارب  ماکحا  هفسلف  نتخاس 

. دینک هدامآ  یهلا  ماکحا  شریذپ  يارب  ار  نانآ  ، دراذگیم یمدآ  شنیب  قالخا و  ناور و  رد  هک  یتاریثأت  ریاس  زین  دنکیمن و  توعد  ریخ 
J .} دشاب امش  راکددم  رای و  هار  نیا  رد  دنوادخ 

میوشن و یهانگ  چیه  بکترم  ات  میریگب  شیپ  ار  یشور  هچ  میوش  وربور  باجحدب  يدرف  اب  هتساوخان  ای  هتساوخ  هک  دنک  باجیا  تیعقوم  طیحم و  رگا 
. میتسه رما  نیا  حالصا  لوئسم  دح  هچ  ات 

شسرپ

چیه بکترم  ات  میریگب  شیپ  ار  یـشور  هچ  میوش  وربور  باجحدب  يدرف  اب  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  هک  دنک  باجیا  تیعقوم  طیحم و  رگا 
. میتسه رما  نیا  حالصا  لوئسم  دح  هچ  ات  میوشن و  یهانگ 

خساپ

ماـظن فیاـظو  زا  فورعم  هبرما  بتارم  زا  یخرب  هتبلا  تـسا .  ناملـسم  ره  ینید  مـهم  فیاـظو  زا  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هلأـسم 
ياـهورین هدـهع  هب  دوـش  یم  یلمع  دروـخرب  هب  رجنم  اـعون  هک  ار  موـس  مود و  بتارم  بـالقنا  مظعم  ربـهر  ور  نیمه  زا  تسا و  یمالـسا 

نیا رد  لاح  نیعرد  تسا .  ناگمه  شود  هب  دراد -  ییامنهار  يداشرا و  هبنج  هک  نآ -  لوا  هبترم  نکیل  دـنا , هداـهن  ییاـضق  یماـظتنا و 
دراوم رکنم , زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  طوبرم  یعرـش  ماـکحا  تقد  هب  دـیاب  زیزع  ناـناوج  - 1 تشاد :  رظنرد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبار 

دوخ رکنم , زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  - 2 دـنریگارف . اقیقد  ار  نآ  يوکین  يارجا  تیفیک  نآ و  بتارم  بوجو  طیارـش  ای  رکنم  فورعم و 
هبرما تسارتـهب  - 3 دـنک . هدافتـسا  قـالخ  هدـنزومآ و  يراـتفر  ياـه  هویـش  زا  ناـکمالا  یتح  دـیارایب و  یلمع  مازتلاو  قـالخا  رویز  هب  ار 

زا ار  ام  دیابن  يروف ,  ینآ و  ریثأت  مدع  - 4 دریگ . ماجنا  مزال  ياه  شزومآ  اب  هارمه  یهورگ  لکـشتم و  روط  هب  رکنم , زا  یهن  فورعم و 
الاب ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  یمومع  شریذپ  گنهرف و  ات  دیـشوک  دیاب  ناکمالا  یتح  - 5 درادزاب . دوخ  فیاظو  ماجنا 

, دنبایرد ار  دوخ  هابتـشا  هک  یتروص  رد  يدارفا  نینچ  ارگ . قح  ياه  ناسنا  لوا - هنوگ  دنا : هنوگ  دنچ  قح ,  اب  دروخرب  رد  اه  ناسنا  درب .
نینچ تقیقح .  لباقم  رد  توافت  یب  ياـه  ناـسنا  مود - هنوگ  دـنوش . یم  ناـمداش  دنـسرخ و  رایـسب  هکلب  دـنوش , یمن  تحاراـن  اـهنت  هن 
دارفا هنوگ  نیا  زیتـس . قح  ياـه  ناـسنا  موـس -  هنوـگ  دـننک . یمن  لابقتـسا  دراذـگب , تشگنا  ناشتاهابتـشا  يور  یـسک  هکنیا  زا  يدارفا 
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اجنیا رد  دنتسه . مود  لوا و  هورگ  وزج  دارفا  بلاغ  دنکدنا و  هورگ  نیا  هتبلا  دنهد . یم  ناشن  یفنم  شنکاو  قح ,  فرح  ربارب  رد  املسم "
فرط زا  یتسرد  كرد  اب  فورعم ، هب  رمآ  رگا  املـسم " تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هوحن  نآ  دراد و  دوجو  یـساسا  هتکن  کی 
فرط تبثم  لمعلا  سکع  دـنیزگرب , فورعم  هب  رما  رد  باذـج  زاسراک و  يا  هویـش  وا , یتیبرت  یقالخا و  یحور ,  ياه  یگژیو  لباقم و 
هنیمز نیا  رد  هک  تسا  اج  هب  ردقچ  ددرگ و  تیاعر  دیاب  هک  تسا  مکاح  يا  هژیو  طیارـش  یهن  رما و  رد  دوب . دـهاوخ  الاب  رایـسب  لباقم , 

هب تبسن  - 1 مینک :  یم  هراشا  طیارش  زا  یخرب  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دییامرف  هعجارم  هر )   ) ماما ترضح  زا  نآ  همجرت  ای  هلیسولاریرحت  هب 
ناکمالا یتح  - 3 دشاب . تامدقم  اب  جیردت و  هب  دیاب  امـش  يروآدای  رکذت و  - 2 دیشاب . هتـشاد  نیقی  دیراد  رظن  رد  هک  یعوضوم  تمرح 

هبنت هب  يدرگاش  سابل  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  بلطم  یهاـگ  - 4 دینک . دزشوگ  هراشاو  هیانک  اب  هدومن و  بانتجا  تحارـص  زا 
نخـس هاـنگ  نآ  موش  هدزاـب  زا  دـیناوتب  تبـسانم  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  یتاـعلاطم  هیاـم  عوضوم  نوماریپ  رد  ناـتدوخ  - 5 دـیزادرپب . ناشیا 

هنیمز ي رگا  - 7 دیزاس . دوخ  راعـش  ار  تمیالم  رذگهر  نیا  رد  مارتحا  ظفح  اب  دینک و  زیهرپ  تدش  هب  تنوشخ  يدنت و  زا  - 6 دییوگب .
یمارح نینچ  ءوس  بقاوع  عجرم و  ياوتف  زا  اه  همان  نیمه  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  عوضوم  دینک  داهنـشیپ  دینیب  یم  يدـعاسم 

سرتسد رد  ار  هانگ  موش  راثآ  عوضوم و  نآ  تمرح  هب  طوبرم  یباتک  دنتسه  هعلاطم  لها  رگا  - 8 دیهد . هئارا  ناشیا  هب  ار  خساپ  دیسرپب و 
(. هیآ 55 تایراذ ,  «, ) نینمؤملا عفنت  يرکذلا  ناف  رکذف  . » دوب دهاوخن  ریثأت  یب  رکذت  يروآدای و  هک  دیشاب  نئمطم  - 9 دیهد . رارق  ناشیا 

هجیتـن ضرف  هـب  رگا  تیاـهن  رد  و  - 10 دیـشابن . سویأـم  دیـشکن و  تسد  دوخ  هفیظو  زا  دـیهد  یم  ریثأـت  لاـمتحا  هک  اـجنآ  اـت  ور  نیازا 
«، درادن راکشآ  غالبا  زج  يا  هفیظو  ربمایپ  نیبملا ;  غالبلا  الا  لوسرلا  یلع  ام  و   » هک دیا  هدناسر  ماجنا  هب  ار  شیوخ  هفیظو  امـش  دیتفرگن ,

شدوخ دـنک  یم  یهن  اـی  رما  هک  یـسک  فلا . تسا : نیا  هصـالخ  روط  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعرـش  طیارـش  هیآ 54 .) رون , )
روط نیمه  زامن و  دـننام  دـهد  ماجنا  تسا  بجاو  اعرـش  هدرک  كرت  لباقم  فرط  هک  يزیچ  دـنادب  ینعی  دـشاب  رکنم  فورعم و  هب  ملاـع 

هک دهدب  لامتحا  ای  دشاب  هتشاد  دوخ  هانگ  رب  رارصا  راکهانگ  صخـش  ب . رامق . دننام  تسا  مارح  اعرـش  دهد  یم  ماجنا  اضرف  هک  يزیچ 
. دشابن راک  رد  هدـننک  یهن  ای  هدـننک  رما  يارب  یلام  ای  یناج  مهم  ررـض  د . دـهدب . ریثأت  لامتحا  ج . دـنک . رارکت  ار  دوخ  راک  دراد  دـصق 

یم مولعم  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  تیالو .» ردـق  یگنهرف  هسـسؤم   » رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  تیاکح  دـینک : هعلاطم 
بانتجا نآ  رد  ندش  عقاو  زا  هداس  يریبدـت  اب  دـیناوت  یم  دـیراد و  عالطا  دـیوش  یم  عقاو  نآ  رد  هک  یتیعقوم  طیحم و  زا  رگا  الوا ، دوش :

یمن دیدش و  یطیحم  نینچ  دراو  هتـساوخان  رگا  اما  دیوش . هانگ  باکترا  بجوم  ات  دیریگن  رارق  یتیعقوم  نینچ  رد  هک  دینک  يراک  دینک ،
هدسفم و رگا  ایناث ، دییامن . كرت  ار  لحم  نآ  رت  عیرس  هچ  ره  دیاب  دینک  داجیا  يرییغت  ای  دیشاب  راذگریثأت  الاب ) طیارش  هب  هجوت  اب   ) دیناوت

تیاعر دیاب  یتیعقوم  نینچ  رد  مه  زاب  رکنم ، زا  یهن  تحلـصم  زا  رتشیب  دوش  یم  امـش  هجوتم  اه  طیحم  نآ  رد  ندـش  دراو  اب  هک  يررض 
فالخ و هنوگره  زا  دوخ  يرادـهگن  ظفح و  قح و  يارجا  يارب  هک  تسین  یکـش  اثلاث ، دـینک . بانتجا  نآ  زا  دـینکب و  ار  هدـسفم  لاـح 

نیا عقاو  رد  دوب و  مدـق  تباث  ییاه  تیعقوم  نینچ  لباقم  رد  دوخ ، هدارا  تیوقت  اـب  تسا و  یفاـک  هنیزه  داـیز و  شـالت  دـنمزاین  یهاـنگ 
یم ناسنا  غارـس  هب  ینآ  هظحل و  ره  هک  ناطیـش  رگ  هسوسو  يورین  اب  هزرابم  ناسنا و  ندـش  هتخاس  يارب  تسا  یهاگـشیامزآ  اه  تیعقوم 
دش یهانگ  بکترم  هتـساوخان  رگا  هک  تسا  یـسک  نمؤم  هکلب  دنکن  یهانگ  چیه  هک  تسین  یـسک  نمؤم  ناسنا  تسا  رکذ  هب  مزال  دیآ .

تیاده قح و  يارجا  هار  رد  دیوشن و  هتـسخ  نیاربانب  دیآرب . نآ  ناربج  ددص  رد  دوش و  نامیـشپ  دوخ  درکلمع  زا  ودـنک  هبوت  هلـصافالب 
امش يوگاعد  زین  ام  دییوج . تناعتـسا  زین  لاعتم  دنوادخ  زا  دینک و  شالت  يژک  فارحنا و  هنوگره  زا  دوخ  يرادهگن  ظفح و  نارگید و 

. مینک یم  راختفا  دنمشزرا  كاپ و  هریس  نیا  اب  وجشناد  نازیزع  امش  دوجو  هب  میتسه و 

دنا هدرک  زواجت  یمالسا  باجح  زا  هتشاذگ و  رتارف  ار  اپ  رتخد  نایوجشناد  زا  يا  هدع  تسا و  بسانمان  رایسب  باجح  تیعضو  هک  يزورما  هعماج  رد 
لئاسم رد  دیاب  نوچ  داد  ماجنا  یمادقا  هچ  دیاب  تسیچ و  فورعم  هب  رما  رظن  زا  مه  ماکحا و  رظن  زا  مه  دارفا  نیا  ربارب  رد  ام  لاثما  ام و  هفیظو 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 927 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

یمالـسا باجح  زا  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  رتخد  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  تسا و  بسانمان  رایـسب  باجح  تیعـضو  هک  يزورما  هعماج  رد 
ماجنا یمادـقا  هچ  دـیاب  تسیچ و  فورعم  هب  رما  رظن  زا  مه  ماکحا و  رظن  زا  مه  دارفا  نیا  ربارب  رد  ام  لاثما  اـم و  هفیظو  دـنا  هدرک  زواـجت 

. دیهد حیضوت  تشاد  يا  هطبار  اهنآ  اب  یسرد  لئاسم  رد  دیاب  نوچ  داد 

خساپ

ماـظن فیاـظو  زا  فورعم  هبرما  بتارم  زا  یخرب  هتبلا  تـسا .  ناملـسم  ره  ینید  مـهم  فیاـظو  زا  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هلأـسم 
ياـهورین هدـهع  هب  دوـش  یم  یلمع  دروـخرب  هب  رجنم  اـعون  هک  ار  موـس  مود و  بتارم  بـالقنا  مظعم  ربـهر  ور  نیمه  زا  تسا و  یمالـسا 

نیا رد  لاح  نیعرد  تسا .  ناگمه  شود  هب  دراد -  ییامنهار  يداشرا و  هبنج  هک  نآ -  لوا  هبترم  نکیل  دـنا , هداـهن  ییاـضق  یماـظتنا و 
دراوم رکنم , زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  طوبرم  یعرـش  ماـکحا  تقد  هب  دـیاب  زیزع  ناـناوج  - 1 تشاد :  رظنرد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبار 

دوخ رکنم , زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  - 2 دـنریگارف . اقیقد  ار  نآ  يوکین  يارجا  تیفیک  نآ و  بتارم  بوجو  طیارـش  ای  رکنم  فورعم و 
هبرما تسارتـهب  - 3 دـنک . هدافتـسا  قـالخ  هدـنزومآ و  يراـتفر  ياـه  هویـش  زا  ناـکمالا  یتح  دـیارایب و  یلمع  مازتلاو  قـالخا  رویز  هب  ار 

زا ار  ام  دیابن  يروف ,  ینآ و  ریثأت  مدع  - 4 دریگ . ماجنا  مزال  ياه  شزومآ  اب  هارمه  یهورگ  لکـشتم و  روط  هب  رکنم , زا  یهن  فورعم و 
الاب ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  یمومع  شریذپ  گنهرف و  ات  دیـشوک  دیاب  ناکمالا  یتح  - 5 درادزاب . دوخ  فیاظو  ماجنا 

, دنبایرد ار  دوخ  هابتـشا  هک  یتروص  رد  يدارفا  نینچ  ارگ . قح  ياه  ناسنا  لوا - هنوگ  دنا : هنوگ  دنچ  قح ,  اب  دروخرب  رد  اه  ناسنا  درب .
نینچ تقیقح .  لباقم  رد  توافت  یب  ياـه  ناـسنا  مود - هنوگ  دـنوش . یم  ناـمداش  دنـسرخ و  رایـسب  هکلب  دـنوش , یمن  تحاراـن  اـهنت  هن 
دارفا هنوگ  نیا  زیتـس . قح  ياـه  ناـسنا  موـس -  هنوـگ  دـننک . یمن  لابقتـسا  دراذـگب , تشگنا  ناشتاهابتـشا  يور  یـسک  هکنیا  زا  يدارفا 
اجنیا رد  دنتسه . مود  لوا و  هورگ  وزج  دارفا  بلاغ  دنکدنا و  هورگ  نیا  هتبلا  دنهد . یم  ناشن  یفنم  شنکاو  قح ,  فرح  ربارب  رد  املسم "
فرط زا  یتسرد  كرد  اب  فورعم ، هب  رمآ  رگا  املـسم " تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هوحن  نآ  دراد و  دوجو  یـساسا  هتکن  کی 
فرط تبثم  لمعلا  سکع  دـنیزگرب , فورعم  هب  رما  رد  باذـج  زاسراک و  يا  هویـش  وا , یتیبرت  یقالخا و  یحور ,  ياه  یگژیو  لباقم و 
هنیمز نیا  رد  هک  تسا  اج  هب  ردقچ  ددرگ و  تیاعر  دیاب  هک  تسا  مکاح  يا  هژیو  طیارـش  یهن  رما و  رد  دوب . دـهاوخ  الاب  رایـسب  لباقم , 

هب تبسن  - 1 مینک :  یم  هراشا  طیارش  زا  یخرب  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دییامرف  هعجارم  هر )   ) ماما ترضح  زا  نآ  همجرت  ای  هلیسولاریرحت  هب 
ناکمالا یتح  - 3 دشاب . تامدقم  اب  جیردت و  هب  دیاب  امـش  يروآدای  رکذت و  - 2 دیشاب . هتـشاد  نیقی  دیراد  رظن  رد  هک  یعوضوم  تمرح 

هبنت هب  يدرگاش  سابل  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  بلطم  یهاـگ  - 4 دینک . دزشوگ  هراشاو  هیانک  اب  هدومن و  بانتجا  تحارـص  زا 
نخـس هاـنگ  نآ  موش  هدزاـب  زا  دـیناوتب  تبـسانم  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  یتاـعلاطم  هیاـم  عوضوم  نوماریپ  رد  ناـتدوخ  - 5 دـیزادرپب . ناشیا 

هنیمز ي رگا  - 7 دیزاس . دوخ  راعـش  ار  تمیالم  رذگهر  نیا  رد  مارتحا  ظفح  اب  دینک و  زیهرپ  تدش  هب  تنوشخ  يدنت و  زا  - 6 دییوگب .
یمارح نینچ  ءوس  بقاوع  عجرم و  ياوتف  زا  اه  همان  نیمه  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  عوضوم  دینک  داهنـشیپ  دینیب  یم  يدـعاسم 

سرتسد رد  ار  هانگ  موش  راثآ  عوضوم و  نآ  تمرح  هب  طوبرم  یباتک  دنتسه  هعلاطم  لها  رگا  - 8 دیهد . هئارا  ناشیا  هب  ار  خساپ  دیسرپب و 
(. هیآ 55 تایراذ ,  «, ) نینمؤملا عفنت  يرکذلا  ناف  رکذف  . » دوب دهاوخن  ریثأت  یب  رکذت  يروآدای و  هک  دیشاب  نئمطم  - 9 دیهد . رارق  ناشیا 

هجیتـن ضرف  هـب  رگا  تیاـهن  رد  و  - 10 دیـشابن . سویأـم  دیـشکن و  تسد  دوخ  هفیظو  زا  دـیهد  یم  ریثأـت  لاـمتحا  هک  اـجنآ  اـت  ور  نیازا 
«، درادن راکشآ  غالبا  زج  يا  هفیظو  ربمایپ  نیبملا ;  غالبلا  الا  لوسرلا  یلع  ام  و   » هک دیا  هدناسر  ماجنا  هب  ار  شیوخ  هفیظو  امـش  دیتفرگن ,

شدوخ دـنک  یم  یهن  اـی  رما  هک  یـسک  فلا . تسا : نیا  هصـالخ  روط  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعرـش  طیارـش  هیآ 54 .) رون , )
روط نیمه  زامن و  دـننام  دـهد  ماجنا  تسا  بجاو  اعرـش  هدرک  كرت  لباقم  فرط  هک  يزیچ  دـنادب  ینعی  دـشاب  رکنم  فورعم و  هب  ملاـع 
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هک دهدب  لامتحا  ای  دشاب  هتشاد  دوخ  هانگ  رب  رارصا  راکهانگ  صخـش  ب . رامق . دننام  تسا  مارح  اعرـش  دهد  یم  ماجنا  اضرف  هک  يزیچ 
. دشابن راک  رد  هدـننک  یهن  ای  هدـننک  رما  يارب  یلام  ای  یناج  مهم  ررـض  د . دـهدب . ریثأت  لامتحا  ج . دـنک . رارکت  ار  دوخ  راک  دراد  دـصق 

نیا هک  تفگ  دیاب  یباجحدب  لکشم  دروم  رد  تیالو .» ردق  یگنهرف  هسسؤم   » رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  تیاکح  دینک : هعلاطم 
تامادـقا اهنآ  هب  هجوت  اب  داد و  رارق  ییاسانـش  دروم  هعماج  رد  ار  لـماوع  نآ  دـیاب  هک  دراد  يددـعتم  لـماوع  رد  هشیر  ناریا  رد  لـضعم 

زا روظنم  ینورد : لماوع  فلا ) دوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  هعماج  رد  یباجحدـب  لماوع  ساسا  نیا  رب  داد . ماـجنا  هدـشباسح  یـساسا و 
متسیس هعماج و  کی  دارفا  درکلمع  زا  یشان  هتـشاد و  تلاخد  هدیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  هک  تسا  ییاههّفلؤم  هعومجم  ینورد ، لماوع 
ناـسنا یتخانـشناور  یتخانـشناسنا و  رظن  زا  . 1 زا : تـسا  تراـبع  اـهنآ  نـیرتمهم  تـسا . نآ  رب  مکاـح  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس ،

مه دراد و  ار  یناسنا  لامک  بتارم  ندرک  یط  تسرد و  هار  باختنا  ییاناوت  مه  ینعی ، دشابیم ، رایتخا  تردق  ياراد  هک  تسا  يدوجوم 
اما ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  : » دیامرفیم نآرق  ار . طوقـس  طاطحنا و  جرادم  ندرک  یط  یناسفن و  ياهاوه  لایما و  زا  يوریپ  ییاناوت 

يارب یمالسا  فراعم  اهشزرا و  ماکحا ، زا  يرایـسب  هک  ام ـ  یمالـسا  هعماج  دننام  ياهعماج  رد  ساسا  نیا  رب  هیآ 3 .) ناسنا ، « ، ) اروفک
هدـیدان دارفا  یخرب  يوس  زا  باجح ) دـننام   ) یهلا ماکحا  زا  یـضعب  تسین ـ  ياهناهب  رذـع و  هنوگچیه  ياـج  هدـش و  نییبت  هعماـج  هرادا 

يوریپ هعماج ، رد  یباجحدب  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  رگید  ترابع  هب  ددرگیم . زاب  یتخانشناور  رـصنع  لصا و  نیا  هب  دوشیم ، هتفرگ 
، ییارگلمجت لیبق  زا  يرهاظم  رد  دشابیم و  تسا و ... تیصخش  لزلزت  ، اوقت نامیا و  فعض  زا  یـشان  دوخ  هک  تسا  یناسفن  ياهاوه  زا 

سفن هب  دامتعا  مدـع  تیـصخش و  لزلزت  یگتخابدوخ و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـنکیم . ادـیپ  دومن  ناـگناگیب و ... لـباقم  رد  ییاـمندوخ 
بوبحم ار  یعامتجا  یگتسیاش  تمارک و  رد  كالم  یگتخابدوخ  رثا  رب  ددرگ . یم  نارگید  حیحصان  ياهراتفر  هب  رهاظت  دیلقت و  بجوم 

مه دـشاب  یهلا  ياـه  شزرا  تیاـعر  هب  دـیقم  نمادـکاپ و  اوـقت و  اـب  ناـسنا  رگا  هتبلا  دـنناد . یم  نارگید  مشچ  رد  ندوـب  حرطم  ندوـب و 
هزیگنا يوق و  نامیا  يروابدوخ و  هب  زاین  هلأـسم  نیا  نکیل  دوب ، دـهاوخ  حرطم  ءاـیلوا  ناـبز  لد و  مشچ و  رد  مه  دوب و  دـهاوخ  بوبحم 

یم تهج  وا  ياهراتفر  هب  هک  تسا  لـیاق  ار  میظع  یتلاـسر  دوخ  يارب  یناـسنا  نینچ  دراد . هبیط  تاـیح  زا  حیحـص  تفرعم  یلاـع و  ياـه 
تیوقت هعماج و  دارفا  ياوقت  نامیا و  تیوقت  نآ و  یتخانـشناور  لماوع  اب  هلباقم  لضعم ، نیا  زا  هعماـج  حالـصا  ياـههار  زا  یکی  دـهد .

هللا ال نا  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دشابیم . هعماج  حطس  رد  یمالسا  تاررقم  نیزاوم و  یهلا و  ماکحایارجا  رد  نانآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ،
تـسا ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دهدیمنرییغت ، ار  یموق  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفنأب »... ام  اوریغی  یتح  ٍموقب  ام  ریغی 

يا هعماج  ره  رد  اما  درادـن  یـصوصخم  نید  ناوریپ  ای  صاـخ  يا  هعماـج  هب  صاـصتخا  ینورد  لـماع  نیا  هیآ 11 .) دعر ، ، ) دـنهد رییغت 
هعماج صوصخ  رد  درک . یـسررب  ار  یگنهرف  تیعـضو  یخیرات و  هنیـشیپ  دـیاب  هک  دراد  دوجو  هدـننک  لرتنک  اـی  هدـننک  دـیدشت  لـماوع 

گنهرف شرتسگ  يارب  يولهپ  میژر  تامادـقا  هب  هک  هلأسم  نیا  یخیرات  ياـههشیر  . 2 مینک . یم  هراشا  نآ  یخیرات  ياـه  هشیر  هب  یناریا 
رد ار  یباجحیب  دـنک و  فارحنا  نیا  راچد  ار  ام  هعماج  زا  یـشخب  تسناوت  هک  ددرگیم ، رب  باـجح  فشک  يراـب و  دـنبیب و  یگنهرب ،

نارود زا  یشان  ياضف  یمالسا و  بالقنا  عوقو  اب  دنچ  ره  لضعم ، نیاشرتسگ  دنور  دروآرد . شزرا  راجنه و  کی  تروص  هب  اههداوناخ 
طیحم رییغت  زا  دعب  دومن و  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  ياههشیر  اههگر و  يددـعتم ، لیالد  هب  یلو  دـش ؛ لرتنک  يدایز  دـح  ات  سدـقم ، عافد 

یهاتوک و . 3 درک . ادیپ  زورب  روهظ و  لاجمهرابود  سدـقم ، عافد  بالقنا و  زا  لصاح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هلـصاف  هعماج و  یـشزرا 
شرتسگ رگید  لیاسو  زا  نآ ، هب  ندیـشخب  قیمعت  یمالـسا و  ماکحا  اهشزرا و  تیبثت  رد  روشک  یگنهرف  نـالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب 
یجراـخ ياـهراشف  یلیمحت ، گـنج  یمالـسا ، بـالقنا  تیبـثت  زا  یـشان  تالکـشم  دوـجو  تلع  هب  هـک  تـسا  ینتفگ  تـسا . یباجحدـب 

فرص روما  نیا  هب  یتلود  ياههاگتسد  نالوؤسم و  يژرنا  تقو و  نیرتشیب  هک  دش  ثعاب  یـسایس و ... يداصتقا ، نوگانوگ  ياههرـصاحم 
یمالـسا ماکحا  اهشزرا و  قیمعت  تیبثت و  تهج  رد  ییاههمانرب  اـهراکهار و  يارجا  هعماـج و  یگنهرف  لـئاسم  هب  ینادـنچ  هجوت  دوش و 

رد عیرـست  روظنم  هب  هک  يزرا و )... یلوپ و  ياهتسایـس  لیبق  زا   ) لاس 1368 زا  دعب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  زا  یـضعب  . 4 ددرگن . لوذبم 
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، يداـم ياـهراجنه  يوـس  هب  هعماـج ، ياـهشزرا  رییغت  بجوـم  هتـساوخان  تفرگ ، ماـجنا  تعنـص و ... يداـصتقا ، دـشر  هعـسوت و  دـنور 
داــشرا و ترازو  هـلمج  زا   ) یگنهرف ياههاگتــسد  زا  یخرب  بولطماــن  یفنم و  درکلمع  . 5 دـیدرگ . ... یتسرپ و لمجت  ییارگكردـم ،

تالیهست زا  دافتسا  اب  دنرادن و  یمالسا  ماظن  هب  يداقتعا  چیه  هک  يرصانع  دارفا و  هب  نداد  نادیم  و  ریخا ) ياهلاس  رد  هتسباو  تاعوبطم 
يولهپ و نارود  طحنم  دـساف  گـنهرف  جـیورت  رـشن و  تاـبجوم  هعماـج ، تراـظن  نودـب  زاـب و  ياـضف  داـشرا و  ترازو  يونعم  يداـم و 

مظعم ماـقم  هک  ياهنوگ  هب  دـندومن  هدولآ  مومـسم و  تدـش  هب  ار  روشک  یگنهرف  عاـضوا  مهارف و  ار  برغ  عـماوج  رب  مکاـح  ياهـشزرا 
هب رجنم  تیاهن  رد  هک  دندومن  مالعا  داشرا  ترازو  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاضران  هداد ، یگنهرف  نیلوئـسم  هب  دـیدش  ياهرادـشه  يربهر 
دب یباجح و  یب  اب  هزرابم  رد  نآ  زا  دـعب  بـالقنا و  هیلوا  ياـهلاس  رد  هک  ییاـهطیرفت  طارفا و  زا  یخرب  . 6 دیدرگ . داشرا  ریزو  يافعتسا 

یهلا مکح  نیا  هب  ینیبدـب  راـجزنا و  رفنت و  ندـمآ  دوـجوب  ثعاـب  یکیزیف و ... زیمآتنوـشخ و  ياهـشور  هدافتـسا  لـیبق  زا  دـش  یباـجح 
داحآ فرط  زا  دنمماظن  هدرتسگ و  ریگارف و  تروص  هب  یلم  تراظن  ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  ندـشن  ارجا  . 7 دیدرگ .
لماع نیرتمهم  ینوریب : لماوع  ب ) تسا . هدش  هدرمش  ینما و ... ان  داسف ، زا  هعماج  تمالس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاور  رد  هک  هعماج ،

فیعـضت ناوج ، لـسن  ندومن  تیوـه  یب  يارب  اـم ، یّلم  یمالـسا و  ياـهشزرا  هب  برغ  هبناـج  همه  هدرتـسگ و  یگنهرف  مجاـهت  ینوریب 
يرازفامرن زا  معا  ـ  يژولونکت لیاسو  نیرتهتفرشیپ  زا  هدافتسا  اب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  تسکـش  تیاهن  رد  مدرم و  رد  یتدیقع  ياهرواب 

رهاظم اهشزرا و  گـنهرف و  ندومن  مکاـح  تهج  رد  يداـصتقا و ... یگنهرف و  ياـههصرع  رد  لـخاد  هتـسباو  رـصانع  يرازفاتخـس ، و 
یباجح دب  لضعم  یمالـسا ، بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  مغریلع  هنافـسأتم  هک  هدیدرگ  ببـس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ . ندمت 

: دشابیم ینیبشیپ  لباق  راکهار  ود  تشز  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  دروخرب و  ياههار  دروم  رد  اما  دشاب . هتـشاد  دوجو  ام  یمالـسا  هعماج  رد 
يداینب راک  . 2 دـشاب . دـنمراجنه  هدـش و  باسح  دـیاب  دروخرب  نیا  هتبلا  نیفلختم  اب  تردـق  عضوم  زا  دروخرب  یکیزیف و  ياهراکهار  . 1

اریز تسا . نکممان  يّدح  ات  راوشد و  رایـسب  یتلود ، ياههاگتـسد  قیرط  زا  یکیزیف و  تروص  هب  هدـیدپ  نیا  اب  دروخرب  املـسم  یگنهرف .
تیناقح و میناوتن  میشاب و  هتشادن  قطنم  لالدتسا و  میوش ، دراو  روز  قیرط  زا  میهاوخب  افرـص  یمالـسا  شـشوپ  سابل و  هلئـسم  رد  ام  رگا 

هفسلف دارفا و  یعامتجا  یصخش و  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  یهلا  هضیرف  نیا  يارجا  تاکرب  دیاوف و  تبثم و  راثآ  یمالسا ، ششوپ  موزل 
هب تاـعوبطم و ... یعمج و  ياـههناسر  یگنهرف و  ياههاگتـسد  زا  هدافتـسا  اـب  ياهشیر  قیمع و  رمتـسم  یگنهرف  راـک  اـب  ار  باـجح و ...
هب یبرغ  ياهشزرا  جاور  یباجحدب و  شرتسگ  جاور و  رظتنم  دیاب  هنافـسأتم  مینک ، تباث  ناهرب ، لیلد و  هئارا  تروص ، نیرتهب  نیرتابیز و 

مامتها دیامن  يرای  یعامتجا  لضعم  نیا  اب  هلباقم  رد  ار  ام  دناوتیم  هک  يرگید  مهم  لماع  میشاب . نامیمالـسا  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص 
يدج تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  هعماج  رگا  تسا  یهیدب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماجنا  هب  نایوجـشناد  هعماج و  يدج 

یگنهرف و ياههاگتسد  دزاس  یلمع  هدیدرگ ، نیعم  سدقم  عرش  رد  هک  یبتارم  طیارـش و  اب  قبطنم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دوش و  لمع  دراو 
ماجنا هب  نایوجشناد  بیغرت  قیوشت و  نمض  دنیامن و  مادقا  یعامتجا  لضعم  نیا  لح  رد  دنناوتیم  رتهب  زین  اههاگـشناد  رد  دوجوم  زکارم 

هب دنزاس . مهارف  نایوجـشناد  نیب  رد  یمالـسا  ياهشزرا  شرتسگ  تهج  رد  ار  یگنهرف  يداینب  تامادقا  اهراکهار و  یمالـسا ، تانوؤش 
یمالـسا ياهشزرا  تیاعر  هب  يدج  مامتها  افـص و  ویکاپ  زا  راشرـس  یطیحم  دهاش  نایوجـشناد  نیلوؤسم و  يراکمه  اب  هک  يزور  دیما 

هرگ زین  يداصتقا  یناماس  یب  هب  یباجحدـب  هلمج  زا  یعامتجا  ياـهراجنهان  زا  يرایـسب  دـنامن  هتفگاـن  هللاءاـشنا . میـشاب ، اههاگـشناد  رد 
فلتخم ياه  لکـش  رد  نآ  ياهزورب  روهظ و  هک  دنتـسه  یعامتجا  دـسافم  زا  يرایـسب  دـلوم  مروت و ... يراـکیب ، لـضعم  تسا ، هدروخ 

تالـضعم لح  ماظن و  يدـمآراک  تهج  رد  دـیاب  سدـقم  ماظن  نیا  هب  نادـنم  هقالع  همه  یمالـسا و  ماظن  ور  نیا  زا  دریذـپ . یم  تروص 
يداصتقا و دـسافم  اب  هزرابم  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياـهدومنهر  تاـشیامرف و  دـنهد . ماـجنا  يدـج  شـالت  یعاـمتجا  يداـصتقا و 

دادح 1 ـ رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دوش . یم  یباـیزرا  اتـسار  نیا  رد  مدرم ، هب  یناـسر  تمدـخ  تضهن  زین  عطاـق و  لکـش  هب  یعاـمتجا 
، يرهطم دیهش  اهـشزرا 4 . بـالقنا و  ملعوذ ، یلع  داـضت 3 . هعـسوت و  روپعیفر ، زرمارف  یگنهرف 2 . یگنهرب  یگنهرب و  گـنهرف  لداـع ،
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فرح دـسر  یم  رظن  هب  میـشاب  هتـشاد  يا  هطبار  اهنآ  اب  یـسرد  لئاسم  رد  دـیاب  دـیا ، هدومرف  ناتالاوس  نایاپ  رد  هکنیا  اما  باـجح  هلأـسم 
ینمادکاپ یکاپ و  يدولآ ، هانگ  طابترا  نودب  تشاد و  روضح  ياه  طیحم  نینچ  رد  ناوت  یم  رگید  یترابع  هب  دشابن .  تحص  هب  نورقم 

امـش دوخ  نیب  زا  یناوارف  رایـسب  ياه  هنومن  زین  ام  تسین و  یندشان  یلو  میریذپ  یم  زین  ام  تسه و  لکـشم  دـنچ  ره  درک . ظفح  ار  دوخ 
نایب ياج  هک  دنک  یم  ناش  ملاس  راتفر  نورد و  یکاپ  نیمه  زا  تیاکح  هک  میراد  ناوارف  ياه  همان  نمادکاپ  تشرس و  كاپ  نایوجشناد 

مه نایوجشناد  ناوت  یمن  رگم  درک . داجیا  طابترا  فلاخم  سنج  اب  یسرد  لئاسم  يارب  دراد  ترورض  هچ  رگم  نیا  رب  هوالع  تسین . نآ 
رد مه  رگا  ایناث  یندـش . تسا  يرما  دـینک  هدارا  رگا  میدـقتعم  ام  دـنزادرپب . تالکـشم و ...  لح  وگتفگ و  هب  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  سنج 

تیاعر زین  لقادـح  نامه  رد  درک و  افتکا  لقادـح  هب  ناوت  یم  دـنک . باجیا  یترورـض  مه  رداـن  يدراوم  اـه و  تیعقوم  طئارـش و  یخرب 
نهذ مه  دروآرد و  لقع  لرتنک  هب  ار  دوخ  ساوح  رگید  شوگ و  شچ و  مه  دومن . لرتنک  ار  دوخ  درک و  ار  یعرـش  یقالخا و  تاـنوئش 
رهوگ یلو  دراد . خـسار  یمزع  يوـق و  يا  هدارا  دـنمزاین  میراد  لوـبق  هچ  رگ  تشاد . رذـحرب  لـئاسم  هنوـگ  نیا  زاار  ینهذ  تالاغتـشا  و 
دهاوخ سوواط  هک  ره  دـناا : هتفگ  هک  روطنامه  .و  دـیآ یمن  تسدـب  شالت  نودـب  فالخ  هانگ و  زا  ار  دوخ  ظفح  ینمادـکاپ و  یکاـپ و 

يارب نآ  ظفح  موزل  یقالخا و  یـشزرا و  یگنهرف و  لئاسم  هب  تبـسن  ار  ناتیـساسح  تقد و  تسا  مزال  نایاپ  رد  دـشک . ناتـسودنه  روج 
. میوش رت  کیدزن  هچره  ملاس  طیحم  کی  هب  امش ،  نوچمه  ینازیزع  ياهشالت  اب  میراودیما  مییاتس و  یم  نایوجشناد  هاگشناد و  طیحم 

تبحص یهاگ  مروآ و  یم  مک  اه  نآ  ربارب  رد  مناوت و  یمن  منک  نشور  اراهنآ  منک و  یتبحـص  نید  یب  زامن و  یب  دارفا  اب  مهاوخ  یم  هک  نامز  ره 
. مشابن هنوگ  نیا  ات  منک  هچ  منکن  لابند  ار  نانا  اب  تبحص  رگید  هک  دوش  یم  ثعاب  سرت  دوش و  یم  نم  رد  کش  ثعاب  اهنآ  ياه 

شسرپ

مروآ و یم  مک  اـه  نآ  ربارب  رد  مناوـت و  یمن  منک  نشور  اراـهنآ  منک و  یتبحـص  نید  یب  زاـمن و  یب  دارفا  اـب  مهاوـخ  یم  هک  ناـمز  ره 
نیا ات  منک  هچ  منکن  لابند  ار  نانا  اب  تبحـص  رگید  هک  دوش  یم  ثعاب  سرت  دوش و  یم  نم  رد  کش  ثعاب  اـهنآ  ياـه  تبحـص  یهاـگ 

. مشابن هنوگ 

خساپ

دـنوادخ و اب  ییانـشآ  هب  مدرم  توعد  تسا . دنـسپ  دروم  دنمـشزرا و  سب  يراک  زامن ، اـب  دوخ  تسود  نتخاـس  انـشآ  يارب  امـش  شـالت 
دروم ار  درف  يرکف  ياـهانب  ریز  یتسیاـب  زاـغآ  رد  زاـمن ، هب  قیوشت  بیغرت و  يارب  تسا . روما  نیرتیلاـعتم  نیرتهتـسجرب و  زا  وا  تداـبع 
هجیتن ياراد  هک  تسا  يروما  داعم و ... ناسنا ، یتسه ، ناهج  دنوادخ ، دروم  رد  درف  هاگدید  دیشوک . نآ  حالصا  رد  هداد و  رارق  یـسررب 

نارگید يوس  زا  زامن  كرت  بجوم  هک  ياهدمع  ألخ  دیـشوک . ینابم  نیا  حالـصا  تیوقت و  هب  دـیاب  سپ  تسا . درف  درکلمع  رب  میقتـسم 
حالـصا هار  نیاربانب  دنریگ . یم  یتسردان  هجیتن  هاگ  نآ  هدش و  هابتـشا  راچد  زامن  هفـسلف  رد  اهنآ  ارهاظ  تسا . يرکف  لکـشم  تسا  هدش 

ریبادت یلوصا و  ياهشور  زا  هدافتسا  زین  ینالوط و  یتصرف  دنمزاین  تسین و  مه  یناسآ  راک  هتبلا  هک  تسا  اهنآ  هشیدنا  حیحـصت  زین  يو 
رد يراکفا  نینچ  اب  هلباقم  يارب  يرتشیب  یگدامآ  دینک  یعـس  هنیمز  نیا  رد  هعلاطم  اب  ناتدوخ  دـیاب  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . هنادـنمدرخ 

ماما توکلم  رد  زاورپ  يزاریـش  رازآیب  زامن  زار  یتئارق  نسحم  زامن  زار  دوشیم . هیـصوت  زامن  دروم  رد  ریز  ياهباتک  دیروآ  دـیدپ  دوخ 
تحت هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  زین  يو  اب  امـش  راتفر  ردـص  رقاب  دـمحم  تادابع  شقن  تسا  نیا  ياهنماخ  هللاتیآ  زامن  يافرژ  زا  ینیمخ 

دنمهقالع یبهذـم -  ناوخ  زامن  درف  کی  ناونع  هب  امـش -  ياههشیدـنا  راکفا و  هب  دریگ  رارق  ناتدروخرب  هوحن  فطاوع و  قـالخا ، ریثأـت 
نینچ اـب  امـش  يوگتفگ  طاـبترا و  هک  نآ  رادـشه  دـینک . داـجیا  يو  هشیدـناو  رکف  رد  يرییغت  دـیناوتب  وا ، لد  بلق و  رد  ذوفن  اـب  دوـش و 
رگا یلو  دـییامن  حالـصا  ار  اهنآ  هشیدـنا  رکف و  دـیراذگب  ریثأت  اهنآ  رد  بسانم  ياهشور  اـب  دـیناوتب  امـش  هک  تسا  یتروص  رد  يدارفا 
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زامن هب  تالابمیب  هدیقع و  تسس  زین  امـش  زامن  هب  اهنآ  یهجوت  یب  لامعا  راکفا و  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  هدرکن  يادخ  ای  دیناوتیمن و 
رد دیـشاب . اشوک  دوخ  يدابع  لامعا  ینید و  ياهرواب  ظفح  رد  دـینک و  داجیا  هلـصاف  اهنآ  اب  دوخ  کیدزن  یمیمـص و  طباور  رد  دـیوش ،
هب اب  تسا  دیما  تسا . هدش  نیودت  هیهت و  يراذگریثأت  یگنوگچ  هرابرد  هک  مینک  یم  بلج  یبلطم  هب  ار  نات  هجوت  خـساپ  زا  تمـسق  نیا 

دامتعا دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  یتیلوؤسم  نینچ  ماجنا  يارب  هک  تسا  نآ  مهم  دیشاب . قفوم  ناتریخ  تین  رد  هدش  هئارا  ياهراکهار  نتسب  راک 
نیا هک  نیا  همزال  دـنک و  دامتعا  یمیمـص  زوسلد ، نیما ، يدرف  ناونع  هب  امـش  هب  دـیاب  اهنآ  رگید  ترابع  هب  دـینک  بلج  دوخ  هب  ار  اـهنآ 
دیاب ادتبا  دامتعا  بلج  يارب  . 1 دوش . رتشیب  امش  يراذگریثأت  نازیم  ات  دییامن  هدافتـسا  بسانم  ییاهراکهار  زا  دیاب  دیایب  دوجو  هب  دامتعا 
نیا يارب  دییامن . یلدمه  اهنآ  هب  تبـسن  دیاب  دیایب  دوجو  هب  یفطاع  طابترا  نیا  هک  نیا  يارب  دـینک . تیوقت  اهنآ  اب  ار  دوخ  یفطاع  هطبار 

یناوجون ای  یناوج  نینـس  رد  اهنآ  هک  اجنآ  زا  دینک  كرد  ار  دـنراد  هک  ییاه  هغدـغد  یحور و  طیارـش  دـیاب  دـینک  یلدـمه  دـیناوتب  هک 
لح رد  یناوت  یم  هزادـنا  هچ  ات  امـش  دـنراد و  ییاـه  هغدـغد  هچ  هک  دـیوش  هجوتم  اـت  دـیوش  کـیدزن  رتشیب  اـهنآ  هب  دـیاب  یمک  دنتـسه 

طابترا داجیا  يارب  دـعب  هلحرم  رد  تساهنآ . ندرک  كرد  مزلتـسم  اهنآ  اب  ندرک  یلدـمه  نیاربانب  دـینک  کمک  اـهنآ  هب  اـهنآ  تالکـشم 
اهنآ ياریذپ  دیریگب و  لیوحت  یماگنه  ار  اهنآ  هک  دشابن  روط  نیا  دیشاب . هتـشاد  اهنآ  هب  تبـسن  طرـش  نودب  شریذپ  دیاب  اهنآ  اب  یفطاع 

ار اهنآ  طرـش  نودـب  امـش  یلو  دنـشاب  هتـشاد  مه  یطلغ  ياهراتفر  اهنآ  هک  نیا  ولو  دـنهد  ماجنا  ار  امـش  هقالع  دروم  ياهراک  هک  دیـشاب 
زین ار  دوخ  تیمیمـص  يزوسلد و  نیا  رب  هوالع  دوش  رتمکحم  امـش  اب  اهنآ  یفطاع  طابترا  هک  دوش  یم  ثعاب  دروخرب  هوحن  نیا  دیریذپب .

نودب شریذپ  یلدمه ، رگا  نیاربانب  دیتسه . اهنآ  زوسلد  امش  دننک  ساسحا  هراومه  هک  يا  هنوگ  هب  دیهد  ناشن  اهنآ  هب  تبـسن  دیاب  المع 
هب تبـسن  اهنآ  دامتعا  داجیا  لماوع  زا  یکی  دوش . یم  مکحم  اهنآ  هب  امـش  یفطاع  طابترا  دیـشاب  هتـشاد  اهنآ  هب  تبـسن  يزوسلد  طرش و 

ياه هزیگنا  اهزاین و  هب  هجوت  دنتـسه ، ییاهزاین  اه و  هزیگنا  ياراد  الومعم  اه  ناسنا  اهنآ ؛ ياـه  هزیگنا  هب  هجوت  . 2 دوش . یم  لصاح  امش 
صقر و دوشن ، ءاـضرا  حیحـص  وـحن  هب  زاـین  نیا  رگا  تسا . تیوـنعم  هب  زاـین  ناـسنا ، ياـهزاین  نیرتـمهم  زا  یکی  تسا . مهم  رایـسب  دارفا 

اهنآ یبای  تسد  تهج  رد  شالت  دارفا و  ياه  هزیگنا  هب  هجوت  لاح  ره  رد  دوش . یم  نآ  نیزگیاج  یقالخا  تالکشم  دایتعا و  یقیـسوم و 
حطـس ینعی  تسا ؛ تخانـش  رـصنع  دراد  يرثؤم  شقن  يزاسدامتعا  رد  هک  يرـصنع  . 3 دوش . یم  دامتعا  داـجیا  ثعاـب  اـه  هزیگنا  نیا  هب 
رـصنع هس  نیا  هب  هجوـت  درک . تبحـص  اـهنآ  اـب  اـهنآ  تخانـش  كرد و  نازیم  ساـسارب  تفرگ و  رظن  رد  دـیاب  ار  دارفا  كرد  یتخاـنش و 
تبسن اهنآ  رد  ار  دامتعا  نیا  امش  هک  یتقو  دوش . یم  دوخ  هب  تبسن  اهنآ  رد  دامتعا  داجیا  بجوم  دارفا  رد  یـشزیگنا  یتخانـش و  یفطاع ،

یعس دوش . یم  عقاو  رثؤم  امش  داهنشیپ  ای  امـش و  تحیـصن  ای  امـش  یهن  رما و  دیـشاب و  راذگریثأت  دیناوت  یم  هاگنآ  دیدرک  داجیا  دوخ  هب 
نیا هک  دـنک  یم  مکح  ای  دـنک  یم  یهن  رما و  هک  يدرف  کی  عضوم  زا  ات  دـینک  هدافتـسا  هرواشم  يوگلا  زا  رتشیب  اهنآ  داشرا  يارب  دـینک 
نابز اب  امش  هچ  ره  ینعی  تسامش  راتفر  دراد  یمهم  شقن  امـش  يراذگریثأت  رد  هک  يرگید  هتکن  داد . ماجنا  دیابن  سپ  تسا  فالخ  راک 
یتقو ای  دییامن . زامن  هماقا  هب  مادقا  دوش  یم  دنلب  ناذا  يادص  دوش و  یم  رهظ  رگا  ینعی  تسا  رترثؤم  دییوگب  نخـس  اهنآ  اب  لمع  راتفر و 

فورعم هب  رما  باب  زا  دعب  هلحرم  رد  تسا . يراذگریثأت  يارب  هویـش  نیرتهب  نیا  دینکب  ار  یهلا  دودـح  تیاعر  دوش  یم  هجاوم  مرحمان  اب 
الا دراد و  تبثم  ریثأت  امـش  مادقا  نیا  دینک  ساسحا  هک  نیا  طرـش  هب  هتبلا   ) دـینک دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  یهلا  دودـح  تیاعر  رکنم  زا  یهن  و 

لصاح جیردت  هب  هک  تسا  یتراهم  کی  يراذگریثأت  تفگ : ناوت  یم  عومجم  رد  دینک .) هدافتسا  مود  لوا و  ياهراکهار  نامه  زا  رتشیب 
نیا هب  تسرامم  نیرمت و  اب  هک  دـشاب  رادروخرب  یفاک  طئارـش  مزال و  یگدامآ  زا  یناور  ياضف  هدـنریگ و  ریثأـت  راذـگریثأت و  دوشیم و 

نیـسحت و اب  ار  دوخ  راک  . 1 داد : شیازفا  ار  يراذـگریثأت  نازیم  ناوتیم  ریز  تاکن  لوصا و  تیاعر  اب  دوشیم . ادـیپ  یـسرتسد  تراـهم 
تبثم هتکن  دنچ  ای  کی  ندرک  هتسجرب  اب  ار  دوخ  همانرب  وجتـسج  صحفت و  یکدنا  اب  . 2 دینک . عورش  لباقم  فرط  زا  هنامیمص  ینادردق 

رد . 3 دـیئامن . يریگیپ  يو  اـب  ار  دوـخ  طاـبترا  تبثم  رما  نآ  دوـجو  رطاـخ  هب  يو  زا  هناـقداص  نیـسحت  لـباقم و  فرط  رد  دنمـشزرا  و 
رارق دوخ  شنزرـس  میقتـسم و  داقتنا  دروم  ار  يو  دـینکن و  هیـالگ  وا  زا  امیقتـسم  دـیدرک  هدـهاشم  يو  رد  یـشزغل  هابتـشا و  هک  یتروص 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 932 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دینک قیوشت  ار  نارگید  دیشاب و  یبوخ  هدنونـش  دینک  یعـس  . 5 دـینزب . فرح  دوخ  تاهابتـشا  هرابرد  نارگید  زا  داقتنا  زا  لبق  . 4 دیهدن .
هب . 7 دینک . مالعا  ار  دوخ  ینطاب  تبحم  نیا  اهنآ  هب  دیشاب و  هتـشاد  تسود  ار  نارگید  هنامیمـص  . 6 دننزب . فرح  امـش  يارب  دوخ  هرابرد 

لیم دـهد  ماجنا  یهاوخیم  هک  يراک  هب  تبـسن  لباقم  فرط  رد  . 8 دنتـسه . مهم  دننک  ساسحا  هک  دینک  يراک  دـیهدب و  رابتعا  نارگید 
تبسن نارگید  زا  هک  ار  يراتفر  ره  . 9 دیئامن . مهارف  لمع  نآ  ماجنا  يارب  ار  مزال  یناور  ياضف  رگید  ترابع  هب  دـینک و  داجیا  يدـیدش 
دینکن لیمحت  نارگید  رب  ار  شیوخ  ياههاگدید  تارظن و  هطقن  دینک  یعس  . 10 دیریگ . شیپ  رد  ناشیا  اب  ار  نامه  دیراد  راظتنا  دوخ  هب 

راتفر ناشیا  اب  تسرپرس  کی  نوچمه  هک  یسک  اب  دنریذپیمن و  دنک  لیمحت  نانآ  رب  ار  شاهدیقع  دهاوخب  هک  ار  یسک  نخس  مدرم  اریز 
یگنراک 2. لـید  یباـی ، تسود  نیئآ  . 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  هنیمز  نیا  رد  دـننکیمن . داـمتعا  وا  هب  دـنزرویمن و  یتـسود  دـنک 

يرهش ير  يدمحم  نآرق ، رد  یتسود  يوضر 3 . سدق  ناتسآ  تاراشتنا  یسردم ، يداه  دیس  ناتسود ، یتسود و 

مالسا هب  دنبیاپ  یبهذم و  يا  هداوناخ  رد  ما .  هدمآ  اجنیا  هب  رورپ  دیهش  مورحم و  يرهـش  زا  هاگباوخ و  نکاس  متـسه و  هلاس  يوجشناد 24  نم 
زا هک  تسا  ینید  نیزاوم  فالخ  هک  دننز  یم  ییاهراک  هب  تسد  نم  ياه  یقاتا  مه  ما  هدش  وربور  يا  هدمع  لکـشم  اب  اجنیا  رد  ما و  هدـش  گرزب 

اهنآ نایب 

شسرپ

هب دنبیاپ  یبهذم و  يا  هداوناخ  رد  ما .  هدمآ  اجنیا  هب  رورپ  دیهـش  مورحم و  يرهـش  زا  هاگباوخ و  نکاس  متـسه و  هلاس  يوجشناد 24  نم 
نیزاوم فالخ  هک  دننز  یم  ییاهراک  هب  تسد  نم  ياه  یقاتا  مه  ما  هدش  وربور  يا  هدـمع  لکـشم  اب  اجنیا  رد  ما و  هدـش  گرزب  مالـسا 

ملمع اب  ار  اهنآ  منامب و  میوگ  یم  دوخ  اب  یلو  مورب  يرگید  قاتا  هب  مناوت  یم  هکنیا  دوجو  اب  نکیل  مروذـعم  اهنآ  نایب  زا  هک  تسا  ینید 
يدرمناوج نیا  منک ؟ اهر  ادـخ  ناما  هب  ار  اهنآ  مورب و  ای  اه  یتخـس  مامت  اب  منک  يرادـیاپ  منامب و  هک  دـینک  ییامنهار  ارم   . منک هدـنمرش 

. تسا هتخادنا  یکانلوه  هطرو  هب  ار  وا  طیارش  الاح  تسا و  یبوخ  یلیخ  رسپ  اهنآ  زا  یکی  ؟  تسا

خساپ

اب لماعت  نیع  رد  کی  ره  هک  هدوب  یلاع  شزومآ  عطقم  رد  تیبرت  میلعت و  يهسورپ  رد  انشآمان  موهفم  هس  هاگباوخ ، هاگشناد و  وجـشناد ،
بلاق رد  شناد  رادتـسود  ياهناسنا  زا  ياهعومجم  هک  تسا  یطیحم  هاگـشناد : 1 ـ دنتسه . درف  هب  رـصحنم  ياهیگژیو  ياراد  رگیدکی ،

ياهیگژیو زا  دنشخبیم . ینعم  ار  شناد  يریگارف  شزومآ و  هسورپ  یّصاخ ، نیناوق  طباوض و  تحت  هدمآ و  مه  درگ  وجـشناد  داتـسا و 
. دنکیم راوشد  ار  نانآ  نیب  هبناج  همه  طابترا  راک  هک  تسا  وجشناد  داتسا و  هورگ  ود  شناد  ّنس و  حطس  توافت  یملع ، لماعت  نیا  زراب 
، گنتاگنت طابترا  دوجو  درگاش ، داتـسا و  نیب  دودـحم  يهطبار  لوبق  زین  نس و  فالتخا  لـیلد  هب  اـما  تسا ، رّـسیم  یملع  طاـبترا  هچ  رگ 

ًاتدمع یّنس  رظن  زا  هک  یهورگ  وجشناد : 2 ـ تسا . ياهژیو  تاظحالم  اب  هارمه  لقادـح  تسین و  مهارف  یحور ، داعبا  همه  رد  دازآ  ربارب و 
يرادروخرب نانآ ، یگژیو  نیرتمهم  اما  دـندیزگرب . ار  هاگـشناد  هار  شناد ، بسک  لابند  هب  هدوب و  رادروخرب  یناوج  يهرود  تازایتما  زا 

ّدح  » شیوخ يارب  هک  يروط  هب  تسا ، يداـقتنا  هیحور  طاـشن و  روش و  يروآون ، تیقـالخ ، شوج ، بنج و  كّرحت ، مکارتـم ، يژرنا  زا 
سرد و زا  غارف  زا  دعب  يژرنا ، رپ  ناوج و  نایوجـشناد  زا  نت  اهدـص  هکلب  اههد  هک  یّلحم  هاگباوخ : 3 ـ دنتسین . لیاق  یتیدودحم  و  فقی »
گنهرف و زا  ییوجشناد ، ره  اسب  هچ  دنیآیم و  مهدرگ  ّلحم  نیا  رد  ار  شیوخ  تحارتسا  تعاس  یهاگـشناد ، لومعم  تاطابترا  ثحب و 

اّما دوشیم . نانآ  نیب  يراگزاسان  لماعت و  مدـع  بجوم  هلأـسم  نیمه  هاـگ  هک  تسا  رادروخرب  نایوجـشناد ، رگید  اـب  تواـفتم  یقـالخا 
بـسک يارب  ًافرـص  هک  هاگـشناد  فالخرب   ) تسین باوخ  يارب  یّلحم  اهنت  تسادـیپ ، شمـسا  زا  هک  هچ  نآ  فـالخرب  هاـگباوخ ، طـیحم 

یگدامآ سالک و  ثحابم  يرگیپ  لیلد  هب  فرط  کـی  زا  هک  ارچ  تسه ، زین  يرگید  ياـهدرکلمع  تامدـخ و  ياراد  هکلب  تسا ) شناد 
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، سابل نت و  تشادـهب  كاروخ ، يهیهت  يارب  یّلحم  فرط  رگید  زا  دـیآیم و  باسح  هب  هاگـشناد  يهمادا  یـسرد ، فیلاکت  ماـجنا  يارب 
نآ ییوجشناد  هاگباوخ  یگژیو  نیرتیساسا  لاح ، نیع  رد  تسا . یحور  ياهزاین  ریاس  نیمأت  یعامتجا و  یسایس -  ياههدعگ  تدابع و 

. ار سالک  رد  داتسا  تراظن  اب  هارمه  کشخ  بّلصتم و  نیناوق  هن  دراد و  رـس  رب  ار  هداوناخ  باسحیب )  ) یفطاع تیامح  رتچ  هن  هک  تسا 
زا رود  هب  لومعم و  ّدـح  زا  رتـشیب  يدازآ  ساـسحا  یناوج و  يهرود  مکارتـم  يژرنا  لاـسمه ، هورگ  نوـچمه  يروـما  بیکرت  نیا ، رباـنب 
زا يرود  زا  یـشان  یناور  راشف  زین  نایوجـشناد و  نیب  داضتم  یهاگ  تواـفتم و  ياههقیلـس  دوجو  داتـسا و  هاگـشناد و  هداوناـخ ، تراـظن 
هب ار  هاگباوخ  طیحم  هک  دنتـسه  یلماوع  نکـسم ، لاغتـشا و  هب  طوبرم  ياهینارگن  هارمه  هب  جاودزا  يهغدـغد  یفطاع و  ألخ  هداوناخ و 

رگید عمتجم  ره  اـب  هک   ) شیاـهیگژیو نآ  اـب  هاـگباوخ  رد  ییاـضف  نینچ  دوجو  هتبلا ، دـنزاسیم . جراـخ  يداـع  لرتـنک  زا  لومعم  روط 
رد هچ  یقالخا  دض  هدیدپ  چیه  هک ، تفگ  دیاب  یقالخا  یبهذـم و  لئاسم  تیاعر  مدـع  هرابرد  اما  تسا . یعیبط  يّدـح  ات  دراد ،) توافت 
رد نآ  یتـشز  دـشاب ، راـجنهان  تشز و  ياهدـیدپ  رگا  دـهدیمن و  يور  هبـش  کـی  نادرم ، رد  هچ  ناـنز و  رد  هچ  قرـش ، رد  هچ  برغ و 

مدق کی  زاغآ  يهطقن  رد  شفارحنا  دوشیم ، فرحنم  میقتسم  هار  زا  هک  یسک  لاثم : ناونع  هب  تسین . شماجنا  هطقن  يهزادنا  هب  شزاغآ 
شیپ وـت  هک  نآ  تساـج و  نیا  هار  : » دـنزیم گـناب  هک  ار  رادـهار  يادـص  رگید  هک  دوـشیم  داـیز  ردـق  نآ  ماـجنا  يهطقن  رد  تـسا و 

ریز ياهراکهار  دارفا ، زا  هتـسد  نیا  داشرا  یتیعـضو و  نینچ  زا  تفرنورب  يارب  نیا ، ربانب  دسریمن . وا  شوگ  هب  تسا » ههاریب  ياهتفرگ 
هب دنادیم  رگیدمه  تسرپرس  یلو و  ار  مدرم  يهمه  هک  تسا  نآ  مالسا  تازایتما  زا  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  1 ـ دوشیم : داهنشیپ 

ناناملسم هب  هکلب  درادن . زاب  ار  نانآ  هدش و  نارگید  هانگ  هب  یـضار  طیارـش ) ندوب  عمج  تروص  رد  هتبلا   ) هک دهدیمن  هزاجا  سک  چیه 
هدامآ اهیبوخ ، اهبوخ و  دشر  يارب  ار  هاگباوخ )  ) هعماج ّوج  فورعم ، هب  رما  اب  دـننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  هداد  روتـسد 

دنناوتن اهيدیلپ  اهفارحنا و  ناهانگ ، هجیتن  رد  دننک و  گنت  دـعاسمان و  اهیتشز  دـشر  يارب  ار  هعماج  وج  مه  رکم  زا  یهن  اب  دـنزاس و 
هک تسا  یگرزب  يوـنعم  هاگـشیالاپ  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   ) تـصرف نـیا  و  دـنناودب . هـشیر  هدرک و  دـشر  یمالـسا  طـیحم  رد 

یلوصا روط  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  رگا  دسریم  رظن  هب  دنک . ظفح  رتشیب ، داسف  رد  ندش  قرغ  زا  لقادح  ار  هعماج  دناوتیم 
دنباتیمنرب ار  يراجنه  چیه  هک  دنوشیم  ادیپ  یکدنا  يهدع  هشیمه  هتبلا  تشاذـگ و  دـهاوخ  ریثأت  يدایز  دـح  ات  میریگب  هرهب  یقطنم  و 

لها اب  هطبار  عطق  بوجو  ریظن : دراد . مه  يرگید  نیوانع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  هوالع  يدارفا  نینچ  اب  دروخرب  رد  مالسا  هک 
هتبلا ناـنآ . قیوشت  مارتحا و  راـجنهب و  حـلاص و  دارفا  ناراـکتعاطا و  اـب  یتسود  بوجو  ناـنآ و  اـب  ینیـشنمه  تمرح  راـکهزب و  رکنم و 

ینـشاچ اب  دـناوتیم  تسا ) هارمه  تیعطاق  اـب  ددرگیمرب و  تموکح  هب  هک  يدراوم  زا  ریغ   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دراوم  يهمه 
قذاح کشزپ  کی  دروخرب  نوچمه  میشاب . هتشاد  رهم  زا  هدنکآ  يدروخرب  رامیب ، کی  ناونع  هب  يدارفا  نینچ  اب  2 ـ دشاب . هارمه  تبحم 

تسوا زا  سرت  ادخ و  هب  نامیا  يهرمث  وکین ، قالخا  راتفر و  نیا  هک  مینامهفب  نانآ  هب  نامهتـسیاش  راتفر  اب  3 ـ شیوخ . رامیب  اب  نابرهم  و 
لقع و اب  قبطنم  ياهراتفر  زا  یشان  هکلب  یسدقم ، هکـشخ  یـصخش و  يهقیلـس  کی  دح  رد  هن  ار  دوجوم  ياهتیـساسح  هلیـسو  نیدب  ات 
زا زیچ  دنچ  طقف  مالسا  زا  ام  رگا  هک  ارچ  دشاب ، یمالـسا  دیاب  ام  راتفر  ینعی  میزاس . لیامتم  بتکم  يوس  هب  ار  نانآ  هدرک و  یفرعم  عرش 

رارق شیوخ  ریثأت  تحت  ار  نانآ  میناوتیمن  اهنت  هن  دـشاب ، هتـشادن  ریثأت  ام  راتفر  رد  لامعا  نیا  مینک و  تیاـعر  ار  نآ  هزور  زاـمن و  هلمج 
و یقالخاریغ ، ياهراک  دسافم  هدننک ، عناق  یناهرب  لیلد و  اب  4 ـ مینکیم . رود  هدرک و  رجزنم  مالـسا  زا  ار  نانآ  هکلب  مینک ، داشرا  هداد و 

ياـهناسنا عـماوج و  درکلمع  رد  ییاـهراتفر  نـینچ  بقاوـع  زا  ییاــههنومن  هـئارا  اــب  هدرک و  حیرــشت  يدارفا  نـینچ  يارب  ار  ینیدنورب 
یمکح چیه  نیا  ربانب  تسا . رادروخرب  ییالاب  یقطنم  يهناوتـشپ  زا  مالـسا  ینارون  ماکحا  مینک . يریگولج  نانآ  تافارحنا  زا  هدروخرس ،

اهناسنا رب  هزینرـس  قطنم  اب  تسا  تحلـصم  لقع و  فلاخم  هک  يزیچ  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  لـیمحت   ) تسین یلیمحت  مالـسا  ماـکحا  زا 
لقاال میـشابن  فقاو  مکح  نآ  رارـسَا  هب  ام  هک  دشاب  ییاج  مه  رگا  تسا و  تحلـصم  اب  مأوت  لقع و  مکح  ساسا  رب  هکلب  دـننک .) لیمحت 

تقوم روط  هب  مرها  نیا  زا  دوش  یم  اـهنآ  ندـش  هبنتم  ثعاـب  اـهنآ  اـب  امـش  هطبار  عطق  هک  یتروص  رد  - 5 تسین . لقع  مکح  اب  فلاـخم 
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افتکا اهنآ  اب  طابترا  لقادح  هب  ای  موش و  نخـس  مه  دـنوش  یم  مارح  بکترم  هک  یناسک  اب  مرادـن  تسود  نم  دـییوگب  دـییامن و  هدافتـسا 
دراد و زاب  لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  لماک  يزوسلد  اب  دیهاوخب  يدامتعا  لباق  درف  زا  دنهد  یمن  تیمها  نادنچ  امـش  نانخـس  هب  رگا  - 6 دینک .

نمـض دیزرون و  غیرد  اهنآ  هب  تبـسن  ندرک  يزوسلد  یلدـمه و  زا  - 7 دنوش . هبنتم  دـیاش  ات  دوش  رکذـتم  اهنآ  هب  ار  ناشلمع  ياهدـمایپ 
جیورت 8 ـ دـینارب . دوخ  شیپ  زا  هدرک  درط  ار  اـهنآ  هک  نیا  هن  دـیرادزاب  لـمع  نیا  زا  ار  اـهنآ  اـهنآ , هب  هقـالع  راـهظا  نتـشاذگ و  مارتـحا 
نیناوق نوماریپ  نانآ  اب  وگتفگ  تاعامتجا و  نلاس  رد  نایوجشناد  زا  توعد  هاگباوخ ، رد  نوناق  قیقد  تیاعر  يریذپنوناق و  يدنمنوناق و 
يادـص دـهاوخب  یکی  رگا  هک  ارچ  هاـگباوخ . طـیحم  رد  جرم  جره و  زا  يریگوـلج  يارب  نیناوـق  تیاـعر  تـیمها  هاـگباوخ و  رب  مکاـح 

اسب هچ  هک  دش  دهاوخ  ياهنوگ  هب  عضو  دبوکب ، هملباق  گید و  رب  مه  رگید  نآ  یحادم و  راون  يادص  يرگید  هدرک و  دنلب  ار  یقیـسوم 
رب هک  یطیارش  بادآ و  هب  تسا  هتـسیاش  دننک  یم  یگدنز  مه  اب  ناکم  کی  رد  هک  يدارفا  دراد . رییغت  ...... هب ار  هاگباوخ  مسا  دشاب  مزال 

، هتخیهرف هدازآ و  ناسنا  دوش . ایهم  ناشیا  يارب  بولطم  یطیحم  بادآ ، نآ  تاعارم  اـب  اـت  دـنراذگب  مارتحا  تسا  مکاـح  ناـکم  ناـمز و 
ینید روما  هب  رگا  ساـسا  نیمه  رب  دزیهرپ  یم  دوش  عوـن  مه  شجنر  بجوـم  هچنآ  زا  دراد و  یم  هگن  ار  نارگید  روـضح  بدا  تمرح و 

ات لاح  نیع  رد  دراد و  یبسن  ییاه  يدازآ  دوخ  هب  طوبرم  روما  رد  سک  ره  تسا  هدـش  ظفح  الماک  اـهزرم  اـه و  تمرح  مینک  هاـگن  مه 
نارگید يدازآ  اب  صخـش  لـمع  يدازآ  اـجک  ره  تسا . رادروخرب  لـمع  يدازآ  تمعن  زا  دوشن ، راد  هشدـخ  نارگید  يدازآ  هک  یئاـج 

هک روط  نامه  دشوکب  نارگید  میرح  ظفح  رد  سپـس  دسانـشب و  ار  دوخ  ياه  هزادنا  دودح و  صخـش  دـیاب  دـنک ، داجیا  ضقانت  رفانت و 
نیمه دننک  یمن  ار  یقالخا  یبهذم و  لئاسم  ماکحا و  تیاعر  هک  يدارفا  صوصخ  رد  دـنامب . ظوفحم  شتمرح  ات  دراد  تسود  زین  دوخ 

هناخ ای  هاگباوخ  طیحم  رد  اصوصخم  دـننک  تاعارم  ار  یعامتجا  يدرف و  قـالخا  طـباوض و  نیناوق و  دـیاب  دارفا  هک  تسا  يراـج  هدـعاق 
نآ هب  دانتسا  اب  ات  دوش  بصن  اه  قاتا  رد  بوتکم  تسرهف  کی  تروصب  بادآ  نیا  تسا  مزال  دراد و  یصاخ  بادآ  قالخا و  هک  یعمج 
درف اب  دیاب  دـهد  یم  خر  عرـش  فرع و  فالخرب  هک  يدراوم  نیا  رب  هوالع  دـیامن . اهنآ  هب  ندوب  دـنبیاپ  هب  فظوم  ار  دوخ  درف  ره  بادآ 

هللاءاشنا ات  دریگ  تروص  ههجاوم  هویش  نیرترثؤم  نیرتهب و  نیتم و  نایب  اب  دوش و  وگتفگ  یشیدنا ، تحلـصم  یهاوخریخ و  رـس  زا  یطاخ 
درک و مادقا  ناشیا  يزاس  هاگآ  تهج  رد  دیاب  زاب  دننک  یمن  ار  یقالخا  لئاسم  بادآ و  تیاعر  هاگباوخ  رد  بلاغ  هورگ  رگا  دوش . هبنتم 
زا رگید  ياه  نامز  رد  دیـشاب و  اهنآ  عمج  رد  ار  نامز  نیرتمک  دینک  یعـس  هدش  يدنب  نامز  همانرب  کی  اب  امـش  دوخ  دـشن  رثؤم  هچنانچ 

يارب تهج  ره  هب  دندرگ  زاب  دوخ  شور  زا  ناشیا  هللاءاشنا  ات  دینک  هدافتـسا  دـیتسه  رادروخرب  يرتشیب  شیاسآ  تینما و  زا  هک  ییاهناکم 
ار نآ  دراد  رب  رد  يا  هنیزه  رگا  یتح  دیهد و  رییغت  ار  دوخ  ناکـسا  لحم  دینک  یعـس  دیوشن  اهراتفر  هنوگ  نیا  یعـضو  ریثأت  راچد  هکنیا 

لباقم رد  يرادیاپ  قاتا و  نآ  رد  ندـنام  یتروص  رد  دوش  یم  دـیکأت  نایاپ  رد  دـینامب . ناما  رد  اهنآ  لامعا  ءوس  راثآ  زا  ات  دـیئامن  لمحت 
دیوشن راتفرگ  ناتدوخ  اهنآ ، زا  یکی  ای  اهنآ  تاجن  يارب  دـیوشن و  مضه  اهنآ  رد  ناـتدوخ  هک  تسا  هدیدنـسپ  وکین و  اـه ، یتخـس  ماـمت 

تسا و هدش  اهنآ  زا  یکی  هک  دیوش  يا  هطرو  نامه  راتفرگ  اسب  هچ  دیشابن  رادروخرب  يدنمتردق  يوق و  یلمع  یملع و  ناوت  زا  رگا  اریز 
هتبلا تسا . هتخادنا  یکانلوه  هطرو  هب  ار  وا  قاتا  يراتفر  یگنهرف و  ياضف  طیارشی و  لو  تسه  هدوب و  یبوخ  یلیخ  رسپ  ناتدوخ  لوق  هب 

نـسحت مییاتـس و  یم  دوجوم  تامیالمان  ربارب  رد  يدرمناوج  تیلوؤسم و  ساسحا  زین  ار و  نات  يدردمه  يزوسلد و  تسا  مزال  اجنیا  رد 
میروآرد ادص  هب  دـیاب  زین  ار  رطخ  گنز  نیا  یلو  مینک  یم  راختفا  امـش  نوچمه  يداهن  كاپ  تشرـس و  کین  ناناوج  دوجو  هب  هدرک و 
راذگریثأت ناوت  یمن  لقادـح  ای  دوش و  یم  لکـشم  راچد  دوخ  اهنآ ، تاجن  ای  نارگید و  زا  تبقارم  ظفح و  يارب  تسا  نکمم  یهاگ  هک 

تفگ ناوت  یمن  یتروـص  نینچ  رد  سپ  دـنام . دـیهاوخ  زاـب  لاـمک  دـشر و  اـی  یملع و  ياـه  تیلاـعف  زا  ناـتدوخ  رگید  فرط  زا  دوـب و 
زا اسب  هچ  درک و  شومارف  ار  اهنآ  دوخ  تاجن  يارب  دـنک  یم  مکح  لقع  هکلب  دـینامب  یقاتا  ییاـضف و  نینچ  رد  هک  تسا  نآ  يدرمناوج 
هب ار  ناترظن  دروم  درف  نآ  ای  تخادرپ و  اهنآ  يور  يراذـگریثأت  هب  یگدولآ ، لاـمتحا  اـی  یگدولآ و  هنوگره  زا  دوخ  ظـفح  اـب  نوریب و 

. مینک یم  تیقفوم  يوزرآ  ناتیارب  مییاتس و  یم  ار  امش  هنادرمناوج  هنازوسلد و  هناصلاخ و  شالت  اددجم  داد . تاجن  يا  هنوگ 
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رس و حالصا  لثم  تسین  ناش  یگداوناخ  نأش  بسانم  هک  دهد  یم  ماجنا  ییاهراتفر  يرـس  کی  دش  هاگـشناد  دراو  هک  ینامز  زا  هک  مراد  یتسود 
يا همان  مهاوخ  یم  مدوخ  هتبلا  تسین و  ناش  هداوناخ  نأش  رد  اهنیا  هک  دـننامهفب  وا  هب  دـنهاوخ  یم  مه  شا  هداوناخ  هتبلا  نآ  شیارآ  تروص و 

مسیونب شیارب 

شسرپ

لثم تسین  ناش  یگداوناخ  نأش  بسانم  هک  دـهد  یم  ماـجنا  ییاـهراتفر  يرـس  کـی  دـش  هاگـشناد  دراو  هک  یناـمز  زا  هک  مراد  یتسود 
مدوخ هتبلا  تسین و  ناش  هداوناخ  نأش  رد  اهنیا  هک  دننامهفب  وا  هب  دنهاوخ  یم  مه  شا  هداوناخ  هتبلا  نآ  شیارآ  تروص و  رس و  حالـصا 
تیاـه یبوخ  همه  نیا  اـب  یناوتن  وت  ارچ  هکنیا  تلاـصا و  زا  هکلب  مبوخ  یلیخ  مدوخ  میوگب  هکنیا  هن  مسیونب  شیارب  يا  هماـن  مهاوخ  یم 
مسیونب دیاب  يزیچ  هچ  همان  رد  تسا و  حیحـص  همان  نتـشون  ایآ  منادب  ات  دینک  کمک  دنریگن  ریثات  وت  زا  نانآ  ارچ  ینک و  بذج  ار  نانآ 

. دشاب هتشاد  تحیصن  هبنج  مهاوخ  یمن  دایز  هتبلا 

خساپ

هیحور نیا  ياراد  امـش  هک  نیا  مینک و  رکـشت  ریدـقت و  دـیراد  نات  تسود  هب  تبـسن  هک  یتیلوؤسم  ساسحا  نیا  زا  دـیاب  زیچ  ره  زا  لـبق 
زا يو  شیپ  امش  هک  دوب  دهاوخ  راذگریثأت  هنیمز  نیا  رد  امش  شالت  ینامز  دیناد  یم  بوخ  انئمطم  مییوگب . کیربت  امـش  هب  دیتسه  یلاع 

دامتعا بلج  ددـص  رد  لوا  هلحرم  رد  سپ  دـنادب . نیما  یمیمـص و  دامتعا ، لباق  زوسلد ، يدرف  ار  امـش  دیـشاب و  رادروخرب  یفاک  دامتعا 
امـش میوش . یم  رکذتم  ار  یتاکن  اجنیا  رد  دیریگب  هرهب  تسا  رثؤم  امـش  يراذگریثأت  هک  یفلتخم  ياهراکهار  زا  ایناث ، دیـشاب . يو  رتشیب 

فلتخم داعبا  رد  ناسنا  ياهتیلباق  اهناوت و  هب  یگتـسب  نآ  تیفیک  دودـح  رد  يراذـگریثأت  اـی  يریذـپریثأت  هلأـسم  هک  دـیناد  یم  بوخ 
ترـشاعم و نسح  وـکین  قالخاراوتـسا  هدارا  لـیبق  زا  یحور  ياـهیگژیو  دـنراد  تلاـخد  يراذـگریثات  رد  هـک  يروـما  نـیرتمهم  دراد .
مزال و یگدامآ  زا  یناور  ياضف  هدـنریگ و  ریثأت  راذـگریثأت و  تسا  تراهم  کـی  يراذـگریثأت  تسا . ـالاب  یملع  ياـهناوت  اـهیهاگآ و 

درف ریز  تاکن  لوصا و  تیاعر  اب  دوشیم . ادـیپ  یـسرتسد  تراهم  نیا  هب  تسرامم  نیرمت و  اب  هک  دـشاب  رادروخرب  دـیاب  یفاـک  طـئارش 
اب . 2 دینک . عورـش  لباقم  فرط  زا  هنامیمـص  ینادردـق  نیـسحت و  اب  ار  دوخ  راک  . 1 دهد . شیازفا  ار  شیوخیراذـگریثأت  نازیم  دـناوتیم 
يو زا  هناقداص  نیسحت  لباقم و  فرط  رد  دنمشزرا  تبثم و  هتکن  دنچ  ای  کی  ندرک  هتسجرب  اب  ار  دوخ  همانرب  وجتسج  صحفت و  یکدنا 

امیقتسم دیدرک  هدهاشم  يو  رد  یشزغل  هابتشا و  هک  یتروص  رد  . 3 دیئامن . يریگیپ  يو  اب  ار  دوخ  طابترا  تبثم  رما  نآ  دوجو  رطاخ  هب 
فرح دوخ  تاهابتـشا  هرابرد  نارگید  زا  داقتنا  زا  لبق  . 4 دیهدن . رارق  دوخ  شنزرـس  میقتـسم و  داقتنا  دروم  ار  يو  دـینکن و  هیالگ  وا  زا 

تسود ار  نارگید  هنامیمص  . 6 دننزب . فرح  امش  يارب  دوخ  هرابرد  دینک  قیوشت  ار  نارگید  دیشاب و  یبوخ  هدنونش  دینک  یعس  . 5 دینزب .
.8 دنتسه . مهم  دننک  ساسحا  هک  دینک  يراک  دیهدب و  رابتعا  نارگید  هب  . 7 دینک . مالعا  ار  دوخ  ینطاب  تبحم  نیا  اهنآ  هب  دیشاب و  هتشاد 

ماجنا يارب  ار  مزال  یناور  ياضف  رگید  ترابع  هب  دینک و  داجیا  يدیدش  لیم  دهد  ماجنا  یهاوخیم  هک  يراک  هب  تبـسن  لباقم  فرط  رد 
دینک یعس  . 10 دـیریگ . شیپ  رد  ناشیا  اب  ار  نامه  دـیراد  راظتنا  دوخ  هب  تبـسن  نارگید  زا  هک  ار  يراتفر  ره  . 9 دیئامن . مهارف  لمع  نآ 

دنک لیمحت  نانآ  رب  ار  شاهدیقع  دهاوخب  هک  ار  یسک  نخـس  مدرم  اریز  دینکن  لیمحت  نارگید  رب  ار  شیوخ  ياههاگدید  تارظن و  هطقن 
يارب هنیمز  نیا  رد  دننکیمن . دامتعا  وا  هب  دنزرویمن و  یتسود  دـنک  راتفر  ناشیا  اب  تسرپرـس  کی  نوچمه  هک  یـسک  اب  دـنریذپیمن و 

يوضر 3. سدق  ناتسآ  تاراشتنا  یسردم ، يداه  دیس  ناتسود ، یتسود و  یگنراک 2 . لید  یبای ، تسود  نیئآ  . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ 
ریغ روط  هب  دـینک  یم  ساسحا  رگا  دـش  نایب  يراذـگریثأت  یگنوگچ  هنیمز  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  يرهـش  ير  يدـمحم  نآرق ، رد  یتسود 

نازیم باجح  هفسلف  هب  دوخ  همان  رد  دیهد و  ماجنا  ار  راک  نیمه  دیهد . رییغت  ار  يو  رکفت  زرط  دیناوتب  همان  نتـشون  بلاق  رد  ای  میقتـسم و 
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نیع رد  دییامن . هراشا  سوهلاوب  كوکشم و  دارفا  ياه  هدافتسا  ءوس  رـسپ و  رتخد و  طابترا  طالتخا و  هرابرد  يرورـض  تاکن  شـشوپ و 
رایتخا رد  اب  اـی  دـینک و  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  دـیناوت  یم  میقتـسم  ریغ  روط  هب  ناـت و  هناتـسود  ياـهوگتفگ  رد  دـسر  یم  رظن  هب  لاـح 

دیزادرپب يو  یتفرعم  حطـس  ءاقترا  هب  تسا ، رادروخرب  يو  يارب  یفاک  تیباذـج  زا  هک  ییاه  باتک  تالاقم و  تالجم ، یخرب  نتـشاذگ 
سانلا هاعد  اونوک   » تسا هدش  هتفگ  هک  روطنامه  تسامـش . لمع  راتفر و  دشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  يو  حالـصا  رد  رت  یـساسا  شقن  هچنآ 

ره زا  رتشیب  امش  لامعا  یتیصخش و  شنم  راتفر و  دینک . توعد  حیحص  ریخ و  ياهراک  رب  ار  مدرم  دوخ  نابز  ریغ  هلیسو  هب  مکتنسلا » ریغب 
ینطاـب هقـالع  هطبار  نیا  تیوقت  اـب  هکلب  دـینکن  عطق  يو  اـب  ار  ناـت  هناتـسود  هطبار  انمـض  تسا . راگدـنام  يرگید  نهذ  رد  يرگید  زیچ 

. دیهد ناشن  يو  هب  ار  ناتدوخ 

هجوت هک  داد  ماجنا  تسیاشان  یتکرح  ربنم  يالاب  رد  نایانشآ  زا  یکی  میحرت  مسارم  یط  ینارنخـس  ماگنه  دجاسم  زا  یکی  رد  نویناحور  زا  یکی 
غیلبت دروخرب  نیا  ایآ  دنتسه  مالسا  نیبم  نید  نیجورم  هدوب و  مالـسا  سدقم  سابل  هب  سبلم  ناشیا  هک  نآ  هب  هجوت  اب  دیدرگ  بلج  نآ  هب  ناگمه 

یلع یفنم 

شسرپ

داد ماجنا  تسیاشان  یتکرح  ربنم  يالاب  رد  نایانـشآ  زا  یکی  میحرت  مسارم  یط  ینارنخـس  ماگنه  دـجاسم  زا  یکی  رد  نویناحور  زا  یکی 
ایآ دنتسه  مالسا  نیبم  نید  نیجورم  هدوب و  مالسا  سدقم  سابل  هب  سبلم  ناشیا  هک  نآ  هب  هجوت  اب  دیدرگ  بلج  نآ  هب  ناگمه  هجوت  هک 

يوحن قیرط و  هچ  هب  رکذت  داد ؟  رکذت  وا  هب  دیابن  تسا  یناحور  درف  نیا  هکنیا  فرص  هب  ایآ  تسین ؟  نید  هیلع  یفنم  غیلبت  دروخرب  نیا 
یگدیـسر عجارم  ؟  تسیچ دراوم  نیا  رد  لومعم  لاور  ددرگن ؟  دراو  يا  هشدـخ  تیناحور  ساسح  هاگیاج  سدـقم و  سابل  هب  هک  دـشاب 

رکذت  ) لمع نیا  ایآ  منک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ناملسم  کی  ناونع  هب  دش  هدهاشم  هدنیآ  رد  هدرکن  يادخ  رگا  ات  دیهد  حیـضوت  ار  هدننک 
؟  ییافک ای  تسا  ینیع  بجاو  نداد ) 

خساپ

بسانمان تاکرح  تروص  ره  رد  مینک . تواضق  هراب  نیا  رد  میتسناوت  یم  رتهب  دیدوب  هدرک  يا  هراشا  تسیاشان  تکرح  نآ  هب  امـش  رگا 
يدرف نینچ  رگا  هژیو  هب  تسا  نیبم  نید  یتـیبرت  یقـالخا و  ياـه  هزومآ  اـب  فلاـخم  لوبق و  لـباق  ریغ  دـنزب ، رـس  هک  ناملـسم  درف  ره  زا 

اوران تافص  اه و  یتساک  اه و  بیع  دروم  رد  رکذت  یهاوخریخ و  تحیصن و  دشاب . هتشاد  عامتجا  رد  هژیو  یهاگیاج  ساسح و  یتیعقوم 
تحیـصن رکذت و  زا  یتیعقوم  چیه  رد  يدرف  ره  تسا . ینادجو  یقالخا و  دـهعت  تیلوؤسم و  ساسحا  هناشن  ناناملـسم و  همه  فیاظو  زا 

تحیـصن و هب  ار  دوخ  الومعم  دنتـسه  هتـسارآ  يرتشیب  یحور  تالامک  یقالخا و  یناـسفن و  لـیاضف  هب  هک  یناـسک  دـشاب . یمن  زاـین  یب 
نیا تسا  نکمم  نوچ  تسا ؛ يرورض  مزال و  هکلب  تسا  لاکـشا  یب  اهنت  هن  دروم  نیا  رد  نداد  رکذت  نیاربانب  دننیب . یم  رت  جاتحم  رکذت 

اب تسا و  هتـشادن  شراـک  نیا  هب  یهجوت  شدوخ  دـشاب و  هداد  ماـجنا  ار  بساـنمان  راـک  نیا  هجوت  نودـب  اـی  هتـساوخان  مرتـحم  یناـحور 
هب رگا  نداد  رکذت  دیامن . رکشت  امش  يروآدای  زا  ددرگ و  دونـشخ  لاحـشوخ و  امـش  راک  نیا  زا  ددرگ و  هجوتم  امـش  رکذت  يروآدای و 

تسا و ینیع  بجاو  تروص  نیا  رد  تسا  هدادن  ماجنا  ار  راک  نیا  رگید  یـسک  دریگ و  یم  ماجنا  امـش  فرط  زا  اهنت  هک  دـشاب  يا  هنوگ 
مادقا اهنآ  رگا  یلو  تسا  امـش  هدهع  رب  دندرک  یهاتوک  اهنآ  رگا  ینعی  تسا  ییافک  بجاو  دـنا  هدرک  مادـقا  راک  نیا  هب  زین  نارگید  رگا 

هعجارم نآ  دننام  يزکارم  ای  تاعامج و  همئا  رتفد  هب  دیناوت  یم  يدراوم  نینچ  رکذـت  يارب  تسا . طقاس  امـش  ندرگ  زا  دـندرک  رکذـت  هب 
ناـیم رد  ار  هلأـسم  دـنراد  وا  اـب  يرتشیب  طاـبترا  هک  یناـسک  اـی  یناـحور و  درف  نیا  دوخ  هب  امیقتـسم  تسا  رتهب  نآ  زا  لـبق  هتبلا  دـییامن .

. دشاب هدوب  یساسحا  ای  تسردان  امش  تواضق  دشاب و  هداتفا  قافتا  یمهافت  ءوس  دیاش  دیراذگب ،
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رد نینچمه  تسا . رثا  یب  هک  میهد  یم  دایز  لامتحا  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هنوگچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ششوپ ، دب  ياه  تیعضو  دروم  رد 
. دیهد خساپ  قیقد  افطل  يرهش ؟ ياه  یسکات  رد  صوصخب  زاجم  ریغ  ياهراون  دروم 

شسرپ

رثا یب  هک  میهد  یم  داـیز  لاـمتحا  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هنوـگچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شـشوپ ، دـب  ياـه  تیعـضو  دروـم  رد 
. دیهد خساپ  قیقد  افطل  يرهش ؟ ياه  یسکات  رد  صوصخب  زاجم  ریغ  ياهراون  دروم  رد  نینچمه  تسا .

خساپ

رتهب تروصره  رد  تسا . طقاس  فیلکت  دورن  ریثات  لاـمتحا  هک  يدراوم  رد  نکیل  دوش  هداد  ریثاـت  لاـمتحا  هک  تسا  نآ  طیارـش  زا  یکی 
رد دوشن . شکمـشک  لادـج و  بجوم  هک  دـییامن  دروخرب  ياهنوگ  هب  یلو  دـیناشوپب  لمع  هماـج  مهم  هضیرف  نیا  هب  ناـکمالایتح  تسا 

رگا دـنوش و  هدایپ  نیـشام  نآ  زا  تسا  نکمم  هک  یتروص  رد  دـنهد  یمن  ریثأت  لامتحا  فورعم  هب  رما  اب  رگا  زین  زاجمریغ  ياهراون  دروم 
دروخب اهنآ  شوگ  هب  ادص  طقف  دنـشابن و  مارح  یقیـسوم  ندینـش  هب  لیام  ابلق  هک  یتروص  رد  تسا  دایز  تقـشم  بجوم  تسین و  نکمم 

. درادن لاکشا 

هچ ره  دننک و  یمن  باجح  تیاعر  هک  دنتسه  نایوجشناد  زا  يدادعت  مشاب  یم  هاگباوخ  لوئسم  منک و  یم  راک  دازآ  هاگشناد  رد  هک  تسا  یتدم  نم 
ام نداد  رکذت  هکنیا  رگید  دشاب و  رمث  رمثم  دشاب و  هتشاد  رثا  هک  منک  لمع  هنوگچ  دیاب  ام  امش  رظن  هب  دشاب . یمن  رثوم  دوش  یم  هداد  رکذت  اهنآ  هب 

شسرپ

یمن باجح  تیاعر  هک  دنتسه  نایوجـشناد  زا  يدادعت  مشاب  یم  هاگباوخ  لوئـسم  منک و  یم  راک  دازآ  هاگـشناد  رد  هک  تسا  یتدم  نم 
دشاب و رمث  رمثم  دشاب و  هتشاد  رثا  هک  منک  لمع  هنوگچ  دیاب  ام  امـش  رظن  هب  دشاب . یمن  رثوم  دوش  یم  هداد  رکذت  اهنآ  هب  هچ  ره  دننک و 

. دشاب هتشاد  همادا  هک  تسه  مزال  مه  زاب  دوجو  نیا  اب  ایآ  ام  نداد  رکذت  هکنیا  رگید 

خساپ

ماـظن فیاـظو  زا  فورعم  هبرما  بتارم  زا  یخرب  هتبلا  تـسا .  ناملـسم  ره  ینید  مـهم  فیاـظو  زا  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هلأـسم 
ياـهورین هدـهع  هب  دوـش  یم  یلمع  دروـخرب  هب  رجنم  اـعون  هک  ار  موـس  مود و  بتارم  بـالقنا  مظعم  ربـهر  ور  نیمه  زا  تسا و  یمالـسا 

نیا رد  لاح  نیعرد  تسا .  ناگمه  شود  هب  دراد -  ییامنهار  يداشرا و  هبنج  هک  نآ -  لوا  هبترم  نکیل  دـنا , هداـهن  ییاـضق  یماـظتنا و 
دراوم رکنم , زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  طوبرم  یعرـش  ماـکحا  تقد  هب  دـیاب  زیزع  ناـناوج  - 1 تشاد :  رظنرد  ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  هطبار 

دوخ رکنم , زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  - 2 دـنریگارف . اقیقد  ار  نآ  يوکین  يارجا  تیفیک  نآ و  بتارم  بوجو  طیارـش  ای  رکنم  فورعم و 
هبرما تسارتـهب  - 3 دـنک . هدافتـسا  قـالخ  هدـنزومآ و  يراـتفر  ياـه  هویـش  زا  ناـکمالا  یتح  دـیارایب و  یلمع  مازتلاو  قـالخا  رویز  هب  ار 

زا ار  ام  دیابن  يروف ,  ینآ و  ریثأت  مدع  - 4 دریگ . ماجنا  مزال  ياه  شزومآ  اب  هارمه  یهورگ  لکـشتم و  روط  هب  رکنم , زا  یهن  فورعم و 
الاب ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  یمومع  شریذپ  گنهرف و  ات  دیـشوک  دیاب  ناکمالا  یتح  - 5 درادزاب . دوخ  فیاظو  ماجنا 

, دنبایرد ار  دوخ  هابتـشا  هک  یتروص  رد  يدارفا  نینچ  ارگ . قح  ياه  ناسنا  لوا - هنوگ  دنا : هنوگ  دنچ  قح ,  اب  دروخرب  رد  اه  ناسنا  درب .
نینچ تقیقح .  لباقم  رد  توافت  یب  ياـه  ناـسنا  مود - هنوگ  دـنوش . یم  ناـمداش  دنـسرخ و  رایـسب  هکلب  دـنوش , یمن  تحاراـن  اـهنت  هن 
دارفا هنوگ  نیا  زیتـس . قح  ياـه  ناـسنا  موـس -  هنوـگ  دـننک . یمن  لابقتـسا  دراذـگب , تشگنا  ناشتاهابتـشا  يور  یـسک  هکنیا  زا  يدارفا 
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اجنیا رد  دنتسه . مود  لوا و  هورگ  وزج  دارفا  بلاغ  دنکدنا و  هورگ  نیا  هتبلا  دنهد . یم  ناشن  یفنم  شنکاو  قح ,  فرح  ربارب  رد  املسم "
فرط زا  یتسرد  كرد  اب  فورعم ، هب  رمآ  رگا  املـسم " تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هوحن  نآ  دراد و  دوجو  یـساسا  هتکن  کی 
فرط تبثم  لمعلا  سکع  دـنیزگرب , فورعم  هب  رما  رد  باذـج  زاسراک و  يا  هویـش  وا , یتیبرت  یقالخا و  یحور ,  ياه  یگژیو  لباقم و 
هنیمز نیا  رد  هک  تسا  اج  هب  ردقچ  ددرگ و  تیاعر  دیاب  هک  تسا  مکاح  يا  هژیو  طیارـش  یهن  رما و  رد  دوب . دـهاوخ  الاب  رایـسب  لباقم , 

هب تبسن  - 1 مینک :  یم  هراشا  طیارش  زا  یخرب  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دییامرف  هعجارم  هر )   ) ماما ترضح  زا  نآ  همجرت  ای  هلیسولاریرحت  هب 
ناکمالا یتح  - 3 دشاب . تامدقم  اب  جیردت و  هب  دیاب  امـش  يروآدای  رکذت و  - 2 دیشاب . هتـشاد  نیقی  دیراد  رظن  رد  هک  یعوضوم  تمرح 

هبنت هب  يدرگاش  سابل  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  بلطم  یهاـگ  - 4 دینک . دزشوگ  هراشاو  هیانک  اب  هدومن و  بانتجا  تحارـص  زا 
نخـس هاـنگ  نآ  موش  هدزاـب  زا  دـیناوتب  تبـسانم  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  یتاـعلاطم  هیاـم  عوضوم  نوماریپ  رد  ناـتدوخ  - 5 دـیزادرپب . ناشیا 

هنیمز ي رگا  - 7 دیزاس . دوخ  راعـش  ار  تمیالم  رذگهر  نیا  رد  مارتحا  ظفح  اب  دینک و  زیهرپ  تدش  هب  تنوشخ  يدنت و  زا  - 6 دییوگب .
یمارح نینچ  ءوس  بقاوع  عجرم و  ياوتف  زا  اه  همان  نیمه  رد  هدروآرد و  لاؤس  تروص  هب  ار  عوضوم  دینک  داهنـشیپ  دینیب  یم  يدـعاسم 

سرتسد رد  ار  هانگ  موش  راثآ  عوضوم و  نآ  تمرح  هب  طوبرم  یباتک  دنتسه  هعلاطم  لها  رگا  - 8 دیهد . هئارا  ناشیا  هب  ار  خساپ  دیسرپب و 
(. هیآ 55 تایراذ ,  «, ) نینمؤملا عفنت  يرکذلا  ناف  رکذف  . » دوب دهاوخن  ریثأت  یب  رکذت  يروآدای و  هک  دیشاب  نئمطم  - 9 دیهد . رارق  ناشیا 

هجیتـن ضرف  هـب  رگا  تیاـهن  رد  و  - 10 دیـشابن . سویأـم  دیـشکن و  تسد  دوخ  هفیظو  زا  دـیهد  یم  ریثأـت  لاـمتحا  هک  اـجنآ  اـت  ور  نیازا 
«، درادن راکشآ  غالبا  زج  يا  هفیظو  ربمایپ  نیبملا ;  غالبلا  الا  لوسرلا  یلع  ام  و   » هک دیا  هدناسر  ماجنا  هب  ار  شیوخ  هفیظو  امـش  دیتفرگن ,

شدوخ دـنک  یم  یهن  اـی  رما  هک  یـسک  فلا . تسا : نیا  هصـالخ  روط  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعرـش  طیارـش  هیآ 54 .) رون , )
روط نیمه  زامن و  دـننام  دـهد  ماجنا  تسا  بجاو  اعرـش  هدرک  كرت  لباقم  فرط  هک  يزیچ  دـنادب  ینعی  دـشاب  رکنم  فورعم و  هب  ملاـع 

هک دهدب  لامتحا  ای  دشاب  هتشاد  دوخ  هانگ  رب  رارصا  راکهانگ  صخـش  ب . رامق . دننام  تسا  مارح  اعرـش  دهد  یم  ماجنا  اضرف  هک  يزیچ 
. دشابن راک  رد  هدـننک  یهن  ای  هدـننک  رما  يارب  یلام  ای  یناج  مهم  ررـض  د . دـهدب . ریثأت  لامتحا  ج . دـنک . رارکت  ار  دوخ  راک  دراد  دـصق 

نیا هک  تفگ  دیاب  یباجحدب  لکشم  دروم  رد  تیالو .» ردق  یگنهرف  هسسؤم   » رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  تیاکح  دینک : هعلاطم 
تامادـقا اهنآ  هب  هجوت  اب  داد و  رارق  ییاسانـش  دروم  هعماج  رد  ار  لـماوع  نآ  دـیاب  هک  دراد  يددـعتم  لـماوع  رد  هشیر  ناریا  رد  لـضعم 

زا روظنم  ینورد : لماوع  فلا ) دوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  هعماج  رد  یباجحدـب  لماوع  ساسا  نیا  رب  داد . ماـجنا  هدـشباسح  یـساسا و 
متسیس هعماج و  کی  دارفا  درکلمع  زا  یشان  هتـشاد و  تلاخد  هدیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  هک  تسا  ییاههّفلؤم  هعومجم  ینورد ، لماوع 
ناـسنا یتخانـشناور  یتخانـشناسنا و  رظن  زا  . 1 زا : تـسا  تراـبع  اـهنآ  نـیرتمهم  تـسا . نآ  رب  مکاـح  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس ،

مه دراد و  ار  یناسنا  لامک  بتارم  ندرک  یط  تسرد و  هار  باختنا  ییاناوت  مه  ینعی ، دشابیم ، رایتخا  تردق  ياراد  هک  تسا  يدوجوم 
اما ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  : » دیامرفیم نآرق  ار . طوقـس  طاطحنا و  جرادم  ندرک  یط  یناسفن و  ياهاوه  لایما و  زا  يوریپ  ییاناوت 

يارب یمالسا  فراعم  اهشزرا و  ماکحا ، زا  يرایـسب  هک  ام ـ  یمالـسا  هعماج  دننام  ياهعماج  رد  ساسا  نیا  رب  هیآ 3 .) ناسنا ، « ، ) اروفک
هدـیدان دارفا  یخرب  يوس  زا  باجح ) دـننام   ) یهلا ماکحا  زا  یـضعب  تسین ـ  ياهناهب  رذـع و  هنوگچیه  ياـج  هدـش و  نییبت  هعماـج  هرادا 

يوریپ هعماج ، رد  یباجحدب  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  رگید  ترابع  هب  ددرگیم . زاب  یتخانشناور  رـصنع  لصا و  نیا  هب  دوشیم ، هتفرگ 
، ییارگلمجت لیبق  زا  يرهاظم  رد  دشابیم و  تسا و ... تیصخش  لزلزت  ، اوقت نامیا و  فعض  زا  یـشان  دوخ  هک  تسا  یناسفن  ياهاوه  زا 

سفن هب  دامتعا  مدـع  تیـصخش و  لزلزت  یگتخابدوخ و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـنکیم . ادـیپ  دومن  ناـگناگیب و ... لـباقم  رد  ییاـمندوخ 
بوبحم ار  یعامتجا  یگتسیاش  تمارک و  رد  كالم  یگتخابدوخ  رثا  رب  ددرگ . یم  نارگید  حیحصان  ياهراتفر  هب  رهاظت  دیلقت و  بجوم 

مه دـشاب  یهلا  ياـه  شزرا  تیاـعر  هب  دـیقم  نمادـکاپ و  اوـقت و  اـب  ناـسنا  رگا  هتبلا  دـنناد . یم  نارگید  مشچ  رد  ندوـب  حرطم  ندوـب و 
هزیگنا يوق و  نامیا  يروابدوخ و  هب  زاین  هلأـسم  نیا  نکیل  دوب ، دـهاوخ  حرطم  ءاـیلوا  ناـبز  لد و  مشچ و  رد  مه  دوب و  دـهاوخ  بوبحم 
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یم تهج  وا  ياهراتفر  هب  هک  تسا  لـیاق  ار  میظع  یتلاـسر  دوخ  يارب  یناـسنا  نینچ  دراد . هبیط  تاـیح  زا  حیحـص  تفرعم  یلاـع و  ياـه 
تیوقت هعماج و  دارفا  ياوقت  نامیا و  تیوقت  نآ و  یتخانـشناور  لماوع  اب  هلباقم  لضعم ، نیا  زا  هعماـج  حالـصا  ياـههار  زا  یکی  دـهد .

هللا ال نا  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دشابیم . هعماج  حطس  رد  یمالسا  تاررقم  نیزاوم و  یهلا و  ماکحایارجا  رد  نانآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ،
تـسا ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دهدیمنرییغت ، ار  یموق  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفنأب »... ام  اوریغی  یتح  ٍموقب  ام  ریغی 

يا هعماج  ره  رد  اما  درادـن  یـصوصخم  نید  ناوریپ  ای  صاـخ  يا  هعماـج  هب  صاـصتخا  ینورد  لـماع  نیا  هیآ 11 .) دعر ، ، ) دـنهد رییغت 
هعماج صوصخ  رد  درک . یـسررب  ار  یگنهرف  تیعـضو  یخیرات و  هنیـشیپ  دـیاب  هک  دراد  دوجو  هدـننک  لرتنک  اـی  هدـننک  دـیدشت  لـماوع 

گنهرف شرتسگ  يارب  يولهپ  میژر  تامادـقا  هب  هک  هلأسم  نیا  یخیرات  ياـههشیر  . 2 مینک . یم  هراشا  نآ  یخیرات  ياـه  هشیر  هب  یناریا 
رد ار  یباجحیب  دـنک و  فارحنا  نیا  راچد  ار  ام  هعماج  زا  یـشخب  تسناوت  هک  ددرگیم ، رب  باـجح  فشک  يراـب و  دـنبیب و  یگنهرب ،

نارود زا  یشان  ياضف  یمالسا و  بالقنا  عوقو  اب  دنچ  ره  لضعم ، نیاشرتسگ  دنور  دروآرد . شزرا  راجنه و  کی  تروص  هب  اههداوناخ 
طیحم رییغت  زا  دعب  دومن و  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  ياههشیر  اههگر و  يددـعتم ، لیالد  هب  یلو  دـش ؛ لرتنک  يدایز  دـح  ات  سدـقم ، عافد 

یهاتوک و . 3 درک . ادیپ  زورب  روهظ و  لاجمهرابود  سدـقم ، عافد  بالقنا و  زا  لصاح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هلـصاف  هعماج و  یـشزرا 
شرتسگ رگید  لیاسو  زا  نآ ، هب  ندیـشخب  قیمعت  یمالـسا و  ماکحا  اهشزرا و  تیبثت  رد  روشک  یگنهرف  نـالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب 
یجراـخ ياـهراشف  یلیمحت ، گـنج  یمالـسا ، بـالقنا  تیبـثت  زا  یـشان  تالکـشم  دوـجو  تلع  هب  هـک  تـسا  ینتفگ  تـسا . یباجحدـب 

فرص روما  نیا  هب  یتلود  ياههاگتسد  نالوؤسم و  يژرنا  تقو و  نیرتشیب  هک  دش  ثعاب  یـسایس و ... يداصتقا ، نوگانوگ  ياههرـصاحم 
یمالـسا ماکحا  اهشزرا و  قیمعت  تیبثت و  تهج  رد  ییاههمانرب  اـهراکهار و  يارجا  هعماـج و  یگنهرف  لـئاسم  هب  ینادـنچ  هجوت  دوش و 

رد عیرـست  روظنم  هب  هک  يزرا و )... یلوپ و  ياهتسایـس  لیبق  زا   ) لاس 1368 زا  دعب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  زا  یـضعب  . 4 ددرگن . لوذبم 
، يداـم ياـهراجنه  يوـس  هب  هعماـج ، ياـهشزرا  رییغت  بجوـم  هتـساوخان  تفرگ ، ماـجنا  تعنـص و ... يداـصتقا ، دـشر  هعـسوت و  دـنور 
داــشرا و ترازو  هـلمج  زا   ) یگنهرف ياههاگتــسد  زا  یخرب  بولطماــن  یفنم و  درکلمع  . 5 دـیدرگ . ... یتسرپ و لمجت  ییارگكردـم ،

تالیهست زا  دافتسا  اب  دنرادن و  یمالسا  ماظن  هب  يداقتعا  چیه  هک  يرصانع  دارفا و  هب  نداد  نادیم  و  ریخا ) ياهلاس  رد  هتسباو  تاعوبطم 
يولهپ و نارود  طحنم  دـساف  گـنهرف  جـیورت  رـشن و  تاـبجوم  هعماـج ، تراـظن  نودـب  زاـب و  ياـضف  داـشرا و  ترازو  يونعم  يداـم و 

مظعم ماـقم  هک  ياهنوگ  هب  دـندومن  هدولآ  مومـسم و  تدـش  هب  ار  روشک  یگنهرف  عاـضوا  مهارف و  ار  برغ  عـماوج  رب  مکاـح  ياهـشزرا 
هب رجنم  تیاهن  رد  هک  دندومن  مالعا  داشرا  ترازو  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاضران  هداد ، یگنهرف  نیلوئـسم  هب  دـیدش  ياهرادـشه  يربهر 
دب یباجح و  یب  اب  هزرابم  رد  نآ  زا  دـعب  بـالقنا و  هیلوا  ياـهلاس  رد  هک  ییاـهطیرفت  طارفا و  زا  یخرب  . 6 دیدرگ . داشرا  ریزو  يافعتسا 

یهلا مکح  نیا  هب  ینیبدـب  راـجزنا و  رفنت و  ندـمآ  دوـجوب  ثعاـب  یکیزیف و ... زیمآتنوـشخ و  ياهـشور  هدافتـسا  لـیبق  زا  دـش  یباـجح 
داحآ فرط  زا  دنمماظن  هدرتسگ و  ریگارف و  تروص  هب  یلم  تراظن  ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  ندـشن  ارجا  . 7 دیدرگ .
لماع نیرتمهم  ینوریب : لماوع  ب ) تسا . هدش  هدرمش  ینما و ... ان  داسف ، زا  هعماج  تمالس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاور  رد  هک  هعماج ،

فیعـضت ناوج ، لـسن  ندومن  تیوـه  یب  يارب  اـم ، یّلم  یمالـسا و  ياـهشزرا  هب  برغ  هبناـج  همه  هدرتـسگ و  یگنهرف  مجاـهت  ینوریب 
يرازفامرن زا  معا  ـ  يژولونکت لیاسو  نیرتهتفرشیپ  زا  هدافتسا  اب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  تسکـش  تیاهن  رد  مدرم و  رد  یتدیقع  ياهرواب 

رهاظم اهشزرا و  گـنهرف و  ندومن  مکاـح  تهج  رد  يداـصتقا و ... یگنهرف و  ياـههصرع  رد  لـخاد  هتـسباو  رـصانع  يرازفاتخـس ، و 
یباجح دب  لضعم  یمالـسا ، بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  مغریلع  هنافـسأتم  هک  هدیدرگ  ببـس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ . ندمت 

: دشابیم ینیبشیپ  لباق  راکهار  ود  تشز  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  دروخرب و  ياههار  دروم  رد  اما  دشاب . هتـشاد  دوجو  ام  یمالـسا  هعماج  رد 
يداینب راک  . 2 دـشاب . دـنمراجنه  هدـش و  باسح  دـیاب  دروخرب  نیا  هتبلا  نیفلختم  اب  تردـق  عضوم  زا  دروخرب  یکیزیف و  ياهراکهار  . 1

اریز تسا . نکممان  يّدح  ات  راوشد و  رایـسب  یتلود ، ياههاگتـسد  قیرط  زا  یکیزیف و  تروص  هب  هدـیدپ  نیا  اب  دروخرب  املـسم  یگنهرف .
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تیناقح و میناوتن  میشاب و  هتشادن  قطنم  لالدتسا و  میوش ، دراو  روز  قیرط  زا  میهاوخب  افرـص  یمالـسا  شـشوپ  سابل و  هلئـسم  رد  ام  رگا 
هفسلف دارفا و  یعامتجا  یصخش و  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  یهلا  هضیرف  نیا  يارجا  تاکرب  دیاوف و  تبثم و  راثآ  یمالسا ، ششوپ  موزل 

هب تاـعوبطم و ... یعمج و  ياـههناسر  یگنهرف و  ياههاگتـسد  زا  هدافتـسا  اـب  ياهشیر  قیمع و  رمتـسم  یگنهرف  راـک  اـب  ار  باـجح و ...
هب یبرغ  ياهشزرا  جاور  یباجحدب و  شرتسگ  جاور و  رظتنم  دیاب  هنافـسأتم  مینک ، تباث  ناهرب ، لیلد و  هئارا  تروص ، نیرتهب  نیرتابیز و 

مامتها دیامن  يرای  یعامتجا  لضعم  نیا  اب  هلباقم  رد  ار  ام  دناوتیم  هک  يرگید  مهم  لماع  میشاب . نامیمالـسا  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص 
تروص هب  هنیمز  نیا  رد  هعماـج  گا تسا  یهیدـب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماـجنا  هـب  نایوجـشناد  هعماـج و  يدـج 

ياههاگتـسد دزاس  یلمع  هدـیدرگ ، نیعم  سدـقم  عرـش  رد  هک  یبتارم  طیارـش و  اب  قبطنم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دوش و  لـمع  دراو  يدـج 
بیغرت قـیوشت و  نمــض  دـنیامن و  مادـقا  یعاـمتجا  لـضعم  نـیا  لـح  رد  دـنناوتیم  رتـهب  زین  اههاگــشناد  رد  دوـجوم  زکارم  یگنهرف و 

نیب رد  یمالـسا  ياـهشزرا  شرتـسگ  تـهج  رد  ار  یگنهرف  يداـینب  تامادـقا  اـهراکهار و  یمالــسا ، تاـنوؤش  ماـجنا  هـب  نایوجــشناد 
هب يدج  مامتها  افص و  ویکاپ  زا  راشرس  یطیحم  دهاش  نایوجـشناد  نیلوؤسم و  يراکمه  اب  هک  يزور  دیما  هب  دنزاس . مهارف  نایوجـشناد 
یب هب  یباجحدـب  هلمج  زا  یعامتجا  ياهراجنهان  زا  يرایـسب  دـنامن  هتفگان  هللاءاشنا . میـشاب ، اههاگـشناد  رد  یمالـسا  ياهشزرا  تیاعر 
نآ ياهزورب  روهظ و  هک  دنتـسه  یعامتجا  دـسافم  زا  يرایـسب  دـلوم  مروت و ... يراکیب ، لضعم  تسا ، هدروخ  هرگ  زین  يداصتقا  یناماس 

يدمآراک تهج  رد  دیاب  سدـقم  ماظن  نیا  هب  نادـنم  هقالع  همه  یمالـسا و  ماظن  ور  نیا  زا  دریذـپ . یم  تروص  فلتخم  ياه  لکـش  رد 
اب هزرابم  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  تاشیامرف و  دـنهد . ماجنا  يدـج  شالت  یعامتجا  يداصتقا و  تالـضعم  لح  ماـظن و 

رتشیب یهاگآ  يارب  دوش . یم  یبایزرا  اتـسار  نیا  رد  مدرم ، هب  یناسر  تمدـخ  تضهن  زین  عطاق و  لکـش  هب  یعامتجا  يداـصتقا و  دـسافم 
اهـشزرا 4. بالقنا و  ملعوذ ، یلع  داضت 3 . هعـسوت و  روپعیفر ، زرمارف  یگنهرف 2 . یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداـع ، دادـح  1 ـ ر.ك :

باجح هلأسم  يرهطم ، دیهش 

درکلمع هنیشیپ و  اب  هکلب  دوبن  دوجوم  اهنت  هن  طرش  نیا  تسا ، ررض  رطخ و  زا  ندوب  نمیا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارـش  هلمج  زا  . 
دیآیمن و شیپ  یتیعقوم  نینچ  هک  دوب  نشور  هانگیب -  ياهناسنا  هنامحریب  راتـشک  يدادبتـسا و  تیعـضو  نآ  اب  هیماینب -  تموکح  دیزی و 

مادقا

شسرپ

هنیشیپ اب  هکلب  دوبن  دوجوم  اهنت  هن  طرش  نیا  تسا ، ررض  رطخ و  زا  ندوب  نمیا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارـش  هلمج  زا  . 
یتیعقوم نینچ  هک  دوب  نشور  هانگیب -  ياهناسنا  هنامحریب  راتشک  يدادبتـسا و  تیعـضو  نآ  اب  هیماینب -  تموکح  دیزی و  درکلمع  و 
تیعـضو نیا  اب  ترـضح  نآ  هنوگچ  سپ  تسا ! ور  هبور  يدـج  تارطاخم  اب  رگید ، سک  ره  ای  (ع ) نیـسح ماما  مادـقا  دـیآیمن و  شیپ 

؟ دومن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تضهن و  هب  مادقا 

خساپ

هب هک  تسا  نیا  لمع  ره  یعرـش  زاوج  رب  لیلد  میریگب و  ارف  (ع ) ناـماما شور  زا  دـیاب  ار  نآ  عورف  تایـصوصخ و  ماـکحا و  طیارـش  اـم 
هک یلیلد  رگا  ًاضرف  سپ  تسا . یعرش  ماکحا  ّهلدا  زا  ناراوگرزب  نآ  راتفر  راتفگ و  رگید  ترابع  هب  دشاب . هتفرگ  ماجنا  (ع ) ناماما هلیسو 

ماما مادـقا  دوشب ؛ مه  دروم  نیا  لماش  قالطا  ای  مومع  هب  دراد ، ررـض  زا  نما  ریثأـت و  لاـمتحا  هب  فورعم  هب  رما  ندوب  طورـشم  رب  تلـالد 
درادن تلاخد  بوجو  رد  طرش  ود  نیا  دوب ، راک  رد  يرتمهم  تحلصم  رگا  هک  میمهفیم  دوب و  دهاوخ  نآ  دِّیقم  ای  صِّصخم  (ع ) نیـسح

فورعم و هب  رما  تحلـصم  تیمها  دیاب  ور  نیا  زا  دوش . هداد  رطخ  ررـض و  لامتحا  دـنچ  ره  دومن ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  و 
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ررض لمحت  نید ،) ياقب  لثم  ، ) دشاب افیتسالا  مزال  ًاعرش  ّمها و  نآ  تحلصم  رگا  دیجنس ؛ نآ ، یلامتحا  هدسفم  ررض و  اب  ار  رکنم  زا  یهن 
هک یلومعم -  يداع و  ياهرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیب  تسا  قرف  رگید : ناـیب  هب  تسین . زیاـج  فورعم  هب  رما  كرت  تسا و  مزـال 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  نیب  و  تسا -  هفیظو  ماجنا  تعاـطا و  هب  اـهنآ  ندرک  راداو  تفلاـخم و  تیـصعم و  زا  صاخـشا  يرادزاـب  ضرغ 

اـهتراسخ و بجوـم  نآ  كرت  دـشاب و  هتـسباو  نآ  هب  رئاعـش ، ماـکحا و  ياـقب  نید و  ياـیحا  دراد و  یلک  یموـمع و  هبنج  هـک  يرکنم 
هب لیدبت  رییغت و  رطخ  رد  مالـسا  هعماج  ّتیلم  دیزی ، تموکح  رـصع  رد  هکنآ  دـننام  تسرد  دوش . ناناملـسم  رب  يریذـپانناربج  بیاصم 
رد دوشیم . هدـناوخ  مالـسا  هحتاف  هداتفا و  تیمـسر  رثا و  زا  نید  يدوز  هب  هک  دادیم  ناشن  لاوحا  عاضوا و  دوب و  هدـش  عقاو  رفک  ّتیلم 

تسین ررض  زا  نما  هب  طورشم  نآ ، بوجو  مود  تروص  رد  تسا و  ررـض  زا  نما  هب  طورـشم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لوا  تروص 
هک يرطخ  زا  ًالماک  (ع ) نیـسح ماما  دـشاب . ناـج  لاـم و  ندرکادـف  هب  هچ  رگا  دومن ؛ عفد  مالـسا  زا  ار  رطخ  درک و  يراـی  ار  نید  دـیاب  و 
دنک تعیب  دیزی  اب  هک  درک  هیصوت  ترـضح  نآ  هب  هنیدم  رد  ناورم  هک  راک -  زاغآ  نامه  رد  ور  نیا  زا  دوب ؛ هاگآ  دوب ، هدش  نید  هجوتم 

هب تما  اریز  درک ؛ عادو  مالـسا  اب  دیاب  دیزی ...« ؛ » لثم  عارب  ۀـّمالا  تیلب  دـق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  : » دومرف - 
راتفرگ یتشونرـس  هچ  هب  مالـسا  هک  تسا  مولعم  دوش ، نیملـسم  رادمامز  دیزی  یتقو  ینعی ، تسا ؛» هدش  التبم  دیزی  دـننام  ینابـش  یعار و 

هب دیاب  (ع ) نیسح ماما  يرکنم ، رطخ و  نینچ  لباقم  رد  تسین . دیزی  تسا ، مالـسا  هک  اجنآ  تسین و  مالـسا  تسا  دیزی  هک  اجنآ  دوشیم !
اریز دننک ؛ ریسا  ار  شنارتخد  نارهاوخ و  دنـشکب  ار  شنازیزع  شدوخ و  دنچ  ره  دراذگن ؛ یلاخ  ار  مالـسا  رگنـس  دنک و  عافد  دزیخ و  اپ 
هکنآ اب  درک و  مالـسا  يادـف  ار  دوخ  ناج  سپ  تسنادیم ؛ رتمهم  شدوخ  ياقب  زا  ار  مالـسا  ماـکحا  ياـقب  مالـسا و  ياـقب  ترـضح  نآ 

هب رما  (ع ) ادهـشلادیس مایق  يرآ  دـشن . فرـصنم  هفیظو  ماجنا  دوخ و  همانرب  زا  دـندوب  دـیدش  يراتفرگ  یتخـس و  رد  شنادـناخ  لاـفطا و 
ملظ اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نینچ  خیرات  اما  دوب . یعقاو  عاجترا  رفک و  متـس ، ملظ ، اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
لاح نیع  رد  اما  دشاب ، رگمتس  يرکـشل  هطاحا  رد  دوخ  نادناخ  اب  هارمه  (ع ) نیـسح ماما  دننام  رفن  کی  هک  تسا ؛ هدیدن  دوخ  هب  رفک ، و 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  هک  دوب  (ع ) هللادبعابا نیا  دشاب . هدـنام  رادافو  دوخ  هفیظو  هب  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  سفن  تمارک  تزع و 
، قح هار  نادیهش  نیب  رد  دمآرب و  گرزب  تاناحتما  همه  نآ  هدهع  زا  هک  درک  راهظا  اروشاع  زور  رد  یتعاجـش  بلق و  توق  نانچ  رکنم ،
فورعم و هب  رما  بوجو  : » دوش هراشا  يرهطم  همالع  دیهـش  داتـسا  زا  یفیطل  نایب  هب  تسا  بسانم  رایـسب  اجنیا  رد  دـش . زئاح  ار  لوا  هبتر 

زرم دنیوگیم : یضعب  دیآیم ، شیپ  ررـض  ياپ  هک  یتقو  اما  دنراد . لوبق  همه  تسین  بترتم  نآ  رب  يررـض  هک  ینامز  ات  ار  رکنم  زا  یهن 
صخش لام  هب  یتح  ناج و  وربآ و  هب  يررـض  دشابن و  راک  رد  يرطخ  هک  تسا  ییاج  ات  نآ ، بوجو  ینعی ، تسه ؛ اجنیمه  ات  لصا  نآ 

زا رتالاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شزرا  دـنیوگیم : یـضعب  اما  دـناهدروآ ؛ نییاپ  ار  لصا  نیا  شزرا  اهنیا  دـیاین . دراو  یهان ، رمآ و 
رد رگا  یلو  دوب ؛ دـهاوخ  یفتنم  نآ  بوجو  ررـض ، لامتحا  اب  دـشاب ، یکچوک  هداـس و  هلأـسم  رکنم  فورعم و  عوضوم  رگا  تسا ؛ اـهنیا 

یهن فورعم و  هب  رما  تفگ : ناوتیمن  رگید  دتفیب ، رطخ  هب  یمالـسا  تدحو  دتفیب ، رطخ  هب  تلادـع  دـتفیب ، رطخ  هب  نآرق  ًالثم  يدراوم ،
هب رما  لـصا  ور ، نیا  زا  ددنـسپیمن .» عاـمتجا  اـی  تسا و  رطخ  رد  میوربآ  تسا ، رطخ  رد  مناـج  منزب  یفرح  رگا  اریز  مـنکیمن ؛ رکنم  زا 

: مییوگیم هک  تسا  نیا  دوب . دـهاوخ  بجاو  گرزب ، ياـهرطخ  ررـض و  دوجو  اـب  یتـح  دسانـشیمن و  زرم  گرزب ، لـئاسم  رد  فورعم 
شنازیزع ناج  هک  دوخ ، لام  ناج و  اهنت  هن  وا  اریز  درب ؛ الاب  تابثا -  ماقم  رد  ار -  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شزرا  ینیسح ، تضهن 

کـش ياج  رگید  (ع ،) ماما راک  نیا  اب  دـش . یـضار  لصا ، نیا  هماـقا  يارب  مه  شتیب  لـها  تراـسا  هب  یتح  درک و  ادـف  هار  نیا  رد  مه  ار 
هب دیاب  ار  يررض  ره  نآ  هار  رد  دوب و  دهاوخ  بجاو  يرطخ  هنوگ  ره  دوجو  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم ، لئاسم  رد  هک  تسین 

. دیرخ ناج 

یمالسا و تانوئش  نتفرگ  هدیدان  زا  ناوارف  دراوم  هشیمه  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ . هعماج  رد  رضاح  یعامتجا  یگنهرف و  عاضوا  هرابرد  ام  فیلکت 
الـصا ایآ  دومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  نیا  رد  ناوت  یم  روطچ  .و  تسیچ ام  فیلکت  دوش  یم  هدهاشم  ینید  ياهـشزرا  باجح و  ظفح 
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یفیلکت

شسرپ

تانوئش نتفرگ  هدیدان  زا  ناوارف  دراوم  هشیمه  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ . هعماج  رد  رضاح  یعامتجا  یگنهرف و  عاضوا  هرابرد  ام  فیلکت 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  نیا  رد  ناوت  یم  روطچ  .و  تسیچ ام  فیلکت  دوش  یم  هدهاشم  ینید  ياهشزرا  باجح و  ظفح  یمالـسا و 

؟ هن ای  میراد  هنیمز  نیا  رد  یفیلکت  الصا  ایآ  دومن  رکنم 

خساپ

یـشزرا و ياهمیرح  تسکـش  ددص  رد  هک  يدارفا  هب  دننک و  هزرابم  يا  هدـسفم  رکنم و  هنوگ  ره  اب  دـنا  فظوم  هعماج  داحآ  کت  کت 
طیارش هعماج  رد  یهابت  داسف و  اب  یمومع  هزرابم ي  هک  تسا  نیا  اج  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  دنهدن . تصرف  دنشاب , یم  یمالسا  ماکحا 

", ایناث دسانـشب . ار  رکنم  فورعم و  یبوخ  هب  تسا ,  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددص  رد  هک  يدرف  " الوا : هلمج : زا  دراد ; یطباوض  و 
رد " اعبار , دشاب . هتـشاد  نآ  رارمتـسا  رب  رارـصا  هدش ,  يا  هدسفم  ای  رکنم  بکترم  هک  یـصخش  " اثلاث , دهدب . ار  یهن  ای  رما  ریثأت  لامتحا 
رد هدش  دای  طیارش  تاعارم  موزل  رب  هوالع  دشاب . هتشادن  دوجو  هجوت  لباق  یلام  ای  یئوربآ  ای  یناج  ررض  زا  معا  يا  هدسفم  وا  یهن  رما و 

هبترم رد  بولطم  لوصح  تروص  رد  تسا و  مزال  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  تاعارم  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماقم 
فیلکت دشابن  مهارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  هک  یتروص  رد  و  دنک . يدـعت  رتالاب  هبترم ي  هب  هک  تسین  زیاج  رت , نییاپ  ي 

زا هلحرم  نیا  دـیاب  تسین و  زیاج  صخـش  يوس  زا  یلمع  مادـقا  عون  ره  یمالـسا  تموکح  هک  ینامز  رد  هک  تسناد  دـیاب  تسا و  طـقاس 
. درک راذگاو  هیئاضق  هوق  یتینما و  ياهورین  هب  ار  رکنم  زا  یهن 

ام هرمن  هکنیا  فرص  ایآ  هک  منادب  مهاوخ  یم  دننک و  یمن  لمع  تسرد  راتفگ  هاگن و  رد  صخالاب  یعامتجا  طباور  رظن  زا  دیتاسا  زا  یخرب  هنافسأتم 
یم هئارا  داتسا  کی  هب  اهنت  اه  سرد  زا  یخرب  نوچ  تساهنآ . لمحت  ام  یعرش  فیلکت  ایآ  میتسه و  تاعارم  توکس و  هب  روبجم  ام  تساهنآ  تسد  رد 

دوش

شسرپ

فرـص ایآ  هک  منادب  مهاوخ  یم  دننک و  یمن  لمع  تسرد  راتفگ  هاگن و  رد  صخالاب  یعامتجا  طباور  رظن  زا  دیتاسا  زا  یخرب  هنافـسأتم 
سرد زا  یخرب  نوچ  تساهنآ . لمحت  ام  یعرـش  فیلکت  ایآ  میتسه و  تاعارم  توکـس و  هب  روبجم  ام  تساهنآ  تسد  رد  اـم  هرمن  هکنیا 
هدـیاف یب  املـسم  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میرادرب و  سالک  اهنآ  اب  میوش  یم  روبجم  ام  دوش و  یم  هئارا  داتـسا  کی  هب  اهنت  اـه 

. تسا

خساپ

هک دشاب  راک  رد  ذذلت  داسف و  فوخ  هک  نآ  رگم  چم ) ات  اه  تسد  تروص و  زج  هب   ) ندـب شـشوپ  تیاعر  یکی ، دـیراد ؛ هفیظو  ود  امش 
فورعم هب  رما  مرن  نابز  اب  دنک  یم  هاگن  امـش  هب  تذل  دصق  اب  داتـسا  رگا  هک  نیا  مود ، دـیناشوپب . رتشیب  ار  ناتدوخ  دـیاب  تروص  نیا  رد 

.1 تسا : هتـسیاش  بسانم و  ریز  تاکن  هب  هجوت  لاح  نیع  رد  دیرادن . يا  هفیظو  درکن  ریثأت  رگا  و  دـشاب ) مهارف  مه  طیارـش  رگا   ) دـییامن
زیهرپ يو  هب  ور  ردور  میقتـسم و  هاگن  زا  هدرک و  لرتنک  سالک  جراخ  ای  سرد  سالک  رد  يو  اب  دروخرب  رد  ار  ناـتهاگن  رودـقملا  یتح 

زاو دـشاب  يرتشیب  تیدـج  ياراد  هناربکتم و  ناترظن  دروم  درف  اب  صوصخ  هب  اه و  مرحمان  رـسپ و  نایوجـشناد  همه  اب  ناتراتفر  . 2 دینک .
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.3 دینک . تیاعر  الماک  داتـسا  ناونع  هب  ار  يو  مارتحا  هک  نیا  نمـض  دیریگن . مرگ  يو  اب  زگره  دینک و  بانتجا  هدنخ  یخوش و  هنوگره 
مهارف ار  يو  اب  يدارفنا  تروص  هب  ار  یسردریغ  ياهوگتفگ  هنیمز  دیـشاب و  رتراقو  اب  رت ، بوجحم  نات  یعامتجا  طباور  اهدروخرب و  رد 

. دینکن

؟ درک دیاب  هچ  دنهدیمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دنهدیمن  حالصا  هب  نت  هک  یناسک  يارب 

خساپ

هب ندیـسر  راـظتنا  دـنیارگب و  ینوـبز  یگراـچیب و  يراوـخ و  تلذ و  هب  دـیاب  ریزگاـن  دـنهدیمن ، یتـسرد  حالـصا و  هب  نـت  هـک  یناـسک 
يوس هب  هعماج  كرحت  اما  دنشاب . هتـشادن  دوشیم ، رـسیم  مالـسا  نیرفآ  یگدنز  تامیلعت  زا  يوریپ  رد  اهنت  هک  ار  تداعـس  يراگتـسر و 

هک یناـسک  فادـها . نیا  هار  رد  يرادـیاپ  يرادـساپ و  غـیلبت و  . 2. اهیبوخ دـنلب و  فادـها  نیبت  . 1 تسا : هدش  هدناجنگ  رـصنع  حالـصا 
ناسنا دنهد . ناشن  دنشاب  دنناوتیم  هچنآ  زا  ار  دنتسه  هچنآ  هلـصاف  دننک و  هدنز  عامتجا  رد  ار  تمه  دیاب  دنهاوخیم  ار  يهعماج  كرحت 
دوجو نیا  اب  دراد . دوجو  یگدنزاس  هب  يرایسب  مامتها  میرک  نآرق  رد  دشاب  هتشاد  دناوتیمن  ياچ  راظتنا  هدرکن ، نشور  هک  يروامـس  زا 

زین نانآ  ثیداحا  و  مالسلا » مهیلع  » ناماما خیرات  رد  دهدیم . رارق  هذخاؤم  دروم  مدرم  شریذپ  رد  باتش  رطاخ  هب  ار  مالـسلا » هیلع  » سنوی
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . هدش  نایب  حالصا  كرحت و  گنهرف  دارفا ، يدنبهقبط  نآ و  هار  رد  يرادیاپ  توعد و  یگنوگچ 

؟ دراد یطباوض  هچ  تسا و  مادک  حیحص  داقتنا 

شسرپ

؟ دراد یطباوض  هچ  تسا و  مادک  حیحص  داقتنا 

خساپ

هک یناسک  هژیو  هب  ام و  همه  ًاساسا  دشابیم . دب  زا  بوخ  يزاس  ادج  داقتنا  تسا  ندرک  ادج  ندرک ، یـسراو  ینعم  هب  دـقن  هّدام  زا  داقتنا 
اّما دنوش  رّکذتم  ار  بویع  دنشاب  هتشاد  تارج  نارگید  هک  دشاب  يروط  نامدروخرب  و  دنشاب . ریذپ  داقتنا  دیاب  دنتسه  یتیریدم  هاگیاج  رد 
هب داقتنا  . 2 دهد . صیخشت  تحص  زا  ار  بیع  دهد . زیمت  قحان  زا  دسانشب و  ار  قح  دیاب  دقتنم  . 1 تسا : یطیارش  هب  طورشم  تکرح  نیا 
زا ناکمالایتح  تولخ و  رد  هدوبن ، راکشآ  رگا  تاداریا  بویع و  رکذ  . 3 دنامب . نوصم  داقتنا  فرط  تّیصخش  وربآ و  هک  دشاب  ياهنوگ 

رکف لامک  لقع ، ینوزف  نوچ  يراثآ  يداقتنا ، نینچ  نیا  ییوج  يرترب  ماقتنا و  هن  دـشاب  یهاوخریخ  يور  زا  داـقتنا  . 4 دزیهرپب . تحارص 
راهچ حصان  تمالع  میناوخیم  ثیدح  رد  تشاد . دهاوخ  ار  اهراک و ... رد  تفرـشیپ  فاصنا ، یتسود ، شنزرـس ، زا  تاجن  ریخ ، تبقاع 
یـسک دودـح  هب  زواـجت  تسا ؛ دونـشخ  مه  مدرم  يارب  ددنـسپیم  دوـخ  يارب  هچنآ  دراد ؛ فاـصنا  دـنکیم ؛ قـح  هـب  مـکح  تـسا : زیچ 

ص 21. لوقعلافحت ، هلآو ،» هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  ( 2 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  (. » 2) دنکیمن

؟ تسا بسانم  يدروخرب  هچ  دنتسین ، یمالسا  لئاسم  هب  دنبياپ  هک  یناتسود  اب 
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شسرپ

؟ تسا بسانم  يدروخرب  هچ  دنتسین ، یمالسا  لئاسم  هب  دنبياپ  هک  یناتسود  اب 

خساپ

. دینک يرود  دیاب  دینیبب ، ررض  ترشاعم  رثا  رد  مه  نامدوخ  رگا  یلو  دیـشاب . هتـشاد  ریثأت  یئاناوت  هک  تسا  لوئـسم  یتروص  رد  ناسنا  . 1

. دریگیم هیام  تخانش  زا  مه  يربنامرف  قشع و  دشاب و  هتـشاد  تدارا  قشع و  هدنهد ، روتـسد  هب  هک  دریذپیم  ار  فیلکت  ینامز  ناسنا  . 2
هب . 3 درک . هاگآ  ار  اـهنآ  ناوتیم  هک  تسه  ییاـهباتک  هراـب  نیا  رد  مینک .  هجوتم  دـنوادخ  ياـهتمعن  اـهتبحم و  هب  ار  شیوخ  ناتـسود 

زهجم اما  دوب . یفاک  یناویح  ياههزیرغ  نامه  يرگ ) یلاباال   ) دوب ندوب  شوخ  ندـیباوخ و  ندروخ و  یگدـنز  رگا  میوش  روآدای  ناـشیا 
هاگشیالاپ ناسنا  هک  تسا  فیح  تسا و  شنیرفآ  رد  دنلب  یفده  هناشن  تفگـش  ياهدادعتـسا  نیا  رگتمالم و  نادجو  لقع و  رکف و  ندوب 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . مزال  هلصوح  ربص و  ریس  نیا  رد  . 5 تسا . رثؤم  رایسب  یسانشداعم  رد  ییاهباتک  . 4 دنامب . یقاب  دوک 

یضعب هب  تسد  یگبرجت  مک  لیلد  هب  دراد و  ترشاعم  یبابان  دارفا  اب  هک  مراد  مدوخ  زا  رت  کچوک  یتسود  مشاب .  یم  هنایار  ءهتشر  يوجشناد  هدنب 
؟  مهد تاجن  هکلهم  زا  ار  وا  منک  راک  هچ  دنک ! هبرجتار  زیچ  همه  دیاب  ناسنا  دیوگ  یم  وا  دنز . یم  لقع  عرش و  فالخ  ياهراک 

شسرپ

یگبرجت مک  لیلد  هب  دراد و  ترـشاعم  یبابان  دارفا  اب  هک  مراد  مدوخ  زا  رت  کـچوک  یتسود  مشاـب .  یم  هناـیار  ءهتـشر  يوجـشناد  هدـنب 
هکلهم زا  ار  وا  منک  راک  هچ  دـنک ! هبرجتار  زیچ  همه  دـیاب  ناسنا  دـیوگ  یم  وا  دـنز . یم  لقع  عرـش و  فالخ  ياـهراک  یـضعب  هب  تسد 

؟  مهد تاجن 

خساپ

دنوادخ میلاحشوخ .  دینک  يزوسلداه  نآ  يارب  دیـشاب و  ناتتـسود  يارب  یبوخ  يامنهار  دیراد  تسود  هک  نیا  زا  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
یـسررب تقد  اب  دنداتفا . یم  ناطیـش  ماد  هب  رت  مک  , دنتـشاد امـش  دننام  یبوخ  ناتـسود  ناناوجون ,  ءهمه  رگا  دنادرگب . دایز  ار  امـش  لاثما 

. دـنناشکب دوخ  فرط  هب  ار  وا  دـنا  هتـسناوت  هک  تسیچ  نانآ  تّیباّذـج  لماع  تسا و  هدـش  نانآ  هب  ناشیا  بذـج  ثعاب  یلماـع  هچ  دـینک 
ندش بذج  يراکهزب و  ًالومعم  يداقتعا ;  یقالخا و  ءهینب  فعض   1 هلمجزا :  دوشب , ناناوجون  فارحنا  ثعاب  دناوت  یم  یفلتخم  لماوع 

یکدوک و نارود  ردام , ردپ و  دزن  هناخ  رد  هک  یتدم  رد  دنا و  هتـشادن  يراتفر  تسرد  يوگلا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  فالخ  ياهراک  هب 
زا دنا ; هدشن  تیبرت  بولطم  وحن  هب  يداقتعا  یقالخا و  رظن  زا  دنا , هتـشاد  دروخرب  نوگانوگ  دارفااب  هسردم  رد  ای  هدـنارذگ  ار  یناوجون 

يراکهزب هب  ناناوجون  بذـج  عیرـست  يارب  يرگید  لماع  یناوجون ,  رد  یـسنج  زئارغ  ناـیغط   2 دـنوش . یم  راکهزبدارفا  بذـج  ور  نیا 
ندرک نامهیمو  يدام  ياه  کمک  نتفرگ و  مرگ  هدنخ و  یخوش و  اب  دنناشک , دوخ  فرط  هب  ار  ناناوجون  هک  يدارفا  تیباذج   3 تسا . 

يریگولج و رد  دناوت  یم  هک  ییاه  شور  اما  نتفر .)  كراپ  شدرگ و  هب  تقافر و  يزوسلد و  راهظا  اذغ و  جـیودناس و  یتسب و  دـیرخ  )
هب ناناوجون  بذج  رد  يرثؤم  شقن  دناوت  یم  لوقعم  هدیدنسپ و  ياه  حازم  ینابز و  نیریش  وگ ; تفگ   1 دشاب : رثؤم  ناناوجون  تعنامم 

هدامآ ناشیاذغ  سابل و  دننز و  یمن  يراک  هب  تسد  یناوج  ات  یکدوک  زا  نوچ  ناناوجون  زا  يرایـسب  راک ;  2 دشاب . تقیقحو  قح  يوس 
يارادو دنرادن  یتیلوئـسم  دهعت و  ساسحا  دننز , یمن  دیفـس  هایـس و  هب  تسد  دننک و  یم  نهپ  ردام  ردـپ و  ار  ناشباوختخر  یتحو  تسا 

دنوش یم  نازیرگ  هناخزا  ینابصع و  دننک , تساوخرد  ار  يراک  نانآ  زا  نارگید  ای  ردام و  ای  ردپ  رگا  یتح  دنتسه , دح  زا  شیب  تاعقوت 
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ردام ردپ و  رگا  دنوش . یم  دهد , ناشن  تبحم  هک  یـصخش  ره  اج و  ره  بذج  هاوخان  هاوخ  دوبن , ردام  ردپ و  هناخ و  هب  ناشدیما  یتقو  و 
یناوج یناوجون و  رد  دـنزاس , انـشآ  اه  تراهم  یخرباب  ار  نانآ  دـنروایب و  راب  تمحز  راک و  گنهرف  اب  یکدوک  زا  ار  اه  هچب  هعماج ,  و 

نانآ و هب  نداد  دـیما  ناـناوج و  ناـناوجون و  بیغرت  قیوشت و   3 دـنزرو . لاغتـشا  یبسانم  راک  هب  دـنناوت  یم  دـننام و  یمن  لطاب  لطاع و 
تاقوا ندرک  رپ  بسانم و  تایاور  تاـیآ و  نیماـضم  هب  ناـشندرک  انـشآ  یتراـیزو و  یبهذـم  ياـه  ناـکم  هب  ناـشندرب  بوخ و  دروخرب 

بذج ار  امـش  قیفر  هک  يدارفا  تشز  تیهام  یفرعم   4 دشاب . يراکهزب  یعامتجا و  دسافم  يریگـشیپ  لماوع  زا  دـناوت  یم  نانآ  تغارف 
یم دینک . یفرعم  دنا , هدش  شفارحنا  ثعاب  هک  ار  وا  ياقفر  یعقاو  ءهرهچدـینک  یعـس  دـشاب . یم  وا  داشرا  رد  يرثؤم ,  لماع  دـنا , هدرک 

. دـیهد رادـشه  ار  راکبان  دارفا  اب  تقافر  بقاوع  دـییوگب و  شیارب  تسه ,  اـه  هماـنزور  ثداوح  تاحفـص  رد  هک  ییاـه  هنومن  زا  دـیناوت 
. درادب نوصم  اه  شزغل  تارطخ و  زا  ار  ناناوجون  ناناوج و  یمامت  دنوادخ 

. دینک مکمک  تسا .  هدرک  ار  مناج  دصق  ما ,  هدرک  یهن  ار  وا  نوچ  دنک و  یم  ییاوران  ياهراک  مردام 

شسرپ

. دینک مکمک  تسا .  هدرک  ار  مناج  دصق  ما ,  هدرک  یهن  ار  وا  نوچ  دنک و  یم  ییاوران  ياهراک  مردام 

خساپ

 . تسین زیاجراب  کی  زا  شیب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا و  میلـست  عیطم و  ًـالماک  رداـم , ردـپ و  ربارب  رد  دـنزرف  یمالـسا  رظن  زا 
ناتردام عیطم  تردپ  رگاو  دید  دهاوخ  تافاکم  ترخآ  ایند و  رد  دراد , عورـشمان  ءهطبار  رگا  وا  دیـشاب . هتـشادن  يراک  ناتردام  هب  امش 

نز دناوت  یم  یگداس  هب  تردپ  رگم  . دراد یتالکـشم  هچ  نز  نداد  قالط  دمهف  یم  وا  تسین .  یتریغ  یب  زا  دـیوگ , یمن  يزیچ  تسا و 
ات دـینک  يراکمه  یماظتنا  يورین  ِتارکنم  شخباب  تسا  نیا  حالـص  تسا .  رتهب  دـنک , بیقعت  ار  ناـتردام  دـش  تفر و  یهگناو  دریگب ؟
هک ییاذغ  زا  دیـشاب و  هتـشاد  يداع  راتفر  دـینزب و  فرح  ناترداماب  تسا  نیا  تحلـصم  ًالعف  دوش . ریگتـسد  دـیلپ  صخـش  نآ  اب  تردام 

یمن ناتمحازم  تشاد و  دـهاوخن  امـش  اب  يراک  ناتردام  ًاعطق  دـیهد , ناـشن  تسرددروخرب  یتقو  دـییامن . هدافتـسا  دـنروخ , یم  یگمه 
دنناوت یمن  نادنزرف  تسا و  ردام  دشاب , هچ  ره  هرخالاب  دیورب . يزابرـس  هب  ای  دیوش  لوبق  هاگـشنادرد  دیناوتب  دینارذگب و  ار  مرت  ات  دوش ,

 . تسا امش  یتسکـشرس  ثعاب  ناتردام  ییاوسر  دنهد . یمن  رثا  لامتحا  رگا  صوصخ  هب  دنیامن . رکنم  زا  یهن  ای  دننکاوعد  ردپ  ردام و  اب 
ار ردام  هانگ  تسا  رتهب  درک . دهاوخن  جاودزا  امش  اب  یسک  دشاب , فورعم  يراکهزب  هب  ناتردام  یتقو  دینک , جاودزا  دیهاوخ  یم  هکادرف 
هار دـیزاسن و  جنـشتمار  هداوناخ  طیحم  تسا  رتهب  درادـن . یطابترا  امـش  هب  ردـپ  یتریغ  یب  ای  تریغ  دـینک . رواب  ار  وا  فرح  دـیناشوپب و 

, دنـشاب كرـشم  ای  رفاک  ردام  وردـپ  رگا  دـینک . تیادـه  ار  وا  دـیناوتب  قیرط  نیا  زا  دـیاش  دـیریگب . شیپ  رد  ار  ردام  اب  ینابرهم  تبحم و 
دیابن دـیامرف . : یم  نآرق  تسین .  مزالاه  نآ  تعاطا  دـندرک , توعد  هاـنگ  هب  رگا  هتبلا  تسا .  اـه  نآ  هب  ناـسحا  مارتحا و  دـالوا  ءهفیظو 
کمک امـش  هب  ناکمو  اج  دروم  رد  میناوت  یمن  هنافـسأتم  دینک . اعد  اه  نآ  تیادـه  يارب  دـینک و  ربص  دـیهد . ماجنا  اه  نآ  اب  يدروخرب 

ساسحا رگا  دـننک . لح  ار  عوضوم  دـنوش و  هطـساو  اه  نآ  ات  دـینک , تبحـص  لیماف  دارفا  اب  تسا  رتهب  میرادـن .  یتاـناکما  نوچ  مینک , 
تروصهب دیورب و  يزابرـس  هب  دیریگب و  تمدخ  هب  هدامآ  ءهچرتفد  دیناوت  یم  دسر , یمن  ناتنهذ  هب  يرگید  لح  هار  دـینک و  یمن  تینما 

هدـنیآ رد  دـیناوت  یم  تسا و  یقاـب  لیـصحت  يارب  تصرف   . تسا مدـقم  لیـصحت  رب  رما  نیا  عـضو ,  نیا  رد  دـیهد . همادا  ار  سرد  هقرفتم 
. دینک ناربج 

نایب درادـن ، يرثا  چـیه  وا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  يدرف  يارب  ار  دروم  نیا  درک ؟ یهن  مارح  ياهراک  زا  ار  يدرف  ناوتیم  هنوگچ 
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. دینک

شسرپ

يرثا چــیه  وا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  يدرف  يارب  ار  دروـم  نـیا  درک ؟ یهن  مارح  ياـهراک  زا  ار  يدرف  ناوـتیم  هنوـگچ 
. دینک نایب  درادن ،

خساپ

چیه هب  ناوتیمن  سپ  دشاب ، هتشادن  يرثا  یـسک  رد  فورعم  هب  رما  هویـش  رگا  اریز  دشاب ، هتـشاد  ضقانت  يردق  لاؤس  هک  دسریم  رظن  هب 
هب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حیحص  هویش  یصخش  نینچ  دروم  رد  دیاش  اما  تشادزاب ، مارح  ياهراک  دنسپان و  لمع  زا  ار  وا  یقیرط 
هب یبولطم  هجیتن  دریگیمن ، ماـجنا  یتیبرت  لوصا  يور  زا  هناـهاگآ و  اـم ، ياهتحیـصن  هیـصوت و  نوچ  تاـقوا  رتـشیب  رد  دوریمن . راـک 
رد تیـصخش ؛ نداد  لوا : دوشیم :  داهنـشیپ  ناتتمدـخ  راـکاطخ  دارفا  اـب  دروخرب  ياههویـش  لاـمجا  روط  هب  ور  نیا  زا  دـهدیمن . تسد 

دهاوخب یتقو  ناتـسریبد  ریدـم  لاثم : ناونع  هب  تخاس . دراو  همطل  يو  تیـصخش  هب  نیهوت  قیرط  زا  دـیابن  راکاطخ  درف  کـی  اـب  دروخرب 
نارگید عالطا  نودب  دوخ  راک  رتفد  رد  تسا  هتسیاش  دراد ، زاب  ار  وا  دنک و  تحیـصن  هداد ، ماجنا  هک  یـشزغل  دروم  رد  ار  يزومآ  شناد 

هتـشاد هنایفخم  هنابدؤم و  میالم و  دروخرب  راکاطخ  اب  ناوتب  ردق  هچ  ره  ًالوصا  دراد . يدایز  رثا  دروخرب  عون  نیا  دـهد . ماجنا  ار  راک  نیا 
، دریگ رارق  نیهوـت  تناـها و  دروـم  شتیـصخش  رگا  هک  تسا  ياهنوـگ  هب  رـشب  تعیبـط  اریز   ، میاهدرکن راد  هکل  ار  وا  تیـصخش  میـشاب ،
(1  ) ياهلد هیلع ؛ تلبقا  اهفلأت ، نمف  ۀیشحو  لاجرلا  بولق  : " دیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دامتعا ؛ بلج  مود : دهدیم . ناشن  شنکاو 
. دهدیم دای  ار  ترـشاعم  شور  ام  هب  یلع  ماما  " دروآ . دنهاوخ  يور  وا  هب  دنک ، بذج  ار  اهلد  هک  یـسک  ره  سپ  تسا ، یـشحو  مدرم 

نآ هب  دشاب ، هتـشاد  تراهم  اهنآ  بذـج  رد  یـسک  رگا  تسا . زیامتم  رگیدـکی  هب  تبـسن  اهناسنا  ياهلد  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم 
، بلج ياههار  زا  یکی  درک . ذوفن  اـهنآ  رد  دـناوتیم  داـمتعا  بلج  زا  سپ  تهج  نیمه  هب  دـنوشیم ، اریذـپ  ار  وا  هدروآ و  يور  صخش 
(2  ) ناشن ینتورف  اهیکین  ربارب  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یمدآ  تعیبط  ناسحألادیبع " ناسنألا  : " تسا ثیدح  رد  تسا . تبحم  ناسحا و 
ام هنافـسأتم  یلو  تفریذپ ، دـهاوخ  وا  هتبلا  درک . داشرا  ار  وا  ناوتیم  عقوم  نآ  دـش ، بلج  شدامتعا  درک و  ادـیپ  عوضخ  یتقو  دـهدیم .

دـندرکیمن و بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  دامتعا  رگا  هلآو  هیلعو  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یتح  مینکیمن . بذـج  تبحم  لمع و  اـب  ار  دارفا  لد 
ار اـهناسنا  دـندادیمن و  شوـگ  لد  ناـج  اـب  ار  ناـشیا  نانخـس  هاـگ  چـیه  مدرم  دنتــشادن ، ار  يراد  تناـما  تقادـص و  نآ  یگدـنز  رد 

دروخرب هویـش  هراـبرد  دـیجم  نآرق  بطاـخم ؛ مهف  هزادـنا  هب  فرط و  ناـبز  زاـب  موس : دـیامن . تیبرت  عاجـش  كاـپ و  نینچ  تسناوـتیمن 
ناهرب و تمکح و  هب  ار  قلخ  لوسر ، يا  نسحا  یه  یتلاب  مهلداـج  ۀنـسحلا و  ۀـظعوملا  ۀـمکحلاب و  کـبر  لـیبس  یلا  عدا  : " دـیامرفیم
زا هتـسد  کی  اب  هک  دیامرفیم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  " نک . هرظانم  لدج  لها  اب  قیرط  نیرتهب  هب  نک و  توعد  ادخ  هار  هب  وکین  هظعوم 3 )

كرد نازیم  تسا  مزال  نیاربانب  تفگ ، نخـس  تحیـصن  هظعوم و  اب  دیاب  رگید  هورگ  اب  درک ؛ تبحـص  لالدتـسا  تمکح و  اب  دیاب  مدرم 
رایـسب تیبرت  فورعم و  هب  رما  هلئـسم  باب  رد  هدعاق  نیا  دوشیم . هجوتم  ینابز  هچ  اب  دمهفیم و  ردـق  هچ  هک  دـید  دـیمهف و  ار  بطاخم 

بطاخم نابز  اب  لاح  ره  هب  مینکیم  تبحـص  راکاطخ  اب  شنزرـس  تمالم و  اب  ام  ًاـبلاغ  دوشیم و  تیاـعر  رتمک  هنافـسأتم  هک  تسا  مهم 
هراـب نیا  رد  مالـسلاهیلعیلع  ماـما  یناور ؛ یحور و  تیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  مراـهچ : تسا . رثؤـم  رایـسب  نـتفگ  هداـس  ندرک و  تـبحص 

اریز دیبایرد ، ار  اهنآ  شریذپ ، عقاوم  رد  سپ  دریذـپیمن . هاگ  دروآیم و  يور  هاگ  تحیـصن ، نتفریذـپ  يارب  اهبلق  انامه  : " دـناهدومرف
دیاب دیامرفیم : ماما 4 ) ثیدـح  نیا  رد  " دـننیبیمن . ار  يزیچ  هدوب و  روک  دروم  نآ  رد  دنـشاب ، هتـشاد  هارکا  يزیچ  هب  تبـسن  اهلد  رگا 
لوبق ار  يزیچ  ًالـصا  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  دیمهف . ار  زردـنا  دـنپ و  یگدامآ  نامز  تفرگ و  رظن  رد  ار  راک  تیـصعم  تیعقوم 
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  ناوتیمن  تقو  نامه  رد  تسا ، فالخ  راک  لوغشم  هک  ار  یسک  ای  تسا  لابتوف  يزاب  لوغشم  یناوج  رگا  دنکن .
؛ دوش عورش  قافتا  دروم  تاکن  زا  دیاب  داشرا  مجنپ : درادن . شریذپ  اریز  درک ، تحیصن  ار  وا  ناوتیمن  تینابصع  لاح  رد  زین  درک . رکنم 
هب رما  هلئـسم  رد  دنـسرب . فـالتخا  طاـقن  هب  ماجنارـس  اـت  تفگ  دـنراد  لوبق  همه  هک  ار  یکرتشم  طاـقن  تسا  مزـال  راـکاطخ  دروخرب  رد 

نوریب رداـم  مکـش  زا  ار  هچب  هلباـق  هک  روط  ناـمه  ینعی  دـشاب ، ياهلباـق )  ) یطارقـس شور  شور ، نیرتـهب  دـیاش  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ایآ درک : تبحص  تروص  نیا  ناوتیم  راکاطخ  مناخ  اب  دروخرب  رد  ًالثم  دیـشک ، نوریب  یـصاع  دارفا  زا  ار  تالاؤس  خساپ  دیاب  دشکیم ،

ای دراد  شزرا  تفع  اب  ناسنا  ایآ  دراد ، مزال  یقالخا  طباوض  نوناق و  یناسنا  ماظن  هک  دیراد  لوبق  ایآ  میتسه ، ناسنا  هک  دـیراد  لوبق  امش 
نیا يور  دیاب  سپـس  دهدیم . تبثم  ار  اهشـسرپ  همه  باوج  ًامّلـسم  فیفع ؟ ریغ  ای  دنراد  رادـیرخ  رتشیب  فیفع  نارتخد  ایآ  تفع ، یب 

هب صخش  نداد  هجوت  مشـش : مییامن . مادقا  نآ  حالـصا  هب  تبـسن  میزادرپب و  فالتخا  طاقن  هب  دعب  هب  اج  نیا  زا  اما  درک و  دیکأت  اهرارقا 
جیاتن دنرادن . هجوت  دننکیم ، هک  ییاهراک  جیاتن  هب  یضعب  دوشیم ؛ داجیا  مارح  ياهراک  تسیاشان و  لمع  زا  هک  یبولطمان  جیاتن  راثآ و 

نایم ار  یناسنا  طباور  دنکیم . هچ  ناسنا  لد  لد و  بلق و  هب  تبسن  هانگ  دننادیم  مین  یگداوناخ . یناسنا و  یگنهرف ، یعامتجا ، یسایس ،
رد دـشاب . دـیفم  دـناوتیم  یلبق  تاکن  نتفرگ  رظن  رد  اب  رارقا  نیا  هب  نداد  هجوت  دروآیم . راب  هب  بولطماـن  جـیاتن  دـنکیم و  هریت  اـهمدآ 
 - 1 دوش : هدافتـسا  میقتـسم  ریغ  ياههویـش  زا  درکن ، هانگ  كرت  دشن و  هاگآ  یطاخ  درف  تشادن و  ياهدیاف  روبزم  ياهشور  هک  یتروص 

باتک و يادها   - 3 حـلاص ؛ دارفا  اب  يو  هناتـسود  طابترا  يرارقرب   - 2 جاودزا ؛ راک و  داجیا  دـننام : تیـصعم  هاـنگ و  هنیمز  ندرب  نیب  زا 
راهظا ندـنادرگربور و  اب  تیاهن  رد  ذوفن ؛ اب  ناملعم  ناـیبرم و  زا  نتفرگ  کـمک   - 5 شزرو ؛ هب  قـیوشت   - 4 اهنآ ؛ ندـناوخ  هب  قیوشت 

رد دشاب . هتشاد  تبثم  ریثات  دشاب و  مهم  وا  يارب  امش  یتحاران  راهظا  رگا  هتبلا  دینک ؛ هاگآ  دنسپان  لمع  هب  تبـسن  ار  وا  دیناوتیم  یتحاران 
تاملک هغالبلا ، جهن   - 1 . } دینک رفنت  راهظا  دنـشاب و  تحاران  وا  دنـسپان  لمع  هب  تبـسن  یبلق  ینورد و  رظن  زا  لقادـح  تروص  نیا  ریغ 
تاملک هغالبلا ، جهن   - P} {4 هیآ 125 . ( 16  ) لحن  - P} {3 دیدج . پاچ  ص 41 ، ج 1 ، هـمکحلا ، نازیم   - P} {2 ح 47 . راصق ،

{P ثیدح 184 . راصق ،

؟  تسا حیحص  دارفا  ندز  ًالثم  یعامتجا ,  تارکنم  اب  دروخرب , ءهوحن  ایآ 

شسرپ

؟  تسا حیحص  دارفا  ندز  ًالثم  یعامتجا ,  تارکنم  اب  دروخرب , ءهوحن  ایآ 

خساپ

مالسا ًاملسم  فورعم .  ای  تسارکنم  راک  نالف  ارچ  تسناد  تخانش و  ار  فورعم  رکنم و  دیاب  یفورعم ,  ره  هعاشا  رکنم و  اب  هزرابم  يارب 
ياپ شیپ  ار  ییاه  هار  رکنم  نیا  اب  هزرابم  يارب  اما  تسا ,  هدرک  یهن  نآ  زا  درادن و  لوبق  ار  نارـسپ  نارتخد و  ءهطباض  یب  دازآ و  طباور 

رکنم و فورعم و  تخانـش  دُعب  زا  هعماج ,  رد  هنافـساتم  دورن . نیب  زا  اه  فورعم  دننکن و  ادیپ  عویـش  تارکنم  ات  تسا ,  هداهن  ناناملـسم 
! دننک یم  دشر  اه  فورعم  هن  ددـنب و  یم  رب  تخر  تارکنم  هن  ور , نیا  زاو  میتسه  لکـشم  راچد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  هار 
زا يرادساپ  يارب  هک  یناسک  راک  مه  تسا و  هابتشا  دنـشاب ـ  هتـشاد  مه  اب  جاودزا  دصق  رگا  یتح  رـسپ ـ  رتخد و  عورـشم  ریغ  ءهطبار  مه 

روز و هب  فارتعا  نتفرگ  يزیر و  وربآ  اب  اه  تشادزاب  نیا  هاگ  دننز ! یم  کتک  ًانایحا  دـننک و  یم  تساوخ  زاب  ار  اه  نآ  یمومع ,  تّفع 
هابتشا و درادن , ار  عرش  مکاح  مکح  مادک  چیه  نوچ  هک  تسا  هارمه  نارسپ  ياهوم  ندز  ای  راولش و  سابل و  ندرک  هراپ  يزاس و  هدنورپ 
رد هک  نآ  ماـکحا  هب  هجوت  اـب  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دراوم  هنوـگ  نیا  رد  راـک  نیرتـهب  تسا .  صاـصق  هید و  تخادرپ  مزلتـسم 

یمالـسا و تلادع  اب  ات  داد  ییاضق  عجارم  لیوحت  ار  نانآ  دـیاب  تیـصعم ,  رارکت  تروص  رد  دـشاب . یم  تسا ,  هدـمآ  هیلمع  ياه  هلاسر 
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ار نآ  يا  هناهب  ره  هب  دـیابن  تسا و  مرتحم  ناناملـسم  يوربآ  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  نایهان  نارمآ و  دوش . دروخرب  نانآ  اب  یهلا  نوناق 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماکحا  هب  رت  شیب  عالطا  يارب  دراذگ . اپ  ریز  ار  نارگید  قح  یهلا ,  قوقح  يرارقرب  ياربدیابن  تخیر و 

. دینک هعجارم  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  صاصق  تاید و  ماکحا 

هداد ناشن  ار  دوخ  یتحاران  اهراب  نم  تسا .  هدش  تداع  وا  يارب  ًابیرقت  دروخ و  یم  بورشم  تسا  رتگرزب  نم  زا  هک  نم  ءهداوناخ  ياضعا  زا  یکی 
؟  منک كرت  هب  راداو  ار  وا  هک  منک  هچ  تسا  هتشادن  يرثا  نم  ياه  ییامنهار  اه و  تبحص  ما ,  هدرک  كرت  ار  قاتا  ما و 

شسرپ

ار دوخ  یتحاران  اهراب  نم  تسا .  هدش  تداع  وا  يارب  ًابیرقت  دروخ و  یم  بورـشم  تسا  رتگرزب  نم  زا  هک  نم  ءهداوناخ  ياضعا  زا  یکی 
؟  منک كرت  هب  راداو  ار  وا  هک  منک  هچ  تسا  هتشادن  يرثا  نم  ياه  ییامنهار  اه و  تبحص  ما ,  هدرک  كرت  ار  قاتا  ما و  هداد  ناشن 

خساپ

هار نیا  زا  دینک و  رتشیب  اردوخ  یفطاع  طابترا  دینک  یعس  تسا .  یفاک  یعرـش  ءهفیظو  رظن  زا  دینک  یم  یتحاران  راهظا  هک  رادقم  نیمه 
دنچ ره  ددرگ , رجنم  هطبار  عـطق  هب  دـیدش و  ترودـک  ثعاـب  یتسیاـبن  هلئـسم  نیا  دـینک . راداو  كرت  جـیردت ,  هب  ندرک و  مک  هب  ار  وا 

ءهرابرد هک  یبلاطم  دراد  دوجو  هنیمز  رگا  دهد . یمن  ماجنا  يدب  یلیخ  راک  دنک  رکف  وا  دوش و  هتـشاگن  كدـنا  لمع  نیا  یتشز  یتسیابن 
لـسن رطاخ  هب  لقادح  دییامن . تفایرد  ار  تابورـشم  یفنم  ریثأت  ات  . دیهد رارق  ناشیا  رایتخا  رد  میتسرف  یم  امـش  يارب  بورـشم  ياه  نایز 

. درادرب دیلپ  لمع  نیا  زا  تسد  هدش  مه  هدنیآ 

دینک داهنشیپ  باجح  یب  ياه  مناخ  فورعم  هب  رما  يارب  بسانم  شور  کی 

شسرپ

دینک داهنشیپ  باجح  یب  ياه  مناخ  فورعم  هب  رما  يارب  بسانم  شور  کی 

خساپ

ياه شزرا  یناسنا و  ءهعماج  هب  هک  تسا  یناـسک  ءهمه  ءهفیظو  یهلا و  ياهروتـسد  زا  یلقع و  بجاو  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
هتبلا دسر . یمن  یلاعت  هب  ناسنا  دشاب , مکاحداسف  هک  يا  هعماج  رد  اریز  دنشوک , یم  هعماج  تفرشیپ  یقرت و  يارب  دنشیدنا و  یم  يونعم 

ار نآ  يدـنمناوت  یکریز و  شزومآ و  نودـب  دـناوت  یمن  سک  ره  هک  تسا  رادروـخرب  یـصاخ  تفارظ  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
زا ار  یـصخش  هک  نیا  ضوع  دـهد و  یم  سوکعم  ءهجیتن  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هب  یلمع  ای  ینخـس  اـسب  هچ  دـهد . ماـجنا 

ناور هیحور و  دیاب  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  نیاربانب  دنک . یم  رتروسجو  رت  يرج  تّیـصعم  هانگ و  هب  ار  وا  دـهد , تاجن  تلالض 
 , لّوا ءهتکن  سپ  دـهد . ماجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءهفیظو  بسانم  ءهوحن  هویـش و  اب  دـناوتب  اـت  دـنادب  ار  راـکهانگ  یـصخش 

ءهتکن تسیچ .  رکنم  تسیچ و  فورعم  هک  نیا  هب  ملع  هاگآ و  مود ,  ءهتکن  تسا .  یطاخ  درف  یناور  یقالخا و  تایـصوصخ  اب  ییانـشآ 
 , یباجحدب زا  يریگولج  باجح و  دروم  رد  راکاطخ . درف  ندرک  حضتفم  ییوجماقتنا و  هن  تسا ,  تیاده  تفطالم و  يزوسلد و  موس , 

یتایاور تایآ و  هک  تسا  نیا  ام  داهنشیپ  مهم  نیا  يارب  دننک . مادقا  دنناوت  یم  رتهب  اه  مناخ  اّما  دننک , مادقا  دنناوت  یم  اه  مناخ  نایاقآ و 
هعماج رد  نآ  تهج  هب  هک  يدسافم  یباجحدب و  رثا  رب  هک  یثداوح  اه و  ناتسادزا  دنشاب و  هتشاد  ظفح  دنزومآیب و  باجح  ءهنیمز  رد  ار 
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. دننک داشرا  ار  نانآ  باجحدب ,  باجح و  یب  دارفا  يارب  اه  نآ  نایب  هار  زا  دنشاب و  هتشاد  یهاگآ  تسا ,  هدش  شرازگ  اه  همانزور  و 

؟  مینک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اه  نآ  هنوگچ  هک  دینک  ییامنهار  دنا , هدش  ینارتوهش  داسف و  راچد  هک  یناسک  دروم  رد 

شسرپ

؟  مینک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اه  نآ  هنوگچ  هک  دینک  ییامنهار  دنا , هدش  ینارتوهش  داسف و  راچد  هک  یناسک  دروم  رد 

خساپ

دـیهدب و ناـشیا  هب  اـتدوش  یم  لاـسرا  يا  هوزج  ینارتوهـش  دروـم  رد  دـننک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  تـسا  ناـگمه  ءهـفیظو 
هدش هتـشون  روکذم  دروم  رد  هکار  ییاه  باتک  دیاب  دینک , داشرا  تیاده و  ار  ناشیا  دیهاوخ  یم  امـش  رگا  دـنک . هعلاطم  دـینک  شرافس 

هعلاطم ار  بیغتسد  دیهش  موحرم  زا  باتک  هعلاطم  يارب  دینک . تبحص  ناشیا  اب  حیحـص  شور  عیـسو و  تاعالطا  اب  ات  دینک  هعلاطم  تسا 
نانآ ریگنماد  تسا  نکمم  هک  ییاه  بیـسآ  ناناوج و  دروم  رد  هک  ییاه  باتکروط  نیمه  رادرک و  رفیک  هانگ و  رفیک  باتک  زین  دـینک و 

. دیهدب هعلاطم  يارب  زین  نانآ  هب  دیتسناوترگا  لیبق . , ,, , ,  زا  تسا ,  هدش  هتشون  دوش ,

؟  مینک دروخرب  هنوگچ  دنک , یم  نشور  لذتبم  راون  نیشام  رد  هک  يا  هدننار  اب 

شسرپ

؟  مینک دروخرب  هنوگچ  دنک , یم  نشور  لذتبم  راون  نیشام  رد  هک  يا  هدننار  اب 

خساپ

زا يرایـسب  تسا .  زیگنارب  نیـسحتامش  رد  يا  هـیحور  نـینچ  تـسا ,  تاـبجاو  ءزج  نـید و  عوـف  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
مهم نیا  زا  ار  نارگید  یهاو ,  لیالد  هب  یتح  هدرکرظن و  فرص  یهلا  بجاو  نیا  زا  راک  هحماسم  وسرت و  دارفا  ای  نیضرغم و  ای  نانادان و 
نینچ رگا  دـیآ ; نوریب  یتحران  زا  ای  دربن و  شباوخ  ات  هتـشاذگراون  هدـننار  دـنیوگ : یم  دـیدرک , رکذ  هک  هنوگ  نآ  ًالثم  دـننک ; یم  عنم 

مـسارم دـهاوخ  یم  نوچ  ینالف  دـش ; یم  ریغتم  دارفا  ياه  هقیلـس  تاـیحوراب و  قباـطم  مالـسا  سدـقم  عرـش  تسیاـب  یم  یپ  دوب  يزیچ 
نوچ دنک ; شوگ  مارح  یقیسوم  دناوت  یم  تسا  نیکمغ  نوچ  صخـش  نالف  ای  دنک  هدافتـسا  برطمو  زاوآ  زاس و  زا  دنک  اپ  هب  یـسورع 

یشکرفاسم ماگنه  رد  دهاوخ  یم  هک  یلیبموتا  هدننار  هب  دیاب  سپ  دوش . یم  رگن  یحطـس  راگنا و  تسـس  دارفا  تسد  رد  يا  هچیزاب  نید 
هلئـسم نیا  رد  هتکناما  درک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داد و  رکذـت  دـنک . هدافتـسا  زاجم  ریغ  ياهراون  زا  دـهد و  ماـجنا  یمارح  راـک 

رگا دیرادن , ار  فلتخم  درفاب  یکیزیف  هلباقم  تردق  دیتسه و  نز  هک  امش  نوچ  يدارفا  يارب  ًالثم  تسا ;  يرورـض  مزال و  تاکن  تیاعر 
لمحت ار  دوجوم  تیعـضو  رایتخا , تروص  رد  هک  نآ  هن  دیوش , هدایپ  نیـشام  زا  دیناوت  یم  الاو  چیه  هک  دش  هبنتم  امـش  رکذـت  اب  درف  نآ 

هفیظو دیهد  یمن  ریثأت  لامتحا  ای  دوب و  جراخ  امـش  هدهع  زا  هک  دوب  نیا  هنوگ  هب  تیعـضورگا  هتبلا  دیراذگب . تسد  يور  تسد  دینک و 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هماقا  يارب  هک  ار  یلیلد  يور  ره  هب  دیوش  یم  هدایپ  نیـشام  زا  تروص  نیا  رد  تسا و  طقاس  امـش  شود  زا 

, دوـش كرت  اـی  شوـمارف  هیلا  گرزب  بجاو  نیا  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـضیرف  رگا  نوـچ  تـسا ,  مـکحم  نیتـم و  دـیدرکرکذ 
. دنناشک یم  یهابت  داسف و  هب  ار  هعماج  دنروآ و  یم  ندرب  رس  اج  همه  زا  چراق  دننام  ناهانگ 

؟  منکبدیاب هچ  نم  دوش . یم  شخپ  هنارت )   ) مارح یقیسوم  ام  هناخرد 
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شسرپ

؟  منکبدیاب هچ  نم  دوش . یم  شخپ  هنارت )   ) مارح یقیسوم  ام  هناخرد 

خساپ

رگا دینک . رکنمزا  رهن  فورعم و  هب  رما  دننز , یم  تسد  راک  نیا  هب  هک  ار  نانآ  دینک و  يریگولج  نآ  شخب  زا  دیاب   , دـیراد تردـق  رگا 
یم شخپ  قارح  یقیـسوم  هک  لحم  نآ  رد  دیاب  طقفو  دیرادن  يا  هفیظو  دنهد , یمن  رثا  بیترت  امـش  فرح  هب  هک  نیا  ای   , دیرادن تردق 
امش هتسیاش  بوخ و  راتفر  لامعا و  دش . دهاوخ  عقاو  رثوم  لاعتم  دنوادخ  کمک  اب  دینک , تحیصن  ار  نانآ  مرن  ینابز  اب  لدتـسم و  دوش ,

. درادزاب تشز  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دناوت  یم 

اههدننار هب  هک  یتقو  دننکیم . نشور  لذتبم  یقیسوم  راون  يرهـش ، نورب  ای  يرهـش  نورد  رفاسم  لقن  لمح و  لئاسو  زا  يدایز  دادعت  رد  هزورما 
اران ببس  ًالومعم  هک  يروط  هب  دنامب ، نشور  راون  دنهاوخیم  هدننار  زا  دننکیم و  هلباقم  ام  اب  نارفاسم  یهاگ  دنوشیم و  تحاران  میهدیم ، رکذت 

شسرپ

هب هک  یتقو  دننکیم . نشور  لذتبم  یقیـسوم  راون  يرهـش ، نورب  ای  يرهـش  نورد  رفاسم  لقن  لمح و  لئاسو  زا  يدایز  دادـعت  رد  هزورما 
يروط هب  دنامب ، نشور  راون  دنهاوخیم  هدننار  زا  دـننکیم و  هلباقم  ام  اب  نارفاسم  یهاگ  دـنوشیم و  تحاران  میهدیم ، رکذـت  اههدـننار 

؟ تسیچ ام  فیلکت  عضو  نیا  رد  تسا . هدومن  تخس  ام  رب  ار  اهرفس  دوشیم و  ام  یتحاران  ببس  ًالومعم  هک 

خساپ

یطیارش هفیظو  ود  نیا  ماجنا  هتبلا  تسا . ناملسم  درف  ره  هفیظو  هک  دنتسه  یهلا  گرزب  بجاو  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ًامّلـسم 
رگا دوشن . دراو  امـش  هب  يررـض  هک  نیا  رگید  طرـش  دوش . بترتم  نآ  رب  ياهدیاف  دـشاب و  هتـشاد  ریثأت  یهن  رما و  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ،
ریثأت یب  هدننار  هب  امش  لاثما  امش و  نداد  رکذت  نتفگ و  دسریم  رظن  هب  تسا . بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دشاب ، طرش  ود  نیا 

اب يدروـم  رد  ضرف  رب  دـینک . مادـقا  ّمهم  هفیظو  نیا  هب  تسا ، نکمم  هک  اـج  نآ  اـت  نیارباـنب  دوـشیمن . دراو  امـش  هـب  يررـض  دـشابن و 
ینابز عطاق و  یناهرب  دـنوادخ  دـینکب . نشور  هیجوت و  ار  نانآ  ابیز  نخـس  بوخ و  قـالخا  اـب  دـیناوتیم  دـیدشن ، هجاوم  یبوخ  دروخرب 

. دیامرف تیانع  امش  هب  نئمطم  یلد  ایوگ و 

یم يزاس  رهاظ  دنبصعتم و  دوجو  نیااب  دنیوگ و  یم  دب  تاسدقم  هب  یلکلا و  تابورـشم  هب  نآ  رب  نوزفا  مردارب  تسا .  هدروآ  ور  دایتعا  هب  مردپ 
. دینک میئامنهار  ًافطل  دهد , یم  جنر  ارم  اه  نیا  دننک ,

شسرپ

رهاظ دنبـصعتم و  دوجو  نیااب  دنیوگ و  یم  دب  تاسدـقم  هب  یلکلا و  تابورـشم  هب  نآ  رب  نوزفا  مردارب  تسا .  هدروآ  ور  دایتعا  هب  مردـپ 
. دینک میئامنهار  ًافطل  دهد , یم  جنر  ارم  اه  نیا  دننک , یم  يزاس 

خساپ
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 , تارکنم زا  ار  هداوناخ  ياضعا  ناوت  یم  هنوگچ  هک  نیا  اما  تسا ,  بجاو  همه  رب  دوخ  صاخ  طیارـش  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
 , تایـصوصخ يرـس  کی  يدرف  ره  هکلب  درادندوجو , یّلک  شخب  افـش  ءهخـسن  کی  هراب  نیا  رد  تشادزاب ,  یلکلا  تابورـشم  دایتعا و 

دیاب دنهاگآ , رگیدکی  ياه  توق  اه و  فعـض  هب  دنـسانش و  یم  نارگید  زا  رتهب  ار  رگیدکی  هداوناخ  ياضعا  دراد , اه  توق  اه و  فعض 
, دش دراو  هفطاع  ءهچیرد  زا  دیاب  تسا  یفطاع  يدرف  ردپ  دینک  ضرف  ًالثم  , دـمآرب جالع  یپ  رد  دارفا  ياه  توق  اه و  فعـض  هب  هجوت  اب 
زا یخرب  لاح  دش و . ... دراو  هیواز  نیمه  زا  دیاب  دراد , تیمها  رایـسب  وا  يارب  يراد  وربآو  یعامتجا  دـُعب  تسا و  یعامتجا  يدرف  ردارب 

فراعتم فالخ  نیا  دوخ  دنشاب , هتـشاد  فعـض  ناش  ءهداوناخ  ياضعا  دنهاوخ  یمن  نکیل  دنراد , فعـض  ناشدوخ  هک  يدوجو  اب  دارفا 
دـنک و تکرح  اـه  يدـب  یپ  رد  يدرف  رگا  مسرپ  یم  مرتحمرهاوخ  امـش  زا  نم  دـیا . هدومن  یتیاـضران  راـهظا  تباـب  نیا  زا  امـش  تسین , 
هب تبـسن  یلو  دشاب , رو  هطوغ  اه  يدب  رد  شدوخ  يرگید  درف  و  دـشاب , توافت  یب  ای  دـهد و  قوس  اه  يدـب  هب  مه  ار  شیوخ  ءهداوناخ 
هک يدرف  هک  تسا  یعیبط  یمود ؟  ای  دراد  حـیجرت  لوا  درفامـش  رظن  هب  دوش , راتفرگ  اه  يدـب  رد  اداـبم  هک  دـشاب  ساـسح  شا  هداوناـخ 

هچرگ تسا ,  دنمـشزرا  نیا  دوـخ  دـشاب , نوـصم  اـه  يدـب  زا  شا  هداوناـخ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  تسین و  تواـفت  یب  هداوناـخ  هب  تبـسن 
درادن یتحاران  نیاربانب ,  تسا .  رتکیدزن  قح  هار  هب  مدق  کی  دش , نایب  هک  يرگید  يدرف  هب  تبـسن  درف  نیا  دشابن . نآ  هب  دنبیاپ  شدوخ 

تّمه یمارگ  رهاوخ  امش  دنهد . یم  ناشن  شنکاو  تریغ  تیساسح و  اب  هداوناخ  ینید  تانوئـشظفح  يراد و  نید  رد  ردارب  ای  ردپ و  هک 
 . نانآ يراد  نید  تریغ  يراد و  نید  هب  رهاظت  تهج  زا  هک  نیا  هن  دیراد , فوطعم  هداوناخ  ياضعا  زا  تارکنم  ندودز  هب  ار  شیوخ 

هطبار عطق  رگا  موش و  هدولآ  مسرتیم  منکن  هطبار  عطقرگا  منک ! راک  هچ  اهنآ  اب  هک  ماهدنام  دنوشیم ، تشز  ياهراک  بکترم  مناتسود  زا  یضعب 
؟ منک راک  هچ  هک  دینک  مکمک  دیآیم . شیپ  يرگید  لکشم  منکب ،

شسرپ

رگا موش و  هدولآ  مسرتیم  منکن  هطبار  عطقرگا  منک ! راک  هچ  اهنآ  اب  هک  ماهدنام  دنوشیم ، تشز  ياهراک  بکترم  مناتسود  زا  یـضعب 
؟ منک راک  هچ  هک  دینک  مکمک  دیآیم . شیپ  يرگید  لکشم  منکب ، هطبار  عطق 

خساپ

، دنتـسه نارگید  تقافر  دـنمزاین  هراومه  تلوهک  راـگزور  اـت  یناوج  یکدوک و  ماـیا  زا  یگدـنز ، راودا  ماـمت  رد  رـشب  نادـنزرف  نیب  رد 
زا نینچ  مه  ددرگیم ، دونـشخ  شتبحاـصم  زا  دـنکیم و  ترـسم  ساـسحا  قفاوم  قیفر  نتـشاد  زا  یمدآ  هک  روط  ناـمه  تسین . ياههبش 

يارب هک  ار  وخ  تسود  هک  یـسک  : " دومرف (ع ) یلع ماما  دوشیم . رطاخ  هدرزآ  هتـسیاش ، تبحـص  مه  نتـشادن  زا  دربیم و  جـنر  ییاـهنت 
ره هک  مه  تـهج  نـیا  رد  ( 1" .) تسا هداد  فک  زا  ار  دوخ  ياـضعا  نیرتفیرـش  هک  نیا  لـثم  دـهدب ، تسد  زا  هدـش ، تسد  وا  اـب  ادـخ 

راتفر قالخا و  دیاقع و  يور  هتنادن  ای  هتـسناد  کی  ره  دنکیم و  ذوفن  دوخ  قیفر  يونعم  يدامروما و  رد  تقافر  هجرد  سایقم  هب  یتسود 
قبط یمدآ  شور  هنیرق ؛ هلیلخ و  نید  یلع  ءرملا  :" دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  ياهنوگ  هب  تسین . یفرح  دراذـگیم ، رثا  يرگید  راتفگ  و 

دنـسپان ناش  لامعا  اطخ و  ناشراکفا  هک  یناسک  اب  تقافر  زا  : " دومرف (ع ) یلع ماـما  و  ( 2" .) دوب دهاوخ  شدنبلد  تسود  هریـس  بهذم و 
هدولآو بابان  دارفا  اب  تقاـفر  ( 3" .) دـنکیم تداع  يو  لامعا  راـکفا و  هب  هتفرگ و  وخ  شقیفر  شور  هب  یمدآ  هچ  شاـب ، رذـحرب  تسا ،
یکاپان هب  ماجنارـس  دـنامیمن و  ملاس  دـنک ، ینیـشن  مه  دـب  قیفر  اب  هکیـسک  : " دومرف (ع ) قداص ماما  هلمج  زا  دراد . یکانرطخ  ءوس  راثآ 
تفارـش تیثیح و  دییوگب  و  دیـشوکب . ناتـسود  حالـص  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیرط  زا  ناکما  دح  رد  ( 4" .) دوشیم هدولآ 

امـش لثم  یقیفـش  قیفر  نداد  تسد  زا  دـینکرواب  دـییوگب : وا  هب  دریگیم . ای  تسا  هتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ناتمرتحم  هداوناخ  امش و 
دب لاـمعا  زا  هدـش  هک  مه  یتـسود  يارب  ادـخ  هب  ار  امـش  دروـخیم . همطل  دراد  نم  يوربآ  هک  مـنک  هـچ  اـما  دـهدیم ، جـنر  ارم  تـخس 
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جهن  - 3 ص 430 . ج8 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماعرح ، خیـش   - 2 هاگشناد . پاچ  ص 742 ، ج5 ، مـکحلاررغ ،  - 1 اهتشونیپ : دیزیهرپب .
. میدق پاچ  ص 65 ، ج2 ، كردتسم ، يرون ، ثدحم   - 4 هرامش 69 . همان  هغالبلا ،

نالوئسم یتقو  دوب . تسود  رسپ  کی  اب  دوب و  تیمها  یب  زامن  هب  تبـسن  هسردم  ياهتسرپرـس  زا  یکی  مدوب . یبرم  يزور  هنابـش  هسردم  کی  رد 
وا زا  تسا  مزال  ایآ  منکیم . هانگ  ساسحا  الاح  دندرک . رانکرب  هسردم  یتسرپرـس  زا  ار  وا  نانآ  متفگ و  ار  تیعقاو  نم  دـندش ، ایوج  نم  زا  هرادا 

تّیلالح

شسرپ

یتقو دوب . تسود  رسپ  کی  اب  دوب و  تیمها  یب  زامن  هب  تبسن  هسردم  ياهتسرپرـس  زا  یکی  مدوب . یبرم  يزور  هنابـش  هسردم  کی  رد 
ایآ منکیم . هانگ  ساسحا  الاح  دندرک . رانکرب  هسردم  یتسرپرس  زا  ار  وا  نانآ  متفگ و  ار  تیعقاو  نم  دندش ، ایوج  نم  زا  هرادا  نالوئسم 

؟ مبلطب تّیلالح  وا  زا  تسا  مزال 

خساپ

هکلب دیاهدرکن ، یهانگ  اهنت  هن  امش  دیشاب . هتشاد  هانگ  ساسحا  هک  دیاهدادن  ماجنا  ییاطخ  فالخ و  دیاهدرک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  امش 
یموزل دیشابن و  نارگن  چیه  نیاربانب  دیاهدیشخب . تینوصم  كاپان  دارفا  زا  ار  هسردم  هعماج  دیاهتفگ و  ار  تیعقاو  نوچ  دیراد ، مه  باوث 
رکذـت تسرپرـس  دوخ  هب  لوارگا  يرگیبرم  هب  هجوت  اـب  دیاهتـشادرب . ماـگ  تیلوئـسم  بوچراـچ  رد  نوـچ  دـیبلطب . تیلـالح  وا  زا  درادـن 

رتهب دیاش  دیرادرب ، تسد  لمع  نیا  زا  تسا  رتهب  دنمهفب ، نالوئسم  هک  نیا  زا  لبق  دراد و  يزومآدب  هعومجم  رد  لمع  نیا  هک  دیدادیم 
. دوش

رما رگا  ای  مینک و  فورعم  هب  رما  میناوتیمن  هک  میناد  یم  ام  هک  یتقو  تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  ام  هفیظو  نامز  هرود و  نیا  رد 
؟ تسیچ ام  هفیظو  تسین ) طوبرم  وت  هب  : ) دنیوگب ام  هب  میدرک  فورعم  هب 

شسرپ

مینک فورعم  هب  رما  میناوتیمن  هک  میناد  یم  ام  هک  یتقو  تسیچ ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  ام  هفیظو  نامز  هرود و  نیا  رد 
؟ تسیچ ام  هفیظو  تسین ) طوبرم  وت  هب  : ) دنیوگب ام  هب  میدرک  فورعم  هب  رما  رگا  ای  و 

خساپ

هب رما  بوـجو  طئارـش  دـنک . مادـقا  دـیاب  طیارـش  زارحا  اـب  ناملـسم  ره  تسا و  یعرـش  یلقع و  بجاو  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
دـسانشب ار  رکنم  فورعم و  دیاب  دیامن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دهاوخ  یم  هک  یـسک  - 1 تسا : زیچ  دـنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

هب دنز و  یم  رس  درف  نآ  زا  هک  يراک  نیا  دنادب  زین  تسیچ و  تشز  ياهراک  رکنم و  تسیچ و  بوخ  ياهراک  فورعم و  هک  دنادب  ینعی 
ماجنا ییاهراک  یحالصلا  رهاظ  دارفا  هک  هدش  هدهاشم  دراوم  زا  یـضعب  رد  تسا . تشز  راک  رکنم و  ًانیقی  هک  دنادب  دیاب  تسا  رکنم  رظن 

تقد اب  عقاو و  رد  یلو  تسا ، تبیغ  اهفرح  نآ  ای  تسا  تشز  اهراک  نآ  هک  دنک  یم  رادنپ  ناسنا  دـننز و  یم  ییاهفرح  ای  دـنهد  یم 
قادـصم رظن  زا  مه  موهفم و  رظن  زا  مه  هک  تسا  نیا  لّوا  طرـش  نیاربانب  دوشیمن . بوسحم  تشز  راـک  اـهراک ، نآ  دوش  هظحـالم  رگا 

راک اطخ  صخش  نآ  رد  يریثأت  وا  فرح  دنادب  هک  تسا  نیا  رگید  طرـش  - 2 تسا . رکنم  تشز و  راک ، نآ  هک  دشاب  ینیقی  صخـشم و 
رما و رد  - 3 تسین . بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  درادن  يریثأت  چـیه  وا  فرح  هک  دـنادب  رگا  نیاربانب  دـشاب . مک  ریثأت  ولو  دراد 
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، دسر یم  وا  هب  هجوت  لباق  یلام  ای  ییوربآ  ای  یناج  ررـض  دـنک  یهن  ای  رما  رگا  هک  دـنک  نامگ  ای  دـنادب  رگا  سپ  دـشابن  ياهدـسفم  یهن 
نیا بسانم  عقوم  رد  هدیدنـسپ و  قالخا  مرن و  ناـبز  اـب  دـیاب  درک و  یهاـتوک  دـیابن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ( 1 .) تسین بجاو 

( تسین طوبرم  وت  هب   ) دـنتفگ ناسنا  هب  هک  نیا  فرـص  هب  و  ّصاخ ، يدراوم  رد  رگم  تخیر  ار  فرط  يوربآ  دـیابن  داد و  ماجنا  ار  هفیظو 
. دیشک یهلا  هفیظو  زا  تسد  دیابن 

نانآ مادـقا  رظتنم  هدرک و  لاسرا  ینوناق  عجارم  هب  هتـشون و  عبنم  رکذ  اب  ار  نآ  میدومن ، دروخرب  تاررقم  فالخ  زیمآنیهوت و  بلاـطم  هب  رگا 
. دش دهاوخ  جرم  جره و  بجوم  هک  تخادرپ  هلباقم  هب  دیابن  ًاصخش  لاح  ره  هب  میشابیم .

هراشا

بابان و م دارفا  اب  تقافر  رثا  رد  مدرجم  ناگتسب  زا  یکی 

شسرپ

مادـقا رظتنم  هدرک و  لاسرا  ینوناق  عجارم  هب  هتـشون و  عبنم  رکذ  اب  ار  نآ  میدومن ، دروخرب  تاررقم  فالخ  زیمآنیهوت و  بلاـطم  هب  رگا 
اب تقافر  رثا  رد  مدرجم  ناگتسب  زا  یکی  دش . دهاوخ  جرم  جره و  بجوم  هک  تخادرپ  هلباقم  هب  دیابن  ًاصخش  لاح  ره  هب  میشابیم . نانآ 

حیاصن دنپ و  هب  دنزیم . یسنج  ياهشزومآ  یمالسا و  ریغ  ياههمانرب  طبـض  دننام  حیبق  تشز و  ياهراک  هب  تسد  دسفم ، بابان و  دارفا 
. دراد رفنت  بسانم  لغش  ندرک  ادیپ  جاودزا و  زا  هدیرب و  هداوناخ  زا  درادن . هدنیآ  هب  دیما  لیلد  نیمه  هب  دهدیمن . شوگ  زوسلد  ناگتسب 

؟ تسیچ سدقم  عرش  هاگدی  دزا  کیدزن  ناگتسب  ریاس  نم و  فیلکت  دییوگب  ًافطل  تسا . مق  نکاس  یناحور و  شردپ 

خساپ

رثا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـشاب  هتـشاد  ملع  رگا  ًـالوا : تسا : رارق  نیا  هب  دارفا  هنوـگ  نیا  لـباقم  رد  یعرـش  هفیظو  فـیلکت و 
یضرع ای  یلام و  ای  یناج  ررض  دسرتب  یهتنم  دراد ، رثا  دنادب  رگا  ًایناث : درادن . یفیلکت  تسین و  بجاو  یهن  رما و  تروص  نیا  رد  درادن ،

لثم دهدیم ، يدایز  تیمها  نآ  هب  سدقم  عراش  هک  دشاب  یمهم  رما  رکنم  فورعم و  رگا  تسا : ینتفگ  تسین . بجاو  زاب  دـشاب ، هتـشاد 
ار نآ  دوشیمن  فوخ  ررض و  لامتا  فرص  ای  دنکب و  ار  تیمها  هظحالم  دیاب  یمالـسا  ياهشزرا  نآرق و  ظفح  بهذم و  نید و  لوصا 

مـشوخ ناتراتفر  زا  هک  دـینک  میهفت  وا  هب  يوحن  هب  لوا  دوش : تاعارم  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یلحارم  صوصخ  نیا  رد  یهتنم  درک ، كرت 
وا اب  لوا  ینعی  دـینک ؛ ضارعا  بتارم  هلـسلس  ظفح  اب  وا  زا  مود  دـینادرگرب و ... ور  تبحـص  ماگنه  ای  دـینک  سوبع  هرهچ  ًالثم  دـیآیمن ،
زا دیاب  دینکب ، يراک  دیناوتن  مه  اهدنفرت  نیا  اب  رگا  دـینک . ترـشاعم  كرت  يدـعب  هلحرم  رد  دـینک و  شرت  ور  مود  هلحرم  دـینزن ، فرح 

. دوش دروخرب  وا  اب  هداشگ  يور  مرن و  نابز  اب  دیاب  ادتبا  دوش : تیاعر  بتارم  هلـسلس  دیاب  مه  هلحرم  نیا  رد  ( 1 .) دییامن مادقا  نابز  قیرط 
: دومرف دنیامن  داشرا  ار  وا  دـننک و  تبحـص  نوعرف  اب  هک  داد  ترومأم  نوراه  شردارب  یـسوم و  ترـضح  هب  هک  هاگ  نآ  لاعتم  دـنوادخ 

ضیار زا  دعب  : " دیامرفیم (ع ) قداص ماما  ( 2" .) دییوگب نخس  وا  اب  یمرن  تفطالم و  اب  یهتنم  هدش  یغاط  نوچ  دیورب ، نوعرف  يوس  هب  "
دیامن و دروخرب  قلخ  نسح  ییور و  هداشگ  هب  مدرم  مامت  اب  هک  تسین  نآ  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  رد  نمؤم  درف  لامعا  زا  کی  چیه  ینید 
هدرک و هعجارم  ینوناق  عجارم  هب  داتفین ، رثؤم  زاب  رگا  دینک و  شدیدهت  دشن ، رثؤم  تفطالم  شوخ و  نابز  رگا  ( 3" .) دزیهرپب تنوشخ  زا 

يذوفن يذ  دارفا  زا  دیناوتیم  درادن ، ییاونش  ناگتـسب  زا  رگا  تسا : ینتفگ  دنیامن . دروخرب  وا  اب  ینوناق  ات  دیهد  رارق  رما  نایرج  رد  نانآ 
(20  ) ث  - 2 صیخلت . اب  ، 624 زا ص 618 -  ج2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 1 اهتشونیپ : دینک . دادمتسا  دراد ، ییاونـش  نانآ  زا  هک 

ص 8. ج2 ، یفسلف ، ناوج ، لقن  قبط  ج2 ، یفاک ، لوصا   - 3 هیآ 43 و 44 .

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 954 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟  منک راک  هچ  متسین .  قفوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

شسرپ

؟  منک راک  هچ  متسین .  قفوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

خساپ

هداعلا قوف  تیمها  زا  دراد و  هژیو  هاگیاج  مالـسا  نیبم  نید  رد  هک  تسا  یهلا  مهم  ءهفیظو  هضیرف و  کـی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ًالماک یهلا  تابجاو  ریاـس  ماـجنا  موصعم :  ناـماما  یهلا و  ناـیاوشیپ  رظن  زا  هک  تسا  يدـح  هب  نآ  تاـکرب  راـثآ و  تسا .  رادروخرب  يا 

رما رگا  دبای  یم  رد  یبوخ  هب  دنک , یم  رکف  یتقو  ناسنا  ( 1 :.) دیامرف یم  7 رقاب ماما  دراد . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءهماقا  هب  یگتسب 
نیا كرت  دـهد . یم  همادا  دوخ  یلاـعت  دـشر و  هار  هب  هعماـج  دوش , لاـمعا  یبوخ  هب  هعماـج  حوطـس  ماـمت  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
یم هک  یسک   1 دراد : یطیارش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 2 : .) دومرف 7 رقاب ماما  هک  تسا  شخب  نایز  يردـق  هب  یهلا  گرزب  بجاو 

, دوش یم  بکترم  فرط  هکار  يراک  دـنادب  ًـالثم  ینعی  دسانـشب ; بوخ  ار  رکنم  فورعم و  دـنک , رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـهاوخ 
بکترم یفالخ  یـسک  رگا  نوچ  دشاب , هتـشاد  يراشفاپ  شیوخ  راک  رب  تیـصعم ,  بکترم  تعاط و  كرات   2 تسا .  یمارح  دـب و  راک 

4 دهدب . ریثأت  لامتحا  یهان  رمآ و   3 دنام . یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ییاج  درک , هبوت  دش و  لصاح  تمادن  سپـسو  دـش 
نآ زا  سپ  ( 3 .) دشابن بترتم  رگید  ناملـسم  ای  یهان  رمآ و  يوربآ  لام و  ناج و  رب  نایز  ررـض و  ینعی  دـشابن ; هدـسفم  بجوم  راک  نیا 

شجنر و راهظا  ادـتبا  هک  ناس  نیدـب  ددرگ . هداـیپ  هلپ  هلپ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـحارم  دـیاب  دـش , مهارف  طرـش  راـهچ  نیا  هک 
 . تسا تموکح  ءهدهع  هب  هلحرم ,  نیا  زا  سپ  نشخ و  راتفگ  هب  دشن , دیفم  رگا  دوش . دزشوگ  مرن  نخس  اب  درکن , رثا  رگا  دوش . تهارک 

نیا دوـخ  تسا و  روجأـم  ناـسنا  هدـش و  ادا  هفیظو  دریگ , ماـجنا  رگا  هک  تسا  هفیظو  بجاو  کـی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ماـجنا 
 , یلماعرح خیش  یقروا 1. پـ . ) دیتسه قفوم  دیا و  هدرک  لمع  دوخ  ءهفیظو  هب  دنکب , ار  راک  نیا  طیارـش  تیاعر  اب  هچنانچ  تسا .  تیقفوم 
هب رما  هداـم ء : ص 428  ج 2  فیراعم ,  فراـعم و  یتشد ,  ینیـسح  یفطـصم  یقروا 2. پـ  ) ثیدح 6 ص 395  ج 11  هعیـشلا ,  لـئاسو 

472 ج 1 ص 465 ـ هلیسولا ,  ریرحت  ینیمخ ,  ماما  یقروا 3. پـ . ) رکنم زا  یهن  فورعم و 

؟  مینکب میناوت  یم  هچ  رما  نیا  زا  يریگولج  يارب  تسا .  صقر و ... انغ و  هانگ و  اب  هتخیمآ  بلغا  دلوت  یسورع و  نشج و  مسارم  اهزور  نیا 

شسرپ

میناوت یم  هچ  رما  نیا  زا  يریگوـلج  يارب  تسا .  صقر و ... اـنغ و  هاـنگ و  اـب  هتخیمآ  بلغا  دـلوت  یـسورع و  نشج و  مسارم  اـهزور  نیا 
؟  مینکب

خساپ

رب دسافم  هنوگ  نیا  زا  يریگولج  تیلوئسم  ناهانگ و  نیا  تیلوئـسم  میهدب .  ربخ  سیلپ  هب  ای  مینکب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب 
 . تسا تلود  ءهدهع 

!؟ درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  دنشک , یم  كرس  ناگیاسمه  طایح  هب  دنیآ و  یم  ماب  تشپ  يور  هک  یناسک  اب 
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شسرپ

!؟ درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  دنشک , یم  كرس  ناگیاسمه  طایح  هب  دنیآ و  یم  ماب  تشپ  يور  هک  یناسک  اب 

خساپ

اب دروخرب  تهج  تسا  مزال  , دش رارکت  تباث و  هلئـسم  نیا  رگا  دهد . رارق  دـیدهت  دروم  ار  هعماج  دارفا  میرح  درادـن  قح  مرحمان  صخش 
قاتا زا  هک  یماگنه  ناملـسم  نارهاوخ  تسا  مزال  دوش . يریگیپ  ینوناق  هار  زا  هلئـسم  ات  داد  عالطا  یماـظتنا  يورین  هب  تشز  ءهدـیدپ  نیا 

زا ًانایحا  ات  دننک  هدافتـسا  هعنقم  ای  يرـسور  دنلب و  سابل  بسانم و  شـشوپزا  دنراذگ , یم  مدق  طایح  نوچ  يزاب  ياضف  هب  هدش و  جراخ 
. دننامب ظوفحمو  نوصم  نارچ  مشچ  یلاباال و  دارفا  دید 

رت گرزب  وا  رگا  درک ؟ دروخرب  هنوگچ  دیاب  , دوش یم  رهاظ  نابایخ  هوک و  رد  شیارآ  اب  دنک و  یمن  تیاعر  ار  شباجح  دناوخ  یمن  زامن  هک  يدرف  اب 
؟ دوش دروخ  رب  دیاب  هنوگچ  دشاب , ام  زا  رتکچوک  ای  نسمه و  ای 

شسرپ

رگا درک ؟ دروخرب  هنوگچ  دیاب  , دوش یم  رهاظ  نابایخ  هوک و  رد  شیارآ  اب  دنک و  یمن  تیاعر  ار  شباجح  دناوخ  یمن  زامن  هک  يدرف  اب 
؟ دوش دروخ  رب  دیاب  هنوگچ  دشاب , ام  زا  رتکچوک  ای  نسمه و  ای  رت  گرزب  وا 

خساپ

تسا هداد  روتسد  نآ  هب  هتسناد و  مهم  یساسا و  ياه  همانرب  زا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءهفیظو  تارکنم ,  اب  هزرابم  يارب  مالـسا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیآ  نیا  < دننک . یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنرگیدکی . تسرپرـس  ّیلو و  نامیااب  نانز  نادرم و  : 

یم ادـیپ  شرتسگ  مک  مک  مینکن ,  هزرابم  دـنک , یمزورب  روهظ و  هعماج  رد  هک  يدـسافم  اب  رگا  تسا .  هتـسناد  یناملـسم  ره  ءهفیظو  ار 
تیاعر اب  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  درک . هزرابم  يدج  روط  هب  اه  نآ  اب  دیاب  هک  رادریگاو  ياه  يرامیب  سوریو  دننام  دنک ,

اب دروخرب  رد  نامز  نیا  رد  ام  رظن  هب  دراذـگ . یم  اج  هب  یفنم  ریثأت  هنالوقعم  ریغ  ياهدروخرب  تشاذـگ .  مدـق  بسانم  دروخرب  طیارش و 
هیجوت ار  نانآ  راک , نیا  ياهررـض  دسافم و  نایب  وگ  تفگ و  اب  وکین و  قالخا  ابادتبا  دنتـسه , باجح  دب  ای  دنتـسین  زامن  لها  هک  يدارفا 
یگرزب شخب  هتبلا  تشاد .  دهاوخ  ریثأت  رتهب  دنهدب , رکذت  نانآ  هب  رفن  دنچ  رگا  دراذگ . یمریثأت  نانآ  رد  رّکذـت  وگتفگ و  ًامّلـسم  درک .

. دننک يریگولج  هناگیب  گنهرف  ذوفن  شرتسگ و  زا  دـنیامنن و  مهارف  ار  تارکنم  ءهنیمز  دـیاب  هک  تسا  نادرمتلود  شود  رب  هفیظو  نیا  زا 
دروخربرد دنوش . هعماج  رد  داسف  شرتسگ  عنام  وگ  تفگ  نسحأ و  لادـج  اب  یقطنم و  ابیز و  دروخرب  اب  هک  تسا  نیا  مدرم  ءهفیظوًالعف 

ینابز يوگتفگ  ناوت  رگا  ناراکهانگ  اب  دروخرب  رد  دـشاب . رتمیالم  رتمرن و  نابز  اـب  هارمه  وگ , تفگ  نیا  اـه  نس  مه  اـهرت و  گرزب  اـب 
: دومرف نینمؤملاریما 7 میشابن .  نانآ  تشز  ياهراک  هب  یضار  میشاب و  تحاران  نانآ  رادرک  زا  ًابلق  دیاب  دشابن , دوجوم  طیارـش  ای  دشابن و 
 , باجحدـب ای  زامن  یب  دارفا  دروم  رد  < دـهد . یم  ماجنا  ار  اـهراک  نآ  زین  دوخ  هک  تسا  نیا  دـننام  دـشاب , یـضار  نارگید  ياـهراک  هب 

هتـشاد نانآ  رد  يرتشیب  ذوفن  ریثأت و  دهاوش , لیلد و  ندرک  حرطم  اب  ات  مینادـب  ار  اه  نآ  هب  طوبرم  تافآ  اه و  ناتـساد  تایاور و  تایآ و 
 . میشاب

يارب ًافطل  میآرب . راک  نیا  هدهع  زا  مناوتیمن  متسه و  یتلاجخ  مسرتیم و  هنافسأتم  منک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات  مشاب  رونخس  مراد  تسود 
. دییامن یفرعم  دراد ، دوجو  صوصخ  نیا  رد  یباتک  هچنانچ  دینک . مکمک  راک  نیا  رد  تیقفوم 
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شسرپ

راـک نیا  هدـهع  زا  مناوتیمن  متـسه و  یتلاـجخ  مسرتیم و  هنافـسأتم  منک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـت  مشاـب  رونخـس  مراد  تسود 
. دییامن یفرعم  دراد ، دوجو  صوصخ  نیا  رد  یباتک  هچنانچ  دینک . مکمک  راک  نیا  رد  تیقفوم  يارب  ًافطل  میآرب .

خساپ

يایاجس ياراد  هک  یناوج  تسا . یعامتجا  تیصخش  تابثا  دوجو و  راهظا  یساسا  طئارش  زا  رکی  هدیدنسپ ، هدیمح و  تافـص  نتفرگ  ارف 
عامتجا رد  دزیمایب و  مدرم  اب  دناوتیم  یگداس  هب  وا  تسا . بوبحم  زیزع و  هعماج  رد  دـشاب ، نس  مک  کچوک و  دـنچ  ره  تسا ، یقالخا 

دـهد و قیبطت  هعماج  اب  ار  دوخ  دـناوتیمن  دـشاب ، گرزب  ردـق  ره  تسا ، دنـسپان  تاکم  قالخا و  ءوس  راچد  هک  یناوج  اما  ددرگ . زوریپ 
او ییانتعا  یب  هب  ار  لیماف  ریغ  و  دناریم ، ار  نادنواشیوخ  تسود و  دب ، قلخ  : " دیامرفیم (ع ) یلع ماما  دنک . زارحا  ار  هتـسیاش  تیـصخش 

رییغت هب  ار  مدرم  یعامتجا  يدرف و  لاوحا  عاضوا و  رییغت  نآرق  رد  ادـخ  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  رـشب  یگدـنز  رد  قالخا  ( 1." .) درادیم
یناسفن و تافـص  ناشدوخ  هک  نآ  رگم  دـهدیمن ، رییغت  ار  یمدرم  چـیه  عاضوا  ادـخ  : " تسا هدومن  طبترم  یناسفن  تاـکلم  تاـیقلخ و 

نکمم دراد . يرثؤم  شقن  یعامتجا  تسکـش  رد  یقالخا  دنـسپان  تافـص  دـیدرت  نودـب  ( 2" .) دـنزاس نوگرگد  ار  دوخ  یحور  تاـکلم 
تـسا بوخ  دراد ، زاب  تیـصخش  زارحا  یعامتجا و  راتفر  زا  ار  ناوج  سفن ، هب  داـمتعا  مدـع  سرت و  دـننام  مومذـم  دنـسپان و  قلخ  تسا 

رطخ و ساسحا  زا  یـشان  هک  هنالقاع  اج و  هب  ياهسرت  هکلب  تسین ، دنـسپان  تروص  ره  رد  اج و  همه  سرت ، بارطـضا و  ینارگن  مینادب 
نامه تسا . مسج  رد  يوضع  ياهدرد  دننامه  رـشب  ناور  رد  هدیدنـسپ  واج  هب  ياهسرت  تسا . هدیدنـسپ  تسا ، یـشیدنا  رود  زا  یکاح 

ياج هب  ياهسرت  درادیم . او  كاـندرد  وضع  ناـمرد  هب  ار  یمدآ  دـهدیم و  ربخ  يراـمیب  هضراـع  زا  یمـسج  درد  ساـسحا  هک  يروط 
هک یفئاـخ  درم  اـسب  هچ  : " دـیامرفیم (ع ) یلع ماـما  درادیم . او  یـشیدنا  هراـچ  هب  ار  شبحاـص  هک  تسا  رطخ  مـالعا  هـلزنم  هـب  یحور ،

یـصاعم باکترا  زا  سفن  دوشیم  بجوم  یهلا  ياهرفیک  تازاجم و  زا  سرت  ( 1" .) دزاس رقتسم  ینمیا  شمارآ و  لزنم  رد  ار  وا  شفوخ 
عنام هدوب و  ناسنا  تداعـس  هار  ّدـس  هک  تسا  یـسرت  دنـسپان  مومذـم و  سرت  اما  ددرگ ، یهلا  شاداپ  قحـستم  هجیتن  رد  دـنک ، يراددوخ 

ياهسرت دنکیم . لزلزتم  ار  یمدآ  هدارا  هتفرگ و  همشچرس  ینوبز  فیعض و  زا  هک  تسا  یسرت  روآ  نایز  سرت  تسا . لماکت  هتفرشیپ و 
طوقس و هب  ار  وا  دهاکیم و  ار  شبحاص  ناج  مسج و  هتسویپ  تسا و  محازم  ّرضم و  تسین ، دیفم  لمع  كرحم  هک  نآ  رب  هوالع  دنسپان 

دنرایسب هچ  دب ، لاف   - 1 دوشیم : هراشا  ياهراپ  هب  هک  دنراد  شقن  روآ  نایز  مومذم و  ياهسرت  داجیا  رد  یلماوع  دهدیم . قوس  یهابت 
رد دـننادیم ! موـش  ار  نز  يراوـس و  بـکرم و  هناـخ و  یهورگ ،  - 2 دننادیم ! موش  ار  دـغج  غالک و  يادـص  هدزیـس ، ددـع  هک  یمدرم 

یـشومچ و رد  يراوس  بکرم  یموش  نآ و  یگنت  یکچوک و  رد  هناـخ  یموش  نیگنـس و  رهم  رد  نز  ندوب  موش  مالـسا ، رظن  زا  یتروص 
تسد و ای  روک ، ای  هدیچیپ  مشچ  اب  هک  یکدوک  دوشیم . یشان  اضعا  بویع  صیاقن و  زا  دب  ياهسرت  زا  یخرب   - 3 تسا . نآ  قلخ  ءوس 

رتدـیدش ساـسحا  نیا  دوشیم ، رتولج  هچ  ره  و  دـنکیم ، تراـقح  ساـسحا  هراومه  دوشیم ، گرزب  یتـقو  دـیآیم ، اـیند  هب  جـک  ياـپ 
! دننک شاهرخسم  دندنخب و  وا  هب  تسا  نارگن  دسرتیم و  مدرم  اب  ندرک  تبحـص  عامتجا و  هب  دورو  زا  هک  دسریم  ییاج  هب  ددرگیم و 
ار دوخ  تقایل  دنـسانشب و  ار  دوخ  یندـب  اـی  یلقع  ياهدادعتـسا  ـالوا : هک : تسا  نیا  شاهراـچ  دـننک ، رود  دوخزا  ار  سرت  دـنهاوخب  رگا 
رد ایناث : دنیامن . نآ  فرـص  ار  دوخ  يورین  مامت  دننزب و  تسد  دنراد ، ار  شاییاناوت  یگتـسیاش و  هک  يراک  هب  سپـس  دـنهد ، صیخـشت 

بیع هک  یناسک  ياضعا  صقن  رد  وضع ، صقن  هب  هجوت  ياج  هب  دـننک و  شومارف  ار  دوخ  ياهبیع  دـننک  یعـس  یعامتجا  ياهدروخرب 
تسردان ياهتیبرت  زا  یـشان  دنـسپان  ياهسرت  زا  رخب  تیبرت . ءوس   - 4 سرت : داجیا  لماوع  یفرعم  هلابند  دنـشیدنیب . دـنراد  يرتگرزب 

ببـس نادـنزرف ، هب  نارداـم  ناردـپ و  هداـعلا  قوف  ماـتحا  شزاوـن و  اـی  دروـم و  یب  ياهيریگتخـس  تنوـشخ و  تسا . یکدوـک  نارود 
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تلاح راتفرگ  هشیمه  درادـن ، سفن  هب  داـمتعا  هدـش و  تراـقح  هدـقع  راـچد  تیبرت  ءوس  رثا  رب  هک  یناوج  دوشیم . یمومذـم  ياـهسرت 
اب ههجاوم  ماگنه  لیلد  نیمه  هب  دنک . دوجو  راهظا  دزیمایب و  هعماج  اب  هک  درادنپیم  نیا  زا  زت  کچوک  ار  نتشوخ  وا  تسا . سرت  یلاعفنا 

( فلا سرت  نامرد  ياهراکهار  ( 2" .) دنیبیم نایز  دسرتب ، هک  ره  باخ ؛ باه  نم  : " دیامرفیم (ع ) یلع ماما  دنکیم . مگ  ار  دوخ  مدرم ،
اب دیاب  ب ) دیوگب . نخـس  مدرم  اب  یبوخ  هب  دـناوتیمن  درادـن و  سفن  هب  دامتعا   ، دوشن نک  هشیر  شناج  سرت  تلع  یتقو  ات  دـنادب  دـیاب 

عفن هب  هدیـسر ، سرت  یـساسا  أشنم  هب  ات  دنک  لیلحت  هیزجت و  یتسرد  هب  ار  دوخ  یناور  تلاح  دـنک و  یگدیـسر  شیوخ  باسح  هب  تقد 
ره دربیم و  دوس  دسرب ، شیوخ  باسح  هب  سک  ره  رسخ ؛ اهنع  لفغ  نم  حبر و  هسفن  بساح  نم  : " دیامرفیم (ع ) یلع ماما  دزادرپب . نآ 

، تسیچ امـش  سرت  أشنم  دیوش  هجوتم  دینک و  یگدیـسر  دوخ  سفن  باسح  هب  رگا  ( 3" .) دنیبیم نایز  دـنک ، تلفغ  هفیظو ، نیا  زا  سک 
نم لثم  ادـتبا  زا  همه  دـنرادن ، يرترب  نم  زا  نارگید  متـسه و  يدرم  نالا  نم  تفگ : دـیهاوخ  دـمآ و  دـیهاوخرب  نآ  عفر  ددـص  رد  ًامتح 

زا سپ  پ ) درک . دـنهاوخ  هجوت  نم  هب  منک ، تبحـص  بوـخ  رگا  دـنرادن و  نم  اـب  يراـک  مدرم  دـندش ، بوـخ  ناـمز  رورم  هب  دـندوب و 
زا یعامتجا  ياهدروخرب  نیلوا  رد  دیاب  دینک ، ادـیپ  تئرج  مدرم  اب  هملاکم  ترـشاعم و  رد  هک  نا  يارب  يزوریپ  هب  دـیما  سفن و  هبـساحم 

یسک دراذگن  دنک و  مالس  ادتبا  یـسک  ره  اب  دروخرب  رد  الثم  دینک ، هدافتـسا  تسا ،  تبحم  بلج  هیام  هک  یقالخا  ياهشور  نیرتهداس 
رد يدراو  هزات  ره  : " دـیامرفیم (ع ) یلع ماما  دوش . وربور  مدرم  اـب  شاّـشب  مّسبتم و  هرهچ  اـب  هک  نیا  مود  دریگب ، تقبـس  مالـس  رد  وا  رب 

نامسیر ییور  هداشگ  : " دیامرفیم زین  ( 4 .) دنک زاغآ  مالس  اب  ار  دوخ  نخـس  رطاخ ، شمارآ  يارب  دوشیم ، هدز  تریح  سونأمان ، طیحم 
تـسد غاد و  ياهربخ  یهاگ  دـیامن . نایب  ار  دوخ  رظن  دروم  بلطم  دتـسیاب و  هنیآ  يور  هبور  ًالثم  نیرمت ، ت ) ( 5" .) تسا تبحم  رهم و 

. دـیامن حرطم  یمیمـص  ناتـسود  هداوناخ و  ياضعا  يارب  بات  بآ و  اب  ار  نآ  دریگب و  نویزیولت  ویدار و  اهباتک ، اههمانزور ، زا  ار  لوا 
ررغ  - 1 اهتشون : یپ  مشابن ؟ نانچ  نم  دـنناوتب و  نارگید  ارچ  مراد ؟ مک  هچ  نارگید  زا  رگم  دـنک  نیقلت  دوخ  هب  سفن ، هب  داـمتعا  ث )

سارف یبا  نب  دوعسم   - 5 ص 10 . نامه ،  - 4 ص 211 . نامه ،  - 3 ص 147 . ج 5 ، نامه ،  - 2 هاگشناد . پاچ  ص 554 ، ج 4 ، مکحلا ،
ص 31. ج 1 ، مارو ، هعومجم  یّلح ،

زا ندرک  داقتنا  یلوصا  حیحص و  ياهشور  دروم  رد  افطل  ماهتشون  ناتیارب  مردارب  رهاوخ و  اب  دوخ  دروخرب  اب  هطبار  رد  هک  یتالکـشم  هب  هجوت  اب 
؟ دیهد حیضوت  ناناوج  ناناوجون و  صوصخب  نارگید 

شسرپ

داقتنا یلوصا  حیحص و  ياهشور  دروم  رد  افطل  ماهتـشون  ناتیارب  مردارب  رهاوخ و  اب  دوخ  دروخرب  اب  هطبار  رد  هک  یتالکـشم  هب  هجوت  اب 
؟ دیهد حیضوت  ناناوج  ناناوجون و  صوصخب  نارگید  زا  ندرک 

خساپ

راک عون  ره  ماجنا  يارب  الوصا  دـشاب . زین  هداوناـخ  ياـضعا  اـب  امـش  دروخرب  هوحن  لـماش  هک  میروآیم  ياهنوگ  هب  ار  امـش  لاؤس  خـساپ 
 - 3 نآ . زا  جورخ  ياههار  تخانش  لکشم و  تخانـش   - 2 لکشم . یبای  هشیر   - 1 میریگب : رظن  رد  ار  زیچ  هس  دیاب  يداقتنا  ای  یحالـصا 
ات دیشاب  هتشاد  نهذ  رد  دراومنیا  اب  هطبار  رد  ار  تاکن  زا  يرایسب  دیاب  ناوج  ناوجون و  لسن  اب  دروخرب  رد  نیا  ربانب  دارفا . اب  دروخرب  عون 

نتـشاد رظن  رد  زا - : دنترابع  تاکن  نیا  دیـشاب . هتـشادن  يایفنم  تاریثأت  هدرکن  يادخ  مه  دیـشاب و  رمث  رمثم  دوخ  نانخـساب  دیناوتب  مه 
يدعاسم ياههنیمز  ياراد  هک  یـسک  املـسم  تیبرت . میلعت و  يارب  دعاسم  ياههنمیز  تیبرت و  لحم  یگداوناخ ، تیعـضو  تسیز ، طیحم 

، دارفا اب  دروخرب  رد  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  ور  نیا  زا  دریگ . ررق  یبایزرا  دروم  ینینچ  نیا  صاخ  ياهرایعم  اب  دناوتیمن  تسین ، عون  نیا  زا 
فارحنا هب  یسک  ور  نیا  زا  دراد و  یمدیپا  یمومع و  تروص  فارحنا  اهطیحم ، زا  يرایسب  رد  اریز  دیشاب ؛ هتـشاد  رظن  دم  ار  اههنیمز  نیا 
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دوخرب اب  الماک  دارفا  نیا  اب  دروخرب  املسم  درامشیمن . یگرزب  بیع  نادنچار  نآ  ای  درادن  یهجوت  ای  شدوخ  راک  ندوب  دنـسپان  ندوب و 
مه تافارحنا  هب  دارفا  نتفای  قوس  يداینب  لماوع  اههشیر و  تخانـش  تسا - . توافتم  هدرک  دـشر  داضتم  الماک  یطیحم  رد  هک  یـسک  اـب 

عاونا رد  یمهم  رایـسب  شقن  دب و ... نایانـشآ  ناتـسود و  دـب ، هسردـم  دـب ، هلحم  لثم  هدولآ  طیحم  میتفگ  هک  روط  نامه  دـنامهم ؛ رایـسب 
، اهملیف اهسکع ، عاونا  دـناهدش ؛ عمج  ناسآ  یـسرتسد  ناکما  هارمه  هب  تافارحنا  ماسقا  عاونا و  نکاما ، هنوگ  نیا  رد  دـنراد . تاـفارحنا 

دروم رد  نتفگ  نخـس  ناکما  ینالوط و  ياهوگتفگ  دوخ ، صاخ  ياههولج  اب  ینابایخ  نافرحنم  هناقـشاع ، ياههمان  ناتـساد ، ياـهباتک 
ام ناناوج  رد  داسف  ياـههشیر  ددرگیم ، ریـسفت  ندـش  گرزب  یعون  هب  هک  اـهنآ  ماـجنا  زا  یـشان  رورغ  رتدـب  همه  زا  تاـفارحنا و  عاونا 
زا نادنزرف  ات  مزال  ياهتبقارم  نودب  نادنزرف و  دزن  رد  دازآ  ییوشانز  هطبار  درک ، یـشوپ  مشچ  دیابن  مه  ردام  ردـپ و  شقن  زا  دنتـسه .

لثم نآ  ضیارف  ینید و  لئاسم  هب  يدنبیاپ  داقتعا و  مدع  ددرگن ؛ رادیب  ناش  هتفخ  سح  حالطـصا  هب  دندرگن و  علطم  ایاضق  نوچ  دـنچ و 
ياهملیف ندروآ  لذـتبم ، ياهراون  هب  نداد  شوگ  یبهذـم ، تاـعامتجا  اههینیـسح و  دـجاسم ، رد  تکرـش  نتفرگ ، هزور  ندـناوخ ، زاـمن 

رد اهرتخد  اهردام و  زا  يرایـسب  الثم  لزنم -  رد  تسرد  شـشوپ  نتـشادن  ندرب ، راک  هب  کیکر  ظافلا  اهنداد و  مانـشد  لزنم ، هب  لذتبم 
نیمه هک  یلاح  رد  تسا  اـهراک  نیا  زاوج  ندوب  مرحم  دـننکیم  ناـمگ  دـندرگیم و  شیارآ  اـی  هفوشکم و  یلیخ  ریز و  ساـبل  اـب  لزنم 
ناناوج رد  فارحنا  ياـههشیر  یلـصا و  لـماوع  ءزج  لـیبق  نیا  زا  ییاـهزیچ  ددرگیم و  نادـنزرف  نهذ  رب  یناور  بیـسآ  بجوم  اـهراک 

نادنزرف زیرگ  ببـس  دناوتیم  زین  یـشزرا  ینید و  ینابم  رب  قطنم  یب  يراشفاپ  بهذم و  هب  دیدش  دیقت  بصعت و  رگید  يوس  زا  تسا - .
، ددرگیم تافارحنا  شریذـپ  يراجنهان و  داجیا  ببـس  مه  لزنم  رد  شمارآ  مدـع  دوش - . رگید  ياهيراجنهان  هب  دورو  نید و  میرح  زا 
اب نآ  زا  يرود  ياههار  فارحنا و  لصا  تخانـش  دـناهاوناخ - . رد  لداعت  ياههدـننز  مهرب  نیرتمهم  ءزج  یلیماف  یگداوناخ و  ياـهاوعد 

نایم زا  رد  ادتبا  يراجنهان  کی  اب  دروخرب  رد  ام  هک  دوشیم  ببـس  اریز  تسا ؛ تاکن  نیرتمهم  ءزج  زین  نآ  شیادـیپ  ياههنیمز  هب  هجوت 
تایحور هب  لماک  هجوت  اب  ار  دوخ  دروخرب  عون  میزیخرب و  نانآ  ددم  هب  دارفا  هیحور  هب  هجوت  اب  سپـس  میـشاباشوک ، نآ  ياههشیر  ندرب 

هک هچ  نآ  هب  هجوت  اب  لاح  مینک . زیهرپ  زین  تافارحنا  ریاس  نداد  دای  زا  فارحنا  عون  رد  هابتـشا  صیخـشت  مدع  اب  زین  و  مینک . میظنت  نانآ 
یتح فارحنا  کی  حالصا  هک  دیشاب  هتسناد  دیشاب و  هتـشگ  فقاو  دیراد  شیپ  رد  هک  يراک  قمع  هب  هک  میراودیما  میاهتـشون  امـش  يارب 

هک یتروص  رد   ) افخ رد  هداوناخ  ردام  ردـپ و  اب  هداوناخ  لئاسم  حرط  اـم  ناـمگ  هب  تسا . ياساـسا  مهم و  رایـسب  راـک  کـچوک ، یلیخ 
تبحم ییورشوخ و  اب  العف  تسا  رتهب  هک  مییوگب  دیاب  مه  ناتدوخ  دروم  رد  دشاب . يرثؤم  کمک  دناوتیم  تسا ) بسانم  هنیمز  دینیبیم 

زا دینک  فطل  دینک . داجیا  لزنم  رد  ار  ياهزات  ياضف  رفاو  تبحم  هدیدنسپ و  قالخا  اب  دینک  یعـس  دینک و  دروخرب  نات  هداوناخ  ءاضعا  اب 
دنوادـخ تسا  دـیما  دـینک ، زیهرپ  دوشیم  ضراع  ناسنا  رب  هاگهگ  هک  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  ندوب و  بوخ  سدـقت ، يرادـنید ، هب  رهاظت 

یتسود يراکمه و  رب  دیناوتیم  دیتشاد  يرگید  لاؤس  هک  یتروص  رد  دهد . رارق  شیوخ  تیانع  تمحر و  لومشم  ار  ناتهداوناخ  امش و 
! داب ناترادهگن  ادخ  میتسه . امش  زا  رگید  یبوتکم  راظتنا  رد  دینک . باسح  ام  دحاو 

تسا هدش  يرسپ  قشاع  هک  مدیمهف  شتارطاخ  زا  ًاریخا  یلو  تسا ، یباجح  اب  رتخد  وا  دنکیم  لیصحت  ناتـسریبد  رد  هک  مراد  ياهلاس  رهاوخ 16 
؟ منک ییامنهار  هنوگچ  ار  وا 

شسرپ

يرـسپ قشاع  هک  مدیمهف  شتارطاخ  زا  ًاریخا  یلو  تسا ، یباجح  اب  رتخد  وا  دـنکیم  لیـصحت  ناتـسریبد  رد  هک  مراد  ياهلاس  رهاوخ 16 
؟ منک ییامنهار  هنوگچ  ار  وا  تسا  هدش 

خساپ
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ناشیا هب  نداد  یهاگآ  طیارـش  نیا  رد  امـش  هفیظو  تروص  ره  هب  یلو  تسا ، هدوبن  ياهدیدنـسپ  راک  ناترهاوخ  تارطاخ  هعلاطم  دنچ  ره 
هک نیا  هب  هجوت  اب  دینک . يراددوخ  میقتـسم  رّکذت  هظعوم و  زا  دیهد . ماجنا  ار  راک  نیا  یلماک  تفارظ  تقد و  اب  رایـسب  دـیاب  یلو  تسا ،

دـیزرو و دـیکأت  ناترهاوخ  توق  طاقن  رب  دـیاب  تسا . دـعاسم  رایـسب  وا  رد  يریذـپ  دـنپ  هنیمز  دـشابیم  یباجح  اب  یقطنم و  رتخد  ناشیا 
بیرف ای  هدش و  هدیشک  فارحنا  هب  هک  دارفا  تشونرس  رکذ  اب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  دیناشکن و  خر  هب  ار  ناشیا  ياهشزغل  اهاطخ و  زگره 

تالجم ای  اههیرشن  دیفم و  ياهباتک  هئارا  اب  دمهفن و  وا  هک  يروط  هب  وا  نتفرگ  رظن  ریز  ناشیا و  زا  زتشیب  تبقارم  دندروخ و  ار  نادایش 
نآ اب  هطبار  هک  ار  شتـسود  اب  ناشیا  هطبار  ناوت  تروص  رد  دـییامن و  لمع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  هب  دـیناوتیم  دـنمدوس 

. دییامن عطق  هدرک ، مهارف  ار  رسپ 

یب منک  یم  شتحیصن  ردق  ره  دنک  یم  ییوگدب  يربهر  مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  ادهش ، هب  تبسن  یلو  تسا ، یتیصخش  اب  يرداچ  هک  نیا  اب  متسود 
؟ منک هچ  وا  ییامنهار  يارب  تسا ؟ هدیاف 

شسرپ

شتحیصن ردق  ره  دنک  یم  ییوگدب  يربهر  مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  ادهش ، هب  تبسن  یلو  تسا ، یتیصخش  اب  يرداچ  هک  نیا  اب  متسود 
؟ منک هچ  وا  ییامنهار  يارب  تسا ؟ هدیاف  یب  منک  یم 

خساپ

امـش تقفـش  يزوس و  لد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀـیحور  یعامتجا و  ینید و  روما  رد  امـش  تیلوئـسم  ساسحا  یمارگ ! رهاوخ 
زا ار  نآ  هب  لمع  مالـسا و  رتشیب  تفرعم  تخانـش و  رد  ار  امـش  نوزفا  زور  تیقفوم  تسا ، نیـسحت  ریدـقت و  هتـسیاش  ناتـسود  هب  تبـسن 

نتـشاذگ رـس  رب  يزیرگ ، نید  يزیتس و  نید  ياه  موجه  یعامتجا و  یگنهرف و  ياـه  هنتف  راـگزور  رد  رهاوخ ! میراد . تلئـسم  دـنوادخ 
یبهذـم و تاداقتعا  هک  دراد  لابند  هب  ار  مایپ  نیا  تسا و  مناخ  نآ  يارب  يراـختفا  تنیز و  تسا . یمالـسا  رترب  باـجح  داـمن  هک  رداـچ 

ۀیاـپ رب  یحطـس و  یتـفرعم  تخانـش و  نید  عورف  لوصا و  باوبا و  ریاـس  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  دراد . هشیر  ناـش  ناـج  قمع  رد  ینید 
يدروخرب ياه  هشیر  اب  بسانتم  ات  ددرگ  یبای  تلع  دیاب  دارفا  هنوگ  نیا  ياه  ییوگدـب  اه و  ینیبدـب  دـشاب . هتـشاد  اه  هتفگ  اه و  هدـینش 

نکمم دارفا  هنوگ  نیا  اریز  درک ؛ وگتفگ  هرکاذـم و  اـه  نآ  اـب  نسحا " یه  یّتلاـب  مهلداـح   " شور ... اـب  نآرق  ریبعت  هب  تشاد و  بساـنم 
نآ اب  یبهذم  یتلود و  ياه  تیصخش  تارادا ، یخرب  سردان  دروخرب  ای  يراکیب  بولطمان و  يداصتقا  یتشیعم و  تیعضو  تلع  هب  تسا 

اـه و هماـنزور  اـه ،  يریگرد  هداوناـخ و  ناتـسود و  زا  معا  نارگید  تاـغیلبت  اـه و  فرح  زا  اـی  دنـشاب و  هدرک  ادـیپ  يا  هیحور  نینچ  اـه 
ای لیصحت  همادا  ناوت  مدع  دننام  نانآ  یگدنز  رد  ییاه  تسکش  ای  هدش و  داجیا  ناشیارب  یتسردان  تینهذ  هناگیب  ياهویدار  تاعوبطم و 

هدش رکذ  للع  همه  هک  دشاب  هدروآ  دیدپ  نانآ  رد  ار  يا  هناهاگآ  ان  هتـساوخان و  یناور  ياه  هدقع  بسانم ، رـسمه  ای  لغـش  ندـشن  ادـیپ 
دارفا هنوگ  نیا  یعامتجا  ینید و  شنیب  حالصا  رییغت و  تهج  تسا . يرکف  یملع و  هینب  ینید و  تفرعم  فعض  يرگن و  یحطس  زا  یشان 
بلق دننام : یقالخا  ياه  باتک  نداد  هدیده  ای  ندرک  یفرعم  لوا  هلحرم  تسج . هرهب  میقتسم  ریغ  يراذگ  ریثأت  شزومآ و  ةویـش  زا  دیاب 
هلمج زا  املع و  ادشه و  همان  تیصو  ینک ، يودهم  هللا  تیآ  یلمع  قالخا  بیغتسد ،) دیهش  زا  هسره  ) هریبک ناهانگ  هنئمطم ، سفن  میلس ،

، يرگید تلع  ای  دراد و  يدب  رشاعم  دیاش  دیروآ . تسد  هب  ار  ناشیا  ییوگدب  تفلاخم و  تلع  دیاب  لوا  مدق  رد  نیاربانب  هر . ینیمخ  ماما 
0251-7743183 نفلت ›: دیریگب . سامت  دحاو  لوئسم  اب  رتشیب  ییامنهار  يارب  دیزادرپب . وا  نامرد  هب  للع  ای  تلع  فشک  زا  سپ 

؟ تسیچ مباجح  دب  ناتسود  لباقم  رد  نم  ۀفیظو 
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شسرپ

؟ تسیچ مباجح  دب  ناتسود  لباقم  رد  نم  ۀفیظو 

خساپ

لصاح بولطم  ۀجیتن  ات  دریگ  ماجنا  حیحص  هتسیاش و  روط  هب  دیاب  تیلوئـسم  نیا  یلو  تسا ، رکنم  زا  یهن  امـش  یـساسا  یلـصا و  ۀفیظو 
ییاهراک عالطا  یب  ناسنا  اسب  هچ  اریز  دیریگ ، ارف  دینادب و  هدش ، نایب  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یطیارـش  ماکحا و  هفیظو ، نیا  ماجنا  رد  دوش .

هدش نایب  اه  هوزج  اهباتک و  زا  یضعب  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ۀلاسر  رد  طیارش  ماکحا و  نیا  تسا . عفن  زا  رتشیب  نآ  ررض  هک  دهدیم  ماجنا 
لیم تبغر و  اب  وا  دـیاب  هکلب  دـناشوپ ، رداچ  هعنقم و  روز  هب  ناوت  یمن  دـنک ، یمن  تیاعر  ار  یمالـسا  باجح  هک  یناوج  رتخد  هب  تسا .

، دشاب هداتفین  اج  باجح  راثآ  دیاوف و  تلیـضف و  ییابیز و  یمناخ ، يارب  یتقو  دیامن . ادیپ  ینورد  رواب  نآ  هب  دریذـپب و  ار  باجح  ینطاب 
ةرابرد هک  ار  ییاه  باتک  تسا  مزال  اتـسار  نیا  رد  درادـن . تدـم  زارد  رثا  یجراخ  لیمحت  راشف و  دریذـپ و  یمن  ار  نآ  هک  تسا  یعیبط 

هب زگره  تیصخش : ياطعا  1 ـ دیشاب : هتشاد  رظن  دروم  ًامتح  ار  یتاکن  ناتتـسود  اب  دروخرب  رد  دیهد . رارق  ناشیا  رایتخا  رد  تسا ، باجح 
اب دینک و  دروخرب  هناتـسود  هنارهاوخ و  هکلب  دییامنن ، دروخرب  هنابآمردلق  هنارمآ و  دینکن و  یمارتحا  یب  ناشیا  هب  تبـسن  یباجحدب  رطاخ 

تروص هب  یلک  روط  هب  دـینک . ییامنهار  ار  وا  تسا ، اه  نیا  زا  رتالاب  امـش  نأش  ای  تسین  امـش  نأش  رد  لمع  نیا  دـننام : یتـالمج  نتفگ 
زا لـبق  نیارباـنب  ددرگ . بلج  لـباقم  فرط  داـمتعا  هک  دراد  ریثأـت  یتـقو  رکنم  زا  یهن  داـمتعا : بـلج  2 ـ يروتـسد . هن  دشاب ، يداهنـشیپ 

. تسا یشحو  مدرم  ياه  لد  هیلع ؛ تلبقأ  اهّفلأت  نمف  ۀیشحو  لاجرلا  بولق  : " دیامرفیم (ع ) یلع ماما  دریگ . تروص  بذج  دیاب  شزومآ 
رد 3 ـ دیروآ . تسد  هب  ار  ناشلد  ناشیا  اب  تقافر  اب  دینک  یعـس  [ 1" .] دروآ دنهاوخ  يور  وا  هب  دنک ، بذج  ار  بولق  نآ  یـسک  ره  سپ 

ریثأت لاـمتحا  هک  یناـمز  رد  فرح  هک  تشاد  هجوت  یتخانـش  ناور  هتکن  نیا  هب  دـیاب  رکنم  زا  یهن  رد  یناور : یحور و  عضو  نتفرگ  رظن 
يارب اه  لد  : " دیامرفیم (ع ) یلع ماما  درادـن . ار  نداد  شوگ  نخـس  ۀلـصوح  لاح و  هشیمه  ناسنا  تسا  یهیدـب  دوش . هدز  دور ، یم  نآ 
يزیچ هب  تبـسن  لد  رگا  اریز  دیبایرد ، ار  اهنآ  شریذـپ ، عقاوم  رد  سپ  دـنراد ؛ نتفریذـپن )  ) رابدا و  ندروآ ) يور   ) لابقا تحیـصن  لوبق 

دروـخرب ةوـحن  ةراـبرد  دـیجم  نآرق  بدا : تکازن و  تیاـعر  4 ـ [ 2" .] دـنیبیمن ار  يزیچ  هدوـب ، روـک  دروـم  نآ  رد  دنـشاب ، هتـشاد  هارکا 
رد ناسنا  [ 3]1". نک عفد  تسا ، رتوکین  هچ  نآ  هب  ار  تما  ياه  يدب  رازآ و  وت  ام  لوسر  يا  ۀئیـسلا ؛ نسحأ  یه  یّتلاب  عفدا  : " دـیامرفیم

تیاعر ار  تباجح  دـییوگب : تینابـصع  اب  رفن  کی  هب  رگا  داد . دـهاوخ  زورب  ار  عاضوا  اب  بسانم  شنکاو  تمیالم ، اـی  تنوشخ و  لـباقم 
ندرمش مرتحم  5 ـ دنکیم . لوبق  دیشاب ، هتشاد  ییاضاقت  نینچ  وا  زا  مارتحا  اب  رگا  منک !؟ نینچ  ارچ ، دیوگب : باوج  رد  تسا  نکمم  نک ،

دـنکیم و یقلت  شزرا  ار  اه  نیا  دـناد ، یم  ندـمت  تمظع و  ۀـناشن  ار  نآ  دوشیم و  هعماج  دراو  یباجحدـب  اب  هک  یمناـخ  دارفا : دـیاقع 
دیاب دارفا  نیا  اب  دروخرب  رد  دریذپ . یمن  دوخ  رکف  هب  تبسن  ار  يریقحت  تناها و  هنوگ  چیه  هک  تسا  حضاو  درادنپ . یم  تیصخش  ۀناشن 
ادتبا زا  تبثم : تاکن  رب  يراشفاپ  6 ـ دیناد . یمن  حیحص  ار  باختنا  نیا  یلو  دیراذگ ، یم  مارتحا  ناشرظن  هدیقع و  هب  هک  دنامهف  اهنآ  هب 
فرط دـیاب  زاغآ  رد  دوشیم . هداد  ناشن  شنکاو  اسب  هچ  درادـن و  دوجو  شریذـپ  ۀـنیمز  اریز  درک ، حرطم  ار  نارگید  فالخ  راـک  دـیابن 

: للع اب  دروخرب  7 ـ دیاین . رب  ییوج  هزیتس  یفالت و  ماقم  رد  دنک و  تمارک  ساسحا  قیرط  نیا  زا  ات  دوتس  تبثم  تافـص  رطاخ  هب  ار  لباقم 
تیبرت مدـع  دـننام  دراد ، یفلتخم  للع  ًاعطق  نارتخد  یباجح  دـب  اـی  یباـجح  یب  درک . یـسانشزاب  ار  لـلع  دـیاب  اـه  يراـجنهان  عفر  يارب 
لمعلا سکع  یبایهشیر و  اب  يداصتقا . یعامتجا و  یـسایس و  ناماسبان  عاضوا  نالهاان و  اـب  ترـشاعم  رداـم ، ردـپ و  یتبحم  یب  حـیحص ،
ۀیآ 96. ( 23  ) نونمؤم [3 . ] راصق 184 نامه ، [2 . ] راصق 47 هغالبلا ، جهن  [1 . ] درک هزرابم  دنسپان  ةدیدپ  نیا  اب  ناوت  یم  نآ  اب  بسانم 

میناوخب اهنآ  يارب  یتایآ  هچ  مینک  توعد  کین  قالخا  هب  ار  نارگید  هک  نیا  يارب 
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شسرپ

میناوخب اهنآ  يارب  یتایآ  هچ  مینک  توعد  کین  قالخا  هب  ار  نارگید  هک  نیا  يارب 

خساپ

، دـیجم نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  دـهدیم ، لیکـشت  ار  ناسنا  تداعـس  يانب  ریز  ساسا و  سفن  ۀـیکزت  کـین و  قـالخا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
توعد قالخا  مراکم  هب  ار  ناسنا  هک  یتایآ  زا  یخرب  هب  خـساپ  نیا  رد  دراد ، طابترا  یناسفن  لیاضف  قالخا و  اـب  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم 

تفرـشیپ لماوع  زا  یکی  دیجم  نآرق  مینکیم 1 . هراشا  درادیم ، زاب  یقـالخا  لـیاذر  زا  ار  ناـسنا  هک  تاـیآ  زا  رگید  ياهنومن  هدومرف و 
تکرب هب   " هدـمآ نارمع  لآ  ةروـس  ۀـیآ 159  رد  دـنادیم ، ترـضح  نآ  کین  قـالخا  ار ، مالـسا  شرتسگ  رد  وا  تیقفوم  9 و  مرکاربمایپ

ملح و دـندشیم ".2 . هدـنکارپ  وـت  فارطا  زا  يدوـب  لد  گنـس  نشخ و  رگا  يدـش و  ناـبرهم  مرن و  مدرم   [ ناـنآ ربارب  رد  یهلا  تمحر 
ار دوخ  مشخ  هک  یناسک  نارمع 134 ) لآ   ;) َنِینِـسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللاَو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاَْعلاَو  َْظیَْغلا  َنیِمِظ  َـ َْکلاَو  " مشخ ندناشنورف  يرابدرب و 

ندرک ادا  فارعا 3 . ناقرف و 199  ۀـیآ 63  زین  درادیم ".و  تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  دـنرذگیم و  رد  مدرم  ياطخ  زا  دـنربیم و  ورف 
شنابحاص هب  ار  اـهتناما  هک  دـهدیم  ناـمرف  امـش  هب  دـنوادخ  ( 58، أـسن ... ;) اَِـهلْهَأ َََّیلِإ  ِت  َـ َن َـ َ? َم ْـالا ْاوُّدَُؤت  نَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ   " تناـما

صاخ ناگدنب  ناقرف 63 )  ;) اًنْوَه ِضْر   ?َ ْـالا یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِن  َـ َمْحَّرلا ُداَـبِع  َو   " ینتورف هرقب 4 . نونمؤم و 283  ۀیآ 8  زین  ".و  دیهدب 
هروس رد  نابرهم  دنوادخ  تناما  يادا  دهع و  هب  يافو  دنوریم ".5 . هار  نیمز  رب  ربکتیب  شمارآ و  اب  هک  دنتسه  یناسک  نامحر  دنوادخ 

دوخ نامیپ  هب  هک  ره  يرآ  : " دـیامرفیم دـنکیم و  توعد  نارگید  اب  ناشیاهنامیپ  دـهع و  ندرک  تیاعر  هب  ار  مدرم  هیآ 76 ، نارمعلآ 
ربص و . 6 لحن 91 .  ; 34 أرسا ، نونمؤم 8 ;  تایآ  زین  دراد ".و  تسود  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ ، دیدرتیب  دیامن ، يراگزیهرپ  و  دنک ، افو 

نینچ مه  هرقب 153 )  . ) تسا نایابیکش  اب  ادخ  اریز  دییوج ; يرای  زامن  ییابیکـش و  ربص و  زا  دیاهدروآ ; نامیا  هک  یناسک  يا   " ییابیکش
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ََّـ " َی تنایخ كرت  . 1 دوشیم . هراشا  تایآ  زا  هنومن  دنچ  هب  دنـسپان  قالخا  دب و  ياهراک  زا  يرود  هب  نارگید  توعد  دروم  رد 
دینکن تنایخ  ربمایپ  وادخ  هب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  لافنا 27 )  ;) َنوُمَْلعَت ُْمتنَأَو  ْمُِکت  َـ َن َـ َمَأ ْاَُّونوَُختَو  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ْاُونوَُخت  ْاُونَماَء َال 
يِرَتْفَی اَـمَّنِإ   " غورد زا  زیهرپ  . 2  ] تسا " یگرزب  هانگ  راک ، نیا   [ دـینادیم هک  یلاـح  رد  دـیرادم ، اور  تناـیخ  دوخ  ياـهتناما  رد  زین  و 
نامیا ادـخ  تایآ  هب  هک  دـندنبیم  غورد  یناـسک  اـهنت  لـحن 105 )  ;) َنُوبِذ َـ َْکلا ُمُه  َكغـَلْوُأَو  ِهَّللا  ِت  َـ َیا  ?›َ ِب َنوـُنِمُْؤی  َـال  َنیِذَّلا  َبِذَْـکلا 
ُّبُِحیَأ اًضَْعب  مُکُـضْعَّب  بَتْغَی  َـال  َو   " تبیغ زا  يرود  . 3 . 28 رفاغ ، ;  3 رمز ، تایآ  زین  دنتـسه ".و  اهنآ  یعقاو  نایوگغورد  يرآ  ، [ دـنرادن

دراد تسود  هک  امش  زا  یسک  ایآ  دنکن ، تبیغ  ار  يرگید  امـش  زا  کی  چیه  تارجح 12 ) ;) ُهوُُمتْهِرَکَف اًْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  نَأ  ْمُکُدَـحَأ 
تسا ریذپهبوت  دنوادخ  هک  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیراد ، تهارک  رما  نیا  زا  امش  ۀمه  نیقی  هب  ] ؟ دروخب ار  دوخ  ةدرم  ردارب  تشوگ  هک 

ملق تایآ  زین  هدـننک " و  هرخـسم  يوج  بیع  رب  ياو  هزمه 1 )  ;) ٍةَزَمُّل ٍةَزَمُه  ِّلُّکِل  ٌْلیَو   " نارگید شنزرـس  ینیچ و  نخـس  زا  يرود  . 4" 
.13 10 ـ 

گنهرف

اه هناسر 

؟  تسیچ هعماج  رد  تاطابترا  شقن 

شسرپ
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؟  تسیچ هعماج  رد  تاطابترا  شقن 

خساپ

رد هک  تسا  یمهم  رایـسبء  هدـیدپ  و ... تالجم ,  اـه , هماـنزور  هراوهاـم ,  سکاـف ,  سکلت ,  نفلت ,  نویزیولت ,  ویدار , دـننام  تاـطابترا 
تاطابترا نوت  یم  هک  هتفر  شیپ  اج  نآات  دشاب و  یم  راد  هدـهع  هعماج  فلتخم  ياه  شخب  تفرـشیپ  رد  ار  شقن  نیرتشیب  ینونک  يایند 

دناسر و یقرت  یلاعت و  یگچراپکی و  تکراشم و   , تدـحو هب  ار  هعماج  ناوت  یم  تاطابترا  رثا  رب  درک . ضرف  یناهج  ءهدـکهد  دـیلک  ار 
 . نامه یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دناشک طاطحنا  رکنم و  اشحف و  یندنکارپو و  هقرفت  هب  ار  هعماج  تاطابترا  زا  ءوس  تاغیلبت  رطاخ  هب  ناوت  یم  زین 

. دوشیم ناناوج  نیب  فالتخا  ثعاب  دراوم  یضعب  رد  نیا  . دننکیم غیلبت  ار  جاودزا  نویزیولت  ياهملیف  رد  ردقنیا  ارچ 

شسرپ

. دوشیم ناناوج  نیب  فالتخا  ثعاب  دراوم  یضعب  رد  نیا  . دننکیم غیلبت  ار  جاودزا  نویزیولت  ياهملیف  رد  ردقنیا  ارچ 

خساپ

؛ دراد عامتجا  درف و  لماکت  دـشر و  رد  يدایز  رایـسب  تاریثات  هدوب و  رادروخرب  مالـسا  نید  رد  ییالاب  رایـسب  یـشزرا  هاگیاج  زا  جاودزا 
؛ » جـیوزتلا نم  زعا  لجوزع _و   _ هللا یلا  بحا  ءانب  مالـسالا  یف  ینب  ام  : » دـنیامرف یم  جاودزا  تیمها  هرابرد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 

جاودزا نوناک  زا  رتزیزع  رت و  بوبحم  دنوادخ  دزن  هک  تسا  هدنـش  اپ  رب  مالـسا  رد  ینوناک  چـیه  ینعی  ص 222 ) ج 103 , راونالاراحب , )
شنید : ) دومرف یم  وا  هرابرد  مرکا  ربمایپ  هکنیا  رگم  دنک , یمن  جاودزا  ادخ  لوسر  نارای  زا  کی  چیه  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  و  دشاب .

تبثم و يرما  نآ  جـیویرت  غیلبت و  هک  هدوب  مالـسا  نیبم  نید  مهم  ياـه  شزرا  زا  اودزا  نیارباـنب  ص 99 ) قالخالا ، مراکم  (« ) دـش لماک 
؛ دنـشاب یم  ناوج  تیرثکا  هک  تسام  ینونک  هعماج  یتایح  مهم و  تاـعوضوم  زا  یکی  جاودزا  رگید  يوس  زا  و  دوش . یم  یقلت  يرورض 
وس و کی  زا  جاودزا  نس  نتفرالاب  هنافـسأتم  دوش ، نآ  هب  يدـج  هجوت  یلم  ياه  هناسر  یگنهرف و  ياه  هاگتـسد  طـسوت  تسا  مزـال  اذـل 
، يداصتقا ياه  ییاسران  تالکشم و  نینچمه  تیلوؤسم و ...  شریذپ  مدع  یبلط و  تذل  ییارگدرف ، ياه  هزومآ  برغ و  گنهرف  موجه 

هتـشاد مهم  هلأسم  نیا  هب  يرتمک  لابقا  ناناوج  زا  یهجوت  لباق  دـصرد  ات  هدـش  ببـس  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یگنهرف  یعامتجا و 
هک تسا  هدیـسر  تبث  هب  جاودزا  رازه  دودح 464  لاس 1375  رد  روشک ، لاوحا  تبث  نامزاس  شرازگ  ساـسا  رب  هنومن  ناونع  هب  دنـشاب 

هدوزفا جاودزا  نس  نیگنایم  هب  هام  شش  لاس ، ره  يازا  هب  دعب ، هب  لاس 1367  زا  دهد ، یم  ناشن  شهاک  دصرد  ود  لاس 1374 ، هب  تبسن 
، جاودزا ناناوج و  . ) تسا هتفای  شهاک  اهجاودزا  شیازفا و  قالط )  ) اه ییادـج  نازیم  هک  دـهد  یم  ناشن  دوجوم  ياـهرامآ  تسا ، هدـش 

یم جاودزا  هب  ناناوج  بیغرت  هرابرد  فورعم ، دنمـشناد  تنارود ، لیو  ص 23 ) ، 1381 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  درگنابایب ، لیعامـسا 
یخرب دنـسپان و  تلزع  ییاهنت و  یـسنج ، ياهفارحنا  داـسف و  دریگ ، ماـجنا  یعیبط  ياـهلاس  رد  جاودزا  هک  دوش  ادـیپ  یهار  رگا  : » دـیوگ

زا دیابن  ام  دسر . یم  ارف  ناش  يداصتقا  ییاناوت  زا  رتدوز  ناناوج ، یـسنج  قشع  تفای ... ، دهاوخ  شهاک  يدایز  نازیم  هب  یناور ، ضارما 
رد دوش ، ماجنا  رـسپ  رتخد و  هدرمن  هزات و  قشع  هیاپرب  هک  یجاودزا  دریمب . دوش و  هدرـسفا  قشع  نآ  میرذـگب  مینک و  رذـح  دـماشیپ  نیا 

لیو هفـسلف ، تاذـل  « ) دوب دـهاوخن  لا  هدـیا  لامرف و  قیمع ، هنرگ  دـنک و  یم  وبـشوخ  رطعم و  ار  اـه  نآ  یگدـنز  ینـالوط ، ياـهلاس  یط 
غیلبت و لصا  دـسر  یم  رظن  هب  قوف  لماوع  هب  هجوت  اـب  ور  نیا  زا  ص 174 ) ، 1375 هشیدنا ، رـشن  ییوخ ، بایرز ، سابع  همجرت  تنارود ،
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دوبهب دنمزاین  جاودزا  لکـشم  یـساسا  لح  دنچ  ره  دشاب ، ام  ناوج  هعماج  ياهزاین  ياتـسار  رد  تبثم و  یمادقا  جاودزا ، گنهرف  جـیورت 
هناسر طسوت  حیحص  يزاس  گنهرف  تاغیلت و  زین  اهشخب  نیا  رد  هک  تسا  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یتشیعم ، يداصتقا -  لماوع  یبسن 

طـسوت نآ  غیلبت  جاودزا و  هلأسم  لصا  هرابرد  قوف  بلاـطم  ماـمت  هکنیا ، رخآ  هتکن  و  دـیامن . اـفیا  يرثؤم  شقن  دـناوت  یم  یمومع  ياـه 
یمالـسا و ياه  شزرا  قباـطم  حیحـص و  هزادـنا  هچ  اـت  نویزیولت  ياـه  هماـنرب  ياـه  یهدوگلا  اهـشور و  هکنیا  اـما  دـشاب ، یم  نویزیولت 

نآ نیلوؤسم  زا  ار  نآ  خـساپ  دـیاب  هدوب و  جراخ  زکرم  نیا  هدـهع  زا  هک  تسا  قیقد  یـسررب  دـنمزاین  تسام ، یمالـسا  هعماج  تایـضتقم 
. دش ایوج  هناسر 

؟ تسیچ نآ  یفنم  تبثم و  تاکن  کلومرام و  ملیف  دروم  رد  امش  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  یفنم  تبثم و  تاکن  کلومرام و  ملیف  دروم  رد  امش  رظن 

خساپ

ناگدنییب رب  میقتسمریغ  میقتسم و  راثآ  تسا و  یـسررب  لباق  ییاوتحم  يرنه و  فلتخم  داعبا  زا  ملیف  هرابرد  یـسانشراک  رظن  یلک  روط  هب 
هدش هیهت  هناضرغم  ریغ  ياه  هزیگنا  اب  اسب  هچ  ملیف  نیا  هچ  رگا  اذل  دـناسر . يریگ  هجیتن  هب  ینادـیم  قیقحت  یجنـسرظن و  کی  رد  دـیاب  ار 

هب ار  امـش  هجوت  رتـشیب  حیـضوت  يارب  تسا . هدوب  رتـشیب  نآ  یفنم  ياهدـمایپ  دوش  یم  مولعم  ناگدـنیب ،  تشادرب  هب  هجوت  اـب  یلو  دـشاب 
يا هدـع  هتـشاد ،  یپ  رد  یفلتخم  ياه  باتزاب  گنهرف ،  لها  رظن  رد  يزیربت  لامک  هتخاس  کـلومرام  ملیف  مینک : یم  بلج  ریز  بلاـطم 

هغدغد زا  ود  ره  هک  دـنناد  یم  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  ار  نآ  رگید  يا  هدـع  دوش و  فیقوت  ملیف  نیا  دـیاب  دـندتقعم  دندنـسپ و  یمن  ار  نآ 
زاغآ رـس  هک  دور  یم  میب  نآ  زا  دنتـسه و  تیناحور  ناناوج ،  مدرم ، یماظتنا ،  يورین  هب  تناها  نارگن  لوا  هورگ  دـننک  یم  يوریپ  ياه 

لیلحت تبثم  هاگن  یناسر و  عالطا  یگدنزاس و  هاگن  اب  هک  یناسک  نادرگراک و  ناگدننک و  هیهت  هک  مود  هورگ  دشاب . يدعب  ياه  تناها 
. دوش داجیا  فقوت  هعماج ،  يرنه  یگنهرف و  دشر  رد  تسا  نکمم  اه  تیدودحم  داجیا  اه و  زمرق  طخ  ریثکت  هک  دـننآ  نارگن  دـننک  یم 
وا تسا و  سنج  نامه  زا  يا  هغدـغد  بحاص  زین  يزیربت  لامک  ملیف 1 . نارکا  ناقفاوم  تسا : نینچ  نیا  هصالخ  روطب  مود  هورگ  لـیلحت 

. دسرب زیامت  غولب  هب  هدننیب  ات  تسا  هدیـشوک  هکلب  دراذـگب  شیامن  هب  تیناحور  زا  بولطمان  يریوصت  تسا  هتـساوخن  زگره  ملیف ، نیا  اب 
هب دراد . تیناحور  مدرم و  یکیدزن  رب  دیکأت  يراکشآ  دح  ات  ملیف  نیا  نومضم  دیوگ : یم  هدننک » هیهت   » يدمحم رهچونم  هتفگ  هب  ناشیا 

مالعا اهراتفگ و  همه  رد  ملیف  ناگدـنزاس  رگید  فرط  زا  تسا و  هدـش  هتخاس  نویناحور  مدرم و  طابترا  حالـصا  فدـه  اب  ملیف  یتراـبع 
ریغ نارظن  بحاص  يرکفمه  اب  نآ  شیامن  ات  همانلیف  شراگن  زا  دیلوت  لحارم  همه  رد  ملیف ، هک  دننک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  دوخ  تارظن 

هن کـلومرام  ملیف  هک  تسا  دـقتعم  يو  تشهبیدرا ) هبنـشود 28  قرـش ، همانزور  . ) تسا هتفرگ  ماجنا  نوگانوگ  ياه  هطیح  رد  ییاـمنیس 
اما تسا . اهنآ  هب  فعاضم  ندیـشخب  تسادـق  تهج  رد  تسرد  هکلب  تسین  نآ  زا  ییادز  تسادـق  تیناـحور و  هب  نیهوت  تهج  رد  اـهنت 

: زا دنترابع  هصالخ  روط  هب  دنا  هتفرگ  رارق  رخـسمت  تناها و  دروم  هورگ  دنچ  ملیف  نیا  رد  ملیف  نارکا  نافلاخم  لوا و  هورگ  هیرظن  دـقن و 
تـسا نیا  اقلا  ددص  رد  ملیف  نیا  هک  یگدننار  ییامنهار  رـسفا  راطق و  رد  یماظتنا  يورین  رـسفا  زین  نادنز و  نارومأم  یماظتنا و  يورین  . 1

تدش و هب  ملیف  مامت  رد  . 2 دنتسه . تیناحور  عفانم  ظفاح  هکلب  دنتسین  مدرم  مداخ  یگدننار  ییامنهار و  نارومأم  یماظتنا و  ياهورین  هک 
یگژیو دشاب . رکفنـشور  نوناق و  دض  دیاب  هک  هتخاس  تیناحور  زا  یبوخ  رتکاراک  نادرگراک  تسا . تیناحور  ازهتـسا ، طخ  زا  رتگنر  رپ 

هورگ . 3 دیدنخ . وا  هب  ناوت  یم  یتحار  هب  هک  دـشاب . هتـشاد  ار  اهیگژیو  رگید  دـنناوت  یمن  هک  هتـشاذگ  یبالق  دـنوخآ  کی  رد  ار  بوخ 
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یلاح رد  دنتسه  میژر  هب  تبسن  ناسولپاچ  یتشم  ناریدم  هک  تسا  يرگید  دییأت  هنحـص  نیا  هک  راطق  ریدم  هلمج  زا  تسا  روشک  ناریدم 
ام مدرم  هک  یتروص  رد  تسا  مومع  هب  یمهفن  اقلا  مدرم و  هدوت  دوش  یم  هرخـسم  ملیف  نیا  رد  هک  رگید  نایرج  . 4 تسین . يروط  نیا  هک 

تیناحور اب  هک  دنتـسه  ناناوج  رگید  هورگ  . 5 دـنهد . یم  صیخـشت  یبوخ  هب  ار  داوس  مک  داوساب و  دارفا  دـنا و  كریز  رایـشوه و  هاگآ 
رد هک  يزیچ  نیرتمهم  . 6 تسا .  تیناحور  اب  ناناوج  دنویپ  نتـسسگ  تقیقح  رد  تسا و  یفارحنا  طاقن  زا  هیـضق  نیا  دـنا و  هدروخ  هرگ 

تسا نکمم  هک  یفنم  دراوم  یخرب  رب  هیکت  اب  هک  نآ  تسا  رظن  تقد  یسررب و  لباق  یـسانشرنه -  یـسانشراک و  دید  زا  هدش -  دای  ملیف 
کیکفت ار  هلأسم  هک  نآ  یب  دـنک  یم  حرطم  تیناحور  همه  مان  هب  یمومع  لکـش  هب  ار  نآ  دـشاب  هدز  رـس  اـمن  یناـحور  دارفا  یـضعب  زا 

زا لاح  ره  هب  یلو  دراد  هراشا  لیـصا  تیناحور  هاـگیاج  هب  گـنر  مک  هداـس و  یلیخ  ملیف و  رخآ  مه  نآ  اـج  کـی  رد  طـقف  دـشاب  هدرک 
سابل زا  زیمآ  هرخـسم  حیحـصان و  دـید  رـسارس  یناـحور ، ساـبل  اـب  ییوتـسرپ  ياـقآ  يرگیزاـب  هوحن  اـت  کـلومرام )  ) ملیف مسا  باـختنا 

. تسا هتشاذگ  شیامن  هب  ار  نمؤم  مدرم  تیناحور و 

یم امش  زا  نایوجشناد  ام   . تسا یتنس  یقیسوم  تیوقت  نآ  هار  کی  تسا و  هعماج  یگنهرف  عضو  دوبهب  رد  شالت  امیـسوادص  ياه  تلاسر  زا  یکی 
ملعم یلع  ياقآ  ارچ  تسا ?  زاج  پاپ و  یقیسوم  قفاوم  يربهر  رگم  دراذگن  هیام  يربهر  زا  ردق  نیا  هکدینک  دزـشوگ  امیـسوادص  هب  هک  میهاوخ 

ياقآ یناغماد و 

شسرپ

نایوجشناد ام   . تسا یتنس  یقیسوم  تیوقت  نآ  هار  کی  تسا و  هعماج  یگنهرف  عضو  دوبهب  رد  شالت  امیـسوادص  ياه  تلاسر  زا  یکی 
 ? تسا زاج  پاپ و  یقیسوم  قفاوم  يربهر  رگم  دراذگن  هیام  يربهر  زا  ردق  نیا  هکدینک  دزشوگ  امیـسوادص  هب  هک  میهاوخ  یم  امـش  زا 

دینک هاگن  ود  نیا  ياه  لالدتسا  هب  هک  مینک  یم  شهاوخ  امـش  زا  ام  دنیوگ ?  یم  غورد  یماغرـض  ياقآ  یناغماد و  ملعم  یلع  ياقآ  ارچ 
هرابرد ي شدوخ  زا  لوا  هک  دیهاوخب  امیسوادص  زا  نمض  رد  دیهدب .  ام  لیمیا  هب  ار  ناتخساپ  افطل  تسا .  روآ  هدنخ  غورد و  ردقچ  هک 

 . دنک عورش  یئوگخساپ 

خساپ

طباور هب  امـش  همان  نتم  دناسر  یم  عالطا  هب  یگنهرف , تیعـضو  دوبهب  هب  تبـسن  امـش  هغدـغد  شیاتـس  امـش و  دامتعا  نسح  زا  رکـشت  اب 
بلاطم هب  ار  امـش  هجوت  نآ  زا  هدافتـسا  زوجم  ای  تمرح و  كالم  یقیـسوم و  هب  زاین  صوصخ  رد  اما  و  دـش . لاسرا  امیـسوادص  یمومع 

اما تسین . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  ینوفمس  تیباذج  دبلطیم . ار  ییوگخـساپ  زاین  ینورد ، یعیبط و  شیارگ  ره  دوجو  مینک : یم  بلج  ریز 
اهگنهرف و ماوقا و  یمامت  نایم  كرتشم  ینازیم  ات  یگتفای ، دشر  زا  سپ  ياهزاین  ییادتبا و  زیارغ  هب  ییوگخساپ  یگنوگچ  تسناد  دیاب 

يارب هک  دوشیم  زاغآ  اجنآ  زا  توافت  تسا . كرتشم  ناگمه  دزن  یگنـشت  عفر  يارب  بآ »  » زا هدافتـسا  هک  نآ  دننام  تسا . نایدا  ناوریپ 
ياهروتکاف یتخانـشناسنا و  ياـههیرظن  هک  تساـجنیا  میـشاب . عونتم  ياهیندیـشون  داهنـشیپ  يزاـسهدامآ و  یپ  رد  یلـصا  زاـین  نیا  عفر 

رـصع رد  هک  دباییم  ینوزف  هاگنآ  ماهبا  اهیگدیچیپ و  دنکیم . زورب  اهشنکاو  اهشنک و  دـیامنیم و  خر  یگنهرف  یـسایس ، يداصتقا ،
نودـب  » یعیبـط لیـصا و  زاـین  هب  وگخـساپ » باـختنا   » همه نآ  ناـیم  زا  دوـشیم و  ناوارف  رایـسب  اـهزاین  هب  ییوگخـساپ  عوـنت  تاـطابترا ،
فافـش تهج  دـبلطیم . نیزگیاج  ندرک  ادـیپ  ای  حیحـص و  باـختنا  يارب  ار  یناـگمه  شـالت  دـشابیم و  راوشد  سب  يراـک  ضراوع ،»

تسا یگنهآ  هنوگره  یئانغ : یقیسوم  - 1 تسا : عون  ود  ياراد  یلک  روط  هب  یقیسوم  میوشیم : رکذتم  یقیسوم  صوصخ  هرابرد  يزاس 
هنوگریدـخت شمارآ  یهاگ  یقیـسوم ، هنوگنیا  تسا . هانگ  سلاجم  اب  بسانتم  توهـش و  کیرحت  بجوم  اوتحم  ای  لکـش  ظاحل  هب  هک 
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. تسا نآ  نایامن  راثآ  زا  لقع  یـشوپهدرپ  ادـخ ، دای  زا  تلفغ  دراد و  یپ  رد  ناور  يارب  راجنهان  تاناجیه  یهاـگ  دراد و  باـصعا  يارب 
و ماد ) تاناویح و  کیرحت  يارب   ) يدُح زاوآ  یماظن ، شرام  ازع ، شرام  ینافرع ، یقیـسوم  نآرق ، توص  لماش  ییانغریغ : یقیـسوم  - 2

یقیسوم ینوفمس و  ياهییابیز  هب  ناسنا  زاین  يوگخـساپ  دناوتیم  یقیـسوم  عون  نیا  دوشیم . ناهایگ ، دشر  يارب  بسانم  یقیـسوم  یتح 
یکی دوخ  تیصاخ  نیا  تسا و  ریذپگنهآ  يرثن  ياراد  میرک  نآرق  دشاب . ییانغ  یقیسوم  نیزگیاج  دناوتیم  عونتم  ياهارجا  اب  دشاب و 

، دراد دوجو  نآ  ندـناوخ  وکین  نیگنهآ و  هب  تبـسن  هک  یقیوشت  میرک و  نآرق  يریذـپگنهآ  زا  تسا . سدـقم  باـتک  نیا  تازجعم  زا 
نیمه هب  دراد  زاین  نآرق  نیشنلد  توص  لد ، يافص  یناور و  شمارآ  لیصحت  روظنم  هب  لامک و  ریـسم  یط  رد  ناسنا  هک  میریگیم  هجیتن 

هک تسا  ياهبذاجرپ  ینوفمس  ياراد  ینافرع  راعشا  تایلزغ و  تسا . لاعتم  يادخ  بوبحم  بحتسم و  وکین ، يادص  اب  نآ  توالت  تهج ،
. دشاب ییانغ  یقیـسوم  يارب  یبسانم  نیزگیاج  دناوتیم  تسا و  زاسیهاگآ  شخبشمارآ و  رایـسب  شوخ  يادص  اب  نآ  همزمز  ندـینش و 

ینطاب ياوق  دنکیم و  تیوقت  ار  یمدآ  سفن  رهوج  درامـشیم ؛ مزال  تمکح  هک  رادقم  نآ  شوخ  گنهآ  هدـش : هدروآ  انیـس  یلعوب  زا 
ص نآرق ، رد  قـالخا  يداـبم  یلمآ ، يداوج  . ) دـنکیم کـیرحت  ناـسنا  رد  ار  یناوهـش  روما  هک  یگنهآ  نآ  هن  دـشخبیم ؛ زکرمت  ار  وا 

نهآ هک  روط  ناـمه  Иј یم توـص  ییاـبیز  زا  ّظـح  تاـمغن  ّمنرت  هب  ار  رمع  همه  هک  سک  نآ  دـیوگیم : مـیکح  نوطـالفا  ( 278
. دور لـیلحت  زین  يو  تعاجـش »  » هـک دیـشک  دـهاوخن  یلوـط  ددرگیم و  میـالم  يو  سفن  رد  تریغ »  » رـصنع دوـشیم ، مرن  شتآ  رثا  رد 

یـسررب مینک . کمک  هعماج  دوخ و  يونعم  یگدنلاب  هب  يرادنتـشیوخ  يرکفمه و  اب  هک  نآ  دـیما  هب  ص 6ـ194 ) نوطالفا ، يروهمج  )
ینعی برطم  یقیـسوم   ( 1 دـشابیم : مارح  تروص  دـنچ  رد  مالـسا  رظن  زا  یقیـسوم  هک  دـهدیم  ناـشن  نید  ناـملاع  ءارآ  ینید و  نوتم 

یعون و زین  ندوب  كرحم  زا  روظنم  دزاسیم . لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  دوش و  هدنونـش  رد  يدارا  ریغ  تاکیرحت  بجوم  هک  ییاهگنهآ 
ینعی يوهل  نیماضم  اب  هارمه  یقیسوم   ( 2 صاخ . صخـش  هب  تبـسن  طقف  هن  دشاب  اراد  ار  يرثا  نینچ  لومعم  روط  هب  ینعی ، تسا ؛ ینأش 
دنناـم تسا  ناـهذا  فارحنا  قـالخا و  داـسف  بجوم  ياهنوـگ  هب  هک  دـنوشیم  تئارق  ییاهدورـس  راعـشا و  نآ  راـنک  رد  هک  ییاـهگنهآ 

لطاب و جیورت  بجوم  وحن  ره  هب  هک  يراعشا  تسا  مسق  نیمه  زا  تسا و  هریغ  بارش و  نز ، فصو  رد  هک  يراعشا  هناقشاع و  ياههنارت 
تموکح ماظن و  ای  (ع ) تیب لها  و  (ص ) ربمایپ نآرق ، نوچمه  نآ  تاسدـقم  مالـسا و  هیلع  رب  هک  يراعـشا  دـننام  دـشاب  قح  اب  تفلاـخم 

بعلووهل هاـنگ و  سلجم  رد  یقیـسوم   ( 3 دشاب . نآ  نارادمدرـس  دـساف و  ياهماظن  كرـش و  رفک و  دـییات  تهج  رد  ای  هدوب و  یمالـسا 
ندوب بسانم  یقیـسوم  تمرح  رد  رایعم  تروص  ره  رد  دنوشیم . هتخاون  هریغ  بارـش و  ندیـشون  ای  صقر  لاح  رد  هک  ییاهگنهآ  دـننام 

مارح تسا  لطاب  وهل و  سلاجم  هتـسیاش  هک  زیگنابرط  یقیـسوم  تسا . هدـننک  اوغا  زیگنا و  داسف  نیماضم  نتـشاد  وهل و  سلاجم  اـب  نآ 
یناریا لیـصا .  ریغ  ای  دشاب و  لیـصا  دشاب . هتـشادن  ایو  دشاب  هتـشاد  درفرب  ریثات  نآ .  ریغ  ای  دشاب  امیـس  وادص  زا  هک  دنکیمن  قرف  تسا .

. تسین مارح  دشاب  هشادن  ار  تمرح  ياهكالم  ودشابن  وهل  سلاجم  بسانم  هک  یقیسوم  یلو  یناریا  ریغ  ای  دشاب و 

ياه هناسر  رد  حضاو  فافش و  روطب  هاگ  چیه  یمدرم  نایوجـشناد و  تاشاشتغا  هب  طوبرم  لئاسم  ارچ  هک  دیهد  حیـضوت  مراد  اضاقت  یلاعبانج  زا 
؟ دوش یمن  هدرازگ  شیامن  هب  نویزیولترد  صوصخب  یهورگ 

شسرپ

رد حـضاو  فافـش و  روطب  هاگ  چـیه  یمدرم  نایوجـشناد و  تاشاشتغا  هب  طوبرم  لئاسم  ارچ  هک  دـیهد  حیـضوت  مراد  اضاقت  یلاعبانج  زا 
؟ دوش یمن  هدرازگ  شیامن  هب  نویزیولترد  صوصخب  یهورگ  ياه  هناسر 

خساپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 966 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


بجوم عیاقو  همه  نداد  ناشن  یهتنم  دوش  یم  شخپ  نویزیولت  زا  نآ  ریواصتو  اه  هنحـص  یمومع  راکفا  ندـش  نشور  يارب  مزال  دـحرد 
زا ار  تاشاشتغا  نیا  يدوخ  ریغ  تاعوبطم  یفرط  زا  داد ، دهاوخ  شیازفا  ار  مدرم  ياهینارگن  هدش و  هعماج  باهتلا  عوضوم و  ییامنگرزب 

. دنیامن یم  ناهنپ  ار  اه  تیعقاو  هدومن و  داجیا  ههبش  یمومع  راکفارد  نآ  ییامنگرزب  ابو  هدرک  حرطم  ناشدوخ  هاگدید  هیواز 

یم هانگ  یبو  موصعم  ناکدوک  يزومآدب  ثعاب  فلتخم  ياه  نامزاس  فلتخم  قرط  زا  تسا  یمالسا  هعماج  کی  هک  ام  روشک  لثم  يا  هعماج  رد  ارچ 
ياه ملیف  لابند  اهنت  هک  دنک  ادیپ  یتلاح  ناناوجون  مشچ  هک  دنوش  یم  ثعاب  هدش  هلبود  ناشدوخ  باسح  هب  یجراخ  ياه  ملیف  شخپ  اب  الثم  دنوش ؟

دشاب یجراخ 

شسرپ

موصعم ناکدوک  يزومآدب  ثعاب  فلتخم  ياه  نامزاس  فلتخم  قرط  زا  تسا  یمالـسا  هعماج  کی  هک  ام  روشک  لثم  يا  هعماج  رد  ارچ 
ادـیپ یتلاح  ناناوجون  مشچ  هک  دـنوش  یم  ثعاب  هدـش  هلبود  ناشدوخ  باسح  هب  یجراخ  ياه  ملیف  شخپ  اب  الثم  دـنوش ؟ یم  هانگ  یبو 

یم مالـسا  زرم  نتفر  نیب  زا  ثعاب  نیا  هک  دنوش  درـس  لد  یناریا  ياه  ملیف  هب  تبـسن  رگیدو  دشاب  یجراخ  ياه  ملیف  لابند  اهنت  هک  دـنک 
. دوش

خساپ

هبلاطم ماقم  رد  دینک و  یم  كرد  ار  قیمع  میهافم  شیوخ  نس  مغر  یلع  هک  ینتشاد  تسودو  میهف  ناوجون  امشرب  یهلا  تاولصو  دورد 
راکورس لوئسمو  دهعتمو  هدیمهف  ناناوجون  نینچ  اب  هک  میرازگساپس  رکاش و  ار  ادخ  امـش ، لاثماو  امـشرب  نیرفآ  دییآ  یمرب  نالوئـسم  زا 

دقتنم اه  هناسررد  هدـش  ارجا  يرنه  یگنهرف و  ياه  همانرب  زا  يرایـسب  هب  تبـسنو  مینک  یم  رکف  امـش  دـننامه  زیناـم  زیزع  تسود  میراد .
ناناوج اهنت  هن  هک  ددرگ  رادروخرب  یتیباذجو  هبذاج  نانچ  زا  ام ،  يرنه  یگنهرف و  ياه  همانرب  هک  دـسرب  يزور  مینک  یم  وزرآو  میتسه 
اهوزرآ زا  نیا  دیامن . بذـج  بلج و  شدوخ  هب  زین  ار  یمالـسا  دالبو  اهروشک  ریاس  ناناوجو  ناناوجون  هکلب  نامدوخ  روشک  ناناوجونو 

هجوت نایاش  زین  هتکن  نیا  رکذ  هتبلا  مینیبب . ارنآ  ققحت  يزور  میراودیما  هک  تسا  یمالسا  ماظنو  مالسا  هب  نازوسلد  مهو  امـش  ام و  لامآو 
ساسحا نینچ  هکامـش  دننامه  یناناوج  رگا  یلو  تسین  مه  هداس  لهـس و  یلو  تسین  لاحم  هچ  رگا  يرما  نینچ  هب  نتفای  تسد  هک  تسا 

تیدجو و تمهو  دنوادخ  هب  لاکتاو  لکوت  اب  دنوشب  رنه  هصرع  دراو  دنوشب  ممصم  نالوئسم  هذخاؤمو  هبلاطم  رانک  رد  دنراد  یتیلوئسم 
نامدوخ هعماج  اهنت  هن  هک  دنیامن  هضرعو  دیلوت  یگنهرف  يرنه و  ياه  همانرب  دـنرداق  یغیلبتو  يرنهو  یلمع  نونف  يریگارف  زینو  راکتـشپ 

دادعتـسا و نیمز  ناریا  ناناوج  میتسه . ییاـه  هماـنرب  نینچ  دـهاش  یهاـگ  هکناـنچمه  دـهد  یم  رارق  ریثأـت  تحت  زینار  عماوج  ریاـس  هکلب 
ماگ یلاعتم  فادـها  يوس  هب  ادـخ  هب  لکوت  ابو  دـنرامگ  تمه  هکنیا  رب  طورـشم  دـنراد  ار  يرنهو  یگنهرف  فلتخم  راـثآ  قلخ  ییاـناوت 

هیکت اب  میناوت  یم  ام  دوبن ، یمک  لوحت  دروآ  دوجوب  شیامنو و ...  رنه  هصرعرد  ینیوآ  یضترم  دیس  دیهـش  دنمرنه  هک  یلوحت  دنرادرب .
رنه هصرعرد  يدایز  ياه  ینیوآ  دـیراد  رگیدـکی  اب  نامأوت  ار  دـهعتو  يدـنمدرد  ساسحا  هک  امـش  دـننامه  یناـناوجون  ياهدادعتـسا  رب 
نیب ـی و  ملع تا  ـــ قباسمرد هک  ــ نا ــ نچ ـ مه دو  ـ ـش ققح  ــ مهم م نیا  میراودـیما  هک  تسا  سفن  هب  ءاـکتاو  رواـب  مهم  میزادرپب . ... امنیـسو و
ياه هصرع  رد  يزوریپ  تیقفوم و  یـسرکربو  دـنراذگ  رـس  تشپ  ار  ایند  یملع  ياه  لوغ  دـنرداق  دـنا  هداد  ناشن  یناریا  ناـناوج  یللملا 
تمه دیاب  همه  تسین . یفاک  یلو  يرورضو  مزال  تسا  يراک  نالوئـسم  هذخاؤمو  تساوخزاب  ناوجون ، زیزع  تسود  دننز . هیکت  یناهج 

عویش و زاجم  ریغ  ياه  ملیف  دوشن  شخپ  یجراخ  ملیف  رگا  دش  دهاوخن  لح  لکـشم  نآ  شخپ  مدع  ای  یجراخ  ملیف  ياشامت  عنم  اب  مینک 
رگا یلو  تفر  دنهاوخ  اهنآ  يوسب  ناوج  لسن  راکدوخ  تروصب  دشاب  هتـشاد  ار  مزال  تیباذج  یناریا  ياه  ملیف  رگا  تفای . دهاوخ  جاور 
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نامرآ نیا  ققحت  يوسب  شیپ  سپ  دـش . دـنهاوخ  هدیـشک  زاجم  ریغ  ًانایحاو  یجراـخ  ياـه  ملیف  يوسب  دـشابن  رادروخرب  تیباذـج  نیازا 
هدنلاب ییامنیـسو  رنه  هک  يزور  يوزرآ  هب  دیما  ابو  ناوجونو  ناوج  لسن  رد  يدنمناوتو  يروابدوخ  سح  ءاقلاو  جـیورتو  غیلبتو  سدـقم 

... اءاش نا  میشاب . هتشاد  یناهج  حطسرد  حرطمو 

؟  دنکیمن غیلبت  ار  نآ  تیمها  امیسو  ادص  صوصخب  یگنهرف  نایلوتم  تسا  يرورض  دارفا  يارب  دیلقت  عجرم  نتشاد  رگا  ارچ  -1

هراشا

؟  دراد یمکح  هچ  دشاب  هتشادن  دیلقت  عجرم  یناملسم  کی  رگا  - 2

شسرپ

رگا - 2 دنکیمن ؟  غیلبت  ار  نآ  تیمها  امیسو  ادص  صوصخب  یگنهرف  نایلوتم  تسا  يرورـض  دارفا  يارب  دیلقت  عجرم  نتـشاد  رگا  ارچ  -1
؟  دراد یمکح  هچ  دشاب  هتشادن  دیلقت  عجرم  یناملسم  کی 

خساپ

هتفرگن تروص  هنیمز  نیا  رد  يراک  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  یلو  تفریذپ  روکذـم  هنیمز  رد  ار  یگنهرف  نایلوتم  هیحان  زا  روصق  دـیاب 
تاهبش و يوگخـساپ  زور  هنابـش  لوط  رد  تسا و  ماکحا  نینچمه  يداقتعا و  لئاسم  زا  يرایـسب  يوگخـساپ  فرعم  هکبـش  لاثم  باب  زا 

هراـشا مهم  رما  نیا  هب  یملع  ریغ  یملع و  اهتیـصخش ي  تبـسانم  هب  مه  رگید  ياـه  هکبـش  رد  تسا و  روکذـم  هـنیمز  رد  هدراو  تـالاؤس 
سانشراک نامه  دهتجم  نوچ  دنادیم  مزال  ار  دهتجم  زا  دیلقت  یمیلس  لقع  ره  تسا و  یلقع  ۀلأسم  کی  دیلقت  هلأسم  دننک .  یم  دنتشاد و 

لئاسم رد  لئان و  دـنمجرا  ماقم  نیا  هب  رمع  هیامرـس  نداد  تسد  زا  هفقو و  یب  شالت  اهلاس  زا  سپ  هک  تسا  نید  ماـکحا  یهقف و  لـئاسم 
لئاسم هچ  ناسنا و  یـصخش  لئاسم  هچ  یگدـنز  روما  زا  يرما  ره  رد  هک  دـنک  یم  مکح  سک  ره  لقع  تسا  رظن  بحاـص  نید  یهقف و 

میناملـسم و ام  هکنیا  مکح  هب  و  دوش .  هعجارم  رما  نآ  رد  رظن  بحاـص  هب  یحور  یمـسج و  لـئاسم  اـی  يداـم و  لـئاسم  هچ  یعاـمتجا و 
نیا یفرط  زا  تسه و  دندیـسر  یعرـش  غولب  هب  هک  یناسکو  نیفلکم  هجوتم  یـصاخ  بادآ  ماکحا و  مالـسا  سدقم  نید  رد  کش  نودـب 
رازبا مزاول و  نیا  هک  یناسک  زا  دیاب  اذل  تسین  رسیم  ناگمه  يارب  نآ  زا  هدافتسا  رازبا  مزاول و  تسین و  همه  رایتخار  فیلاکت د  ماکحا و 

 . تسا لقع  يرورض  نیا  تسا و  صـصختم  زا  يوریپ  نامه  دیلقت  درک  يوریپ  دنداد  ماجنا  مزال  راک  هنیمز  نیا  رد  دنراد و  رایتخا  رد  ار 
هک مینک  هعجارم  کینورتکلا  سدنهم  کی  یتح  ای  لاقب و  کی  هب  نامیحور  یمـسج و  ياهیتحاران  يارب  ام  هک  هداتفا  قافتا  لاح  هب  ات  ایا 

شدوخ صیخشت  قبط  رب  میدرک و  هعجارم  قذاح  کشزپ  هب  یمسج  یتحاران  يارب  رگاای  میوش و  مدرم  لقع و  هکحضم  تروص  نیا  رد 
رد میرادن و  یکـشزپ  ۀنیمز  رد  تاعالطا  ام  نوچ  یتشونن  ار  وراد  نالف  ای  یتشون  ار  وراد  نالف  هک  مینک  یم  لاؤس  ایآ  دـیچیپ  يا  هخـسن 
رد ام  مینک  یم  لمع  ار  شا  هخسن  وم  هبوم  دوش  لصاح  یمـسج  لماک  يدوبهب  میهاوخب  رگا  میوش و  یم  کشزپ  ضحم  میلـست  رما  نیا 
ام همذ  میراد  نیقی  میراد و  مه  يورخا  باذـع  میوش و  یم  ضیرم  یحور  رظن  زا  مینکن  لمع  ار  هخـسن  نالف  هک  میراد  نیقی  مه  لـئاسم 

هدرتسگ هداعلا  قوف  ینید  ماـکحا  میناد  یم  میرادـن و  ملع  تسا  وحن  هچ  هب  رادـقم و  هچ  هب  فیلاـکت  نیا  هکنیا  اـما  لوغـشم  یفیلاـکت  هب 
مینک ادیپ  نیقی  دیاب  اذل  تسین  اهنآ  مامت  مهف  هب  رداق  هک  دمهف  یم  تسین  دـهتجم  هک  سک  ره  هک  دراد  یناوارف  تایئزج  عورف و  تسا و 

زج یهار  چـیه  نیقی  نینچنیا  هب  یگدیـسر  يارب  میدرک و  لـمع  دـنوادخ  مارح  لـالح و  یهلا و  ماـکحا  اـب  هطباررد  دوـخ  هفیظو  هب  هـک 
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یم هداد و  ماجنا  ناسنا  هک  ار  یلامعا  رگا  دـنک  یم  مکح  لقع  نیارانب  سپ  تسا  دـیلقت  نامه  نیا  تسین و  یهیقف  یـسانشراک  زا  يوریپ 
رصقم تهج  نیارد  تسا و  لطاب  هنرگ  تسا و  تسرد  ناسنا  لامعا  دشاب  تسوا  زا  دیلقت  ناسنا  هفیظو  هک  يدهتجم  يوتف  اب  قباطم  دهد 

 . تسا

؟  تسیچ نآ  نارادفرط  و  کلومرام »  » ملیف هراب  رد  امش  رظن  - 1

شسرپ

؟  تسیچ نآ  نارادفرط  و  کلومرام »  » ملیف هراب  رد  امش  رظن  - 1

خساپ

 , تخانـش نودـب  هناضرغم و  یخرب  تسا  توافتم  نآ  زا  دارفا  تشادرب  هک  لیلد  نیا  هب  تسین . تبثم  ملیف  نیا  هب  تبـسن  هدـنب  رظن  ج 1 -
زا تیناحور  هب  تبسن  ییاهیراجنهان  تمرح و  کته  دهاش  نتشاذگ »  شیامن  هب  ملیف «  نارکا  زا  دعب  هکنیا  امک  دننک  یم  یسررب  ار  ملیف 

ملیف و یفنم  مسا  هب  هجوت  اب  نآرب و  مکاح  وج  ملیف و  رد  هتفرگ  تروص  تائاقلا  زا  رثأتم  هناحول  هداـس  يا  هدـع  میدوب و  دارفا  نیا  فرط 
کته نیاربانب  دوش ,  داـجیا  یتسـس  ناـشداقتعا  رد  تسا  نکمم  دوش .  یم  بوسحم  تیناـحور  ماـقم  هب  نیهوت  یعون  هک  مسا  نیا  ءاـقلا 

هبلط يارب  تیناحور  سابل  ندیـشوپ  سفن  هک  یلاح  رد  دوشیم , بوسحم  یغیلبت  دـض  یمادـقا  لکـش  ره  رد  تیناـحور  ساـبل  هب  تمرح 
ص 211 ج 16 ,  رون ,  هفیحص  ص 180 3- ج 4 ,  رون ,  هفیحص  دیمع 2- گنهرف  -1 عبانم :  تسا .  نید  غیلبت  یعون  ینید  مولع 

؟  تسا مزال  یتامادقا  هچ  اهنآ  عفر  يارب  تسیچ و  دراد , دوجو  امیس  ادص و  هب  تبسن  هک  یتاداقتنا  هرابرد ء  امش  رظن 

شسرپ

؟  تسا مزال  یتامادقا  هچ  اهنآ  عفر  يارب  تسیچ و  دراد , دوجو  امیس  ادص و  هب  تبسن  هک  یتاداقتنا  هرابرد ء  امش  رظن 

خساپ

مهم شقن  هناسر و  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  اما  دشاب , یمن  صقن  بیع و  زا  یلاخ  اه  هاگتسد  ریاس  دننام  مه  امیس  ادص و  درکراک  املـسم "
رد بالقنا  زا  دـعب  اصوصخ " یلم  هناسر  نیا  هک  ینیگنـس  فیاظو  هعماج و  ياـه  شرگن  دـیاقع و  یمومع ,  راـکفا  رب  نآ  راذـگریثئات  و 

هدـهع رب  یگنهرف  مجاهت  اـب  هلباـقم  يولهپ و  دـساف  گـنهرف  ندودز  هعماـج و  رد  یهلا  یمالـسا و  ياـه  شزرا  تیبثت  شرتسگ و  تهج 
دشاب یمالسا  تموکح  هدنبیز  هک  يدح  رد  مه  نآ  نآ ,  ياه  همانرب  یمک  یفیک و  دوبهب  هناسر و  نیا  تالضعم  تالکشم و  عفر  دراد ,

مان امـش  هک  یتاداقتنا  دروم  رد  اما  دـشاب . یم  رادروخرب  ییازـسب  تیولوا  زا  درب  مان  يزاس  ناسنا  هاگـشناد  کـی  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتب  و 
هدننیب دارفا  هب  طوبرم  مه  یشخب  دشاب و  یم  نآ  ياهدرکراک  حالصا  امیس و  ادص و  هب  طوبرم  اهنیا  زا  یـشخب  هک  تفگ  ناوت  یم  دیدرب 

یم هرادا  هناگ  هس  ياوق  كرتشم  رظن  ریز  اه  هناسر  نیا  هک  ماما  نامز  رد  مه  هک  تفگ  دـیاب  لوا  دروم  رد  اما  دـشاب . یم  نآ  نیبطاخم  و 
نامزاس رب  هوق  هس  ناگدنیامن  زا  بکرم  ییاروش  دـشاب و  یم  يربهر  مظعم  ماقم  اب  نآ  سیئر  لزع  بصن و  هک  لاح  نامز  رد  هچ  دـش و 

یشخبدوبهب تهج  رد  يددعتم  تارکذت  هتشاد ,  هناسر  نیا  ياه  همانرب  زا  یخرب  هب  يدایز  تاداقتنا  ناراوگرزب  نیا  دوخ  دنراد , تراظن 
عفر يارب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تالکـشم  زونه  دـشاب , یم  یـسررب  لباق  دوخ  ياـج  رد  هک  ددـعتم  یلماوع  تهج  هب  یلو  دـنا  هداد  نا 
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دهعتم نادنمرنه  زا  هدافتسا  امیـس و  ادص و  رد  اه  همانرب  دارفا و  شنیزگ  رب  قیقد  تراظن  - 1 دیامن : یم  بولطم  لیذ  تامادقا  ماجنا  اهنآ 
ادـص و نورد  هب  هتـسباو  دارفا  ذوفن  زا  يریگولج  نویزیولت و  ویدار و  زا  حالـصا  لـباقریغ  فرحنم و  دارفا  نتـشاذگرانک  - 2 یبالقنا .  و 
نازاس و ملیف  رب  قیقد  تراظن  دهعتم و  ناسانـشراک  نیـصصختم و  زا  هدافتـسا  اب  نویزیولت  ویدار و  شخپ  رب  هبناج  همه  تراظن  - 3 امیس .

هاگشناد ناونع  هب  امیس  ادص و  - 5 یمالـسا .  ياه  شزرا  یفانم  ای  زیمآ  نیهوت  بلاطم  شخپ  نالوئوسم  اب  دروخرب  - 4 اه . ملیف  ياوتحم 
لمجت گنهرف  طسب  مالـسا و  نییآ  اب  تقباطم  نودـب  یجراخ  ياه  هماـنرب  دـیلقت  زا  دـیاب  یمالـسا  ياـه  شزرا  جـیورت  زکرم  یمومع و 

ادـص و رد  هک  یتالکـشم  هب  هجوت  اب  لاح  دروآ . مهارف  ار  هعماج  تیادـه  هنیمز  هتـشادرب و  تسد  دوخ , ياه  هماـنرب  هیهت  رد  ییارگ و ...
دیاب زین  نابطاخم  ناگدننیب و  دشابن  لح  لباق  تدـم  هاتوک  رد  لئاسم  نیا  دـیاش  یلیلد  ره  هب  دراد و  دوجو  نآ  ياه  همانرب  یخرب  امیس و 

یم شخپ  امیس  ادص و  زا  هک  یجراخ  ياه  لایرس  ای  اه  ملیف  زا  یخرب  دنچ  ره  " الوا : دنیامن : تیاعر  هتشاد و  رظن  دم  ار  تاکن  يرـسکی 
نآ دیاب  دشاب  هتشاد  لابند  هب  يا  هدسفم  ناگدننیب  یخرب  يارب  رگا  یلو  درب  مان  اهنآ  يارب  يا  هسفن  یف  لکشم  ناوتن  یعرـش  رظن  زا  دوش 

یمن نآ  تیعورشم  رب  لیلد  هجو  چیه  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  زا  همانرب  نآ  شخپ  فرـص  دیامن و  بانتجا  اهنآ  زا  درف 
 , نوگانوگ ياه  تراهم  اه و  صـصخت  بسک  رد  ار  دهعتم  یبالقنا و  ياهورین  هفیظو  صئاقن  تالکـشم و  لیبق  نیا  دوجو  " ایناث : دوش .
هب هجوت  اب  " اثلاث : ددرگ . یمزاب  دهعتم  نیـصصختم  یناسنا و  يورین  دوبمک  هب  اه  یئاسران  نیا  لماوع  زا  يا  هراپ  اریز  دیامن  یم  فعاضم 

يارب ینوریب  لرتـنک  عناـم و  چـیه  کـیدزن  رایـسب  يا  هدـنیآ  رد  هک  يدـح  هب  هتفرـشیپ  يروآ  نف  تاـطابترا و  قیرط  زا  یگنهرف  مجاـهت 
نامیا تیوقت  هانگ ,  هب  ندش  هدولآ  فارحنا و  زا  ندنامرود  يارب  هار  نیرت  نئمطم  تشاد ,  دهاوخن  دوجو  مومسم  جاوما  نیا  هب  یبایتسد 

یمن امیس  ادص و  ياه  همانرب  یخرب  تالکـشم  هدننک  هیجوت  هجو  چیه  هب  عوضوم  نیا  هتبلا  هک  دشاب  یم  ینورد )  لرتنک   ) یهلا ياوقت  و 
. دشاب یم  تیمها  زئاح  نابطاخم  دروم  رد  یلو  دشاب 

؟ درادن (( رون  )) هروس هیآ 19  اب  یتافانم  ، تاعوبطم رد  تکلمم  رد  دوجوم  ياهداسف  نتفگ  نتشون و  ایآ 

شسرپ

؟ درادن (( رون  )) هروس هیآ 19  اب  یتافانم  ، تاعوبطم رد  تکلمم  رد  دوجوم  ياهداسف  نتفگ  نتشون و  ایآ 

خساپ

هب همانزور  ماع و  روط  هب  تاعوبطم  شقن  تاعوبطم : تیمها  . 1 دشاب : اشگهار  دوجوم ، تاماهبا  ندودز  رد  دناوتیم  ریز  تاکن  هب  هجوت 
یهاگآ جاور  یمومع و  جازم  باتزاب  همانزور ، ًالوصا ، هک  ارچ  تسا : مهم  رایـسب  یمومع  راکفا  ریونت  یـسایس و  یگدنز  رد  صاخ  روط 
همانزور یلک ، روط  هب  دـنداهن . یـسارکومد ] « ] مراهچ نکر   » نآ رب  هک  دوب  تاعوبطم  یـسایس  تیمها  نداد  ناـشن  يارب  تسا . مدرم  نیب 
نینچمه دـنریگیم . رارق  ناهج  روشک و  يراج  ياهدادـخر  ناـیرج  رد  دـنباییم و  رد  ار  اـهتیعقاو  نآ  هلیـسو  هب  مدرم  هک  تسا  یعبنم 

دوبهب يارب  ییاهداهنـشیپ  اهداقتنا و  نادنورهـش ، تارظن  ساکعنا  اب  هدرک و  ظفح  ار  مدرم  اب  سامت  دننکیم  رداق  ار  تموکح  اههمانزور 
تاساسحا دنـشوکیم  هکلب  دننارذگیم  یفاص  زا  ار  یمومع  ياهتیاکـش  اهنت  هن  اههمانزور ، هژیو  هب  تاعوبطم و  هتبلا  دنهد . هئارا  روما 

تـسا مزال  یمومع ، راکفا  يریگلکـش  رد  اهنآ  مهم  شقن  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـننک . سکعنم  دـنمهفیم ، هک  روط  نآ  ار  مدرم  تایرظن  و 
راـصحنا هب  يداـصتقا و )... یـسایس ،  ) تردـق ناـبحاص  وجدوس و  صاخـشا  ار  یتاـغیلبت ) طاـبترا و   ) یعمج هناـسر  نیا  اـت  دوشب  تبقارم 

یمدرم ياـهتموکح  تیقفوم  يارب  فرط  یب  دازآ و  تاـعوبطم  هک  دراد  دوجو  زین  قفاوم  رظن  نیا  یلک ، روـط  هب  دـنرواین . رد  شیوـخ 
رد هنافسأتم  اما  دنک ، اناوت  ملاس ، یتواضق  یبایزرا و  هب  ار  نادنورهـش  ات  دوش  هئارا  یتسرد  هب  دیاب  اهریخ  هک  تسنآ  مهم  تسا ، يرورض 
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هن داقتنا  . 2 دناهتسباو . ناگدنهد  یهگآ  عفانم  هب  رایسب  اریز  تسا  هدشن  هئارا  یصخشم  راک  هار  بولطم ، فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  لمع 
ددـص رد  هراوـمه  هـک  دنتـسه  تاـعوبطم  زا  هتــسد  نآ  هدـنزاس ، دـیفم و  ياـههمانزور  تاـعوبطم و  دـش ، هراـشا  هـک  روطناـمه  ماـقتنا :

یسررب دقن و  رد  هدوب و  مدرم  یلوصا  ياههاگدید  هدننک  سکعنم  نادنورهش و  نیرتفیعض  یّقرت  نابدرن  مدرم و  هب  فاّفـش  یناسرعالطا 
هب هناسانـش  بیـسآ  هاگن  اب  میهاوخب  رگا  اما  دنزرون . غیرد  یـششوک  چیه  زا  یبزح ، یهورگ و  تالیامت  نودب  تردـق  نابحاص  درکلمع 
زین دننکیم و  داجیا  اهنآ  رد  هک  یفیرحت  اب  اهربخ و  ساکعنا  هویـش  اب  نانآ  زا  یخرب  هک  دید  میهاوخ  مینک ، هاگن  اههمانزور  تاعوبطم و 

مومع عفن  هب  هن   ) یمومع راکفا  رب  يراذـگ  ذوفن  يارب  شالت  رد  یـسایس ، فلتخم  ياـههورگ  ياهتسایـس  اهدادـخر و  هراـبرد  ثحب  اـب 
گنج يزاسهعیاش و  لکش  رد  هلمج  زا  فلتخم  لاکشا  رد  تسا  نکمم  يدنیارف ، نینچ  دنتـسه . یهورگ ) یبزح و  عفانم  تهج  رد  هکلب 

تّیـصخش زیتسرپ و  نتخاس  راد  هکل  یمومع ، دامتعا  بیرخت  یـصخش ، ياهباسح  هیفـصت  ییوج ، ماقتنا  هزیگنا  اب  هدنهد و  رازآ  یناور 
تسا نکمم  نآ ، قیقد  لرتنک  مدع  اب  هک  دبای  قّقحت  یساسا  لیاسم  زا  یمومع  راکفا  نتخاس  فرحنم  و  یقوقح ) یقیقح و   ) گرزب دارفا 

دیآیم و رامش  هب  راجنهبان  یتکرح  اهتموکح ، همه  رد  يدنور  نینچ  هتبلا  دماجنایب . یّلم  قافو  تینما و  نتفر  نیب  زا  ای  ندش  لزلزتم  هب 
هک درک  هجوـت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  راتـشون و :... راـتفگ ، نیب  تواـفت  مدـع  . 3 دوشیم . ناـنآ  اـب  دروخرب  بجوم  یتح  طیارـش  یـضعب  رد 

دناوتیم ناسنا  هکنیا  هچ  دنتـسه . نایب  زا  یقیداصم  همه  تنرتنیا و ... رتائت  ملیف ، زین  اـسیون و  ياـههناسر  باـتک و  تاـعوبطم ، ینارنخس ،
اب درادن  قح  یـسک  رگا  نیاربانب ، تاکرح . مئالع و  نتـشون و  هلیـسو  هب  مه  و  دـنک ، حرطم  راتفگ  نابز و  هلیـسو  هب  مه  ار  شیوخ  راکفا 

، ساسا نیا  رب  دـهد . ماجنا  ار  یلامعا  نینچ  درادـن  قح  مه  ملیف و ... سکع ، ملق ، اب  دـنزب ، تمهت  اـی  دـیوگ  ازـسان  يرگید  هب  دوخ  ناـبز 
و تسا ، نینچ  زین  شنتشون  تسا  مارح  عونمم و  نوناق  عرش و  رد  شنتفگ  هچ  ره  درادن و  یقرف  نوناق  ماکحا و  تهج  زا  راتفگ  اب  راتشون 

يرایـسب لثم  ام  روشک  رد  اما  تسا . نانچ  زین  شنتـشون  رکنم ـ  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دراوم  لثم  تسا ـ  بجاو  مزال و  شنتفگ  هچ  ره 
هاـگداد رد  یتاـعوبطم  نـیفلختم  هـک  يروـط  هـب  دــنداد  رارق  ياهژیو  نیناوـق  اـههمانزور  تاـعوبطم و  يارب  ناـهج ، دازآ  ياـهروشک  زا 

، نوناـق هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تالیهـست ، نیا  همه  دـنوشیم . همکاـحم  ياهژیو  تالیهـست  اـب  هفـصنم و  تـئیه  روـضح  اـب  تاـعوبطم و 
دیاب زین  تاعوبطم  دـیارج و  بابرا  نیارباـنب  دـنکیم . تیاـمح  نآ  زا  هدرک و  یباـیزرا  یمومع  حـلاصم  عفاـنم و  ریـسم  رد  ار  تاـعوبطم 
نتفگ نتـشون و  هک ، میریگیم  هجیتن  هدـش ، دای  ثحابم  هب  هجوت  اـب  دنـشاب . مدرم  ياههاگدـید  حـلاصم و  عفاـنم و  يارب  یبوخ  ناـنابهگن 

رد روـشک  تالکـشم  یـسررب  دـقن و  دوـخ و  رظن  دروـم  بلاـطم  ندرک  گرزب  کـچوک و  اـی  روسناـس  روـشک و  رد  دوـجوم  ياـهداسف 
لزلزتم یمالسا و  ماظن  فیعضت  رکنم و  ءاشحف و  داسف ، هعاشا  دصق  اب  يراتشون  ياههناسر  رد  هژیو  هب  یمومع و  ياههناسر  اهینارنخس ،

عیـشت نا  نّوبحی  نیذلا  نا  }A هفیرـش هیآ  زراب  قیداصم  زا  اـسب  هچ  یّلم ، قاـفو  تدـحو و  تینما ، ندرب  نیب  زا  مدرم و  تاداـقتعا  ندرک 
يارب مالسا  هک  تسا  نیا  هجوت ، لباق  هتکن  تسا . هریبک  ناهانگ  قیداصم  زا  دیآ و  رامش  هب  ، A{ میلا باذع  مهل  اونمآ  نیذلا  یف  هشحافلا 
تینما . 4 ییوربآ ، یتیثیح و  تینما  . 3 یلام ، تینما  . 2، یناج تینما  . 1 تسا : هتخانش  تیمسر  هب  ار  هناگراهچ  ياهتینما  نامیا ، اب  هعماج 

ياهتینما هب  نینچنیا  دوخ  نانخس  زا  یکی  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  نارگید .) هب  نظ  ءوس  زا  یهن   ) نارگید نهذ  رکف و  رد  ناسنا  تیـصخش 
، نوخ هب  زواجت  دنوادخ ، M{}H نّظلا ءوس  هب  ّنظی  نا  هضرع و  هلا و  همد و  ملسملا  یلع  مّرح  هللا  ّنا  }H تسا : هدومرف  هراشا  هناگراهچ ،

رکف نهذ و  رد  یتح  دوش و  نامگدب  ناملـسم  درف  کی  هب  یـسک  هک  تسا  هدادن  هزاجا  زگره  هدومن و  مارح  ار  ناناملـسم  يوربآ  لام و 
تیعـضو یحاّرط  نآ و  ناـمرد  دوـجوم و  تیعـضو  یـسانشبیسآ  روـظنم  هب  لـیاسم  نیا  حرط  یلو   M{ دـهدب اوران  تبـسن  وا  هب  دوخ ،

دوبهب روشک و  هعـسوت  دشر و  میقتـسم و  طارـص  هب  یبایتسد  روظنم  هب  یعامتجا  دسافم  یفاکـش  دبلاک  یموتانآ و  ینامرآ و  بولطم و 
دنراد تسود  هک  یناسک  دیامرفیم ، هیآ  نیا  اریز  درادن ، هیآ  اب  یتافانم  بسانم ، لوقعم و  ياهشور  زا  هدافتـسا  اب  نادنورهـش  تیعـضو 

اهنت هن  یقطنم ، هدـننک  داقتنا  هک  یلاح  رد  دـش  دـنهاوخ  رادروخرب  كاندرد  باذـع  زا  دـبای  شرتسگ  نانمؤم  نایم  رد  تارکنم  ءاشحف و 
نداد ناشن  نآ و  زا  داقتنا  اب  هک  دنکیم  یعس  هکلب  دبای  شرتسگ  یمالسا ، هعماج  نانمؤم و  نایم  رد  تارکنم  ءاشحف و  هک  درادن  تسود 
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هب (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  هماندهع  رد  تهج  نیمه  هب  دـنکیم . يریگولج  نآ  هعاشا  زا  نآ ، لح  هار  هئارا  ءاشحف و  داسف و  ياههنوگ 
تیعـضو ياهیتساک  حیحـص ، ياهشور  لوصا و  زا  هدافتـسا  اب  هک  دنـشاب  یناسک  دیاب  وت  هب  دارفا  نیرتکیدزن  : » میناوخ یم  رتشا  کلام 

دنیامنیم دقن  رتهب  ار  دوجوم 

؟ تسامنیس نیرت  بیجن  ناریا  يامنیس   ، راد هلاسم  ياه  ملیف  یخرب  دوجو  هب  هجوت  اب  ایآ 

شسرپ

؟ تسامنیس نیرت  بیجن  ناریا  يامنیس   ، راد هلاسم  ياه  ملیف  یخرب  دوجو  هب  هجوت  اب  ایآ 

خساپ

، اـهرواب تاداـقتعا ، هب  هجوت  اـب  ار  لـئاسم  اـم  راـب  کـی  تسیرگن . ناوتیم  تهج  ود  زا  لـئاسم  هب  هک  مینک  ضرع  دـیاب  امـش  خـساپ  رد 
اب لئاسم  هب  یهاگ  اما  میهدیم . رارق  رظن  دـم  تسا  یمالـسا  یماظن  ياراد  هک  یمالـسا  هعماج  کی  ناونع  هب  دوخ  ياهراجنه  اهشزرا و 

يارب هچنآ  تسا ، یلم  هاگن  هک  لوا  هاگن  رد  دـشاب . یناهج  ای  ياهراق و  ياهقطنم ، تسا  نکمم  یّلمارف  هاـگن  نیا  میرگنیم  رتارف  یهاـگن 
لآهدـیا و هطقن  دـشابیم  حرطم  كالم  رایعم و  ناونع  هب  دـهدیم  لیکـشت  ناملـسم  ار  نآ  تیرثکا  هک  نیمزناریا  ناـنکاس  ناونع  هب  اـم 

ابلاغ هراومه  رگا  روشک  یـسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، یگنهرف ، لئاسم  هسیاقم  میراد . راظتنا  ینید  ياهوگلا  ساسارب  هک  تسا  یناـمرآ 
یعامتجا و لئاسم  ریغتم  رتسب  لیلد  هب  هلـصاف  نیا  میراد . يرایـسب  هلـصاف  لآهدیا  هطقن  اب  هک  تخاس  دـهاوخ  نومنهر  هجیتن  نیا  هب  ار  ام 

يوگلا نآ  هب  ار  ام  اهنآ  تراظن  ارجا و  اههمانرب ، هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  هچنآ  هاگدـید  نیا  زا  تسا . ناـسون  لاـح  رد  هشیمه  یناـسنا 
هب رصحنم  طقف  ینامرآ  هلصاف  نیا  تسین . رادروخرب  یشخبتیاضر  عضو  زا  ام  يامنیـس  هاگدید  نیا  زا  املـسم  دزاس . رتکیدزن  لآهدیا 

رظن هب  يرورض  هچنآ  سپ  دراد . هلصاف  لآهدیا  هطقن  نآ  اب  ام  دجاسم  یتح  هاگشناد و  هسردم ، هرادا ، لزنم ، رازاب ، نابایخ ، تسین ؛ امنیس 
عطق ام  یّلمارف ، رظنم  زا  ینعی  مود  هاگدید  رد  میشاب . ینامرآ  يوگلا  هب  یبایتسد  يارب  روما  حالـصا  ریـسم  رد  ام  هک  تسا  نیا  دسریم 

رد ینامرآ  ياهوگلا  توافت  لیلد  هب  هک  دـسر  رظن  هب  نینچ  دـیاش  هتبلا  مینکیم . سایق  نیریاس  اب  ار  دوخ  شیوخ  ینامرآ  يوگلا  زا  رظن 
ای دراد و  قفاوت  نآ  رـس  رب  ناهج  لک  رد  زورما  رـشب  هک  میریگب  رظن  رد  ار  یلقادـح  کی  ام  رگا  اما  تسا . اـجبان  ساـیق  نیا  یلم ، حـطس 
هک مینک  ضرع  دیاب  امنیـس  دروم  رد  میبای . تسد  یناهج  ینامرآ  يوگلا  کی  هب  میناوتیم  ام  دندقتعم ، نادـب  ناهج  مدرم  تیرثکا  لقاال 

تروص نیا  رد  دـننادیم . مزال  ار  نآ  تیرثکا  مکتسد  دـشابن ، یناهج  هعماج  عامجا  دروم  رگا  یمومع  تفع  یقالخا و  لئاسم  تیاعر 
هاگن کی  رد  هتبلا  دیآیمن . رظن  هب  فازگ  نادنچ  تسا  ناهج  رد  امنیـس  نیرتبیجن  ناریا  يامنیـس  هک  نیا  رب  ینبم  یمتاخ  ياقآ  ياعدا 

هظحـالم اـم  ار  ملیف  نیا  هتبلا  « ) طـخیب ذـغاک   » دـننام صاـخ  یملیف  هب  اـضرف  یئزج  هاـگن  اـب  هنرگو  ناریا  يامنیـس  تـالوصحم  هب  یلک 
یمالـسا و ياهفیظو  ناونع  هب  هچنآ  هک  مینکیم  رارکت  اددجم  نایاپ  رد  دـشاب . ساسا  هیاپیب و  اسب  هچ  اعدا  نیا  امـش ، رظن  زا  میاهدرکن )
رد هعماج  شیوخ و  حالصا  ریـسم  رد  هدنیآ  هب  دیما  اب  هک  تسا  نیا  دنکیم  ینیگنـس  ام  نادنورهـش  داحآ  نیلوؤسم و  همه  هدهع  رب  یلم 

(ع) بیعـش ترـضح  نابز  زا  نآرق  هک  هنوگنامه  میزاس . رتکیدزن  ینامرآ  هطقن  اب  ار  دوخ  هلـصاف  اـت  مینک  تکرح  فلتخم  ياـههنیمز 
هیلع هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتسا و  ام  حالصالا  الا  دیرا  نا  }H دندرک رارکت  شیوخ  همانتیصو  رد  (ع ) نیـسحلاهّللادبعابا دنکیم و  لقن 

لکوت وا  رب  تسین . ادـخ  يرای  هب  زج  نم  قیفوت  مرادـن و  مناوتب  هک  اجنآ  اـت  هعماـج  حالـصا  زج  يدـصق  نم  M{}H بینا هیلا  تلکوـت و 
.M{ مدرگیم زاب  وا  يوس  هب  ماهدرک و 
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هانگ هب  میمصت  دنوش و  یم  بارخ  ناوج  يا  هدع  هجیتن  رد  دنک و  یم  شخپ  هدننز  تشز و  ياه  ملیف  دودعم , ءهدع  کی  رطاخ  هب  امیـس  ادص و  ارچ 
؟ دنریگ یم 

شسرپ

دنوش و یم  بارخ  ناوج  يا  هدع  هجیتن  رد  دـنک و  یم  شخپ  هدـننز  تشز و  ياه  ملیف  دودـعم , ءهدـع  کی  رطاخ  هب  امیـس  ادـص و  ارچ 
؟ دنریگ یم  هانگ  هب  میمصت 

خساپ

دنناوتب یناریا  نادنمرنه  میراودیما   . تسا دراو  امـش  ضارتعا  هدش و  هداد  رکذت  شخب ,  نایز  هاگ  دـیفم و  ریغ  ياه  ملیف  شخپ  دروم  رد 
هتـشاد یمرگرـس  تغارف ,  تاقوا  رد  ناوج  لسن  ات  دـننک   , فرحنم هاگ  هدـیاف و  نودـب  یجراخ و  ياه  ملیف  نیزگیاج  ار  دوخ  ياه  ملیف 

یم امـش  دوش , یم  نییعت  بالقنا  مظعم  ربهر  يوس  زا  امیـس  ادص و  تسایر  هک  اج  نآ  زا  ددرگ . زاین  یب  یجراخ  ياه  همانرب  زا  دـشاب و 
. دیسیونب نارهت  رد  يربهر  ماقم  رتفد  هب  يا  هییاوکش  دیناوت 

دینک یمن  ضارتعا  امیـس  ادص و  هب  ارچ  دهد . یم  ناشن  هناخ  رد  نادرم  هب  ار  نانز  يرترب  هک  دوش  یم  شخپ  ییاه  ملیف  نویزیولت  رد  تسا  یتدم 
؟ دننک یم  هابت  ار  يا  هدع  یگدنز  ناشتشز  راک  نیا  اب  هک 

شسرپ

ضارتعا امیـس  ادـص و  هب  ارچ  دـهد . یم  ناشن  هناخ  رد  نادرم  هب  ار  نانز  يرترب  هک  دوش  یم  شخپ  ییاه  ملیف  نویزیولت  رد  تسا  یتدـم 
؟ دننک یم  هابت  ار  يا  هدع  یگدنز  ناشتشز  راک  نیا  اب  هک  دینک  یمن 

خساپ

یم يور  هدایز  ًالومعم  دـنهد , اهب  نز  هب  دـنهاوخب  تقو  ره  تسا و  زیمآ  هغلابم  ًالومعم  دوش , یم  شخپ  نویزیولت  رد  هک  اـه  ملیف  یخرب 
دنوش یم  تحاران  یلیخ  نانز  هک  يروط  هب  دننک , یم  يور  هدایز  هغلابم و  دنریگب , بیع  نانز  زا  دنهاوخ  یم  یتقو  فرط  نآ  زا  دننک و 
شنک نیا  دهد . یم  ناشن  ار  وا  قلطم  يرترب  دهدب , تیـصخش  رابتعا و  نز  هب  دهاوخ  یم  نویزیولت  یتقو  هنافـسأتم  دننک . یم  ضارتعا  و 

تالکـشم اه و  يدـب  اه و  یبوخ  نداد  ناشن  رد  يور  هدایز  هک  دراد , دوجو  نویزیولت  ياه  همانربرد  هک  تسا  یمومع  لاکـشا  رطاخ  هب 
هنایم یـشزومآ ,  ياه  همانرب  اه و  ملیف  شیامن  رادرک و  راتفگ و  رد  هراومه  دـیاب  هکلب  درک , طـیرفت  طارفا و  دـیابن  هک  یلاـح  رد  تسا , 

تـساوخ هک  عوـضوم  نیا  میراودـیما  تشاد .  دـهاوخ  مدرم  رد  يرتـهب  رثا  هک  تسا  تروـص  نیا  رد  میریگ .  راـک  هب  ار  تلادـعو  يور 
. دوب دهاوخ  زاسراک  دیسیونب , يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  هب  ار  امیس  ادص و  زا  داقتنا  رگا  ددرگ . یلمع  تسا ,  یمومع 

؟ دنوش یم  رهاظ  اه  همانزور  تالجمرد و  یبسانمان  عضو  اب  اه  مناخ  اج  نآ  اج و  نیا  رد  رگید  فرط  زا  دـینک و  تیاعر  ار  باجح  دـنیوگ  یم  ارچ 
 . منک یم  لمع  سکعرب  هکلب  مریگ ,  یمن  رارق  ریثأت  تحت  نم  هتبلا  درادن . یناوخ  مه  مه  اب  ًالصا  اه  نیا 

شسرپ
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رهاظ اه  همانزور  تالجمرد و  یبسانمان  عضو  اب  اه  مناخ  اج  نآ  اج و  نیا  رد  رگید  فرط  زا  دـینک و  تیاعر  ار  باـجح  دـنیوگ  یم  ارچ 
 . منک یم  لمع  سکعرب  هکلب  مریگ ,  یمن  رارق  ریثأت  تحت  نم  هتبلا  درادن . یناوخ  مه  مه  اب  ًالصا  اه  نیا  دنوش ؟ یم 

خساپ

ریواصت ریثأت  تحت  هک  مییاتس  یمار  امش  لماک  لقتسم و  تیصخش  مییاتس .  یم  ار  امش  یمالسا  یناسنا و  نوئـش  ظفح  باجح و  تیاعر 
هیـصوت اه و  هتفگ  فالخرب  هک  میراد  لوبق  مهام  تسیچ .  تاـغیلبت  ریواـصت و  هنوگ  نیا  تشپ  رد  دـیناد  یم  دریگ و  یمن  رارق  یتاـغیلبت 

ياه هدافتـسا  هدـنبیرف  ياهریوصت  زا  نز و  زا  اه  هناسر  رگیدو  نویزیولت  تاعوبطم و  ناراکردـنا  تسد  دـنراد , ماظن  نالوئـسم  هک  ییاه 
یناوخ مه  ًالـصا  اهنیا  دـیا  هتفگ  هک  روط  نامه  دـنرب . یم  لاؤس  ریز  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  دوخ  راـک  نیا  اـب  دـننک و  یم  عورـشمان 

سک چیه  دوش و  یم  لمع  اه  هتفگ  فالخرب  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  ناشیاربو  دوش  یم  ملاس  یبهذم و  دارفا  ینیبدب  ثعاب  درادن و 
هب زور  هلکب  دـنریگ , یمن  رارق  ریثأت  تحت  امـش  دـننامه  هاگآ  دارفا  یخرب  هک  تسا  یتقوشوخ  ياج  لاح  ره  هب  دریگ . یمن  ار  نآ  يولج 
رد ار  امـش  دنوادخ  دنهد . یم  قفو  رتشیب  يونعم  ياه  شزرا  اب  ار  شیوخ  رادرک  راتفر و  یگنهرف ,  دـض  ياه  هنحـص  نیا  ندـید  اب  زور 

. درادبرادیاپ هار  نیا 

؟ تسیچ امنیس و ... وئدیو ، هراوهام ، هب  عجار  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ امنیس و ... وئدیو ، هراوهام ، هب  عجار  مالسا  رظن 

خساپ

یتحار یگدنز  دیازفایب و  رشب  تامولعم  حطس  رب  دناوتیم  لئاسو  نیا  اریز  درادن ، یتفلاخم  یکیژولونکت  یتعنـص و  ياههدیدپ  اب  مالـسا 
لئاسو نیا  زا  حیحـصان  هدافتـسا  دنکیم ، تفلاخم  نآ  اب  مالـسا  هک  هچ  نآ  دـنک . رتمک  ار  یگدـنز  تالکـشم  دـنک و  مهارف  ناشیارب  ار 

زا ثعاب  نردم ، هتفرـشیپ و  لئاسو  نیا  رگا  دـشابیم . فلاخم  نارگید  تمحازم  اب  نینچ  مه  تسا . فلاخم  قالخا  داسف  اب  مالـسا  تسا .
نآرق تسین . زایج  اهنآ  زا  هدافتسا  دشاب ، تسا  میقتـسم  طارـص  نامه  هک  تیدوبع  ریـسم  زا  ناسنا  ندرک  جراخ  اوقت و  هیحور  نتفر  نیب 

ره یلـصا  طخ  تیدوبع ، مسر  هار و  دیاب  ( 1" .) میقتسم طارـص  اذه  هودبعاف  مکبر  یبر و  هللا  نا  : " دنکیم لقن  یـسیع  ترـضح  لوق  زا 
ص ج3 ، هعیـشلا ، لئاسو   - 1 اهتشونیپ : درک . يرود  نآ  زا  دـیاب  دـنکیم ، فرحنم  طـخ  نیا  زا  ار  ناـسنا  هک  هچ  ره  دـشاب و  یناـسنا 

ص 300. ، 299

؟ دراد يرگید  دروآ  هر  یباجح  یب  جاور  داسف و  زج  هب  لک " ریدم   " دننام یملیف  شخپ  ایآ 

شسرپ

؟ دراد يرگید  دروآ  هر  یباجح  یب  جاور  داسف و  زج  هب  لک " ریدم   " دننام یملیف  شخپ  ایآ 

خساپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 974 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ۀطقن تسا . رادروخرب  تّوق  فعـض و  طاقن  زا  رگید  ياه  ملیف  دننام  دوش ، شخپ  امیـس  زا  تسا و  يروس  روشک  هتخاس  هک  روکذم  ملیف 
دننام تسا ، هتشاد  زین  یتّوق  ۀطقن  ًاعطق  یلو  هدش ، رکذ  همان  رد  هک  تسا  اه  مناخ  ظیلغ  شیارآ  ناوناب و  یمالسا  ششوپ  مدع  نآ  فعض 

رد تیعطاق  هب  هجوت  اـه و  هرادا  رد  يزاـب  یتراـپ  اـی  طـباوض و  ياـج  هب  طـباور  تیمکاـح  يرادا ، ماـظن  داـسف  زا  يا  هشوگ  نداد  ناـشن 
فاصنا زا  میریگب ، هدیدان  ار  تّوق  طاقن  میزادرپب و  نآ  فعـض  طاقن  هب  اهنت  رگا  دسر  یم  رظن  هب  هریغ . قفوم و  ریدـم  یفرعم  تیریدـم ،

ج 2، تائاتفتسا ، [ 7 . ] دشاب هتـشادن  يزومآدب  هک  درک  هدافتـسا  ییاه  ملیف  زا  دیاب  ناکما  تروص  رد  میدقتعم  زین  ام  هتبلا  میا . هدـش  رود 
ص 18.

؟ دراد یعرش  هیجوت  دوشیم ، هدوزفا  نآ  دادعت  رب  زور  هب  زور  ماجنا و  نویزیولت  ًاصوصخ  یمومع  ياههناسر  رد  هک  تاغیلبت  همه  نیا  ایآ 

شسرپ

یعرـش هیجوت  دوشیم ، هدوزفا  نآ  دادـعت  رب  زور  هب  زور  ماـجنا و  نویزیولت  ًاـصوصخ  یموـمع  ياـههناسر  رد  هک  تاـغیلبت  همه  نیا  اـیآ 
؟ دراد

خساپ

ياهشرازگ رابخا ، نایب  رب  هوالع  ییاه  هناسر  نینچ  رد  تسا  یعیبط  دنتسه . یمومع  ياههناسر  تالجم ، اههمانزور و  نویزیولت ، ویدار ،
مزال و ریغ  هچ  نآ  تسا  یهیدـب  دوش . يرتشم  رظن  بلج  يارب  یفرـصم  ياـهالاک  غیلبت  زین  یگنهرف ، یملع  ياـهدروآ  تسد  زا  فلتخم 

يراک نینچ  زورما  هعماج  رد  يداصتقا  تخـس  طیارـش  هب  هجوت  اب  هک  تسا  اهالاک  یـضعب  غیلبت  رد  طارفا  دـسریم ، رظن  هب  فالخ  یتح 
ییالاک زا  نویزیولت  رد  ًالثم  دریذپیمن ، ار  نآ  یمیلس  لقع  چیه  تسا و  هنایوجدوس  یقالخا و  ریغ  راک  کی  دشابن ، یعرـش  فالخ  رگا 
یتمالس يارب  یتح  هتـشادن و  ییاذغ  شزرا  هک  دوش  غیلبت  یکاروخ  داوم  زا  ای  دشاب ، زجاع  نآ  دیرخ  زا  مدرم  عون  هک  دوش  غیلبت  سکول 

هک مینک  ضرع  دـیاب  تسا ، یبهذـم  ینید و  تاغیلبت  تاغیلبت ، زا  دارم  رگا  صاخ . تالقنت  سپیچ و  کـفپ و  زا  غیلبت  لـثم  دـشاب ، رـضم 
يدرف یگدـنز  ناور و  حور و  رد  اهنآ  ریثاـت  ینید و  تاـغیلبت  هدـیاف  تسین و  داـیز  ینید  تاـغیلبت  رادـقم  نیا  رگید ، تاـغیلبت  هب  تبـسن 
. دوشیم لح  یسایس  یعامتجا و  ياهشنت  تالاکشا و  زا  يرایسب  دنشاب ، رادنید  هعماج  دارفا  رگا  تسین . یفخم  یسک  رب  یعامتجا 

؟ تسین برغ  گنهرف  اب  ییوسمه  داب  ناراوس  لغد و  ياقآ  لک ، ریدم  لایرس  شخپایآ 

شسرپ

؟ تسین برغ  گنهرف  اب  ییوسمه  داب  ناراوس  لغد و  ياقآ  لک ، ریدم  لایرس  شخپایآ 

خساپ

و دنزادرپیم ، اهلایرس  اهملیف و  یسررب  دقن و  هب  هک  دنراد  دوجو  یناصصختمو  ناسانشراک  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  رد 
اـهملیف و ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  زا  هک  تسا  تهج  نادـب  تراـظن  نیا  دـننکیم . تراـظن  امیـس  ادـص و  نـالک  ياـههمانرب  رب 
زا روـشک  زا  جراـخ  رد  هـک  ییاهلایرــس  اـهملیف و  زا  یلیخ  ور  نـیا  زا  دوـشن ، شخپ  دـنراد ، یفنم  راـب  يزوـمآ و  دـب  هـک  ییاـهلایرس 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 975 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یمالـسا ياـهرایعم  ساـسا  رب  هـک  یجراـخ  ياهلایرـس  زا  یخرب  یتـح  دوـشیمن ، شخپ  ناریا  يامیـس  زا  دوـشیم ، شخپ  اـهنویزیولت 
رگا دـنوشیم . فذـح  دـنراد ، يدایز  يزومآ  دـب  هک  اـهنآ  ياهتمـسق  زا  یـشخب  دوشیم و  یـسررب  دـقن و  تسخن  دوشیم ، شنیزگ 

يروهمج يامیـس  زا  دـندوب ، برغ  گنهرف  اب  وسمه  دنتـشاد و  دایز  ياهيزومآ  دـب  داب ، ناراوس  لغد و  ياـقآ  لـک ، ریدـم  ياـهلایرس 
، باجح یب  ناـنز  روضح  دـننام  ییاـهيزومآ  دـب  یفنم و  راـثآ  زا  یخرب  هک  نآ  مغر  هب  اهلایرـس  هنوگ  نیا  دـنوشیمن  شخپ  یمالـسا 

تـسا هدـش  بجوم  مهم  راثآ  نیا  هک  دـنراد  زین  مهم  تبثم  راثآ  یلو  دـنراد  تسا و ... هدـش  هدافتـسا  هک  ییاه  شیارآ  اـهسابل و  یعون 
رب لوئسم  کی  تراظن  هوحن  " لک ریدم   " لایرـس رد  ًالثم  دوشن ، يریگولج  اهنآ  شخپ  زا  هدش و  هتفرگ  هدیدان  اهنآ  یفنم  راثآ  زا  یخرب 
هب یلام و ... هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  عوجر و  بابرا  اـب  نادـنمراک  راـتفر  هنوگچ  هناـخترازو و  اـی  هرادا و  کـی  نادـنمراک  تیلاـعف 

گنهرف اب  اهلایرـس  نیا  ییوسمه  تسا . اهنآ  یفنم  راب  زا  رتشیب  بتارم  هب  اهلایرـس  هنوگ  نیا  تبثم  راثآ  تسا . هدـش  هتـشاذگ  شیامن 
هچ رگا  تسا  تواـفتم  اهلایرـس  زا  اـهناسنا  تشادرب  رگید  يوـس  زا  دوـش  يریگوـلج  اـهنآ  شخپ  زا  هک  تسا  هدوـبن  يدـح  رد  برغ 

يارب ینعی  دنریگیم ، رارق  ظاحل  دروم  زین  رتدب  یلیخ  ياهملیف  هب  ناناوج  ندش  هدـناشک  اما  دراد ، یفنم  راثآ  ًاضعب  اهلایرـس  نیا  شخپ 
ار برغ  گنهرف  دنراد و  یفنم  راب  روکذم  ياهلایرـس  هک  دنادیم  یـسک  رگا  نیا  ربانب  دـنهدیم . شیامن  ار  اهنآ  دـساف ، هب  دـسفا  عفد 

هاگن ار  اهلایرـس  هنوگ  نیا  دناوتیم  تسا  اهنآ  تبثم  تاکن  زا  رتشیب  اهنآ  یفنم  راثآ  ای  دنتـسه و  یفنم  راثآ  ياراد  دننکیم و  یعادـت 
. دننکن

؟ دنتسه یعرش  امش  رظن  زا  نویزیولت  ياههمانرب 

شسرپ

؟ دنتسه یعرش  امش  رظن  زا  نویزیولت  ياههمانرب 

خساپ

ناونع هب  یعرـش  رظن  زا  نآ  دراوم  زا  رظن  فرـص  اب  یلک ، روط  هب  دوشیم ، شخپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نویزیولت  زا  هک  ییاه  هماـنرب 
یضعب هک  دنکیم  شخپ  یفلتخم  ياههمانرب  نویزیولت  درادن . یلاکشا  دوشیم ، شخپ  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  هناسر  زا  هک  نیا 

صاخـشا هک  یبهذم  ياهینارتخـس  تایقالخا و  ناذا و  ینآرق و  ياههمانرب  لثم  تسا ، لاکـشا  نودب  یمالـسا و  ياوتحم  ياراد  اهنآ  زا 
یهاگآ تفرعم و  ینید و  نادجو  تیوقت  بجوم  یمالسا  میلاعت  بوچراچ  رد  هک  ییاههمانرب  دنیامنیم . داریا  دامتعا  دروم  هدش  هتخانش 

نید و هب  تبسن  ناسنا  رتشیب  تخانـش  ببـس  نینچ  مه  دشاب ، مالـسا  نانمـشد  یفارحنا  یناطیـش و  ياهماد  یـسایس و  ياهنایرج  هب  دارفا 
بوخ دیامن ، تیوقت  ار  ناربکتسم  رافک و  ربارب  رد  یگداتسیا  یمالسا و  لالقتـسا  زین  ددرگ ، ترخآ  ایند و  یقرت  دازآ و  ملاس و  یگدنز 

لاکـشا درم  نز و  نارگیزاب  اهملیف و  ندید  لصا  تسا . فلتخم  دارفا ، هب  تبـسن  باوج  ملیف ، دـننام  رگید  ياههمانرب  دروم  رد  اما  تسا .
نآ ندـید  زا  دـیاب  دراد و  لاکـشا  دوش ، توهـش  کیرحت  بجوم  یناوج  يارب  ای  دـشاب و  هتـشاد  يزومآدـب  یـسک  يارب  رگا  اما  درادـن .

اج نیا  رد  دـشابن . هانگ  داشف و  بجوم  فّلکم  رظن  رد  هک  تسا  نیا  دـشاب ، زاجم  ًاعرـش  یملیف  هک  نیا  رد  رایعم  كالم و  دـنک . بانتجا 
هب ندرک  هاگن  زا  دیاب  هدننیب  ینعی  ( 1 ، ) دشابیمن یناگمه  ای  یعون  كالم  دریگ و  رارق  يوریپ  دروم  دیاب  شدوخ  يارب  درف  یصخش  رظن 

دـشابن زیگناتوهـش  ناشیارب  دننکب ، هاگن  ملیف  نیا  هب  نارگید  هچ  رگا  دـنک ، يراددوخ  دـشاب ، توهـش  جـییهت  ثعاب  هک  یـسکع  ملیف و 
س 1207. ص 264 ، تاءاتفتسالاۀبوجا ،  - 1 اهتشونیپ :
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ره يارب  ناشیا  هک  دراد  تیعقاو  بلطم  نیا  ایآ  دنک ؟ عیزوت  هیهت و  ار  يا  هشمق  یهلا  ياقآ  ینارنخس  ياه  تساک  هک  دراد  دوجو  يا  هسـسؤم  ایآ 
؟ دنک یم  تفایرد  لوپ  یتفگنه  غلبم  ینارنخس 

شسرپ

ناشیا هک  دراد  تیعقاو  بلطم  نیا  ایآ  دنک ؟ عیزوت  هیهت و  ار  يا  هشمق  یهلا  ياقآ  ینارنخس  ياه  تساک  هک  دراد  دوجو  يا  هسـسؤم  ایآ 
؟ دنک یم  تفایرد  لوپ  یتفگنه  غلبم  ینارنخس  ره  يارب 

خساپ

رتشیب دشاب . هتشاد  ار  يا  هشمق  یهلا  ياقآ  ینارنخـس  ياه  تساک  امیـس  ادص و  نامزاس  هب  هتـسباو  شورـس ، ۀسـسؤم  دسر  یم  رظن  هب  ( 1
یم شخپ  زکرم  نآ  زا  هک  ار  ییاه  همانرب  اه و  ینارنخس  امیس  ادص و  ًالومعم  دوش . یم  شخپ  ویدار  نویزیولت و  زا  ناشیا  ياه  ینارنخس 

طـسوت لوپ  رادقم  نتفرگ  نایرج  رد  دـحاو  نیا  ( 2 دـهد . یم  رارق  نایـضاقتم  رایتخا  رد  ییوئدـیو  راون  CD و  تساـک ، تروص  هب  دوش 
لیاسم نیا  هب  ار  ناترکف  تسا  رتهب  تسین . لـیاسم  هنوگ  نیا  هب  ییوگخـساپ  دـحاو  نیا  تلاـسر  هفیظو و  ًـالوصا  تسین . يا  هشمق  ياـقآ 

. دیزادرپب يرت  مهم  لیاسم  هب  هدرکن و  لوغشم 

؟ تسا مادک  دنشاب ، وگخساپ  دنناوت  یم  هک  يرگید  زکارم  دنکب ؟ دناوت  یم  ام  هب  یکمک  هچ  تسیچ و  تاغیلبت  رتفد  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  زکرم  راک 
؟ میشاب هتشاد  طابترا  عجارم  رتفد  اب  هنوگچ 

شسرپ

وگخـساپ دـنناوت  یم  هک  يرگید  زکارم  دـنکب ؟ دـناوت  یم  ام  هب  یکمک  هچ  تسیچ و  تاـغیلبت  رتفد  تـالاؤس  هب  ییوگخـساپ  زکرم  راـک 
؟ میشاب هتشاد  طابترا  عجارم  رتفد  اب  هنوگچ  تسا ؟ مادک  دنشاب ،

خساپ

هس زا  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  دشاب . یم  تاقیقحت  شخب  هب  طوبرم  فلتخم  ياهدحاو  زا  یکی  تاغیلبت  رتفد  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  زکرم 
، يداقتعا فلتخم  تاعوضوم  رد  هدـش  تفاـیرد  تـالاؤس  هب  دـحاو  نیا  رد  تسا . هدـش  لیکـشت  تاـقیقحت  تاـغیلبت و  شزومآ ، شخب :
. تسا هدش  همیمض  هیعالطا  زا  گرب  دنچ  دوش . یم  هداد  خساپ  ینفلت  یبتک و  تروص  هب  روشک  رسارس  زا  ماکحا و ...  هرواشم ، یخیرات ،

هار رد  هسسؤم  ناتـسرامیب ، هار  راهچ  مق ، 1 ـ دـنا : هلمج  نآ  زا  ریز  زکارم  هک  دنتـسه  لاـعف  ییوگخـساپ  رما  رد  مق  رد  زین  يرگید  زکارم 
زکرم تالاؤس  هب  خساپ  نفلت 7745830 ، ، 37185 یتسپ 4466 ـ  قودنص  مق ، 2 ـ . 37185 یتسپ 137 ـ  قودنص  تالاؤس ، هب  خساپ  قح ،
نوناک تیلاعف  يارب  یگنهرف  تیامح  بلج  يارب  دیناوت  یم  دوش . یم  هداتـسرف  هوزج  دنچ  یلاسرا ، ياه  خساپ  هارمه  هب  مق . ۀیملع  ةزوح 

ار راک  ۀمادا  یگنهرف و  تیلاعف  يارب  مزال  ياه  کمک  ات  دییامن  هعجارم  هعمج  ماما  رتفد  ای  ناتسرهش و  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  رتفد  هب 
. دینک تفایرد  دوخ  ناتـسرهش  رد  عجارم  رتفد  زا  ای  دییامن و  هعجارم  تاغیلبت  نامزاس  هب  زین  ياه  هلاسر  تفایرد  دروم  رد  دـینک . تفایرد 

لضاف هللا  تیآ  رتفد  مق ، دیـسیونب : ًالثم  دییامن ، لاسرا  رظن  دروم  عجارم  رتفد  هب  ار  دوخ  ۀمان  دیناوت  یم  مق  رد  عجارم  رتفد  اب  هبتاکم  يارب 
. دیشخب رارمتـسا  زکرم  نیا  اب  ار  دوخ  طابترا  میراودیما  دوش . یم  عجارم  رتفد  هب  طوبرم  زین  عجارم  همان  یگدنز  يربهر . رتفد  ای  ینارکنل 

دارفا نات و  یمارگ  ناراکمه  دارفا و  یفرعم  نوناک و  وضع  ریغ  دارفا  اب  طابترا  يرارقرب  دیهد  ماجنا  دـیناوت  یم  هک  ییاه  تیلاعف  زا  یکی 
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ار دوخ  یساسا  تالاؤس  يدعب ، تابتاکم  رد  دشاب . یم  خساپ  تفایرد  زکرم و  نیا  زا  میقتسم  روط  هب  شـسرپ  طابترا و  داجیا  يارب  رگید 
. دوش لاسرا  مزال  تاوزج  ای  هداد  خساپ  ات  دیامن  حرط  تاداقتعا  دروم  رد 

؟ تسیچ مایپ  کی  غالبا  رد  تیقفوم  طیارش  و  تسانعم ؟ هچ  هب  غیلبت 

شسرپ

؟ تسیچ مایپ  کی  غالبا  رد  تیقفوم  طیارش  و  تسانعم ؟ هچ  هب  غیلبت 

خساپ

کی هب  اهنآ  ياهرظن  ندرک  بلج  ندومن و  لیامتم  ندرک ، دـقتعم  مدرم ، نتخاس  هاگآ  مایپ ، کـی  ندناسانـش  ندـناسر و  ياـنعم  هب  غیلبت 
مزال طرـش  راهچ  تسا  یعطق  مایپ  نآ  تیقفوم  دوشب  عمج  اج  کـی  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  راـهچ  ماـیپ  کـی  تیقفوم  طیارـش  تسا . ماـیپ 
دتم تیفیک و  ناسرمایپ 4 ـ  رازبا  ناسر 3 ـ  مایپ  صاخ  ّتیصخش  2 ـ  نآ ) ياوتحم  ندوب  ینغ  تیناقح و   ) مایپ تیهام  زا 1 ـ  تسا  ترابع 

. مایپ ندناسر  بولسا  و 

؟ دراد یمکح  هچ  یعرش  رظن  زا  و  تسیچ ؟ کلومرام  ملیف  دروم  رد  امش  رظن 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  یعرش  رظن  زا  و  تسیچ ؟ کلومرام  ملیف  دروم  رد  امش  رظن 

خساپ

ياهنلاس هب  رـضاح  لاح  رد  دـیدرگ  دروخرب  لاجنج و  داجیا  ثعاب  دروآ و  دوجو  هب  هک  یعامتجا  ياه  شنت  هب  هجوت  اب  کـلومرام  ملیف 
زا هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  رـضاح  لاح  رد  روکذم  ملیف  شخپ  دیلوت و  اراکردنا ن  تسد  دوخ  دوش و  یمن  هتـشاذگ  شیامن  هب  امنیس 

ياقآ  ) يربهر مظعم  ماقم  بسانمان ، ياه  ملیف  دروم  رد  تسا . هدش  فقوتم  روشک  حطـس  رد  نآ  شیامن  اذل  دنیامن  يرادوخ  نآ  شیامن 
دـشاب بترتم  نآ  رب  يدـسافم  ای  دوش و  یتسـس )  ) لامها یعرـش  طـباوض  نآ  تخاـس  رد  هک  یملیف  هنوگ  ره   : " دـنیامرف یم  يا ) هنماـخ 

اهنآ دـیرخ  زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـنراد  هدـیقع  زین  عـجارم  ریاـس  ( 1.") تسین زیاج  نآ  ياشامت  شیاـمن و  نتخاـس ، هکلب  دراد  لاکـشا 
دینیبب زیزع  تسود  امش  لاح  ( 2) دنوشن تیوقت  فرحنم ) تایرـشن  ای  ملیف   ) دراوم نآ  مه  دیوشن و  هدولآ  امـش  دوخ  مه  ات  دینک  بانتجا 
دـشاب هتـشاد  تبثم  یهدزاب  دناوت  یم  ناتیارب  نآ  ياشامت  رگا  سپ  هن ؟ ای  دراد  تبثم  مایپ  ترورـض و  ناتیارب  ملیف  نیا  هب  ندرک  هاگن  هک 
تسا رتهب  اهامن ) یناحور  فیعـضت  هن   ) دشاب یم  تیناحور  فیعـضت  نآ  ياشامت  رگا  دینک و  اشامت  هتفرگ و  تناما  ار  نآ  هک  تسا  رتهب 

لباق زین  هتکن  نیا  ماظع  عجارم  ياوتف  رد  هتبلا  دـیزاس . لاحـشوخ  ار  ناـمز ( ماـما  اـقآ  قیرط  نیا  هب  هدرک و  يراددوخ  نآ  ياـشامت  زا  هک 
لاسرا لیمکت و  دنشاب . یم  عونمم  زین  عرـش  رظن  زا  تسا  هدش  عنم  نوناق  رظن  زا  یمالـسا  يروهمج  تلود  رد  هک  يروما  هک  تسا  هجوت 

، دیلقت عجارم  ءاملع و  هاگدیدزا  دیدج  لیاسم  یـشزومآ ، هلاسر  . 1 ذخآم :  عبانم و  تسامراک . ییایوپ  لماکت و  بجوم  یجنـس  رظن  مرف 
ص39 نامه ، . 2 ( 56 هرامش تحیصن ، هیرشن  و  ( ـ  ،ص91 يدومحم نسحم  دیس  يروآدرگ  هتشون و 
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؟ دیراذگب نایرج  رد  ار  ام  تسا ، هدش  ماجنا  یتامادقا  هچ  کلومرام  ملیف  يارب 

شسرپ

؟ دیراذگب نایرج  رد  ار  ام  تسا ، هدش  ماجنا  یتامادقا  هچ  کلومرام  ملیف  يارب 

خساپ

ياهنلاس هب  رـضاح  لاح  رد  دـیدرگ  دروخرب  لاجنج و  داجیا  ثعاب  دروآ و  دوجو  هب  هک  یعامتجا  ياه  شنت  هب  هجوت  اب  کـلومرام  ملیف 
زا هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  رـضاح  لاح  رد  روکذم  ملیف  شخپ  دیلوت و  اراکردنا ن  تسد  دوخ  دوش و  یمن  هتـشاذگ  شیامن  هب  امنیس 

. تسا هدش  فقوتم  روشک  حطس  رد  نآ  شیامن  اذل  دنیامن  يرادوخ  نآ  شیامن 

؟ دیهد حیضوت  تسا  ینآرق  یملیف  دنیوگیم  هک  بآ  يور  رب  ياهناخ   " ملیف دروم  رد  ًافطل 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  تسا  ینآرق  یملیف  دنیوگیم  هک  بآ  يور  رب  ياهناخ   " ملیف دروم  رد  ًافطل 

خساپ

تـسا هدـش  هتخاس  هدربیم  رـس  هب  روشک  زا  جراـخ  رد  يزارد  ناـیلاس  هک  ارآ  ناـمرف  نمهب  ینادرگراـک  هب  بآ  يور  رب  ياهناـخ   " ملیف
، راوخ بورـشم  شایع  يدرف  هک  نامیاز  نانز و  صـصختم  کشزپ  ناونع  هب  ناینایک  اضر   ) يدرم یکی  دنرفن : ود  ملیف  ناتـساد  نانامرهق 

ياهلاس هن  رـسپ  يرگید  دشابیم . روشک  زا  جراخ  رد  شرـسپ  اهنت  هداد و  قالط  هک  تسا  لاس  نیدنچ  ار  شرـسمه  تسا و  ... دـنمتورث و
هب دوشیم و  هدرب  ناتـسرامیب  هب  امُک  يرامیب و  رثا  رب  نآرق  ظفاح  هک  ددرگیم  رب  اج  نآ  هب  ود  نیا  ییانـشآ  تسا  نآرق  لـک  ظـفاح  هک 

ظفاح ردـپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هک  دراد  دوجو  ییاـهوگتفگ  اههنحـص و  ملیف  نیا  رد  دوشیم . يرتسب  ناـنز  شخب  رد  اـج  دوبن  تلع 
يارب یناوارف  ياههیصوت  اهتیـصخش  يوس  زا  ضوع  رد  اما  تسا  لوغـشم  يزاسجرب  هب  اهنت  درادن و  شدنزرف  يدوبهب  هب  یهجوت  نآرق 

رد سلاجم  هب  وا  ندرب  وا و  زا  ردام  ردپ و  هدافتسا  ءوس  ار  دوخ  يرامیب  تلع  نآرق  ظفاح  ملیف  زا  یـشخب  رد  دوشیم . ظفاح  نیا  هجلاعم 
شوهیب نم  اب  ادخ  ندوبن  سرت  زا  مدیسرت و  ادخ  رهق  زا  نم  درادیم  راهظا  هدوب و  یضاران  لمع  نیا  زا  يو  دنادیم . لوپ  تفایرد  لابق 

دبابیم دوبهب  ییاسآ  هزجعم  روط  هب  نآرق و  ظفاح  ددم  هب  تسا  هدش  راچد  جالعان  یمخز  هب  هک  رتکد ، تسد  ملیف  زا  ياهنحص  رد  مدش 
هتفر شاهناخ  هب  يو  هارمه  هب  هک  نآرق  ظـفاح  هظحل  نیا  رد  دـننکیم . حورجم  تدـش  هب  شاهناـخ  رد  ار  رتکد  ياهدـع  ملیف  ناـیاپ  رد  و 

ره دناریم و  نابز  رب  ار  ادخ  مان  هظحل  نیرخآ  رد  رتکد  متسه  وت  اب  نم  سرتن  دیوگیم : وا  هب  دناسریم و  رتکد  رـس  يالاب  ار  دوخ  تسا 
اـشحف و نوماریپ  رتـشیب  هک  دراد  دوجو  يرگید  ياـهوگتفگ  اههنحـص و  ملیف  رد  دـننکیم . رپ  تشهب  نامـسآ و  هب  كاـپ  ییاـضف  رد  ود 
زاجعا و نآرق و  تسادـق  زا  نادرگراک  دـسرب ، رظن  هب  ادـتبا  رد  تسا  نکمم  تسا  دوخ ) یـشنم  اب  رتکد  هطبار  دـننام   ) یـسنج تافارحنا 
، اهوگتفگ اههنحـص و  زا  یخرب  فذـح  زا  شیپ  هژیو  هب  ملیف  نیا  اما  هتفگ  نخـس  نآ  ینوماریپ  دـسافم  ربارب  رد  نآرق  ناـظفاح  تاـمارک 

نیا هب  هک  یتاداقتنا  زا  یخرب  تسا  هتفرگ  رارق  ضارتعا  دروم  ینآرق  زکارم  اهتیـصخش و  يوس  زا  هدوب و  یمالـسا  ینآرق و  دـض  یملیف 
تـشونرس هعماج و  شوشغم  هریت و  ياـضف  ياـقلا  نآ 2. يریگراـکب  ینآرق و  میهاـفم  زا  تسرداـن  یقلت  .1 زا : دـنترابع  تسا  دراو  مـلیف 
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هیانک و هعماج 5 . ناـنز  تیمولظم  نداد  ناـشن  ینید 4 . تموکح  يراـکایر  رهاـظت و  رکفت  نداد  ناـشن  نآ 3 . رییغت  لــباق  ریغ  یمتح و 
رد ملیف  نیا  ینآرق  دـض  ياوتحم  هب  هجوت  اب  تسا  رکذ  نایاش  ملیف  رد  یقالخا  ریغ  هدـننز و  تاـکن  دوجو  یبالقنا 6 . ياهداهن  هب  تناها 

فذـح اب  داشرا  گنهرف و  ترازو  يراـک  لـهاست  ناوارف و  ياـهسوق  شک و  زا  سپ  هنافـساتم  اـما  دـش ; يریگولج  نآ  نارکا  زا  ادـتبا 
ات ملیف  نیا  دایز  لامتحا  هب  تسا  هدرپ  يور  نارهت  يامنیـس  دنچ  رد  رـضاح  لاح  رد  تفای و  نارکا  هزاجا  اهوگتفگ  اههنحـص و  زا  یخرب 

تفای دهاوخ  هار  ییویدیو  ییاهپولک  سپس  اهناتسرهش و  ياهامنیس  هب  رگید  تقو  دنچ 

؟ دننک یم  روسناس  دنراذگ  یم  شیامن  هب  امیس  رد  ار  نآ  یتقو  یلو  دننک  یمن  روسناس  دنهد  یم  شیامن  امنیس  رد  هک  ار  اه  ملیف  زا  یضعب  ارچ 

شسرپ

یم روسناس  دنراذگ  یم  شیامن  هب  امیس  رد  ار  نآ  یتقو  یلو  دننک  یمن  روسناس  دنهد  یم  شیامن  امنیس  رد  هک  ار  اه  ملیف  زا  یضعب  ارچ 
؟ دننک

خساپ

J .} دنک روبعیرتقیقد  ياهزیلهد  زا  دوشیم  شخپ  نآ  رد  هچنآ  هک  دنکیم  باجیا  اتعیبط  تسا و  یناگمه  ياهناسر  امیس  ادص و 

دهد یم  شیامن  ار  ناراکشزرو  ریواصت  ناریا  يامیسوادص  ارچ  تسا  مارح  مرحمان  درم  ندب  هب  نز  هاگن  رگا 

شسرپ

دهد یم  شیامن  ار  ناراکشزرو  ریواصت  ناریا  يامیسوادص  ارچ  تسا  مارح  مرحمان  درم  ندب  هب  نز  هاگن  رگا 

خساپ

، لئاسم هنوگنیا  رد  یطارفا  ياههاگدـید  دـسریم  رظن  هب  دـشاب . هارمه  هبیر  تذـل و  اب  هک  نآ  رگم  تسین ؛ مارح  مرحمان ، ریوصت  هب  هاگن 
، فلتخم تاعوضوم  هب  یلکهاگن  مالسا و  هرابرد  ار  دوخ  هشیدنا  یتسیاب  ام  دشاب . هتشادن  اهیـشیدنا  تحلـصم  یخرب  زا  رتمک  یتراسخ 

J .} مینیشنب يرواد  هب  سپس  مینک و  حالصا 

دنک یم  شخپ  یمالسا  ریغ  ياه  همانرب  لذتبم و  ياه  یقیسوم  تسا  يربهر  رظن  ریز  هکیلاح  رد  امیسوادص  ارچ 

شسرپ

دنک یم  شخپ  یمالسا  ریغ  ياه  همانرب  لذتبم و  ياه  یقیسوم  تسا  يربهر  رظن  ریز  هکیلاح  رد  امیسوادص  ارچ 

خساپ

لیـصا هاوخ  تسامارح  دشاب  بعل  وهل و  ساجم  اب  بسانم  دـنک و  رود  ادـخ  زا  ار  ناسنا  هک  يایقیـسوم  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
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هچنآ زاجم و  هر »  » ماما ترضح  ياوتفهب  دشابن  وهل  سلاجم  بسانم  هک  يایقیسوم  یلو  یناریا ،) ریغ  ای  یناریا   ) لیـصا ریغ  هاوخ  دشاب و 
یفارحنا هل  مظعم  هک  نانچ  تسا و  بالقنا  يربهر  تارظنزا  يوریپ  هب  فظوم  مه  امیس  وادص  دشابیم . عنام  الب  زین  تسا  كوکـشم  هک 

رب هنارگـشهوژپ  دـقن  هار  هک  تسین  نیا  بجوـم  نیا  لاـح  نـیع  رد  . دـنهدیم هـئارا  ار  مزـال  ياـهدومنهر  موزل  عـقاوم  رد  دـنک  هدـهاشم 
یمالسا نیزاوم  اب  قیبطت  تهج  زا  یهابتشا  چیه  نآ  ياههمانرب  رد  هک  دوش  هتـشادنپو  دشاب  دودسم  یلک  هب  نویزیولت  ویدار و  ياههمانرب 

. دریگیمن تروص 

؟ دوش یم  شخپ  یمالسا  يروهمج  نویزیولت  زا  زیمآ  کیرحت  یجراخ  ياه  ملیف  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  شخپ  یمالسا  يروهمج  نویزیولت  زا  زیمآ  کیرحت  یجراخ  ياه  ملیف  ارچ 

خساپ

ردارب دراد . يرایـسب  توافت  توغاط  نامز  اب  لاح  نیعرد  یلو  تسا ، زیمآکیرحت  ینویزیولت  ياههمانرب  زا  یخرب  هک  تسین  راکنا  لـباق 
رد میاهدرک  كرد  ار  نامز  نآ  هک  ام  یلو  دیشاب ؛ هتشاد  نهذ  رد  توغاط  نامز  نویزیولت  زا  يریوصت  هک  دنکیمن  اضتقا  امش  نس  زیزع !

یگزره اشحف و  داسف و  جیورت  تمدخ  رد  دـص  رد  دـص  ویدار  نویزیولت و  توغاط ، نامز  رد  تسا . اجک  ات  اجک  زا  توافت  هک  میباییم 
. تسین سایق  لباق  تشاد  دوجو  نامز  نآ  رد  هک  هچنآ  اب  اساسا  دراد ، دوجو  نونکا  هچنآ  اهصقر و . ... شخپ  ات  ییاذک  ریواصت  زا  دوب :

ياهگنهآ یخرب  دوشیم و  هداد  شیامن  یجراخ  ياهملیف  زا  یخرب  ارچ  دراد ؟ دوجو  زین  هسیاقم  لباقریغو  كدنا  رادقم  نیمه  ارچ  اما 
اـم و روشک  اـعقاو  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  نآ ، تعـسو  تاـغیلبت و  یناـهج  تیعـضو  هک  تسا  ینتفگ  باوج  رد  دوشیم ؟ شخپ  ییاذـک 

ناریا زرممـه  ياـهروشک  دراد . رارق  هبناـج  هـمه  ياهرــصاحم  رد  دــنک  ظـفح  موـجه  نـیا  ربارب  رد  ار  دوـخ  دــهاوخب  هـک  يروـشکره 
ياـهریوصتو اـهملیف  اـب  دوـخ  یتاـغیلبت  رتـچ  ریز  ار  رفن  نارازه  دـندرونیم و  رد  ار  اـم  روـشک  ياـهزرم  دوـخ  يریوـصت  ياههدنتـسرفاب 

هچ ره  ییویدار ، لاناک  اهدص  ییویدیو و  ياهملیف  زین  هراوهام و  تنرتنیا و  دننام  یللملانیب  یطابترا  ياههکبش  دنهدیم . رارق  ینانچنآ 
دودـحم یتـصرف  تاـناکما و  اـب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  يامیـس  ادـص و  ناـیم  نیا  رد  دـننکیم . شخپ  مدرم  يارب  ار  تسین  تـسه و 

لایرس ملیف و  دیلوت  دیامن . ظفح  ار  اهنامرآ  یتسیاب  ییوس  زا  دنک و  بلج  بطاخم  دیاب  ییوس  زا  دتـسیاب . اهنیا  همه  ربارب  رد  دهاوخیم 
... ینارنخـس و ای  اعد و  طقف  نویزیولتو  ویدار  زورهنابـش  دـیاب  ایآ  درک ؟ هچ  دـیاب  لاح  تسا . ینالوط  هنیزهرپ و  سب  يراـک  زین  بساـنم 

نتفر هدننیب و  اهنویلیم  نداد  تسد  زا  نآ  هجیتن  یلو  ؛ تسا هداس  رایـسب  یلح  هار  نیا  فراعم ؟) ویدار  نآرق و  ویدار  دـننام   ) دـننک شخپ 
رگا یلب  میاهدرک . حالـس  علخ  نمـشد  ربارب  رد  ار  دوخ  يراک  نینچ  اـب  تقیقح  رد  تسا . رگید  ياـهلاناک  يوس  هب  هنافـسأتم -  اـهنآ - 

!؟ اههمانرب نآ  وک  یلو  دوش ؛ هدروآ  يور  ینیقلت  ياههمانرب  هب  هک  درادن  انعم  دشاب ، هتشاد  دوجو  ملاس  دص  رد  دص  باذج و  ياههمانرب 

؟  تسیچ یعامتجا  لیاسم  اب  ییانشآ  تهج  هار  نیرتهب 

شسرپ

؟  تسیچ یعامتجا  لیاسم  اب  ییانشآ  تهج  هار  نیرتهب 
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خساپ

لئاـسماب ندـش  انـشآ  ياـههار  هلمج  زا  ینارنخـس  ثحب و  تاـسلج  رد  تکرـش  ربـتعم و  ياـههمانزور  هعلاـطم  راـبخا ، هـب  نداد  شوـگ  {
.} تسا یعامتجا 

؟ دهد یم  جیورت  ار  یفنم  ياه  شزرا  امیس  ادص و  ارچ 

شسرپ

؟ دهد یم  جیورت  ار  یفنم  ياه  شزرا  امیس  ادص و  ارچ 

خساپ

كانفـسا میخو و  عاضوا  هب  تبـسن  نالوؤسم  هب  هزوح  ناـگرزب  يربهر و  مظعم  ماـقم  دـیدش  ياههیـصوت  اهرادـشه و  مغریلع  هنافـسأتم 
حوضو هب  ییامنیـس  يرنه و  تالوصحم  تادـیلوت و  یخرب  رد  نآ  زراب  ياههولج  هک  یمالـسا  ياهشزرا  رییغت  دـنور  هعماج و  یگنهرف 
شخپ زا  يریگولج  داشرا ، ترازو  نیشیپ  ریزو  يافعتـسا  دننام  صوصخ  نیا  رد  هتفرگ  تروص  تامادقا  یخرب  دشابیمهدهاشم و  لباق 

قیقد تخانـش  یـسررب و  دـنمزاین  دوخ  نیا  هک  میـشابیم  هعماج  رد  دـنور  نیا  شرتسگ  دـهاش  اـم  ناـنچمه  اـهملیف و ،... یخرب  نارکا  و 
ناوتیم لاؤس  نیا  خساپ  رد  هچنآ  تروص  ره  رد  دشابیم . بسانم  یلوصا و  ياهراکهار  هئارا  ونآ  هدـنروآ  دوجو  هب  ياههنیمز  لماوع و 

هب یخرب  دوب و  داشرا  ترازو  دشابیم . ماظن  یگنهرف  ياههاگتـسد  درکلمع  هب  طوبرم  تالـضعم  لیبق  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تفگ 
ریخا ياهلاس  رد  اصوصخ  هناخ ـ  ترازو  نیا  درکلمع  هنافسأتم  هک  تفگ  دیاب  داشرا  ترازو  هب  طوبرم  تامادقا  دروم  رد  امیس . ادص و 

نآ ریزو  ضیوعت  هب  رجنم  هک  دـناهدومن  مـالعا  نآ  زا  ار  دوخ  یتیاـضران  تاّرک  هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هدوـبن و  بوـلطم  هجو  چـیه  هب   ـ
داشرا ترازو  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  دـندومرف ...« : یگنهرف  بالقنا  یلاـع  ياروش  رادـید  رد  رذآ 78  رد 24 ناشیا  دـیدرگ . هناخترازو 

رد بترم  نالا  تسا ؟ هتخاس  بالقنا  یمالسا و  يرکف  تیوقت  يارب  ملیف  دنچ  تسا ؟ هدرک  پاچ  یمالسا  رکفت  تیوقت  يارب  باتک  دنچ 
دنچ همه  نیا  رانک  رد  رگا  تسا . بالقنا  دض  تسا ، نید  دـض  دـص  رد  دصاهیـضعب  دوشیم ، هداد  شیامن  داشرا  هب  هتـسباو  ياهنلاس 

اب مه  نالا  و  مدوب ، ندـناوخ  نامر  لها  هدـنب  مدرکیمن . ضارتعا  نم  تسا ، مالـسا  غّلبم  نیا  هک  دـنتخاسیم  یمالـسا  ملیف  رتاـئت و  هنومن 
امیس ادص و  دروم  رد  اما  دوشیم و .»... رشتنم  نالااهنامر  نیرتدساف  تسا  ربخ  هچ  نامر  يایند  رد  هک  مراد  ربخ  متسین ، طابترا  یب  نامر 
ماغیپ منکیم و  ضارتعا  رتمک ، ای  راب  کی  ياهتفه  امیس  ادص و  هب  نم  دندومرف ...« : هراب  نیا  رد  ناشیا  دناهتـشاد . یتارکذت  هل  مظعم  مه 

، يرنهیاههمانرب تسا . هدرک  تسرد  یمالـسا  ياههمانرب  هداد و  ماجنا  مالـسا  ناونع  هب  يداـیز  ياـهراک  امیـس  ادـص و  اـما  مهدیم ؛ دـنت 
یلاخ اههاگتسد  ریاس  دننام  مه  امیـس  ادص و  درکراک  تروص  ره  رد  یلو  ...«، دراد مه  شالت  دراد  اطخ  رگا  یملع ، شرازگ و  یمالـسا ،
هعماج ياهشرگن  دیاقع و  یمومع ، راکفا  رب  نآ  راذـگریثأت  مهم و  شقن  هناسر و  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  اما  دـشابیمن ، صقن  بیع و  زا 
ندودز هعماج و  رد  یهلا  یمالسا و  ياهشزرا  تیبثت  شرتسگ و  تهج  رد  بالقنا  زا  دعب  اصوصخ  یلم  هناسر  نیا  هکینیگنس  فیاظو  و 

ياههمانرب یمک  یفیک و  دوبهب  هناسر و  نیا  تالضعم  تالکـشم و  عفر  دراد ، هدهع  رب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يولهپ و  دساف  گنهرف 
ییازـسب تیولوا  زا  درب  مان  يزاسناسنا  هاگـشناد  کـی  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتب  دـشاب و  یمالـساتموکح  هدـنبیز  هک  يدـح  رد  مه  نآ  نآ ،

امیس و ادص و  داشرا و  ترازو  هب  طوبرم  اهنیا  زا  یشخب  هک  تفگ  ناوتیم  دیدرب  مان  امش  هک  یتاداقتنا  دروم  رد  اما  دشابیم . رادروخرب 
J .} دشابیم نآ  نیبطاخم  وهدننیب  دارفا  هب  طوبرم  مه  یشخب  دشابیم و  نآ  ياهدرکراک  حالصا 
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؟ دوش یم  شخپ  ارچ  تسه  رگا  ریخای ؟ تسه  رضم  ناناوج  يارب  دوش  یم  شخپ  امیس  ادص و  زا  هک  ییاه  لایرس  هب  ندرک  هاگن 

شسرپ

؟ دوش یم  شخپ  ارچ  تسه  رگا  ریخای ؟ تسه  رضم  ناناوج  يارب  دوش  یم  شخپ  امیس  ادص و  زا  هک  ییاه  لایرس  هب  ندرک  هاگن 

خساپ

نـشج هژیو  ياه  همانرب  تاقباسم ، اه ، لایرـس  اه ، ملیف  زا  يا  هعومجم  هدنریگ  رب  رد  دوش  یم  شخپ  نویزیولت  زا  هک  یعونتم  ياه  همانرب 
رد اه  همانرب  نیا  هک  تسین  یکـش  دـنک . یم  قرف  ناـسنا  دـشر  لـحارم  زا  فلتخم  حوطـس  رد  نآ  یفنم  تبثم و  راـثآ  هک  تسا  اـه و ... 
هب یملع  قیقحت  کی  رد  دراد . یئازس  هب  ریثأت  هعماج  دارفا  هنارگشاخرپ  یعامتجا و  دض  ای  دنـسپ و  هعماج  یعامتجا و  ياهراتفر  شزومآ 
رد كدوک  کی  ملیف  نآ  رد  دـنداد ، ناشن  تشاد  هنایوج  شاخرپ  راتفر  هک  ار  یگرزب  کسورع  ملیف  یناتـسکدوک  ناـکدوک  زا  یهورگ 
دـش هدهاشم  ملیف  نیا  ياشامت  زا  دـعب  دز . یم  کتک  یتسد  بوچ  اب  ار  نآ  دیـشک  یم  دایرف  دوب و  هتـسشن  کسورع  نیا  يور  هک  یلاح 

ناکدوک يرگـشاخرپ  رد  نالاسمه  راتفر  تدـم  هاتوک  راـثآ  نیارباـنب  دـنا . هدرک  دـیلقت  ار  ملیف  ياـهراتفر  رتشیب  رگاـشامت  ناـکدوک  هک 
يا هدننک  تحاران  جیهم و  ملیف  هک  ینامز  راگزاس ، راجنهب و  كدوک  - 1 دهد : یم  ناشن  رگید  قیقحت  کی  جیاتن  تسا . یعطق  لاسدرخ 

كدوک هک  یلاح  رد  دـبای ، یئاهر  نآ  راوگان  بقاوع  یبصع و  ياه  شنت  زا  دوخ  باصعا  رب  طلـست  اـب  تسا  نکمم  دـنک  یم  اـشامت  ار 
هب ار  هناراک  تیانج  ياـه  شور  زیمآ ، تنوشخ  یئاـنج و  ياـه  هنحـص  - 2 دراد . تمواـقم  يارب  يرتمک  ناـکما  جازم  یبصع  یناـجیه و 

هجوت - 3 دنک . یم  دییأت  ار  نآ  يارجا  مه  دـنک و  یم  ءاقلا  زوت  هنیک  كدوک  هب  ار  تیانج  لمع  مه  اه  هنحـص  نیا  دزومآ . یم  ناکدوک 
نیب زا  كدوک  رد  ار  مدرم  اب  يراکمه  يدرد و  مه  یتسود ، ناسنا  حور  زیمآ ، تنوشخ  یئانج و  ياه  هنحـص  ياشامت  هب  داـیز  هقـالع  و 

فرـصم گنهرف  شرتسگ  ثعاب  دراوم  یخرب  رد  ای  ناناوج و  یـسنج  زیارغ  جـییهت  ثعاب  اـه  لایرـس  اـه و  ملیف  یخرب  نینچمه  درب . یم 
هدش باسح  حیحص و  تیریدم  کی  اب  دیاب  فعض  طاقن  دراوم و  نیا  همه  هک  دوش  یم  اه  هداوناخ  ناناوج و  یـضعب  نیب  دنـسپان  یئارگ 
نیا یلو  دوش . يریگولج  دیاب  نآ  شخپ  زا  دشاب  اه  لایرس  هنوگنیا  دیاوف  زا  شیب  نآ  تارضم  رگا  میدقتعم  زین  ام  دیآ . رد  لرتنک  هب  يا 

هک هچنآ  هدهاشم  زا  هک  تسا  نآ  امش  نم و  یعرش  یلقع و  هفیظو  یلو  داد . رکذت  امیس  ادص و  ینعی  نآ  میقتسم  نیلوئسم  هب  دیاب  ار  رما 
هب موزل  تروص  رد  مینک و  لرتنک  ار  دوخ  دوش ، یم  طلغ  گنهرف  شرتسگ  ثعاـب  اـی  دراذـگ و  یم  اـم  تیـصخش  يور  بولطماـن  ریثأـت 

لیماف هداوناخ و  ياضعا  کیدزن ، ناتـسود  رودـقملا  یتح  میوش . رکذـتم  ار  اه  هماـنرب  هنوگ  نیا  هدـهاشم  یفنم  ياـه  دـمایپ  زین  نارگید 
ادص و ياه  همانرب  اه و  لایرس  همه  میزاس . انـشآ  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  میراد ، اهنآ  يور  يراذگ  ریثأت  الامتحا  هک  ینارگید  کیدزن و 

شزومآ هطـساو  هب  هک  اه ، ملیف  اسب  هچ  دراد  ینوگانوگ  داعبا  زین  ررـض  هدیاف و  تسا . رـضم  یخرب  دـیفم و  یخرب  تسین  تسدـکی  امیس 
نید و ناـملاع  هچنآ  دراد . تهارک  ًاـعطق  هـچرگ  دـشابن  مارح  یعرـش  تـهج  زا  یلو  دـشاب  دنـسپان  یقـالخا  تـهج  زا  تسرداـن ،  ياـه 
، تسا مارح  دوش  یم  توهـش  رولبت  سنج و  کیرحت  ثعاب  هک  لایرـس  ای  ملیف و  هب  ندرک  هاگن  هک  تسا  نیا  دنا  هتفگ  هقف  نادنمـشیدنا 

ندرک هاگن  هک  دیمهف  یسک  رگا  سپ  تسا ، درف  دوخ  ای  دوش ، یم  لصاح  تلاح  نیا  ای  تسا و  رـضم  درف  يارب  ایآ  هکنیا  صیخـشت  یلو 
ادص و نیلوئـسم  دوش ، یم  شخپ  ارچ  تسا  رـضم  رگا  اما  دـنک . هاگن  دـیابن  تسا  رـضم  شیارب  نویزیولت  رد  دوجوم  ياهلایرـس  نیمه  هب 

میریگب رظن  رد  ار  یـصاخ  هورگ  رظن  اهنت  میناوت  یمن  میتسه و  وربور  فلتخم  ياه  هقیلـس  اب  ناـسنا  رفن  نویلیم  اب 70  ام  دـنیوگ  یم  امیس 
دوخ يارب  ار  یلایرـس  ای  یقیـسوم و  رگا  هک  تسا  دارفا  رب  ور  نیا  زا  میهد  رارق  رایعم  كـالم و  ار  مدرم  مومع  هاگدـید  رظن و  دـیاب  هکلب 

رد اه  همانرب  نیلوئسم  ناراکردنا و  تسد  هدمع  رایسب  شالت  تقادص و  هب  ناعذا  نمض  ام  دننکن . هاگن  دنونـشن و  ار  نآ  دننیب ، یم  رـضم 
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بویع و زا  ات  دنک  شالت  دیاب  امیـس  ادص و  میناد . یم  راکنا  لباقریغ  زین  ار  اه  يژک  اه و  یتسردان  صقاون و  یخرب  دوجو  امیـس ، ادص و 
فیلکت هفیظو و  دشابن  هدننک  عناق  مه  باوج  نیا  رگا  لاحرهب  دنهد . یم  ار  مزال  تارکذت  زین  هبتر  یلاع  نیلوئـسم  هتبلا  دـهاکب . صقاون 
يداقتنا تارظن  هطقن  نایب  امیس و  ادص و  دوخ  اب  سامت  فیاظو  هلمج  زا  تسا . صخشم  دناد  یم  رضم  هک  ییاهلایرـس  لباقم  رد  ناناوج 

. دشاب یم  يداهنشیپ  و 

؟ نویزولت رد  دراذگ  یم  يدب  ياه  گنهآ  ارچ 

شسرپ

؟ نویزولت رد  دراذگ  یم  يدب  ياه  گنهآ  ارچ 

خساپ

مهم و شقن  هناسر و  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  اما  دشابیمن ، صقن  بیع و  زا  یلاخ  اههاگتسد  ریاس  دننام  مه  امیـس  ادص و  درکراک  ًاملـسم 
تهج رد  بالقنا  زا  دـعب  ًاصوصخ  یلم  هناسر  نیا  هک  ینیگنـس  فیاظو  هعماج و  ياهشرگن  دـیاقع و  یمومع ، راکفا  رب  نآ  راذـگریثأت 

عفر دراد ، هدـهع  رب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يولهپ و  دـساف  گنهرف  ندودز  هعماج و  رد  یهلا  یمالـسا و  ياهشزرا  تیبثت  شرتسگ و 
زا ناوتب  دشاب و  یمالسا  تموکح  هدنبیز  هک  يدح  رد  مه  نآ  نآ ، ياههمانرب  یمک  یفیک و  دوبهب  هناسر و  نیا  تالـضعم  تالکـشم و 

دیاب دـیدرب  مان  امـش  هک  يداقتنا  دروم  رد  اما  دـشابیم . رادروخرب  ییازـسب  تیولوا  زا  درب  ماـن  يزاـسناسنا  هاگـشناد  کـی  ناونع  هب  نآ 
يامیـس ادص و  دشابیمن ، ناریا  یمالـسا  ماظن  یلم  هناسر  هدـنبیز  هجو  چـیه  هب  هک  یتالـضعم  تالکـشم و  یخرب  دوجو  مغریلع  تفگ :

غیلبت طقف  شراک  هک  تسین  نینچ  نیا  دراد و  هتشاد و  یناوارف  هدنزاس  تبثم و  دیفم و  رایسب  ياههمانرب  اهدرواتسد و  یمالـسا  يروهمج 
تیرثکا یمالـسا ، ياهشزرا  اب  بسانمان  رهاظم  یخرب  زا  هتـشذگ  دشاب . برطم و ... ياهگنهآ  ییارگلمجت و  ییارگدـم ، یباجحدـب ،

یخرب هطساو  هب  هتبلا  هک  دشابیم  هعماج  فلتخم  راشقا  عونتم  ياهزاین  نیمأت  ياتـسار  رد  هدنزومآ و  ییاههمانرب  امیـس  ادص و  ياههمانرب 
مدرم یمالـسا و  ماـظن  نیلوؤـسم  تاراـظتنا  ندروآرب  بوـلطم و  هطقن  هب  یباـیتسد  رد  صقاوـن  تالـضعم و  تالکـشم و  زوـنه  لـماوع ،

هدننیب و دارفا  هب  طوبرم  مه  یشخب  دشابیم و  نآ  ياهدرکراک  حالصا  امیس و  ادص و  هب  طوبرم  اهنیا  زا  یشخب  هک  دراد  دوجو  ردقیلاع 
دشیم و هرادا  هناگهس  ياوق  كرتشم  رظن  ریز  اههناسر  نیا  هک  ماما  نامز  رد  مه  هک  تفگ  دیاب  لوا  دروم  رد  اما  دـشابیم . نآ  نیبطاخم 

تراظن نامزاس  رب  هوق  هس  ناگدنیامن  زا  بکرم  ییاروش  دـشابیم و  يربهر  مظعم  ماقم  اب  نآ  سیئر  لزع  بصن و  هک  لاح  نامز  رد  هچ 
نآ یـشخبدوبهب  تهج  رد  يددـعتم  تارکذـت  هتـشاد ، هناسر  نیا  ياههمانرب  زا  یخرب  هب  يداـیز  تاداـقتنا  ناراوگرزب  نیا  دوخ  دـنراد ،

، رتمک ای  راب  کی  ياهتفه  امیـس  ادـص و  هب  نم  دـندومرف ...» : یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  رادـید  رد  رذآ 78  رد 24  هلمظعم  دناهداد .
هدرک تسرد  یمالـسا  ياههمانرب  هداد و  ماجنا  مالـسا  ناونع  هب  يدایز  ياهراک  امیـس  ادـص و  اما  مهدیم ؛ دـنت  ماغیپ  منکیم و  ضارتعا 

يربـهر مظعم  ماـقم  هک  تسین  نینچ  نیارباـنب  دراد «... مـه  شـالت  دراد  اـطخ  رگا  یملع ، شرازگ و  یمالـسا ، يرنه ، ياـههمانرب  تـسا .
هدوب ساسح  هناسر  نیا  هب  تبسن  نآ  فیاظو  هاگیاج و  هب  هجوت  اب  سکعرب  هکلب  دنشاب  هتـشادن  هناسر  نیا  رب  لرتنک  تراظن و  هنوگچیه 
همات تلع  دناوتیمن  ییاهنت  هب  يربهر  مظعم  ماقم  لرتنک  تراظن و  هک  تسا  نیا  دوش  هجوت  دـیاب  هک  ياهتکن  اما  دـنراد . يدـج  مامتها  و 
قیقد یبایهشیر  دنمزاین  نانآ  یساسا  لح  هکلب  دشاب  امیس  ادص و  هلمج  زا  اهداهن  اهنامزاس و  هعماج و  تالضعم  تالکـشم و  لح  يارب 

شنیزگ رب  قیقد  تراـظن  - 1 زا : دنترابع  هک  دشابیم  تالکـشم  نآ  ندرک  فرطرب  يارب  حیحـص  یلوصا و  تامادـقا  ماجنا  تالکـشم و 
ویدار و زا  حالصا  لباقریغ  فرحنم و  دارفا  نتـشاذگرانک  - 2 یبالقنا . دهعتم و  نادنمرنه  زا  هدافتـسا  امیـس و  ادص و  رد  اههمانرب  دارفا و 
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زا هدافتـسا  اـب  نویزیولت  وـیدار و  شخپ  رب  هبناـجهمه  تراـظن  - 3 امیـس . ادـص و  نورد  هب  هتـسباو  دارفا  ذوـفن  زا  يریگوـلج  نوـیزیولت و 
ای زیمآنیهوت  بلاطم  شخپ  نالوؤسم  اـب  دروخرب  - 4 اهملیف . ياوتحم  نازاسملیف و  رب  قیقد  تراظن  دهعتم و  ناسانـشراک  نیـصصختم و 

ياههمانرب دـیلقت  زا  دـیاب  یمالـسا  ياـهشزرا  جـیورت  زکرم  یمومع و  هاگـشناد  ناونع  هب  امیـس  ادـص و  - 5 یمالـسا . ياهشزرا  یفانم 
هعماج تیاده  هنیمز  هتشادرب و  تسد  دوخ ، ياههمانرب  هیهت  رد  ییارگلمجت و ... گنهرف  طسب  مالـسا و  نییآ  اب  تقباطم  نودب  یجراخ 

رد لئاسم  نیا  دـیاش  یلیلد  ره  هب  دراد و  دوجو  نآ  ياههمانرب  یخرب  امیـس و  ادـص و  رد  هک  یتالکـشم  هب  هجوت  اب  لاح  دروآ . مهارف  ار 
زا یخرب  دنچ  ره  ًالوا : دـنیامن : تیاعر  هتـشاد و  رظن  دـم  ار  تاکن  يرـسکی  دـیاب  زین  نابطاخم  ناگدـننیب و  دـشابن  لح  لباق  تدـمهاتوک 

يارب رگا  یلو  درب  مان  اهنآ  يارب  یتاذ  لکـشم  ناوتن  یعرـش  رظن  زا  دوشیم  شخپ  امیـس  ادـص و  زا  هک  یجراـخ  ياهلایرـس  اـی  اـهملیف 
يامیـس ادـص و  زا  هماـنرب  نآ  شخپ  فرـص  دـیامن و  باـنتجا  اـهنآ  زا  درف  نآ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  لاـبند  هب  ياهدـسفم  ناگدـننیب  یخرب 
یبالقنا ياهورین  هفیظو  صئاقن  تالکشم و  لیبق  نیا  دوجو  ًایناث : دوشیمن . نآ  تیعورشم  رب  لیلد  هجو  چیه  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج 

يورین دوبمک  هب  اهیئاسران  نیا  لماوع  زا  ياهراپ  اریز  دـیامنیم  فعاضم  نوگانوگ ، ياـهتراهم  اهصـصخت و  بسک  رد  ار  دـهعتم  و 
رد هک  يدـح  هب  هتفرـشیپ  يروآنف  تاطابترا و  قیرط  زا  یگنهرف  مجاـهت  هب  هجوت  اـب  ًاـثلاث : ددرگیمزاـب . دـهعتم  نیـصصختم  یناـسنا و 

يارب هار  نیرتنئمطم  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  مومـسم  جاوما  نیا  هب  یباـیتسد  يارب  ینوریب  لرتنک  عناـم و  چـیه  کـیدزن  رایـسب  ياهدـنیآ 
هجو چـیه  هب  عوضوم  نیا  هتبلا  هک  دـشابیم  ینورد ) لرتنک   ) یهلا ياوقت  نامیا و  تیوقت  هانگ ، هب  ندـش  هدولآ  فارحنا و  زا  ندـنامرود 

. دشابیم تیمها  زئاح  نابطاخم  دروم  رد  یلو  دشابیمن  امیس  ادص و  ياههمانرب  یخرب  تالکشم  هدننک  هیجوت 

لثم دهد ؟ رادشه  نآ  هب  تبسن  هک  تسین  دیلقب  عجرم  هفیظو  رگم  الوصا  دریگ و  یم  ماجنا  جیار  روطب  ارچ  تسا  مارح  اهراک  زا  یـضعب  ناریا  رد 
؟ دیارج ای  نویزیولت  زا  دوش  یمن  هتفگ  ماکحا  نیا  ارچ  تسا  نیا  ملاؤس  نتفگ ،  غورد  راگیس ، لامعتسا 

شسرپ

رادشه نآ  هب  تبـسن  هک  تسین  دـیلقب  عجرم  هفیظو  رگم  الوصا  دریگ و  یم  ماجنا  جـیار  روطب  ارچ  تسا  مارح  اهراک  زا  یـضعب  ناریا  رد 
؟ دیارج ای  نویزیولت  زا  دوش  یمن  هتفگ  ماکحا  نیا  ارچ  تسا  نیا  ملاؤس  نتفگ ،  غورد  راگیس ، لامعتسا  لثم  دهد ؟

خساپ

، هلأسم نیا  اما  تسین . یکـش  نآ  تیمها  رد  تسا و  هعماج  ياقب  ظفح و  نماض  هک  تسا  یلئاسم  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلوقم 
هلمج زا  يا  هناسر  ناکما  ردق  ره  دیدومرف  هک  روط  نامه  هچرگ  درادن  یصاخ  هناسر  ای  صاخـشا  هب  صاصتخا  تسا و  یناگمه  فیلکت 
هرهب رتشیب  یهاگآ  هملک و  ذوفن  زا  ردق  ره  زین  دراد و  رایتخا  رد  ار  یمومع  نوبیرت  نیرت  هدرتسگ  هک  امیـس  ادـص و  لثم  نوبیرت  نابحاص 

نیا ماجنا  رد  يا  هناـسر  اـی  یهورگ  یهاـتوک  سپ  میراد . يرت  نیگنـس  هفیظو  یمالـسا  تلود  نیلوؤسم  دـیلقت ، عجارم  لـثم  میـشاب  دـنم 
اب ات  دنتـسه  لوؤسم  هعماج ، داحآ  درف  درف  دننک . یهاتوک  هنیمز  نیا  رد  زین  اهنآ  ات  دشاب  مدرم  رگید  يارب  روآ  رذع  دناوت  یمن  تیلوؤسم 

دوخ هفیظو  زا  یلوؤسم  ای  یملاع  هک  دش  هدهاشم  زین  ییاج  رد  رگا  نآ .) طیارـش  هب  هجوت  اب  هتبلا   ) دننک فورعم  هب  رما  يرکنم  هنوگ  ره 
نآرق رد  میرک  دنوادخ  دومن . دوخ  هفیظو  هجوتم  ار  وا  هدومن ، رکنم  زا  یهن  دـیاب  زین  اجنیا  رد  دـنک ، یم  یلاخ  هناش  يرذـع  چـیه  نودـب 

هدش نایب  نینچ  اجنآ  رد  دـناد . یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  رد  ناشیا  لامها  ار  هتـشذگ  مما  زا  يرایـسب  ندرک  باذـع  تلع 
نیا رد  زین  دارفا  همه  رگا  سپ  دـنک . یم  هعماـج  لـک  هجوتم  ار  تلع  هکلب  دـندرکن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءاـملع  نیلوؤسم و  هک 

هب درک . هابتـشا  قیداصم  دروم  رد  رما ، نیا  رد  دیابن  هتبلا  دش . دهاوخن  بلـس  نارگید  یـصخش  تیلوؤسم  هفیظو و  زاب  دننک  لامها  هفیظو 
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هب نداهن  جرا  نمـض  تاکن ، نیا  همه  دوجو  اب  درادـن . دوجو  يرظن  قافتا  ءاـملع ، یخرب  زا  ریغ  ندیـشک  راگیـس  تمرح  رد  لاـثم  ناونع 
ياهراجنه تیاعر  مدع  ای  تیاعر  هک  میزاس  یم  ناشن  رطاخ  ار  عوضوم  نیا  دشاب ، یم  امش  ینید  تریغ  زا  یشان  هک  امـش  ینید  هغدغد 

يارب مزال  ياه  هنیمز  داجیا  نآ ، رب  مدـقم  رت و  مزال  اـما  تسا  بجاو  یهن  رما و  هچرگ  دوش ، یمن  تسرد  یهن  رما و  اـب  افرـص  یعاـمتجا 
اهنآ دشابن ، عجارم  ياهدومنهر  شریذـپ  يارب  مزال  رتسب  رگا  دـبلط . یم  ار  یفلتخم  ياه  مسیناکم  هلأسم  نیا  تسا و  یهن  رما و  شریذـپ 

هچرگ دننک ، یمن  ییانتعا  نآ  هب  قح ، نخس  هب  تبـسن  اونـشان  ياه  شوگ  لفاغ و  ياه  لد  هک  دوس  هچ  اما  دنراد ، رکذت  نتفگ و  هفیظو 
شالت ءانثتـسا  نودب  ام  همه  دـیاب  ور  نیا  زا  دـیاین . یترورـض  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریثأت  لامتحا  مدـع  رطاخ  هب  تسا  نکمم 

مهم هلأسم  نیا  رد  مالـسا  هاگدید  زا  هعماج  یناور  تشادهب  هب  يدـج  مامتها  یتخانـش و  هعماج  یتخانـش ، ناور  قیمع  تاعلاطم  اب  مینک .
. مینک تکراشم 

رد ای  تسا و  ضراعت  رد  ام  ياهشزرا  اب  تسین و  ینید  ام  ینویزیولت  ییامنیس و  ياه  ملیف  دنیوگ  یم  هک  میونش  یم  ناتسود  ریغ  ناتسود و  زا  اهراب 
لوغشم هک  دنهد  یم  ناشن  ار  یصخش  ناش  ملیف  رد  هک  تسا  نیا  دننک  یم  هک  يراک  اهنت  ملیف  ندرک  ینید  يارب  هک  مینیب  یم  نانادرگراک  ياه  ملیف 

شسرپ

ضراعت رد  ام  ياهشزرا  اب  تسین و  ینید  ام  ینویزیولت  ییامنیـس و  ياه  ملیف  دنیوگ  یم  هک  میونـش  یم  ناتـسود  ریغ  ناتـسود و  زا  اهراب 
ار یـصخش  ناش  ملیف  رد  هک  تسا  نیا  دـننک  یم  هک  يراک  اهنت  ملیف  ندرک  ینید  يارب  هک  مینیب  یم  نانادرگراک  ياه  ملیف  رد  ای  تسا و 

ياه یگژیو  تاصخشم و  دوش . یم  ینید  ملیف   ، ملیف نداد  شیامن  روط  نیا  اب  ایآ  . تسا ندناوخ  نآرق  زامن و  لوغشم  هک  دنهد  یم  ناشن 
. دینک نایب  ار  ینید  ملیف  کی 

خساپ

ناوت یمن  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  رگید  يوس  زا  تسا و  ینید  رنه  قیقد  تخانـش  دـنمزاین  وس  کی  زا  لاؤس  نیا  هب  قیقد  خـساپ 
اه یگژیو  ساسارب  ار  مادک  ره  دیاب  هکلب  داد ، نامروشک  رد  ینویزیولت  ییامنیس و  تادیلوت  تالوصحم و  یمامت  نوماریپ  یلک  تواضق 

صخـشم ار  نآ  ندوبن  ینید  ای  ینید  نازیم  سپـس  تفرگ و  رظن  رد  دراد ، دوجو  ینید  يامنیـس  ای  ملیف  ای  رنه  کی  يارب  هک  ییاهرایعم  و 
دـهعتم و رـصانع  اـهورین و  دورو  اـب  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هللادـمحب  هک  تشذـگ  ناوت  یمن  زین  تیعقاو  نیا  زا  یلو  دوـمن .

ییامنیس تالوصحم  امیس و  ادص و  ندش  ینید  تهج  رد  یفاکان -  دنچ  ره  یمهم -  رایسب  ياه  ماگ  امنیس ، هصرع  هب  یبالقنا  صصختم 
هتبلا دیامن . لقتنم  هعماج  هب  ار  یمالـسا  ياه  شزرا  فراعم و  گنهرف ، زا  یمیظع  نازیم  تسا  هتـسناوت  تسا و  هدـش  هتـشادرب  نامروشک 
نایم رد  بالقنا  زا  لبق  نارود  یگنهرف  يرکف و  تاـبوسر  لـیبق  زا  یجراـخ -  یلخاد و  رامـش  یب  عناوم  هک  دراد  دوجو  زین  تیعقاو  نیا 

یلخاد و تاـنایرج  یخرب  رب  نآ  يراذـگریثأت  دوخ و  طـحنم  گـنهرف  ءاـقلا  يارب  برغ  یگنهرف  مجاـهت  ییامنیـس ، نادـنمرنه  زا  یخرب 
ییامنیـس و تالوصحم  یخرب  هنافـسأتم  ات  هدـش  ببـس  تراـظن و ... رد  یتساـک  يداـم ، عباـنم  دـهعتم و  نادـنمرنه  دادـعت  ندوب  یفاـکان 

تروص ره  رد  دـنهدب . دوخ  تادـیلوت  هب  یمالـسا  ریغ  يا  هرهچ  هدومن و  بیقعت  ار  یمالـسا  ياـهوگلا  زا  ریغ  ییاـهرایعم  اـم  ینویزیولت 
ناکما رنه و  دـیآ . یم  لابند  هب  لیذ  تاصخـشم  ای  هلاقم  کی  زا  ییاه  شخب  نآ ، ياـه  یگژیو  ینید و  ملیف  کـی  قیقد  تخانـش  تهج 

ینید ناکما   www.soroushpress.com زا لقن  هب  هشیدنا  هاگـشاب  تیاس  عبنم : يدسا  اضر  دـمحم  هدنـسیون : نآ ! ندـش  ینید 
زا میـشاب و  هتـشاد  رنه  تقیقح  ای  رنه  تیهام  زا  یـصخشم  ریوصت  ات  میتسه  نآ  دنمزاین  رنه  ندش  ینید  ناکما  زا  ثحب  يارب  رنه ! ندـش 

ریوصت هک  دـش  مولعم  میتـفگ  نخـس  لوا ، شخب  رد  رنه  تیهاـم  هب  یـسرتسد  ياـهيراوشد  رنه و  فـیرعت  شور  دروـم  رد  هک  یبلاـطم 
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هب هک  دناهدرک  نییبت  ياهنوگب  ار  رنه  نادنمـشیدنا ، نادـنمرنه و  نافوسلیف و  زا  یهورگ  ای  درف  ره  درادـن و  دوجو  رنه  تیهام  زا  ینـشور 
تیوه رنه و  فیرعت  رد  هک  یماهبا  ساسارب  نیارباـنب  تفاـی . تسد  يرنه  رثا  رنه و  تیهاـم  دروم  رد  یبسن  یتح  یقفاوت  هب  ناوتب  یتخس 
تسا نآ  ینید  رنه  باب  رد  نخـس  نیرتیقطنم  درادن -  دوجو  رنه  فیرعت  دروم  رد  یعمج  قفاوت  هکنیا  تهج  هب  هن  و  دراد -  دوجو  رنه 

هک تسا  رـسیم  یماـگنه  نآ  ینید  رنه  دروم  رد  یفـسلف  قیقد  ینف و  ثحب  دراد . رارق  ماـهبا  زا  ياهلاـه  رد  زونه  زین  ینید  رنه  موهفم  هک 
مامت حوضو  اب  ار  ینید  رنه  تسا  ماـهبا  رد  زونه  رنه  تیهاـم  هک  یلاـح  رد  ناوتیم  روطچ  دـشاب و  هدـش  فوشکم  اـم  يارب  رنه  تقیقح 

هچ رد  ام  ياهیهاگآ  تاکاردا و  تسیچ ؟ فلتخم  روما  مولع و  ندش  ینید  نازیم  كالم و  هک  تسا  نیا  هلئسم  شسرپ و  درک !؟ حیرـشت 
تموکح ای  گنهرف ، ًالثم  دوشیم ؟ ندوب  ینید  هب  فصتم  یتروص  هچ  رد  ( fact یجراخ تیعقاو  دنوشیم ؟ ّتینید  هب  فصتم  یتروص 

هن هک  تسا  نآ  عوضوم  کی  ندوب  ینید  كالم  دـنوشیم ؟ بوسحم  ینید  یـساسا  هچ  رب  یجراخ  تایعقاو  ناونع  هب  يرنه  رثا  کـی  اـی 
زا دـشاب . راگزاس  یمالـسا  ینید -  ياهـشزرا  شنیب و  ینابم ، فادـها ، اب  ًـالماک  هکلب  دـشاب  هتـشادن  نید  اـب  یـضراعت  عوضوم  نآ  اـهنت 

تریس هب  ندیشخب  ینعم  مه  رنه و  تروص  هب  ندیشخب  لکش  رد  مه  نید  کی  ناونع  هب  مالسا  دراد و  یتریـس  تروص و  رنه  ام  هاگدید 
یتریس تروص و  زا  رعش و - ... یقیـسوم ، یـشاقن ، يزاسهمـسجم ، رتائت ، امنیـس ، دشاب ؛ هک  ياهلوقم  ره  زا  يرنه  رثا  تسا . دنمناوت  رنه ،

نایم نیا  رد  نید  یهاگآ ، تفرعم و  یعون  رب  ینتبم  نآ  تریـس  تسا و  کینکت  تراـهم و  یعون  لوصحم  نآ  تروص  وتسا  رادروخرب 
نازیم ناوتن  دـیاش  هکنیا  وگ  نآ ، رد  هدـش  هتفرگ  راکب  نومـضم  تفرعم و  رب  مه  تسا و  راذـگریثأت  يرنه  رثا  کـینکت  تراـهم و  رب  مه 
تروص هب  ندیشخب  لکش  رد  نید  تلاخد  لثملایف  تسناد  هزادنا  کی  ناسکی و  ار  يرنه  ياههخاش  اههصرع و  یمامت  رد  نید  تلاخد 
تسین ییامنیس  ینید ، يامنیس  لثملایف  فاصوا  نیا  اب  تسا . رعش  کی  تروص  هب  ندیشخب  لکش  رد  نید  تلاخد  زا  شیب  یـشاقن  کی 
قباطم دیاب  زین  دـنراذگیم  شیامن  هب  ار  يوتحم  نآ  هک  یلاکـشا  تروص و  هکلب  دـشاب  رادروخرب  یمالـسا  ینید و  نومـضم  زا  طقف  هک 

اما دشاب  ینید  طباوض  اب  گنهامه  ملیف  کی  تروص  لاکـشا و  رگا  سکعلاب  ای  دشاب و  یمالـسا  ینید و  اهـشزرا  ینیبناهج و  طباوض و 
ینید ملیف  ای  ینید  يامنیس  تسین . ینید  ًالماک  زونه  امنیس  ای  ملیف  نآ  دشابن  ینید  فادها  اهـشزرا و  اب  گنهامه  ملیف  نآ  ياوتحم  مایپ و 

یگدرتسگ و یمامت  اـب  ینید  هتبلا  دـشاب . ینید  نیزاوم  فادـها و  اهـشزرا و  رب  ینتبم  نآ  تریـس  تروص و  هک  دـباییم  ققحت  یماـگنه 
میناوتیم ام  ینعی  تسا  بتارم  وذ  رما  کی  ندش  ینید  ای  ندوب  ینید  تسا . يرشب  یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  یمامت  لماش  هک  شتعـسو 

ای ینید  ریغ  يوتحم  ثیح  زا  اما  دـشاب  ینید  تروص  ثیح  زا  يرنه  رثا  کی  اـسب  يا  ور  نیا  زا  مییوگب . نخـس  ندـش  رتینید  ینید و  زا 
رظن زا  يرنه  رثا  کی  اسب  يا  و  ینید -  دـض  ًاموزل  هن  و  ینیدریغ -  تروص  تهج  زا  اما  دـشاب  ینید  ماـیپ  نومـضم و  تهج  زا  سکعلاـب 

نآ رایع  مامت  يرنه  رثا  کی  دنک . رتینید  ار  نآ  هک  تشاد  يرنه  رثا  نآ  هب  تبسن  یتخادرپ  ناوتب  اما  دشاب  ینید  ًاماوت  تریـس  تروص و 
تریـس تروص و  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  هکنیا  وگ  دشاب . هتـشاد  فافـش  يدج و  روضح  ًاماوت  نآ  تریـس  تروص و  رد  نید  هک  تسا 
ًالقتسم درک و  ادج  يرگید  نآ  زا  ار  یکی  ناوتب  يراوشد  هب  هک  دناهتخیمآ  رد  رگیدکی  اب  هدینت و  مه  رد  نانچ  جراخ  رد  يرنه  رثا  کی 

ماقم رد  رنه  تفگ  ناوتب  تیاهن  رد  دـیاش  يرـشب  تایح  رد  ینید  رنه  هاـگیاج  درکراـک و  هب  هجوت  اـب  داد . رارق  يرواد  یباـیزرا و  دروم 
هدوب تبثم  ياهدرکراک  ياراد  مه  تسا و  هدـش  يرادربهرهب  لطاب  ریـسم  رد  نآ  زا  تسا و  هدوب  یفنم  ياهدرکراک  ياراد  مه  درکراـک 
تـسا يرنه  ینید ، رنه  تفگ  ناوتیم  مییامن  یفرعم  شتبثم  ياهدرکراک  ساسارب  ار  یمالـسا  ینید -  رنه  میهاوخب  رگا  ورنیا  زا  تسا .
نیبقح ینید ، رنه  دیامنیم . یمدآ  مشچ  رد  ییابیز  تمظع و  هوکش و  اب  ار  ادخ  دناهریم و  اهسوه  اههسوسو و  تراسا  زا  ار  یمدآ  هک 

. دناتـسیم ار  شریقح  ياهمغ  دهدیم و  یلاعتم  ياهمغ  یمدآ  هب  دراد . زیتسرـس  یتشز  لطاب و  ملظ و  زا  یتروص  ره  اب  تسا و  وجقح  و 
نورب يارب  تسا  يرپ  لاب و  ینید  رنه  دناهریم . هناکدوک  ياهیداش  ماد  زا  ار  وا  دـشخبیم و  وا  هب  یحور  قیمع  ياهیتفگـش  اهطاسبنا و 

هک تسا  یتیعقاو  ینید  رنه  ناکمال . نامزال و  خارف  يارـسرس  رد  ندرک  سفنت  يارب  تسا  یتصرف  ناکم و  نامز و  گنت  سفق  زا  ندیرپ 
لّثمت ینید  رنه  ندـنام . يارب  يدـیکأت  هن  ندرک و  روبع  يارب  تسا  یتوعد  ور ، نیمه  زا  دـصقم و  سنج  زا  اـت  تسا  هار  سنج  زا  رتـشیب 
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ناقـشاع رنه  یقـشاع و  رنه  زج  يزیچ  ینید  رنه  هکنیا  مالک  ناج  و  تسا . تیدبا  يوس  هب  فوطعم  رارقیب و  حور  کی  باهتلا  شطع و 
نوچ فیرـش  ّنف  نیا  هک  دیما  مزرویم و  قشع  ماهتـسارآ  رنه  نیدـنچ  هب  هک  ینادـب  ات  شاف  میوگیم  مزاب و  رظن  دـنر و  قشاع و  تسین .

دوشن نامرح  بجوم  رگد  ياهرنه 

گنهرف فیرعت 

تسیچ یگناگیب  دوخزا  هرابرد  مالسارظن 

شسرپ

تسیچ یگناگیب  دوخزا  هرابرد  مالسارظن 

خساپ

رگا نآرق  ریبعت  هب  درادـن . شزرا  , دـنادن ار  دوخ  ردـق  ناسنا  رگا  دوش . یم  ناسنا  ریگنابیرگ  هک  تسا  ییاهدرد  نیرتدـب  زا  یگتخاـبدوخ 
: دزاب یم  مه  ار  دوخ  رخآ  ءهلحرم  رد  درادن و  چـیه  رگید  تسا و  هتخاب  ار  شلاوما  مامت  هک  تسا  يزاب  رامق  دـننام  دزابب , ار  دوخ  ناسنا 

ادخ زا  ناسنا  رگا  درب . یم  رـس  هب  نارـسخ  رد  تسا ,  لفاغ  ادخ  زا  هک  یناسنا  تسا .  ادخ  زا  يرود  رد  یگتخاب  دوخ  < دنتخاب . ار  دوخ 
دوخ درب , یم  تراغ  هب  ار  لاوما  ودوش  یم  مدرم  ءهناخ  لخاد  دنک و  یم  يدزد  هک  یناسنا  ًالثم  دوش ; یم  لفاغ  مه  دوخ  زا  دوشب , لفاغ 

ار ناسنا  تیوه  دنراد و  ار  دمایپ  نیمه  ناهانگء  همه  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  دزادـنا و  یم  رطخ  رد  ار  شناج  دزاب و  یم  ار 
ریبعت یلع 7 دـننک . زیهرپ  وا  زا  دـیاب  هک  تسا  یکانرطخ  ناویح  هدـنرد و  نطاب  رد  اما  ینیب ,  یم  ناـسنا  ار  وا  رهاـظ  هب  دـننک . یم  ضوع 

رد ینتفرورف  تایونعم و  زا  يرود  ادـخ و  زا  تلفغ  رثا  رد  ناسنا  < دـیآ . نوریب  اه  یـصلاخان  ات  منک  كاپ  دراد : هیواعم  ءهرابرد  یبلاـج 
زا تلفغ  یـشومارف و  دوخ  لباقم  رد  ( 1 : .) دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رداذـل  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  شیوخ  تیوه  ناهانگ , 

تفرعم بلق و  روضح  اـب  هک  يزاـمن  رد  ناـسنا  تسا ,  ادـخ  داـی  نیرتهب  زاـمن  نوچ  و  ادـخ , هب  یبلق  هجوت  ینعی  رکذ  تسا .  رکذ  ادـخ ,
ادیپ ار  دوخ  یناسنا  تیوه  درک , هجوت  دوخ  تقیقح  هب  تفای و  ار  دوخ  یتقوو  دبای  یم  تسد  یعقاو  دوخ  هب  هدرک و  ادیپ  ار  دوخ  دـشاب ,
یلو دنا , ناسنا  رهاظ  هب  هچرگ  دنتسه , رو  هطوغ  تلفغ  توهش و  هانگ و  رد  هک  ییاه  ناسنااما  دوش , یم  ناسنا  انعم  مامت  هب  دیامن و  یم 

ج 7 ص 89 راونالاراحب , یقروا 1. پـ . ) دنرود هب  تیناسنا  زا  دوب , هدمآ  6 ربمایپ تیاوررد  هک  هنوگ  نامه  تقیقح  رد 

یم ار  تقوم  ای  مئاد  جاودزا  دننام  یمالسا  ماکحا  ایآ  دنیوگ ؟ یم  یمالسا  شزرا  ییاهزیچ  هچ  هب  و  تسیچ ؟  یمالسا  ياه  شزرا  امش  هاگدید  زا 
؟  تسناد یمالسا  ياهشزرا  زا  ناوت 

شسرپ

ای مئاد  جاودزا  دننام  یمالـسا  ماکحا  ایآ  دنیوگ ؟ یم  یمالـسا  شزرا  ییاهزیچ  هچ  هب  و  تسیچ ؟  یمالـسا  ياه  شزرا  امـش  هاگدید  زا 
؟  تسناد یمالسا  ياهشزرا  زا  ناوت  یم  ار  تقوم 

خساپ
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شزرا موهفم  دوخ , یبرجتای  یملع  ناوت  ّدح  رد  سک  ره  دـشاب . یفخم  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  شزرا  موهفم  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
يررض هعماج  ای  درف  يارب  هک  دنتسین  یلئاسمزا  نآ  ماکحا  یمالسا و  ياهروتـسد  دهد . یم  صیخـشت  ار  نآ  قیداصم  یتح  دناد و  یم  ار 

رد قالخا  ناسنا و  تقیقح  اب  یـسک  رگا  تفای .  تسد  نادـب  لمأت  قیقحت و  اب  ناوت  یم  تسا و  لالدتـسا  لـباق  بلطم  نیا  دـشاب . هتـشاد 
گنهرف و دید و  اب  رت و  عیسو  تاقیقحت  اب  عوضوم  ود  نیا  رد  هچ  ره  دشابانـشآ , مالـسا  یعامتجا  يدرف ,  نیناوق  اب  یفرط  زا  وا و  تایح 
مالسا و ربمایپ  هک  دیا  هدیشیدنا  بلطم  نیا  رد  امـش  یتسار  تفای .  دهاوخ  تسد  تقیقح  نیا  هب  رتهب  دوش , دراو  رتالاب  رت و  قیمع  شناد 

لمأت نودب  هتسب و  مشچ  یگمه  یمالسا  دنمشیدنا  رکفتم و  ملاع و  نارازه  یمالـسا و  نارکفتم  نادنمـشنادو و  املع  ناگرزب و  ناماما و 
یلعوـب لاـثما  دـنا .؟ هدـش  دـقتعم  ییاـهزیچ  هب  ناـشلقع  فـالخرب ,  دـنا و  هتفریذـپ  تـسین ,  لـقع  دـییأت  دروـم  هـک  ار  یبلاـطم  لـقعت  و 

ره هک  دنمـشیدنا  نارازه  ینیمخ و  ماما  ییابطابط و  همالع  یناشاک و  ضیف  اردصالم و  و  یـسوط ,  نیدلاریـصن  هجاوخ  يزاررخف و  . انیس
لقع و فالخ  ياهزیچ  هتشذگ و  اب  ناشلقع  يور  همه  دنا , هتـشون  اه  باتک  دنا و  هدیـشیدنا  یمالـسا  ماکحا  بلاطم و  زا  اه  لاس  مادک 

تاساسحا نودب  دینکفایب و  رظن  یمالسا  ماکحا  هب  هناملاع ,  هنافـصنم و  رگا  امـش  دنا . هدومن  يراشف  اپ  نآ  يور  دنا و  هتفریذپ  ار  هشیدنا 
یم يا  همانرب  حرط و  هچ  ماکحا  نیا  زج  هب  ًالـصا  تسارـشب .  تحلـصم  هب  یهلا  ياهروتـسد  نیا  هک  دیبای  یم  رد  دینک , تواضق  لایما  و 

یلاعبانج هدنب و  اهنت  هن  دربب ؟ شیپ  هب  داسف  ملظ و  نودب  ءهعماج  يوس  هب  ار  هعماج  دنک و  رتمک  ار  تالکـشم  هک  دـینک  داهنـشیپ  دـیناوت 
داصتقا ار  لکشم  یکی  تسا ,  هداد  يرظن  یسک  ره  دنا و  هدرک  رکف  عماوج  تالکـشم   ّ لح يارب  ناسانـش  هعماج  تسا  لاس  اهدص  هکلب 

! دنا هتسناد  يزاب  سنج  مهرد  ار  لکشم  ّلح  يا  هدع  دیورف و  دننام  هتسناد ,  یـسنج  ءهزیرغ  رد  يرگید   , نینل سکرام و  دننام  هتـسناد , 
هتسناوتن یلو  تسا ,  هدشن  ارجا  اهروشک  زا  یـضعب  رد  تایرظن  زا  یـضعب  یتح  دنا و  هتـشون  اه  باتک  هدرک و  حرطم  ار  ناشیاهرظن  همه 

زا دعبو  دنک  یم  يراشفاپ  نآ  رب  درادنپ و  یم  يزیچ  رد  ار  شزرا  یـسک  ره  دـنا . هدوزفا  تالکـشم  رب  هکلب  دـننک , لّح  ار  تالکـشمدنا 
کین ءهمه  دوش . یم  ضوع  شرظن  دراد و  یمرب  تسد  تسناد ,  یم  شزرا  ار  نآ  هچنآ  زا  سپ  دروخ , یم  گنـس  هب  شرـس  هک  یتّدـم 

ناشتین یضعب  دنـشیدنا . یم  يدعبدنچ  ای  يدعب  کت  اّما  دنتـسه , هعماج  دوخ و  هب  ندیـش  خب  یلاعت  شزرا  لابند  ناهاوخریخ  ناشیدنا و 
لقع یب  ای  لقع  مک  هکنیا  هن  نانیا  دنا . هتفر  هابتشادنمهف  یم  دعب  دننک , یم  نادرگرس  ار  مدرم  یتدم  دنتـسین و  دلب  ار  هار  اّما  تسا ,  ریخ 

هب يدـعب  کت  دـنرگن و  یحطـس  دـنرادن و  هجوت  لئاسم  بناوج  یمامت  هب  اّما  دـننک , یم  هبـساحم  دوخ  لقع  اب  دـنراد و  لقع  همه  دـنا ;
دنمـشزرا شزرا و  دشاب , ادـخ  اب  وا  ءهطبار  هنب  تیناسنا و  ناسنا و  دـشر  ياتـسار  رد  هک  یبلطم  ره  مییوگ  یم  ام  دـننک . یم  هاگن  لئاسم 

ودبع ءهطبار  لیبق  زا  دـیاب  ادـخ  اب  ناسنا  ءهطبار  درک . بوسحم  شزرا  ار  نآ  دـصرد  دـص  ناوت  یم  دـشابن , اتـسار  نیا  رد  هچ  رهو  تسا 
, دیـسر هلحرم  نیا  هب  هک  تقو  نآ  دنادب . ادخ  دـبع  ار  دوخ  دـسرب و  تیدوبع  ءهلحرم  هب  سفن  بیذـهت  رثا  رد  دـیاب  ناسنا  دـشاب . کلام 
هب دزودنا , یمن  مشچ  نارگید  سومان  هب  دنک , یمن  يدزد  لاملا  تیب  زا  مدرم و  زا  دنک , یمن  يراک  مک  دنک , یمن  ملظ  یـسک  هب  رگید 

ریخ و لها  تسین ,  تسرپایند  , دزیر یمن  ار  یسک  يوربآ  دراذگ , یمن  یـسک  رـس  هب  الک  دراذگ , یم  مارتحا  یعامتجا  تادّهت  نیناوق و 
ملعم داتسا و  ملاع و  هب  دهد و  یم  تیمها  قالخا  ملع و  هب  دنک و  یم  یگدیـسر  نارگید  هب  اّما  دراد . مک  شدوخ  هچ  رگ  تسا .  ناسحا 

ریغ يرگید  ءهمانرب  حرط و  ره  تسا و  نز  درم و  ترطف  اب  قباطم  يا  همانرب  مالسا  يوس  زا  ملاس  حیحـص و  جاودزا  حرط  دنک . یم  هجوت 
طـسوت هک  تسا  یهلا  ياهروتـسد  زا  هکلب  تسین ,  مالـسا  ربمایپ  تاعارتخا  زا  اهنت  هشقن  حرط و  نیا  تسا .  یناوارف  دسافم  ياراد  نیا  زا 

مئاد و جاودزا  ءهلئسم  دنراد . لوبقار  نآ  زین  ملاع  يالقع  تسا و  هتشاد  جاور  هدش و  هیصوت  نونکات  تقلخ  ردص  زا  یهلا  ناربمایپ  ءهمه 
یـضتقم و دوجو  تروص  رد  دـنناوت  یم  نوچ  ریغ  هچ  دنـشاب و  ناوج  هچ  نانز ,  نادرم و  ءهمه  تسین و  یـصاخ  رـشق  صوصخم  تقوم 

. دننک مادقا  نادب  رما  بناوج  یسررب 

؟ تسیچ تداهش  گنهرف  تسیچ ؟ تداهش  تسیک و  دیهش 
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شسرپ

؟ تسیچ تداهش  گنهرف  تسیچ ؟ تداهش  تسیک و  دیهش 

خساپ

اّربم هّزنم و  هنایارگ  دوخ  ةزیگنا  هنوگ  ره  زا  تسا و  سدـقم  یفدـه  هار و  رد  تسا و  يرایتخا  هناهاگآ و  یلمع  هک  نیا  مکح  هب  تداهش 
تایح زا  هک  تسا  گرم  زا  عون  نیا  اهنت  اه  گرم  عاونا  نایم  دوش . یم  یقلت  هنانامرهق  یلمع  تسا و  زیمآ  راـختفا  زیگنا و  نیـسحت  تسا 
ینیقی ای  یّنظ  ای  یلاـمتحا  تارطخ  هب  هجوت  اـب  هک  دوش  یم  بوسحم  تداهـش "  " یگرم تسا . رت  میظع  رت و  سدـقم  رترب و  یگدـنز ، و 

هار رد  هک  نیا  یکی  دراد : نکر  ود  تداهـش  دنک . لابقتـسا  نآ  زا  هللا " لیبس  یف   " نآرق ریبعت  هب  یناسنا و  سدقم و  یفده  رطاخ  هب  طقف 
ۀملک دشاب . هتفرگ  تروص  هناهاگآ  هک  نیا  رگید  دیامن . فده  يادف  ار  دوخ  ناج  دهاوخب  ناسنا  دـشاب و  سدـقم  فدـه ، دـشاب ؛ ادـخ 

تسا و سدقم  ینارون و  یموهفم  تسا ، یمالـسا  ناشگنهرف  هک  یناسک  نهذ  رد  یمالـسا و  میهافم  تاملک و  رد  دیهـش  موهفم  دیهش و 
ياهرایعم اب  ار  وا  مالسا  هک  دیآ  لئان  تداهش  ۀجرد  ماقم و  هب  سک  ره  مالسا ، رظن  زا  تسا . تمظع  تسادق و  اب  مأوت  اه  فرع  ۀمه  رد 

یلاع زا  یکی  هب  دوشب ، هتشک  يرشب  یعقاو  ياه  شزرا  يرارقرب  ةزیگنا  هب  یمالسا  یلاع  ياه  فده  هار  رد  ینعی  دسانشب ، دیهش  شدوخ 
الو : " دومرف دیهـش  نأش  رد  نآرق  ددرگ . یم  لئان  دوش ، لئان  دوخ  يدوعـص  ریـس  رد  تسا  نکمم  ناسنا  کی  هک  یتارم  تاجرد و  نیرت 

هکلب دنناگدرم ، دندش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  دیربم  نامگ  [ 10 [؛ نوقزُری مهبر  دنع  ٌءایحأ  ًاتاومأ  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیّذلا  ّنبـسحت 
نالف ماقم  دـنیوگ : یم  دـنربب  الاب  ار  یـسک  ماقم  دـنهاوخ  یم  هک  یتقو  مالـسا  رد  " دـنروخ . یم  يزور  ناـشراگدرورپ  دزن  دـنا و  هدـنز 

هک تسا  عمش  لثم  دیهش  لَثَم  : " دیوگ یم  يرهطم  دیهش  دیهـش . رجا  اب  تسا  ربارب  شرجا  راک  نالف  ای  دیهـش  ماقم  اب  تسا  ربارب  صخش 
دننیـشنب و هدـش  ماـمت  وا  یتسین  ياـهب  هب  هک  وترپ  نیا  رد  نارگید  اـت  تسا  ندـنکفاوترپ  ندـش و  یناـف  ندـش و  هتخوس  عون  زا  شتمدـخ 

نیا رگا  دـندرک . نشور  ار  تیرـشب  لفحم  دـنتخوس و  دنتیرـشب . لفحم  عمـش  ادهـش  يرآ  دـنهد . ماجنا  ار  شیوخ  راک  دـنبایب و  شیاسآ 
شزرا ياراد  ردق  نآ  تداهـش  [ 11]3". دـهدب همادا  ای  دـنک  زاغآ  ار  دوخ  راک  تسناوت  یمن  یهاگتـسد  چـیه  دـنام ، یم  کیرات  لفحم 

نیمه مالـسا  ردص  ناناملـسم  ياهاعد  زا  یکی  دندوب و  هدنز  تداهـش  دـیما  هب  دـندرک و  یم  اعد  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هللاءایلوا  هک  تسا 
: میناوخ یم  ناضمر  كرابم  هام  ياه  بش  ياـعد  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  عوضوم  نیا  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  همئا  زا  هک  ییاـهاعد  رد  دوب .

وت هار  رد  هک  هدب  قیفوت  ام  هب  ایادخ ، انل ؛ ّقفوف  کّیلو  عم  کلیبس  یف  ًالتق  و  انعفراف ...  نییلع  یف  انلخدأف و  نیحلاصلا  یف  کتمحرب  مهللا 
نتفر ۀفیظو  هدـش و  گنل  گنج  رد  شیاپ  کی  هک  حومج  نبورمع  " میدرگ . لئان  تداهـش  ضیف  هب  میوشب و  هتـشک  وت  ّیلو  هارمه  هب  و 

تداهـش هب  دـُحا  گنج  ۀـهبج  رد  هرخـالاب  اـت  دـنوشن  وا  عناـم  هک  داد  رارق  هطـساو  ار  ربماـیپ  درک و  یم  هبرگ  دوب ، طـقاس  وا  زا  داـهج  هب 
ص 97. نامه ، [12 . ] ص 76 دیهش ، يدهم  بالقنا  مایق و  يرهطم ، یضترم  [11 . ] ۀیآ 169 ( 3  ) نارمع لآ  [10 [ ] 12 .] دیسر

؟ تسا مادک  نآ  شرتسگ  طسب و  ياه  هار  تسیچ و  یمالسا  نّدمت 

شسرپ

؟ تسا مادک  نآ  شرتسگ  طسب و  ياه  هار  تسیچ و  یمالسا  نّدمت 

خساپ
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يواح لاقتنا ، لباق  یعامتجا  ياه  هدیدپ  زا  يا  هعومجم  لماش  هک  تسا  يرـشب  عماوج  رد  يونعم  يدام و  ۀعـسوت  زا  یـصاخ  عون  ندمت 
ۀعماج نیدـنچ  ای  عیـسو و  ۀـعماج  کی  يازجا  ۀـمه  رد  كرتشم  مولع و  ینف و  روما  رنه ، یتخانـش و  ییاـبیز  یقـالخا ، یبهذـم ، تاـهج 
يزراب وحن  هب  يرجه  مجنپ  مراهچ و  موس ، ياـه  نرق  رد  هژیو  هب  نرق ، هد  یط  یمالـسا  عماوج  رد  روما  نیا  [ 4 .] تسا رگیدکی  اب  طبترم 

هنیدم دوخ ، هاگتـساوخ  زا  رتارف  هک  تسا  یگنهرف  یمالـسا ، ندمت  هک  دنا  هتفگ  نینچ  یمالـسا  ندـمت  يانعم  رد  ناروشناد  تفای . ققحت 
یعامتجا تایح  رب  هتفریذپ و  ریثأت  اه  نآ  یعامتجا  تایح  زا  هتفرگ و  رب  رد  ار  ددـعتم  تاعامتجا  هتفای و  ینامز  یناکم و  شرتسگ  یبنلا ،

نامز نیرت  هاتوک  رد  دـش ، ثعبنم  زاـجح  نیمزرـس  زا  و  (ص ) مالـسا ربماـیپ  تثعب  زا  هک  یمالـسا  ندـمت  [ 5 .] تسا هدراذـگ  ریثأت  اه  نآ 
سونایقا یقرـش  ياه  هنارک  لاقترپ و  ایناپـسا و  سلدـنا ، اـت  نآ  یبرغ  علـض  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  لـیان  يریگ  مشچ  شرتسگ  هب  نکمم 

دنه و سونایقا  ياه  هنارک  ات  بونج  زا  ناکلاب و  ات  امش  زا  گنایک ، نیس  نیچ و  ياهراوید  يزکرم ، يایسآ  ات  نآ  یقرش  علض  زا  سلطا ،
قـالخا و رنه و  هفـسلف ، ملع ، طـسب  هب  یمالـسا  ةزیگنا  اـب  ییاـیفارغج  رواـنهپ  رتسب  نیا  رد  ناناملـسم  تفاـی . شرتـسگ  يزکرم  ياـقیرفآ 
. دنتـشاد هضرع  نایناهج  هب  دندومن و  يزیر  هیاپ  ار  یگرزب  ندمت  دـنتفرگ و  هرهب  نیـشیپ  ياه  ندـمت  ياه  هناریو  زا  دـنتخادرپ و  تسایس 

نوبلواتسوگ ۀتفگ  هب  درک . تیارـس  اپورا  هب  مالـسا  ناهج  زا  نونف  مولع و  دندوب . ندمت  نیا  لقث  زکرم  زا  بوانت  هب  هبطرق  هرهاق و  دادغب ،
ةرود رد  تسا . یمالسا  ندمت  رادماو  برغ  ندمت  نیاربانب ، [ 6 .] تسا هدرتسگ  رایسب و  داهن  برغ  رد  یمالـسا  ندمت  هک  يرثا  يوسنارف ،

رد نخس  هک  تسویپ  عوقو  هب  طاطحنا  هدنرادزاب و  لماوع  اه و  بیشن  هلسلس  کی  تفرشیپ و  لماوع  اهزارف و  هلسلس  کی  یمالسا  ندمت 
لاس تسیود  تدـم  هب  دـنتخادنا و  هار  هب  یبیلـص  ياه  گـنج  ناـیئاپورا  يرجه  لاـس 490  رد  دـبلط . یم  ار  يا  هژیو  تـصرف  کـی  ره 

تفـالخ زکرم  لوغم  ناـخوکاله  يرجه  لاـس 656  رد  دـش . یمالـسا  ندـمت  رد  فعـض  بجوم  دـندرک و  فلت  ار  ناناملـسم  ياـهورین 
زا ناناملسم  ایناپـسا  رد  دندز . هبرـض  یمالـسا  ندمت  هب  رفن  نارازه  راتـشک  رهـش و  يدوبان  اب  دندروآ و  رد  فرـصت  هب  ار  دادغب  یـسابع ،
هب یمالسا  ندمت  مهم  زکارم  زا  یکی  ناناملـسم  تسکـش  اب  يرجه  لاس 898  رد  ماجنارـس  دـنتفرگ و  رارق  موجه  دروم  نایوسنارف  يوس 

، رت کچوک  کچوک و  روشک  اه  هد  هب  نآ  میـسقت  ینامثع و  تموکح  ندـش  هدـیچ  رب  اـب  يرجه  لاس 1342  رد  دش . لیدـبت  يا  هناریو 
رد نتفگ  نخس  يارب  نادیم  تسا . یمالسا  ندمت  رد  بیـشن  زارف و  لماوع  زا  يا  هشوگ  اه  نیا  دش . دراو  مالـسا  ملاع  هب  رگید  يا  هبرض 

ینامز رظن  زا  نیچ و  ات  سلدنا  زا  یناکم  رظن  زا  هک  تسا  ناناملـسم  ندمت  یمالـسا ، ندمت  هک  نوچ  تسا  عیـسو  رایـسب  یمالـسا  ندمت 
تـصرف اه  تسکـش  اه و  يزوریپ  راذـگ ، ریثأت  ياـه  رتماراـپ  کـیاکی  رد  نتفگ  نخـس  دـنا ، هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  نرق  هد  زا  شیب 

نوبولواتـسوگ برع  مالـسا و  خـیرات  تنارود ، لیو  خـیرات  مراهچ  دـلج  هب  لیامت  تروص  رد  هک  دوش  یم  هیـصوت  دـبلط . یم  ار  يدایز 
ندـمت شرتسگ  طسب و  رد  مهم  لماوع  زا  یخرب  هب  هاـتوک  تصرف  نیا  رد  نکیل  دوش ، هعجارم  نادـیز  یجرج  ندـمت  خـیرات  يوسنارف و 

لها (ص ،) مالـسا ربمایپ  ۀناصلاخ  ياه  يراکادف  اه و  شالت  _ 2 شناد ؛ ملع و  شرتسگ  هب  مالـسا  قیوشت  _ 1 مینک : یم  هراشا  یمالـسا 
_5 یلاعت ؛ هب  لین  تهج  رد  نآ  تیادـه  نآرق و  یلاع  فراـعم  _ 4 نارگید ؛ اب  ناناملـسم  يارادم  قفر و  _ 3 ترـضح ؛ نآ  نارای  تیب و 

یشوک تخس  برعلا و  هریزج  ییایفارغج  تیعقوم  _ 6 مالسا ؛ يرکفت  ةزوح  رد  هشیدنا  دازآ  يرکف و  دومج  یگتخیسگ  رد  نآرق  شقن 
؛ مالسا يرورپ  تلادع  _ 8 اه ؛ یتخـس  ربارب  رد  يرادیاپ  ربص و  دننامه  برعلا  هریزج  برع  ياه  تلـصخ  زا  یخرب  دوجو  _ 7 اه ؛ برع 

هژیو هب  نایـسابع ، یملع  تضهن  _ 10 (ع ؛) مشـش ماما  مجنپ و  ماـما  هژیو  هب  (ص ) ربماـیپ تیب  لـها  یگنهرف  یملع _  ياـه  شـشوک  _ 9
، یناخوراس رقاب  ۀمجرت  یعامتجا ، مولع  گنهرف  وریب ، نلآ  [4 . ] همجرت تضهن  همکحلا و  تیب  سیسأت  یسابع و  نومأم  دیـشرلا و  نوراه 

ص 3. ینیسح ، مشاه  دیس  مجرتم  برع ، مالسا و  ندمت  نوبلواتسوگ ، [6 . ] ص 3 ش 2 ، مالسا ، خیرات  ۀمانلصف  [5 . ] ص 47

؟ دراد دوجو  ود  نیا  نایم  يا  هطبار  هچو  تسیچ ؟ گنهرف ) و( نید ) ) فیرعت

شسرپ
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؟ دراد دوجو  ود  نیا  نایم  يا  هطبار  هچو  تسیچ ؟ گنهرف ) و( نید ) ) فیرعت

خساپ

اهرواب ياتـسار  رد  و  هعماج , کی  هژیو  یـشزرا  ماظن  بوچراچ  رد  هک  تسا  ییاهراتفرو  لامعا  ماجنا  ورگ  رد  ناسنا  یگدـنز  يرادانعم 
یـشزرا یتدـیقع و  ماظن  اهنت  نآ  عبت  هب  قح و  ینیب  ناهج  اهنت  یمالـسا , شنیب  قباطم  نوچ  و  دریگیم , ماجنا  هعماـج  نآ  یتدـیقع  ماـظنو 

قابطنا نید  رب  گنهرف  ور  نیا  زا  مینادیم . نید  ار  ناسنا  یگدنز  هدنهد  تهجو  يرادانعم  لماع  ناناملـسم  ام  تسا , مالـسا  نید  حـیحص 
ماظن ًافرـص  ار  گنهرف  يازج  ًالثم  مینادـب , نید  هدـنهد  لیکـشت  يازجا  زا  رتمک  ار  گـنهرف  هدـنهد  لیکـشت  يازجا  هک  نآ  رگم  دـباییم .

هتفگاـن دوـب . دـهاوخ  نید  زا  یعباـت  هعوـمجم و  ریز  گـنهرف  تروـص  نیا  رد  هک  مینادـب  ینید  هعماـج  رد  دوـجوم  ياـهراتفرو  یـشزرا 
نیا رد  دوـش , یم  فـیرعت  ینید  ياهـشزرا  فرـص  زا  رت  هبرف  تسا , ینید  هعماـج  ياراد  هک  يروـشک  رد  اهـشزرا  یهاـگ  هک  میراذـگن 
مود هنوگ  دریگ , یم  همشچرس  ینید  ياهرواب  زا  هک  رییغت  لباق  ریغو  تباث  ياهشزرا  لوا  هنوگ  تشاد : میهاوخ  شزرا  هنوگ  ود  تروص 
مود هتسد  رد  رییغت  هک  تسا  حضاو  رپ  اما  دنتسه . ندش  ضوعو  رییغت  لباق  هک  یعامتجا  ياهدادرارق  موسرو و  بادآ  زا  یشان  ياهشزرا 

. دنا هتفرگ  تأشن  توافتم  هاگتساخ  ود  زا  ًاساسا  هک  ارچ  دناسریمن , رییغت  لباق  ریغو  تباث  ياهشزرا  هب  يدنزگ 

؟  تسیچ یگنهرف  راک  فیرعت 

شسرپ

؟  تسیچ یگنهرف  راک  فیرعت 

خساپ

بولطم گنهرف  فلتخم  ياه  گنهرف  نایم  رد  هک  تفرگ  رظن  رد  سپـس  تشاد و  گنهرفزا  یتسرد  فیرعت  دیاب  ادتبا  یگنهرف  راک  رد 
یلاعت دشر و  تهج  يزاس  هنیمز  نارگید و  هب  مالـسا  یگنهرف  مایپ  ندـناسر  جـیورت و  نییبت ،  یگنهرف  راک  زا  ام  روظنم  ًاملـسم  تسیچ . 

ياه کینکت  اهرازبا و  اب  ییانشآ  مالـسا و  ینغ  گنهرف  رتهب  هچ  ره  تخانـش  قیرط  زا  دیاب  ًاملـسم  یلمع  نینچ  تسا .  یگنهرفو  يونعم 
رد يرازبا  يانغ  ياراد  ، هرف يانغ  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  مالـسا  زاتمم  ياه  یگژیو  زا  یکی   . دریذـپ ماجنا  یگنهرف  ییایوپ  لاـقتنا و 

 . ; يربهر مظعم  ماقم  تانایب  یگنهرف ،  مجاهت  گنهرف و  .ك :  ررتشیب یهاگآ  يارب  تسه .  زین  یگنهرف  ییایوپ  ياتسار 

؟ تسیچ تیب ( لها  رب  هیرگ  يرادازع و  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ تیب ( لها  رب  هیرگ  يرادازع و  هفسلف 

خساپ

دراد ینوگانوگ  ياه  هزیگنا  تسا  هدش  جیار  تنـس  کی  يرادازع  نایعیـش ، نایمرد  رگا  تفگ ؛ دیاب  يرادازع  هفـسلف  فادـها و  نایب  رد 
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وگلا و یمالسا  هعماج  يارب  نانآ  یگدنز  رـسارس  هک  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  ماقم  ندناسانـش  .1 زا :  تسا  تراـبع  راـصتخا  روط  هب  هک 
تلاسر شاداپ  هک  تیب  لها  تبحم  قشع و  شیازفا  . 2 یحور و ...  یقالخا و  لیاسم  رد  هچ  نایتوغاط و  اب  هزرابم  رد  هچ  تسا ، قشمرس 

یف ةدوـملا  ـالا  ًارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  : " دـیوگب نینچ  هـک  لوـسر ( ترـضح  هـب  دوـمرف  رما  دـنوادخ  نآرق  رد  نوـچ  تـسا ؛ ربماـیپ (
یهاوخ و لاـمک  . 3 متیب . لـها  زا  ّتیعبت  یتـسود و  رگم  Ř̠ وخ یمن  امـش  زا  يدزم  رجا و  نـید  غـیلبت  ربارب  رد  نـم  وـگب :  ( 1") یبرقلا
.5 داـسف . فارحنا و  زا  يرود  حالـصا و  حالـص و  هب  مدرم  یناوـخارف  نآ و  قیاـقح  زا  ندـش  هاـگآ  نید و  هب  توـعد  . 4 یبلط . تلیضف 

وترپ رد  ناگنـسرگ  زا  يا  هدع  ماعطا  . 6 نیـسح ( ماما  مایق  ياهیگژیو  اب  مدرم  ندرک  انـشآ  نایتوغاط و  دـض  رب  ینیـسح  تضهن  ّتیناقح 
ياهیتخـس بیاصم و  ندـش  ناـسآ  بحوم  هک  تیب ( لـها  تبیـصم  داـی  . 7 تـسا . مالـسا  نآرق و  دـکؤم  تاروتـسد  زا  هـک  ازع  سلاـجم 

نیا رگا  هک  ارچ  اروشاع ؛ هرطاخ  ندـشن  شومارف  . 9 همئا .( ریاس  و  ارهز ( ترـضح  و  ادخ ( لوسر  اب  يدردمه  . 8 تسا . نانآ  نارادتسود 
هب نارگمتـس  تایانج  يرگاشفا  . 10 تسا . هتـشک  ارچ  و  تسا ؛ هتـشک  دیزی  ار  نیـسح ( ماما  دنتـسناد  یمن  هدنیآ  ياهلـسن  دوبن  اهیرادازع 

تـسا یمایپ  کشا  هرطق  ره  یبلط ؛ تداهـش  هیحور  شرورپ  یهلا و  یناسنا و  ياهتمارک  لیاضف و  دـشر  . 11 ساـبع . ینب  هیما و  ینب  هژیو 
. تسا هتفرگ  تروـص  یملظ  هداد و  يور  يا  هعجاـف  هک  تسا  نآ  هناـشن  هیرگ  دـنک و  یم  غـالبا  مدرم  هـب  یماـیپ  نوـچ  ار  تداهـش  هـک 

رادازع دیاب  دـنک  یم  یگدـنز  تداهـش  رد  هک  یتلم  هک  تسا  نیا  يارب  لاس  مامت  رد  هکلب  هام  کی  هن  زور ، هد  هن  زور ، کی  هن  يرادازع 
هب کش  یب  دراد . هگن  هزات  نانچمه  ار  یبلط  تداهش  ۀیحور  شنادیهش ، زا  يروآدای  اب  تداهش و  هفـسلف  نایب  اب  ازع  سلاجم  رد  دشاب و 

کی دنک و  یم  رازگرب  هسلج  ییاد و ...  ومع ، ردارب ، گرم  هناهب  هب  هعیش  هک  تسا  یناسنا  ياهتمارک  راثیا و  تداهش و  هفسلف  رشن  رطاخ 
ار مالسا  يرادازع  يرادازع ، رازبا  زا  هدافتسا  اب  مالـسا  نتـشاد  هگن  هدنز  . 12 دیوگ . یم  نخـس  نیـسح  زا  دنز و  یم  زیرگ  البرک  هب  هراب 
) نیسح ماما  تضهن  زین  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  ساسا  دنام . یمن  یقاب  مالسا  زا  يرثا  درک  یمن  مایق  نیـسح ( ماما  رگا  درک و  هدنز 

نیا دنناد  یمن  هدوب و  هچ  ادهـشلادیس  بتکم  دنمهف  یمن  ًالـصا   : " دنیامرف ... یم  اهیرادازع  رارکت  دـیدجت و  ةرابرد  ینیمخ ( ماما  تسا .
اه ناوج  زا  هدـع  نیا  هدروآ ، ار  مالـسا  الاح  ات  هدرک و  ظفح  ار  بتکم  ام و  هک  تسا  لاـس  دودح 1400  اهینز  هنیـس  و  اه ، هیرگ  اهربنم ،

هـشیمه و  زور ، فرح  ادهـشلادیس  فرح  مینزب . زور  فرح  دیاب  ام  هک  دـننک  یم  لایخ  اهنآ ـ  دنـشاب ؛ هتـشاد  تین  ءوس  هک  تسین  روطنیا 
نیا ار  يو  بتکم  و  اه ، هیرگ  نیا  ار  ادهشلادیس  تسا و  هداد  ام  تسد  تسا و  هدروآ  ادهشلادیس  ار  زور  فرح  ًالـصا  تسا ؛ زور  فرح 

تسشن و یم  هناخ  يوت  قاتا و  يوت  دوب و  یسدقم  طقف  رگا  تسا ـ  هدرک  ظفح  تاجتـسد  نیا  اهینز و  هنیـس  نیا  اهلاق و  داد و  اهتبیـصم ،
رگا هدرب ، شیپ  ار  تضهن  نیا  هک  تساهنیمه  دوب ... هدـنامن  يزیچ  دـنادرگ ، یم  حـیبست  دـناوخ و  یم  اروشاع  ترایز  یه  شدوخ  يارب 

، تسا تکرح  کی  راهطا ( همئا  ریاس  یلع و  نب  نیـسح  يرادازع  نیارباـنب  ( 2.") درب یمن  شیپ  یسک ـ  ار ـ  تضهن  نیا  دوبن  ادهـشلادیس 
سابل ندیـشوپ  ینزریجنز ، ياـهتأیه  يرادازع و  ياـه  هتـسد  یگناـخ و  ياـه  هضور  ( 3 .) تسا یعامتجا  هزراـبم  کـی  تسا ، جوم  کـی 
یعون هب  کی  ره  ینز و ...  هنیـس  یناوخ و  هحون  سلاجم و  ییاـپرب  رد  شـالت  نداد و  بآ  تبرـش و  نتفرگ و  تسد  هب  مچرپ  یکـشم و 

يراوگوس سلاجم  يرازگرب  ياه  هزیگنا  دراوم ، نیا  دشخب . یم  انغ  قمع و  ار  یبلق  دنویپ  نیا  ( 4 .) تسا ینیسح  ههبج  يارب  يریگزابرس 
رد سوفن  نیرتزیزع  اهنآ ، سوفن  نوچ  تسا  همئا  تلذ  فعـض و  يارب  ندرک  هیرگ  درادـن  دوجو  ناـیم  نیا  رد  هچنآ  تسا و  يرادازع  و 

ياهتضهن ص16 3 . ماما ، مایپ  مالک و  رد  اروشاع  مایق  هیآ 23 2 . يروش /  هکرابم  هروس  . 1 ذـخآم :  عبانم و  تسا . ملاع  تادوجوم  نایم 
ص25 یبجر ، نیسح  يرادازع ، تاهبش  هب  خساپ  ص314  اروشاع ، گنهرف  ص89 4 . يرهطم ، یضترم  ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا 

؟ تسا گنهرف  يژولوئدیا و  نیب  یتوافت  هچ 

شسرپ
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؟ تسا گنهرف  يژولوئدیا و  نیب  یتوافت  هچ 

خساپ

هب رف "  " هژاو ود  زا  بـکرم  یناـملآ ) ناـبز  رد   Kultur و یـسیلگنا ، رد   colture  ) گنهرف تشاد . دـیاب  ار  هژاو  ود  نیا  ياـنعم  ادـتبا 
تاـیبدا رد  نتخیهرف  نتخهرف و  تاـملک  هدـش و  لیکـشت  ندیـشک  ياـنعم  هب   THANG ییاتـسوا هشیر  زا  گـنه " شیپ "و"   " ياـنعم

، بدا لـضف ، لـقع ، شناد ، ياـنعم  هب  یـسراف  رد  گـنهرف  زین  و  تسا . نتخوـمآ  بدا  ندرک و  تیبرت  ياـنعم  هب  هک  تسا  هشیر  یـسراف 
راک دروآ و  رب  رس  رگید  ياج  ات  دوش  یم  هدیناباوخ  نیمز  رد  هک  یتخرد  هخاش  يانعم  هب  زین  و  تسا ، هتفر  راک  هب  یگدیجنـس  یگرزب و 

دوجو یـصاخ  كرتـشم  هطقن  دـنا ، هدرک  رکذ  گـنهرف  هژاو  يارب  فیرعت  اهدـص  هکنیا  اـب  یحالطـصا ، رظن  زا  دوش . یم  هتفگ  بآ  زیر 
تسا و اهنآ  ییالقع  تایح  رهظم  عماوج و  زاس  تیوه  رـصنع  گنهرف  : " هک دـید  ناوت  یم  رتهب  ار  فیرعت  نیا  یلک  روط  هب  اـما  درادـن ،

تایح تیلک و  نیا  يزکرم  هتـسه  هک  دیآ ، یم  دـیدپ  هعماج  ره  رد  هدـمآ  دوجو  هب  ياهدامن  تایـصوصخ و  بیکرت  زا  هک  تسا  یتیلک 
: تفگ ناوت  یم  گنهرف  زا  یحیرشت  ای  یفیصوت  فیرعت  و  تسوا . نیداینب  قوقح  ناسنا و  هرابرد  هعماج  ره  رد  دوجوم  شرگن  ییالقع ،
، یلم ثاریم  يرشب ، موسر  بادآ و  اهرنه ، اهرواب ، تاروصت ، یعامتجا ، ياههورگ  یساسا  ياه  یگژیو  زا  تیلک  کی  ناونع  هب  گنهرف 

هرمث گنهرف  دـنا . هتفای  ناماس  يرـشب  ياهزاین  نیمأـت  روظنم  هب  هک  يونعم  يداـم و  ياـه  یگژیو  ماـظن  موق ، کـی  یگدـنز  شور  هار و 
ياه هفلؤم  دوش . یم  سکعنم  یعامتجا  يدرف و  طباوض  یمامت  رد  تسا و  یعامتجا  یگدنز  هدیکچ  عماوج و  يریس  يرکف و  ياهتیلاعف 

. تسا موق  ره  گنهرف  زا  یئزج  يژولوئدـیا  نیاربانب  هعماج ، رب  مکاح  یـشزرا  ماظن  اـهرواب و  موسر ، بادآ ، ناـمه  زا  دـنترابع  گـنهرف 
يژولوئدیا دوش . یم  هتفگ  يژولوئدیا  نآ  هب  هک  دراد  یـصاخ  یلمع  ياهرایعم  لوصا و  دشاب ، رادروخرب  يوق  گنهرف  زا  هک  يا  هعماج 

ار ماکحا  یلمع  شخب  عقاو  رد  نید و  عورف  و  دـیمان ، ینیب  ناهج  ناوت  یم  ار  دـیاقع  لوصا  مالـسا  بتکم  رد  تسا  ینیب  ناهج  لباقم  رد 
نابحاص شخب و  تهج  گنهرف  هب  دنتـسه ، ینیب  ناهج  نامه  هک  اـهرواب ، نیا  دـشاب ، اـهرواب  دـجاو  دـیاب  گـنهرف  نوچ  و  يژولوئدـیا .

زا دـننک . تکرح  لمع و  یطوطخ  هچ  ساسا  رب  دنـشاب و  دـنب  ياپ  یـشزرا  نیزاوم  اهرایعم و  هچ  هب  هک  دـیامن  یم  ییامنهار  ار  گنهرف 
تاررقم هب  یـسک  هاگ  ره  دـنناسر . یم  يرای  رگیدـکی  هب  هدـنرب  ولج  هدـنزاس و  دتـس  داد و  کی  رد  گـنهرف  يژولوئدـیا و  رگید  يوس 

تیاعر ار  نآ  ًالمع  تسا  هدومن  یعس  هدوب و  دنب  ياپ  هعماج  گنهرف  هب  دیامن ، لمع  هعماج ، هدش  هتفریذپ  ياهرایعم  ینید و  یعامتجا و 
ندش رتکچوک  اب  ینونک  يایند  رد  دوب . دهاوخ  رت  گنهرف  اب  رت و  هتخیهرف  دنـشاب  لماع  دنب و  ياپ  رتشیب  تاررقم  نیا  هب  هچ  ره  و  دـنک ،

نیزاوم زا  ندیشک  تسد  رطخ  دراد ، دوجو  نارگید  گنهرف  زا  يریگ  هرهب  ناکما  هکنیا  نمض  تاعالطا ، لدابت  تعرس  دشر و  ناهج و 
یم کمک  تسا ـ  گنهرف  ینورد  رصانع  زا  هکنیا  اب  ییاج ـ  نینچ  رد  يژولوئدیا  دراد . دوجو  زین  یگنهرف  هلاحتـسا  يدوخ و  گنهرف  و 
عفد ار  دروآ  یم  موجه  هناگیب  يوس  زا  گنهرف  مان  هب  هک  يرضم  دیاز و  داوم  و  دیامن ، ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  تیوه و  گنهرف  ات  دنک 

. هرسکی میلست  شریذپ و  هن  قلطم و  در  هن  دنشاب  تادراو  دقن  ددصرد  دنشاب و  یکتم  دوخ  هب  دیوگب  گنهرف  نابحاص  هب  دیامن و 

؟ تسا یندمت  هچ  ندمت ، نیرتهب  نآرق ، رظن  زا 

شسرپ

؟ تسا یندمت  هچ  ندمت ، نیرتهب  نآرق ، رظن  زا 

خساپ
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اب ینیع ، سوملم و  وحن  هب  يددعتم  تایآ  رد  رهش ، نامرآ  ای  ندمت  نیرتهب  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  ییامنهار  رکذت و  نمـض  دیجم ، نآرق 
ای ندمت  نیرتهب  دـنکیم . نایب  ار  اهنآ  یلاعت  دـشر و  لماوع  نینچمه  و  طوقـس ، طاطحنا و  لماوع  هتـشذگ ، ياهندـمت  زا  ییاههنومن  رکذ 

: هک تسا  یندمت  لآهدیا ، ندمت  دریذپیم . ققحت  ترضح  روهظ  اب  هک  تسا  يودهم  ندمت  هعماج و  نامه  ینآرق ، یمالـسا و  رهـشنامرآ 
يونعم يدام و  دـُعب  رد  ار  ناسنا  ییافوکـش  دـشر و  ۀـنیمز  هک  ینوناق  دـشاب ; نآ  یعامتجا  مظن  يانب  ریز  لماک ، هبناـج و  همه  نوناـق  . 1

نادرم و تلود  . 2 َـب ) َتِْکلا ُمُهَعَم  َلَزنَأ  .) تسین یـسرتسد  لباق  ناسنا ، يارب  ایبنا  بتکم  یحو و  هار  زا  زج  نوناق ، نیا  دشاب و  هدرک  مهارف 
رد ار  نآ  هنومن  نیرتهب  هک  دـشاب  يرالاس  هتـسیاش  تقایل و  ساسا  رب  تردـق ، میـسقت  و  دنـشاب ، یکاـپ  حـلاص و  ياـهناسنا  نآ ، ناـیرجم 

اَُهثِرَی َضَْرئ  ْالا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْنبَتَک  ْدََقل  َو  : " دیامرفیم دیجم  نآرق  درک ، میهاوخ  هدهاشم  غیدهم  ترضح  تموکح  تروص 
." دش دنهاوخ  ثراو  ار  نیمز  کلم  نم ، راکوکین  ناگدـنب  هتبلا  هک  میتشون  روبز  رد  تاروت  زا  دـعب  ام  و  ( 105، أیبنا  ;) َنوُِحل ـَـ َّصلا َيِداَبِع 

دـشر یقرت و  يوس  تمـس و  هب  هعماـج ، ياـهداهن  همه  دـشاب ، حرطم  هعماـج ، رد  یحیحـص  بوـلطم و  وـحن  هب  نآ  يارجا  نوناـق و  رگا 
جنپ هعماج ، يارب  ًالومعم  دوشیم . نیمأت  شایدام  يونعم و  دشر  ناسنا و  تداعـس  نآ  رد  هک  دننزیم  مقر  ار  یعقاو  ندـمت  هدرک و  تکرح 

يرادم و شزرا  هتخادرپ و  اهنیا  همه  هب  نآرق ، شرورپ . شزومآ و  تموکح ، قوقح ، داصتقا ، هداوناخ ، داهن  دنرامشیم : رب  ار  یلصا  داهن 
، لآهدیا هعماج  دوریم . رامـش  هب  یعامتجا  یگدـنز  يارب  لماع  نیرتیعیبط  هداوناخ ، داهن  تسا . هدومن  ظاِحل  اهنآ ، ۀـمه  رد  ار  ییارگعقاو 
هدومن و یفرعم  ناسنا  شمارآ  ۀیام  ار  نآ  جاودزا ، لصا  رب  دیکأت  اب  دیجم ، نآرق  دـهدب . تیمها  داهن  نیا  لیکـشت  هب  هک  تسا  ياهعماج 

طاطحنا ببس  ار  مهم  لماع  نیا  زا  یچیپرس  دیجم ، نآرق  دناهدومن . یفرعم  هرابنیا  رد  ار  اهشزرا  كالم و  نآرق ، زا  يوریپ  هب  ام  تایاور 
دارفا هک  تسا  يزاین  نیرتیعیبط  تشیعم ، داصتقا و  داهن  تسا . هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  طول ، موق  نایرج  رد  هک  نانچ  مه  دنادیم ; ندمت 
عبانم هنالداع  عیزوت  میسقت و  راک و  هب  مدرم  قیوشت  دنیامن . نیمأت  ار  ناشیاهزاین  هدرک و  شالت  تسیابیم  نآ  نیمأت  يارب  دننکیم  ساسحا 

نیب یقوقح  طباور  رگنعقاو ، هنالداع و  نیناوق  عضو  اب  یقوقح ، داهن  دوشیم . رکذتم  هنیمز  نیا  رد  مالسا  هک  تسا  ياهلئـسم  هک ، اهتورث  و 
لام تینما  نیمأت  يارب  نآرق  هنومن ، باب  زا  تسا . هدرک  نایب  یبلاطم  زین  تموکح  فیاظو  ةرابرد  مالسا  نینچ  مه  دنکیم ، میظنت  ار  دارفا 
نِّم ُمتْعَطَتْـسا  اَّم  مَُهل  ْاوُّدِعَأَو  : " دهدیم روتـسد  راوتـسا  يوق و  رکـشل  هیهت  هب  یجراخ ، یلخاد و  نارگهئطوت  نانمـشد و  زا  دارفا  سومان  و 

ملع و شزرا  حرط  نمـض  نآرق ، زین  شزوـمآ ، دـُعب  رد  نینچ  مه  دـیناوتیم ". هک  رادـقم  نآ  اـت  دـییامن  اـیهم  ار  ناـتدوخ  ( 60، لافنا ;) ةَُّوق
دمحا نآرق ، هاگدید  زا  اهندـمت  طاطحنا  للع  زا  هتفرگرب  .) دزادرپیم ادـخ  تیدوبع  مدرم و  هب  تمدـخ  ریـسم  رد  نآ  یهدـتهج  هب  شناد ،

ینید و میلاعت  رب  ینتبم  تسا  یندـمت  ینآرق ، لآهدـیا  ندـمت  تفگ : ناوتیم  هصالخ  روط  هب  یمالـسا ). تاغیلبت  ناـمزاس  رـشن  عناـق ، یلع 
ققحت دهاش  ام  هک  دنهدیم  هعسوت  ار  يونعم  يدام و  زا  معا  یناسنا ، دشر  ياههنیمز  مامت  دنناکاپ و  ناحلاص و  نآ ، نایرجم  هک ، ینایحو 

ییافوکـش دـشر و  جوا  رد  یگدازآ ، تیونعم و  تلادـع ، ملع ، هک  دوب ، میهاوخ  غیدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  لماک ، تروص  هب  نآ 
ياقآ هتشون  نآرق ، هاگدید  زا  اهندمت  طاطحنا  للع  باتک  هب  دیناوتیم  ینآرق ، ندمت  زا  رتشیب  تاعالطا  بسک  هعلاطم و  يارب  دوب . دهاوخ 

. دییامرف هعجارم  عناق ، یلع  دمحا 

اب مه  نآ  تسا ـ  هدش  دراو  نآرق  رد  تیلهاج  گنهرف   ) میرک نآرق  لوزن  رصع  مه  مدرم  موسر  بادآ و  گنهرف  زا  یشخب  هک  دناهدش  لئاق  یضعب 
تسا حیحص  اعدا  نیا  ایآ  تاشامم ـ  مسر  هب  قفاوم و  ینحل 

شسرپ

تسا هدش  دراو  نآرق  رد  تیلهاج  گنهرف   ) میرک نآرق  لوزن  رصع  مه  مدرم  موسر  بادآ و  گنهرف  زا  یشخب  هک  دناهدش  لئاق  یـضعب 
تسا حیحص  اعدا  نیا  ایآ  تاشامم ـ  مسر  هب  قفاوم و  ینحل  اب  مه  نآ   ـ
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خساپ

فراـعم و موـلع و  ۀـعومجم  موـسر و  بادآ و  ۀـعومجم  تغل  باـتک  بدا  شناد و  ملع و  تیبرت  میلعت و  ياـنعم  هب  تـغل  رد  گـنهرف  "

ننس و بادآ  هفسلف  تایبدا  رنه ، يرکف  ياهيریگعضوم  اهتشادرب ، ۀعومجم  هب  یحالطـصا  رظن  زا  تسا  هتفر  راکهب  موق  کی  ياهرنه 
رب یطیحم  رد  تسا و  هدش  لزان  رـشب  رب  هک  تسا  ینامـسآ  مایپ  نیرخآ  میرک  نآرق  تسا  هدش  فیرعت  عامتجا  رب  مکاح  طباور  موسر و 

رـصانع زا  ياهتخیمآ  ناشگنهرف  رد  دـندربیم و  رـسهب  تافارخ  بّصعت و  لهج و  رد  ناریح و  هتـشگرس و  اهنآ  هک  هدـش  دراو  اـهناسنا 
اذـل دـندوب ، فینح  نید  ولیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  ناـثراو  برعلاةریزج  بارعا  یفرط  زا  نوچ  تشاد  دوـجو  حیحـصریغ  حـیحص و 

تافارخ جیردت  هب  یهلا  يایبنا  زا  يرود  اب  يدامتم و  راصعا  لوط  رد  رگید  فرط  زا  دنتـشاد و  جح  لثم  يدیفم  یهلا و  یگنهرف  رـصانع 
نِم ُل  َـِطـ َْبلا ِهِیتْأَی  آل  : " درادن هار  نآ  رد  لطاب  تسا و  قح  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچنآ  دوب . هدرک  خوسر  نانآ  گنهرف  رد  لطاب  رـصانع  و 

هب یگنهرف  رـصانع  نیا  دـشاب ، تایبدا  لثم  يرـصانع  برع  ۀـنامز  گـنهرف   " زا دارم  رگا  لاـح  تلـصف 42 ) ."  ) ِهِْفلَخ ْنِم  َـال  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب 
تافارخ هنامز ،  گنهرف   " زا دارم  رگا  اّما  تسا  مزال  بلاطم  میهفت  يارب  نآ  يریگراک  هب  دراد و  دوجو  ینارنخس  ای  باتک  ره  رد  راچان ،

هک یتاناکما  مامت  اب  تدش و  هب  هکلب  تسا  هدشن  رثأتم  گنهرف  نیا  زا  میرک  نآرق  ًاعطق  دشاب ، یلهاج  برع  دولآ  كرـش  لطاب و  بلاطم 
سپ ادخ و . ... هب  كرش  یتسرپتب و  ای  و  ( 8 ریوکت ،  ) نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  تمذم  لثم  تسا  هدرک  هزرابم  گنهرف  نیا  اب  هتـشاد 
نامه هب  دوشیمن ، هدـهاشم  نآرق  نابز  ربمایپ و  راتفر  رد  یتاـشامم  دولآ ، كرـش  یلهاـج و  یفارخ و  رکفت  ّدر  رد  هک  تروص  ناـمه  هب 

یگنهرف رـصانع  ندومن  ایحا  هک  ارچ  تسا  هتفرگن  ماجنا  یتاشامم  ای  یهاتوک و  یهلا  ناربمایپ  يدـیحوت  رکفت  حالـصا  دـییأت و  رد  هنوگ 
ایحا يانعم  هب  هکلب  تسا  هتفرگ  رارق  گنهرف  نآ  ریثأت  تحت  نآرق  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تسا  هتـشاد  یمیهاربا  ناـیدا  رد  هشیر  هک  تبثم 

هدرک و ریبعت  بازحا 33 ) "  ) َیلوُألا ۀـیلهاجلا   " هب لوزن  زا  لبق  رـصع  زا  نآرق  تسا  یهلا  ننـس  نآ  ندیـشخب  لماکت  ندومن و  شیاریپ  و 
نیقی هک  یمدرم  يارب  و  دناتیلهاج ؟ مکح  راتساوخ  ایآ  هدئام 50 ) ... ;  ) اًمْکُح ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  َنوُْغبَی  ِۀَِّیلِه  َـ َْجلا َمْکُحَفَأ  : " دـیامرفیم
مکح تسا  هدش  لزان  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  هک  یّقح  عیارش  ماکحا و  زا  ریغ  یمکح  ره  تسا "  رتهب  ادخ  زا  یسک  هچ  يرواد  دنراد ،

گنهرف و مییوگب  هک  تسین  نآرق  لوزن  رـصع  هب  طوبرم  یلهاـج  گـنهرف   " سپ تسا  نـالهاج  ياـهسوه  اوه و  زا  یـشان  تیلهاـج و 
يوما و گنهرف  هکلب  تسا  یمالـسا  گنهرف   " مالـسا روهظ  زا  دـعب  بادآ  گنهرف و  یلهاج و  گنهرف   " مالـسا روهظ  زا  لبق  ياهتنس 

ندمتم نردـم و  گنهرف   " هب زورما  هچنآ  زا  يرایـسب  ياهشخب  یتح  دـیآیم ; رامـش  هب  یلهاج  گنهرف   " قیداصم زا  زین  یـسابع و ...
یسانشنیمز یسانشهایگ  کیزیف  باتک  نآرق ،   " هکنیا رگید  مهم  هتکن  تسا  تیلهاج  گنهرف   " زراب قیداصم  زا  زین  دوشیم ، دای  برغ 

هب برقت   ) شایقیقح لماکت  هار  رد  رـشب  هک  ار  هچنآ  ات  تسا  هدـش  لزاـن  تسا و  يزاـسناسنا  باـتک  نآرق  تسین  یـسانشناهیک  اـی  و 
دوخ هک  هژیو  ياهویش  هب  دیاب  هکلب  تخادرپ  نآ  یسررب  هب  یبرجت  مولع  شور  اب  ناوتیمن  سپ  دزومایب ; وا  هب  دراد ، زاین  نآ  هب  دنوادخ )

طابترا . 1 زا : تـسا  تراـبع  دراد ، دوـجو  مـیرک  نآرق  رد  هـک  يریذـپان  راـکنا  ياـهتیعقاو  درک . یــسررب  ار  نآ  هدوـمرف  مـیلعت  نآرق 
ۀبنج هک  تسا  هدـش  هدافتـسا  یتاملک  فورح و  ظافلا ، بلاق  رد  نآرق  یناعم  قیاقح و  هکنیا  رـشب : مـالک  اـب  دـنوادخ  مـالک  گـنتاگنت 

يربمایپ ره  دناهدرب . هرهب  نآ  زا  زین  نارگید  هک  هدش  هدرب  هرهب  یتغالب  نونف  بدا و  دعاوق  زا  نآرق  رد  تسا  یتسرد  بلطم  دراد ، يرـشب 
اهنآ اب  رـشب  هک  دروآ  رد  یظافلا  بلاق  رد  ار  ینامـسآ  نخـس  دـنلب  یناعم  هک  درادـن  نیا  زج  ياهراچ  نابطاخم  هب  دوخ  مایپ  ياـقلا  يارب 
نآرق نابز  . 2 دنکیم . در  ای  حیحـصت  دییأت ، لقن  ار  دوخ  نابطاخم  تاملک  نیع  یهاگ  نآرق  هک  مینیبیم  زین  لیلد  نیمه  هب  تسا  سونأم 

، دـنوادخ يارب  هنرگ  تسا و  هدوب  یحو  ناـبطاخم  ینوگاـنوگ  زا  یـشان  يربع و ... ناـبز  هب  تاروت  هدـمآ و  یبرع  ناـبز  هب  نآرق  هکنیا 
ماوقا و نآ  رد  هک  تسا  هدـش  لزاـن  یـصاخ  ییاـیفارغج  تیعقوم  هماـگنه و  رد  نآرق  نیارباـنب  درادـن ; یتیـصوصخ  تیربـع و ... تیبرع 

ادا ار  بلاطم  مهافت  میهفت و  تیاعر  نودب  تاملک و  اههژاو و  تخانـش  هب  هجوت  نودب  زین  نآرق  تسا و  هتـشاد  دوجو  نوگانوگ  بهاذم 
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، دـندوب هّکم  رهـش  رد  نانآ  زا  یهورگ  دـندرکیم و  ریبعت  نامحر   " هب ادـخ  زا  هک  نمی  هشبح و  مدرم  هک  ییاج  نآ  زا  ًـالثم  تسا  هدرکن 
زا رگید  یکی  لوزن  بابـسا  تسا 3 . هدرک  هدافتـسا  نامحر   " هملک زا  قح  تاذ  أمـسا  رگید  ياـج  هب  يرایـسب  دراوم  رد  ًادـمع  زین  نآرق 

دوخ رصع  ياهتیعقاو  اب  ياهطبار  هنوگچیه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نآرق  یگنادواج  اذل  تسا  لوزن  ياهببـس  ریذپانراکنا ، ياهتیعقاو 
گنهرف نامز و  گنر  هدش و  لزان  تلاسر  رصع  طیارش  اهزاین و  هب  هجوت  اب  نآرق  هکلب  تسا  یلک  دنوادخ  ياهمایپ  ۀمه  تسا و  هتشادن 

يرگتیادـه يزومآسرد و  ۀـبنج  هدوب و  یلک  ماـع و  نآ  يریگتهج  دراوم ، نیا  ۀـمه  رد  یلو  دوشیم ; هدـهاشم  نآ  رد  تثعب  رـصع 
گنهرف كرد  يارب  اریز  تسا  هدش  هتفریذپ  ياهتیعقاو  رگید  زا  زین  نیا  لوزن  رصع  یخیرات  طیارش  تسا 4 . هدش  ظاحل  یناسنا  ۀعماج 
نابطاخم دوشیم ، بجوم  نوچ  تسا  يرورض  زاجح  ۀقطنم  یسایس  يداصتقا و  ییایفارغج  یخیرات  طیارش  زا  یهاگآ  نآرق  لوزن  رـصع 

هوبنا و يزرواشک  دوبن  یلوصحم و  مک  یناسنا  ندـمت  گنهرف و  زا  رود  کشخ و  تعیبط  اـب  زاـجح ، ۀـقطنم  دـنوش . هتخانـش  نآرق  هیلوا 
اهتیعقاو و هب  هجوت  اب  مالـسا  دروآیم و  دوجو  هب  راجنهان  ياهراتفر  اب  زیرنوخ و  تسرپتب  یتافارخ  ییاهناسنا  نئمطم  ملاـس و  بسک 

یگتسویپ ماجسنا و  تساخرب 5 . هزرابم  هب  نانآ  دساف  دیاقع  اب  كدنا  كدنا  درک و  يزیریپ  ار  دوخ  میلاعت  طیحم ، نآ  رب  مکاح  لئاسم 
یلک طخ  مایپ و  ریـس  نیاربانب  تسا  یکی  نآ  مایپ  هرهوج  توعد و  دـنور  اّما  تسا  بیـشن  زارف و  رپ  نآرق  لوزن  تلاسر و  نارود  هچرگا 

لوزن رصع  گنهرف  میلـست  ًالماک  نآرق  هک  دش  لئاق  ناوتیمن  دوجوم  ياهتیعقاو  هب  هجوت  اب  تسا  هدش  تیاعر  لحارم  مامت  رد  توعد 
یملع دـض  تافارخ  اب  هتخیمآ  برع و  یلهاج  گنهرف  نامه  هک  ار  شیوخ  ناـمز  گـنهرف  نآرق  هکنیا  اـی  هدوب و  مالـساردص ـ  ینعی   ـ

ریثأت ۀنیمز  رد  هک  تسا  ياهیرظن  هیبش  يدودـح  ات  هیرظن  نیا  هک  ارچ  تسا  هدرک  دراو  نآرق  نتم  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هدـش و  اریذـپ  هدوب 
دض لئاسم  تافارخ و  همه  نآ  اب  لیجنا  تاروت و  دروم  رد  نایب  نیا  هتبلا  تسا  هدش  هتفگ  لیجنا  تاروت و  ناگدنـسیون  رب  هنامز  گنهرف 

هچنآ هب  هجوت  اب  تسین  لوبق  لباق  زگره  میرک  نآرق  دروم  رد  اّما  تسا  بترتم  نآ  رب  زین  يدـهاوش  دـشاب و  قداـص  دـناوتیم  ناـشیملع 
تسا هدرکن  تاشامم  لطاب  اب  هتفریذپن و  ار  یلهاج  طحنم  گنهرف  هاگچیه  نآرق  هک  دوشیم  تباث  تشذگ 

؟ دیهد حیضوت  میرک  نآرق  هاگدید  زا  گنهرف  دروم  رد  ًافطل 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  میرک  نآرق  هاگدید  زا  گنهرف  دروم  رد  ًافطل 

خساپ

بادآ و ۀـعومجم  تغل  باتک  بدا  شناد و  ملع و  تیبرت  میلعت و  يانعم  هب  تغل  رد  گنهرف   " تسا مزـال  یتاـکن  رکذـت  خـساپ  زا  شیپ 
ياهيریگعضوم اهتشادرب ، ۀـعومجم  هب  یحالطـصا  رظن  زا  تسا  هتفر  راـکهب  موق  کـی  ياـهرنه  فراـعم و  مولع و  ۀـعومجم  موسر و 

موهفم هب  گـنهرف   " زا میرک  نآرق  رد  تسا  هدـش  فیرعت  عاـمتجا  رب  مکاـح  طـباور  موـسر و  ننـس و  بادآ  هفـسلف  تاـیبدا  رنه ، يرکف 
نوچ تسا  هدرک  دای  موق  نابز   " ناونع هب  اج  کـی  رد  گـنهرف   " زا میرک  نآرق  یلک  روط  هب  یلو  دوشیمن ; تفاـی  يریبعت  نآ  حلطـصم 

آَم َو  : " دناهدوب صاخ  يراتفر  تاداقتعا و  ياراد  هک  هتـشاد  راکورـس  یمدرم  اب  هدش و  لزان  برعلا  ةریزج  طیحم  رد  تسخن  میرک  نآرق 
ياج رد  دـنیوگب ". نخـس  ناشدوخ  موق  نابز  اب  رگم  میداتـسرفن  ار  ناربمایپ  ام  میهاربا 4 ) ;) ْمَُهل ِیَُبِیل  َنّ ِهِمْوَق  ِناَِسِلب  ـآلِإ  ٍلوُسَّر  نِم  اَْنلَـسْرَأ 

: دـنکیم هلمح  دوخ  رـصع  جـیار  گنهرف  تاداـقتعا و  هب  يرایـسب  تاـیآ  رد  هدرک و  داـی  تیلهاـج  مکح   " ناونع هب  گـنهرف   " زا رگید 
رواب هک  یهورگ  يارب  دـییوجیم ؟ ار  تیلهاج  مکح  ایآ  هدـئام 50 ) ;) َنُوِنقُوی ٍمْوَّقِل  اًـمْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  َنوُْغبَی  ِۀَِّیلِه  َـ َْجلا َمْکُحَفَأ  "

ناگتشذگ و تنس  يرایسب  تایآ  رد  هدرک و  دای  ننس   " ناونع هب  گنهرف  زا  نینچمه  تسا ؟  رتهب  ادخ  مکح  زا  یـسک  هچ  مکح  دنراد ،
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لآ ;) َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبق  َـ َناَک َع َْفیَک  اوُرُظناَف  ِضْر   ?َ ْالا ِیف  اوُریِـسَف  ٌنَنُـس  ْمُِکْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق   " تسا هدرک  يروآدای  ار  اهنآ  موسر  بادآ و 
دننامه زین  امش  هک  دنتشاد ; ییاهتشونرس  دوخ ، تافـص  لامعا و  قبط  موق  ره  و   [ تشاد دوجو  ییاهتنـس  امـش ، زا  شیپ  نارمع 137 )

نآرق و ر.ك  !؟ ") دوب هنوگچ  ادـخ [ تایآ   [ ناگدـننک بیذـکت  راـک  ماجنارـس  دـینیبب  دـینک و  شدرگ  نیمز  يور  رب  سپ  دـیراد [ ار  نآ 
هب نونکا  رادیب ). تاراشتنا  ص 372 ، رفرادـیب ، نسحم  سرهفملا  مجعملا  نیبم /  باتک  تاراشتنا  يزایا  یلع  دـمحم  دیـس  هنامز  گنهرف 

لوزن و نامز  دوجوم  گنهرف  اب  نآرق  دشاب و  دیاب  هنوگچ  نآرق  هاگدید  زا  یمالـسا  ۀعماج  کی  گنهرف  هک  میزادرپیم  بلطم  نیا  نایب 
قـح و زا  ياهتخیـسگ  نآرق  لوزن  ناـمز  برع  گـنهرف  ناـس  هب  یهلا  ریغ  ياـهگنهرف  تسا  هدرک  دروـخرب  هنوـگچ  اـهگنهرف ، ریاـس 
اب ریاغم  قیـالع  تاـفارخ و  اـب  یهلا  گـنهرف  نآ  هک  تهج  نآ  زا  لـطاب  دـناهدوب و  رثأـتم  یهلا  ناـیدا  زا  هک  تهج  نآ  زا  قح  دـنالطاب ;

یلک روـط  هـب  دوـجوم و  گـنهرف  اـب  رادهیاـپ ، ریگارف و  یگنهرف  ۀـئارا  نمــض  مـیرکنآرق  تـسا  هدـش  طوـلخم  یهلا  عیارــش  تساوـخ 
ـ  اهنآ يارب  هدیشک  دقن  هب  ار  لطاب  رـصانع  هدرک و  دییأت  ار  قح  رـصانع  هک  بیترت  نیدب  دراد ; بسانتم  يدروخرب  يرـشب  ياهگنهرف 

ياههنومن هدش و  هدیشک  ریوصت  هب  يرایسب  تایآ  رد  ینآرق  زاسگنهرف  رصانع  تسا  هدرک  هئارا  بسانم  ینیزگیاج  هدوب ـ  مزال  هچنانچ 
تداهـش داـهج و  گـنهرف  یمالــسا  هعماـج  ناـیک  زا  عاـفد  يریذـپتیلوؤسم و  جـیورت  لاـثم  يارب  تـسا  هدـش  هـئارا  هاـگ  زین  نآ  ینیع 
هنیداهن یقالخا و  لیاضف  هب  هّجوت  عرـش  مکاح  دییأت  دروم  نالوؤسم  زا  يریذپتعاطا  یعامتجا  يدرف و  ياههرتسگ  رد  يروحمتلادـع 

 ( نیبم باتک  رشن  يزای  یلعدمحم  دیس  هنامزگنهرف  نآرق و  ر.ك  .) رگید يرایسب  یقالخا و  لیاذر  زا  راذنا  نآ و  ندرک 

دراد لاکشا  یمالسا  ندمت  رانک  رد  یناریا  ندمت  هب  ندرک  راختفا  ایآ 

شسرپ

دراد لاکشا  یمالسا  ندمت  رانک  رد  یناریا  ندمت  هب  ندرک  راختفا  ایآ 

خساپ

هب راختفا  ربارب  رد  یخرب  هک  نیا  تلع  دـیاش  تسین . یقطنم  لوقعم و  نآ ، زا  نتخاس  نید  یلو  درادـن ؛ یلاکـشا  ندـمت  هب  ندومن  راـختفا 
اب دشیم  یعس  نارود ، نآ  رد  هک  ارچ  دنراد ؛ ناهذا  رد  توغاط  نارود  زا  هک  تسا  یتارطاخ  دننکیم  يریگعضوم  هتـشذگ ، ياهندمت 
نآ زا  گنهرف  رکفت و  زرط  بتکم و  یعون  ددرگ و  اقلا  هلاـس ) یهاشنهاش 2500   ) صاخ رکفت  یعون  ناریا ، هتـشذگ  یندمت  قباوس  نایب 
هک تسا  ینتفگ  زین  شروک  هراـبرد  اـما  دوب . هدـش  یحارط  روـظنم  نیمه  هب  توغاـط ، ناـمز  رد  زین  هلاـس  ياهنشج 2500  دوش . ذاـختا 
ای دـشاب  نینرقلاوذ  نامه  شروک  هچ  لاح  دـشاب . نینرقلاوذ  نامه  شروک  هک  دـناهداد  حـیجرت  ار  رظن  نیا  هر ،) ) ییابطابط همالع  موحرم 

دننام  ) هداد ماجنا  مورحم  ياهتلم  هب  یتامدـخ  شروک ، هک  اج  نآ  ات  میدـنبب . یخیرات  قیاقح  يور  هب  ار  دوخ  مشچ  یتسیابن  ام  دـشابن ،
ای یناریا و  فرـص  هب  هدوـب ، نآ  فـالخرب  هک  اـج  نآ  مینک و  ینادردـق  وا  زا  رگید ، تامدـخ  اـی  و  رـصنلا ) تـخب  مـلظ  زا  دوـهی  تاـجن 

یحو میلاعت  اب  هک  اج  نآ  ات  یخیرات ، تاراـختفا  ناـیب  زین  قیقحت و  هعلاـطم و  تروص  ره  رد  میدـنبن . ار  دوخ  ياـهمشچ  ندوب  دـنمتردق 
. درادن یلاکشا  چیه  دشابن ، داضت  رد  یهلا 

دشاب دیاب  دح  هچ  ات  اهتیلاعف  هنوگ  نیا  زرم  هک  تسا  نیا  لاوس  نایوجشناد  ام  يارب  یگنهرف  راک  ترورض  هب  هجوت  اب 

شسرپ
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دشاب دیاب  دح  هچ  ات  اهتیلاعف  هنوگ  نیا  زرم  هک  تسا  نیا  لاوس  نایوجشناد  ام  يارب  یگنهرف  راک  ترورض  هب  هجوت  اب 

خساپ

ناتسریبد و طیحمرد  مربم  زاین  هب  هجوت  اب  تسامـش . كاپ  نامرآ  تیلوؤسم و  ساسحا  رگناشن  دیاهدرک ، حرطم  دوخ  همان  رد  هک  ياهتکن 
ظفح اب  دـینک و  يزیر  همانرب  دوخ  راـک  رد   - 1 دیـشاب : هتـشاد  رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  نازیزع ، امـش  یگنهرف  ياهتیلاعف  هب  هاگـشناد 

هب ات  دیشاب  لیخب  تقو  فرص  رد   - 2 دیهد . صاصتخا  یبنجیاهتیلاعف  هب  ار  یقبام  اهسرد و  هب  ار  شیوخ  تقو  هدمع  يورهنایم ، لصا 
دایز تقو  نآ  يارب  دیـشکب و  تسد  رگید  ياهتیلاعف  زا  ناحتما  تاقوا  رد   - 3 دیدرگ . قفوم  اهنآ  رد  دیسرب و  ناتدوخ  یلـصا  فیاظو 

نینچمه تخاس . دهاوخ  تراهم  اب  هبرجت و  اب  ار  امش  یگنهرف  یبنج  فیاظو  ماجنا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ار  نیا   - 4 دینکفرص .
يارب ناشدوجو  همه  اب  هکیناسک  توافتیب و  دارفا  نیب  تسا  قرف  يراب ، دوب . دـیهاوخ  رادروخرب  شاداـپ  رجا و  زا  زین  یبوبر  رـضحم  رد 

، وکین قالخا  یلمع و  راتفر  اب  هک  تسا  نیاام  رخآ  هیـصوت  دنریذپیم . صالخا  يور  زا  ار  يریطخ  ياهتیلوؤسم  دننکیم و  شالت  ادخ 
J .} دیشاب دوخ  ناتسود  رگید  يارب  ییوگلا  قشمرس و 

؟  تسیچ برغ  قرش و  گنهرف  زیامت  هجو 

شسرپ

؟  تسیچ برغ  قرش و  گنهرف  زیامت  هجو 

خساپ

فرط زا  دـبلطیم . هلاقم  اهدـص  باتک و  اههد  کـی ، ره  یفنم  تبثم و  فلتخم  هوجو  برغ و  قرـش و  گـنهرف  تازیاـمت  قیقد  یـسررب 
هجو دـنچ  هب  راصتخا  هب  اج  نیا  رد  نکیل  دـناهداد ؛ ياج  دوخ  رد  ار  ینوگانوگ  ياهگنهرف  برغ ، قرـش و  كولب  ود  زا  کی  ره  رگید 
ناهج رد  هدـیدپ  نیا  تسا . برغ  گنهرف  زراـب  ياـهیگژیو  زا  یکی  يرگینوعرف  رابکتـسا و  - 1 دوشیم : هراشا  یـساسا  یلک و  زیامت 

-2 دوشیم . یـشان  هیحور  نیمه  زا  یبرغ  گنهرف  مجاهت  لیمحت و  گرزب  رطخ  دوشیمن . هدـید  دراد  دوجو  برغ  رد  هک  ناسنآ  قرش ،
شیارگ نیمه  زا  یـشان  مسیرالوکـس  مسیناموا و  هب  شیارگ  تسا و  برغ  زراـب  هوجو  زا  یکی  زین  ینید  دـهعت  زا  زیرگ  یگدنـسبدوخ و 

. تسا تیمها  اب  رایـسب  وا  ياهنامرف  ربارب  رد  مازتلا  ییارگادخ و  دبعت و  نآ  رد  تسا و  نیا  زا  ریغ  اساسا  یقرـش  گنهرف  نکیل  دشابیم ؛
-4 تسین . یطارفا  دح  نآ  رد  تعیبط  زا  هدافتسا  یقرش  گنهرف  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یبرغ  ياهشیارگ  زا  یکی  تعیبط  مادختـسا  - 3

گنهرف رد  شور  نیا  یلو  شیوخ ، نتخاس  دوخ و  تخانـش  ات  دوشیم  هداد  اـهب  رتشیب  تعیبط  نتخاـس  تخانـش و  هب  یبرغ  گـنهرف  رد 
. دراد يزاتمم  هاگیاج  قالخا  یقرـش  گنهرف  رد  یلو  تسا ؛ لزلزتم  ادـیدش  برغ  رد  یناسنا  فطاوع  قالخا و  - 5 تسا . دودرم  یقرش 

ینیع ياهدومن  اـهیبرغ  یگدـنز  فلتخم  داـعبا  رد  هلأـسم  نیا  تسا . یبرغ  گـنهرف  مهم  هوجو  زا  یکی  زین  تیونعم  رب  تیداـم  هبلغ  - 6
يونعم هوجو  اب  تلاصا  قرش  رد  اما  تسا ؛ یمسج  ياههبذاج  رگشیامن  امنندب و  یگنهرف  برغ ، رد  ششوپ  گنهرف  ًالثم  دراد ؛ یناوارف 

رد رنه  - 7 دشابن . يونعم  روما  زا  هجوت  هدـنیابر  ینامـسج ، ياههبذاج  هجوت  هک  تسا  نیا  رب  شالت  زین  شـشوپ  رد  تسا و  ناسنا  تایح 
یبرغ گـنهرف  رد  - 8 ینافرع . يونعم و  داعبا  هب  هدـنهد  هجوت  یقرـش  گنهرف  رد  تسا و  تاـیح  يداـم  داـعبا  رگریوصت  یبرغ  گـنهرف 

تیلوؤسم یقرـش  گنهرف  رد  اما  دراد ؛ مدـقت  فیلاکت  تیلوؤسم و  هفیظو  رب  تقیقح ) يانعم  هب  هن  اهيراکبلط ، يانعم  هب  « ) قح  » تلاصا
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مدقت و نینچ  یقرش  گنهرف  رد  یلو  تسا ؛ ( Inolividualism) درف اب  تلاصا  یبرغ  گنهرف  رد  - 9 تسا . وا  قوقح  رب  مدقم  یمدآ 
رد ( Utilitarianism) هناتسرپدوس قالخا  و  ( Humanism) مسیناموا درف و  تلاصا  تیمکاح  ساسارب  - 10 درادن . دوجو  یتلاصا 
رد تـسا . یناور  ( Funetions  ) ياـهدرکراک ياتـسار  رد  هکلب  تسین . نید  تیناـقح  تلاـصا و  رطاـخ  هب  زین  ییارگنید  یتـح  برغ 

يدرف و ياـهدرکراک  تسا و  لوـبق  دروـم  شتیناـقح  رطاـخ  هب  نید  تسا و  تقیقح  دراد  تلاـصا  هچنآ  یقرـش  گـنهرف  رد  هـک  یلاـح 
J .} دریگیمرارق هجوت  دروم  مود  هجرد  رد  نآ  یعامتجا 

؟  تسا یلماوع  هچ  عبات  گنهرف  کی  يرادیاپ 

شسرپ

؟  تسا یلماوع  هچ  عبات  گنهرف  کی  يرادیاپ 

خساپ

هناوتـشپ ياراد  لقع و  هیحان  زا  يریذـپ  دـییأت  - 2 ترطف ، اب  یگنهاـمه  - 1 هلمج : زا  تسا ؛ یفلتخم  لماوع  عباـت  گـنهرف  کـی  ییاـیاپ 
یگدنرادزاب لرتنک و  تردق  - 6 فلتخم ، طیارـش  اب  يریذپ  قابطنا  - 5 تیباذج ، زا  يرادروخرب  - 4 تیعماج ، انغ و  - 3 ندوب ، یقطنم 

J . } بّرخم لماوع  هب  تبسن 

؟ تسیچ هعماج  رد  یمالسا  فراعم  گنهرف و  هعلاطم  مهف و  ياههار 

شسرپ

؟ تسیچ هعماج  رد  یمالسا  فراعم  گنهرف و  هعلاطم  مهف و  ياههار 

خساپ

تـسا هدش  فیلأت  یمالـسا  فراعم  هنیمز  رد  هک  یبتک  هعلاطم  . 1 تخانـش : ناوت  یم  فلتخم  ياه  هار  زا  ار  یمالـسا  فراعم  گـنهرف و 
اب . 2 یمالـسا . قالخا  دـیاقع و  هنیمز  رد  یعماج  ثحابم  اـبیرقت  بیغتـسد  دیهـش  راـثآ  هعومجم  اـی  يرهطم  دیهـش  راـثآ  هعومجم  دـننام 

ياه باتک  هعلاطم  . 3 دیوش . انشآ  دیناوت  یم  یمالـسا  فراعم  زا  يرگید  شخب  اب  ماکحا  هعلاطم  وا و  هلاسر  هیهت  دیلقت و  عجرم  باختنا 
هریـس یناحبـس و  رفعج  زا  مالـسا  خیرات  دننام  مالـسا  خیرات  ياه  باتک  هعلاطم  . 4 یقارن . دمحا  زا  هداعـسلا  جارعم  باتک  دـننام  یقالخا 

هـس هب  ینید  فراعم  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  دـش  یفرعم  هک  ییاـه  باـتک  یبهذـم . مسارم  رد  تکرـش  . 5 ییاوشیپ . يدـهم  زا  نایاوشیپ 
ياه باتک  دهد و  ششوپ  ار  شخب  هس  ره  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  یتاعلاطم  ریـس  دوش و  یم  میـسقت  قالخا  ماکحا و  دیاقع ، شخب : 

یم انشآ  رتشیب  یمالسا  فراعم  اب  ار  امـش  مه  یبهذم  مسارم  رد  تکرـش  هک  نیا  رب  افاضم  دهد  یم  شـشوپ  ار  شخب  هس  ره  ابیرقت  قوف 
. دیوش یم  انشآ  رتشیب  ینید  یگنهرف  اب  مه  دنک و 

حیـضوت ار  ندوب  ییالبرکو  البرک  گنهرف  تسا .  گنهرف  کی  هکلب  تسا  هعقاو  کی  هن  البرک  هک  دـندومرف  نایب  یـشیامرفرد  يربهر  مظعم  ماقم 
؟ دییامرف
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شسرپ

ار ندوب  ییالبرکو  البرک  گنهرف  تسا .  گنهرف  کی  هکلب  تسا  هعقاو  کی  هن  البرک  هک  دندومرف  نایب  یـشیامرفرد  يربهر  مظعم  ماقم 
؟ دییامرف حیضوت 

خساپ

یمالسا هعماج  ردو  هدرک  رما  اهنآ  هب  نید  هک  يروما  ینعی  تسا  هدش  مسجم  یمالسا  گنهرف  نآ  رد  هک  تسا  يا  هثداح  اروشاع  هثداح 
نتـشاد بئاصم  رد  تماقتـساو  ربص  يدرمناوجو ،  راثیاو  تورم  یهاوختلادـعو ،  ملظ  اـب  هزراـبم  دـننام  دوش  یم  بوسحم  اهـشزرا  وزج 
داتـسا لوق  هبو  دـنا . هدیـشوپ  لمع  هماج  شرادافو  نارایو  ماما  هلیـسوب  هثداح  نیارد  ادـخ و000  هب  تبـسن  قشعو  تبحم  هجرد  نیرتالاب 

ییاهکمدآ هک  دشاب  يزاب  تروص  شیامن و  ًافرـص  هک  یـشیامن  هن  اما  تسا  مالـسا  نازابرـس  زا  شیامن  کی  البرک  هثداح  هر « :  يرهطم 
مهل نأـب  مهلاوماو  مهـسفنا  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  ّنا  هیآ «  ًـالثم  دـشاب  هتـشادن  تقیقح  عقاو  رد  یلو  دـننک  تسرد  یکتروصو  دـنزاسب 
تسا یمالسا  گنهرف  یلمع  مسجت  البرک  هثداح  دش  رکذ  هک  روطنامه  ( 2 .« ) دهد یم  ناشن  ار  شدوخ  البرک  هثداح  نیا  رد  ( 1  « ) هنجلا

رد هک  یتایآ  زا  رگید  یکی  تسا . هتفای  تینیع  هعقاو  نیارد  دزومآ  یم  اهناسنا  هب  ار  ینید  گنهرفو  یگدـنز  مسر  هار  هک  نآرق  تاـیآ  و 
ابح دشا  اونما  نیذلاو  هللا  بحک  مهنوبحی  ادادـنا  هللا  نود  نم  ذـختی  نم  سانلا  نمو  هیآ «  دـمآ  رد  شیامن  هبو  تفای  مسجت  البرک  هثداخ 

نکیلودنزرو یم  یتسود  نانآ  هب  تشاد  تسود  دیاب  ار  ادخ  هکنانچودنریگ  یم  ادخ  دننامه  ار  ادخ  ریغ  مدرم  زا  یخرب  ینعی :  ( 3  « ) هّلل
هورگ مادـک  ءزج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مینیبب  لاح  دـننادرگ . یم  ادـخ  صوصخم  طقف  ار  یتسود  تبحم و  لاـمک  دـننامیا  لـها  هک  اـهنآ 

هب ار  ناش  یگتـسبلدو  یتسود  نیرتشیب  هکیناسک  ای  تسادـخ  هزادـنا  هب  ادـخریغ  هب  ناـش  هقـالعو  یتسود  یگتـسبلد و  هکیناـسک  دنتـسه 
ادخاب ار  اه  تبحمو  اهیتسود  نیرتدیدشو  دـننامیا  لها  هک  دـنهدیم  ناشن  ع )  ) نیـسح ماما  البرک  هثداح  رد  دـنا  هداد  صاصتخا  دـنوادخ 

هچب ع )  ) یلع نب  نیسح  ایآ  میراد  تسود  ار  نامیاه  هچب  ام  دنیوگ  یم  هراب  نیارد  هر )   ) يرهطم داتـسا  اّبح هللا .  دشااونما  نیذلاو  دنراد .
هتشاد تسود  ار  شلیعامسا  ام  زا  رتمک  هک  دوبن  روط  نیا  مه  لیلخ  میهاربا  تشاد .  تسود  رتشیب  وا  ًاملـسم  تشادن  تسود  ار  دوخ  ياه 
ًارهقو دوب  ام  زا  رت  ناسنا  وا  تسا  یناسنا  فطاوع  فطاوع ،  نیاو  دوب  رت  ناسنا  اـم  زا  هک  لـیلد  نیااـهب  تشاد  تسود  رتشیب  یلیخ  دـشاب .

همه زا  ار  ادـخ  وا  لاح  نیع  رد  اما  تشاد  یم  تسود  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  لثم  زا  مه  یلع  نب  نیـسح  دوب .  رتشیب  مه  وا  یناسنا  فطاوع 
هیآ زا  رگید  یکی  ( 4 . ) دروآ یمن  باسح  هب  ار  سک  چـیه  ادـخ  هارردو  دـنوادخ  لباقمرد  تشاد و  یم  تسود  رتشیب  يزیچ  رهو  سک 
هیلع زیزع  مکسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل  هیآ «  دش  اهناسنا  یلمع  قشمرـسو  دمآرد  شیامن  هبو  تفای  مسجت  اروشاع  هثداح  در  هک  ییاه 
عوـن تبحم و  طرف  زا  هک  دـمآ  قـلخ  يارب  امـش  سنج  زا  یلوـسر  اـنامه  ینعی :  ( 5  « ) میحر فوـئر  نینمؤملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم 

نید مالـسا  دـشاب . یم  نابرهم  نانمؤم  هبو  صیرح  امـش  تاجن  ياربو  دـیآ  یم  تخـس  وارب  امـش  تکالفو  لـهجو  یناـشیپ  ورقف  يرورپ 
ار یسک  ای  يزیچ  یسک  تسا  نکمم  تسا  ییادخ  نآ  تهجو  دنراد  تهج  اهتبحم  نیا  میتفگ  هک  روطنامه  اما  تسا  يزرورهمو  تبحم 
هب اهیتسود  یهاگ  اما  تسین .  مه  یتسود  نآ  دوشن  نیمأت  عفانم  نآ  رگا  هک  دشاب  هتشاد  تسود  شعفانمو  یهاوخدوخو  شدوخ  رطاخ  هب 

هدمآ شگنج  هب  هک  یهاپس  یتخبدب  زا  هللادبعابا  كرابم  دوجو  دوب . اه  تبحم  هنوگنیا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبحم  تسادخ  رطاخ 
دنیوگ یم  درک  یم  اهنآ  ندـنادرگرب  يارب  ار  دوخ  یعـس  ماـمتو  دـنامب  لاـح  نیا  هب  ناـشرفن  کـی  یتح  تساوخ  یمن  دوب  رثأـتم  دـندوب 

یم دنیبب ) ار  وا  نمـشد  هاپـس  هک  تسا  رتدـنلب  نوچ  رتش (  راوس  هعفد  کی  دـننک  فرـصنم  نید  اب  گنج  زا  ار  اهنآ  هکنآ  يارب  هللادـبعابا 
هبو دنوش  یم  بسا  راوس  دنـشوپ ،  یم  ار  ربمایپ  سابل  دنراذگ  یم  رـس  هب  ار  ربمایپ  همامع  دنادرگ  یمربو  دنهدیم  زردـنا  دور  یم  دوش و 

یتسود هچراپکی  تسا  تبحم  هچراپکی  نیـسح  اجنیارد  دننک . مک  ار  یـسک  راک  تواقـش  هورگ  نیا  زا  دنناوتب  هکلب  دنور  یم  اهنآ  يوس 
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تفای مسجت  اروشاـع  هثداـح  رد  هک  يرگید  هیآ  تسا .  صیرح  وا  تیادـه  ياربو  دراد  تسود  ًاـعقاو  مه  ار  دوخ  نمـشد  یتح  هک  تسا 
تخـس یقولخم  ناسنا  ینعی :  ( 7  « ) نیلـصملا الا  اعونم  ریخلا  هسم  اذاو  اعوزج  رـشلا  هسم  اذا  اعوله  قلخ  ناـسنالا  نا  هیآ «  تفرگ  ناـجو 

رگم دنک  ناسحا  عنم  دـنک  ور  وا  هب  یتلود  لام و  نوچو  دـنک  یم  یبات  یبو  عزج  دـسر  وا  هب  ینایزو  رـش  نوچ  تساربص ،  یبو  صیرح 
هب اه  یتخـسو  ثداوح  ناروک  رد  هک  تسا  یعقاو  نارازگزامنو  نیلـصم  زا  هک  داد  ناشن  البرک  هثداح  رد  ع )  ) نیـسح ماما  نارازگزاـمن .

. تسا اروشاع  بش  رد  نا  مسجت  جوا  اما  تسا  هتفرگ  ناج  البرک  هثداح  ياج  ياج  رد  همیرک  هیآ  نیا  دـتفا .  یمن  عزفو  عزجو  یباـت  یب 
ماما ینارنخـسو  تسا  اروشاع  بش  رد  باحـصا  ندرک  عمج  عوضوم  نآ  یهلا  گرزب  تاـیلجت  زاو  ـالبرک  هثداـح  هدنـشخرد  رهاـظم  زا 
تهج ره  زا  طـیحم  لـماوع  هک  تسا  یماـگنه  تسا ،  اروشاـع  بش  رد  ینارنخـس  نیا  هـک  تـشاد  رظنرد  دـیاب  تساـهنآ ،  يارب  نیـسح 
درادن يراک  ندرکزاب  تیاکـش  هب  بل  زج  دنک  رکف  يدام  اهنت  هک  يربهرو  رادرـس  ره  یطیارـش  نینچرد  تسا .  هدننک  دیماانو  دعاسمان 
تیاکش شنانخس  همه  درکن ،  تدعاسم  نم  اب  تعیبط  دیوگ  یم  نوئلپان  لثم  000 دشن دعاسمام  اب  تخب  هک  سوسفا  تسا :  نیا  شقطنم 

رگید تعاس  ات 24 شنارهاوخو  نادنزرفو  نانز  هک  تسنیا  دنک  یم  رت  تخـس  وا  يارب  ار  طیارـش  هچنآ  تسا . سأی  ساسحاو  راگزور  زا 
رد ام  دنا  هدرک  هچ  نارگید  یطیارـش  نینچ  کیرد  تسا . راوگان  یلیخ  نیا  راکادفو  رویغ  درم  کی  يارب  دنوش  یم  نمـشد  تسد  ریـسا 

دعب تشک ،  ار  دوخ  نادناخ  لوا  تفرگ  رارق  يا  هدننکدیماانو  دعاسمان  طیارـش  ردو  دش  روصحم  هک  یتقو  عنقملا  هک  میناوخ  یم  خیرات 
اما دراد . رایـسب  اه  هنومن  نیا  زا  خـیرات  تشاد  ار  راتفر  نیمه  يراـتفرگ  ماـگنه  رد  هک  يوما  ياـفلخ  زا  یکی  تسا  نینچمه  ار .  شدوخ 
ینا مهللا  ءارّضلاو  ءارّـسلا  یلع  هدُمحاو  ءانّثلا  َنَسحأ  هللا  یلع  ینُثا  تفگ :  ینارنخـس  هب  درک  عورـش  هکیتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

يدـعاسم يونعم  طیارـش  رد  نوچ  ارچ ؟  دـنز  یم  لماوع  اب  يراگزاسو  اضر  زا  مد  يدام ،  يدـعاسمان  طیارـش  همهنیااـب  كدمحا 000 
ردنکـسا لثم  شفدـه  تسا  هاگآ  دوخ  راک  ییاـهن  هجیتن  هب  وا  هوـالعبو  تسا  تسرپادـخو  دـحوم  ًـالمعو  ًاداـقتعا  وا  دـنک ،  یم  تسیز 

دـنمدوس و رایـسب  ار  دوخراک  رظن  نیا  زاو  دوب  قح  هملک  يالتعا  شفدـه  دـنادب ،  هدروخ  تسکـش  ار  دوخ  هک  دوبن  يریگناهج  نوئلپانو 
ساسح تیعقوم  نیا  رد  ناشیا  نارای  زا  مادـکچیه  هکلب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اهنت  هن  هک  داد  ناـشن  ـالبرک  خـیراتو  ( 8 . ) دیدیم رثؤم 
هدروآ ینید  گنهرفو  يزاس  ناسنا  يارب  نید  هک  یتاروتـسد  هک  دهد  یم  ناشن  نیاو  دـندشن  تیاکـش  هوکـشو و  يدـیماانو  سأی  راچد 

فرـشو تزع  دشاب  نابرهمو  گرزب  يادـخ  هب  ناشدامتعا  لکوت و  رگا  تالکـشمو  اه  یتخـس  تیاهن  رد  اهناسناو  تسا  یندـشو  یلمع 
ینیسح هسامح  هیآ 111 2- هبوـت ،  هکراـبم  میرک ،  نآرق  ذـخآمو 1- عباـنم  دنـسر . یمن  یباـتیبو  عزج  هبو  دـنهد  یمن  تسد  زا  ار  دوخ 

-5 ص224 . ج1 ،  یضترم ،  يرهطم  ینیـسح ،  هسامح  -4 هیآ 165 . هرقب ،  هکراـبم  میرک ،  نآرق  -3 ص 381 . ج1 ،  یضترم ،  يرهطم 
يرهطم ینیسح  هسامح  -8 هیآ 28-19 . جراـعم ،  هکراـبم  میرک ،  نآرق  -7 هیآ 128 . هبوـت ،  هکراـبم  میرک ،  نآرق  -6 ص398 . نامه ، 

ص75-74. یضترم ج2 ، 

؟  تسانعم هچ  هب  گنهرف 

شسرپ

؟  تسانعم هچ  هب  گنهرف 

خساپ

یگدـنز يداع  حطـس  عبات  اموزل  گنهرف  حطـس  ندوب  الاب  تسا . هدـمآ  موسر  بادآ و  شناد و  ملع و  تیبرت ، بدا ، ياـنعم  هب  گـنهرف 
قطانم و رگید  زا  ناگتخیهرف  اب  یقالت  زین  مدرم و  رب  يراذـگریثأت  و  هتـسجرب ) ناملاع  دـننام   ) ناـگتخیهرف زا  یخرب  روضح  هکلب  تسین ؛
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( گرزب ملاع  کی  يراذـگریثأت  دـننام   ) لماع کی  ریثأت  یهاـگ  هتبلا  تسا . رثؤم  رایـسب  هطبار  نیا  رد  بساـنم ، یتیبرت  ياههویـش  هرطیس 
J .} دشاب هدرک  ظفح  يدامتم  ياهنرقیط  رد  ار  دوخ  رثا  نانچمه  ددرگرب و  لبق  اهنرق  هب  تسا  نکمم 

؟ دراد يدایز  ناقاتشم  روشک  زا  جراخ  رد  مالسا ,  گنهرف  ارچ 

شسرپ

؟ دراد يدایز  ناقاتشم  روشک  زا  جراخ  رد  مالسا ,  گنهرف  ارچ 

خساپ

هک نیا  تسا  ملسم  هچنآ  دراد ؟ يربتعم  عبنم  هچ  تسا و  رامآ  مادک  رب  ینتبم  دراد  يرتشیب  ناقاتشم  جراخ  رد  مالـسا  غیلبت  هک  نیا  فلا )
بذـج نآ  يوس  هب  مالـسا ، ینارون  فراعم  قیاقح و  اب  ییانـشآ  ضحم  هب  دـشاب ، تقیقح  ياـیوج  سک  ره  تسا و  یباذـج  نید  مالـسا 

رد دشاب ؛ ینید  گنهرف  ناتدوصقم  رگا  تسیچ ؟ یگنهرف  ناغلبم  زا  روظنم  ب )  روشک . زا  جراخ  رد  هچ  دـشاب و  لخاد  رد  هچ  دوشیم ؛
دوجوم زاین  نکیل  دنزادرپیم ؛ نید  غیلبت  هب  هتفر و  اههاگشناد  هب  مرحم ) ناضمر و  هام  دننام   ) یصاخ مایا  رد  يرایسب  ناغلبم  رـضاح  لاح 

J .} تسا دوجوم  غلبم  دادعت  زا  رتشیب  رایسب  املسم 

دینک نایب  ارنا  اب  هزرابم  ياهارو  نا  لماوع  تیوه و  نارحب  تسا و  حیحص  یلم  تیوه  هب  راختفا  ایا 

شسرپ

دینک نایب  ارنا  اب  هزرابم  ياهارو  نا  لماوع  تیوه و  نارحب  تسا و  حیحص  یلم  تیوه  هب  راختفا  ایا 

خساپ

ندرک راختفا  دروم  رد  تسا .  هتفرگ  لکـش  نامز  رتسب  رد  هک  تسا  تلم  کی  ندمت  گنهرف و  خیرات ,  زا  يا  هعومجم  یلم ))  تیوه  ))
هناتسرپ داژن   )) یلکـش هب  دنزاس و  یم  يژولوئدیا  یلم  تیوه  زا  هک  یناسک  هاگدید  فلا )  دراد : دوجو  هاگدید  عون  دنچ  یلم  تیوه  هب 

طوبرم هک  ار  يزیچ  ره  هتشاگنا و  قلطم  ار  یلم  تیوه  یهاگدید  نینچ  دننیب  یم  نآ  عاعش  رد  ار  زیچ  همه  یتسرپ ))  نیمزرـس   )) ای و  (( 
رد ار  نآ  هتـسنادن و  قلطم  ار  یلم ))  تیوه   )) هک تسا  یناسک  رظن  عوضوم ,  نیا  رد  رگید  هاگدید  ب )  دنک . یم  سیدقت  دـشاب  نآ  هب 

یهاگدید هکلب  دننک ; یمن  سیدقت  ار  كاخ  داژن و  دـنرگن و  یم  تیلم  هب  يرترب  یقطنم  هاگدـید  باختنا  اب  نانیا  دـنناد . یم  دـقن  روخ 
زین مالسا  تسا .  راوتـسا  قطنم  نیا  رب  اعون  یتسیلانویـسانرتنا ))   )) ياه هاگدید  دنهد . یم  رارق  لصا  ار  یناسنا ))  تیوه   )) هتـشاد و رتارف 

زا ار  مدآ  ینب  تشرس  هکلب  دنک ; یمن  هظحالم  داژن  كاخ و  نادنزرف  بلاق  رد  ار  مدرم  دراد و  یتسیلانویسانرتنا ))   )) هاگدید ینـشور  هب 
عاعـشلا تحت  ار  یمالـسا  تیوه  هک  اج  نآ  ات  یلم  تیوه  هب  نتخادرپ  مالـسا  رظن  زا  دـناد . یم  ربارب  مه  اب  ار  نانآ  هتـسناد و  رهوگ  کی 

دنور اب  هک  تسا  یعیبط  دناشنب , یـسرک  رب  ار  دوخ  ياه  هاگدید  دنیـشنب و  نید  ياج  هب  دـشاب  انب  رگا  یلو  درادـن ; یلاکـشا  دـهدن  رارق 
هک تروص  نیدب  تشاد ;  یلم ))  تیوه   )) نایعدم ربارب  رد  هنارایـشه  هناداقن و  یهاگدید  دـیاب  سپ  تسا .  داضت  رد  نید  شنیب  یلـصا 

یلم هشیدنا  ریس  - 1 ك :  رتشیب ر .  هعلاطم  يارب  تخاس .  اهر  ار  نآ  موهوم  یـشزرا و  ریغ  ياه  هقطنم  داـهن و  جرا  ار  نآ  دـیفم  رـصانع 
يدواد 4- اضر  بالقنا  مسیلانویسان و  يرتسبش 3 - دهتجم  مالسا  یناسنا  هعماج  یشیاشخب 2 - یقیقع  مجرتم :  مالسا  هاگدید  زا  ییارگ 
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هک تسا  ياهدیدپ  ناناوج  طسوت  برغ  ندمت  رهاظم  هناروکروک  دیلقت  تیوه و  نارحب  هلأسم  یلئازخ  یـسایس  ياه  هشیدنا  دیاقع و  ریس 
رد هک  یتاقیقحت  جـیاتن  مییامنیم : هراشا  موش  هدـیدپ  نیا  لماوع  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  هک  دـشابیم  ینالوط  هقباس  ددـعتم و  للع  ياراد 
رد مکاح  ياهشزرا  یعامتجا و  ماظن  هب  تبـسن  ناـناوج  یعاـمتجا  یتیوهیب  ساـسحا  هچ  ره  هک  دـهدیم  ناـشن  دـش ، ماـجنا  هنیمز  نیا 

ياههورگ رب  مکاح  يدامن  يراتفر و  یـشزرا ، یتخانـش و  ياهوگلا  هب  تبـسن  نانآ  یعامتجا  تیوه  ساسحا  دوش ، رتشیب  شیوخ  هعماج 
یعامتجا تیوه  بسک  يارب  مزال  ياههنیمز  یعامتجا  ماظن  هک  لیلد  نیا  هب  رگید  تراـبع  هب  دوشیم . رتشیب  لاـتميوه و ... پر و  یبرغ 

، تـسا هدرکن  مـهارف  يریذـپهعماج ، ییاـنبم  یلوـصا و  ياهدـنیارف  قـیرط  زا  یمالــسا  بـالقنا  ماـظن و  ياـهشزرا  ساـسارب  ار  ناـناوج 
نیا لیلد  هب  رگید  فرط  زا  تسین ، یمالسا  بالقنا  ماظن و  فادها  اب  بسانتم  ناناوج  يدامن ، يراتفر و  یتخانش ، یشزرا و  ياهشیارگ 
يارب یبرغ  ياهماظن  طسوت  نانآ  ياهزاین  بسانت  هب  هتفرگ و  رارق  ناناوج  سرتسد  رد  روفو  هب  یبرغ  گـنهرف  ياـهشزرا  اـهوگلا و  هک 

اب بسانتم  ناناوجون  یعامتجا  تیوه  ساسحا  تسا ، هتخادرپ  اهنآ  غیلبت  هب  زین  نامدوخ  یعامتجا  ماظن  هدـش و  جـیورت  يزاسوگلا و  اهنآ 
هلمج زا  تسا . هدـش  رگهولج  اهنآ  رب  ینتبم  زین  اهنآ  يدامن  يراتفر و  یـشزرا ، یتخانـش و  ياـهیگژیو  هتفرگ و  لکـش  یبرغ  ياـهوگلا 

زا هک  برغ  يدام  تایح  بیرفلد  ابیز و  رهاظم  - 1 زا : دنترابع  دشخبیم  تدش  نآ  هب  هدومن و  مهارف  ار  دنور  نیا  ياههنیمز  هک  یلماوع 
. تسا فیعـض  هدنامبقع و  ياهروشک  ياههیامرـس  يریگراک  هب  تراغ و  لوصحم  وس  رگید  زا  تسا و  يژولونکت  دشر  دنیآرب  ییوس 

برغ ناـهج  رد  هک  یناـسفن  تـالیامت  اـهاوه و  ماد  رد  نداـتفا  بجوـم  هـک  یـسنج  هزیرغ  نوـچمه  يدـنمورین  ياـهشیارگ  دوـجو  - 2
يوریپ هتـسنادان  نانمـشد و  ياههئطوت  فادـها و  زا  ناناوج  زا  يرایـسب  یهاگآان  دراد و  يرتشیب  بساـنت  نآ  گـنهرف  اـب  رتیندـمآرب و 

حیحص شنیب  فعض  - 4 دوخ . يدام  یملع و  یقالخا ، یگنهرف ، دنمشزرا  ینغ و  ریاخذ  عبانم و  ندرپس  یـشومارف  هب  - 3 اهنآ . زا  ندومن 
جراخ هب  هتسباو  تاعوبطم  هدزبرغ و  نارکفنشور  زا  یخرب  دننام   ) یعامتجا رکفت  هنحـص  رد  نیرفآشقن  رـصانع  زا  یخرب  رد  یمالـسا 

شیارآ دـم و  دـننام  یلئاسم  هب  تبـسن  یگنهرف  هنیمز  رد  لاعف  رـصانع  زا  یخرب  ياه  يرظن  گـنت  اـه و  يریگ  تخـس  نینچمه  و  و .)...
نتفرگن راک  هب  - 5 تسا . هدـش  یتیوه  یب  هجیتن  رد  هناگیب و  یبرغ و  ياهوگلا  فرط  هب  اهنآ  نداد  قوس  ثعاب  هک  ناـناوج  یلم  یموب و 

تیبرت لوصا  اب  اههداوناخ  زا  يرایسب  ییانـشآ  مدع  - 6 یعامتجا . شنیب  گنهرف و  هصرع  رد  یمالـسا  میلاـعت  لوصا و  لـماک  تسرد و 
قالتاب زا  نانآ  نتخاس  جراخ  تیوه و  نارحب  زا  ناناوج  ندیـشخب  تینوصم  يارب  اههار  نیرتبساـنم  هلمج  زا  دـسریم  رظن  هب  یمالـسا .

رتکیدزن هصرع ، نیا  رد  تسا و  ینید  یگنهرف و  یعامتجا ، تیوه  تاجن  لحاس  هب  اهنآ  ندنادرگ  زاب  یگناگیب ، دوخ  زا  و  نویـسانیلا » »
یناناوج یلک ، روط  هب  دشابیم . نانآ  بذج  تهج  رد  مهم  یماگ  نانآ ، هب  قالخا  اب  نیدتم و  رکفتم ، ناناوج  لاسمه و  ياههورگ  ندش 

شیوخ رداـم  ردـپ و  ياـهتبحم  يهدـننک  تفاـیرد  هراوـمه  دـنربیم و  رـسب  شیوـخ  نیدـلاو  تراـظن  تحت  هداوناـخ و  طـیحم  رد  هک 
طیحم زا  راک  ای  لیصحت  يهناهب  هک  نونکا  اما  دننک ، تیاعر  ار  شیوخ  طیحم  هداوناخ و  رب  مکاح  ياهراجنه  دننکیم  یعـس  دنـشابیم .

دننیبیم و هدش  شومارف  ار  دوخ  دناهداد و  تسد  زا  ار  نایفارطا  تبحمو  هّجوت  گرزب  يهیامرـس  دـندش ، ادـج  هداوناخ  هناخ و  يافـص  اب 
رـصع تاـمازلا  هب  هجوت  اـب  هزورما  درک . دـنهاوخ  اـهراک  نآ  هب  مادـقا  دوش ، ناـشیا  هب  نارگید  هجوت  ثعاـب  دـناوتب  هک  يزیچ  ره  ًـالوصا 

اب تسا  مزال  هانپیب ، كاپ و  ناناوج  هب  نآ  ياهشکرت  تباصا  موس و  ناهج  هب  برغ  یگنهرف  مجاهت  ياـهکشوم  باـترپ  تاـطابترا و 
ياهشزرا هب  ار  یبرغ  ياهلدم  وریپ  ناناوج  نیا  دنارتسگ و  ار  هعماج  یتیامح  ياهرتچ  نانآ ، هب  تبـسن  نامیاهیبایزرا  رد  رظن  دـیدجت 

هب دنبایب  اجک  ره  ار  تّبحم  ریسکا  نیا  دنتـسه و  ینابرهم  تبحم و  يهنـشت  ناناوج  نیا  زا  يرایـسب  دنادرگ . زاب  هعماج  يونعم  یگنهرف و 
، دایتعا فلاخم ، سنج  بذج   ) یگنهرف یـسایس و  یعامتجا ، یقالخا ، دسافم  ياهماد  رد  هار  نیا  رد  اسب  هچ  تفر و  دنهاوخ  تمـس  نآ 

بان گنهرف  ندرک  هضرع  یگنهرف ، تافارحنا  نینچ  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتهنیزه  مک  نیرتهب و  دـش . دـنهاوخ  راتفرگ  قاـچاق و )...
ناناوج رگا  دیشاب  نئمطم  تسا ، دروخرب  شوخ  قوذ و  شوخ  رکف ، شوخ  ناناوج  قیرط  زا  فلتخم ، ياهرنه  نونف و  بلاق  رد  یمالـسا 

نیا رب  درک . دنهاوخن  ضوع  زیچ  چیه  اب  ار  نآ  دـنوش  انـشآ  (ع ) نیموصعم يهریـس  نآ و  ینارون  ماکحا  مالـسا و  شخب  تایح  بتکم  اب 
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يریذپهعماج و حیحص  دنیآرف  قیرط  زا  یلم  یمالـسا و  ياهشزرا  قیمعت  ظفح و  - 1 زا : دـنترابع  نآ  اب  هزرابم  ياههار  نیرتمهم  ساسا 
يدام و ياهدرواتـسد  یمالـسا و  ندمت  ناشخرد  ياههنیـشیپ  اب  ناناوج  ندومن  هاگآ  و  اههناسر و ... هسردم ، هداوناخ ، دـننام  نآ  لماوع 
یمالـسا و طسق  یعامتجا و  تلادع  رارقتـسا  یبالقنا ، ياهشزرا  ظفح  یمالـسا و  هبیط  تایح  ققحت  - 2 یمالسا . بالقنا  میظع  يونعم 

يرادیب يرایشوه و  - 3 یهلا . ياهشزرا  تیمکاح  دنوادخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  مدرم  يارب  تینما  حلص و  یشوخ ، تداعـس ، هافر ، نیمأت 
یـساسا ناـکرا  زا  یکی  ناوـنع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هـضیرف  ياـیحا  - 4 یمالـسا . هعماج  يونعم  فارحنا  لـباقم  رد 

ماظن رب  ینتبم  ینـالقع و  رادهشیر ، ینورد ، قیمع ، يرواـبققحت  - 5 دـشابیم . یهلا  ياهشزرا  ضیارف و  ياقب  ظفح و  نماـض  مالـسا و 
، یـشزومآ یماظتنا ، یماـظن ، ییاـضق ، ییارجا ، ینینقت ، یمـسر ، ياههاگتـسد  رد  هک  یناـسک  ینعم  هب  هعماـج  ناریدـم  رد  مالـسا  شزرا 
هعماج و یشزرا  یگنهرف و  يریگتهج  رد  هعومجم ، نیا  یـساسا  تیمها  هاگیاج و  هب  تبـسن  دنکیم . افیا  شقن  یغیلبت و ... یگنهرف و 

دحاو گنهرف  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  هیحور  هک  هناـیارگربج  ناـهنپ  تاداـقتعا  سأـی و  لاـعفنا ، تلاـح  زا  هعومجم  نیا  ندـش  جراـخ 
اهتیلاعف و همه  رد  بولطم  یـشزرا  ماظن  ظاـحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدـج ، ریبدـت  شـالت و  - 6 تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  ار  یناـهج 

یشزرا ماظن  نیا  یلجت  رولبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ، یـسایس ، نوگانوگ  ياههصرع  رد  هعماج و  فلتخم  ياهشخب  رد  تامادقا ،
ناناوج یـساسا  ياهزاین  هب  يدـج  هجوت  هرخالاب  و  ییارجا 8 - ياههمانرب  روشک و  نـالک  راـتخاس  ناریدـم ، یقوقح  یقیقح و  راـتفر  رد 
ساسا رب  اهزاین  نیا  اب  بسانتم  یقطنم و  یخـساپ  هئارا  يارب  شالت  و  یبلط و ...  عونت  ندوب ، بترم  شیارآ ، یتسود ، ییابیز  سح  دـننام 
هاگتسد نیلوؤسم و  حرطم و  نادمه  ناناوج  روش  رپ  عامتجا  رد  هامریت 1383  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هک  نانچمه  یلم ، ینید و  ياهوگلا 

مظعم ماقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  رتشیب ر.ك - : یهاگآ  يارب  دـندومن . نآ  ماـجنا  هب  فظؤم  ار  یگنهرف  ياـه 
تـالاقم هعومجم   ) بـالقنا یـسانشبیسآ  یعاـمتجا و  تیوه  نارحب  یفرـشا ، لـضفلاوبا  ملعوذ -  یلع  اـهشزرا ، بـالقنا و  يربـهر - 

( . یمالسا بالقنا  یسانشبیسآ 

؟ تسیچ یگناگیب  دوخ  زا 

شسرپ

؟ تسیچ یگناگیب  دوخ  زا 

خساپ

حرطم یتایآ  رد  ار  عوضوم  نیا  دیجم  نآرق  دـنک ، شومارف  ار  دوخ  تقیقح  دـنکن و  هّجوت  دوخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یگناگیب  دوخ  زا 
ادخ دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیـشابن  یناسک  دننام  (1 ؛) مُهَسفنَا مُهیـسنَاَف  َهَّللااوُسَن  َنیّذلاَک  اُونوُکَتال  و  : » دیامرفیم ًالثم  تسا ؛ هدرک 

نادب نیا  تسا . هدش  هدروآ  باسح  هب  ادخ  یشومارف  هجیتن  دوخ  یشومارف  همیرک  هیآ  نیا  رد  داد .» یشومارف  ناشدوخ  هب  تبسن  ار  نانآ 
هار رد  دنک و  راک  دوخ  تحلـصم  عفن و  هب  دهاوخب  هک  یـسک  دوشیم . ظفح  ادخ  اب  وا  هطبار  رد  ًالوصا  ناسنا  ّتیـصخش  هک  تسا  لیلد 
هب اهنت  دـنک و  شومارف  ار  ادـخ  هک  یـسک  دـنک . مکحم  ادـخ  اب  ار  شیوخ  طابترا  دـشاب و  ادـخ  دای  هب  دـیاب  درادرب ، مدـق  شیوخ  لامک 

حالطـصا یگناگیب  دوخ  زا  دـنکیم . مهارف  ار  شیوخ  یناـسنا  تّیـصخش  طوقـس  تاـبجوم  دوشیم و  هناـگیب  دوخ  زا  دزادرپب ، تاـیّدام 
هیآ رشح ، هروس  ( 1 تالاؤس »  هب  خـساپ  شخب  تسا « . هدـش  حرطم  ناسانـشهعماج  یخرب  يوس  زا  برغ  هفـسلف  رد  هک  دراد  زین  يرگید 
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؟ تسا نّدمت  ًاعقاو  يزورما  نّدمت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نّدمت  ًاعقاو  يزورما  نّدمت  ایآ 

خساپ

تفرعم سنا و  تفارظ و  تلاح  هب  لهج  تنوشخ و  زا  لاقتنا  رهـش و  لـها  قـالخا  هب  ندـش  قلختم  تسا : هدـمآ  نینچ  نّدـمت  فیرعت  رد 
نیا اب  اهنت  اسب  هچ  دوشیمن و  فیرعت  کیژولونکت  ياهتفرـشیپ  نودب  نّدـمت  نونکا  تسا و  يوغل  فیرعت  کی  نیا  هتبلا  دراوملا ) برقا  )

داد خساپ  شـسرپ  نیا  هب  ناوتیم  یگداس  هب  اّما  ددرگیم . هتخانـش  تاطابترا  شرتسگ  اههنایار و  دـشر  عونتم و  يروآ  نف  ینعی  یگژیو 
ياهتـسبنب ددرگیم و  رتراکـشآ  زور  هب  زور  نآ  راـبنایز  راـثآ  اریز  تسین . یقیقح  نّدـمت  زا  عماـج  یفیرعت  زگره  نّدـمت  هجو  نیا  هـک 

هدنلاب دنک و  دشر  تاناکما  دـشر  هارمه  دـیاب  یناسنا  گنهرف  تسا . یگژیو  نآ  ندوب  مامتان  هناشن  یعامتجا ، یفـسلف ، يرکف ، یقالخا ،
یمدآ يونعم  دعب  دـیاب  مکاح  گنهرف  هک  تسا  هتفهن  هتکن  نیمه  رد  یـساسا  لکـشم  تسا . تسم  یگنز  تسد  هب  زیت  غیت  هنرگو  ددرگ 

رنه و زا  یقیفلت  اب  گنهرف  نیا  و  ددرگ . وا  لرتنک  تیادـه و  ثعاب  اـت  دـیامن  نیمأـت  شیارب  ار  یگدـنز  یباـی  تهج  دـهد و  شرتسگ  ار 
هتفرگ يزاب  هب  نافرع  یّتح  هدـشن ، هتخانـش  شیاهزاین  قمع و  ناسنا  هک  یماظن  رد  نوچ  ددرگیمن ، ایهم  نافرع  یّتح  هفـسلف و  تاـیبدا و 
طقف اّما  دـنکیم  حرطم  ار  يولوم  يونثم و  نونکا  برغ  تسا  هتفگ  اکیرمآ  دراوراه  هاگـشناد  داتـسا  کـیتیچ  روسفرپ  هکناـنچ  دوشیم .

، تاجن هار  اهنت  سپ  دشیدنایم . یـشوخ  هب  وا  نوچ  دیامنیم . روسناس  تسا  فیلکت  زا  نخـس  اج  ره  دـنکیم و  هتـسجرب  ار  قشع  هغیص 
لرتنک ار  وا  دیامنیم و  راشرس  شداعبا  همه  اب  ار  ناسنا  دنکشیم و  ار  اهتسبنب  نید  تسا . نآ  تّیعماج  یمامت  اب  یحو  نید و  هب  لابقا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . یفنم  تأرج  اب  شسرپ  باوج  سپ  دشخبیم . تهج  شیاهدروآتسد  همه  هب  هدرک و 

اهیراجنهانو اهراجنه 

طوسبم

شسرپ

طوسبم

خساپ

بجوم داسف و ...  رقف ، یتلادـع ، یب  ریظن  هعماـج  رد  تالـضعم  تالکـشم و  یخرب  دوجو  دوش  یم  تشادرب  امـش  لاؤس  زا  هک  هنوگ  نآ 
یمالسا تموکح  کی  زا  هک  یتاراظتنا  تاداقتعا و  اهرواب ، اب  دوجوم  تیعضو  نیب  تسا و  هدش  یمالـسا  ماظن  درکلمع  نوماریپ  یتاهبش 

: تسا لیذ  روما  هب  هجوت  ورگ  رد  تاماهبا  تاهبـش و  هنوگ  نیا  عفر  دییامن . یم  هدـهاشم  یگناگود ، یناوخمهان و  دـیا ، هتـشاد  لآ  هدـیا 
نوماریپ حیحص  یبایزرا  تواضق و  یـساسا  هتکن  اما  تسا  راکنا  لباق  ریغ  ملـسم و  يرما  هعماج  رد  تالکـشم  لیبق  نیا  دوجو  لصا  الوا ،

ناوت یم  هعماج ، رد  تالکشم  یخرب  دوجو  زا  ایآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  رگید  يوس  زا  تسا . نآ  یلصا  لماوع  ای  للع  روما و  نیا  نازیم 
ای دش ؟ یمالسا  لیصا  میلاعت  رب  قبطنم  ماظن و  تبثم  تاهج  یمامت  رکنم  دیاب  تالکشم  یخرب  رطاخ  هب  ایآ  تفرگ ؟ ار  يا  هجیتن  هنوگره 
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ناوت یم  ایآ  دـمآرب ؟ فعـض  طاقن  اه و  یتساک  عفر  ددـص  رد  تبثم ، ياهدرواتـسد  تاهج و  نیا  هب  نداد  اهب  اـب  دـیاب  سکعرب  هک  نیا 
دشر و مالسا ، ناهج  تزع  یـضرا ، تیمامت  لالقتـسا ، ظفح  هعماج  حالـصا  ندرک و  یمالـسا  رد  ار  یمالـسا  ماظن  میظع  ياهدرواتـسد 

تهج رد  ار  ماظن  نیلوؤسم  يربهر و  هناصلاخ  ياه  شالت  هک  تسا  هنافـصنم  ایآ  تفرگ ؟ هدـیدان  فلتخم و ... ياه  هصرع  رد  ییافوکش 
هعماج و تیمالسا  نازیم  دروم  رد  حیحـص  تواضق  میهاوخب  رگا  ایناث ، تفرگ ؟ هدیدان  ار  نآ  تبثم  جیاتن  تالکـشم و  دسافم و  اب  هلباقم 

تیعضو اب  سپس  هدیـسر و  نآ  ياه  یگژیو  یمالـسا و  ماظن  هعماج و  زا  قیقد  یتخانـش  هب  دیاب  ادتبا  میـشاب  هتـشاد  شیوخ  یـسایس  ماظن 
دراد دوجو  ینید  يهعماج  زا  هک  یفیرعت  نیرتعماج  نآ : ياهیگژیو  یمالـسا و  يهعماج  فیرعت  فلا ) مییاـمن : هسیاـقم  هعماـج  ینونک 

، یسردمریم یسوم  دیـس  نیرب ، يهعماج  «) نید بولطم   » و روادنید » «، » رادم نید  «، » روابنید  » تسا ياهعماج  ینید ، يهعماج  تسا : نیا 
یقالخا یقوقح و  یسایس ، يداصتقا ، یعامتجا ، طباور  هکبش  هک  تسا  ياهعماج  ینید  يهعماج  (.. 210 صص 209 -  ، 1380 لوا ، پاچ 

دوخ گنهآ  دارفا  دشاب و  نید  اب  يرواد  نآ  رد  هک  تسا  ياهعماج  ینید  يهعماج  دشاب . هدـش  میظنت  نآ  ياههزومآ  نید و  ساسا  رب  نآ 
هب اهنت  نید ، اب  دوخ  ندرک  وسمه  هب  زاین  ساسحا  هغدـغد و  نیا  دراد و  نید  يهغدـغد  ینید  يهعماـج  دـننک . نوزوم  نید  اـب  هشیمه  ار 

دوش و هدیجنـس  دـیاب  یعامتجا  طباور  روما و  يهیلک  نید و  نایم  تبـسن  هکلب  دوشیمن : دودـحم  يدرف  قالخا  تایدابع و  يدرف و  روما 
، یظعاو دـمحا  یندـم ، يهعماج  ینید ، يهعماـج  ) دـشاب ذـفان  یعاـمتجا  طـباور  يهکبـش  یماـمت  ياـیاوز  طوطخ و  همه  رد  نید  يرواد 

دنتراـبع ینید  يهعماـج  ياـهیگژیو  ساـسا  نیا  رب  (. 90 صـص 88 -  ، 1377 لوا ، پاـچ  یمالـسا ، يهشیدـنا  گـنهرف و  هاگـشهوژپ 
رب دوخ  یقوقح  ماظن  میظنت  2 ـ ینید . ياههزومآ  هب  داقتعا  يروابنید و  1 ـ فراعم : .) تاراشتنا  نیرکاش ، اضردیمح  ینید ، تموکح  ) زا

مدرم ینید ، يهعماـج  رد  4 ـ ینید .) ماـظن  ) دـباتیمنرب ار  ینید  تموکح  زج  تسا و  ینید  ماـظن  ياراد  3 ـ يرادمتعیرـش .)  ) نید ساسا 
نینچ 5 ـ يروادنید .) ) دـنیاریذپ هراـب  نـیا  رد  ار  نـید  يرواد  دـننکیم و  نوزوـم  نـید  اـب  ار  دوـخ  یعاـمتجا  يدرف و  راـتفر  كوـلس و 
هتفرگ لکـش  قوف  ياهیگژیو  اههفلؤم و  ساسا  رب  هک  ياهعماج  نید .) بولطم   ) تسه زین  نید  تیاضر  دروم  بولطم و  ًاعطق  ياهعماـج 

مالـسا نیبم  نید  هب  هعماج  دارفا  1 ـ درب : مان  یمالـسا  يهعماج  يارب  یلـصا  رایعم  ود  ناوتیم  ساسا  نیا  رب  تسا . ینید  ياهعماـج  دـشاب ،
نیبم نید  ساسا  رب  یسایس  ياهراتخاس  یقوقح و  ياهماظن  هیلک  2 ـ دنزاس . یلجتم  دوخ  یعامتجا  يدرف و  راتفر  رد  ار  نآ  هتشاد و  رواب 

ره هب  هک  نیا  ینعی  تسا . یمالسا  يهعماج  ددعتم  بتارم  هب  هجوت  تسا ، رکذ  لباق  اج  نیا  رد  هک  یمهم  يهتکن  دشاب . هدش  میظنت  مالسا 
ندوب یمالـسا  یـسررب  ب ) دوریم . رتالاب  هعماـج  نآ  تّیمالـسا  نازیم  دـصرد و  دوش ، تیاـعر  ياهعماـج  رد  قوف  راـیعم  ود  نیا  رادـقم 

يهعماج یلـصا  رایعم  ود  زا  ام  هعماج  هللادمحب  هک  دوشیم  صخـشم  ناریا  ینونک  يهعماج  تایعقاو  هب  یهاگن  اب  ناریا : ینونک  يهعماج 
یـسایس راتخاس  یقوقح و  ماظن  ًایناث  و  دـنراد . رواـب  هدـیقع و  مالـسا  نیبم  نید  هب  هعماـج  دارفا  رثکا  ًـالوا  اریز  تسا . رادروخرب  یمالـسا 

يدـیدرت هنوگچیه  ام  يهعماج  ندوب  یمالـسا  لصا  رد  نیا  رباـنب  تسا . هتفرگ  لکـش  مالـسا  نیبم  نید  ياـههزومآ  ساـسا  رب  زین  هعماـج 
يهعماـج يهدـنهد  لیکـشت  رـصانع  ناـکرا و  درکلمع  یـسررب  دـنمزاین  میتـسه  رادروـخرب  ّتیمالـسا  زا  نازیم  هچ  هب  هک  نیا  اـما  تسین .

نیا رد  تسا . مالسا  نیبم  نید  ياههزومآ  اب  نآ  قابطنا  نازیم  و  یتلود و ... ياههاگتسد  اهداهن و  نیلوؤسم ، هعماج ، دارفا  زا  معا  یمالسا 
نونکات ادـتبا  زا  دـش ، لیکـشت  مالـسا  نیبم  نید  ياههزومآ  ساسا  رب  هک  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تفگ : دـیاب  رـصتخم  تروص  هب  هنیمز 

نیا رد  و  تسا . هتسب  راک  هب  هعماج  حطس  رد  یمالسا  ياهشزرا  میلاعت و  لماک  يارجا  ققحت و  تهج  رد  ار  دوخ  شالت  یعـس و  یمامت 
دوجو هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دیاب  اما  تسا . هدرکن  غیرد  یـشالت  چـیه  زا  هداد  هزاجا  يونعم  يدام و  تاناکما  هک  اج  نآ  ات  هار 

هک دوب  دـهاوخ  قفوم  هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  ياهشزرا  میلاعت و  لماک  يارجا  رد  یتروص  رد  نید  اب  قبطنم  یقوقح  یـسایس و  ماـظن 
، هنحـص رد  هشیمه  رادافو و  مدرم  حلاص ، یناریدـم  نارازگراک و  زاین ، دروم  یناسنا  عبانم  دوجو  لیبق  زا   ) مزال ياههنیمز  طیارـش و  ریاس 
، یگنهرف یماظن و  تامجاهت  یجراخ و  تادیدهت  لیبق  زا   ) تالکشم عناوم و  هوالع  هب  هدوب و  ایهم  يداصتقا و .).. يدام و  عبانم  تیافک 

زگره هنرگو  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  یتسرپ و .).. لمجت  ییارگایند  طلغ ، ياهتنس  اهتعدب و  یماظن ، یسایس و  يداصتقا و  ياههرصاحم 
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ترضح تسا . حرطم  زین  (ع ) نینمؤملاریما تموکح  هرابرد  عوضوم  نیا  دوب . دهاوخن  قفوم  هعماج  لماک  حالـصا  رد  ینید  تموکح  نآ 
تیناقح و رد  يدـیدرت  چـیه  هدـش و  یفرعم  (ص ) مرکا ربمایپ  زارتمه  یمالـسا و  هعماج  یلو  ناونع  هب  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  زا  (ع ) یلع

مامتا نید و  لامکا  بجوم  (ص ،) مرکا ربمایپ  هلیـسو  هب  ناشیا  تیـالو  غـالبا  میرک  نآرق  رد  درادـن . دوجو  ناـشیا  تموکح  تیعورـشم 
عاضوا نایقتم و  يالوم  تموکح  هلاسجنپ  خیرات  هب  یهاگن  اب  اما  هیآ 3 ) هدئام ، . ) تسا هدش  هتسناد  مالسا  نید  هب  ندوب  یـضار  تمعن و 

لـمج و نیفـص ، یلخاد  ياـهگنج  تسا . هدوـب  ترـضح  نآ  يورارف  داـیز  عـناوم  هک  دوـشیم  نشور  نارود ، نآ  رب  مکاـح  یعاـمتجا 
ياهتنـس اهتعدب و  یگدرتسگ  تالکـشم ، ترثک  هتفای ، تیبرت  دنمناوت و  یناسنا  يورین  دوبمک  یجراخ ، نانمـشد  تادیدهت  ناورهن ،

ماما لدع  تموکح  ربارب  رد  دوجوم  تالکشم  زا  ياهشوگ  اهنت  یـشزرا و ... ماظن  بوچراچ  رییغت  یعامتجا ، نمزم  ياهیگدولآ  دساف و 
ترضح نآ  هک  دندوب  یلئاسم  زا  ترضح و ... نآ  ناهدنامرف  نارازگراک و  یخرب  ینامرفان  ای  تنایخ و  مدرم ، ییارگایند  تسا . (ع ) یلع

يرادـمامز تموکح و  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  ترـضح  نآ  لاـح  ناـمه  رد  یلو  دـندوب ؛ ورهبور  نآ  اـب  دوخ  تموـکح  نارود  ماـمت  رد 
. دـنکیمن داجیا  ترـضح  نآ  تیالو  تیعورـشم  لصا  رد  يدـیدرت  هاگچـیه  اهیناماسبان  نیا  دوب و  زور  نآ  عاضوا  رد  یمالـسا  هعماج 
ار هعماـج  نآ  هک  نیا  اـی  درک و  یفرعم  دـمآراکان  قیـالان و  ار  (ع ) یلع ماـما  تموکح  تالکـشم ، نآ  دوـجو  لیلدـب  ناوـتیم  اـیآ  لاـح 

تیاهن یمالسا و  تموکح  لیکشت  فادها  یلـصا و  هفـسلف  تسا ، مزال  ههبـش  نیا  یـساسا  لح  يارب  تروص  ره  رد  تسناد  یمالـساریغ 
یمالسا تموکح  لیکشت  فادها  هفسلف و  نیرتمهم  ساسا  نیا  رب  دومن . صخشم  تشاد ، راظتنا  یمالسا  تموکح  زا  ناوتیم  هک  يزیچ 

ٍۀما لک  یف  انثعب  دقل  و  : » ادخ ریغ  يرادربنامرف  یگدنب و  زا  مدرم  ندیناهر  نیمز و  رد  یتسرپادخ  دـیحوت و  رارقتـسا  . 1 زا : تسا  ترابع 
ناـمزاس و دـنمزاین  گرزب ، ریطخ و  رایـسب  فدـه  نیا  قـقحت  تسا  نشور  هیآ 36 .) لـحن ، ...« توغاـطلا اوبنتجا  هللا و  اودـبعا  نا  ًـالوسر 

يذـلا وه  . » لهج ینادان و  زا  نانآ  ییاهر و .... اـهناسنا و  یتیبرت  یگنهرف و  یملع ، یلاـعت  دـشر و  . 2 تسا . یعامتجا  یـسایس ـ  تردق 
هیآ هعمج ، «، ) نیبم ٍلالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  ۀمکحلا و  باتکلا و  مهمّلُعی  مهیّکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ًالوسر  نییمالا  یف  ثعب 

: »... یگدرب تراسا و  ياهریجنز  زا  نارگمتس و  ناملاظ و  لاگنچ  زا  فعضتسم  ياهناسنا  مدرم و  ياههدوت  ییاهر  يزاسدازآ و  . 3 (. 2
هماقا هار  زا  ینامرآ  هلـضاف  هنیدـم  هنومن و  هعماج  ییاپرب  . 4 هیآ 157 .) فارعا ، ...«، ) مهیلع تناک  یتلا  لـالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  و 

يارجا . 5 هیآ 25 .) دیدح ، ...«، ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دقل  : » یمالـسا لدع  طسق و 
لیکـشت هفـسلف  سپ  یماظن و .).. یـسایس ، یعامتجا ، یقوقح ، يداصتقا ، نیناوق  زا  معا   ) نآ داعبا  مامت  اـب  مالـسا  ینامـسآ  نیناوق  لـماک 

ایند رد  وا  یتخبشوخ  تداعـس و  هجیتن  رد  ناسنا و  لماکت  دشر و  رتسب  هنیمز و  ندومن  مهارف  يونعم و  يدام و  ياهزاین  نیمأت  تموکح ،
، هدومن مهارف  ار  اهناسنا  لاـمک  ياـههنیمز  دوخ ، ناوت  دـح  رد  تاـناکما و  یماـمت  اـب  تسا ، فظوم  یمالـسا  تموکح  تسا . ترخآ  و 

عماج حالـصا و  هعماج  دارفا  همه  اهيزاسرتسب ، اههنیمز و  نیا  یمامت  ندوب  مهارف  اـب  هکنیا  اـیآ  اـما  درادرب . ناـیم  زا  ار  داـسف  ياـههنیمز 
چیه دنوادخ  مهسفناب ؛... ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  ّنا  : » هک درک  هراشا  هیآ  نیا  هب  ناوتیم  باوج  رد  دش ، دهاوخ  یمالسا  ًالماک 

تـشونرس رد  يرییغت  هنوگره  مهم  لصا  نیا  ياـنبم  رب  هیآ 11 .) دـعر ، «، ) دـنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  ناـنآ  رگم  دـهدیمن ؛ رییغت  ار  یموق 
روط هب  ینامز  هعماج ، کی  دارفا  تسا . ناسنا  هدارا  تساوخ و  هب  طونم  هعماج ، کی  يدرف  یعاـمتجا و  طاـطحنا  اـی  حالـصا  اـهناسنا و 

لداع و ینامکاح  تکرب  هب  هک  یطیحم ـ  طیارـش  زا  دنناوتب  دوخ  يرایتخا  شنک  شنیزگ و  هدارا ، ساسا  رب  هک  دـنوشیم  حالـصا  لماک 
. دـنریگ شیپ  رد  ار  دوخ  لماکت  یلاـعت و  هار  دـننک و  هدافتـسا  هدـمآ ـ  دوجو  هب  یمالـسا  فراـعم  اـهشزرا و  ماـکحا و  هب  نیناوق  یهلا ،

دنور رد  دـنچ  ره  تینما و .).. هافر ، يداـم و  ياـهزاین  نیمأـت  یمالـسا ، نیناوق   ) یطیحم طیارـش  ریاـس  یهلا و  یناـمکاح  دوجو  نیارباـنب 
دوخ يرایتخا  شنک  شنیزگ و  هدارا و  هکلب  تسین ؛ یفاک  هجو  چیه  هب  اما  تسا ؛ مزال  يرورض و  ًالماک  يرما  هعماج  حالـصا  یلماکت و 

ربمایپ دـننام   ) یهلا نایاوشیپ  هک  نیا  اـب  خـیرات ، لوط  رد  هک  میدـهاش  ور  نیا  زا  تسا . هعومجم  نیا  رگید  طرـش  زین ، هعماـج  کـی  دارفا 
همه نوچ  اما  تسا ؛ هدوب  مهارف  مدرم  يارب  یلاعت  دشر و  ياههنیمز  طیارـش و  مامت  دناهدوب و  هعماج  رد  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا
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نامه هوالع ، هب  دـشن . ققحم  هعماج  رد  ریگارف  لماک و  حالـصا  هک  دـندوب ، هدیـسرن  قیمع ـ  ِتخانـش  كرد و  نانچ  هب  هعماج ، نآ  دارفا 
نینچ زگره  زین  ام  یمالـسا  هعماج  نالوؤسم  زا  کی  چـیه  دـندوبن ؛ هعماـج  لـماک  حالـصا  یعدـم  زگره  اـم ، موصعم  ناـیاوشیپ  هک  روط 
هعماج دارفا  ِدوخ  هک  ینامز  ات  اما  دنروآ ؛ مهارف  ار  هعماج  حالـصا  ياههنیمز  دنافظوم  نانآ  هتبلا  تشاد . دـنهاوخن  دـنرادن و  ار  ییاعدا 

ضیعبت و رقف ، دوجو  لیبق  زا  یگنهرف  يداصتقا ، یعامتجا ، دـسافم  هلأـسم  تروص  ره  رد  دـش . دـهاوخن  یلمع  هماـنرب  نیا  دـننکن ، هدارا 
يروهمج ماظن  ياهنامرآ  اهشزرا و  لوصا و  مالـسا و  سدـقم  ینید  میلاـعت  اـب  قبطنم  هجو  چـیه  هب  یعاـمتجا ، تلادـع  تیاـعر  مدـع 

زا ار  دوخ  یتیاضران  اررکم  هلمظعم  تسا . هدوب  يربهر  مظعم  ماقم  اصوصخ  ماظن  نیلوؤسم  ياههغدغد  زا  یکی  هراومه  هدوبن و  یمالسا 
زین یمالـسا  بالقنا  ماظن و  موادت  اریز  دناهدش  لضعم  نیا  لح  يارب  يدـج  یگدیـسر  راتـساوخ  رما  نایلوتم  زا  هتـشاد و  زاربا  هلأسم  نیا 

مدرم و نیب  تبحم  یهارمه و  دـنویپ ، داسف و  رهاظم  اب  هزرابم  هعماج و  یگنهرف  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، ياـهراتخاس  حالـصا  هب  هتـسباو 
ات هتفرگ  مدرم  زا  هعماج  دارفا  همه  یمالسا  يهعماج  رد  هک  دوشیم  صخشم  تشذگ ، هچ  نآ  ربانب  دشابیم . ماظن  هدننک  هرادا  نیلوؤسم 

تالضعم تالکشم و  يهمه  ناوتیمن  نیا  ربانب  دنتسه . وگخساپ  شیوخ  تیلوؤسم  تبسن  هب  دنلوؤسم و  همه  نارازگراک ، نارادمامز و 
هعماج نیلوؤسم  مدرم و  همه  هک  ینامز  ًاملسم  تشاد . ار  لئاسم  همه  ّلح  راظتنا  نآ  زا  دومن و  صاخ  یهاگتـسد  ای  درف  هجوتم  ار  هعماج 
هعماج زا  یمالساریغ  رهاظم  ندودز  راظتنا  ناوتیم  دنیامن ، يدج  شالت  اههصرع  مامت  رد  نآ  يارجا  هار  رد  دنشاب و  هتـشاد  رواب  نید  هب 
دنوشن حالصا  نامدرم  هیعرلا ؛ هماقتساب  الا  هالولا  حلـصتال  هالولا و  حالـصب  الا  هیعرلا  حلـصت  تسیلف  : » دیامرفیم (ع ) یلع ماما  تشاد . ار 

نیلوؤسم و شقن  رب  مه  شیاـمرف  نیا  رد  (. 683 هغالبلاجهن ، ) مدرم یتسرد  هب  رگم  دنباین  حالـصا  نانیا  دنوش و  حالـصا  نارادمامز  رگم 
تالکشم و دوشیم و  رتنیگنس  هعماج  حالـصا  يارب  زوسلد  دهعتم و  نایوجـشناد  فیاظو  همه  نیا  اب  دوشیم . دیکأت  مدرم  شقن  رب  مه 
ار ام  مزع  هزیگنا و  دیاب  هکلب  دوش ، ام  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  ماجنا  رد  دیدرت  يدیماان و  سأی و  ثعاب  دـیابن  اهنت  هن  هعماج  تالـضعم 
رد درف  ره  يهناوتشپ  نیرتهب  (ع ) راهطا همئا  هب  لسوت  وا و  زا  نتـساوخ  يرای  لاعتم و  دنوادخ  هب  ءاکتا  دیامن . رتخسار  هعماج  حالـصا  رد 

دوشیم و نامیا  فعض  یتسـس و  زا  يریگولج  ثعاب  مه  هک  يهیآ 3 .) قالط ،  ) هبسح وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  و  . » تسا یطیارـش  نینچ 
يهقالع دروم  یلیصحت  يهتشر  ای  لغش و  لابند  هب  نانچمه  هتبلا  دیاشگیم . ناسنا  يور  رب  ار  تالکـشم  زا  جورخ  تیاده و  ياههار  مه 
يهدعو نیا  هب  دـیزرون و  غیرد  یتدـهاجم  شالت و  هنوگ  چـیه  زا  دوخ  یعامتجا  يدرف و  فیلاکت  فیاظو و  ماجنا  رد  دیـشاب و  شیوخ 

رد هک ، نیا  رخآ  هتکن  اثلاث و  يهیآ 69 .) توبکنع ،  ) نینسحملا عمل  هللا  نا  انلبس و  مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  هک  دیـشاب  نئمطم  یهلا 
ار تالکـشم  همه  هشیر  هک  یلماع  کت  تفایهر  لیبق  زا  دومن . هدافتـسا  يددـعتم  ياه  تفایهر  زا  ناوت  یم  هعماج  تالکـشم  یبای  هشیر 
دهاوش و رامآ ، هئارا  اب  هنانیب و  عقاو  تروص  هب  هک  لماع  دنچ  تفایهر  ای  دناد و  یم  روشک  تیریدـم  ای  داصتقا  الثم  لماع  کی  زا  یـشان 

هدـیدپ کی  داجیا  رد  فلتخم  لـماوع  ریثأـت  تلاـخد و  نازیم  یـسررب  هب  یـسایس و ... ياـهوهایه  زا  رود  هب  زاـین و  دروم  ياـه  صخاـش 
هعماج هرابرد  اصوصخ  یلماع ، کت  تفایهر  تفایهر ، ود  نیا  نایم  زا  دسر  یم  رظن  هب  دیامن . یم  صخـشم  ار  مادک  ره  شقن  هتخادرپ و 

، عوضوم نیا  هناققحم  یملع و  یـسررب  رد  تفر و  مود  تفایهر  غارـس  دـیاب  اذـل  تسا  تایعقاو  اـب  قبطنم  هن  یملع و  شور  هن  اـم  ینونک 
یسررب و هنانیب  عقاو  تروص  هب  ار  اه و ... ییاناوت  تاناکما و  یللملا ، نیب  یلخاد ، یخیرات ، عناوم  نآ ، فلتخم  داعبا  طیارـش و  اه و  هنیمز 

يداصتقا راتخاس  رظن  زا  هک  یمیظع  تالکشم  یخیرات و  قباوس  رظن  زا  هک  ام  هعماج  دننام  يا  هعماج  تسا  یعیبط  املسم  مییامن . یبایزرا 
لقتنم ام  هب  بالقنا  زا  لبق  زا  يرادا  یگنهرف و  یـسایس ، راتخاس  و  يزرواـشک و ]... تعنـص ، میخو  تیعـضو  نآ  ندوب  یلوصحم  کـت  ]
هنیزه لداعم  رالد ، درایلیم  رب 1000  غلاب   ] نآ میظع  تاراسخ  گنج و  زا  یـشان  بالقنا و  هب  طوبرم  یعیبط  تالکـشم  رظن  زا  هچ  هدش و 

تالکـشم تهج  عیرـس  دشر  یگدـنزاس و  نارود  زا  یـشان  تالکـشم  یللملا و  نیب  مروت  یللملا ، نیب  ياه  هرـصاحم  و  روشک ] لاس   70
لمجت ییارگ ، فرـصم  گنهرف  جاور  اهـشزرا و  رییغت  یگنهرف و  مجاـهت  يرادا ، ملاـسان  راـتخاس  زا  یـشان  تالـضعم  نآ و ... زا  یـشان 

ياهـشخب رد  داسف  هدافتـسا و  ءوس  زا  يراع  دمآراک و  يوق و  تیریدم  هلأسم  دـنچ  ره  هتبلا  دـشاب . یم  لکـشم  ياراد  اتیهام  یتسرپ و ...
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تلاخد هب  هجوت  اب  یلو  دشاب ، هتـشاد  يرثؤم  شقن  هعماج  یـساسا  ياه  يدـنمزاین  نیمأت  تالکـشم و  شهاک  رد  دـناوت  یم  نآ  فلتخم 
هناهاگآ حیحص و  قیقد ،  باختنا  رد  الصا  هعماج  داحآ  یمامت  دیاب  هکلب  میشاب ، هتـشاد  هزجعم  راظتنا  دیابن  هجو  چیه  هب  رگید  ياهریغتم 

هرابرد يراذـگ  نوناـق  يریگ و  میمـصت  اـم  یمالـسا  ماـظن  رد  اریز  دنـشاب  هتـشاد  لاـعف  تکراـشم  دوخ  ناگدـنیامن  ییارجا و  نیلوؤسم 
ياهدمایپ هب  دیاب  اذل  دراد ، یگتسب  مدرم  باختنا  هوحن  ءارآ و  اب  میقتسم  ریغ  میقتـسم و  تروص  هب  نآ  هرادا  هعماج و  فلتخم  ياهـشخب 

لح يارب  ماظن  هعماج و  فلتخم  ياه  شخب  همه  يراکمه  یلدـمه و  اب  ایناث ، مییاـمن . رکف  قیقد  تروص  هب  دوخ  باـختنا  یفنم  تبثم و 
. میرادرب ماگ  یمالسا  لیصا  میلاعت  اه و  شزرا  ساسارب  هعماج ، يونعم  يدام و  لماکت  تفرشیپ و  يوس  هب  تکرح  تالکشم و  یساسا 

دراد یمالسا  يانبم  تسا  فراعتم  ریغ  یگنهرف   - یعامتجا میلس  هاگن  رد  هک  ییاه  سکع  نینچ  ریثکت  مالسا  بتکم  ظاحل  زا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس 
نینچ نیا  ایآ  مینادب ) صاخ  دروم  نیا  رد  میهاوخ  یم  مه  ار  الضف  املع و  عجارم و  رظن   ) دراد یناجیه  یناور و  دب  تارثا  میدقتعم  ام  هک  یلاح  رد 

یهش

شسرپ

يانبم تسا  فراعتم  ریغ  یگنهرف   - یعامتجا میلـس  هاگن  رد  هک  ییاه  سکع  نینچ  ریثکت  مالـسا  بتکم  ظاحل  زا  هک  تسا  نیا  اـم  لاؤس 
دروم نیا  رد  میهاوخ  یم  مه  ار  الـضف  املع و  عجارم و  رظن   ) دراد یناجیه  یناور و  دـب  تارثا  میدـقتعم  اـم  هک  یلاـح  رد  دراد  یمالـسا 

اب رادید  مسارم  رد  وجشناد  ناناوج  نایم  رد  ار  اه  سکع  نیا  دنوش ؟ یم  هدنز  ناشدوخ  ناشهار و  نادیهـش  نینچ  نیا  ایآ  مینادب ) صاخ 
نیزگیاج بان  مالسا  قیقد  گنهرف  نادیهـش و  هدید  غاد  ياه  هبذاج  ایآ  باختنا  هارمه  دننک  یم  عیزوت  نادیهـش  هدید  غاد  ياه  هداوناخ 

. میتسه ادهش  هرطاخ  دای و  ندرک  هدنز  هب  دقتعم  ام  انمض  دینک . نایبار  شوخ  قیقد  ییامن و  رظن  افطل  دراد ؟ دراوم  نیا  يارب 

خساپ

رب هتفریذپ و  تروص  نآ  ياهدـمایپ  تارثا و  هب  هجوت  اب  دـیاب  یمالـسا ، بالقنا  ياه  شزرا  نوماریپ  یگنهرف  یتاغیلبت و  تیلاعف  هنوگره 
یمالـسا بالقنا  ریاخذ  نیرتالاب  زا  یبلط ، تداهـش  گنهرف  نانآ و  فدـه  دای و  ندومن  هدـنز  ادهـش و  املـسم  دریگب . لکـش  ساسا  نیا 

هجوت و ور  نیا  زا  دشاب . هتشاد  ام  یمالسا  هعماج  فلتخم  داعبا  رب  یبولطم  رایـسب  جیاتن  دناوت  یم  حیحـص ، هدافتـسا  تروص  رد  هک  تسا 
هتبلا هک  دیآ  یم  رامـش  هب  هنیمز  نیا  رد  مهم  یگنهرف  مادقا  تارطاخ و ،.. همان ، تیـصو  سکع ، دننام  نازیزع  نیا  ردـقنارگ  راثآ  جـیورت 

زا دارفا ، يرکف  یحور و  كرد  ناوت  ششک و  نازیم  اه ، تیفرظ  هب  هجوت  اب  تشاد و  هجوت  صاخ  هعومجم  ره  طیارـش  هاگیاج و  هب  دیاب 
ینشور قفا  دنا و  هدش  یحور  بالقنا  لوحت و  راچد  نادیهش  نیا  راثآ  ریثأت  تحت  هک  دنا  هدوب  دارفا  يرایـسب  الثم  تسج ؛ هرهب  راثآ  نیا 

. تسا هتـشاد  اهنآ  رد  یفنم  ریثأـت  هتـشادن و  يدادعتـسا  نینچ  دارفا  یخرب  سکعرب  هک  نیا  اـی  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ناـنآ  یگدـنز  رد 
. تفرگ رظن  رد  ار  طیارش  دیاب  هصالخ 

یم رگیدکی  هلک  رس و  يوت  فلتخم  بازحا  دننک  یم  ییوگدب  تبیغ و  رگیدکی  زا  همه  دوش  تباث  نیا  فالخ  هکنیا  رگم  دنتسه  دب  همه  ام  هعماج  يوت 
تسایـس و یچ  ره  زا  مناتـسود  زا  يرایـسب  نینچمه  ناوج و  کی  ناونع  هب  نم  هک  تسا  هدش  ثعاب  نیا  دننک و  یم  ییوگدب  مه  زا  مادم  دننز و 

رادم تسایس 

شسرپ

رـس و يوت  فلتخم  بازحا  دننک  یم  ییوگدب  تبیغ و  رگیدکی  زا  همه  دوش  تباث  نیا  فالخ  هکنیا  رگم  دنتـسه  دب  همه  ام  هعماج  يوت 
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زا يرایـسب  نینچمه  ناوج و  کـی  ناونع  هب  نم  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  نیا  دـننک و  یم  ییوگدـب  مه  زا  مادـم  دـننز و  یم  رگیدـکی  هلک 
دب نارادـم  تسایـس  همه  اعقاو  ایآ  تسا  هنوگ  نیمه  اـعقاو  اـیآ  یلو  موش  یم  رازیب  تسا  رادـم  تسایـس  تسایـس و  یچ  ره  زا  مناتـسود 

کی هاگنآ  دریمب  وا  ات  مینک  ربص  دیاب  تسا  بوخ  یسک  هچ  مینادب  میهاوخب  رگا  تسا  بوخ  یسک  هچ  سپ  دنتسه  دب  اهنآ  رگا  دنتـسه 
دـنیوگب و یبوخ  هب  وا  زا  دـننک و  تسرد  شدوبدای  يارب  يا  همانرب  رگید  یهورگ  ياه  هناسر  زا  یکی  ای  ییویدار و  اـی  نویزیولت  هماـنرب 

کی لیبدرا  نامدوخ  رهـش  يوت  شیپ  هام  دنچ  دـیآ  یم  مدای  میا .  هداد  تسد  زا  ار  یـسک  هچ  سوسفا  هک  میروخب  ترـسح  مه  ام  هگنآ 
زا باتک  کی  هک  تفگ  یم  متـسود  دوب  یک  هک  تسین  مدای  مرادـن  يا  هنایم  یلیخ  يرعاش  رعـش و  اب  نم  نوچ  هتبلا  دـش و  موحرم  رعاش 
وا هک  دیمهف  ینامز  تشاد  ربخ  رعاش  مسا  زا  طقف  تشاد  تسود  رایسب  ار  باتک  هکنآ  اب  تخانش و  یمن  ار  وا  یلو  تشاد  ار  رعاش  نیمه 

دیاب هنوگچ  ام  گنر  همه  زا  رازاب  هتفـشآ  نیا  رد  دـییوگب  نم  هب  هصـالخ  دـنتفرگ و  دوبداـی  شیارب  ویدار  يوت  هک  تسا  شا  يرهـشمه 
؟ غورد یک  هگیم  تسار  یک  تسا  دب  يزیچ  هچ  تسا و  بوخ  يزیچ  هچ  هک  میمهفب 

خساپ

دب همه  ام  هعماج  رد  هک  تسین  نینچ  نیا  هک  دوش  هداد  رکذـت  تیعقاو  نیا  هب  تسا  مزال  لاؤس  رد  حرطم  تاعوضوم  هب  نتخادرپ  زا  لـبق 
نیلوؤسم ياه  يریگ  عضوم  اه و  هاگدـید  هب  هنافـصنم  یهاگن  هکلب  دـشاب ، هتفرگ  ارف  ار  هعماج  نآ  لاثما  تمهت و  ینیبدـب و  اـی  دنـشاب و 

مظعم ماقم  تانایب  تسا  یفاک  هنومن  ناونع  هب  دیامن ، یم  تباث  ار  نیا  فالخ  هعماج ، رد  بلاغ  دامن  ناونع  هب  هیئاضق  هوق  ای  هبتر و  یلاع 
رد یعـس  هراومه  دراد ، دوجو  اوق  نیا  ياهدرکراک  رد  هک  یتالکـشم  مغر  یلع  ناشیا  دـییامنب ، رورم  هناگ  هس  ياوق  دروم  رد  ار  يربهر 
ای یطاخ و  دارفا  هب  هک  نیا  زا  ریغ  تسین  يا  هراچ  دراوم  یخرب  رد  دنچ  ره  دنا . هتشاد  توق  تاکن  تازایتما و  ندومن  هتـسجرب  تیوقت و 

یتارکذـت دـنا ، هتفرگ  رارق  یمالـسا  ماظن  نانمـشد  تاغیلبت  ریثأت  تحت  ای  دـنا و  هدـیزرو  تلفغ  شیوخ  فیاـظو  ماـجنا  زا  هک  ینیلوؤسم 
دوخ ینوناق  فیاظو  ماجنا  رد  یتینما  یتاعالطا و  ییاضق و  ياه  هاگتـسد  ریاس  ای  يربهر و  اـهنت  هن  رگید  دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  دـنهدب و 
دیاب لاؤس  دروم  رد  اما  دش . دـهاوخ  هجاوم  بیـسآ  نارحب و  اب  یمالـسا  هعماج  یلم و  تینما  عفانم و  حـلاصم ، هکلب  دـنا ، هدومن  یهاتوک 

رد یقالخا  یعرـش و  یهقف ، نیزاوم  لوصا ، هب  يدنبیاپ  مدـع  یـسایس و  دارفا  اه و  حانج  یخرب  تسیاشان  ياهدرکلمع  هنافـسأتم  تفگ :
ار یتشادرب  نینچ  جراخ ، لخاد و  رد  یمالسا  ماظن  نیفلاخم  طسوت  تالکـشم  لیبق  نیا  ییامن  گرزب  وس و  کی  زا  یـسایس  ياه  تباقر 
هک هنوگنآ  هنارگ -  لیلحت  زاب و  یقطنم ، يدید  اب  رگا  هک  نآ  لاح  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  هعماج  دارفا  ریاس  نایوجـشناد و  یخرب  يارب 

یلئاسم نینچ  نوماریپ  تواضق  رد  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میزادرپب  دوجوم  تاعوضوم  یـسررب  هب  دور -  یم  راظتنا  وجـشناد  کی  زا 
هب نتخادرپ  تسایس و  دهد ، یم  ناشن  مالسا  نایاوشیپ  هریـس  یمالـسا و  ياه  هزومآ  هک  هنوگنامه  الوا ، تشاد : رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب 

ناگرزب هریـس  و  تایاور ) نآرق و   ) یمالـسا میلاعت  زا  یمیظع  تمـسق  هکلب  تسین  دورطم  مومذـم و  يرما  اـهنت  هن  هسفن  یف  یـسایس  روما 
فظوم ار  هعماج  دارفا  کت  کت  هدوب و  هعماج  فلتخم  طباور  میظنت  هرادا و  یگنوگچ  هب  طوبرم  تاعوضوم  تسایس و  نوماریپ  مالسا ،

لماک یگتـسویپ  هدـش و  نیجع  نید  اب  تسایـس  مالـسا  نید  رد  رگید  ترابع  هب  دـناد و  یم  دوخ  یعامتجا  یـسایس ، روما  رد  تلاخد  هب 
فادها و نیرتمهم  زا  هک  ییاج  ات  دشاب ، یم  یمالسا  ياه  شزرا  نیرتگرزب  زا  هعماج ، حالصا  يارب  شـشوک  دنا و  مأوت  نآ  اب  هتـشاد و 

ياملع اهقف و  درکلمع  هب  یهاـگن  رگید  يوس  زا  دـیآ و  یم  رامـش  هب  (ع ) نیموصعم همئا  یهلا و  ناربماـیپ  یماـمت  یـساسا  ياـهدرکلمع 
و يا و ... هنماخ  هللا  تیآ  یتشهب و  يرهطم و  دیهش  ماما ، ترضح  يزاریش ، هللا  تیآ  موحرم  ینیئان ، هللا  تیآ  موحرم  ریظن  رصاعم  گرزب 

یهلا بوخ و  رادمتـسایس  تسایـس و  ناوـت  یم  مه  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  یکاـح  همه  یـسایس ، روـما  يدـصت  تسایـس و  رد  تلاـخد 
یقالخا یعرش و  نیزاوم  بوچراچ  رد  اهنت  هار  نیا  رد  درب و  شیپ  یهلا  ياهرایعم  ساسارب  ار  یـسایس  ياه  تیلاعف  هک  نیا  مه  تشاد و 

هک نانچنآ  یمالسا ، بالقنا  عوقو  مغر  یلع  هک  تسا  یبرغ  یمالـسا و  یناریا ، گنهرف  عون  هس  زا  یبیکرت  ام  هعماج  ایناث ، درک . تکرح 
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تسا و هدـشن  هنیداهن  اه ، حانج  یـسایس  ياه  تیلاعف  هزوح  هلمج  زا  هعماج  زا  ییاـه  شخب  رد  یمالـسا  لیـصا  گـنهرف  تسا ، هتـسیاش 
هلیـسو ره  اب  بیقر  ندنار  نوریب  تردـق و  بسک  اهنت  يدام ، ياه  گنهرف  یناسفن و  ياهاوه  لایما و  ریثأت  تحت  اه  هورگ  دارفا و  یخرب 
یناسنا یمالـسا و  ياهرایعم  نیزاوم و  اب  ریاغم  ياهراتفر  اهدرکراک و  یخرب  زورب  نآ  هجیتن  هک  دنهد  یم  رارق  دوخ  یلـصا  فده  ار  يا 

ای بوخ  باستنا  یسایس و  ياهراتفر  تسایس و  نوماریپ  ماع  تواضق  مود ، لوا و  تاکن  ساسارب  اثلاث ، تسا . یمالـسا  بالقنا  فادها  و 
رد یـصاخ  ياهرایعم  اه و  كالم  ساسارب  ار  يرادمتـسایس  یـسایس و  راتفر  تسایـس ، ره  دیاب  هکلب  دشاب ، یمن  حیحـص  نآ ، همه  هب  دب 
ای تسا  مدرم  هب  تمدخ  هعماج و  حالـصا  یلاعت و  ایآ  هک  نآ  یـساسا  فادـها  . 1 ریظن : ییاهرایعم  دومن . يدروم  یـسررب  تفرگ و  رظن 
رد یقالخا ، یعرـش و  یهقف -  نیزاوم  لوصا و  تیاعر  یمالـسا و  میلاعت  اب  یگنهاـمه  نازیم  . 2 یناسفن . لایما  ياضرا  یـصخش و  عفانم 

نازیم ره  هب  ساسا  نیا  رب  ادـخ و ... نانمـشد  اب  ینمـشد  ادـخ و  ناتـسود  اب  طابترا  يراـکمه و  نازیم  . 3 یـسایس . ياه  تیلاعف  تباقر و 
دشاب و یم  مدرم  دنوادخ و  تیاضر  مالسا و  دییأت  دروم  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، هتـشاد  تقباطم  تاکالم  نیا  اب  يرادمتـسایس  ای  یتسایس 
ریدقت و یفرعم ، رد  ییاه  یهاتوک  هک  نیا  رد  اعبار ، دـشاب . یمن  یمالـسا  ماظن  دـییأت  دروم  هدوبن و  یمالـسا  تقباطم ، مدـع  تروص  رد 

همانرب یمالـسا و  ماظن  تادیکأت  دـیابن  اما  تسین ، ثحب  ياج  دراد ، دوجو  یمالـسا ، بالقنا  هعماج و  هب  قداص  مودـخ و  دارفا  زا  لیلجت 
یم هعماج  هب  نامروشک  ناگبخن  یملع و  ياه  تیـصخش  یفرعم  لیلجت و  رد  یمومع  ياه  هناسر  اه و  نامزاس  طـسوت  هک  یفلتخم  ياـه 

ادـص و طسوت  هک  ییاه  همانرب  و  یبهذـم و ... یبدا ، یملع ، ياه  تیـصخش  تشادـگرزب  يرازگرب  ریظن  یمـسارم  تفرگ ، هدـیدان  دوش ،
اـه و ناـمزاس  يدـج  درکیور  رگناـیب  یگمه  دراد ، هتـشاد و  دوجو  ناوج  لـسن  اـصوصخ  هعماـج و  هب  ناراوگرزب ، نیا  یفرعم  رد  اـمیس 

. دشاب یم  مهم  رما  نیا  هب  یگنهرف  نیلوؤسم 

؟ تسا هدنزرا  حیرفت  مادک  تسیچ و  حیرفت  دروم  رد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسا هدنزرا  حیرفت  مادک  تسیچ و  حیرفت  دروم  رد  مالسا  رظن 

خساپ

اب تسا . ریذـپان  بانتجا  شخب و  تذـل  مدرم ، تاقبط  مامت  يارب  لیامت  نیا  ندروآرب  تسا و  یتایح  ترورـض  کی  یمرگرـس  حـیرفت و 
یم مهارف  تیلاعف  راک و  زا  رتشیب  يرو  هرهب  هنیمز  دـبای و  یم  ییاهر  هدـننک  هتـسخ  تخاونکی و  ياهراک  تلالم  زا  یمدآ  ملاس ، حـیرفت 

ذیاذـل زا  : " دـیامرف یم  (ع ) اضر ماما  تسا . هدـناجنگ  ناناملـسم  ةرمزور  ياـه  هماـنرب  رد  ار  نآ  هدرک و  هجوت  رما ، نیا  هب  مالـسا  ددرگ .
نیا زا  دیارگن . فارـسا  هب  دناسرن و  بیـسآ  امـش  یگنادرم  هب  دشاب و  لالح  هار  زا  یلو  دیهد ، رارق  شیوخ  یبایماک  يارب  یبیـصن  يویند 

، شاعم نیمأت  تدابع ، هدرک ، میسقت  هتسد  راهچ  هب  ار  زور  تاعاس  ترـضح  رگید  تیاور  رد  ( 1" .) دییامن دادمتسا  یگدنز  ةرادا  رد  رما 
رگید تاعاس  رد  فیاظو  ماجنا  يورین  حیرفت ، تعاس  طاشن  ترسم و  زا  : " دیامرف یم  دعب  حیرفت ، نانیمطا و  دروم  ناتـسود  اب  ترـشاعم 

هب حـیرفت  نیاربانب  دـشاب ، يونعم  ای  يدام  تاهج  زا  یکی  عفن  هب  هک  یحیرفت  دراد ؛ دـیکأت  ملاس ، حـیرفت  رب  مالـسا  ( 2" .) دییامن نیمأت  ار 
ياـه يراـجنهان  يراـکهبت و  زا  يریگولج  لـماع  هکلب  تسین ، یعاـمتجا  دـسافم  هب  یگدوـلآ  يراـب و  دـنب و  یب  تقو و  فـالتا  ياـنعم 

، هعلاطم شزرو ، ترفاسم ، زا : دـنترابع  مالـسا  دـیکأت  دروم  تاحیرفت  ساسا  نیا  رب  تسا . یناور  ینامـسج و  یتمالـس  نیمأت  یعامتجا و 
ترفاسم دیوش و  رود  دوخ  نطو  زا  یلاعت  هب  لین  يارب  دومرف : ترـضح  هدش ، هداد  تبـسن  (ع ) یلع ماما  هب  هک  يرعـش  رد  دیدزاب . دـید و 

.1 اـه : تشون  یپ  ( 3 .) نابوخ اب  یتسود  يزومآ و  بدا  يزومآ ، ملع  شاعم ، نیمأـت  حور ، طاـسبنا  تسا : هدـیاف  جـنپ  رفـس  رد  هک  دـینک 
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ص 447. ج 1 ، ناوج ، یفسلف ، یقت  دمحم  . 3 نامه . . 2 ص 346 . ج 75 ، راونالاراحب ،

شسرپ دنادیم ؟ هچ  ار  نیمز  يور  رد  داسف  همشچرس  نآرق 

هراشا

؟ دنادیم هچ  ار  نیمز  يور  رد  داسف  همشچرس  نآرق 

خساپ

الَع َنْوَعِْرف  َّنِا   » دنکیم موکحم  تدش  هب  ارنآ  و  دن ، ادیم  نیمز  يور  رد  داسف  همشچرس  ناسنا ، هلیسوب  ار  ناسنا  رامثتـسا  رامعتـسا و  نآرق 
يور رد  نوعرف   ] 4 صصق / َنیدِسْفُْملا » َنِم  َناک  ُهَّنِا  ْمُهَئاِسن  ییحَتْسَیَو  ْمُهَئاْنبَا  ُِحبَُّذی  ْمُْهنِم  ًۀِفئاط  ُفِعْضَتْسَی  ًاعَیِـش  اهَلْهَا  َلَعَجَو  ِضْرَْالا  ِیف 

ناشنارسپ درمشیم ، دوخ ) هرمعتسم  ریـسا و  و   ) ناوتان ار  اهنآ  زا  یعمج  درک ، میـسقت  اههقبط  اههتـسد و  هب  ارنآ  لها  دومن و  نایغط  نیمز 
[ دوب نادسفم  زا  وا  ًاقح  تشادیم ، هگن  هدنز  تمدخ ) يارب   ) ار ناشنارتخد  و  دـنک ) دوبان  ار  اهنآ  یناسنا  لاعف  يورین  ات   ) دـناسریم لتقب  ار 

اُهثِرَی َضْرَْالا  َّنِا   » تسا ادـخ » حـلاص  ناگدـنب   » صاـخ قح  هکلب  تسین ، روز  رز و  ناـبحاص  قح  نیمز ، يور  تموکح  دـیوگیم ؛ نآرق 
[ دش دنهاوخ  نیمز  ناثراو  نم  ۀتسیاش  حلاص و  ناگدنب   ] 105 ءایبنا / َنوُِحلاّصلا » ِيدابِع 

؟ هن ای  تسا  مزال  یعامتجا  ياهراجنه  هب  لمع  تسیچ ؟ عرش  رد  یعامتجا  ياهراجنه  فرع و  هاگیاج 

شسرپ

؟ هن ای  تسا  مزال  یعامتجا  ياهراجنه  هب  لمع  تسیچ ؟ عرش  رد  یعامتجا  ياهراجنه  فرع و  هاگیاج 

خساپ

ًاتدمع هک  دـناهدش  لئاق  رابتعا  فرع  يارب  اهنآ  زا  یخرب  تسا . هدوب  فالتخا  ءاملع  نیب  تداع  فرع و  رابتعا  هب  تبـسن  خـیرات  لوط  رد 
اهنآ لیلد  تفه  هب  داهتجا  عبانم  ثحب  رد  یتانج  میهاربا  داتـسا  هک  دـناهدومن  هماقا  فرع  رابتعا  يارب  مه  ياهلدا  دنتـسه و  تنـس  لـها  زا 
لقع دنسپ  دروم  هک  دنناد  ربتعم  ار  یفرع  هک  تسا  نیا  اهنآ  ۀلمج  زا  هک  دنلئاق  یطئارـش  فرع  رابتعا  رد  مه  اهنآ  هتبلا  هک  دننکیم  هراشا 
دروم یعرش  ماکحا  تخانـش  هیاپ  عبنم و  ناونع  هب  تداع  فرع و  هعیـش ، ءاملع  رظن  زا  یلو  دشاب ، یمومع  يأر  میلـس و  قوذ  اب  قباطم  و 

دناوتیمن فرع  ماسقا  زا  کیچیه  تهج  نیدب  دناهتـسناد ، صاخ  دراوم  هب  صوصخم  ار  نآ  رابتعا  تیجح و  اهنت  هتفرگن و  رارق  شریذـپ 
نیا رد  هک  تسا  عراش  ءاضما  زا  تیفـشاک  هب  طونم  نآ  رابتعا  هکلب  دـشاب  لقع  عامجا و  تنـس ، نآرق )  ) باتک لباقم  رد  یلقتـسم  لـیلد 

هدنیوگ دوصقم  فشک  تسا - ، ریز  روما  رد  تداع  فرع و  دربراک  رابتعا و  دیامرفیم : یتانج  داتـسا  دوشیم ، تنـس  رد  لخاد  تروص 
ای یطابنتـسا و  ياهـسایق  يارب  اهنآ  حـیقنت  ای  یلک و  ماکحا  تاعوضوم  يارب  تایرغـص  حـیقنت  ای  صیخـشت و  هک  یعرـش  مکح  فشک  - 

هطبار نیا  رد  هک  تـسا  فـالتخا  نآ  مدـع  فرع و  راـبتعا  رد  زین  یقوـقح  رظن  زا  زین  و  تـسا ، فرع  راـک  ماـکحا  ياـهعوضوم  دـیدحت 
فرط زا  هک  یعامتجا  ياهراجنه  تداع و  فرع و  زا  هچنآ  لاح  رهب  دـینک . هعجارم  نایموجن  ياقآ  ناریا  رد  قوقح  یناـبم  هب  دـیناوتیم 

. دشابیمن دییأت  لباق  هدش ، یفن  هچنآ  دوش و  يوریپ  تسا  مزال  هدش ، ءاضما  دییأت و  عرش 
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؟ دنزیم یتراپ  لوپ و  ار  لوا  فرح  نامز  نیا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنزیم یتراپ  لوپ و  ار  لوا  فرح  نامز  نیا  رد  ارچ 

خساپ

ۀمه هک  ینامز  ات  دراد . يزاسگنهرف  هب  زاین  نآ  حالـصا  هک  تسا  یناسنا  قالخا  ینید و  گنهرف  فعـض  كاـندرد  يراـمیب  نیا  ۀـشیر 
هعماـج رد  لوئـسم  دارفا  رگا  دوشیمن . نکهشیر  روما  هنوـگنیا  دـننکن  نید  تاروتـسد  قـالخا و  تیاـعر  هب  مزلم  ار  دوـخ  هعماـج  دارفا 

مزتلم انـشآ و  دوخ  یقالخا  یعرـش و  فیاظو  هب  زین  هدننک  هعجارم  صاخـشا  دننک و  لمع  دوخ  یقالخا  ۀـفیظو  ینید و  فیلکت  ساسارب 
تسا و یخیرات  ۀقباس  اب  رادهشیر و  رایسب  رما ، نیا  هکلب  تسین  نامز  نیا  صوصخم  هلئسم  نیا  هتبلا  دیآیمن . شیپ  تالکشم  نیا  دنشاب ،

ۀفیظو ساسارب  زین  نالوئـسم  دـندش و  نادرگیور  توغاـط  گـنهرف  زا  مدرم  داد و  يور  یگنهرف  ینوگرگد  هک  بـالقنا  لـیاوا  رد  اـهنت 
. دوب هدمآ  شیپ  يرتهب  تیعضو  دنتخادرپ ، مدرم  تمدخ  هب  یعرش 

هناشن یعرش  نیزاوم  تیاعر  مدع  یعامتجا و  یگدنام  بقع  یگنهرف و  یب  هناشن  یعرش ،  لیاسم  تیاعر  هک  اههاگشناد  یلعف  تیعـضو  هب  هجوت  اب 
؟ دومن عمج  یعامتجا ،  ینید و  تیعقوم  ظفح  ایند و  نید و  نیب  ناوت  یم  هنوگچ  دوش ،  یم  یقلت  گنهرف  ددجت و 

شسرپ

نیزاوم تیاعر  مدـع  یعامتجا و  یگدـنام  بقع  یگنهرف و  یب  هناشن  یعرـش ،  لیاسم  تیاعر  هک  اههاگـشناد  یلعف  تیعـضو  هب  هجوت  اب 
؟ دومن عمج  یعامتجا ،  ینید و  تیعقوم  ظفح  ایند و  نید و  نیب  ناوت  یم  هنوگچ  دوش ،  یم  یقلت  گنهرف  ددجت و  هناشن  یعرش 

خساپ

زا ندیزگ  يرود  يریگهشوگ و  هجو  چیه  هب  دراد و  یناوارف  تاروتسد  ناعونمه  اب  ترشاعم  ایند و  نیا  رد  یگدنز  هنیمز  رد  مالسا  نید 
ره اب  ترـشاعم  ةوحن  رد  یـصاخ  ياههیـصوت  تاـکن و  هک  تسا  نیا  بلاـج  و  دـنکیمن . هیـصوت  نآ  هب  ددنـسپیمن و  ار  مدرم  هعماـج و 

تیعقوم هب  هجوت  اـب  نیارباـنب  تسا  هدومن  هیارا  ناناملـسم  هب  قح و )... يذ  مرحماـن  مرحم و  لاـسگرزب  كدوک   ) مدرم فانـصا  زا  فنص 
درف ۀفیظو  مرحمان  اب  تبحـص  هلأسم  رد  ًالثم  دوب . دهاوخ  فّلکت  زا  رود  هب  ناسآ و  دنوادخ  تاروتـسد  هب  لمع  ینید  ۀـفیظو  یعامتجا و 

راقو و لاح  نیع  رد  یلو  درادـن ، یعنام  مزال  بلاـطم  ةراـبرد  وگتفگ  ثحب و  ینعی  دریگب ، رظن  رد  ار  ترورـض  ّدـح  هک  تسا  نیا  نمؤم 
هجوت و دروم  دراد  ندرک و ... یخوش  هدنخ و  اب  دتمم  هاگن  دننام ، یـصاخ  تاعبت  هک  ندـش  ینامدوخ  زا  زیهرپ  وگتفگ و  نیح  رد  تناتم 

قح یناسنا  ره  اریز  دشابیم ، زین  دیفم  هکلب  تسین  ّرـضم  اهنت  هن  نارگید  اب  طابترا  ةوحن  رد  لیاسم  نیا  تیاعر  تسا  هتفرگ  رارق  شرافس 
هتـشاد هجوت  نآ  هب  هک  دهاوخب  نارگید  زا  دزاس و  نایامن  لمع  رد  تسوا  تیـصخش  ةدنهد  ناشن  هک  ار  دوخ  تالیامت  دـناوتیم  دراد و 

رد و  دنکیم . درف  رد  هتسیاب  تیـصخش  ندشن  هتخاس  هیحور و  فعـض  زا  تیاکح  شور  نیا  اریز  دومن  لمع  هنالعفنم  دیابن  سپ  دنـشاب .
تروص راوشد  طیارـش  رد  نیا  رگا  نارگید و  گنهرف  لباقم  رد  هتخابدوخ  هن  میـشاب  زاس  گنهرف  دـیاب  ناناملـسم  ام  زا  کی  ره  تیاـهن 

. دوب دهاوخ  رتشیب  زین  نآ  يورخا  رجا  دریگ ،
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؟ دناهدرکن هعلاطم  ار  نآرق  زکارم ، نیا  ایآ  تسا ، هدشن  لح  يزابیتراپ  هوشر و  ۀلأسم  یبهذم  مهم  زکارم  رد  زونه  ارچ 

شسرپ

؟ دناهدرکن هعلاطم  ار  نآرق  زکارم ، نیا  ایآ  تسا ، هدشن  لح  يزابیتراپ  هوشر و  ۀلأسم  یبهذم  مهم  زکارم  رد  زونه  ارچ 

خساپ

اَـم َال َنوـُلوُقَت  َِمل  ْاوـُنَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ََّـ َی . " تسا هدرک  شهوـکن  نآ  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  تشز  تافـص  زا  یکی  رادرک ، نودـب  راـتفگ 
ماـجنا هک  دـییوگیم  ینخـس  ارچ  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ،2و3 ) فص  ;) َنُولَعْفَت َـال  اَـم  ْاُولوُقَت  نَأ  ِهَّللا  َدـنِع  اًـتْقَم  َُربَـک  نوـُلَعْفَت 
طلسم هعماج  کی  رب  تسا  نکمم  هک  ییاهالب  نیرتدب  زا  دیهدن ". ماجنا  دییوگب و  ار  يزیچ  هک  تسا  دنسپان  تخـس  ادخ  دزن  دیهدیمن ؟

دنناوتیمن زگره  دننکیمن ، لمع  دنیوگیم و  هک  یمدرم  تسا ; رادرک  زا  راتفگ  ییادج  نآ  یلصا  لماع  تسا و  نانیمطا  بلـس  يالب  دوش ،
زگره دـش ; دـهاوخن  مکاح  نانآ  نایم  رد  تیمیمـص  يردارب و  زگره  دنـشاب ; گنهامه  تالکـشم  ربارب  رد  دـننک و  دامتعا  رگیدـکی  هب 

هوـشر و ذـخا  ۀـلأسم  یبهذـم ، زکارم  رد  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  ًـالوا  دربـیمن . باـسح  ناـنآ  زا  ینمـشد  چـیه  تشاد و  دـنهاوخن  شزرا 
هک ییاـهاج  زا  يرایـسب  ًاـیناث ، یبهذـم . زکارم  هن  تسا  يداـصتقا  يرادا و  زکارم  هب  طوبرم  يزاـبیتراپ  هوشر و  تسین . حرطم  يزاـبیتراپ 

يارب دـنهدیمن ; رثا  بیترت  ناـشملع  هب  لـمع  رد  یلو  دـنهاگآ ; اـهراک  نیا  تمرح  یتـشز و  زا  دـننکیم ، يزاـبیتراپ  اـی  دـنریگیم  هوـشر 
ماجنا رتقیقد  قوفام  نالوئـسم  تراـظن  دـیاب  ًاـیناث ، دوش ; تیوقت  دارفا  نیا  رد  ناـمیا  يورین  دـیاب  ًـالوا  تشز : ياـهراک  نیا  زا  يریگولج 

.( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 7ـ66 ، ج 24 ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن ، ریسفت  ر.ك : .) دریگ

؟ دنکیم نایب  ار  یتایآ  هچ  هعیاش "  " دروم رد  میرک  نآرق 

شسرپ

؟ دنکیم نایب  ار  یتایآ  هچ  هعیاش "  " دروم رد  میرک  نآرق 

خساپ

" هعیاـش  " دربیم نیب  زا  مدرم  ناـیم  رد  ار  يراـکمه  مهاـفت و  یعاـمتجا و  حور  هدـش و  فلتخم  عماوج  ریگ  نماد  هک  یگرزب  ياـهالب  زا 
رادهحیرج يارب  هک  تسا  نارگهئطوت  یناور  گنج  ياههخاش  نیرتمهم  زا  یکی  هدـننک  نارگن  نیغورد و  تاعیاش  شخپ  لعج و  تسا .

هعیاش اب  ًاحیرـص  مالـسا  تهج  نیمه  هب  دریگیم ، تروص  اهنآ  فارطا  زا  مدرم  نتخاس  هدـنکارپ  هعماج و  ناکاپ  ناکین و  تیثیح  نتخاـس 
ًابلاـغ شخب  ود  نیا  هک   ) ینکارپ هعیاـش  يزاس ;2 . هعیاـش  . 1 دـیوگیم : نخـس  شخب  هس  رد  دروـم ، نیا  رد  مـیرک  نآرق  هدرک و  هزراـبم 
نازاس هعیاش  دروم  رد  دنوادخ  دتفایم ) قافتا  هاگآان  لهاج و  دارفا  طسوت  ًابلاغ  هک  . ) يریذـپ هعیاش  دریگیم ;)3 . تروص  ناقفانم  طسوت 

، دـننکیم شخپ  هنیدـم  رد  ساسایب  تاعیاش  غورد و  رابخا  هک  اهنآ  تسا و  یـضرم  ناشیاهلد  رد  هک  یناـسک  ناـقفانم و  رگا  : " دـیامرفیم
زا دننامب و  رهش  نیا  رد  وت  رانک  رد  دنناوتیمن  یکدنا  تّدم  زج  سپس  مینکیم . طلـسم  نانآ  رب  تخـس  ار  وت  دنرادنرب ، دوخ  راک  زا  تسد 

] نیمه  [ دندوب رتشیپ  هک  یناسک  هرابرد  دیسر .  دنهاوخ  لتق  هب  یتخـس  هب  دش و  دنهاوخ  هتفرگ  دنوش  هتفای  اج  ره  دنوشیم و  درط  اج  همه 
زا یهورگ  دروـم  رد  تاـیآ  نیا  .( 62 61 ـ  بازحا ، .") تفاـی یهاوخن  يرییغت  زگره  ادـخ  ّتنـس  رد  تسا ;و  هدوب [ يراـج   [ ادـخ تنس 
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هک یماـگنه  هب  صوـصخ  هب  دـنتخادرپیممرکا  ربماـیپ  هیلع  تاـعیاش ، شخپ  نتخاـس و  هب  هنیدـم  رد  هک  تسا  مالـسا  نانمـشد  ناـقفانم و 
تمه نانآ  ناگدنامزاب  هیحور  فیعضت  هب  نینمؤم  6 و  ربمایپ تسکش  زا  نیغورد  ياهربخ  اب  دنتفریم ، تاوزغ  هب  مالسا  شترا  اب  ترضح 

ار اهنآ  هب  شروی  یمومع و  ۀلمح  نامرف  دنرادنرب . دوخ  نیگنن  تشز و  لامعا  زا  تسد  رگا  هک  دهدیم  رادـشه  اهنآ  هب  دـنوادخ  دنتـشاد 
رد اج  چـیه  رد  میزاس و  نک  هشیر  یمالـسا ) تموکح  زکرم و   ) هنیدـم زا  ار  همه  نانمؤم ، یمدرم  تکرح  کی  اب  ات  درک  میهاوخ  رداص 
هک دننادب  ات  هتـسناد  يدـج  ار  دـیدهت  نیا  نایاپ  رد  و  دنتـسرفیم . مدـع  راید  هب  دـننکیم و  ادـیپ  تقد  اب  ار  اهنآ  نوچ  دوب ; دـنهاوخن  ناما 

ج نارگید ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت  هب : دـینک  عوجر  .) تسا لیدـبت  رییغت و  لباق  ریغ  راد و  هشیر  یعطق و  ًالماک  بلطم 
هعیاش دروم  رد  نآرق  نایلیعامـسا ). تاراشتنا  ص 340 ، ;ج 16 ، یئابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ص 429 ، ، 17

نآ رگا  هک  یلاح  رد  دنزاسیم ، عیاش  ار  نآ  قیقحت ) نودب   ) دسرب اهنآ  هب  تسکش  ای  يزوریپ  زا  يربخ  هک  یماگنه  و  : " دیامرفیم ینکارپ 
يرایسب هک  ( 83 أسن ، ."  ) دش دنهاوخ  هاگآ  لئاسم  ياههشیر  زا  دننادرگ ، زاب  دنراد ـ  یفاک  صیخـشت  تردق  هک  نایاوشیپ ـ  ربمایپ و  هب  ار 

یـصاخ ياهروظنم  هب  نانمـشد  فرط  زا  ًابلاغ  هدوب و  ساسایب  قیقحت و  نودـب  ناناملـسم  تسکـش  يزوریپ و  دروم  رد  نانآ  ياـهربخ  زا 
زا یعمج  هک  میظع ) تمهت  "  ) کفا  " يارجاـمرپ ناتـساد  رد  ص 30 ). ج 4 ، نامه ، هنومن ، ریـسفت  هب : دـینک  عوجر  .) تسا هدـشیم  لعج 

، دندرک هعیاش  ار  تمهت  نیا  دنداد و   6 ربمایپ نانز  زا  یکی  هب  تفع  یفانم  لمع  ماهتا  تبسن  لدروک  ناقفانم  هدروخ و  تسکش  نانمـشد 
ار میظع  تمهت  نآ  هک  یناسک  ًاملـسم  : " دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دـنتفرگ ، رارق  هعیاش  نیا  ریثأت  تحت  نانمؤم  زا  ياهدـع  هک  يروط  هب 
نآ رد  امـش  ریخ  هکلب  تسا ، دـب  امـش  يارب  ارجام  نیا  دـینکن  نامگ  اّـما  دـندوب ; امـش  زا  رگهئطوت ) لّکـشتم و   ) یهورگ دـندرک ، ناونع 

یسک نانآ  زا  تسا ;و  هدش  بکترم  هک  تسا  یهانگ  نیا  زا  مهـس  نامه  هتـشاد ) تسد  راک  نیا  رد  هک   ) نانآ زا  یـسک  ره  يارب  تسا ;
سپـس دراد ; نازاـس " هعیاـش   " هب هراـشا  هیآ  نیا  هک  ( 11 رون ، ."  ) تشاد دـهاوخ  تخـس  یباذـع  هتـشاد ، هدـهعرب  ار  نآ  ّمهم  شخب  هک 

اب نانز  نادرم و  دیدینـش ، ار  تمهت )  ) نیا هک  یماگنه  ارچ  : " دـیامرفیم دـندوب  نیبرهاظ  نمؤم و  يدارفا  هک  ناریذـپ " هعیاش   " هب باطخ 
رد و  !؟ تسا " راکـشآ  گرزب و  یغورد  نیا  : " دنتفگن دندربن و  کین  نامگ  دوب ) اهنآ  دوخ  نوچمه  هک  یـسک  و   ) دوخ هب  تبـسن  نامیا 

تلاخد نآ  رد  هک  هچنآ  يازـس )  ) هب ًاعطق  دـشیمن ، امـش  لماش  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  تمحر  لـضف و  رگا  و  : " دـیامرفیم ناتـساد  ۀـمادا 
ملع نادب  هک  ار  يزیچ  دوخ  ياهناهد  اب  و  دیتفرگیم ، رگیدکی  نابز  زا  ار  هعیاش  نیا  هک  هاگ  نآ  دیـسریم  گرزب  یباذع  امـش  هب  دـیتشاد ،

هک یماگنه  ارچ  تسا  گرزب  سب  دنوادخ  دزن  هک  یلاح  رد  تسا ، کچوک ) و   ) هداس لهـس و  يراک  هک  دیتشادنپیم  دیتفگیم و  دیتشادن 
گرزب یناتهب  نیا  وت ، یهزنم  ادـنوادخ  میئوگب ; نخـس  عوضوم ) نیا  رد  و   ) نخـس نیا  هب  هک  میرادـن  قح  اـم  : " دـیتفگن دیدینـش  ار  نآ 

هب باطخ  زین  ناـیاپ  رد  ،12ـ17 ) رون ") دیراد نامیا  رگا  دینکن . رارکت  ار  يراک  نینچ  زگره  هک  دهدیم  زردـنا  ار  امـش  دـنوادخ  !؟ تسا "
يارب یکاندرد  باذـع  دـبای ، عویـش  نامیا  اب  مدرم  نایم  رد  اهیتشز  دـنراد  تسود  هک  یناسک  : " دـهدیم رادـشه  نینچ  نانکارپ " هعیاش  "

;ج ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت  هب : دینک  عوجر  () 18، رون .") دینادیمن امـش  دنادیم و  دنوادخ  دوب ;و  دـهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  نانآ 
همالع يرکف  یملع و  داینب  ص 129 ، ج 15 ، ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  همجرت  نازیملا ، ریسفت  همجرت  نایلیعامسا /  ص 92 ، ، 15

اَم ُفْقَت  َو َال  : " تسا نینچ  نآ  شریذپ  مدع  هعیاش و  يزاس  یثنخ  رد  لاعتم  دنوادخ  نامرف  و  ج 4 و 3 ). نامه ، هنومن ، ریسفت  ییابطابط / 
يرادـن یهاـگآ  نآ  هب  هک  هچنآ  زا  و  ( 36، أرـسا  ;) ًالو ›ُ ْسَم ئ ُْهنَع  َناَـک  َکـَغلْوُأ  ُّلُـک  َداَؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  یِِهب  َکـَل  َْسَیل 

ادیپ شریذپ  هعماج  رد  هعیاش  هک  تسا  مدرم  ینادان  لهج و  تروص  رد  سپ  دنلوئـسم ". همه  لد  مشچ و  شوگ و  هک  ارچ  نکم ; يوریپ 
. دنکیم

؟ درک هزرابم  يداصتقا  دسافم  نارگلواپچ و  اب  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ
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؟ درک هزرابم  يداصتقا  دسافم  نارگلواپچ و  اب  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

هلمج 1. زا  درک ; هزرابم  يداصتقا  دـسافم  نارگلواپچ و  ناوتیم  اهنآ  زا  يریگهرهب  اب  هک  هدومرف  هئارا  ار  اـهراکهار  یخرب  میرک  نآرق 
لام و ندروخ  نارگید و  قوقح  هب  زواجت  هرقب 275 ،) ;  ) ابر دننام : عورشم  ریغ  ملاسان و  ياهتیلاعف  قیرط  زا  تورث  بسک  زا  يریگولج 

هوشر ( 97 ، 75 ، 6 ، 2 أسن ،  ) هعماج نافعـضتسم  هیامرـس  تراـغ  لواـپچ و  میتی و  لاـم  ندروخ  هرقب 188 ،)  ) لـطاب هار  زا  دـمآرد  بسک 
نادـنمتورث تسد  رد  تورث  رثاکت  راـصحنا و  زا  يریگولج  . 2 و ... هدئام 38 ) هرقب 219;  ) يزاـبرامق يدزد و  و 62 ) هدئام 42   ) يراوخ

زا لاملاتیب و  اهنآ  سالتخا  تردق و  هب  ناکیدزن  هدافتساءوس  يراوختنار و  زا  يریگولج  . 3 هزمه 2 ) نوعام 4 ; ; 7، رشح ; 1، رثاکت )
ٍسْفَن ُّلُک  َیَّفَُوت  َُّمث  ِۀَم  َـ َیِْقلا َمْوَی  َّلَغ  اَِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  نَمَو  َّلُغَی  نَأ  ٍِیبَِنل  ّ َناَک  اَمَو  : " دـیامرفیم نآرق  هک  نانچ  يداصتقا و ... تازایتما  عفانم و 

هچ نآ  زیخاتـسر  زور  رد  دنک  تنایخ  سک  ره  دنک و  تنایخ  يربمایپ  چیه  تسین  نکمم  نارمعلآ 161 )  ;) َنوُمَل ـ ُْظی ْمُهَو َال  ْتَبَسَک  اَّم 
هب لیلد  نیمه  هب   [ دوشیم و هداد  هدرک  لیصحت  هچ  نآ  سک  ره  هب  سپـس  دروآیم ، رـشحم [ ۀنحـص  هب   [ دوخ ای  هدرک  تنایخ  نآ  رد  ار 

يداصتقا لئاسم  رد  هژیو  هب  يربارب  لدع و  يرارقرب  يارب  شالت  . 4 ]. دید " دنهاوخ  ار  دوخ  لامعا  لوصحم  اریز   [ دش دهاوخن  متس  اهنآ 
لئاـسم هنیمز  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـجنا  . 5 ( 58، أسن  ) هعماج فلتخم  راـشقا  مدرم و  نیب  رد  لاـملا  یب  تورث و  میـسقت  و 

دـهعتم و نمؤم  دارفا  تسد  هب  يداـصتقا  زکارم  رداـصم و  زین  لاـملاتیب و  لاوـما  تورث  عفاـنم و  ندرپـس  . 6 نارمعلآ 104 )  ) يداـصتقا
حرط و رتشیب ر.ك  یهاگآ  يارب   ...) و ( 58، أسن ;) دننکن تنایخ  نآ  ردو  دنرگنب  تناما  مشچ  هب  لاملا  تیب  مدرم و  عفانم  هب  هک  صصختم 

 ( نهیم هناخپاچ  روشهد و ،... دوعسم  نآرق  رد  داصتقا  ینابم 

ياراد دیدج ، ةدیدپ  ره  هک  یتروص  رد  دنادیم ، هراوهام  یفنم  ۀبنج  مه  ار  نآ  لیلد  دنکیم و  تفلاخم  هراوهام  اب  یمالسا  يروهمج  تلود  ارچ 
!؟ دوشیم غیلبت  نآ  زا  زین  نویزیولت  رد  نونکا  یلو  دشیم ، بوسحم  مرج  ام  ماظن  رد  ینامز  وئدیو  ًالثم ، تسه  زین  تبثم  ۀبنج 

شسرپ

ةدـیدپ ره  هک  یتروص  رد  دـنادیم ، هراوهام  یفنم  ۀـبنج  مه  ار  نآ  لیلد  دـنکیم و  تفلاخم  هراوهاـم  اـب  یمالـسا  يروهمج  تلود  ارچ 
غیلبت نآ  زا  زین  نویزیولت  رد  نونکا  یلو  دـشیم ، بوـسحم  مرج  اـم  ماـظن  رد  یناـمز  وئدـیو  ًـالثم ، تسه  زین  تبثم  ۀـبنج  ياراد  دـیدج ،

!؟ دوشیم

خساپ

يرایسب رد  تسا 1 . مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  لاح  نیع  رد  تسا  جراخ  اههمانخساپ  نیا  هلـصوح  زا  ینآرقریغ  ياهشـسرپ  هب  یهدخساپ 
تشادن یلالح  هدافتسا  دوب و  اشحف  داسف و  جیورت  هلیسو  نامز  کی  رد  نویزیولت  ًالثم  دوشیم  ضوع  عوضوم  نامز  تشذگ  اب  دراوم  زا 
دنناوتیم عامجا  لقع و  تنـس  باتک   ) یمالـسا عبانم  زا  طابنتـسا  تردق  اب  هک  دنتـسه  دیلقت  عجارم  نیدهتجم و  اهنت  . 2 الاح . فالخ  هب 

هن تسا  میکح  دنوادخ  تردق  هطیح  رد  اهنت  لاعتم  دنوادخ  مارح  لالح و  . 3 دننک . مالعا  ار  نآ  مکح  دـنمهفب و  ار  یهلا  مارح  لالح و 
قح و نینچ  زین   9 ربمایپ موصعم و  ماما  هکلب  دننک ; لالح  ار  ادخ  مارح  ای  مارح و  ار  ادخ  لالح  دنناوتیمن  دـیلقت  عجارم  نایناحور و  اهنت 

دروم رد  مالـسا  ياملع  ياواتف  اـهرظن و  . 4 دـشابیم . مارح  تمایق  زور  ات  وا  مارح  لالح و  هراومه  دـنوادخ  لـالح  و  درادـن . ار  یتردـق 
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مالسا نانمشد  هک  دوشیم  يروآدای  دروآ . تسد  هب  ناشدوخ  زا  أتفتسا  هلیـسوب  ای  اهنآ و  هیلمع  ياههلاسر  زا  دیاب  ار  اهمارح  اهلالح و 
: دننام رـشب  تایبرجت  لیاسو و  زا  هدافتـسا  يروآنف  تعنـص و  تفرـشیپ  فلاخم  تیناحور  نید و  هک  دننکیم  غیلبت  هراومه  تیناحور  و 

همالع موحرم  لوقعم  تایح  رد  نید  ملع و  ر.ك   ) تسا ساسایب  ًالماک  تاغیلبت  نیا  تسا  هنایار و ...  ویدـیو ، امیپاوه ، نویزیولت  ویدار ،
 ( قداص ماما  هسـسؤم  یناگیاپلگ  ینابر  یلع  دـیدج ، مـالک  نید و  هفـسلف  زا  ییاـهثحب  نید /  ملع و  نوناـک  رـشن  يرفعج  یقت  دـمحم 

، دنادیمن عونمم  هدش  دای  لیاسو  زا  کی  چیه  زا  ار  دـنمدوس  حیحـص و  هدافتـسا  مالـسا  هیلوا  ماکحا  قبط  زین ، یمالـسا  يروهمج  تلود 
ماجنا ار  لمع  نیا  ماظن  تحلـصم  عمج و  تحلـصم  يور  دـنکیم ، عونمم  ار  اهنآ  زا  یخرب  هدافتـسا  اـهنامز  یـضعب  رد  هک  ناـنچ  رگا 

رد دـنوش ، روبجم  " دـساف ، هب  دـسفا  عفد   " ییالقع لصا  قبط  ای  دـنک و  نوگرگد  ار  طیارـش  ناـمز  تشذـگ  تسا  نکمم  یلو  دـهدیم ،
رگید زور  یلو  تسا  هعماج  تداعـس  نماض  ياهمانرب  زور  کـی  دـنرادرب . ار  هعونمم  مکح  رـضاح ، طیارـش  هب  تبـسن  تاـقوا  زا  یـضعب 

نآ بیبط  تسا و  دیفم  هداعلا  قوف  رامیب ، يارب  ییوراد  زور ، کی  دوش ; نآ  هار  دـس  همانرب  نامه  طیارـش  ینوگرگد  رثا  رب  تسا  نکمم 
مالسا ياملع  یمالـسا  ماظن  رد  اذل  دشاب . رابنایز  یتح  وراد  نیا  تسا  نکمم  رامیب  یبسن  دوبهب  رطاخ  هب  رگید  زور  اما  دنکیم ، زیوجت  ار 
هجوت اب  تسا  رگرامعتسا  برغ و  ياهروشک  تاغوس  هک  هچ  نآ  هب  هک  تسا  یعیبط  دنتـسه ، یمالـسا  هعماج  یگنهرف  نایک  ظفاح  نوچ 

مکح درادن ، یمالسا  هعماج  هب  يررض  هک  دنشاب  هتشادن  نیا  هب  نانیمطا  ات  دنرگنب و  دیدرت  طایتحا و  ةدید  هب  یگنهرف  مجاهت  تسایس  هب 
. دنهدن نآ  زا  ةدافتسا  هب 

؟ دنا یناسک  هچ  ناریا  رد  هعیاش  ناگدنکارپ  دریگ و  یم  لکش  هنوگچ  تسیچ ؟  هعیاش 

شسرپ

؟ دنا یناسک  هچ  ناریا  رد  هعیاش  ناگدنکارپ  دریگ و  یم  لکش  هنوگچ  تسیچ ؟  هعیاش 

خساپ

نمشد ياههسیسداهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یفلتخم  لماوع  نآ  يریگ  لکـش  دنیوگ و  ار  هدش  شخپ  هرـشتنم و  ياهغورد  احالطـصا  هعیاش 
. هدشیم لامعا  هتسباو  رـصانع  قیرطزا  لباقم  هاپـس  هیحور  فیعـضت  يارب  اهگنج  رد  اصوصخم  دراد و  ینالوط  خیرات  هویـش  نیا  تسا .

يدایا اههمانزور و  تالجم  هناگیب  ياهویدارزین  ام  نامز  رد  تسا . هدـش  هتـشک  (ص ) ربمایپ هک  دـندرک  عیاـش  دـحا  گـنج  رد  هک  ناـنچ 
یعون رثا  رب  هعیاش  مه  یهاگ  هتبلا  دنتاعیاش . مود  هجرد  نالماحنیبدب  ای  عالطا  مک  هداس و  مدرم  زا  یخرب  هیلوا و  رـصانع  نمـشد  هتـسباو 

J .} دریگیم تروص  یهاو  رادنپ  هابتشا و 

؟ دنوش یم  نانآ  شجنر  بجوم  دننک و  یم  تناها  اه  نابز  كرت  هب  مدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یم  نانآ  شجنر  بجوم  دننک و  یم  تناها  اه  نابز  كرت  هب  مدرم  ارچ 

خساپ

زا فلتخم  ماوقا  ياهییوگدب  زیزع ! ردارب  میدش . رثأتم  دـیاهدش  تحاران  مدرم  یخرب  یعامتجا  راتفر  رد  طلغ  تاداع  رطاخ  هب  هک  نیا  زا 
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دیما تسا . مدرم  نیب  فالتخا  داجیا  يارب  نارگرامعتـسایاههشقن  زا  تسا ، قالخا  فالخ  عورـشمان و  يراـک  هک  نآ  رب  هوـالع  رگیدـکی 
ای كرت  هک  ارچ  دیشابن ، نارگن  نادنچ  تباب  نیا  زا  زین  امش  ددنبرب . تخرمدرم  نیب  زا  تاداع  نیا  امـش  نوچ  يدارفا  يرگنـشور  اب  تسا 

ذاختا اب  اـههناسر  رگید  امیـس و  ادـص و  تسا  دـیما  دـنناسکی . وا  ربارب  رد  دـنوادخناگدنب  همه  درادـن . مه  اـب  یتواـفت  چـیه  سراـف  اـی  رل 
هدومرف هب  دنتـسه و  دنوادخ  ناگدـنب  مدرم  همه  دنـشاب . اشوک  یهاشمتـس  میژر  طلغ  تابوسر  وتاداع  نیا  عفر  رد  هنادـنمدرخ  ياههویش 

زا هک  بدا  تسایـس و  ملع و  ناـگرزب  ریهاـشم و  زا  يرایـسب  هک  نآ  رب  هوـالع  دـنربارب . مـه  اـب  هناـش  ياههناددـننامه  (ص ) مرکا ربماـیپ 
همـالع رایرهـش و  نوـچ  گرزب  ینادنمـشناد  دـننابز . كرت  ًاـتلاصا  دوـخ  بـالقنا  ربـهر  دـننابز . كرت  دنتـسه ، ناـهجو  ناریا  تاراـختفا 
زگرهو دیلابب  دوخرب  ندوب  نابز  كرت  زا  امش  نیاربانب  دنتسه . امـش  ام و  همه  يارب  يراختفا  لیبق  نیا  زا  هنومن  اهدص  يرفعجیقتدمحم و 

.} دیریگن رارق  گنهرفیب  دارفا  هدیجنسن  نانخس  ریثأت  تحت 

؟ دینک نایب  ار  دایتعا  هب  ناناوج  ندروآ  يور  تلع 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  دایتعا  هب  ناناوج  ندروآ  يور  تلع 

خساپ

یعامتجا لماوع  حطـس  فلا ) تفگ : خـساپ  یـسانشهعماج  ظاحل  هب  ناوتیم  ار  رما  نیا  هصـالخ  یلک و  تروص  هب  لاؤس ، نیا  خـساپ  رد 
ییارگرهش ینیشنرهش و  - 1 درک : دای  لیذ  لماوع  زا  ناوتیم  دوش  عقاو  رثؤم  هعماج  نالک  حطـس  رد  دـناوتیم  هک  یلماوع  ینعی  نـالک ؛

-6 یناهج . يرادهیامرـس  ماـظن  - 5 رابکتـسا . یناهج  ياهتسایـس  - 4 ندوـبن .) هعماـج  نتم  رد   ) ینیـشنهیشاح - 3 يرهـش . تالحم  - 2
یعون ناشیارب  دایتعا  تاقبط ، یخرب   ) یعامتجا تاقبط  يدنبرشق و  - 7 اپورا .) هب  ردخم  داوم  تیزنارت  ریسم   ) روشک کیژتارتسا  تیعقوم 

رقف و تسا : رثؤم  دارفا  زا  یخرب  يور  رب  درخ و  حطـس  رد  هک  یلماوع  ینعی  درخ ؛ یعاـمتجا  لـماوع  حطـس  ب )  تسا .) تداـع  تسژ و 
يرباربان يراکیب ، تغارف ، تاقوا  یهورگ ، ياههناسر  یگداوناخ ، ياهیناماسبان  لغـش ، عون  نالاسمه ، هورگ  یگدز ، هاـفر  يداـم ، زاـین 

، - یبهذـم تاداقتعا  فعـض  درک - : هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  یـصخش ؛ يدرف و  لماوع  حطـس  ج )  ءاشحف . داسف و  یعامتجا ، طیارش 
یملع و رقف  یگدنز - ، رد  تسکـش  نیدـلاو - ، ناکیدزن و  نادـقف  هژیو - ، ینـس  ياههورگ  یعامتجا - ، دـیفم  ياهتنـس  ندـش  تسس 

هاگدـید زا  ناناوج  دایتعا   » هلاقم و 74 ، هرامـش 73  تیبرت  حالـصا و  هیرـشن  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  یناور . ياهیتحاران  یهاـگآ - ،
. يوقت هللاتمعن  یسانشهعماج ،»

هک یناسک  هب  تبسن  یفنم  دید  کی  دنشارت و  یم  ار  دوخ  شیر  اه  یلیخ  هعماج  رد  اما  دنا  هتـسناد  مارح  ار  شیر  ندیـشارت  عجارم  هک  يدوجو  اب 
هب هتشاذگ و  رانک  ار  یمالسا  مکح  نینچ  نیا  عجارم  وریپ  ناملسم  درف  کی  هک  . تسیچ لیلد  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هعماج  رد  مه  دنراذگ  یم  شیر 

ياه م هناهب 

شسرپ

هب تبـسن  یفنم  دید  کی  دنـشارت و  یم  ار  دوخ  شیر  اه  یلیخ  هعماج  رد  اما  دـنا  هتـسناد  مارح  ار  شیر  ندیـشارت  عجارم  هک  يدوجو  اب 
مکح نینچ  نیا  عـجارم  وریپ  ناملـسم  درف  کـی  هک  . تسیچ لـیلد  تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  هعماـج  رد  مه  دـنراذگ  یم  شیر  هک  یناـسک 
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تروص هب  نازابرـس  زا  یکی  لوق  هب  هاپـس  رد  شیر  نتـشاذگ  دننز . یم  ار  دوخ  شیر  فلتخم  ياه  هناهب  هب  هتـشاذگ و  رانک  ار  یمالـسا 
ارچ دراد . هاپس  يارب  یعفن  هچ  شیر  نتـشاذگ  ای  ندز  دوش . یم  دروخرب  وا  اب  دشاب  هتـشادن  شیر  هک  یـسک  تسا و  هدمآرد  نوناق  کی 

. دنزب ار  دوخ  شیر  رتشیب  هچ  ره  قایتشا  اب  تمدخ  زا  دعب  نارود  رد  هک  دوش  یمن  هدقع  زابرس  يارب  رابجا  ایآ  ؟ رابجا

خساپ

نیا ياه  تلع  زا  یخرب  دننک . یم  مادقا  لمع  نیا  هب  یشارت  شیر  تمرح  زا  یهاگآ  اب  هعماج  رد  یخرب  دیدومرف  هک  نانچ  مه  هنافـسأتم 
ههبـش و كدنا  اب  نامیا ، فعـض  یگنهرف و  رقف  رطاخ  هب  شیالآ ، یب  كاپ و  دارفا  زا  يا  هدـع  نامیا . فعـض  . 1 زا : تسا  ترابع  راـتفر 

نیا تسا . هدش  عورـش  نامیا  ظفل  اب  اه  باطخ  رتشیب  میرک  نآرق  رد  دننز . یم  زاب  رـس  یعرـش  تاروتـسد  هب  لمع  زا  یتاهیجوت  ای  دیدرت 
اناد و نانمشد  يوس  زا  هاگ  ینکفا . ههبـش  . 2 تسین . رـسیم  نامیا  تیوقت  اب  زج  نآ  رارمتـسا  لمع و  رواب و  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  رما 

ندش مکاح  نآ  یپ  رد  اه و  ههبـش  هب  ندادن  خـساپ  دوش  یم  رـشتنم  دارفا  رواب  نامیا و  لزلزت  روظنم  هب  یهاو ، ياه  ههبـش  نادان  ناتـسود 
دیاقع اه و  شزرا  زا  عافد  يارب  هزیگنا  مه  هجیتن  رد  دروآ . یم  دـیدپ  ینید  ياهرواب  هب  تبـسن  ار  یتوافت  یب  یتسـس و  دـیدرت ، کـش و 

ياهراتفر . 3 ددرگ . یم  مهارف  حیحـص  ياـهرواب  ياـج  هب  لـطاب  ياـه  هشیدـنا  ندـش  نیزگیاـج  يارب  هنیمز  مه  دور و  یم  نـیب  زا  ینید 
اهنت هن  هک  دننز  یم  یتامادقا  هب  تسد  یعرـش ، ماکحا  بناوج  همه  زا  یهاگآان  اب  امن  نیدتم  يا  هدـع  نانیدـتم . رهاظ  هب  یخرب  تسردان 

دح زا  شیب  شیر ، نتـشاذگ  دـنلب  دروآ . یم  دوـجو  هب  ار  يزیرگ  نید  هکلب ، هدـشن ؛ نید  هب  ناـناوج  شیارگ  بـیغرت  تیوـقت و  ثعاـب 
. تسا تسردان  ياهدرک  لمع  نیا  زا  ییاـه  هنومن  نآ و ...  زا  بساـنمان  يرادرب  هرهب  نآ  یفیثک  نآ  ندرکن  شیاریپ  ندیـسرن و  لومعم ،
، نآ رد  دارفا  هک  دراد  دوجو  یعامتجا  نیناوق  يا  هراپ  یتعیرش ، نییآ و  هعماج و  ره  رد  هک  میناد  یم  شیر  ندیشارتن  هب  رابجا  هاپـس و  اما 
درادن و یگنهامه  یمدآ  میلـس  لقع  ترطف و  اب  اه  هعماج  یخرب  نیناوق  اهتنم  دنهد . نت  تعیرـش  نییآ و  نآ  يراتفر  دـعاوق  هب  دـنفظوم 

عیرشت نیناوق  ماکحا و  دنک . یم  رییغت  يدنچ  زا  سپ  هدش و  عضو  یصاخ  نامز  رد  اه  ناسنا  ياه  تساوخ  تالیامت و  ساسارب  اهنت  اهنآ 
اهنآ يارجا  هب  فظوم  نانیدتم  تسین و  لیدبت  لباق  اه  نامز  همه  هب  ییارگ  لومـش  ترطف و  اب  یناوخمه  تلع  هب  دنوادخ  هیحان  زا  هدـش 
هبنج یخرب  یـصخش و  ینورد و  تاداقتعا  دـننام  دنـشاب  یم  یـصخش  يدرف و  یخرب  دـنا . هنوگ  ود  یعرـش  ماکحا  نیناوق و  دنـشاب . یم 
همه یعامتجا ، روما  رد  دراد .-  زین  يدرف  هبنج  دـنچ  ره  نتـشاذگ -  شیر  عامتجا ، رد  بساـنم  شـشوپ  باـجح ، دـننام  دراد  یعاـمتجا 

زا دناوت  یم  تحلصم  تروص  رد  یمالسا  مکاح  دنتسه و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  فظوم  یمالسا ، مکاح  هژیو  هب  ناناملـسم و 
یفنم دروخ  زاب  ملـسم  دشاب ، مزال  تاناکما  ندرک  مهارف  شنیب و  نداد  اب  هارمه  رگا  دروخرب  هویـش  اهقف  دنک ؛ هدافتـسا  رهق  ربج و  نوناق 
هاتوک تسا . یتخس  نیناوق  اب  هارمه  ماجنارس  ات  ماجنا  زا  ناهج ، ياه  شترا  همه  رد  يزابرـس  نارود  اساسا  نیا  رب  نوزفا  تشاد . دهاوخن 
ناوـج هاوـخ  يدازآ  فـیرظ و  عبطاـب  هک  تسا  يروـما  زا  همه  قوفاـم و ... هـب  مارتـحا  زور ، ره  رد  اـه  شفک  ندز  سکاو  اـهوم ، ندرک 
تروص نیا  ریغ  رد  دش . دنهاوخ  يا  هدقع  ناناوج  دوش  دروخرب  تدـش  هب  ناناوج  اب  هدـش  دای  روما  زا  کی  ره  رد  هچنانچ  دراد . تافانم 

. دوب دهاوخ  يزابرس  ره  يارب  یگدنز  نیریش  ياه  هرود  زا  یکی  يزابرس 

رما کی  ناونع  هب  صخشم  ياهناکم  صخشم و  ياهنامز  رد  هدش و  ظفح  ینید  لبمس  کی  ناونع  هب  زاب  رید  زا  یناوخ  هضور  رما  هعماج  رد  مالس  اب 
هدـش و باب  هنانز  ياه  هضور  فلتخم  ياحنا  هب  لاس  لوط  یمامت  رد  رـضاح  لاح  رد  یلو  تسا  هدرک  يدایز  کمک  نید  ظفح  هب  یناسر  عالطا 

رتشیب ب هنافساتم 

شسرپ
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هب صخـشم  ياهناکم  صخـشم و  ياهنامز  رد  هدـش و  ظفح  ینید  لبمـس  کی  ناونع  هب  زاب  رید  زا  یناوخ  هضور  رما  هعماج  رد  مالـس  اب 
هضور فلتخم  ياحنا  هب  لاس  لوط  یمامت  رد  رضاح  لاح  رد  یلو  تسا  هدرک  يدایز  کمک  نید  ظفح  هب  یناسر  عالطا  رما  کی  ناونع 
شیارآ دوش و  یم  اضق  شحبـص  زامن  هک  یمناخ  ایآ   . تسا هدش  لیدبت  یـشورف  رخف  رهاوظ و  هب  رتشیب  هنافـساتم  هدش و  باب  هنانز  ياه 

هضور نیا  هب  تسا  زیاج  هدنام  شرـسمه  اه و  هچب  ياذغ  شلزنم و  ياهراک  دراد  يا  هنانز  لکـشم  یتح  نوریب و  هنزیم  لزنم  زا  دنک  یم 
الاب ياهمناخ  دـننامه  ناشیـصخش  یگدـنز  رد  ( ؟ دـنرادن يا  هلاسم  دـنوش  یم  باختنا  هنانز  ياه  هضور  يارب  هک  ییاهمناخ  اـیآ  دورب ؟ 

دنیوگب اجنآ  ياهمناخ  هب  دنناوت  یم  عقاو  هب  ایآ  دنهد ؟ یم  یحیـضوت  اهمناخ  هب  عرـش  لئاسم  دروم  رد  حادـم  ياهمناخ  نیا  ایآ  دنتـسین )
زاین وا  هب  درم  هسریمن و  شدرم  هب  هک  یمناخ  دیـسرب ؟ اهنآ  هب  دـینک و  هجوت  اهنآ  هب  دـیاب  ناتنارـسمه  عامتجا و  داـسف  زا  يریگولج  يارب 
دعب هنک و  یم  هغیـص  دشاب  یبوخ  درم  نیا  دوش ؟ یمن  دساف  دنتـسه  نابایخ  يوت  عضو  نآ  اب  نانز  هک  هنیب  یم  نوریب  راب  دـنچ  یتقو  هراد 
ياه هضور  نیمه  رد  دیابن  ار  بلاطم  نیا  ایآ  هنک ! یم  یئامن  مولظم  هنک  ناربج  ار  شتاهابتشا  ضوع  هب  همهف  یم  یلصا  نز  هک  یتدم  زا 
دنچ ؟  دـننک یمن  رداص  اه  هنیمز  نیا  رد  يواتف  رـضاح  ياملع  ارچ  سپ  تسین ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیا  ایآ  ؟ درک ناونع  هناـنز 
ادارف ناوخب  یتساوخ  تقو  ره  ار  زامن  دنناد  یم  ؟ دنناد یم  یئوشانز  نز و  کی  فیاظو  زا  يزیچ  هچ  یناردام  نینچ  نارتخد  هدـنیآ  لاس 

ما هتـسخ  لزنم  لـخاد  تسا  هناـخ  زا  نوریب  هب  طوبرم  ندز  فرح  گنـشق  هدـنخ و  تسا  ناـبایخ  هچوک و  هب  طوبرم  شیارآ  ناوـخب  مه 
هرفـس همه  ناتـسود  زا  یکی  لوق  هب   ! دور یم  ام  يوربآ  الاو  دشاب  نالف  دیاب  ام  هضور  يارب  تشاد  یچ  ینالف  مرادن  یچ  مرادن  هلـصوح 

يرهطم اه  یفاک  رگا  دینک  رواب  دنک . یمن  نهپ  هیقر  ترضح  هرفس  یسک  میراد  ام  دنیوگب  هکنیا  يارب  دنزادنا  یم  ار  لضفلاوبا  ترضح 
نیا رد  دنتـسه و  ملاع  هک  یناسک  همه  نم  رظن  هب  دـندوب . هدرک  پاچ  هنیمز  نیا  يارب  باتک  ینارنخـس و  دـنچ  لاحب  اـت  دـندوب  نـالا  اـه 

لئاسم نیا  هب  تبـسن  ناشرتشیب  هک  دارفا  نیا  زا  ناشهانگ  دوش  هدز  نانآ  هب  یتمهت  اداـبم  هک  دـننک  توکـس  دـنیوگب و  دـنناوت  یم  دراوم 
تسا و رظان  ام  لامعا  رب  دنوادخ  تسا . هدش  ییاهراک  هچ  لاحب  ات  هک  دـینک  یئامنهار  ارم  هراب  نیا  رد  افطل  تسین ! رتمک  دنتـسه  لهاج 

رتکیدزن ام  هب  ندرگ  گر  زا 

خساپ

 ..., ظعو و مسارم  ییاپرب  یناوخ و  هضور  یلـصا  فدـه  هفـسلف و  الوا  تسا : تیمها  زئاـح  لـیذ  تاـکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
داعبا رد  نیبطاخم  يونعم  يرکف و  ءاقترا  دشر و  تیادـه و  هجیتن  رد  یمالـسا و  فراعم  اه و  هزومآ  غیلبت  دـیا  هدرک  هراشا  هک  روطنامه 

یتیمها اب  دنمـشزرا و  هاگیاج  زا  دنـشاب , ییاهدرکراک  نینچ  ياراد  مسارم  نیا  هک  ینامز  ات  و  تسا . یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  فلتخم 
فرحنم دوخ  یلصا  فده  زا  هکلب  تشادن , یجیاتن  درکراک و  نینچ  اهنت  هن  هک  دش  يا  هنوگ  هب  طیارش  تیعضو و  رگا  اما  دنرادروخرب .

هکلب درادـن , یـشزرا  هجو  چـیه  هب  سلاجم  نیا  رد  تکرـش  ییاپرب و  اـهنت  هن  رگید  دومن , جـیورت  ار  یمالـسا  ریغ  ياهـشزرا  هدـیدرگ و 
مادک ره  هک  تسا  یتبحم  رهم و  زا  رپ  سدقم و  نوناک  هداوناخ  یمالسا  هاگدید  زا  ایناث : دوب . نآ  حالـصا  لابند  هب  دیاب  هک  تسا  يرکنم 

. دننک يراددوخ  دیامن  یم  لزلزتم  ار  نوناک  نیا  ياهناینب  هک  یمادقا  هنوگ  ره  زا  هدیشوک و  نآ  ماکحتـسا  رد  ادیدش  دیاب  نآ  ياضعا  زا 
هب یتح  دـنناوت  یمن  درم  نز و  دـشاب و  یم  تیمها  زئاح  دوخ  ياه  هژیو  راک  فیاظو و  ماـجنا  هب  هداوناـخ  دارفا  يدـج  ماـمتها  ور  نیا  زا 

ياه تیلوئـسم  راـب  ریز  زا  دـنرادروخرب , يرتمک  تیولوا  زا  هداوناـخ  لاـبق  رد  ناـشفیاظو  اـب  هسیاـقم  رد  هک  یبهذـم  روما  یخرب  رطاـخ 
دوخ رهوش  هزاجا  اب  دیاب  امتح  لزنم  زا  نز  جورخ  ینوناق  یهقف و  هاگدید  زا  الوصا  هکنیا  هب  هجوت  اب  اصوصخ  دـننک . یلاخ  هناش  شیوخ 
رهوش تیاضر  مدـع  تروص  رد  مه  زاب  دـشاب , بوخ  تهج  همه  زا  رگا  یتح  دـیدرب  مان  هک  یمـسارم  رد  نز  تکرـش  ور  نیا  زا  دـشاب ,

هنانز یناوخ  هضور  سلاجم  همه  نوماریپ  یلک  تواضق  یبایزرا و  کی  ناوت  یمن  اثلاث : ددرگ . یم  بوسحم  هانگ  هتشاد و  یعرش  لکشم 
ياهراتفر عون  سلاجم , لیبق  نیا  هدننکاپرب  ياه  هزیگنا  زا  قیقد  تخانـش  اب  يدروم و  تروص  هب  دـیاب  هکلب  تشاد , نانآ  نانارنخـس  ای  و 
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یلع اریز  تسـشن . تواضق  هب  تاسلج  نیا  یعمج  يدرف و  تاریثأت  جیاتن و  هرخالاب  نارنخـس و  ياهتبحـص  تیهام  هدـننک , تکرـش  دارفا 
لابند هب  مه  یفنم  جـیاتن  هنافـسأتم  دـنرادن و  یناوخمه  یمالـسا  ياهـشزرا  گنهرف و  اب  هجو  چـیه  هب  هک  تاسلج  لـیبق  نیا  دوجو  مغر 

ددرگ و یم  رازگرب  صلاخ  فادها  تاین و  اب  یبهذم و  الماک  اهنآ  رد  بلاغ  وج  اعقاو  هک  دراد  دوجو  زین  يدایز  رایـسب  تاسلج  دـنراد ,
لباقریغ یتیعقاو  تالمجت , ییارگیدام و  گنهرف  هب  هعماج  زا  يدایز  ياهـشخب  درکیور  هنافـسأتم  اـعبار : دراد . هارمه  هب  مه  یتبثم  جـیاتن 

هزوح ات  هتفرگ , تلود  یگنهرف  ياهشخب  زا  هعماج  یگنهرف  نایلوتم  ریگ  یپ  يدج و  مامتها  دنمزاین  نآ  اب  یلوصا  هلباقم  هک  تسا  راکنا 
رد دیاب  دنشاب و  یم  فیاظو  يرـسکی  ياراد  زین  هعماج  زوسلد  دارفا  همه  نیا  اب  اما  دشاب . یم  تایرـشن و ,...  امیـس و  ادص و  هیملع , ياه 

و دنشوکب . شیوخ  هداوناخ  دوخ و  تیاده  تمالس و  ظفح  رد  لقادح  هتشاد و  تیلوئـسم  ساسحا  یعامتجا  یگنهرف و  تالکـشم  لابق 
ناونع هب  دـنیامن . يریگولج  تافارحنا  زورب  زا  یقطنم  حیحـص  ياههار  زا  هدافتـسا  اب  دـننک  یم  فارحنا  رطخ و  ساسحا  هک  يدراوم  رد 
ياراد هک  یبهذـم  سلاـجم  رد  تکرـش  دـیفم , ياـهباتک  هیدـه  وگتفگ , ریظن  ییاـه  شور  زا  هدافتـسا  هماـن , رد  روکذـم  دروم  رد  هنومن 

لیماف و زا  معا   ) فرط ود  لوبق  دروم  ياهتیـصخش  لباقم  رد  شیوخ  رـسمه  روضح  اب  عوضوم  حرط  نینچمه  دـشاب و  یم  تبثم  یهدزاب 
ياه هزوح  ناگرزب  ءاملع و  اسماخ : دشاب . رثؤم  تالکشم  نیا  عفر  رد  دناوت  یم  اهنآ و ...  زا  نتـساوخ  ییامنهار  تروشم و  و  لیمافریغ )
هعماج زاین  دروم  هک  هچنآ  هار  نیا  رد  دـنراد و  هعماـج و ...  حالـصا  تیادـه و  یهلا و  ماـکحا  نییبت  هب  تبـسن  ار  ماـمتها  نیرتشیب  هیملع 

مـسارم رد  تافارحنا  یخرب  دوجو  هب  تبـسن  تارک  هب  نونکات  هتـشذگ  زا  يربهر  مظعم  ماقم  دیلقت و  ماظع  عجارم  دنیامن . یم  نایب  تسا 
ناققحم زا  یبهذم  مسارم  اهیرادازع و  یـسانش  بیـسآ  نوماریپ  يدایز  ياهباتک  زین  اریخا  دنا و  هداد  رادشه  اهنآ  حالـصا  موزل  یبهذم و 

نامز تدـم  دـنمزاین  اهنآ  حالـصا  هک  تسا  یتابوسر  نید  اب  یفاـنم  طـلغ و  ياـهتداع  هنافـسأتم  یلو  هدـیدرگ  رـشتنم  هیملع  ياـه  هزوح 
هزوح هب  رگید  نیا  دـننک , یمن  لمع  هعماج  دارفا  مییامن  یم  هدـهاشم  رگا  نیاربانب  تسا ؛ قیقد  رمتـسم و  یگنهرف  راک  اـب  هارمه  ینـالوط 
هزوح یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  هللادمحب  هکنیا ؛ رخآ  هتکن  و  دومن . وجتسج  رگید  ياج  رد  ار  تلع  دیاب  هکلب  ددرگ . یمن  رب  هیملع  ياه 

اب سلاجم  يرازگرب  ینارنخس و  تهج  دوش  یم  هیصوت  ور  نیا  زا  دنا , هتشاد  یبوخ  یفیک  یمک و  دشر  فلتخم  ياهرهش  رد  هیملع  ياه 
يونعم يرکف و  دـشر  هب  تافارحنا  زا  يریگولج  نمـض  اـت  دوش  گـنهامه  تاـغیلبت و ,...  ناـمزاس  هیملع , ياـه  هزوح  غلبم  مازعا  زکارم 

. دوش کمک  هعماج 

؟  میتسین نادزد  تسد  عطق  دهاش  ام  هعماجرد  یلو  دـینک  عطق  ار  دزد  دارفا  تسد  هک  تسا  هدومرف  ًاتحارـص  نآرقرد  ادـخ  هکنیادوجو  اب  ارچ 
 . تسا دزد  دارفا  زاولمم  هعماج  هکیلاحرد 

شسرپ

میتسین نادزد  تسد  عطق  دهاش  ام  هعماجرد  یلو  دینک  عطق  ار  دزد  دارفا  تسد  هک  تسا  هدومرف  ًاتحارص  نآرقرد  ادخ  هکنیادوجو  اب  ارچ 
 . تسا دزد  دارفا  زاولمم  هعماج  هکیلاحرد   ؟

خساپ

ریدـقت لباق  تبحمو  قشع  نیا  هک  دـیزرو  یم  قشع  ًاقیمع  یمالـسا  سدـقم  ماظن  مالـسا و  هب  یلاـعبانج  دـهد  یم  ناـشن  نیارقو  دـهاوش 
ءاقبو ماود  ماکحتـسا ,  نآ  حیحـصو  تسرد  نییبت  هک  دـیا  هدرک  هراشا  يدـیلکو  مهم  تاکن  هب  لاوس  هس  حرط  اب  امـش  تسا .  نیـسحتو 

ناییرغ و ناقرـشتسم ,  تس  اهلاس  هک  تسا  یلاکـشا  سکع  تهجرد  تسرد  امـش  وا ل  لاوس  دشخب .  یم  توق  يدایز  دودح  ات  ار  ماظن 
دانتسا هبو  دنا  هدادرارق  مالـسا  هیلع  ءوس  غیلبت  هناهب  ار  یمکح  نینچ  دوجوو  دننک  یم  دراو  مالـسا  هب  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  نافلاخم 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1022 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نادنمشیدنا ددرگ  حیرشت  نایب و  یتسرد  هب  یهلا  مکح  نید  رگا  هکنآ  لاحو  دنا  هتسناد  داضت  ضراعت و  رد  رـشب  قوقحاب  ار  مالـسا  نآ 
يارجا مدـع  زا  داقتنا  نیا  فالخرب  یلاعبانج  درک ,  دـنهاوخ  كرد  دوجو  همه  اـب  ار  یمالـسا  ماـکحا  ندوب  هناـمیکح  فصنم  يـالقعو 

نیا يارجا  هک  میوش  روآ  دای  تسا  مزال  اما  تسا  كرد  لباق  امـش  زادگ  وزوس  دیراد .  داقتنا  هیالگ و  ناقراس  تسد  عطق  یهلا و  دودح 
هدشن تابثا  مرتحم  تواضق  يارب  دویق  طورش و  نآ  دراوم  همه  دیاش  دراوم و  زا  يرایسب  رد  هک  دراد  یطورش  دویق و  یعرـشو  یهلا  دح 

 : میوش یم  روآدای  ار  طورش  نیا  دنشاب  هتشاد  یلاوس  نینچ  تسا  نکمم  امش  دننامه  هک  ینازیزع  رگیدو  امـش  یهاگآ  يارب  دوش  یمن  و 
بسانتمو نیگنس  يرفیک  نآ ,  ندرک  نک  هشیر  يارب  مالسا  ییازج  يراذگ  نوناق  هک  تسا  ینیگنس  میارج  و  هریبک ,  یـصاعم  زا  تقرس 

نوچ ینیگنـس  ياـهرفیک  نآ  باـکترا  راـب  نیموـس  نیمود و  رد  هک  میرادـن  غارـس  ار  یمرج  چـیه  تسا .  هتـشادررقم  نیعم و  مرج ,  اـب 
 . تسا هدرک  ررقم  ار  نآ  رفیک  و  تقرـس ,  مرج  هدـئام ,  هروـس  زا  تایآ 38 و 39 و42 و43  دشاب  هدش  يراذگ  نوناق  تقرـس  ياهرفیک 
 , تسردان قرط  زا  نارگید  لاوما  لیم  فیح و  رب  هوالع  دشاب ,  هارمه  دـش  دـهاوخ  نایب  هک  یطیارـش  نآ  اب  هاگره  نارگید ,  لام  تقرس 

یمرجره درومردو  اج  ره  هک  تسا  يزیچ  نیاو  دوش ,  یم  مدرم  بارطـضاو  تشحو  داجیا  و  یعامتجا ,  تلادـع  تینما و  بلـس  بجوم 
هارمه هاگ  ره  یطیارش  اب  یصوصخ  تیکلامو  لام  ماظن   . تسا هدرک  يراذگ  نوناق  نیگنس  يرفیک  نآ  يارب  مالـسا  دشاب ,  هتـشاد  دوجو 

هک تسا  ناسنا  هیلوا  قوقح  زا  تیکلام  دور .  یم  رامشب  نیمز  يور  ياه  ناسنا  همه  ياهیگژیو  زاو  تسا .  مالـسا  تیامح  دروم  دشاب , 
 . دنا هدرک  عافد  نآ  زا  ناهج ,  یعضو  ياه  قوقح  لک  هب  بیرق  رثکا  و  ینامـسآ ,  نایدا  مهو  هتـشاد  ررقم  وا  ماودو  ماوقا  يارب  دنوادخ 
زین تیکلام  دراد ,  دوجو  یناسنا  نیمز  يوررد  ات  هدمآ  دـیدپ  وا  اب  ناسنا ,  ندـمآ  دـیدپ  زاغآ  زاو  هدوبن  ادـج  ناسنا  زا  زگره  تیکلام , 

ره هب  دسانش و  یم  هعماج  یتسه  ءاقب و  هیامو  ماوق  دشاب ,  دارفا  هب  قلعتم  صاخشا و  تسدرد  ولو  ار  لام  مالـسا ,  تشاد .  دهاوخ  دوجو 
رارق دوخ  ياه  يراذگ  نوناق  رد  تمه  ههجو  تسا  یناسنا  ربتعم  هناگ  جنپ  ياهـشزرا  زا  یکی  دوخ  هک  ار  نآ  زا  يرادساپ  نکمم  هلیـسو 

يریگولجو هدـنرادزاب , ياـهرفیک  هدرمـش و  رب  نیگنـس  گرزب و  میارج  زا  ار  نارگید  لاـم  تقرـس  هک  تسا  تهج  نیدـبو  تسا .  هداد 
لاومارب و دهاوخب  هدربن  جنر  هدرکن و  راک  هک  دوشن  ادیپ  یـسک  رگید  هک  نیا  فده  هب  تسا ,  هدرک  يراذگ  نوناق  نآ  يارب  يا  هدـننک 

يازج قوقحر  د  دبای .  تسد  هدروآداب  یلاوما  هب  یناسنا  ياه  شزرا  فرع و  هب  ییانتعا  یب  اب  دنک و  يزادـنا  تسد  نارگید  ياه  هتـشر 
قراس دـح  هک  بیترت  نیدـب  تسا .  هدـش  يراذـگ  نوناـق  رفیک  راـهچ  نآ ,  طیارـش  نتـشاد  ققحت  تروصرد  تقرـس  مرج  ارب ي  مالـسا 

رفیک دنک ,  تقرـس  رگید  رابو  هدش  ارجا  وا  هرابرد  دودـح  نآ  هک  یتروصرد  تسا .  تسار  تسد  تشگنا  راهچ  عطق  تسخن ,  هبترمرد 
مود رفیک  هک  یتروص  ردو  دنام .  یم  یقاب  اپ  فک  زا  یتمسق  هنشاپ و  هک  يا  هنوگ  هب  تشپ  یگتسجرب  نییاپ  زا  تسا ,  پچ  ياپ  عطق  وا 

ریاسو دنک  تقرسزرح  زا  نادنزرد  هاگرهو  تسا ,  دبا  نادنز  وا  رفیک  دنزب ,  تقرـس  هب  تسد  راب  نیموسردو  دشاب ,  هدش  ارجا  وا  هرابرد 
هتشاد دوجو  ریز  طورش  هک  دوش  یم  مزال  قراسرب  یتروص  رد  عطق  دح  دوش .  یم  هتشک  راب  نیمراهچ  نیا  رد   , دوش زارحا  وا  رد  طیارش 

هچ نآ  هب  هکلب  دیدرگ ,  دهاوخن  وا  هجوتم  ییانج  تیلوسمو  درادن  دح  دوش ,  تقرس  بکترم  كدوک  رگا  دشاب  غلاب  قراس ,  - 1 دشاب : 
دنک تقرـس  دشاب  هتـشاد  يراودا  نونج  هک  نیا  ولو  هناوید  رگا  سپ  دشاب .  لقاع  قراس ,  - 2 ( 1  .) دوش یم  بیدات  دنیبب ,  حالـص  مکح 
ُالثم هک  مهفب  ینعی  دـنک (  كرد  ار  ندـش  هیبنت  هناوید ,  رگا  هتبلا  دـیدرگ ,  دـهاوخن  ارجا  وا  هرابرد  عطقرفیک  درادـن و  ییانج  تیلوئـسم 

وا رگا  سپ  دشاب .  راتخم  قراس ,  - 3 دوش ).  یم  بدا  تسا ,  رثوم  وا  رد  بیدات  هک  دشاب  هتـشاد  ناکماو  دننز ) یم  کتکار  وا  هچ  يارب 
هب تسد  رارطضا ,  عفد  يارب  یسک  هاگ  ره  سپ  دشابن .  رطضم  قراس ,  دوش .  یمن  رفیک  هب  موکحم  دنشاب ,  هتشاداو  تقرس  هب  روز  هب  ار 

قراس رگا  سپ  دـشابن ,  یطحق  لاسرد  كاروخ  ماـعط و  زا  درب .  یم  تقرـس  هب  قراـس  هچنآ  - 4 دوش .  یمن  عـطق  وا  تسد  دـنزب  تقرس 
هب دوخ  قراس  - 5 ( 2  .) تشاد دـهاوخن  عطق  دـح  دزرو ,  تردابم  اه  یکاروخ  ندـیدزد  هب  يراچانو  رارطـضا  رثا  ردو  یلاـس ,  طـحقرد 
نآ واو  دنکشب ,  ار  زرح  يرگید  رگا  سپ  درب ) نوریبو  دنک  تقرس  نآ  زاار  یلامو  دنکـشب (  ار  زرح  مرج ,  کیرـش  کمک  هب  ای  ییاهنت 
مه هب  کمک  و  ندرک ,  تقرـس  يارب  مه  اب  ود  ره  هچ  رگا  دوش .  یمن  ارجا  عطق  رفیک  کـی  چـیه  هراـبرد  دـنک ,  تقرـس  زرح  نودـب  ار 
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دنک تقرس  زرح  زا  قراس  - 6 هقورسم .  لاوما  نماض  قراسو  تسازرحرب  هدراو  تاراسخ  نماض  زرح  هدننکش  دنشاب .  هدمآ  تقرـسرد , 
 , فلتخم لاوما  زرح  دوش .  یم  يراد  هاگن  کی  رهرد  لاوما  عاونا  هک  تسا  يا  هدـش  لفق  هتـسبرد و  ياج  قودنـص و  هظفحم و  زرحو  . 

دانساو اهبنارگ  ءایشا  زرح  قودنـصواگو ,  راد  لفق  قودنـص  ًالثم  دراد .  ار  دوخ  هب  صوصخم  هظفحم  يزیچ  ره  تسا و  توافتمو  عونتم 
 . ) نایاپراهچ زرح  لبطـصاو  هلیوطو  هویم ,  تخردزرح و  غابو ,  هناخو  تسالاکرزح ,  ناـکد  هزاـغمو و   . تسا لوپ  رهاوجو و  راداـهب , 
بیج رد  رگا  یلو  دوش  یمن  یقلتزرح  زا  تقرـس  دریگ ,  رارق  تقرـس  درومو  دراذـگب  شنهاریپ  ولج  بیج  ردار  شلوپ  یـسک  رگا  ًـالثم 

نوریب و  درب ,  نوریب  زرح  زا  يرگید  تکراـشم  هب  دوخ  اـی  ییاـهنت ) هب   ) دوخ ار  ـالاک  قراـس ,  - 7 دوش ).  یم  بوسحم  زرح  دـشاب  لـغب 
لثم دـشاب ,  بیبست  هب  ای  درب ,  نوریبو  دراذـگب  شود  رب  ار  يدزد  يالاک  قراـس  هک  نیا  لـثم  دـشاب ,  ترـشابم  هب  دـنک  یمن  قوف  ندرب 

 , قراس - 8 دربب و ...  نوریبو  دنک  راب  يا  هلیـس  زرح و  نورد  زا  ار  نآایدـشکب  ار  نآزرح  نوریبزا  سپـسو  ددـنبب , یبانط  هب  ار  نآ  هکنیا 
تقرـس ردپ  زا  رگا  دنزرف  یلو  درادن ,  عطق  رفیک  دنزرف ,  لام  ندیدزد  يارب  ردـپ  نیاربانب ,  دـشاب ,  هدرک  تقرـس  دوخ  دـنزرف  زا  ار  لام 

 , دریگرب ار  لاـمو  دنکـشب  اراکـشآ  یلو  رهقو ,  روز  هـب  ار  زرح  رگا  سپ  دریگرب ,  ار  لاـم  یناـهنپ  قراـس ,  - 9 ( 3  ) دوش یم  عطق  دـنک 
 . تسین عطق  رفیک  درادرب ,  اراکـشآ  روط  هبو  روز  هب  ار  لاـم  یلو  دنکـشب ,  یناـهنپ  ار  زرح  هاـگره  هکلب  تسین ,  تسد  عطق  هب  موـکحم 

هکنآ نامگ  هب  درادرب  رگید  کیرش  نذا  نودب  ار  كرتشم  لام  کیرـش  ًالثم  درادن ,  دح  درادنپن ,  مرج  ار  دوخ  لمع  قراس  هاگره  - 10
سپ دشابن ,  نامهم  ایوریجا  قراس  دشابن .  مارح  ياهزیچ  زا  هدش  تقرس  لام  - 11 دش .  دهاوخن  تسد  عطق  رفیک  هب  موکحم  تسازیاج , 

تـسد عطق  رفیک  دـنا ,  هدرکن  ناهنپ  و  تسین ,  زرحرد  هک  دـنک  تقرـس  ار  یلاوما   ... نابزیم و زا  نامهم  راک و  بحاص  لاـم  زا  ریجا  رگا 
تسد عطق  دح  قراس ,   , دنکن هبلاطم  رگاو  دنک ,  دی  عطق  هبلاطم  درب  مکاح  دزن  تیاکش  تسا  هدش  تقرـس  وا  زا  هک  یـسک  - 12 درادن . 
تحت تسد  عطق  هب  موکحم  ددزدب ,  ار  یغلاب  ناسنا  ای  یکدوک  رگا  سپ  دشاب .  لام  تسا ,  هدـش  تقرـس  هچ  نآ  - 13 تشاد .  دهاوخن 

دح تشاد  دهاوخن  عطق  دـح  دـشاب ,  باصن  دـح  زا  رتمک  رگا  سپ  دـسرب ,  باصن  دـح  هب  قورـسم  لام  - 14 دش .  دهاوخن  دـح  ناونع 
 : لثم دـشاب  هتـشاد  تیلام  هک  يزیچ  رهز  تسا ا  نآ  ياهب  لداعم  ای  كوکـسم ,  صلاخ  يالط  لاقثم ) مراـهچ  کـی   ) راـنید عبر  باـصن 
هک تسا  نشور  دـش  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  ( 4  .) دوشب نآ  کلام  دـناوت  یم  ناملـسم  هک  يزیچ  نآ  رهو  كاروخ  هویم ,  ندـعم ,  سابل , 

طیارـش هک  ییاجرد  مکح  يارجا  مدع  زا  داقتنا  اذل  لاحم .  دیاشو  نکمم  ریغ  ًابیرقت  تسا  رما ي  تقرـس  رد  قوف  هناگ  طیارش 16  ققحت 
دیدش هجاوم  ییاجرد  رگا  یلو  درک  شالت  یهلا  ماکحا  نییبت  یمومع و  راکفا  ریونت  تهجرد  دـیابو  تسا  دراو  دـشاب  هتفای  ققحت  ًالماک 
دیهدب هبنتو  دیوش  رکذتم  نانآ  هب  ار  روکذم  طورـش  تسا  مزال  دننک  یم  داقتنا  تقرـس  دح  يارجا  مدع  زا  طیارـش  نیا  ققحت  نودـب  هک 

نافلاخم تاغیلبت  مجحر  ددرگ د  یم  بجوم  هکلب  دـنک  یمن  کـمک  مالـسا  باـن  هشیدـنا  جـیورت  هب  اـهنت  هن  ندرک  داـقتنا  هنوگ  نیا  هک 
یهاگآ زوسلد و  ناملسم  چیه  کش  نودب  هک  تسا  لباقم  فرط  اب  ییوسمه  میقتسمریغ  تروصب  دبای و  شیازفا  یمالسا  ماظن  مالـسا و 

هکنیا نمض   . دیامن کمک  ناسانشرواخو  ناقرشم  فادها  هبو  دزاس  دراو  همطل  مالسا  يالاو  ياهنامرآ  هب  هتـساوخان  دوب  دهاوخن  رـضاح 
تسا هدش  یناسر  عالطا  ردان  هچ  رگا  طورش _  ققحت  دراومرد  دح  نیا  يارجا  هب  تبـسن  یمومع  ياه  هناسر  قیرط  زا  یهاگ  دنچ  زا  ره 

.

؟ دنزادرپ یم  ندناوخ  سرد  هب  یجراخ  ياهروشک  رد  ناریا  رکفتم  ياهزغم  ارچ 

شسرپ

؟ دنزادرپ یم  ندناوخ  سرد  هب  یجراخ  ياهروشک  رد  ناریا  رکفتم  ياهزغم  ارچ 

خساپ
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تارداص ناونع  تحت  اهتقو  یـضعبو  اهزغم  رارف  ناونع  تحت  اهتقو  یـضعب  رطاـخ  نیمه  هبو  تسین  دـب  دوخ  تاذ  رد  اـهزغم  جورخ  هتبلا 
تسین دب  دشاب . هتـشاد  مه  یبوخ  تارمث  اسب  هچ  دماجنایب  اهنآ  تشگزاب  هب  روشک  هب  اهزغم  جورخ  رگا  نیاربانب  دوش . یم  دای  نآ  زا  زغم 
دنناوتبو دـنوشن  جراـخ  روـشک  زا  اـهزغم  هکنیا  يارب  دوـب  یهار  تنرتـنیا ، زا  هدافتـسا  رد  یمالـسا  يروـهمج  تلود  تسایـس  هک  مینادـب 

مه زاب  تلود ، تبثم  تامادـقا  مغر  یلع  اما  دنـشاب ، هتـشادن  روشک  جراخ  هب  زاینو  دـننک  نیمأت  قیرط  نیا  زا  ار  ناشدوخ  یملع  ياـهزاین 
یـضعبو هدوب  تبثم  تلود  تامادـقا  یـضعب  هک  تسا  روـشک  لـخاد  رد  تاـناکما  ندرک  مهارف  هار  نیرتـهب  دـنوش ، یم  جراـخ  یناـسک 

. دوش یم  یقلت  یفنم  یتاقیقحت  هجدوب  ندش  مک  لثم  تامادقا 

؟ تسیچ مهم  رما  نیارد  ناناوج  شقنو  درک ، لح  یمالسا  هعماجرد  ناوت  یم  هنوگچ  ار  هوشرو  داسفو  ضیعبت  همهنیا 

شسرپ

؟ تسیچ مهم  رما  نیارد  ناناوج  شقنو  درک ، لح  یمالسا  هعماجرد  ناوت  یم  هنوگچ  ار  هوشرو  داسفو  ضیعبت  همهنیا 

خساپ

اب روشک  نیلؤسم  هناعطاق  درکلمعو  يزیر  همانرب  یکی  دش :  دراو  دـیاب  هدـمع  هارود  زا  قوف ، دراوم  هلمج  زا  هعماج  تالکـشم  لح  يارب 
ناوج لـسن  ًاـصوصخم  مدرم  یمومع  تراـظن  مودو  . يربـهر مظعم  ماـقم  طـسوت  اـهراکهارو  اـهلح  هار  هئاراو  ناوارف  تادـیکأت  هب  هجوت 
یهنو فورعم  هب  رما  بتارمو  هدوبن  توافت  یب  نآ  هب  تبـسن  دـندید  اهنیا  دـننام  ضیعبت و  يرادا ، داسف  اجک  رهرد  هک  هعماج  تیعـضورب 

ای یناـهنپ  یناـسرربخو  شرازگ  اـت  هتفرگ  فلختم  صاخـشا  هب  یناـبز  رکذـت  زا  دـنهد . ماـجنا  نآ  یمتح  تاریثأـت  هب  هجوت  اـب  ار  رکنمزا 
قوف بلاطم  هب  ناوت  یم  هک  يرگید  هتکن  هراداو .  داهن  رهرد  تافلخت  اب  هدـننک  دروخربو  بقارم  ياـهداهنو  طـبریز  نیلؤسم  هب  راکـشآ 
تلم داحآ  رگا  دننک . تبقارمو  تسارح  اهبنارگ  رهوگ  نیا  زاو  دنهدب  اهب  يوقت  رصنع  هب  دیاب  هعماج  دارفا  کت  کت  هک  تسا  نیا  دوزفا 
مهم لصا  نیاب  هدرکان  يادـخ  رگاو  تفر  دـهاوخ  نایم  زا  یلکب  هوشرو  داسفو  ضیعبت  دـشر  ناکما  دنـشاب  لـماع  هدـنزاس  لـصا  نیا  هب 

. درب هانپ  لجوزع  يادخ  هب  نآزا  دیاب  هک  دریگب  زین  ار  ام  نماد  دسافم  هنوگنیاو  اه  ضیعبت  هنوگنیا  اسب  هچ  دش  یهجوت  یب  یقالخا 

؟  تسا شرتسگ  هب  ور  زور , هب  زور  يزاب  یتراپ  ام  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا شرتسگ  هب  ور  زور , هب  زور  يزاب  یتراپ  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

مدرم هزرابم  یسرزاب و  تراظن و  قیرط  زا  تلود  هزرابم  دنزیخرب . يدج  هزرابم  هب  يرادا  داسف  اب  دیاب  تلود  مه  مدرم و  مه  هراب  نیا  رد 
هعماج رد  يزاب  یتراپ  گنهرف  هک  ینامز  ات  و  تسا . تسرداـن  شور  نیا  غارـس  هب  نتفرن  يزاـب و  یتراـپ  گـنهرف  نداـهن  راـنک  قیرط  زا 
هعماج رد  نآ  گنهرف  دـنکن ، دروخرب  نآ  اب  تیدـج  اـب  مه  تلود  رگا  هکنیا  اـمک  تشاد ؛ دـهاوخن  يرمث  یتلود  هزراـبم  دـشاب ، رارقرب 

. تفای دهاوخ  موادت  نانچمه 
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؟  تسا هدش  عونمم  هراوهام  زا  هدافتسا  نالا  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدش  عونمم  هراوهام  زا  هدافتسا  نالا  ارچ 

خساپ

تسا یناهج  گرزب  هدکهد  کی  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  ناهج  زورما  دراد . یساسا  ياهتوافت  هتشذگ  اب  زورما  ناهج  تیعضو  املـسم 
رب ار  دوخ  مشچ  ناوتیمن  ینونک  ناـهج  رد  هک  تسا  نشور  تسا . هدروآ  رد  ینیون  تروص  هب  ار  نآ  یطاـبترا ، لـیاسو  يژولونکت و  و 

تیناـسنا و تمدـخ  رد  ار  نآ  تسج و  هرهب  يژولونکت  تبثم  ياـههبنج  زا  دـیاب  سپ  دیـشک . دوخ  رود  هب  يراوید  تسب و  قیاـقح  يور 
تاغیلبت اههکبـش و  نیا  رب  نافرحنم  طلـست  لیلد  هب  دنتـسه . ور  ود  ياههکـس  هراوهام و ...  دننام  ییاهرازبا  هنافـسأتم  یلو  داد ، رارق  نید 

دـح و رگا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  عماوج  نیا  رب  یگنهرف  نوخیبش  عون  کی  موس ، ناهج  ياـهروشک  يارب  اـهنآ  نیگآ  رهز  یناـطیش و 
هطبار نیا  رد  درکدـهاوخ . هبلغ  شدـیاوف  رب  نآ ، بولطماـن  ضراوع  املـسم  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  تاـناکما  نیا  زا  هدافتـسا  يارب  يزرم 

نامیا و حور  تیوقت  ج )  ملاس . لیدب  داجیا  ب )  نآ . تارطخ  هب  تبـسن  مدرم  يزاس  هاگآ  فلا ) هلمج : زا  تسا  مزال  يددعتم  تامادقا 
لرتنک رد  یمومع  تکراشم  یناگمه و  تیلوؤسم  ساسحا  د )  دوش . هتـساک  هراوهام  هب  شیارگ  هزیگنا  هک  ياهنوگ  هب  یعامتجا ، ياوقت 

. دنروما هنوگ  نیا  يوجوتسج  رد  هک  یناسک  داشرا  و 

؟ دوش یمن  هتفرگ  ءاشترا  داسف و  شرتسگ  ولج  ام  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  هتفرگ  ءاشترا  داسف و  شرتسگ  ولج  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

يدوبان تهج  رد  یناهج  رابکتـسا  عیـسو  هئطوت  هدرتسگ و  تکرح  - 1 تسا : لماع  هس  لولعم  ام  هعماج  رد  يراب  دـنبیب و  داسف و  دـشر 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  يدج  مامتها  مدـع  - 3 روشک . یگنهرف  نالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب  یهاـتوک و  - 2 بالقنا . مالسا و 
مدرم تلود و  تکراشم  اب  ياهدرتسگ  هدـش  يزیرهمانرب  هتفاـی و  ناـمزاس  يدـج و  تکرح  زین  هدـیدپ  نیا  اـب  هزراـبم  یمومع . حطـس  رد 

. دبلطیم

تهج رد  يراک  نامزاس  تسایر  يربهر و  فرط  زا  ارچ  دوشیم و  یمارتحا  یب  تناها و  نانابز  كرت  هب  امیـس  ادص و  ياهملیف  اههمانرب و  رد  ارچ 
؟ دریگیمن تروص  یمارتحا  یب  نیهوت و  نیا  عفر 

شسرپ

يراک نامزاس  تسایر  يربهر و  فرط  زا  ارچ  دوشیم و  یمارتحا  یب  تناها و  نانابز  كرت  هب  امیـس  ادـص و  ياهملیف  اههمانرب و  رد  ارچ 
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؟ دریگیمن تروص  یمارتحا  یب  نیهوت و  نیا  عفر  تهج  رد 

خساپ

تواـضق هب  ار  اـهنآ  اـم  اـت  دـیدرکیم  هئارا  دـناهدرک ، ناـنابز  كرت  هـب  امیـس  ادـص و  رد  هـک  ییاـه  تناـها  زا  دروـم  دـنچ  دوـب  بوـخ 
. تسا رتهب  دیسیونب  رگا  مه  ناتدوخ  دوشیم و  لاسرا  امیس  ادص و  هب  امش  مایپ  لاح  نیع  رد  میدادیم . رکذت  نیلوئسم  هب  میتشاذگیم و 

. دیامن مادقا  دناوتیم  مه  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد 

؟ دراد یتروص  هچ  اههداز  ماما  ریغ  اههداز و  ماما  هربقم  رد  شتآ  ندرک  نشور 

شسرپ

؟ دراد یتروص  هچ  اههداز  ماما  ریغ  اههداز و  ماما  هربقم  رد  شتآ  ندرک  نشور 

خساپ

ربق بحاص  ندرک  دای  تمالع و  دـصق  هب  اههربقم  ریاـس  اـههداز و  ماـما  هربقم  رد  نآ  لاـثما  عمـش و  اـی  غارچ ، ندرک  نشور  دـیاب  ًارهاـظ 
(ع) رقاب ماما  ترضح  یتقو  میناوخیم  یتیاور  رد  هکنانچ  " دشاب . ناملسم  نیدتم و  نمؤم و  ربق  بحاص  رگا  هتبلا   " دشاب هتشادن  یلاکـشا 

ماـما تداهـش  زا  سپ  روط  نیمه  دـننک و  نشور  غارچ  (ع ) رقاـب ماـما  نمیـشن  قاـطا  رد  دـنداد  روتـسد  (ع ) قداـص ماـما  دـندومرف  تلحر 
.1 اــهتشون : یپ  ( 1 .) دـندومنیم نشور  غارچ  (ع ) قداص ماما  ینوکـسم  قاـطا  رد  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح  روتـسد  هب  (ع ) قداـص

ص 7. ج 47 ، راونالاراحب ،

؟ تسا هدش  يراذگمان  مان ، نیا  هب  ارچ  هدش و  هتفرگ  اجک  زا  اروشاع  اعوسات و  هملک 

شسرپ

؟ تسا هدش  يراذگمان  مان ، نیا  هب  ارچ  هدش و  هتفرگ  اجک  زا  اروشاع  اعوسات و  هملک 

خساپ

یلم یمسر و  دیع  ياهزور  زا  اروشاع  تیلهاج  خیرات  رد  دنتفگیم . اروشاع  اعوسات و  مرحم  مهد  مهن و  زور  هب  اهبرع  رود  هتـشذگ  زا 
عیرـشت اب  مالـسا  رد  دندرکیم . باضخ  یناغارچ و  دندیـشوپیم و  رخاف  سابل  دنتفرگیم ، هزور  يزور  نینچ  رد  راگزور  نآ  رد  هدوب و 

نیا رد  تمارک  هد  اب  ناربمایپ  زا  رفن  هد  هک  تسا  نآ  اروشاع  هب  مهد  زور  يراذـگ  مان  تلع  دـناهتفگ  دـش . خـسف  هزور  نآ  ناضمر  هزور 
هرـصاحم رد  شناراـی  و  (ع ) نیـسح ماـما  هک  تسا  يزور  مرحم  مهن  زور  یعیـش ، گـنهرف  رد  ( 1 .) دـنتفرگ رارق  یهلا  میرکت  دروـم  زور 

تفایرد دایز  نبا  زا  هک  يروتسد  اب  دعس  نب  رمع  زور  نآ  رصع  و  دنتسب ، تیب  لها  يور  هب  ار  بآ  هک  يزور  دنتفرگ . رارق  هفوک  ياهرین 
مهد زور  دـنزادرپب . زاین  زار و  تدابع و  هب  ات  دنتـساوخ ، تلهم  ار  بش  نآ  (ع ) ماما روتـسد  هب  اما  دـش . (ع ) نیـسح اب  گنج  هداـمآ  درک ،

ناوتیم دـیآیم . باسح  هب  يراوگوس  ياهزور  نیرتمیظع  زا  زور  نیا  دـشابیم . شنارای  و  ع )  ) ماما تداهـش  هعقا  روآ و  داـی  مه  مرحم 
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مه ینید  گـنهرف  رد  دناهتـسیرگ ، دوشیم  عقاو  زور  نیا  رد  هک  ياهثداـح  يارب  ناربماـیپ  نوچ  تسا ، مرحم  مهد  ناـمه  اروشاـع  تفگ 
ربمایپ دـناهتفرگیم و  هزور  اهيدوهی  هراومه  اذـل  تسا ، نوعرف  رب  نارمع  نب  یـسوم  هبلغ  زور  رگید  يوس  زاو  تسا  هدـنام  یقاـب  ناـنچ 

نیا زا  تسا . نوعرف  رب  یـسوم  هبلغ  زور  هک  دندقتعم  اریز  دناهزور ، زورما  اهيدوهی  هک  دنداد  ربخ  ناشیا  هب  دندش  فرـشم  هنیدـم  یتقو 
روتسد نم  " یسوم . یخا  تّنس  ءایحاب  قحا  ّانا  : " دومرف دینـش  ات  ربمایپ  دیریگب ، هزور  يزوریپ  نیا  هنارکـش  هب  دومرف  یـسوم  ترـضح  ور 
هورکم نتفرگ  هزور  نوـنکا  یلو  تسا ، هدـش  هتخیر  زور  نآ  رد  يزوریپ  حرط  همدـقم و  اریز  دـیریگب ، هزور  مه  ار  اـعوسات  زور  مهدیم 

. یثدحم داوج  اروشاع ، گنهرف  زا  لقن  هب  ص 179 ، ج 3 ، (ع ،) نیسحلا مامالا  تایح  . 1 تسا .

؟  تسا تسردان  يدراوم  هچ  رد  حیحص و  يدراوم  هچ  رد  قشع 

شسرپ

؟  تسا تسردان  يدراوم  هچ  رد  حیحص و  يدراوم  هچ  رد  قشع 

خساپ

یناوهش ياه  ششک  یسنج و  ياه  هبذاج  سوه و  ساسا  رب  اه  قشع  هنوگ  نیا  یناوهش :  یـسوه و  ياه  قشع   1 تسا :  عون  ود  رب  قشع 
هنوگ نیا  ًابلاغ  یلو  دشاب , یگدنز  ءهزاریـش  دیاب  تسا و  مزال  دیفم و  دشاب , ییوشانز  یگدنز  رد  عورـشم و  روط  هب  قشع  رگا  دشاب . یم 

2  [ دَُوب یگنن  تبقاع  دَْوبَن , قشعدَُوب  یگنر  یپ  زک  ییاـه  قشع  . [ دور یم  نیب  زا  دوش و  یم  لـئاز  توهـش ,  نتـسشن  ورف  زا  سپ  اـه  قشع 
, دـشاب رهوشو  نزء  هطبار  رد  قشع  نیا  رگا  دریگ . یم  قلعت  یلاع  ياه  شزرا  هب  ناسنا  ءهقـالع  قشع ,  عون  نیا  رد  یلاـعتم :  ياـه  قشع 
ره ییوشانز  یگدنز  رد  دریگ . یمدوخ  هب  یلاع  ياه  شزرا  گنر  هدش و  عقاو  نآ  رتچ  ریز  یـسنج ,  ياه  هبذاج  یناوهـش و  ياه  هقالع 

یلاعتم ياه  شزرا  رب  طقف  دـیاب  نارـسمهء  هطبار  هقالع و  مییوگب :  هک  نیا  ینعی  تسین ;  یفاـک  اـهنت  هب  مادـک  ره  تسا و  مزـال  عون  ود 
لّوا عون  قشع  اهنت  مییوگب :  ای  دوش , هنادنمتداعـس  یگدـنز  ثعاب  دـناوت  یمن  تسا و  هابتـشا  تسین ,  مزال  یـسنج  قشع  دـشاب و  راوتـسا 

, رـسمه باختنا  جاودزا و  لئاسم  ءهمه  دـننام  زین  قشع  رد  دـننک . لماکار  رگید  کی  ات  دنـشاب  ود  ره  دـیاب  تسا .  طلغ  زین  تسا ,  یفاک 
ار دوخ  بّرخم  یفنم و  تلاح  دوش , هارمه  هک  مود  عون  اب  اما  تسا ,  رابنایز  بّرخم و  ییاهنت  هب  لوا  عون  قشع  دومیپ . ار  لادتعا  هار  دیاب 

بوخ اه و  یبوخ  هب  ّتبحم  قشع و  یلاعتم ,  قشع  ماـسقا  زا  یکی  ( 1 .) دش دهاوخ  دیفم  هتـشگ و  یلاع  ياه  شزرا  ءزج  هداد و  تسد  زا 
هنوگ هس  دشاب , تاقوشعم  ءهمه  هعماج  هک  یقشع  دیوگ : یم  اردصالم  تسا .  يرطف  ّتبحم  قشع و  نیا  دشاب . یم  تسا , ادخ  هک  قلطم 

نیّهلاتم یقیقح و  نایوجادخ  يارب  رگم  دوش  یمن  لصاح  هک  تسا ,  لاعتم  يادخ  قشع  ربکا , قشع  رغـصا . طسوا و  ربکا و  قشع  تسا : 
قـشع طسوا , قشع  دـنوش . یم  عقاو  یلاعت  قح  تاذ  ّبح  قشع و  قلعت  دروم  نانیا  تسا .  هدـش  لضاح  یّلک  يانف  نانآ  يارب  هک  لماک , 

ام انبر  دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  هشیدـناو  رکفت  ادـخ  تمظع  تقلخ و  دـنراد و  بلق  نابز و  رب  ار  ادـخ  رکذ  مئاد  هک  تسا  ییاـه  ناـسنا 
هک دـناد  یم  یهلا  نونج  ار  قشع  نوطـالفا  ( 3  .) تسا ریغص  ناسنا  قشع  رغـصا , قشع  ( 2 .) رانلا باذع  انقف  کناحبـس  الطاب  اذه  تقلخ 
 . تسا رت  لماک  رتهب و  شتـسرپ  ءهیام  ادخ  هب  قشع  ( 4 .) دنوش یمالتبم  نآ  هب  دنتسه , یلاع  حور  ياراد  هک  ییاه  ناسنا  یـسدق و  سوفن 

لامج رهب  ار  هدید  میوج  یم  افص  وت  يافو  رهب  ار  هنیس  مهاوخ  یم  اعد  هب  تلایخ  لیخ  یبش  ره  مهاوخ  یم  ابـص  داب  زا  رحـس  ره  تربخ  [
ناربمایپ و هب  قشع  تسا ;  ادـخ  هب  قشع  لوط  رد  زین  ناـبوخ  هب  قشع  ( 5 : .) دنک یم  ضرع  دوخ  تاجانم  رد  یلع 7  [ مهاوخ یم  ایـض  وت 

نارمع لآ  یقروا 2. پـ  ) ص 160 رسمه , باختنا  ناناوج و  يرهاظم ,  ربکا  یلع  یقروا 1. پـ ( ) 6  : ) نانآ اب  یهارمه  ناقداص و  هّللاءایلوا و 
 , یبرثی ییحی  دیس  یقروا 5. پـ  . ) نامه یقروا 4. پـ  ) ج 1 ص 7 ناریا ,  رد  نافرع  رنه و  ریـس  یلاخلخ ,  قداص  یقروا 3. پـ  ) ءهیآ 191  3)
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ءهیآ 119  9  ) هبوت یقروا 6. پـ  ) ج 3 ص 70 یفاو ,  زا  لقن  هب  ص 51  يرظن ,  نافرع 

؟  تسا روطچ  جاودزا  دروم  رد  ّنس  فالتخا 

شسرپ

؟  تسا روطچ  جاودزا  دروم  رد  ّنس  فالتخا 

خساپ

نتفرگ نز  تیلباق  دنوش و  یم  درمرتالاب  نینس  رد  نارسپ  اریز  دراد , ود  نآ  تعیبط  هب  تشگرب  رتخدو , رسپ  نیب  جاودزا  رد  ّنس  فالتخا 
لاس دنچ  رسپ  یعیبط  رظن  زا  دننک . یم  ادیپ  يرادرسمه  تیلباق  دنوش و  یم  نز  رت , نییاپ  رت و  مک  نینـس  رد  نارتخد  یلو  دننک , یم  ادیپ 
رسپ زا  رتالاب  شنس  رتخد  یتح  ای  دننک  جاودزا  مه  اب  يواسم  نینس  ردرتخد  رسپ و  درادن  یلاکشا  یلو  تسا  رتهب  دشاب , رتخد  زا  رت  شیب 
نیا هک  هدمآ  شیپ  يدروم  رگا  دندنـسپب . ییابیز  نّیدت و  یقالخا و  رظن  زا  ار  رگید  مهرتخد  رـسپ و  هک  تسا  نیا  جاودزا  رد  مهم  دشاب .
رـسپ زا  لاس  دـنچ  رتخد  رگا  یتح  دـننک , جاودزا  مه  اب  دـنناوت  یم  دوب , یگنهامه  ناشنیب  تشاددوجو و  رتخد  رـسپ و  رد  كـالم  دـنچ 

(2 : .) دومرف یلع 7 ( 1 : .) دومرف 6 ربمایپ تسا :  هدـش  هراـشا  ناـنز  تایـصوصخ  یـضعب  جاودزا و  لـصا  هب  تاـیاور  رد  دـشاب . رت  گرزب 
(4 .) دـینک رایتخا  دنتـسه , فیفع  دـنراد و  نید  بدا و  لقع و  هک  ار  یناـنز  تسا :  هدـش  شرافـس  رگید  تاـیاور  رد  ( 3 : .) دومرف 6 ربمایپ

ص 13و 14 نامه ,  یقروا 4. پـ  ) ص 5 نامه ,  یقروا 3. پـ  . ) نامه یقروا 2. پـ  ) ج 14 ص 3 هعیشلا ,  لئاسو  یلماعرح ,  یقروا 1. (پـ

؟  تسین فارسا  اههاگترایز  رد  نآ  ندنازوس  عمش و  دیرخ  ایآ 

شسرپ

؟  تسین فارسا  اههاگترایز  رد  نآ  ندنازوس  عمش و  دیرخ  ایآ 

خساپ

هدئاف یب  فارـسا و  ندرک ,  نشور  درادن , ییالقع  هجو  تسین و  بترتم  يا  هدئاف  نشور ,  ياه  ناکم  رد  عمـش ,  ندرک  نشور  رد  نوچ 
 , یکیراـت هک  نیا  ناوـنع  هب  نیـسح 7 ماـما  ِناـبیرغ  ماـش  رد  ندرک  نشور  دـننام  دـشاب , هتـشاد  یحور  یغیلبت و  رثا  هک  نیا  رگم  تـسا , 

 . تسا هدش  شوماخ  تیب  لها  لفحم  عمش  هتفرگارف و  ار  البرک  يارحص 

؟ دراد یموزل  هچ  درم  يارب  شیارآ 

شسرپ

؟ دراد یموزل  هچ  درم  يارب  شیارآ 

خساپ
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ار یفاضا  ياهوم  هدرک و  بترمار  دوخ  تروص  رس و  ياهوم  اهدرم  دراد  یموزل  هچ  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  میدشن .  امـش  دارم  هجوتم 
ياهروتـسد زا  یکی  تسا ;  صخـشم  بوخ  , دننک وشتـسش  ار  دوخ  ندـب  هدرک و  كاوسم  دنـشوپب و  كاپ  زیمت و  سابل  دـننک و  فرطرب 

ندرک هناش  یفاضا و  ياهوم  ندومن  فرطرب  اب  تروصو  رـس  شیارآ  كاـپ و  زیمت و  ساـبل  ندیـشوپ  هک  تسا ,  تفاـظن  تیاـعر  مالـسا 
يزور هک  تسا  هدرک  لـقن   7 رقاب ماما   ) شردپ زا  قداص 7 ماـما  ؟  < تسا . هدرک  مارح  ار  هزیکاـپ  ياـه  يزور  دـیامرف : یم  نآرق  تسا . 

درک بترم  ار  دوخ  نساحم  داتسیا و  دوب  قاتا  رد  هک  یبآ  فرظ  ربارب  رد  ربمغیپ  تساوخ .  لوخد  نذا  دمآ و  6 ربمغیپ ءهناخ  رد  هب  يدرم 
مدآ و نادـنزرف  نیرتـهب  یگرزب و  وت  هللا !  لوـسر  اـی  تفگ :  هشیاـع  تشگرب .  هرجح  هب  تاـقالم  ناـیاپزا  دـعب  تفر و  نوریب  قاـتا  زا  و 

يا دومرف : 6 ادـخ لوسر  ینک !؟  یم  بترم  ار  دوخ  تروص  رـس و  يوم  یتسیا و  یم  فرظ  ربارب  رد  یگرزب  نیااـب  ییادـخ !  ناگداتـسرف 
نیا دوخ  اهنت  هن  یمالسا  یمارگ  یبن  ( 1 .) دشاب هتـسارآ  دور , یم  شنمؤم  ردارب  يوس  هب  نمؤم  ءهدنب  یتقو  دراد  تسود  دنوادخ   ! هشیاع
دراو مرکا  ربمغیپ  رب  يزور  دـیوگ : یم  یـصخش  دـنیارایبار . دوخ  دارفا , اب  دروخرب  ماـگنه  درک  یم  شرافـس  نارگید  هب  هکلب  دوب , هنوگ 

رتش و هلادمحب  ارچ , مدرک  ضرع  تسین ؟  بوخ  تا  یلام  عضو  دومرفربمایپ  دوبن . بترم  میاه  سابل  هدیلوژ و  اهوم  هک  یلاح  رد  مدش , 
 : تسا ینتفگ  ( 2 .) دنیبب وت  رد  ار  نآ  رثا  دراد  لیم  هداد ,  وت  هب  ار  اه  تمعن  نیا  دـنوادخ  یتقو  دومرف : ترـضح  مراد .  بسا  دنفـسوگ و 
رد هک  نانچ  دوشن . هیهت  مارح  هار  زا  دسرن و  فارـسا  هب  دشاب و  لومعم  دح  رد  دـیاب  شفک ,  سابل و  عضو  تروص و  رـس و  هب  نتخادرپ 

بظاوم یلو  دراد , تسود  ار  ییابیز  تساابیز و  دنوادخ  اریز  يارایب ,  ار  دوخ  شوپب و  وکین  سابل  میناوخ :  یم  قداص 7 ماما  زا  یثیدح 
یلمع دیاش  هک  نیا  رتالاب  درادن و  یموزل  یشیارآ  نینچ  تسا ,  اه  نز  لثم  شیارآ  امش  ادرم  رگا  ( 3 .) دشاب هدش  هیهت  لالح  هار  زا  شاب 

ج راحب , ص 587  یلمع ,  قالخا  ینک ,  يودهم  هلا  ۀـیآ  لقن ,  قبط  ص 96  توریب ,  پاچ  قالخءالا ,  مراکم  یقروا 1. پـ . ) دشاب مارح 
ج 76 ص 603 راحب , یقروا 3. پـ  ) ص 587 یلمع ,  قالخا  لـقن  قبط  ج 4 ص 181  نیحیحصلا ,  كردتسملا  یقروا 2. پـ  ) 16 ص 249

 . توریب پاچ 

؟  تسا هنوگچ  هدومن ,  توف  هزات  هک  یتّیم  ربق  رب  عمش  غارچ و  ندومن  نشور 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  هدومن ,  توف  هزات  هک  یتّیم  ربق  رب  عمش  غارچ و  ندومن  نشور 

خساپ

تافو ترـضح  هک  یقاتا  رد  ار  غارچ  بش  ره  هک  دومرف  یم   7 رقاب ماما   ) شردپ تداهش  زا  دعب  قداص 7 ماما  تسا :  لقن  همئا  خـیرات  رد 
ج 2 لامآلا ,  یهتنم  یمق ,  سابع  خیش  یقروا 1 . پـ  . ) تسا لیلد  یب  تّیم  ربق  رب  عمـش  ای  غارچ  ندرک  نشور  ( 1 .) دننک نشور  دوب , هتفای 

ج 2 ص 673 هعیشلا ,  لئاسو  ص 120 

؟  تسا مارح  مّرحم  هام  رد  ندیدنخ  ایآ 

شسرپ

؟  تسا مارح  مّرحم  هام  رد  ندیدنخ  ایآ 
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خساپ

ءههد رد  ًاصوصخ  تّوبن ,  نادناخو  تیب  لها  نزح  هودنا و  ياه  هام  نوچ  اما  تسین ,  مارح  یعرش  رظن  زا  رفص  مّرحم و  هام  رد  ندیدنخ 
میتفگ ( 1  : ) میناوـخ یم  یلع 7 ترـضح  زا  یتیاور  رد  دنـشاب . هودـنا  نزح و  رد  تیب  لـها  ناتـسود  هعیـش و  تسا  رتـهب  تسا ,  اروشاـع 

نزح و هچرگ  دنـشاب , لاح  شوخ  دـندنخب و  رت  مک  اه  هام  ریاـس  هب  تبـسن  تسا  رتهب  اـّما  تسین ,  مارح  رفـص  مّرحم و  هاـم  رد  ندـیدنخ 
 , یسلجم رقاب  دمحم  یقروا 1. پـ . ) دـننایرگ تیب  لها  بئاصم  هب  هجوت  درجم  هب  اما  دـندنخ , یم  یناسک  اسب  هچ  تسا .  یبلق  يرما  رورس 

ثیدح 24 ج 65 ص 18 

؟ دراد لاکشا  رفص  مرحم و  ياههام  ياهبش  رد  همخت )  ) یکاروخ ندروخ  ندرک و  یخوش  ندیدنخ و  ایآ 

شسرپ

؟ دراد لاکشا  رفص  مرحم و  ياههام  ياهبش  رد  همخت )  ) یکاروخ ندروخ  ندرک و  یخوش  ندیدنخ و  ایآ 

خساپ

تروص هب  اروشاع ) بش  زج  هب   ) رفـص مرحم و  ياهبش  رد  ناگتـسب  ماوقا و  اـب  رادـید  اـی  همخت و  ندروخ  ندرک و  یخوش  ندـیدنخ و 
: دومرف هک  دننک  راتفر  فیرش  ثیدح  قبط  تسا  راوازس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  ناوریپ  اروشاع  بش  رد  درادن . لاکـشا  فراعتم 

هنوگ نیا  زا  تسا  هدیدنـسپ  بش  نآ  رد  ور  نیا  زا  " دنتـسه . نیگمغ  ام  هودـنا  مغ و  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  اننزحل ؛ نونزحی  "

نادنمشیدنا املع و  ياوتف  قبط  ترضح  يارب  يرادازع  اریز  دنیوج ، تکرش  ترضح  يراوگوس  ازع و  سلاجم  رد  دنیامن و  زیهرپ  اهراک 
. تسا ادخ  هب  یکیدزن  يارب  لامعا  نیرتهب  زا  یمالسا  مولع 

؟ دنک هیهت  ار  نآ  دیاب  تسا و  نز  ءهدهع  رب  هیزیهج  ایآ 

شسرپ

؟ دنک هیهت  ار  نآ  دیاب  تسا و  نز  ءهدهع  رب  هیزیهج  ایآ 

خساپ

جاتحم ناشرتخد  هک  نیا  يارب  سورع  ءهداوناخ  یلو  تسا ,  درم  ءهدهع  رب  دوش , یم  هیهت  جاودزا  يادتبا  رد  هک  یگدنز  مزاول  بابسا و 
داش و یلد  اب  وا  ات  دننک , یم  هیده  ناشرتخد  هب  هیهت و  بابسا  يرادقم  دننک , یکمک  ناشداماد  هب  نمـض  رد  دشابن و  نارگید  لئاسو  هب 

نودب ار  اه  نآ  لاقتنا  لقن و  فرصت و  قح  رهوش  تسا و  سورع  ِنآ  زا  هیثاثا  بابـسا و  دنک . عفر  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  دناوتب  شمارآ 
شرهوش ءهزاجا  نودب  تسناوت  دهاوخن  نز  دوب و  دهاوخ  شدوخ  لام  درک , هیهت  ار  یمزاول  بابـسا و  درم  رگا  درادن . شرـسمه  ءهزاجا 

. دنک یم  هدافتسا  اه  نآ  زا  رهوش , ءهزاجا  اب  هچرگ  دشخببار , اه  نآ 

؟ دنناوخ یم  وا  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  دوش . یم  دلوتم  هچب  یتقو  هک  دراد  یتمکح  هچ 
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شسرپ

؟ دنناوخ یم  وا  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  دوش . یم  دلوتم  هچب  یتقو  هک  دراد  یتمکح  هچ 

خساپ

هماـقا شپچ ,  شوـگ  ردو  ناذا  دازوـن , تـسار  شوـگ  رد  تدـالو  زا  دـعب  تـسا  بحتـسم  دـسیون : یم  هلیــسولا  ریرحت  رد  ینیمخ  ماـما 
شزومآ تحت  دـیاب  تدالو  هظحل  زا  دازون  (< دراد . یم  هگن  تارکنم  باکترا  زا  دومرف : لمع  نیا  تمکح  ءهراـبرد  ربماـیپ  ( 1 .) دنیوگب
ناوررد نایفارطا  ردام و  ردپ و  تانکـس  تاکرح و  مامت  هک  دنا  هدرک  ادیپ  تسد  تقیقح  نیدب  كدوک  ناسانـشناور  هزورما  دریگ . رارق 

(2) دـیوگ یم  دولوملا  ۀـفحت  باـتک  رد  يزوج  میقلا  نبا  تسا .  رثؤـم  رایـسب  كدوـک  ندـنادنخ  ندـنایرگ و  رد  دـشاب و  یم  رثؤـم  هچب 
 . صیخلت اب  ص 58  یتشهب ,  دمحا  كدوک ,  تیبرت  مالسا و  یقروا 2. ج 2 ص 310 پـ هلیسولا ,  ریرحت  یقروا 1. پـ

اه چولب  اهدرک و  اهرل و  دننام  فلتخم  لیابقرد  ای  بونج  لامـش و  دننام  فلتخم  قطانم  رد  تسا ,  همئا :  نآرق و  رظن  ّدم  هک  یمالـسا  باجح  ایآ 
؟  تسا اه  يرهش  صوصخم  باجح  ایآ  دننک ؟ یمن  تیاعر  ار  باجحاهاتسور  یضعب  رد  ًالثم  دنراد , باجح  یلکش  هب  مادک  ره  هک  تسا  توافتم 

شسرپ

اهدرک و اهرل و  دننام  فلتخم  لیابقرد  ای  بونج  لامـش و  دننام  فلتخم  قطانم  رد  تسا ,  همئا :  نآرق و  رظن  ّدم  هک  یمالـسا  باجح  ایآ 
باـجح اـیآ  دـننک ؟ یمن  تیاـعر  ار  باجحاهاتـسور  یـضعب  رد  ًـالثم  دـنراد , باـجح  یلکـش  هب  مادـک  ره  هک  تسا  تواـفتم  اـه  چولب 

؟  تسا اه  يرهش  صوصخم 

خساپ

نآ تیفیک  عون و  رد  اما  دشاب , یم   ( ینس هعیش و   ) یمالسا ياه  هقرف  یمامت  قافتا  دروم  مالسا و  تایرورض  زا  شـشوپ  هلئـسم و  باجح 
هعنقم و یضعب  رد  دنراد ; ششوپ  رداچ  اب  قطانمزا ,  یـضعب  رد  دنتـسه . توافتم  دوخ , موسر  قبط  فلتخم ,  یحاون  لئابق و  فئاوط و  , 

تسد تروص و  زا  ریغ  هب  ندب  یمامت  شـشوپ  زا  تسا  ترابع  هک  ار  یمالـسا  باجح  دیاب  همه  اما  رگید . روط  اهاج  یـضعب  رد  وتنام و 
. دـننک یم  لمع  یعرـش  روتـسد  فالخ  رب  دـنرادن , لماک  شـشوپ  قطانم  یـضعب  رد  دوش  یم  هدـهاشم  رگا  دـننک . تاعارم  چـم ,  ات  اـه 

. دنیامنب ار  یمالسا  باجح  تاعارم  دیاب  ناوناب  یمامت  هکلب  تسین ,  نانیشنرهش  صوصخم  باجح  نیاربانب 

نوخ هب  هتشغآ  نیمز  هک  ارچ  میزادرپب ,  ندز  مدق  هب  شفک  اب  دیابن  سدقم ,  عافد  ءهلاس  تشه  گنج  ياه  نیمزرـس  رد  دوش : هجوت  هلمج  نیا  هب 
 . تسا تیصعم  نادیهش  نوخ  ندرک  لام  دگل  تسا و  گنج  يادهش 

هراشا

ياهروتسد ریاس  اب  اه  یبرغ  دروخرب  ایآ  تسین ,  یقطنم  نادنچ  هک  نیا  رب  هوالع  هلمج  نیا 

شسرپ
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هتشغآ نیمز  هک  ارچ  میزادرپب ,  ندز  مدق  هب  شفک  اب  دیابن  سدقم ,  عافد  ءهلاس  تشه  گنج  ياه  نیمزرس  رد  دوش : هجوت  هلمج  نیا  هب 
ایآ تسین ,  یقطنم  نادـنچ  هک  نیا  رب  هوالع  هلمج  نیا  تسا .  تیـصعم  نادیهـش  نوخ  ندرک  لام  دـگل  تسا و  گنج  يادهـش  نوخ  هب 

؟  تسین روکذم  تالمج  اب  ام  دروخرب  دننام  اه , نآ  نتسناد  نوهوم  مالسا و  ياهروتسد  ریاس  اب  اه  یبرغ  دروخرب 

خساپ

يور رب  هنهرب  اپ  يانعم  هب  هن  دندیـسر , تداهـش  هب  اـه  نآ  رطاـخ  هب  هک  تسا  ییاـه  شزرا  هب  مارتحا  ياـنعم  هب  نادیهـش  نوخ  هب  مارتحا 
قطانم رد  درادن  یلاکـشا  هک  تسا  مّلـسم   . تسا زیمآ  قارغا  هنارعاش و  یتالمج  دیا , هدرک  لقن  امـش  هک  یتالمج  تسا .  نتفر  هار  نیمز 
نادیهش نوخ  دنک  دزشوگ  ام  هب  هک  دشاب  نیا  روکذمء  هلمج  زا  دارم  دیاش  دنور . یم  هار  مدرم  هک  نیا  امک  میورب ,  هار  شفک  اب  یگنج 

ظفح و ار  نادیهـش  فادـها  هک  تسا  نیا  مایپ  میورن .  هار  نیمزرـس  نآ  رد  شفک  اب  هک  تسین  نیا  دوصقم  نیاربانب  مینکن .  لام  دـگل  ار 
 , میشاب هتشاد  هلمج  نیا  زا  يدب  تشادرب  دیابن  نیاربانب  مینک .  تیامح  یمالسا  بالقنا  مالسا و  زا  روشک و  لالقتـسا  زا  مینک و  تسارح 

نتـسناد نوهوم  و  زامن و ... باجح و  دننام  ییاه  هلوقم  زا  اه  یبرغ  دروخرب  اما  میهنب .  جرا  نآ  هب  میبایرد و  ار  مالک  نیا  مایپ  دـیاب  هکلب 
ادخ تیدوبع  یگدـنب و  هزور و  زامن و  باجح و  دـنناد  یمن  نانآ  تسا و  اه  شزرا  نیا  تقیقح  هب  لهج  یهجوت و  یب  تهج  هب  اه , نآ 

ار اه  نآ  دـندرک , یم  هجوت  دنتـسناد و  یم  رگا  تسا .  مزال  دـنمدوس و  يرـشب  ءهعماج  ناسنا و  يارب  يونعم  ییاـبیز  هنـسح و  قـالخا  و 
ءهمهرگا دزادنا . یمن  ندوب  دنمشزرا  زا  ار  اه  نآ  دنک و  یمن  ضوع  ار  بلطم  تقیقح  نانآ ,  نتسناد  نوهوم  ًایناث  دنتسناد . یمن  نوهوم 

دب اه  نآ  تسادـب ,  ینمادـکاپ  تفع و  باجح و  دـنیوگب : اـه  یبرغ  رگا  دوش و  یمن  بوخ  ملظ  تسا ,  بوخ  ملظ  دـنیوگب : اـیند  مدرم 
 . مینک کش  اه  نآ  رد  یـضارتعا  كدنا  اب  دراد , دوجو  ام  بتکم  رد  هک  ییاه  شزرا  هب  میـشاب و  هتخاب  دوخ  دیابن  ام  ًالوصا  دنوش . یمن 

. دشاب هتشادن  يریثأت  وا  رد  نارگید  کیکشت  هک  دشاب  نقتم  يوق و  یهلا  ياه  شزرا  مهف  رد  ردق  نآ  دیاب  ناملسم  کی 

؟ دنیشن یم  ناسنا  لد  رب  یمغ  رابغ  هتفه  ره  ءهعمج  ياهزور  رصع  ارچ 

شسرپ

؟ دنیشن یم  ناسنا  لد  رب  یمغ  رابغ  هتفه  ره  ءهعمج  ياهزور  رصع  ارچ 

خساپ

, دـنوش یم  نیگمغ  هک  ییاه  نآ  دنیـشنب . اه  نآ  لد  رب  یمغ  رابغ  دـشاب و  كاـنمغ  مدرم  ءهمه  يارب  هتفه  ره  هعمج  رـصع  تسین  مولعم 
نیا زا  دننز . یم  فرح  ناتسود  اب  دنراد و  لاغتشا  دنور , یم  راکرـس  هعمج  ریغ  ياهزور   1 تسناد :  ریز  لماوع  ار  نآ  تلع  ناوتب  دیاش 

فرح اه  هچب  اب  یتعاس  دنچ  دننیشن , یم  هناخ  رد  ًاعون  هعمج  زور  رد  اما  دنوش . یمن  نیگمغ  هجیتن  رد  هدرکن و  یگتسخ  ساسحا  تهج 
یم زاباما  دنزاس , یم  لوغـشم  ار  دوخ  ویدار  هب  نداد  شوگ  نویزیولت و  هب  هاگناب  مه  یتعاس  دننک و  یم  تحارتسا  یتعاس  دنچ  , دننز یم 

هعمج ره  ياهرصع  تیبلا :  لها  زا  هدراو  تایاور  قبط   2 دنیامن . یم  مغ  ساسحا  دنوش و  یم  هتسخ  اذل  تسا ,  هدنام  یقاب  یتاعاس  دننیب 
. دنناسر یم  ناشیا  ضرع  هب  هدرب و  ءانثلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  رـصع  ماما  ماما  مظعءالا  هللا  یلو  ترـضح  هاگـشیپ  هبار  مدرم  لامعا  ءهمان 
ناسانـش و ناور  ءهتفگ  بسح  رب   3 دـنوش . یم  لولم  نیگمغ و  تباب  نیا  زا  هدـش و  علطم  نایرج  زا  هاگآدوخان  روط  هب  اه  ناـسنا  دـیاش 

روما زا  یـضعب  رود  هار  زا  هک  دراد  مه  یمـشش  سح  هناگ ,  جـنپ  ساوح  رب  هوـالع  ناـسنا  تاـیاور ,  زا  يا  هتـسد  دـییأت  ناواـک و  ناور 
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اب انعم  ملاع  رد  اه  ناسنا  یضعب  حاورا  رگید  ریبعت  هب  دوش . یم  هتفگ  نآ  هب  ًاحالطصا  هک  دمهف  یم  ار  هدننک  لاحشوخ  ای  هدننک  تحاران 
روصتم تلاح  نیا  يارب  مه  يرگید  ناهج  دوش . یم  نیگمغ  تحاران و  زین  يرگید  حور   , یکی ِحور  یتحاران  رثا  رد  هک  دنراد  تفلا  مه 

 . تسا

دنزرو یم  عانتما  دوخ  نادنزرف  يارب  ربنق  مظاک و  مان  باختنا  زا  هعیش  هژیو  هب  یمالسا  ياه  هداوناخ  ارچ 

شسرپ

دنزرو یم  عانتما  دوخ  نادنزرف  يارب  ربنق  مظاک و  مان  باختنا  زا  هعیش  هژیو  هب  یمالسا  ياه  هداوناخ  ارچ 

خساپ

نانچ دنیامن . يراددوخ  شیوخ  نادنزرفیارب  یلع 7 مالغ   ) رنبق متفه 7 و  ماما  بقل   ) مظاک مان  باختنا  زا  مدرم  ءهمه  تسین  مولعم  ًـالوا :
فورعم ءافک , بحاص  مظاک ,  دمحم  الم  یقثولا و  ةورع  بحاص  يدزی ,  مظاک  دمحم  دیس  دننام  دندوب , مظاک  مسا  هب  املع  یـضعب  هک 

قطانم یـضعب  رد  دـشاب و  هتـشاد  توافت  رگید  هقطنم  اب  يا  هقطنم  تسا  نکمم  دـندوب . گرزب  عجارم  املع و  زا  هک  یناسارخ  دـنوخآ  هب 
یتاـهج يور  نیــسح :  ماـما  نـسح و  ماـما  یلع و  ماـما  لـثم  هـمئا ,  زا  یــضعب  ًاـیناث : دــننک . باـختنا  رت  مـک  رگید  ضعب  رد  رت و  شیب 

مدع تسا  رتهب  ًاثلاث : دنیامن . یم  باختنا  دوخ  نادنزرف  يارب  رت  شیب  ار  اه  نآ  یماسا  مدرم  لیلد  نیمه  هب  دـنراد , یّـصاخ  یگدنـشخرد 
. دوش هدیسرپ  مدرم  دوخ  زا  نادنزرف ,  يارب  یمان  نینچ  باختنا 

؟ دراد تّیم  يارب  يونعم  شزرا  هچ  اه  نآ  نتسش  اهربق و  گنس  رب  نتخیر  بآ 

شسرپ

؟ دراد تّیم  يارب  يونعم  شزرا  هچ  اه  نآ  نتسش  اهربق و  گنس  رب  نتخیر  بآ 

خساپ

یم هدافتـسا  تایاور  رهاظ  زا  . دراد بابحتـسا  رب  تلالد  هک  تسا  هدش  لقن  یتایاور  ربق  يور  رب  ندیـشاپ  بآ  دروم  رد  هعیـشلا  لئاسو  رد 
. دـنزیرب بآ  نآ  يور  رب  دـندرک , رپ  كاـخزا  ار  ربق  هک  نآ  زا  سپ  هدرک و  نفد  ار  تیم  هک  تسا  یعقوم  هب  طوبرم  بابحتـسا  نیا  دوش 

ناکما ( 1 .) دنزیرب بآ  زور , ای 40 هام  اـت 40 بوقعی  نب  سنویربق  يور  رب  داد  روتـسد  7 اـضر ماما  دوش . یم  هدافتـسا  تیاور  کی  زا  طقف 
املع روبق  اریز  داد , میمعت  يربقره  هب  تبـسن  ار  بلطم  نیا  ناوت  یمن  تسا و  هدوب  ماما 7 روتسد  ثعاب  بوقعی  نب  سنوی  تیصخش  دراد 

ج 2 ص 860 هعیشلا ,  لئاسو  یقروا 1. پـ  . ) تسا رادروخرب  یصاخ  یگژیو  زا  هللاءایلواو 

؟ دنناوتیمن اهرتخد  یلو  دنشوپب ، دنناوتیم  ار  یسابل  عون  ره  اهرسپ  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوتیمن اهرتخد  یلو  دنشوپب ، دنناوتیم  ار  یسابل  عون  ره  اهرسپ  ارچ 
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خساپ

. دنـشوپب دنناوتیم  ار  بلاج  ابیز و  سابل  هنوگره  نارتخد  نانز و  دنـشوپب ؟ ابیز  ياهسابل  دـنناوتیمن  نارتخد  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ 
مالسا تسا . نانز  نآ  زا  باذج  ابیز و  تمیق و  نارگ  ياهسابل  عاونا  دینیبیم  دینزب ، يرس  رگا  اهنز  سابل  دمک  هب  ياهناخ  ره  رد  ًاقافتا 

دروخیم و هنایروم  دـننام  نورد  زا  ار  هعماج  دـسافم  هنوگ  نیا  نوچ  تسا ، فلاخم  هعماج  رد  داسف  داجیا  یباجح و  یب  یباجحدـب و  اـب 
دهاوخب ناشلد  هک  یـسابل  هنوگره  دـیابن  مه  نارـسپ  هتبلا  دنـشاب . باجح  اـب  دـیاب  ناـنز  هناـخ  زا  نوریب  رد  تهج  نیا  زا  دـنکیم . دـساف 

. دشاب توهش  سابل  ای  هانگ و  ثعاب  هک  دنشوپن  ییاه  سابل  دننک و  ظفح  ار  یمالسا  هعماج  تمرح  دیاب  هکلب  دنشوپب ،

؟ دریذپیمن نامنادنزرف  يارب  ار  مان  نیا  لاوحا  تبث  ارچ  تسا ؟ هناگیب  هژاو  ایآ  تسا ؟ ياهژاو  هچ  رایزهم )  ) هملک

شسرپ

؟ دریذپیمن نامنادنزرف  يارب  ار  مان  نیا  لاوحا  تبث  ارچ  تسا ؟ هناگیب  هژاو  ایآ  تسا ؟ ياهژاو  هچ  رایزهم )  ) هملک

خساپ

یسراف هملک  نیاربانب  تسین . دوجوم  یسراف  ياههمان  تغل  باتک  رد  یلو  تسا ، رایز "  " هملک هام "و   " هملک ود  زا  بکرم  رایزهم  هملک 
. دوشیمن بوسحم 

؟ دراد یعرش  هیصوت  هچ  دوش  یم  ماجنا  هدرم  يارب  ملهچ  ات  توف  نامز  رد  هک  یجراخم 

شسرپ

؟ دراد یعرش  هیصوت  هچ  دوش  یم  ماجنا  هدرم  يارب  ملهچ  ات  توف  نامز  رد  هک  یجراخم 

خساپ

ینید یعرـش و  تهاجو  دقاف  تسا  هدش  مدرم  یندـشن  شومارف  ياه  تّنـس  ءزج  یمالـسا  عماوج  رد  نونکا  مه  هک  ییاهزیچ  زا  يرایـسب 
. دوش یم  رازگرب  فلتخم  ياـه  ناونع  تحت  توف  زا  دـعب  ًاـصوصخ  توـف و  ماـگنه  هک  تسا  یمـسارم  اـه  تنـس  ناـمه  زا  یکی  تسا . 

دنک یم  باختنا  يدزماندوخ  يارب  نایمدآ  نایم  زا  دـنارتسگ و  یم  هیاس  لیماف  هداوناخ و  زا  ینازیزع  اـی  زیزع  رـس  رب  گرم  هک  یماـگنه 
هدـش هتـسویپ  مه  هب  يریجنز  نوچ  هدـش و  سونأم  رگید  کی  اب  يدـنواشیوخ  تبارق و  لیلد  هب  هک  يدارفا  تسا .  ارجام  عورـش  هزات  نیا 
يزور شنایمدآ  هک :  دوش  یم  ریبعت  نینچایند  ناتـساد  دنزیر و  یم  کشا  دنزوس و  یم  مغ  زا  يا  هلاه  رد  قارف  ترـسح  رد  نونکا  دـنا ;

هک نآ  لایخ  هب  زین  يا  هدع  تّیم ,  نابحاص  رب  هودـنا  هصغ و  لیمحت  رب  هوالع  نیب  نیا  رد  هودـنا  مغ و  رد  يزور  دنرورـس و  نشج و  رد 
دیآ هک  دناد  یمن  هراچیب  هدنام  زاب  دنوش , یم  لوغشم  شیوخ  زا  ییاریذپ  هب  هدش و  زبس  ناهگان  دنشخب  یم  رطاخ  یلـست  ناگدنامزاب  هب 

هب نابز  دنوشن  ییاریذـپ  بوخ  رگا  هک  تسا  الاب  نانچ  نآ  دارفا  زا  یـضعب  عقوت  یتح  . دـنک ییاریذـپ  ار  هتـساوخان  نامیهم  نآ  ای  دـیرگب 
اب هک  مدرم  زا  يداصتقا  راجنه  هبان  عضو  زورما و  نامز  رد  دـنامب  تسا و  ناتـساد  هشوگ  کی  نیا  دـنک  یم  زاب  ییوگ  دـب  نعل و  نعط و 
ایآ دـنیآرب . لاس  ملهچ و  متفه و  موس و  ییاریذـپ  نیگنـس  جراـخم  هدـهع  زا  دـنناوت  یم  هنوگچ  دـننک  یم  خرـس  ار  دوخ  تروص  یلیس 
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ایآ دـنیآرب . لاس  ملهچ و  متفه و  موس و  ییاریذـپ  نیگنـس  جراـخم  هدـهع  زا  دـنناوت  یم  هنوگچ  دـننک  یم  خرـس  ار  دوخ  تروص  یلیس 
دنیایب يا  هدع  ات  دنک  رازگرب  ماعط  اذغ و  سلجم  رـس  تشپ  دهد و  تاریخ  دـیاب  شا  هدـنامزاب  درم  سک  ره  هک  دـیوگ  یم  نینچ  مالـسا 
یبهب هدوبن  يربخ  هک  ایوگ  دـعب  یمد  دـنوش و  جراخ  سلجم  زا  هلجع  اب  دـنناوخب و  صقان و  يا  هحتاـف  دـننک  رنه  یلیخ  رگا  دـناوخبو و 
شهاک و  یگنـسرگ ,   , سرت زا  يزیچ  اب  ار  امـش  همه  ًاعطق  دـیامرف : یم  نآرق  مالـسا و  سکع ,  رب  دـندرگ . زاـب  شیوخ  تلفغ  يربخ و 

گرم تسا .  التباو  ناحتما  گرم  دیوگ  یم  ( 1  .) ناگدننک تماقتـسا  هب  هد  تراشبو  مینک  یم  شیامزآ  اه , هویم  اه و  ناج  اه و  لامرد 
 , لاح ره  رد  میرذگب  دشاب . هتـشادن  دـنلب  زارد و  ياهوزرآ  هکدـشاب  نآ  رکف  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  گرم  تسا ,  سرد  تربع و 

هلیـسو هب  گرم  زا  دـعب  تاریخ  ییاریذـپ و  لـیمحت  هلمج  زا  دراد  طـلغ  ياـهروابو  یناداـن  لـهج و  رد  هشیر  اـه , تنـس  نیا  زا  يرایـسب 
هلمج نآ  زا  دندنـسپ . یم  ار  نآ  راـگزور  مدرم  زورما  هک  تـسا  يزیچ  نآ  سکع  تـهج  رد  تـسرد  مالـسا  ياـنب  تـسا .  ناگدـنامزاب 

ناگدـنامزاب يارب  هدرک و  هیهت  نوریب  زا  ییاذـغ  زور  هس  اـت  هک  تسا  بحتـسم  تفر  اـیند  زا  درک و  تلحر  يا  هداوناـخ  زا  یـصخشرگا 
ناریا ناتـسرل  ناتـسا  زا  یطاقنرد  هدش  لقن  تسا  لوادتم  یمالـسا  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هب  ات  الامتحا  تنـس  نیا  دننک و  لاسرا 

نابحاص يارب  زور  هس  تدم  هب  ازع  بحاص  ناگیاسمه  تسا  راوازـس  دومرف : 7 رقاب ماما  دننک . یم  لمع  هتـشاد و  مامتها  مهم  نیا  هب  مدرم 
نآ هدیدنسپ )   ) تنس تسا و  تیلهاج  نارود  ياهراک  زا  تبیصم  لها  دزن  ندروخ  اذغ  دومرف : قداص 7 ماما  ( 2 .) دننک تسرد  ماعط  ازع 
هب شرافس  بلاط  یبا  نبرفعج  ناگدنامزاب  هرابرد  مالسا 6 ربمایپ  هک  هنوگ  نآ  دوش . لاسرا  اذغ  ماعط و  نارادازع )   ) نانآ يارب  هک  تسا 

لیاسو یقروا 1 ـ پـ  ) سکع رب  الماک  هک  نآ  هن  تسا  نیا  مالـسا  تنـس  سپ  تسا  هدمآ  رد  یتنـس  لکـش  هب  نیا  و  دـندرک )( ماعط  لاسرا 
متفه و موس و  ياذـغ  ندروخ  ییاریذـپ و  هدامآ  ار  دوخ  دریم  یم  یـصخش  هک  یماـگنه  تنـس و  نیا  ثیدح 6  ص 889  ج 2  هعیـشلا , 

ییاریذـپ هلـصوح  لاـح و  هنوگچ  تسا  هتـسشن  گوس  هب  شیازع  رد  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  شزیزع  هک  یـصخش   . مینکب لاـس  ملهچ و 
دنراد تورث  لوپ و  يا  هزادنا  هب  دنراد و  هلمع  همدخ و  یفاک  هزادنا  هب  دنشاپ و  تخیر و  لها  هک  دنرایسب  هتبلا  دراد و  ار  نداد  تاریخو 
يارب زا  ناوت  یماریز  دناد  یم  فارـسا  یعون  هب  دریذپ و  یمن  مالـسا  زین  ارنیا  هتبلا  هک  درادن  ریثأت  نانآ  يارب  اه  جرخ  هنوگ  نیا  ایوگ  هک 

هک ییاه  انب  اـه و  هار  نتخاـس   , يزاـس هسردـم  شرورپ ,  شزومآ و  تامدـخ  هیراـج ,  تاقدـص  رگید  فقو و  نوچ  يرتهب  هار  رد  تیم 
مزال روما  نیا  ماجناو  تسا  هلمج  نآ  زازین  نانآ  عضو  هب  یگدیـسر  دنمتـسم و  ریقف و  دارفا  ییاسانـش  دـنک و  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  مومع 

وا هک  تسوا  لمع  دور  یم  ایند  زا  هک  ناسنا  ًالوا  سپ  دوشظفح . شا  یعرـش  هجو  ات  دریذپ  تروص  دیلقت  عجرمو  دـهتجم  رظن  ریز  تسا 
هدوهیب تمحز  رب  هوالع  اه  ندرک  نهپ  هرفـس  لیبق  نیا  زاو  اذغ  ماعط و  ندادو  دنک  یم  باذع  راچد  هدرکان  يادخ  ای  دهد  یم  تاجن  ار 

ماجنا يراک  وا  يارب  تسا  رتهب  دنکب  یتمدخ  شا  هتفر  تسد  زا  زیزع  رب  دهاوخ  یم  ناسنارگا  و  درادن . هدرم  يارب  ینادنچ  ریثات  ندیشک 
بجاو و روما  زا  هک  هچ  نآ  ره  دوخ  هیملع  ياه  هلاسر  تائاتفتـسا و  رد  دـیلقت  عجارم  املع و  دـنک و  تفایردار  شا  هرمث  هدرم  هک  دـهد 
و تسین .  حیحص  ناگرزب  هب  تبسن  نیا  نداد  هکلب  دنا  هدرکن  توکس  اهنت  هن  املع  سپ  دنا . هدرک  نایب  ار  تسا  هدوب  تیم  يارب  بحتسم 

طوبرم مدرم  دوخ  هب  نیا  دـنزومایب . ار  تسا  مالـسا  لصا  زا  هچ  نآ  ات  دـنور  یمن  ناشیاه  باتک  ای  نانآ و  غارـس  هب  یماـع  مدرم  هک  نیا 
ثیدح 5 ج 2 ص 889  هعیشلا ,  لیاسو  یقروا 2 ـ پـ  ) هیآ 155  2  ) هرقب یقروا 1 ـ پـ  . ) تسین ناگرزب  املع و  هجوتم  یهانگ  تسا و 

رتمهم ود  نیا  زا  کی  مادک  مسارم  يرازگرب  رظن  زا  تسیچ و  ناناملـسم  فیلکت  تسا ، فداصم  مارحلا  مرحم  هام  اب  لاسما  دیع  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ تسا

شسرپ

نیا زا  کی  مادک  مسارم  يرازگرب  رظن  زا  تسیچ و  ناناملـسم  فیلکت  تسا ، فداصم  مارحلا  مرحم  هام  اب  لاسما  دیع  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ تسا رتمهم  ود 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1036 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

رد زین  تسا ، هداتفا  قافتا  يرمق  لاس  ای  هام و  رد  هک  یصاخ  ياهتبسانم  تسا ، رتمک  یسمش  لاس  زا  زور  هد  يرمق  لاس  هک  نآ  لیلد  هب 
دتفا یم  قافتا  ناتـسبات  رد  نامز  شخرچ  هب  یهاگ  دریگ و  یم  رارق  ناتـسمز  رد  ناضمر  كرابم  هام  یهاگ  دنک . یم  رییغت  لوصف  فوط 
مایا اب  مرحم  هام  زین  نونکا  مه  تسا . رییغت  شخرچ و  رد  لاس  لوط  رد  هداتفا ، قاـفتا  مرحم  هاـم  رد  هک  (ع ) نیـسح يرادازع  مسارم  اـی  و 

هب نآ  هشیر  تسا  نکمم  هدـنام و  اج  هب  رود  ياهنامز  زا  هک  یبادآ  تنـس و  رطاخ  هب  مدرم  یفرط  زا  هدرک و  ادـیپ  تنراقم  لاس  لـیوحت 
سابل دنراد و  یم  یمارگ  هدش  افوکـش  نآ  رد  زین  تعیبط  هک  ار  ون  لاس  هتخادرپ و  دیدزاب  دید و  هب  ددرگرب ، مالـسا  روهظ  زا  لبق  نارود 

هدمآ شیپ  ياهترودک  دنیامن  یم  یعس  دننک و  یم  رازگرب  لاس  عقوم  نیا  رد  ار  یسورع  دقع و  ياهمسارم  زا  يرایسب  دنشوپ و  یم  ون 
دبعت قبط  مدرم  تسین و  یندش  شومارف  هداس و  زیچ  اروشاع  هلئسم  مرحم و  زین  یفرط  زا  دنیادزب . هناتـسود  ياهدیدزاب  اب  ار  ناشدوخ  نیب 
مرحم عوضوم  مه  تخادرپ و  لاس  لیوحت  مسارم  هب  مه  دوش  یم  لاح  نیع  رد  دـنزارپ . یم  ازع  هماق  هب  ًاترطف  دـنراد ، هک  ییالاب  داقتعاو 

يرادازع اب  تیولوا  دوش ، نامزمه  لاس  هیلوا  ياهزور  اب  ینیـسح  نیعبرا  ای  اروشاع و  اعوسات و  زور  ود  رگا  صوصخلاـب  دربن و  داـی  زا  ار 
ازع ییاپرب  تکرب  زا  ات  دـننک  یم  لوکوم  دـعب  ياهلاس  هب  ار  یناـمداش  نشج و  مسارم  هدرک و  تیاـعر  ار  مهم  نیا  مدرم  دوب و  دـهاوخ 

: دومرف (ع ) قداص ماما  هک  ارچ  دننکیمن ، نآ  صاخ  مسارم  دـیع و  يادـف  ار  مرحم  هام  رد  يرادازع  ناملـسم ، مدرم  اریز  دـنوشن ، مورحم 
ربمایپ تیب  لها  نزح  هام  مرحم  " دنا . مومغم  ام  ياهمغ  رد  دنداش و  ام  ياهيداش  رد  دـناهدش . قلخ  ام  تعیبط  هیام  ریمخ  زا  ام  نایعیـش  "

نشج سلاجم  دوش و  لیطعت  دیاب  یسورع  دقع و  درادن و  یعنام  محر  هل  صهتبلا  دشاب ؟ نامداش  رورسم و  دناوت  یم  هعیش  هنوگچ  تسا .
رتهب ون  لاس  کیربت  ياج  هب  درادن . یعنام  هناتـسود  دیدزاب  دید و  ندیـشوپ و  ون  سابل  نامیتی و  هب  کمک  اما  دـشابن ، راک  رد  يرورـس  و 

. میشاب اونمه  ربمایپ  تیب  لها  اب  ات  (ع ،) نیسحلا باصمب  انروجا  هَّللا  مظع  : " مییوگب تسا 

؟ دننکیمن يزاب  لابتوف  اهدنوخآ  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیمن يزاب  لابتوف  اهدنوخآ  ارچ 

خساپ

هک تسا  نآ  ود  نیا  قرف  تسا . بوخ  ندرک  شزرو  هکلب  دـنکب ، هدـیاف  رمث و  نودـب  يزاب  دـیابن  یلقاع  صخـش  چـیه  ًالک  اهدـنوخآ و 
ییامیپ هار  شزرو و  شمرن و  اّما  نوضرعم .) وغّللا  نع  و   ) دننک یم  يرود  وغل  زا  نانمؤم  دـیامرف : یم  نآرق  تسا و  وغل  قیداصم  زا  يزاب 

ًالثم دننک ، یم  شزرو  یفاک  هزادنا  هب  زین  اهدـنوخآ  تسا . مزال  بوخ و  دـشاب ، مزال  ندـب  یتمالـس  يارب  هک  يرادـقم  هب  يدرونهوک  و 
فرـص ار  ناشتقو  تعاس  ود  يزور  هک  نیا  یلو  دنهد ، یم  ماجنا  دشاب ، مزال  ندرب  يارب  شزرو  هقیقد  هد  يزور  اب  راب  کی  ياهتفه  رگا 
تـسا نیا  رگید  قرف  تسا . ندب  یتمالـس  شزرو  زا  فده  يزاب . شزرو و  نیب  میراذگب  قرف  دیاب  نیاربانب  تسین . روط  نیا  دننک ، يزاب 

هب ناوج  بالط  تروص  ره  رد  تسا . ندنارذگ  تقو  یمرگرـس و  ياهنوگ  هب  يزاب ، اّما  اذغ ، دننام  تسا ، مزال  زاین  هزادنا  هب  شزرو  هک 
. یتشک گنپ و  گنیپ  لابیلاو و  لابتوف و  لیبق  زا  ییاه  شزرو  دننک ؛ یم  شزرو  موزل  رادقم 

رام لاس  لاس 80  لاثم  يارب  دنراد ؟ مان  هچ  ياهلاس 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و ... دننکیم ؟ يراذگمان  یناسک  هچ  طسوت  هنوگچ و  ار  اهلاس 
. دشابیم
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شسرپ

لاس 80 لاثم  يارب  دنراد ؟ مان  هچ  ياهلاس 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و ... دننکیم ؟ يراذـگمان  یناسک  هچ  طسوت  هنوگچ و  ار  اهلاس 
. دشابیم رام  لاس 

خساپ

طـسوتراک نیا  دریگیم . تروـص  راـک  نیا  هلاـس  هدزاود  هخرچ  کـی  رد  كـالفا  تیعـضو  ساـسارب  اـهلاس ، يراذـگمان  صوـصخ  رد 
ياهلاس هب  تبـسن  يراذگمان  نیا  دننکیم . يراذگمان  ناویح  کی  مان  اب  ار  لاس  ره  دریذپیم و  تروص  موجن  تئیه و  ملع  نادنمـشناد 

. دنزادرپیم دیدج  لاس  يراذگمان  هب  اهنت  كالفا  تیعضو  ساسارب  نادنمشناد  نوچ  دریگیمن ، تروص  دعب 

؟  تسیچ يرادازع  يارب  هایس  سابل  ندیشوپ  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ يرادازع  يارب  هایس  سابل  ندیشوپ  هفسلف 

خساپ

نیموصعم ریاس  ادهشلادّیس و  ترضح  يازع  رد  نآ  ندیشوپ  تسا و  ازع  يراوگوس و  تمالع  تبیصم و  لها  راعش  هایـس  سابل  ندیـشوپ 
هجحار نیوانع  ادخ و  هار  رد  تداهـش  يراکادـف ,  راثیازا , لیلجت  6و  دمحم لآ  يادـعا  زا  تئارب  نالعا  ریاعـش و  میظعت  مالـسلا ,  مهیلع 
نمضتم هک  سلاجم ,  ایاکت و  اه , هینیسح  هناخ و  راوید  رد و  ندرک  شوپهایسو  ندیشوپ  هایـس  اه و  همانرب  نیا  نیقی  روط  هب  تسا .  رگید 

رما طسب  ایحا و  ببـس  جحار و  همه  تسا  یناسنا  یبهذم و  روعـش  رولبت  فادـها و  راکفا و  یلاعت  بجوم  هدـنزومآ و  رایـسب  ياه  سرد 
زا سپ  دـنناد . یم  حـجار  ار  يرادازع  تهج  هایـس  سابل  ندیـشوپ  اهقف  ( 1  .) تسا تلاسر  نادـناخ  اب  طباورو  قیـالع  میکحت  بهذـم و 
هایس سابل  نیـسح 7 ماما  يارب  هک  نآ  رگم  دوبن  شیرق  هفیاط  مشاـه و  ینب  ناـنز  زا  یـسک   , ترـضح نآ  ناراـی  نیـسح 7و  ماما  تداهش 

سابل ندیـشوپ  هدـش  یم  بوسحم  نانآ  یمـسر  سابل  ناونع  هب  هایـس  سابل  نوچ  سابع ,  ینب  تیمکاح  نارود  رد  طقف  ( 2 .) دوب هدیشوپ 
هزورما هدش  یفتنم  ناونع  نیا  نانآ  يدوبان  اب  هک  دش  یم  بوسحم  اه  نآ  هب  هبشت  هملظ و  سابل  هب  سبلت  قیداصم  زا  یکی  ناونع  هب  هایس 

راوید و رد و  هکلب  دشوپ , یم  هایساهنت  هن  رفص  مرحم و  مایا  دننامه  اه  يرادازع  رد  هعیش  تسا ,  هعیـش  مهم  ياه  یگژیو  زا  یـشوپ  هایس 
يرادبناج مالعا  تسا و  موصعم :  ناماما  سدقم  تحاس  هب  یتسود  قشع و  ءهناشن  هایـس ,  سابل  دنک . یم  شوپهایـس  زین  ار  نزرب  يوک و 

یم مالعا  اروشاع  رد  شیوخ  یـشوپهایس  اب  هعیـش  تسا .  هتفرگارف  ار  خـیرات  رـسارس  هک  لطاب  قح و  زیتس  ءههبج  رد  ناگدازآ  رورـس  زا 
یم بوسحم  هعیش  ریاعش  زا  هایس  سابل  ندیشوپ  هزورما  ( 3  .) تسا غورف  یب  ناهج  کیرات ,  هعماج  نیسح ,  یب  يو ,  قطنم  رد  هک  دراد 

ص نامه ,  یقروا 3. پـ  ) ج 45 ص 196 راونالاراحب , یقروا 2. پـ  ) ص 105 يرادازع ,  تاهبش  هب  خساپ  یبجر ,  نیسح  یقروا 1. پـ . ) دوش
106

؟  تسا یبوخ  يرادازع  یناوخ  هیزعت  ایآ  تسیچ ؟  مالسا  رد  یناوخ  هیزعت  زا  دارم 
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شسرپ

؟  تسا یبوخ  يرادازع  یناوخ  هیزعت  ایآ  تسیچ ؟  مالسا  رد  یناوخ  هیزعت  زا  دارم 

خساپ

لآ يارـسا  البرک و  نانامرهق  شقن  هک  دریگ  یم  ماجنا  رفن  دـنچ  طسوت  مدرم  روضح  اب  هطّوحم  کی  رد  هک  تسا  یـشیامن  یناوخ  هیزعت 
البرک و ثداوح  ياهنم  رب  شیامن  هنحـص و  . دـننک یم  افیا  ریـشمش  هزین ,  روپیـش  اب  هارمه  یگنج  رازبا  صوصخم و  ياه  ساـبل  اـب  ار  هللا 

طاقن زا  دوش , یم  داجیا  دارفا  رد  هیزعت  شیامن  ندـید  یپ  رد  هک  ملظ  دـض  ءهیحور  زین  یفطاع و  يراذـگ  ریثأت  دوش . یم  میظنت  اه  لتقم 
یمهم ریثأت  ناگدـننیب  رد  دوش , ماجنا  ناموصعم  نوئـش  نیزاوم و  ظفح  اب  عمج و  تروص  هب  رگا  هیزعت  تسا .  شیاـمن  نیا  تبثمو  توق 
یناوخ هیزعت  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  لیلد  نیمه  هب  تسا .  هدـنیآ  ياه  لسن  هب  تداهـش  گـنهرف  لاـقتنا  هلیـسوو  دراذـگ  یم 
دیدپ یعامتجا  یسایس  يریگ  تهج  راعشا و  ياوتحم  ارجا و  رد ؟ یتّالوحت  هعـسوت ,  نیا  هارمه  تسا و  هتفای  يرت  شیب  ءهعـسوت  جاور و 

 . صیخلت اب   117 ص 115 ـ اروشاع , گنهرف  یثدحم ,  داوج  یقروا 1. پـ ( ) 1  . ) تسا هدمآ 

؟ دنور یم  ناگدرم  ادهش و  كاخ  رس  اعوسات  زور  ارچ 

شسرپ

؟ دنور یم  ناگدرم  ادهش و  كاخ  رس  اعوسات  زور  ارچ 

خساپ

نیا رد  يدایز  تایاور  تسا و  بولطم  رایسب  مالسا  هاگدید  زا  هعمج ,  بش  هژیو  هب  بش  همه  رد  نادیهـش  صوصخ  هب  روبق  رها  ترایز 
ترایز يارب  اعوسات  بش  صوصخرد  میراد  عالطا  ام  هک  يّدـح  اـت  تسا .  هدـش  دراو  شراهطا 7 تیب  لـها  6و  ادـخ لوسر  زا  صوصخ 
اروشاع زور  شیادرف  ناوج  هک  دشاب  نیا  شتّلع  کی  دیاش  تسا .  یفرع  ياه  ّتنس  موسر و  زا  راک  نیا  هکلب  میرادن ,  یتیاور  روبق  لها 
تیلـست روبق  لها  تاوما و  هب  ار  هملوم  ءهعیاض  نیا  شیپاشیپ  دنهاوخ  یم  دـشاب , یم  شیافو  اب  نارای  یلع 7و  نب  نیسح  تداهش  زور  و 
فرطرب ار  دوخ  هودنا  نزح و  ات  دنور  یم  ناتسربق  هب  دنمومعم , نوزحم و  اروشاع  زور  كانلوه  ءهثداحرطاخ  هب  نوچ  مه  دیاش  دنیوگب .

 . تسا روبق  لها  ترایز  اه  یتحاران  مغ و  ندومن  فرطرب  ياه  هار  زا  یکی  هدمآ :  تایاور  رد  دنیامن .

؟ دنوش یم  هنهرب  اپ  اروشاع  زور  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یم  هنهرب  اپ  اروشاع  زور  ارچ 

خساپ

دندیشوپ و یم  رخاف  ياه  سابل  يزور  نینچ  رد  دوب . یلم  یمسر و  دیع  ياهزور  زا  برع  تیلهاج  خیرات  رد  اروشاع  دیراد  عالطا  ًامتح 
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رد دـش . خـسن  زور  نیا  هزور  ناضمر ,  ءهزور  عیرـشتاب  مالـسا  رد  اما  دـنتفرگ , یم  هزور  ار  زور  نیا  دـندرک و  یم  باـضخ  یناـغارچ و 
ماّیا نیرت  گرزب  زا  زور  نیا  رد  شناراـی  نادـنزرف و  نیـسح 7و  ماما  تداهـش  زادگ  ناج  هثداح  رطاخ  هب  اروشاع  زور  یعیـش ,  گنهرف 

نآ دنتسیرگ و  یم  یلع 7 نب  نیـسح  رب  دـندرک و  یم  اپرب  ازع  سلجم  زور  نیا  رد  هعیـش  ناماما  دـیآ . یم  باسح  هب  متاـم  يراوگوس و 
بادآ هلمج  زا  ( 1 .) دنتـشاد یم  هدنز  ار  زور  نیا  دای  راک  نیا  اب  دندومن . یم  رما  قیوشت و  وا  ترایز  هب  دندرک و  یم  ترایز  ار  ترـضح 

هناخ يارب  ندیماشاین ,  ندروخن و  يزیچ  رهظ  ات  هیرگ ,  يراوگوس و  هب  نتخادرپ  نتفرن ,  راک  لابند  اه , تّذل  كرت  زور : نیا  یبابحتـسا 
زا ندـش ,  هنهرباـپ  صوصخرد  میراد  عـالطا  هک  ییاـج  اـت  ( 2  .) تـسا نـتفرگ  دوـخ  هـب  ار  ازع  ناـبحاص  تلاـح  ندرکن و  هریخذ  يزیچ 
راک ًاقافتا  دنا . هدرک  مسر  هللادبعابا 7 ناقشاع  ناّبحم و  هک  تسا  یفرع  تنس  کی  ًارهاظو  هدیسرن  يروتـسد  شراهطا 7 نادناخ  6و  ربمایپ
یب ندب  اب  راوگرزب  نآ  باکر  نادیهش  هللادبعابا 7و  ترـضح  زور  نیا  رد  نوچ  هک  انعم  نیا  هب  دشاب . ریاعـش  زا  دناوت  یم  تسا و  یبوخ 

نوریب اه  همیخ  زا  هنهرب  ياپ  اب  اـه  همیخ  ندز  شتآ  زا  دـعب  اـه  هچب  اـه و  نز  دـنداتفا و  ـالبرک  هدـیفت  كاـخ  يور  كاـچ  كاـچ  رس و 
یم ساسحا  امـش  رانک  رد  ار  دوخ  مینوزحم و  امـش  نزحرد  ام  دنیوگب : هللا  لآ  هب  ات  دنوش  یم  هنهرب  اپ  زور  نیا  رد  مه  نایعیـش  دندیود ,

یقروا پـ . ) دنتـشاد اور  ار  یملظ  نینچ  وا  ءهداوناـخ  اـب  6 ربمایپ نانیـشناجو  رـشب  ققح  نیغورد  نایع  رد  دـنیوگب : نارگید  هب  ًانمـض  مینک . 
ج 1 ص 394 هعیشلا ,  لئاسو  یلماع ,  رح  خیش  یقروا 2. پـ  . ) صیخلت اب   277 ص 276 ـ اروشاع , گنهرف  زا  تشادرب  یثّدحم ,  داوج  .1

؟ دومن يرادازع  اروشاع  زا  دعب  دیابن  رگم  دوش ؟ یم  يرادازع  مّرحم  هام  لّوا  بش  هد  ارچ 

شسرپ

؟ دومن يرادازع  اروشاع  زا  دعب  دیابن  رگم  دوش ؟ یم  يرادازع  مّرحم  هام  لّوا  بش  هد  ارچ 

خساپ

هاپـس نآ  زا  دعب  دندز . دراودـش و  البرک  دراو  يرجه  لاس 61 مّرحم  مود  زور  نیـسح 7 ماما  ناوراک  دنا : هتـشون  ناخّروم  هک  يروط  نآ 
راوـگرزب و نآ  اروشاـع )  ) زور مـهد  زورو  هدرک  لـماک  هرـصاحم  ار  ماما 7 ناوراـک  اـعوسات )  ) مهن زور  دـش و  دراو  جـیردت  هب  ناـیفوک 

مرحم لّوا  زا  ترضح  ناوریپ  تسا  هدش  زاغآ  مرحم  لوا  ءههد  زا  ترضح  يراتفرگ  لصا  نوچ  نیاربانب  دندناسر . تداهش  هب  ار  شنارای 
زا ص 46 تشادارب  اروشاع , گنهرف  یثدحم ,  داوج  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دننک یم  يرادازع 

؟  تسیچ دنهد  یم  تکرح  ینز  هنیس  ینزریجنز و  ءهتسد  يولج  رد  هک  تمالع  ءهفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ دنهد  یم  تکرح  ینز  هنیس  ینزریجنز و  ءهتسد  يولج  رد  هک  تمالع  ءهفسلف 

خساپ

ره هک  تسا  یصاخ  تمالع  ملع و  مان  رازبا  نیا  تسا .  نیسح 7 ماما  ترضح  يرادازع  لیاسو  رازبا و  زا  تسا و  هناشن  يانعم  هب  تمالع 
زا ( 1  : ) تسا یقارع  ياه  برع  نارادازع  ياهراعش  زا  دزاس . یم  زیامتمرگید  ياه  هتسد  زا  ار  نآ  هک  دراد  دوخ  يارب  يا  هتـسد  تأیه و 
رب هک  البرک  نینوخ  مچرپ  میراذـگ  یمن  ام  دـنیوگب : دـنهاوخ  یم  ملع  تمالع و  لمح  اـب  اـه  تأـیه  دوش  یم  هدـیمهف  اهراعـش  عون  نیا 
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تیار يور  تیاه  تسد  تسشن  نوخ  رد  ملع ,  رادرس  هچرگ  . [ ددرگ لامیاپ  دتفیب و  نیمز  هب  هدوب ,  سابعلا  لضفلا  یبا  ترضح  ناتـسد 
 . يدایز هّللازیزع  یقروا 2. پـ  ) 321 ص 319 ـ اروشاع , گنهرف  یثدحم ,  داوج  یقروا 1. پـ ( ) 2  ) تسا هدنام 

؟  تسا بوخ  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  ياه  هتسد  رد  زمرق  مچرپ  ندروآ  ایآ 

شسرپ

؟  تسا بوخ  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  ياه  هتسد  رد  زمرق  مچرپ  ندروآ  ایآ 

خساپ

دوب لضفلاوبا 7  ترضح  نیسحرادملع 7 تسد  رد  هک  تسا  البرک  نینوخ  مچرپ  ءهناشن  ینز  هنیس  ياه  هتـسد  رد  زمرق  مچرپ  زا  هدافتـسا 
هیآ  22  ) جح یقروا 1. پـ (. ) 1  . ) شزرا اب  تسا و  بوخ  , دشاب یمالسا  ریاعش  ءزج  هک  يزیچ  ره  تسا  نشور  تسا .  یمالسا  ریاعـش  زا  و 

32

رظن رد  نآ  زا  هملک  کی  دننکیم و  زاب  ار  نآرق  یضعب  ماهدینش  درک ؟ باختنا  یمان  يرگید  زیچ  ره  ای  ناکم و  ای  هّچب  يارب  ناوتیم  یقیرط  هچ  زا 
. دیهد حیضوت  تسا !؟ حیحص  بلطم  نیا  ایآ  درادن . دوجو  یمان  ًالصا  هحفص  نآ  رد  هک  نیا  اب  دنیامنیم ، باختنا  ار  هّچب  مان  هتفرگ و 

شسرپ

زا هملک  کی  دننکیم و  زاب  ار  نآرق  یـضعب  ماهدینـش  درک ؟ باختنا  یمان  يرگید  زیچ  ره  ای  ناکم و  ای  هّچب  يارب  ناوتیم  یقیرط  هچ  زا 
!؟ تسا حیحـص  بلطم  نیا  ایآ  درادـن . دوجو  یمان  ًالـصا  هحفـص  نآ  رد  هک  نیا  اـب  دـنیامنیم ، باـختنا  ار  هّچب  ماـن  هتفرگ و  رظن  رد  نآ 

. دیهد حیضوت 

خساپ

دنزرف : " دومرف (ص ) ادخ لوسر  دنیامن . باختنا  شیارب  کین  مسا  هک  تسا  نیا  دراد ، ردام  ردـپ و  ندرگ  رب  دـنزرف  هک  یقوقح  هلمج  زا 
: تسا هدما  نآرق  رد  ( 1" .) دیـسر غولب  هب  یتقو  جاودزا  نتـشون ؛ ندناوخ و  میلعت  کین ؛ مسا  باختنا  دراد : دوخ  دـلاو  ندرگ  رب  قح  هس 
ناملسم و ام  همه  نوچ  ( 2" .) مینکیم ادـص  ناشیاوشیپ  ربهر و  مان  هب  ار  ياهفیاط  هورگ و  ره  تمایق  رد  مهماماب ؛ سانا  ّلک  اوعدـن  موی  "

بلاـطیبا و نب  یلع  (ع ) رهطا يارهز  (ص ) ادـخ لوسر  یماـسا  تسا  رتهب  میتـسه ، (ع ) راـهطا همئا  یلع و  هعیـش  و  (ص ) ادـخ لوسر  وریپ 
قیرط دـنچ  زا  دوشن . هدنمرـش  (ص ) هَّللا لوسر  تّما  شیپ  دـنزرف  تمایق  يادرف  ات  مییاـمن  باـختنا  نادـنزرف  يارب  ار  وا  موصعم  نادـنزرف 
یمان دنتـسه ، (ع ) تیبلا لها  هب  دـنمهقالع  نّیدـتم و  نمؤم و  هک  هداوناخ  ياضعا  رداـم و  ردـپ و  - 1 دـیزگرب : یمان  اههچب  يارب  ناوتیم 
ثیدح ص 8 ، ج 71 ، راحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  . 1 اهتشون : یپ  فراعم . ناملعم  نویناحور و  لثم  ناگرزب  اـب  تروشم  - 2 دننیزگرب .

هیآ 71. ( 17  ) ءارسا . 2 ثارتلا . ءایحا  تاراشتنا  توریب ، پاچ  ، 82

همادا شیوخ  راک  هب  جوز  ياه  هسطعرد  دیشک و  راک  زا  تسد  دیاب  درف  ياه  هسطع  رد  دنیوگ  یم  دنراد و  داقتعا  ندرک  هسطع  هب  دارفا  زا  یـضعب 
؟ دراد دوجو  هراب  نیا  رد  يددعتم  ثیداحا  هنوگچ  تسین ,  تسرد  رگا  تسا ؟  تسرد  يزیچ  نینچ  ایآ  داد !
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شسرپ

راک هب  جوز  ياه  هسطعرد  دیـشک و  راک  زا  تسد  دـیاب  درف  ياه  هسطع  رد  دـنیوگ  یم  دـنراد و  داـقتعا  ندرک  هسطع  هب  دارفا  زا  یـضعب 
؟ دراد دوجو  هراب  نیا  رد  يددعتم  ثیداحا  هنوگچ  تسین ,  تسرد  رگا  تسا ؟  تسرد  يزیچ  نینچ  ایآ  داد ! همادا  شیوخ 

خساپ

يدنب عمج  زا  هک  دـنا  هدومرف  یتانایب  تبـسانم  نیا  هب  ناموصعم :  تارـضح  هک  دراد  دوجو  مان  هب  یباب  ( 1) راونالاراحب فیرش  باتک  رد 
ّرـش زا  ار  وا  دنوادخ  هک  دیوگب  ادـخ  دـمح  دونـشب , ار  نآ  یـسکرگا  زین  تسا .  یتمالـس  ءهناشن  هسطع  دـیآ  یم  تسد  هب  ناشیا  نانخس 

هـسطع باب  رد  تایاور  تسد  نیا  زا  لاح  ره  رد  ( 3 : .) دیوگ یم  رونعی  نیدلادبع  ( 2  .) دومرف یلع 7 ماما  دراد . نوصم  تافآ  يراـمیب و 
, دورب تساوخ  یم  ییاج  هب  رگا  دنک و  ربص  دـیاب  دـنزب , هسطع  کی  یـسک  رگا  تسا  هدـش  عیاش  مدرم  دزن  رد  هک  نیا  اما  تسا ,  ناوارف 
رب يا  هدئاف  هک  تسا  ماوع  نهذ  ءهتخادرپ  هتخاس و  یتاداقتعا  نینچ  دنک . ادـیپ  داقتعا  یتافارخ  نینچ  هب  دـیابن  ناسنا  دورب , ریخأت  اب  یمک 

يارب زادنین و  ریخأت  تراک  رد  یـسرب  يراک  هب  یتساوخ  دـمآ و  يا  هسطع  رگا  هک  تسا  تیاکح   : موصعم لوق  زا  دوش . یمن  بترتم  نآ 
. دوش هعجارم  هارمه  ءهوزج  هب  رت  شیب  تاعالطا  هب  یبای  تسد  يارب  نکب .  هلجع  راک  ماجنا  رد  عقاوم ,  نیا  ردربص  طلغ  مسر  اـب  هلباـقم 

 . نامه یقروا 3. پـ  . ) نامه یقروا 2. پـ  . ) توریب ج 73 ص 51 چ  راونالاراحب , یقروا 1. (پـ

؟ دوش یمن  رازگرب  دجاسم  رد  ناناملسم  جاودزا  مسارم  ارچ  دننک . یم  رازگرب  ینید  نکاما  رد  ار  دوخ  يازع  یسورع و  مسارم  نایدا  رتشیب 

شسرپ

یمن رازگرب  دـجاسم  رد  ناناملـسم  جاودزا  مسارم  ارچ  دـننک . یم  رازگرب  ینید  نکاـما  رد  ار  دوخ  يازع  یـسورع و  مسارم  ناـیدا  رتشیب 
؟ دوش

خساپ

مالسا دننک . یم  رازگرب  اسیلکرد  ار  دوخ  يازع  جاودزا و  مسارم  نایحیسم  ًالثم  دراد , دوجو  یـصاخ  ننـس  بادآ و  نییآ ,  نید و  ره  رد 
یعرش بحتسم  کی  ناونع  هب  دجسم , رد  جاودزا  مسارم  يرازگرب  هعیش ,  ياهقف  دزن  جاودزا ,  دروم  رد  دراد . یصاخ  ننـس  بادآ و  زین 

نیا يرازگرب  رگا  رگید  فرط  زا  درادـن . دوجو  نآ  عنمر  بمه  یلیلد  درادـن . یتـیبولطم  دجـسم  رد  جاودزا  دـقع  مسارم  تسین و  تباـث 
هتشاد تافانم  دجسم  تلزنم  نأش و  اب  هک  دشاب  يروما  اب  هارمه  ای  نارازگزامن و  تمحازم  ثعاب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دجاسم  رد  مسارم 

ناحجر یلو  تسا ,  هتفرگ  تروص  دجـسم  رد  اـه  جاودزا  یخرب  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  ( 1  .) تسین زیاج  دجـسم  رد  نآ  يرازگرب  دشاب ,
اب ار  نآ  صوصخ  نیا  رد  میهاوـخب  هک  تسا  نآ  زا  رت  عـیفر  دجـسم  يوـنعم  هاـگیاج  تسین و  تاـبثا  لـباق  دجـسم  رد  لـمع  نیا  یعرش 

تروص هب  هک  تسا  قشاع  ِنانمؤم  تدـحو  لحم  ادـخ و  تداـبع  هاـگیاج  دجـسم  میهد .  رارق  هسیاـقم  دروم  ناـیداریاس  یبهذـم  نکاـما 
جوارد نآ  رد  شیوخ  ءهناصلاخ  تدابع  ماجنا  اب  ناسنا  هک  تسا  یناکم  دجـسم  دـننک . یم  زاین  زار و  شیوخ  يادـخ  اب  دـحتمو  لدـمه 

ج 1 ص 338 دجسم , يامیس  راهبون , میحر  یقروا 1. پـ . ) دریگ یم  رارق  یلاعت  قح  هب  برقت 

؟  تسا هنوگچ  راک  نیا  دناسر . یم  کمک  اه  نیا  هب  هام  ره  مردپ  دننک . یم  یگدنز  ریقف  دنچ  ام  یگیاسمه  رد 
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شسرپ

؟  تسا هنوگچ  راک  نیا  دناسر . یم  کمک  اه  نیا  هب  هام  ره  مردپ  دننک . یم  یگدنز  ریقف  دنچ  ام  یگیاسمه  رد 

خساپ

رد تسا و  قالخا  مراکمزا  تیمها و  اب  هداـعلا  قوف  شزرا و  اـب  رایـسب  راـک  ناـگیاسمه  هب  یگدیـسر  هقدـص و  نداد  یکین و  ناـسحا و 
زا ًاـصوصخم  رگید  ياـج  رد  نآرق  ( 1 :.) دـیامرف یم  نآرق  تسا .  دـنوادخ  بوبحم  راکوکین  تسا .  هدـش  دـیکأت  نآ  رب  مالـسا  تعیرش 

لوسر ( 3 : .) دـیامرف یم  یلع 7 ماـما  هک  دراد  تـیمها  يردـق  هـب  مالـسا  رد  هیاـسمه  قـح  ( 2  : .) تسا هتفگ  نخـس  هیاـسمه  هـب  ناـسحا 
هقدـص و ناسحا و  باوث  تاکرب و  راثآ و  هب  هجوت  اـب  ( 6 : .) دومرف قداص 7 ماما  ( 5 : .) دومرف رگید  ياج  رد  ترـضح  ( 4 : .) دومرف 6 ادخ
ایند و ياه  تمعن  تکرب و  ریخ و  ناشیا  هب  دـنوادخ  دـهد . یم  ماجنا  يا  هدیدنـسپ  بوخ و  رایـسب  راک  امـش  ردـپ  هیاـسمه  قح  تیاـعر 

یقروا پـ  ) ج 3 ص 381 هنومن ,  ریسفت  یقروا 3. پـ  ) ءهیآ 36  4  ) ءاسن یقروا 2. پـ  ) ءهیآ 195  2  ) هرقب یقروا 1. پـ . ) دیامرف تیانع  ار  ترخآ 
 . نامه یقروا 6. پـ  . ) هیاسمه هدام ء : ج 10 ص 518  فیراعم ,  فراعم و  یتشد ,  ینیسح  یفطصم  یقروا 5. پـ  . ) نامه .4

مان هب  ار  رفن  کی  راّضح  نیب  زا  دننک و  یم  تسر  مساق 7 ترضح  ءهلجح  یناوخ ,  هیثرم  سلاجم  رد  نایعیش  یضعب  هک  تسا  موسرم  مرحم  مایا  رد 
؟  تسا حیحص  هعیش  رظن  زا  بلطم  نیا  ایآ  دنزادرپ . یم  اعدو  زاین  رذن و  هب  هدناشن و  هلجح  رانک  هدناشوپ و  سابل  هلجح  سورع 

شسرپ

کی راّضح  نیب  زا  دـننک و  یم  تسر  مساق 7 ترضح  ءهلجح  یناوخ ,  هیثرم  سلاجم  رد  نایعیـش  یـضعب  هک  تسا  موسرم  مرحم  مایا  رد 
حیحـص هعیـش  رظن  زا  بلطم  نیا  ایآ  دنزادرپ . یم  اعدو  زاین  رذـن و  هب  هدـناشن و  هلجح  رانک  هدـناشوپ و  سابل  هلجح  سورع  مان  هب  ار  رفن 

؟  تسا

خساپ

ءهیـضق تسا .  رایـسب  هدروآرد  دوخ  زا  ياـه  هقیلـس  یقوذ و  لاـمعا  دروخ و  یم  مشچ  هب  یناوارف  ياـهطیرفت  طارفا و  ناناملـسم  نیب  رد 
ضرف رب  تسا .  هدـشن  حرطم  روهـشم  فورعم و  ياه  لتقم  یخیرات و  بتک  رد  تسا و  لیلد  كردـم و  نودـب  مساق 7 ترضح  يداماد 
مـسارم رد  نآ  ندرک  حرطم  دشاب , هتـشاد  يدزمانای  هدـش  حرطم  ناشیوخ  نیب  مساق  ترـضح  ندـش  داماد  زا  یفرح  البرک  ءهعقاو  زا  لبق 

دارفا هـک  تـسا  ییاـهراک  زا  نـیا  دراد !؟ اـنعم  هـچ  ندرکاـعد  رذــن و  ندــناشن و  نآ  راـنک  سورع  ندرک و  تـسرد  هـلجح  يرادازع و 
دننک و یم  يوریپ  دـیلقت و  مه  نارگید  دـننک و  یم  ارجا  دوخء  هقیلـس  قوذ و  اب  ار  اه  نآ  دـعب  دـننارورپ و  یم  دوخ  نهذ  رد  یتاموهوم 

يرایـسب ندش  نوهوم  ثعاب  درادرب و  رد  ییوس  تاعبت  راثآ و  هاگآدوخان  هک  دنک  یم  روهظ  زورب و  هعماج  رد  مسر  تروص  هب  مک  مک 
 : تسا هتشون  لامآلا  یهتنم  رد  یمق  سابع  حیش  موحرم  فورعم  ثّدحم  دنادرگ . یم  کبس  نارگید  دزن  ار  هعیش  دوشیم و  هّقح  دیاقع  زا 
 . تسا هدیـسرن  رظن  هب  ربتعم  ياهباتک  رد  اریز  درادن , تّحص  نیـسح 7 ماما  رتخد  همطاف  هب  وا  جیوزتو  البرک  رد  مساق 7 ترضح  يداماد 
هک يربتعم  ياه  باتک  مامت  ياضتقم  هب  هک  دنک  یم  لقن  ناجرم  ولؤلب و  اتک  رد  هر )   ) يرون نیسح  ازریم  جاح  موحرمدوخ  داتسا  زا  يو 

ادیپ دشاب , نسحلا  نب  مساق  يارب  جیوزت  لباق  هک  يرتخد  7 ءادهشلادیس ترضح  يارب  ناوت  یمن  تسه ,  باسنا  خیرات و  ثیدح و  نفرد 
ج 1 ص 380 لامآلا ,  یهتنم  یقروا 1. پـ . ) دندش دیهش  زور  کی  رد  یگمه  نوچ  دوبن , جاودزا  يارب  تصرف  اروشاع  زور  ( 1 .) درک
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؟  تسا مادک  نآ  یمالسا  هجو  تسیچ ؟  دنشک  یم  شود  رب  مّرحم  رد  هک  ییاه  ملع  ندومن  دنلب  ءهفسلف   1

شسرپ

؟  تسا مادک  نآ  یمالسا  هجو  تسیچ ؟  دنشک  یم  شود  رب  مّرحم  رد  هک  ییاه  ملع  ندومن  دنلب  ءهفسلف   1

خساپ

سلاجم و يرازگرب  هب  هثداح ,  نایتشادـگرزب  تسا .  البرک  نینوخ  رابمغ و  ءهثداح  تشاذـگرزب  دروخ , یم  مشچ  هب  تاـیاور  رد  هچنآ 
اب هارمه  رادازع  ياـهتأیه  تکرح  دوش . یم  ققحم  يرادازع  ياـه  هورگ  تأـیه و  نتخادـنا  هار  هایـس و  مچرپ  بصن  ندرک و  شوپ  هاـیس 

یگدامآ و مالعا  نیـسح 7و  ماما  ءهدـیا  تکرح و  زا  تیامح  نالعا  ینز ,  ریجنز  ینز و  هنیـس  اه و  هچوک  اه و  ناـبایخ  رد  مَلَع  مچرپ و 
 . تسا هدش  نادیهـش  رالاس  هب  تبـسن  يرادازع  هحون و  ندرک و  هیگ  رب  ناوارفدیکأت  تایاور  رد  تسا .  البرک  نادیهـش  هار  زا  يرادفرط 
هب يراوگوس  يرادازع و  قیداصم  زا  دـیدرت  نودـب  هک  هدـش  دراو  يرادازع  رد  يراگنا ,  لهـس  رثا  رب  تاداع  زا  یخرب  نامز  رورماب  هتبلا 

ینز و همق  اه و  گنهآ  يارجا  یقیـسوم و  لئاسو  زا  ندرک  هدافتـسا  دـننام  دوش , یم  بوسحم  نآ  ياـه  تفآ  زا  هکلب  دـیآ , یمن  راـمش 
داوس و یب  دارفا  ءهلیـسو  هب  يادازع  سلاجم  نتفرگرایتخا  رد  نوهوم و  بلاـطم  اهرعـش و  ندـناوخ  ًاـنایحا  زیمآّولغ و  ياهرعـش  ندـناوخ 
هک ییاهزیچ  هلمج  زا  دـنزادرپ . یم  فدـه  یب  حور و  یب  ياه  یحادـمو  رهاوظ  هب  سلاـجم ,  ياوتحم  هب  نتخادرپ  ياـج  هب  هک  یناـسک 

(1 .) دـش لئاق  یطابترا  يرادازع  نآ و  نیب  ناوت  یمن  نوچ  تسا ,  نیگنـس  مَلَع  ندرکدـنلب  درک , روصت  نآ  يارب  ییالقع  هجو  ناـت  یمن 
 . يرادازع تاهبش  هب  خساپ  اروشاع ; گنهرف  ادخهد ; ءهمان  تغل  زا  هدافتسا  اب  یقروا 1. (پـ

. دنک تفایرد  دندروآ , وا  دزن  هچره  دنک و  سولج  کیربت  يارب  ار  زورون  درک : داهنشیپ  7 رفعج نب  بسوم  هب  روصنم  هدرک :  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 
؟ دنا هتشاد  یکولس  هچ  ناماما  مالسا و  تسا ؟  هدوهیبزورون  ایآ  لاح  دومرف . : يو 

شسرپ

, دندروآ وا  دزن  هچره  دنک و  سولج  کیربت  يارب  ار  زورون  درک : داهنـشیپ  7 رفعج نب  بسوم  هب  روصنم  هدرک :  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
؟ دنا هتشاد  یکولس  هچ  ناماما  مالسا و  تسا ؟  هدوهیبزورون  ایآ  لاح  دومرف . : يو  دنک . تفایرد 

خساپ

هک هدش  دراوزورون  دـییأت  رب  قداص 7 ماما  زا  سینخ  نب  یّلعم  تایاور  هتـسد  کـی  تسا .  هدـش  دراو  تاـیاور  هتـسد  ود  زورون  ءهراـبرد 
دننام رگید  ءهتسد  ( 1 .) دراد ندرک  وبـشوخ  وفیظن  ياه  سابل  ندیـشوپ  ندرک و  لسغ  دـیع و  زور  رد  نتفرگ  هزور  بابحتـسا  رب  تلـالد 

ءهرابرد ( 2  .) تسا هدادنرارق  دیع  ار  نآ  مالسا  هک  تسا  يدیع  ندرک  هدنز  میرحت  رب  تلالد  هک  تسا  7 رفعج نب  یسوم  ترضح  تیاور 
ترـضح تیاور  دیامرف : یم  ثیدـح  نیا  لیذ  رد  یـسلجم  ءهمالع  تسا .  توافتم  ناصـصختم ,  تایرظن  هتـسد ,  ود  نیا  نیب  عمج  هجو 

نیا رد  دـنا : هتفگ  یخرب  ( 3  .) تسا باحـصا  نیب  روهـشم  رت و  يوق  شدنـس  تایاور  نوچ  مینک ,  هیقت  رب  لمح  دیاب  ار  رفعج  نب  یـسوم 
زا هتـسد  ود  ره  ًایناث  درادنانعم . هیقت  دریذپب , ار  اه  هیده  اه و  هفحت  دنک و  سولج  دـهاوخ  یم  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  روصنم  هک  دروم 

ار تایاور  اهقف  زا  یـضعب  هک  نیا  تسین .  دامتعا  لباق  مادک  چـیه  تیاور و  نیا  مه  سینخ و  نب  یّلعم  تیاور  مه  دـنا . فیعـض  تایاور 
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سابل و ندرک  وبشوخ  ندیشوپ و  هزیکاپ  سابل  ندرک و  لسغ  نتفرگ و  هزور  اریز  تسا ,  ننُـس  ءّهلدا  رد  حماست  باب  زا  دنا , هداد  حیجرت 
نآ درک و  هیکت  فیعض  لیلد  هب  ناوت  یم  تابحتـسم  رد  هک  نیا  تهج  هب  تایاور و  نیمه  دوجو  تهج  هب  تسا ,  جح  ار  زورون  رد  ندب 
هک يدیع  ندرک  هدنز  یفرط  زا  ( 4 .) دشاب هتشاد  ینئمطم  نقتم و  لیلد  تسین  مزال  یبحتسم  ياهراک  ینعی  تسناد ;  بابحتسا  دنتـسم  ار 
اذل تسا .  مارح  مالسا  رد  هک  تسا  تعدب  عیرشت و  هدرکن ,  دییأت  ار  نآ  هدوب ,  رافک  تاعرتخم  زا  نوچ  هدادن و  رارق  دیع  ار  نآ  مالـسا 

هقطنم مدرم  نوچ  یلو  تسا ,  تسردامش  شیامرف  تفگ :  ماما  هب  روصنم  یتقو  یلو  هتشاد ,  ابا  نآ  تشادگرزب  زا  رفعج  نب  یسوم  ماما 
 , تسا دیفم  سولج  رکـشل , ءهرادا  تسایـس و  يارب  دنیآ , یم  رادـید  هب  شترا  ناهدـنامرف  نازابرـس و  دنرامـش و  یم  مرتحم  ار  زور  نیا 

لیبق زا  یبوخ  ياه  یگژیو  ياراد  هک  یّلم  دـیع  کـی  ناونع  هب  زورون  تشادـگرزب  هک :  نیا  هجیتن  دومرف . سولج  درک و  لوبق  ترـضح 
تبرق دصق  بوخ  ياهراک  رد  یـسک  رگا  تسا .  بوخ  تسا ,  نایانـشآ  ناتـسود و  دـیدزاب  دـیدو و  ماحرا  ءهلـص  یگزیکاپ و  تفاظن و 
یقروا پـ  . ) میرادن يربتعم  لیلد  نوچ  تسین ,  لوبق  لباق  مینادب ,  یمالسا  دیع  ار  زورون  دیع  هک  نیااما  دراد . یمیطع  باوث  دشاب , هتشاد 

 . یقرواپ ص 100  نامه ,  یقروا 4. پـ  . ) نامه یقروا 3. پـ  ) ص 100 نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ج 59 ص 101 راونالاراحب , .1

؟ تسیچ اهیرادازع  رد  ینز  هنیس  هفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ اهیرادازع  رد  ینز  هنیس  هفسلف 

خساپ

یتنـس مسارم  زا  ینز  هنیـس  دریگیم . یتروص  ینز  هنیـس  (ع ) ءادهـشلا دیـس  تبیـصم  هودـنا  مغ و  رد  تکرـش  یهلا و  رئاعـش  میظعت  يارب 
. تسا هارمه  ندز  هنیس  رس و  رب  یصاخ  گنهج  اب  یناوخ و  هحون  اب  هارمه  هک  تسا  مولظم  همئا  رگید  و  (ع ) ءادهشلا دیـس  يارب  يرادازع 
تفای و هعسوت  هیوفص  نارود  رد  رما  نیا  تسا . هدمآ  رد  دوجوم  تروص  هب  اهدعب  هتـشاد و  جاور  اهبرع  نایمرد  هژیو  هب  تنـس  نیا  لصا 

ص 237. اروشاع ، گنهرف  یثدحم ، داوج   - 1 اهتشونیپ : ( 1 .) درک ادیپ  جاور  رتشیب  هیراجاق  رصع  رد 

؟ دننز یمن  ریجنز  املع  ارچ  تسا ,  تنس  کی  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  مسارم  رگا 

شسرپ

؟ دننز یمن  ریجنز  املع  ارچ  تسا ,  تنس  کی  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  مسارم  رگا 

خساپ

ترـضح يرادازع  ییاـپرب  يارب  اـیاکت , دـجاسم و  ندرک  شوـپ  هایـس  هایـس و  ساـبل  ندیـشوپ  یناوـخ ,  هـیزعت  ینز ,  ریجنز  ینز ,  هـنیس 
ءهعسوت اروشاع و  فده  موادت  رد  نوچ  نارگمتـسرگید  سابع و  ینب  هیما و  ینب  متـس  ملظ و  زا  رفنت  زاربا  و  ناماما :  ریاس  ادهـشلادیس و 

تابرق لضفا  ریاعش و  میظعت  قیداصم ,  زا  تسا و  بحتـسم  جحار و  یلمع  دراد , یمهم  شقن  نیسحلا 7 هّللادبعابا  تضهن  مایق و  ءهفسلف 
تیآ  620 ج 1 ص 619 ـ لئاسملا ,  عماج  ینارکنل ,  لـضاف  هّللا  تیآ  یقروا 1. پـ  ) لها نابحم  نادـنمتدارا و  ءهمه  تسا  مزـال  تسا )(. 

زا تیبلا :  ص 453  دیدج , تائاتفتـسا  يزیربت ,  داوج  خیـش  جاح  هّللا  تیآ  ص 157  دیدج , تائاتفتـسا  هعومجم  يزاریـش ,  مراکم  هّللا 
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تمه دوخ  زا  نانآ ,  دالیم  ماگنه  رد  رورـس  نشج و  سلاجم  ییاپ  رب  و  يراوگوس ,  مایا  رد  ازع  هماقا  رد  نانآ  ریغ  نادنمـشناد و  املع و 
یم اـه  ناـسنا  ناـج  نورد  قمع و  رد  تاداـقتعا  ندـناود  هشیر  یهلا و  ماـکحا  نید و  ءهماـقا  بجوم  روما  نیا  میظعت  اریز  دـنهد , ناـشن 

. ددرگ

تجاح ات  دننک  یم  رذن  دنسوب و  یم  ار  اه  ملع  نیا  ناریا  ياهرهش  مدرم  رثکا  تسیچ ؟ (ع ) نیـسح ماما  يرادازع  مسارم  رد  اه  ملع  لمح  هفـسلف 
؟ تسا هانگ  بجوم  اقتعا د  مدع  تسا و  حیحص  داقتعا  نیا  ایآ  دوش . هدروآرب  ناشیاه 

شسرپ

ات دننک  یم  رذن  دنسوب و  یم  ار  اه  ملع  نیا  ناریا  ياهرهش  مدرم  رثکا  تسیچ ؟ (ع ) نیـسح ماما  يرادازع  مسارم  رد  اه  ملع  لمح  هفـسلف 
؟ تسا هانگ  بجوم  اقتعا د  مدع  تسا و  حیحص  داقتعا  نیا  ایآ  دوش . هدروآرب  ناشیاه  تجاح 

خساپ

دیاش تسا . (ع ) نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  يرادازع  تمالع  هناـشن و  هک  دوش  یم  هتفگ  یلیاـسو  اـی  لـتک  اـی  مچرپ  هب  تمـالع  اـی  ملع 
هماداار (ع ) نیسح هار  میرادیمرب و  ار  مچرپ  نآ  ام  داتفا ، نیمز  هب  البرک  رد  نیـسح  ماما  مچرپ  نوچ  هک  دشاب  نیا  يانعم  هب  ملع  نتـشادرب 

مسر و هار  زا  تیعبت  راک  نیا  زا  تیب  لها  ناقـشاع  فده  دراد و  کیلوبمـس  ۀـبنج  نآ  هب  مارتحا  ندیـسوب و  ای  ملع  نتـشادرب  میهد ؟ یم 
هدمآ تیاور  رد  نوچ  دنهد ، یم  ماجنا  (ع ) نیسح نارادازع  يارب  دننک ، یم  هک  یتاربم  تاریخ و  رذن و  تسا و  (ع ) نیسح ریسم  ندومیپ 

تکرب وا  هب  ترخآ  ایند و  رد  ربارب  داتفه  دـنوادخ  دـنک ، جرخ  يرانید  مهرد و  دـنک و  قافنا  نیـسح  ماما  يرادازع  يارب  سک  ره  تسا :
، وا يارب  يرادازع  دیهـش و  يارب  ۀـیرگ  تسا . اـه  یبوخ  ۀـمه  هب  قشع  (ع ) نیـسح هب  قشع  ( 1 .) دوش یم  هدـیزرمآ  شناهانگ  دـهد و  یم 
ام یگدنز  نهذ و  رد  (ع ) نیسح مارم  دای و  مان و  ندش  هدنز  (ع ) نیسح ماما  يرادازع  زا  فده  هتبلا  تسا . وا  اب  ندش  ادصمه  گنرمه و 

دیابن دنام . بیـصن  یب  فادها  زا  دوب و  هرهب  یب  نآ  جیاتن  راثآ و  زا  دیابن  يرادازع  رد  تسا . يرادازع  فادـها  زا  وا  هار  ندومیپ  تسا و 
رارق هاگودرا  کی  رد  (ع ) نیسح اب  هک  دنک  ساسحا  دیاب  (ع ) نیـسح ماما  رادازع  هکلب  دشاب ، هتـشاد  یلکـش  يداع و  ۀبنج  طقف  يرادازع 
دیاب دنک ، یم  رذن  رگا  درک . يرود  اه  طیرفت  طارفا و  تافارخ و  زا  دیاب  يرادازع  رد  دـنز . یم  مدـق  وا  باکر  رد  دـنک  ساسحا  دراد و 

تسین حیحص  ملع  يارب  ندرک  رذن  دوش . فرصم  حیحص  هار  رد  دیاب  دنک ، یم  جرخ  یلوپ  رگا  دشاب و  یعرش  یهقف و  حیحـص  ساسارب 
 : اه تشون  یپ  دوش . یمن  بوسحم  هانگ  اه  نیا  هب  داقتعا  مدع  تسا و  ادخ  تسد  هب  تاجاح  ندش  اور  درادن و  یلاکشا  نآ  ندیسوب  اما 

. رشع ةدام  نیرحبلا ،  عمجم   - 1

؟ هچ ینعی  ینید  يراد  سومان  سومان و 

شسرپ

؟ هچ ینعی  ینید  يراد  سومان  سومان و 

خساپ

، اناد درم  ریـش ، هاگباوخ  بهار ،  ۀـناخ  زار ، بحاـص  یحو ، نوناـق ، یهلا ، ماـکحا  یناـعم :  هب  تسا . رایـسب  یناـعم  ياراد  سوماـن  ۀـملک 
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رتخد و رهاوخ و  ردام و  لثم  درم  کی  هب  قلعتم  ياه  نز  نز و  تفع . تمـصع ، تلاجخ ، یمانکین ، تّزع ،  وربآ ، گناب ، اـیر ، تساـیس ،
هک تسا  ناسنا  هب  قلعتم  ياه  نز  نز و  يانعم  هب  سوماـن  تسا ، روهـشم  فورعماـم و  فرع  رد  هک  هچنآ  اـما  تسا . هدـمآ  رگید  یناـعم 

ناـنز تبـسن  اـیح  تریغ و  نمؤم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  ینید  يراد  سوماـن  دوش . یم  ناـسنا  يوربآ  ظـفح  ثعاـب  ناـنآ  یکاـپ 
. سومان ۀملک  ادخهد ، ۀمان  تغل  [ 1 [ ] 1 .] دشاب هتشاد  دنواشیوخ 

؟ تسا یمایا  هچ  هیمطاف  مایا 

شسرپ

؟ تسا یمایا  هچ  هیمطاف  مایا 

خساپ

نایم ص .))  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  هام  شـش  ات  زور  لهچ  زا  . ) تسا داضتم  فلتخم و  تایاور  س )  ) ارهز ترـضح  تلحر  خـیرات  ةرابرد 
هب هجوت  اب  زور . جنپ  دون و  يرگید  و  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  زور  جنپ  داتفه و  یکی  تسا : لوبقم  روهـشم و  خیرات  ود  هعیـش ، ياملع 
 ، لّوألا دامج مهدزناپ  اـت  مهدزیـس  ۀـخروم  رد  زور ، جـنپ  داـتفه و  تیاور  هب  اـنب  رفـص ، متـشه  تسیب و  رد  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  تلحر 

مجنپ ات  موس  رد  ترـضح  تداهـش  زور ، جنپ  دون و  تیاور  هب  انب  اما  دنناوخ . یم  لّوا  ۀـیمطاف  ار  مایا  نیا  تسا و  ارهز  ترـضح  تداهش 
. دنناوخ یم  مود  ۀیمطاف  ار  مایا  نیا  تسا و  یناثلا  يدامج 

؟ تسیچ اعوسات  اروشاع و  تاملک  أشنم 

شسرپ

؟ تسیچ اعوسات  اروشاع و  تاملک  أشنم 

خساپ

اب تسا  ربارب  هک  دـش  یم  هتفگ  اروشاع  نیرـشت  لاس  هاـم  نیلوا  مهد  زور  يربع  رد  و  تسا . مهد  هد و  ياـنعم  هب  رـشع  ۀـشیر  زا  اروشاـع 
. تسا مهن  هن و  يانعم  هب  هک  عست  ۀشیر  زا  مه  اعوسات  دنیوگ و  اروشاع  ار  مرحم  زور  نیمهد  تهج  نیمه  هب  و  يرمق . لاس  هام  نیلوا 

؟ دراد لاکشا  نتفگ  هحتاف  ماگنه  رد  دشاب ،  هرفس  يور  وقاچ  رگا  ایآ  دینک ؟ حیرشت  ار  ناگدرم  يارب  نتفرگ  حتاف  ۀقیرط 

شسرپ

؟ دراد لاکشا  نتفگ  هحتاف  ماگنه  رد  دشاب ،  هرفس  يور  وقاچ  رگا  ایآ  دینک ؟ حیرشت  ار  ناگدرم  يارب  نتفرگ  حتاف  ۀقیرط 

خساپ
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. درادن یلاکشا  چیه  هرفس  رس  نآ  ریغ  وقاچ و  ندوب  تسا . لاکشا  الب  یناکم  ره  رد  یلاح و  ره  رد  ناگدرم  يارب  نتفرگ  هحتاف 

دنا و هدیسر  تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  (ع ) نیسح ماما  هک  یلاح  رد  دنشوپ ؟ یم  هایس  سابل  (ع ) نیسح ماما  تداهش  زا  لبق  مرحم و  لوا  زا  ارچ 
؟ دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  ًافطل  دوش ، هدیشوپ  هایس  سابل  دعب  هب  اروشاع  زور  زا  دیاب  لومعم  قبط 

شسرپ

تداهـش هب  اروشاع  زور  رد  (ع ) نیـسح ماما  هک  یلاح  رد  دنـشوپ ؟ یم  هایـس  سابل  (ع ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  لـبق  مرحم و  لوا  زا  ارچ 
؟ دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  ًافطل  دوش ، هدیشوپ  هایس  سابل  دعب  هب  اروشاع  زور  زا  دیاب  لومعم  قبط  دنا و  هدیسر 

خساپ

یم رکـشت  دیـشوک  یم  ناـنآ  تاهبـش  تالکـشم و  عفر  رد  دـیتسه و  نازوـمآ  شناد  ملعم  ریبد و  هک  یلاـعبانج  زا  یمارگ ! زیزع و  ردارب 
يارب يرادازع  رد  ع )  ) تیب لها  نیبحم  دـیاب  ًـالوصا  دـیا  هدرک  حرطم  لاؤس  رد  یلاـعبانج  هک  روط  ناـمه  هار .  نیا  رد  میراودـیما  مینک .

نآ هب  تّبحم  قشع و  یلو  دننک ، عورـش  ار  ترـضح  نآ  يارب  يرادازع  دنـشوپب و  هایـس  متام و  سابل  اروشاع  زور  زا  دعب  نادیهـش  رالاس 
. دننک شوپهایس  ار  اه  هینیـسح  ایاکت و  دجاسم ، دنـشوپب ، هایـس  ياه  سابل  دننک و  هدامآ  ار  دوخ  اروشاع  زا  لبق  هک  هدش  ثعاب  ترـضح 

گنهرف هب  لیدـبت  هک  یتقو  تسا  هدـش  ریگارف  گنهرف  کی  هب  لیدـبت  هکلب  تسین ؛ یلومعم  يرادازع  کی  (ع ) هللادـبعابا يارب  يرادازع 
ندرک شوپ  هایـس  ازع و  سابل  ندیـشوپ  دوخ  هب  دوخ  دزو  یم  ناج  ماشم  هب  مّرحم  میـسن  ات  اذـل  دسانـش ، یمن  ناـکم  ناـمز و  رگید  دـش 

بـسانم ياـه  تصرف  رد  نیـسح  ماـما  يارب  يرادازع  زین  مرحم  ریغ  رد  هتبلا  دوش . یم  عورـش  اـه  هیکت  دـجاسم و  اـه و  ناـبایخ  هچوک و 
ماما فادها  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  (ع ) نیـسح ماما  زا  دعب  ناماما  روتـسد  هب  ًاصوصخم  نید  يایلوا  روتـسد  هب  نایعیـش  دوش ، یم  رازگرب 

رب دیاب  دیامرف : یم  (ع ) نیسح ماما  رب  اه  هناخ  رد  ازع  ییاپرب  ۀنیمز  رد  (ع ) رقاب ماما  دننک . یم  ششوک  شالت و  اروشاع  گنهرف  نیسح و 
مسارم (ع ) نیـسح رب  هلان  هیرگ و  راهظا  اب  دنیرگب .  وا  رب  هک  دیهد  روتـسد  دوخ  ۀناخ  لها  رب  دینک و  هیرگ  يرادازع و  هبدن و  (ع ) نیـسح

نیمه زین  ینیسح  تضهن  یگنادواج  زمر  [ 1 .] دینک تاقالم  ع )  ) نیـسح گوس  رد  تیزعت  هیرگ و  اب  ار  رگید  کی  دینک و  اپ  رب  يرادازع 
نیا اب  اهربنم  نیا  اب  هک  تسا  لاس  دـصراهچ  رازه و  نـآلا  دومرف : هر ) ) ینیمخ ماـما  تسا . هدوب  ریاعـش  میظعت  نتـشادهگن و  هدـنز  اـیحا و 

ندناسر تداهش و  نوخ و  طخ  يایحا  يرادازع ، [ 2 .] دنا هدرک  ظفح  ار  مالسا ) نید   ) اه ینز  هنیس  نیا  اب  اه و  تبیصم  نیا  اب  اه و  هضور 
ۀلعش زا  هتفای  ار  شیوخ  يارآ  لفحم  عمش  هک  دنرون  ۀتفیش  ناگناورپ  ینیسح  نارادازع  تسا . خیرات  شوگ  هب  یلع  لآ  تیمولظم  يادص 

راثآ و تسا و  مهم  اروشاع  گنهرف  ظـفح  رد  يرادازع  شقن  دـنا . ندـش  ادـف  نتخاـب و  ناـج  ةداـمآ  دـنا و  هدیـشوپ  قشع  نهاریپ  عمش ،
هتشاک لد  هب  هک  یقشع  رذب  لد  ایرد  ارم  وت  قشع  هدرک  لد  اب  ترهم  هتخیمآ  هک  يا  تشاد . دهاوخ  هتشاد و  تیرشب  يارب  یبوخ  تاکرب 

زا وت  قشع  دوشن  ربز  ریز و  ناهج  راک  دوش  رگ  لقاع  نونجم  وت  رهم  مخزو  نونجم  لقاع  وت ، قشع  یم  زا  لـصاح  درادـن  وت  ياوه  زج  ما 
ص نامه ، [ 3 . ] ص 313 نامه ، [ 2 . ] ص 175 تارایزلا ،  لماک  زا  لـقن  هب  ص 312 ، اروشاع ، گنهرف  یثدحم ،  داوج  [ 1 [ ] 3] لیاز لد 

.315

تارادا رد  دنشاب و  یتکاس  مارآ و  ياه  ناسنا  دیاب  دننکیم ، يرادازع  دننک و  یم  دنلب  ار  نیسح  ماما  مَلَع  هک  یناسک  ندراد  رظن  دارفا  زا  یـضعب 
. دنشابن راک  هب  لوغشم  یتلود 

شسرپ
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رد دنشاب و  یتکاس  مارآ و  ياه  ناسنا  دیاب  دننکیم ، يرادازع  دننک و  یم  دنلب  ار  نیسح  ماما  مَلَع  هک  یناسک  ندراد  رظن  دارفا  زا  یـضعب 
. دنشابن راک  هب  لوغشم  یتلود  تارادا 

خساپ

دارفا نیا  هتبلا  دنشکب . شود  رب  ار  (ع ) نیسح ماما  يازع  مچرپ  دنشاب و  (ع ) نیسح رادملع  دنناوت  یم  نانمؤم  ۀمه  تسین . تسرد  رظن  نیا 
. دنراد يرتشیب  باوث  دنشاب ، اوقت  اب  كاپ و  هچ  ره 

؟ تسا تافارخ  هک  نیا  ای  دراد  تحص  تسا  عیاش  هسطع  دروم  رد  هک  یبلاطم  ایآ  دیهدب . یتاعالطا  هسطع  دروم  رد  متساوخیم 

شسرپ

؟ تسا تافارخ  هک  نیا  ای  دراد  تحص  تسا  عیاش  هسطع  دروم  رد  هک  یبلاطم  ایآ  دیهدب . یتاعالطا  هسطع  دروم  رد  متساوخیم 

خساپ

هک اج  نآ  ات  درادـن ، شزاس  بلاـطم  هنوگنیا  اـب  مالـسا  حور  ًاـساسا  تسین . تسرد  تسا ، عیاـش  هسطع  دروم  رد  مدرم  نیب  هک  یبلاـطم 
فده لابند  هب  هدومن ، لّکوت  دنوادخ  رب  دینکن و  انتعا  دنز ، دب  لاف  یـسک  رگا  دیتفرگ ، يراک  رب  میمـصت  هک  یماگنه  دـهدیم  روتـسرد 

لماش ادخ  تمحر  هللا ؛ مکمحری   " دییوگب دینک و  اعد  وا  قح  رد  درک ، هسزع  امـش  زا  یکی  هاگره  تسا  هدش  دراو  هسطع  ةرابرد  دیورب .
کی نیب  ندراذگ  قوف  ایندرک  ربص  اما  " دزرمآیب . ار  وت  ادخ  مکل ؛ هللارفغی  : " دـیوگب دـنک و  اعد  ًالباقتم  زین  رگید  فرط  " ددرگ . وت  لاح 

لاسرا امـش  تمدـخ  هنیمز  نیا  رد  يا  هوزج  [ 2 .] دزیهرپب اههناسفا  نیا  زا  اناد  هاـگآ و  ناملـسم  دـیاب  هک  تسا  هناـسفا  هسطع  ود  هسطع و 
ص 162. ج 4 ، اهخساپ ،  اهشسرپ و  مراکم ، رصان  [ 2 . ] ص 29 ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [ 1  . ] دوشیم

؟ دنیوگ یم  دب  دنشک ، یم  هدیشک و  بالقنا  يارب  تمحز  همه  نیا  هک  املع  هرابرد  ارچ 

شسرپ

؟ دنیوگ یم  دب  دنشک ، یم  هدیشک و  بالقنا  يارب  تمحز  همه  نیا  هک  املع  هرابرد  ارچ 

خساپ

هتسد ود  نایوگ  دب  ًایناث : دنیامنیم . دیجمت  نانآ  زا  هدرک و  تیامح  ینید  ناملاع  زا  هک  دنتـسه  رایـسب  دنتـسین . هنوگنیا  مدرم  ۀمه  ًالوا :
اهنآ زا  يا  هنیک  دانع و  ًابلق  ًانطاب و  اما  دـنیوگ ، یم  دـب  يرهاـظ  رظن  زا  یناـبز و  اـهنت  دـنهدیم و  لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  ياهتـسد  دـنا :

اما دـنوشیم ، ریگرد  مهاب  یهاگیتح  دـیوگیم و  دـب  دوخ  رهاوخ  ردارب و  هب  ردارب  هناخ ، لخاد  هک  هداوناخ  کی  ياـضعا  لـثم  دـنرادن ،
نانامه نوچ  دنا ، هنوگنیا  نایوگ  دب  زا  يدایز  ةدـع  دـننکیم . تیامح  مه  زا  دـنمه و  رانک  رد  دـنراد و  ار  رگیدـکی  ياوه  هناخ  جراخ 

. دـنروآیم لمع  هب  توعد  اهازع  اه و  نشج  رد  ینید  ناملاع  زا  دـننکیم و  تکرـش  تعامج  اههعمج و  زامن  رد  دننیـشنیم و  ربنم  ياپ 
هب رـصحنم  ام و  رـصع  هب  دودـحم  ینمـشد  دـنراد . داـنع  نویناـحور  ناـملاع و  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  دنتـسه ، تیلقا  رد  هک  رگید  ۀتـسد 
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: تفگ دـیاب  اه  یخلت  ۀـمه  اـب  هتبلا  دـنراد . هتـشاد و  تموصخناـیقتم  ناـحلاص و  و  (ع ) ناـماما اـیبنا و  اـب  ادـتبا  زا  هکلب  تسین ، تیناـحور 
دب همه  رـس  تشپ  اذـل  دـنروط . نیا  همه  دـننکیم  لاـیخ  دـننیبیم و  ار  اـهنآ  مدرم  تسین . هدوـبن و  بوـخ  نویناـحور  یخرب  درکلـمع 

نایماظن و نارادساپ و  ۀمه  هب  يرازاب و ...  دنچ  یـضاق و  دـنچ  ای  یماظن و  دـنچ  ای  رادـساپ ، دـنچ  دـب  درکلمع  زا  هک  نانچ  دـنیوگیم .
. دروآ رامش  هب  همه  باسح  هب  ار  يرشق  ره  رد  فرحنم  دنچ  راک  باسح  دیابن  ًاقطنم  هک  نیا  اب  دنوش ، یم  نیب  دب  نایرازاب  نایضاق و 

؟ تسیچ نتفرگ  نخان  عقوم  نیرتهب  دراد ؟ داریا  بش  رد  نتفرگ  نخان  ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ نتفرگ  نخان  عقوم  نیرتهب  دراد ؟ داریا  بش  رد  نتفرگ  نخان  ایآ 

خساپ

ماما دوشیم . يزور  بلج  ود  رد  نتفر  نیب  زا  بجوم  نخان  ندرک  هاتوک  هک  دوشیم  هدید  يرایـسب  ياهشرافـس  تایاور  ثیداحا و  رد 
بحتـسم نتفرگ  نخان  یعقوم  هچ  ( 1 .) دـنکیم ناوارف  ار  يزور  دوشیم و  گرزب  يرامیب  درد و  عناـم  نخاـن  ندـیچ  : " دومرف ع )  ) یلع

، تسا هدمآ  زین  هبنشراهچو  هبنش  هس  نوچ  يرگید  ياهزور  هچ  رگا  دناهدرک ، هیکت  هعمج  هبنـش و  جنپ  يور  رتشیب  ع )  ) ناموصعم تسا ؟
يرامیب درد و  ادخ  دنیچب ، نخان  هعمج  زور  رد  هک  ره  : " دومرف ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  تسا . هعمج  يور  رتشیب  بابحتـسا  هیکت  یلو 

زا سپ  ار  دوخ  يوم  نخان و  یمدآ  : " دومرف ع )  ) قداص ماما  ( 2" .) دشخبیم نامرد  افش و  نآ  ياج  هب  دنکیم و  نوریب  شناتشگنا  زا  ار 
ص)  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  دوشیم . بوسحم  تنیز  یعون  نز ، يارب  نخان  نتشاذگ  دنلب  ( 3" .) تسا تنس  راک  نیا  دنکیم و  نفد  ندیچ 
(4 .) تسا رتشخب  تنیز  امش  يارب  هک  دیراذگب  ار  دوخ  ياهنخان  زا  یخرب  نانز ) امش  . ) دینیچب ار  دوخ  ياهنخان  نادرم " امش   " دومرف

 - 4 ص 161 . ج 12 ، نیقداـصلا ، راـثآ   - 3 ص 64 . قـالخالا ، مراـکم   - 2 ثیدـح 2 . ص 119 ، یتوریب ، ج 73 ، راونــالاراحب ،  - 1
ثیدح 12. ص 123 ، ج 73 ، راونألاراحب ،

تیعقاو ایآ  دنزیم ،  مخز  مشچ  ینعی  دوشیم  روش  شنامـشچ  هچب  دنیوگیم  هک  نیا  دراد ؟  یمکح  هچ  دنیبب ،  ياهدرم  دـشاب و  هلماح  ینز  رگا 
؟ دراد

شسرپ

ایآ دنزیم ،  مخز  مشچ  ینعی  دوشیم  روش  شنامـشچ  هچب  دنیوگیم  هک  نیا  دراد ؟  یمکح  هچ  دنیبب ،  ياهدرم  دشاب و  هلماح  ینز  رگا 
؟ دراد تیعقاو 

خساپ

یخرب مدرم  هچ  رگا  میتفاین ،  دوشیم  روش  شدنزرف  مشچ  دـنیبب ،  ياهدرم  هلماح  نز  رگا  هک  نیا  رب  لاد  یبلطم  صحفت  قیقحت و  زا  سپ 
. دسریم رظنهب  دیعب  بلطم  نیا  درادن .  یکردم  ارهاظ  یلو  دنتسه ،  دقتعم  نادب  قطانم  زا 

؟ دومن رازگرب  ار  يراگتساوخ  دقع و  مسارم  ناوتیم  رفص  مرحم و  رد  ایآ 
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شسرپ

؟ دومن رازگرب  ار  يراگتساوخ  دقع و  مسارم  ناوتیم  رفص  مرحم و  رد  ایآ 

خساپ

زا ینیسح  يازع  رطاخ  هب  هام  ود  نیا  مارتحا  تیاعر  يارب  درادن . لاکشا  رفـص  مرحم و  رد  جاودزا  دقع  ندناوخ  يراگتـساوخ و  هب  نتفر 
. دوش بانتجا  يورس  نشج و 

؟ دروآیم يراتفرگ  ندنادرگ  تسد  رد  حیبست  ایآ 

شسرپ

؟ دروآیم يراتفرگ  ندنادرگ  تسد  رد  حیبست  ایآ 

خساپ

حیبست یـسک  رگا  : " دومرف (ع ) مظاک ماما  دراد . مه  باوث  یهاگ  دوشیمن . يراتفرگ  بجوم  درادن و  لاکـشا  ندنادرگ  تسد  رد  حیبست 
رکذ نودب  ار  نآ  رگا  و  دوشیم ، هتـشون  هنـسح  لهچ  هناد  ره  ددع  هب  دنک ، ادخ  رکذ  نآ  اب  دنادرگب و  تسد  هب  ار  (ع ) نیـسح ماما  تبرت 

ج 3، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیـسح  یفطـصم   - 1 اهتشون : یپ  ( 1" .) دوشیم هتشون  شیارب  هنـسح  تسیب  دشاب ، هتـشاد  تسد  رد 
. حیبست هدام  ص 557 ،

؟ درک ربص  دیاب  کت  هسطع  رد  ایآ  تسا ؟ رثؤم  رمع  يدایز  ای  یمک  رد  هسطع  ایآ 

شسرپ

؟ درک ربص  دیاب  کت  هسطع  رد  ایآ  تسا ؟ رثؤم  رمع  يدایز  ای  یمک  رد  هسطع  ایآ 

خساپ

هک هدـش  دراو  زین  تسا . گرم  زا  ناما  زور ، تفه  یتیاور  هب  زور و  هس  اـت  و  تسا ، ندـب  یتحار  بجوم  هب  هسطع  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد 
هچ نآ  دـیتسرفب . تاولـص  هسطع  ماگنه  هک  هدـمآ  تیاور  رد  تسا . بلطم  نآ  یتسار  قدـص و  رب  هاوگم  بلطم ، نتفگ  ماگنه  هب  هسطع 

1 اهتشون : یپ  ( 1 .) تسین فرح  نیا  زا  يرثا  ثیداحا  رد  درادن و  تحص  درک ، ربص  دیاب  کت  هسطع  ماگنه  هک  تسا  روهشم  ماوع  نیب 
. هسطع هدام : ص 389 ، ج 7 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطصم  لاؤس 71 ، ص 161 ، شسرپ ،  82 بیغتسد ، دیهش  - 

؟ تسا رسیم  هنوگچ  رما  نیا  نتسناد  شناد ؟ لها  ءزج  ای  متسه  سانلا  ماوع  ءزج  منادب  مقاتشم  رایسب 

شسرپ
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؟ تسا رسیم  هنوگچ  رما  نیا  نتسناد  شناد ؟ لها  ءزج  ای  متسه  سانلا  ماوع  ءزج  منادب  مقاتشم  رایسب 

خساپ

روشحم شناد  لهااب  تماـیق  رد  دوب و  دـهاوخ  نینچ  هَّللا  ءاـش  نا  دیـشاب و  ملع  لـها  دـیراد ، تسود  دـیآیم  رب  امـش  لاؤس  يریگیپ و  زا 
ینابر ملاـع  دناهتـسد : هس  مدرم  : " دومرف دوب ، راوگرزب  نآ  ناراـی  ناـکینزا و  هک  یعخن  داـیز  نب  لـیمک  هب  (ع ) یلع ترـضح  دـیوشیم .

تاجن و هار  رب  ینادان ) لهج و  زا   ) هک ياهدزومآ  ملع و  بلاط  و  دیامن ) لمع  نآ  هب  هدوب و  انـشآ  داعم  أدبم و  هب  هک  یـسانشادخ  ياناد  )
يوریپ ار  یهار ) ره  هب   ) هدـننک زاوآ  ره  هک  هدوـلآ ) اـهیتشز  عاوـنا  هب  مهفن و  ناداـن   ) ناوتاـن کـچوک و  ناـسگم  تسا و  نتفاـی  ییهار 
دیآیم شیپ  هک  هار  ره  هب  دنتـسین و  رادیاپ  ياهقیرط  بهذم و  هب  هدادن و  زیمت  تسردان  زاار  تسرد  دنوریم =(  يداب  ره  اب  دـننکیم و 

لقع هیاپ  ود  يور  هک  هقح  دیاقع   ) يراوتـسا دیاپ  هب  و  دناهدنام ) ینادان  یکیرات  رد  و   ) دناهدیبلطن ینـشور  شناد  رون  زا  نانیا  دنوریم )،
يریگیپ زا  هار  نیا  رد  دـشاب و  اـملع  قـیرط  زا  ینید  شناد  هژیو  هب  شناد  بسک  یپ  رد  سک  ره  نیا  رباـنب  " دـناهدربن . هاـنپ  تسا ) ملع  و 

ملق هب  ، 139 مکحلا ، راصق  ص 1144 ، هغالبلا ، جـهن   - 1 اهتشون : یپ  ماوع . هورگ  هن  تسا ، نایوجـشناد  ناـملعتم و  زج  دوشن ، هتـسخ 
. مالسالا ضیف 

؟ تسا حیحص  فرح  نیا  ایآ  دینک ، كرت  ار  نآ  ای  دینکن و  هلجع  نآ  ماجنا  رد  دمآ ، هسطع  يربص و  يراک  رد  یتقو  دنیوگیم :

شسرپ

؟ تسا حیحص  فرح  نیا  ایآ  دینک ، كرت  ار  نآ  ای  دینکن و  هلجع  نآ  ماجنا  رد  دمآ ، هسطع  يربص و  يراک  رد  یتقو  دنیوگیم :

خساپ

راثآ تسا و  بوخ  یلیخ  هکلب  هدـشن ، یفرعم  موش "  " ناونع هب  ربص  یمالـسا ، هربتعم  بتک  زا  کی  چـیهرد  میراد  عالطا  ام  هک  ییاج  اـت 
زا زین  ( 1" .) دــشابیم ضرم  زا  يدوـبهب  هناـشن  دــنک ، هـسطع  ضیرم  رگا  : " دوـمرف (ع ) قداــص ماــما  تـسا . هدــش  رکذ  شیارب  یکین 

، دمحم لآ  دمحم  هیلع  هَّللا  یلـص  لاح و  لک  یلع  نیملاعلا  بر  هَّللا  دمحلا  دیوگب : دنک و  هسطع  یـسک  رگا  : " میناوخیم (ع ) ناموصعم
يداـیز هدـع  نیب  نوچ  تسا : ینتفگ  ددرگیم . لاـسرا  هسطع  هوزج  رتشیب  بـالطا  تهج  ( 2 ... " .) دوشیمن شوگ  نادـند و  درد  راتفرگ 

دوش بارطـضا  هرهلد و  راچد  تانیقلت  نیا  رثا  رد  فرط  تسا  نکمم  دومن ، يراددوخ  راک  ماجنا  زا  یقیاقد  دیاب  ربص  زا  دـعب  تس : عیاش 
يرطاخ اب  هدرک و  ادیپ  شمارآ  ات  دنک  لمأت  یمک  دنکن و  هلجع  راک  رد  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  دهد . ماجنا  نسحا  روط  هب  ار  راک  دـناوتن  و 

. نامه  - 2 سطع . هدام  ص 203 ، ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  یمق ، ثدحم   - 1 اهتشون : یپ  دیامن . مادقا  هدوسآ 

دراو (ع ) ناموصعم زا  یتیاور  صوصخ  نیا  رد  تسا ؟ دیفم  هتفرگ ، رارق  تداسح  دروم  هدروخ و  مشچ  حالطصا  هب  هک  یناسک  يارب  دنفسا  دود  ایآ 
؟ تسا تافارخ  ای  هدش 

شسرپ

زا یتـیاور  صوـصخ  نیا  رد  تسا ؟ دـیفم  هتفرگ ، رارق  تداـسح  دروـم  هدروـخ و  مشچ  حالطـصا  هب  هـک  یناـسک  يارب  دنفـسا  دود  اـیآ 
؟ تسا تافارخ  ای  هدش  دراو  (ع ) ناموصعم
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خساپ

رد ای  هدرب  نیب  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  دنرگنب ، يزیچ  هب  باجعا  يور  زا  یتقو  هک  تسا  یـصوصخم  رثا  اهمشچ  زا  یـضعب  رد  هک  نیا  رد 
یفلتخم تاریبعت  یمالـسا  تایاور  رد  دریگ . رارق  راکنا  دروم  ملع  لقع و  رظن  زا  دـیابن  دـننک ، هناوید  ای  رامیب  ار  ناسنا  اـی  دننکـشب و  مه 

رفعج نادنزرف  هب  هاگ  درک : ضرع  (ص ) ربمایپ تمدخ  سیمع  تنب  ءامـسا  دننکیم . دییات  الامجا  ار  يرما  نینچ  دوجو  هک  دوشیم  هدید 
دوخ اب  مخز  مشچ  زا  يریگولج  يارب  دنـسیونیم و  هک  تساـییاهاعد  هیقر "  " زا روظنم  ( ؟ مریگب ناـنآ  يارب  هْیقُر "  " اـیآ دـننزیم ! مشچ 

مـشچ دریگ ، یـشیپ  ردق و  اضق و  رب  تسناوتیم  يزیچ  رگا  درادن . یعنام  دومرف : ربمایپ  دنیوگیم .) زین  ذـیوعت )  ) ار نآ  دـنرادیم و  هگن 
مامت هب  ار  امـش   " دـناوخ ار  اعد  نیا  تفرگ و  هیقر " (ع" ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  يارب  ربمایپ  : " دومرف (ع ) ناـنمؤملاریما ( 1 .) تسا ندز 
سپس مراپسیم " دزرویم  دسح  هک  هاگ  نآ  دوسح  ودب  مشچ  ره  يذوم و  تاناویح  گرم و  ّرـش  زا  دنوادخ و  يانـسُح  يامـسا  وتاملک 
قیرط دـنچ  زا  مخز  مشچ  ( 2" . ) دومن ذـیوعت  قاحـسا  لیعامـسا و  يارب  میهاربا  ترـضح  نینچ  نیا  دومرف " : درک و  ام  هب  یهاگن  ربماـیپ 

اب تسا و  یلّکوم  دنفسا  هتوب  هناد  گرب و  زا  کی  ره  رب  : " هدش لقن  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  دنپـسا . دود  اعد و  تسا : نامرد  لباق 
اوادـم دنفـسا  هب  سپ  تسا . درد  داـتفه  يافـش  شاهـناد  دـنکیم و  فرط  رب  ار  رخـس  مـغ و  شاهخاـش  هـشیر و  دـسوپب . اـت  تـسا  اـهنآ 

 - 1 اهتشون : یپ  دومن . نامرد  تسا ، هتفگ  رارق  تداـسح  دروم  هک  ار  یـسک  ینارگن  مخز و  مشچ  ناوتیم  دنفـسا  قیرط  زا  ( 3" .) دینک
3 ص 428 . ج 24 ، هنومن ، زا  لقن  هب  ص 400 ، ج 5 ، نیلقثلا ، رون   - 2 ص 427 . ج 24 ، هنومن ، زا  لقن  هب  ص 342 ، ج 10 ، نایبلا ، عمجم 

". نیطایش عفد  تازوع   " شخب نانجلا ، حیتافم  یمق ، ثدحم  - 

؟ دننکیم يراج  نابز  رب  ار  هلمج  نیا  يدایز  هدع  ارچ  هچ و  ینعی  یلع " ای   " هلمج

شسرپ

؟ دننکیم يراج  نابز  رب  ار  هلمج  نیا  يدایز  هدع  ارچ  هچ و  ینعی  یلع " ای   " هلمج

خساپ

، ناماما مامت  ردـپ  وا  دراد . یـصاخ  يرترب  یگژیو و  (ع ) یلع ترـضح  نانمؤملاریما  موصعم ، ناماما  یهلا و  يایلوا  نید و  ناگرزب  ناـیم 
ماما نآ  هعیش ، ًاصوصخ  ناناملسم  تسا . اهیبوخ  مامت  اوقت و  وزاب و  تّوق  تریغ و  تعاجش و  رهظم  ادخ ، ّیلو  ربمایپ ، لصفالب  نیـشناج 

، دنتشاد روضح  هک  مالسا  ردص  ياهگنج  زا  يرایسب  رد  (ع ) یلع ترـضح  دراد  دای  هب  خیرات  دناهداد . رارق  شیوخ  ارم  وگلا و  ار  مامه 
. تسا نآ  نشور  ياههنومن  ناورهن  ربیخ و  قدـنخ ، دـُحا ، ردـب ، لیبق  زا  ییاهگنج  دنتـشاذگ . راگدای  هب  ياهنوگ  باجعا  ياهيروالد 
، یفده يریگیپ  ای  يراک و  عورش  يارب  ترـضح ، تّوق  تردق و  زا  يدنم  هرهب  یهلا و  ددم  قیفوت و  هب  یبای  تسد  يارب  نایعیـش  مومع 
رد مدرم  دـشاب . ناشفادـها  یهد  رمث  ییافوکـش و  رد  یکین  لاف  ییوج ، كربت  نّیمت و  نیا  دـیاش  ات  دـننکیم ، هداتفـسا  وا  سدـقم  مان  زا 
ای تسا ، ترـضح  یبیغ  يورین  زا  نتفرگ  کـمک  یعون  هلمج  نیا  رکذ  هک  یلع " اـی  : " دـنیوگیم نیگنـس  ياـهزیچ  ندرک  دـنلب  ماـگنه 
مان زا  ندش  دنمهرهب  دنوادخ و  ياهمان  زا  هدافتـسا  لاح  ره  رد  نک ! اطع  تّوق  ورین و  ددم و  ام  هب  یلع ! يا  ینعی  ددم  یلع  ای  دـنیوگیم :

. دراد یناوارف  ریثأت  رظندروم  فادها  هب  ندیسر  قیفوت و  بسک  رد  یهلا  يایلوا  سدقم 

؟ دناهدیناشوپ لکشم  هچراپ  اب  ار  ادخ  هناخ  رود  ارچ 
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شسرپ

؟ دناهدیناشوپ لکشم  هچراپ  اب  ار  ادخ  هناخ  رود  ارچ 

خساپ

 - 1 درک : نایب  یـسدح  تروص  هب  ار  زیچ  دنچ  ناوتیم  یلو  تسین ، مولعم  دناهدناشوپ  ار  ادـخ  هناخ  یکـشم  هچراپ  اب  ارچ  هک  نیا  تیلع 
ازع سابل  هبعک  دـنیآیمن  رگید  نوچ  یلو  دـندرکیم ، فاوط  هناخ  نیا  رد  دـندمآیم  یهلا  يایبنا  هک  تسا  نیا  هایـس  هچراپ  لاـح  ناـبز 

يرجه زا  لبق  لاس 220  رد  نمی )  ) رَیْمِح هاشداپ  دیناشوپ ، ار  ادخ  هناخ  هک  یـسک  نیلوا  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد   - 2 ( 1 .) تسا هدیشوپ 
دندیناشوپیم امرخ  گرب  ریصح  اب  ای  دنفـسوگ  تسوپ  اب  ار  هبعک  نانآ  زا  یخرب  درکیم . ار  راک  نیا  وا  زا  دعب  یهاشداپ  ره  تسا و  هدوب 

ریرح سابل  نامز  نآ  زا  دندرک . باختنا  ریرح  هایس  سابل  هرخالاب ، ات  دیناشوپب  هبعک  رب  يرتهب  سابل  دش  هتفگ  نانآ  هب  باوخ  ملاع  رد  هک 
ناونع هب  ار  نآ  تسا و  گنر  نیرتشیالآ  یب  نیرتهداـس و  اـهگنر ، نیب  زا  هایـس  گـنر   - 3 ( 2 .) دش باختنا  هبعک  شـشوپ  يارب  هایس 

هدش هدیناشوپ  هداس  گنر  نیا  اب  تسا  دجـسم  هک  هبعک  اذل  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  یگداس  زا  دندروآیمن و  باسح  هب  تنیز  رویز و 
هدرپ رود  تسا  هتسیاش  تفگ : لیعامسا  هب  وا  تشاد . رَیْمِح  هلیبق  زا  هلقاع  ینز  ع )  ) لیعامـسا هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  تسا .
امندب اهگنـس  نیا  نوچ  دوش ، هدیناشوپ  هبعک  لک  هک  درک  داهنـشیپ  نز  یتدم  زا  دعب  تفریذپ . لیعامـسا  میزیوایب و  هبعک  رَد  ود  نیا  رب 

هناخ زا  یمین  جح  مسوم  ات  دنسیرب . هک  داتسرف  شیوخ  هلیبق  نانز  دزن  درک و  هیهت  یناوارف  مشپ  لیعامسا  رسمه  تفریذپ . لیعامسا  تسا .
اذل دندروایب ، هیده  هبعک  يارب  دنتفرگ  میمصت  دندید  ار  هرظنم  نیا  مترم  یتقو  دندناشوپ ، لخن  گرب  ریصح  اب  ار  رگید  مین  دش . هدناشوپ 

فراعملا هرئاد  یملعا ، نیـسح  دمحم   - 1 اهتشون : یپ  ( 3 .) دوشیم هیهت  ادـخ  هناخ  يارب  یلماک  هدرپ  اههیدـه  يروآ  عمجزا  هلاـس  ره 
فراعم یتشد ، یفطصم  دیس   - 3 ص 195 . نامه ،  - 2 ص 150 . ج 8 ، يدج ، دیرف و  فراعملا  ةرئاد  ص 196 و  ج 15 ، هّماعلا ، هعیشلا 

ص 529. ج 8 ، فیراعم ، و 

؟ دوش یم  مدرم  رد  سرت  ثعاب  نج  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  مدرم  رد  سرت  ثعاب  نج  ارچ 

خساپ

صقان رایـسب  یئرمان  دوجوم  نآ  زا  ام  تاعالطا  تسا و  هتفرگن  تروص  یعماج  قیقحت  نج  دروم  رد  هک  تسا  نآ  تیعقاو  یمارگ ! ردارب 
نآ دروم  رد  میراودـیما  امـش  داهنـشیپ  زا  ساپـس  نمـض  دریگ . یم  تروص  تاّینظ  تایـسدح و  ساـسا  رب  اـه  يرواد  تسا و  دودـحم  و 
ياه ناتـساد  اه و  هناسفا  نج  ةراـبرد  هنافـسأتم  تسا . اـه  نآ  تسرداـن  تاروصت  لولعم  نج ، زا  مدرم  سرت  دوش . هتفرگ  یبوخ  میمـصت 

هک راتفردب  زوت و  هنیک  يذوم و  كانتشحو و  بیرغ و  بیجع و  لاکـشا  اب  ار  اه  نآ  هک  نیا  هلمج  زا  تسا . هدش  هتخاس  يرایـسب  یفارخ 
یعیبط لیبق  نیا  زا  يرگید  تاموهوم  دنـشک و  شتآ  هب  ار  ییاه  هناخ  یلاـخ  هطقن  کـی  رد  غاد  بآ  فرظ  کـی  نتخیر  زا  تسا  نکمم 
یعقاو سرت  هریغ ، یکیرات و  زا  سرت  دـننام  نج  زا  سرت  دنـسرت . یم  كانـسرت ، دوجوم  نینچ  زا  مدرم  نامگ  شرگن و  نیا  اـب  هک  تسا 
دهاوخ نیب  زا  سرت  ًاعطق  نج  زا  حیحـص  تخانـش  ینیب و  عقاو  اب  تسا . هدـش  داجیا  ینهذ  ياه  هتخاس  تالیخت و  ساسا  رب  اهنت  تسین و 
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. تفر

؟ تسا هدش  هنوگ  نیا  ارچ  تسا . هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  مدرم  اه  تسیلابتوف  نویزیولت و  کناب ، رما : هس  هزورما 

شسرپ

؟ تسا هدش  هنوگ  نیا  ارچ  تسا . هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  مدرم  اه  تسیلابتوف  نویزیولت و  کناب ، رما : هس  هزورما 

خساپ

همانرب تسا . تسرد  امش  فرح  لابتوف  ۀلئسم  نویزیولت و  دروم  رد  دوش . هتـشون  بسانم  خساپ  ات  تسین  نشور  لاؤس  کناب  صوصخ  رد 
رثـکا و  دـننک ، یم  شخپ  ياـه  هماـنرب  ساـسح  ياـه  تقو  رد  ًـالومعم  هکلب  دوـش ، یمن  عـطق  اـهنت  هن  تاـقوا  یخرب  رد  نوـیزیولت  ياـه 
تاقوا رد  نویزیولت  ياه  همانرب  دنهاوخب  نویزیولت  نیلوئـسم  زا  دیاب  مدرم  دسر  یم  رظن  هب  دنراد . یم  زاب  دیفم  ياهراک  زا  ار  نارگاشامت 

ار نانآ  اب  وگ  تفگ و  اه و  هچب  تیبرت  يارب  تقو  اه  هداوناخ  هک  دـننک  میظنت  ار  دوخ  ياـه  هماـنرب  يا  هنوگ  هب  زین  دوش . شخپ  بساـنم 
. دنشاب هتشاد 

؟ تسا یبهذم  یماسا  ءزج  ایآ  رتخد  يارب  هکیلم  ابص و  مان 

شسرپ

؟ تسا یبهذم  یماسا  ءزج  ایآ  رتخد  يارب  هکیلم  ابص و  مان 

خساپ

، مالـسا ناشخرد  تازایتما  زا  یکی  میهد . حیـضوت  دروم  نیا  رد  يرادقم  منیب  یم  مزال  تسا ، یبهذـم  ياه  مسا  زا  نخـس  نوچ  همدـقم :
رد كدوک ، قوقح  حرط  تسا . یـسانش  هعماج  یـسانش و  ناور  لیاسم  هب  شا  هژیو  تیاـنع  نآ و  شزومآ  ۀـنماد  یگدرتسگ  تیعماـج و 
رس هب  ردام  محر  رد  نینج  کی  تروص  هب  هک  يزور  زا  كدوک  يارب  مالـسا  تسا . مالـسا  تازایتما  زا  رگید  یکی  اه  قوقح  ریاس  رانک 
هک یقوقح  زا  یکی  تسا . هدومن  صخـشم  هفطن  داـقعنا  زا  شیپ  ياـه  تیلوئـسم  فیاـظو و  نیدـلاو  يارب  هدرک و  نییعت  یقوقح  درب  یم 
: " دومرف تسیچ ؟ نم  هب  مدنزرف  قح  دیـسرپ : (ص ) مالـسا ربمایپ  زا  يدرم  تسا . نانآ  يارب  وکین  مان  باختنا  دنراد  نیدـلاو  رب  نادـنزرف 

دنشاب هتشاد  هجوت  دیاب  ردام  ردپ و   1". ریگب رظن  رد  وا  يارب  يا  هتسیاش  لغـش  نادرگ و  وکین  ار  شتیبرت  نک ، باختنا  وا  يارب  یکین  مان 
تیصخش هب  نارگید  هجوت  يارب  يا  هلیـسو  نانآ  مان  تشاد و  دهاوخ  راک  رـس و  دنا ، هدیزگرب  نانآ  هک  یمان  اب  هدنیآ  رد  نانآ  دازون  هک 

نیرتهب سپ  تسا ، کین  مان  دشخب  یم  شدنزرف  هب  امش  زا  کی  ره  هک  يا  هیده  نیلوا  : " دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  دوب . دهاوخ  ناشدنزرف 
هقالع هدنهد  ناشن  دنک و  تیاکح  ادخ  یگدنب  زا  هک  تسا  نآ  اه  مان  نیرتهب  اه : مان  نیرتهب   2". دینک باختنا  ناتنادنزرف  يارب  ار  اه  مان 

: دیامرف یم  (ع ) رقاب دمحم  ماما  دشاب . مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ًاصوصخم  یهلا  يایلوا  ناماما و  ادـخ ، حـلاص  ناگدـنب  هب  تبحم  و 
ربمایپ مان  نآ  رد  هک  تسین  يا  هداوناخ  چیه  : " دومرف (ع ) یلع  3". ءایبنالا ءامسا  اهریخ ) وا   ) اهلضفأ هیدوبعلاب و  یّمُس  ام  ءامسألا  قدصا  "

ترخآ ایند و  تشونرـس  رد  کین  ریثأت   4". دنک سیدقت  ار  نانآ  زور  هنابـش  هک  دزاس  رومأم  ار  يا  هتـشرف  دنوادخ  هک  نآ  زج  دـشاب  یم 
زا هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ  هک  نآ  زج  دـننیزگرب  دوخ  نادـنزرف  يارب  ار  ناحلاص  مان  هک  تسین  یتّلم  يدرف و  چـیه  : " دومرف (ع ) یلع دارفا :

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1055 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  دوخ  نادنزرف  ام  دش : ضرع  (ع ) قداص ماما  هب  دیوگ : یم  هللادبع  نب  یعبر   5". دنادرگ یم  زاب  نانآ  هب  ییوکین  هب  دور  یم  ناشتسد 
ّبح زج  يزیچ  نید  رگم  مسق ! ادخ  هب  يرآ ، : " دومرف دراد ؟ دوس  ام  لاح  هب  لمع  نیا  ایآ  مینک . یم  يراذگ  مان  امـش  ناردپ  امـش و  مان 
یم لالدتـسا  ... " ینوعبتاف ، هللا  نوبحت  متنک  نا   " ۀیآ هب  سپـس  ."؟6  تسا ادخ  نانمـشد  اب  ینمـشد  ادخ و  ناتـسود  اب  یتسود  ضغب و  و 

دوخ و يارب  نانآ  مسا  باختنا  ناماما و  زا  تعاـطا  لوسر  ادـخ و  یتسود  ياـه  هناـشن  ادـخ و  هب  ناـمیا  ياـه  تمـالع  زا  یکی  هک  دـنک 
گنهرف و رکفت ، زرط  هدـیقع و  عون  ةدـنهد  ناـشن  نآ ، ریغ  هزاـغم و  لغـش ، ایـشا ، صاخـشا ، يارب  هدـیزگرب  ياـه  مسا   7. تسا نادنزرف 

شتسود هک  دوش  یم  روشحم  دریم و  یم  دنک ، یم  یگدنز  یسک  اب  ناسنا  تببحا ؛ نم  عم  ءرملا  : " دومرف مالـسا  ربمایپ  تسا . تیـصخش 
دوخ نادـنزرف  يارب  ار  ناشنادـنزرف  نانآ و  ماـن  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  ارهز و  ۀـمطاف  ترـضح  یـسک  یتقو  " دراد .

روتـسد نانآ  زا  دنک و  یم  تکرح  نانآ  يابند  دنکیم و  نّیعم  ار  شیوخ  یگدنز  يوگلا  بزح و  بهذم و  راک  نیا  اب  دـنک . یم  باختنا 
اـیند و ریخ  تشگ ، یـسک  ره  بیـصن  هک  تسا  كاـپ  يزور  قزر و  نم ، تیب  لـها  یتـسود  تبحم و  : " دوـمرف مالـسا  ربماـیپ  دریگ . یم 

دوش یم  هداد  ترخآ  رد  رگید  زایتما  هد  دوش و  یم  هداد  ایند  رد  نآ  زایتما  تلـصخ و  هد  هک  دراد  زایتما  تسیب  هدش و  هداد  وا  هب  ترخآ 
هتـسد دنچ  ار  اه  مسا  ناوت  یم  يدـنب  میـسقت  کی  رد  دـینکن : باختنا  ار  نانمـشد  روفنم و  دارفا  مان   8". تسا تشهب  اـه  نآ  زا  یکی  هک 

روفنم و ياـه  مسا  - 2 بوبحم . ياه  مان  هملک  کی  رد  ینید و  ناربهر  ناـحلاص ، ادهـش ، ناـماما ، ناربماـیپ ، ياـه  ماـن  - 1 درک : میـسقت 
دوخ ةدـنهد  ناشن  هک  ییاـه  مسا  - 3 رمـش . نایفـسوبا و  دیزی ، هیواعم ، رلتیه ، لثم  دـسفم  دـساف و  رگمتـس ، رورـش ، ياه  ناسنا  ضوغبم .

ناگناگیب بوذجم  نانچ  هداوناخ  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  صاخشا  تیـصخش  تیوه و  نارحب  یگنهرف و  یگناگیب  دوخ  زا  یگتخاب و 
يرکف و لالقتـسا  هنوگ  چـیه  هداد ، تسد  زا  ار  سفن  هب  داـمتعا  هتفرگ ، چـیه  هب  ار  دوـخ  یبهذـم  یلم و  تاراـختفا  ۀـمه  هک  تسا  هدـش 

ون ددجتم و  نم  هک  دیوگب  شیوخ  لغـش  راک و  لحم  ای  نادنزرف  يارب  یجراخ  ياه  مسا  باختنا  اب  دهاوخ  یم  ور  نیا  زا  درادن . یحور 
ناسنا دننامه  اریز  دنتسه ، راشقا  نیرتارگ  هنهک  نیرت و  عجترم  ینورد  يرکف و  ألخ  تلع  هب  دارفا  هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  متـسه  شیدنا 

مان نداد  رییغت  (ص  مالسا ربمایپ  ًاصوصخم  ایبنا  ةدش  يزیر  همانرب  ياهراک  زا  یکی  دننک . یم  دیلقت  ناگناگیب  زا  هناروک  روک  نهک ، ياه 
ناولع نب  نیسح  داد . یم  ناگناگیب  هب  یگتسباو  ای  داسف  كرش ، رفک ، يوب  هک  دوب  ییاه  نیمز  ای  اه و  هداج  اهرهن ، ایشا ، صاخشا ، ياه 

رب هک  ار  یتشز  ياه  مان  هتسویپ  مالـسا  ربمایپ  نادلبلا ؛ لاجرلا و  یف  هحیبقلا  ءامـسألا  رّیغی  هللا  لوسر  ّنا  : " دنک یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا 
ربخ لماح  هک  یکیپ  هب  یهاگ  تسا و  یکدوک  ینعم  هب  زین  قرـش و  ای  لامـش  داـب  ینعم  هب  ابـص  " درک . یم  ضوع  دوب  اهرهـش  اـی  نادرم 

يزیچ مکاح  کلام و  هک  یـسک  زین  تسا ، دنم  تردق  هاشداپ و  ینعم  هب  هکیلم  دوش . یم  هتفگ  تسا  هدـننک  لاحـشوخ  شخب و  تّرـسم 
یبهذم ياه  مان  ناونع  هب  لّوا و  ۀتسد  ياه  مان  زا  نکیل  تسین  موس  مود و  ۀتسد  ياه  مان  هلمج  زا  اه ، مان  هنوگ  نیا  دوش . یم  هتفگ  تسا 

رتفد تاراشتنا  مود ، پاـچ  ص 58 ، كدوک ، قوقح  مالـسا و  یتـشهب ، دـمحا   1 درادـن . لاکـشا  اـه  مسا  هنوگ  نیا  باـختنا  تسین . مه 
3 ص 55 . تاغیلبت ، رتفد  تاراشتنا  ناتسبات 1376  مود ، پاچ  ع ،)  ) تیب لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  یسبط ، داوج  دومحم   2 تاغیلبت .
ص 419. لامعلازنک ج 16 ،  5 ص 155 . ج9 ، نیقداصلا ، راثآ  شخب ، ناسحا  قداص   4 ص 124 . ج15 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماعلارح ، خیش 

باب ص 1364 ، ج2  همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدـمحم   7 ص 62 . تیب ، لـها  بتکم  رد  نادـنزرف  قوقح  یـسبط ، داوـج  دـمحم   6
ثیدح 3202. نامه ،  8 ثیدح 8913 . ، 1904

زا سپ  یلو  دسر ، یم  اه  نآ  هب  تسا و  بوخ  ناگدرم  يارب  تاولـص  هحتاف و  ندناوخ  دیـشروخ ، بورغ  عولط و  زا  دعب  مدرم  زا  یخرب  ةدیقع  هب 
؟ تسا تسرد  ّدح  هچ  ات  اه  هتفگ  نیا  درادن . اه  نآ  لاح  هب  يدوس  هحتاف  نتفگ  اه  بش  بورغ و 

شسرپ
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یلو دسر ، یم  اه  نآ  هب  تسا و  بوخ  ناگدرم  يارب  تاولص  هحتاف و  ندناوخ  دیشروخ ، بورغ  عولط و  زا  دعب  مدرم  زا  یخرب  ةدیقع  هب 
؟ تسا تسرد  ّدح  هچ  ات  اه  هتفگ  نیا  درادن . اه  نآ  لاح  هب  يدوس  هحتاف  نتفگ  اه  بش  بورغ و  زا  سپ 

خساپ

زور رد  نانمؤم  روبق  ترایز  رب  هچرگ  درادن ، یصاخ  تقو  تاوما  يارب  باوث  تین  هب  تاّربم  تاریخ و  نداد  تاولـص و  هحتاف و  ندناوخ 
نآرق ندناوخ  ناگدرم و  رب  نداد  مالس  سیةروس و  انلزنا و  ّانا  ةروس  هبترم  تفه  ندناوخ  تسا . هدش  هدیکأت  هبنش  جنپ  هبنـشود و  هبنش و 

مالس نانآ  هب  دیتفر و  ناگدرم  ربق  ترایز  هب  دیشروخ  عولط  زا  لبق  رگا  : " تسا هدمآ  (ع ) قداص ماما  تیاور  رد  تسا . هدمآ  تایاور  رد 
ج راونألاراحب ، [ 2 [ ] 2" .] دنهد یمن  باوج  یلو  دنونـش  یم  دیتفر ، باتفآ  عولط  زا  دعب  رگاو  دنهد  یم  باوج  دنونـش و  یم  نانآ  دـیداد 

. دعب هب  ص 879  ج2 ، هعیشلا ، لئاسو  دعب ؛ هب  ص 295  ، 102

؟ تفگ یجاح  ناوت  یم  دور  یم  هرمع  جح  هب  هک  یسک  هب  ایآ 

شسرپ

؟ تفگ یجاح  ناوت  یم  دور  یم  هرمع  جح  هب  هک  یسک  هب  ایآ 

خساپ

. تسا هدش  بجاو  وا  جح  هتشاد و  ار  جح  طیارـش  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  يزیچ و  هب  یجاح " جح "و"   " ةژاو یهقف  حالطـصا  رظن  زا 
هداد و ماجنا  ار  یهلا  تابجاو  زا  یکی  داد ، ماجنا  ار  جح  لامعا  دش و  فرشم  هکم  هب  عیطتـسم  یـصخش  دش و  مهارف  جح  طیارـش  هاگره 
. ددرگ یمن  قالطا  دـهد  ماجنا  ار  نآ  لامعا  هک  یـسک  عتمت و  ةرمع  هب  یجاح  جـح و  ةژاو  ددرگ . یم  قالطا  یجاح "  " وا هب  ًاحالطـصا 
، دنیوگب یجاح  دهد ، ماجنا  ار  هرمع  لامعا  هک  یـسک  رب  شیوخ ، عماوج  راتخاس  گنهرف و  هب  هجوت  اب  مدرم  زا  یخرب  تسا  نکمم  هتبلا 

. دوش یمن  هتفگ  یجاح  دهد ، ماجنا  ار  هرمع  لامعا  هک  یسک  هب  عرش  فرع  رد  یلو 

؟ تسا لابقا  سناش و  ۀناشن  تروص  پچ  ای  تسار و  فرط  رد  لاخ  دوجو  ایآ 

شسرپ

؟ تسا لابقا  سناش و  ۀناشن  تروص  پچ  ای  تسار و  فرط  رد  لاخ  دوجو  ایآ 

خساپ

يور لاخ  دوجو  دوش . یم  رهاظ  ندـب  تسوپ  يور  ًالومعم  دـشاب و  ینوخ  ضراوع  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یتسوپ  ۀـضراع  کی  لاـخ 
هفارخ و تروص  هب  لئاسم  یضعب  مدرم  نیب  دنچ  ره  دنک . یمن  تباث  ار  يزیچ  تسین و  لابقا  سناش و  ۀناشن  رگید ، ياج  ره  ای  تروص و 

. درادن یعرش  یملع و  رابتعا  اه  نآ  زا  کی  چیه  اما  تسا  هدش  حرطم  یملع  ریغ 

لاح رد  ای  دشاب  باوخ  رگا  ًالثم  دـنام  یم  یقاب  تیعقوم  نامه  رد  تسا ، یتیعقوم  ره  رد  سک  ره  لیوحت  لاس  عقوم  هک  تسا  تسرد  هتفگ  نیا  ایآ 
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؟ دریگ یم  دوخ  هب  ار  تالاح  نیا  هشیمه  لاس  لوط  رد  دشاب  نآرق  ندناوخ 

شسرپ

دـشاب باوخ  رگا  ًالثم  دنام  یم  یقاب  تیعقوم  نامه  رد  تسا ، یتیعقوم  ره  رد  سک  ره  لیوحت  لاس  عقوم  هک  تسا  تسرد  هتفگ  نیا  ایآ 
؟ دریگ یم  دوخ  هب  ار  تالاح  نیا  هشیمه  لاس  لوط  رد  دشاب  نآرق  ندناوخ  لاح  رد  ای 

خساپ

. دوش یم  لیوحت  لاس  هیناث ، ره  رد  عقاو  رد  تسا . يرادرارق  يرابتعا و  نامز  کی  لاـس  لـیوحت  ناـمز  درادـن . ییـالقع  هجو  بلطم  نیا 

. میهدـب رارق  لاس  لّوا  هک  ار  ینامز  ره  روط  نیمه  دوب ، دـهاوخ  لاـس  لّوا  ناـمز  ناـمه  میهدـب ، رارق  لاـس  لّوا  ار  رهم  لّوا  اـم  رگا  ًـالثم 
هک روکذـم  بلطم  ًایناث  ینیوکت . یعقاو و  هن  تسا ، يدادرارق  رما  کی  تسا ، یـصاخ  تقو  رد  لاس  لیوحت  هک  بلطم  لصا  ًالّوا  نیاربانب 

ِلاـس يادـتبا  تسا  بوخ  هتبلا  تسین . حیحـص  دوـب  دـهاوخ  لاـح  ناـمه  هب  لاـس  لوـط  رد  دـشاب ، یتلاـح  رد  تعاـس  نآ  رد  یـسک  رگا 
. میریگب کین  لاف  هب  ار  نآ  مینک و  عورش  نآرق  توالت  یشوخ و  یبوخ و  اب  ار  يدادرارق 

؟ دنراد یتیلاعف  بش  رد  اه  ینج  ایآ  وگب . هللا  مسب  يزیرب  نیمز  يور  رب  بآ  یتساوخ  بش  ماگنه  رگا  دنیوگ  یم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراد یتیلاعف  بش  رد  اه  ینج  ایآ  وگب . هللا  مسب  يزیرب  نیمز  يور  رب  بآ  یتساوخ  بش  ماگنه  رگا  دنیوگ  یم  ارچ 

خساپ

رد یلو  دشاب  هتشاد  رابتعا  فرح  نیا  تسین  مولعم  یلو  تسا  روهـشم  ماوع  نایم  رد  هدش  لقن  هچ  نآ  دراد و  تیلاعف  زور  بش و  رد  نج 
. تسا هللا  مسب  نتفگ  هلمج  زا  تسا  هدش  دراو  ییاهاعد  اه  نآ  زا  ندوب  ناما  رد  يارب  هک  دوش  یم  تفای  راتفردب  يذوم و  يدارفا  زین  نج 

نج هب  التبم  دارفا  ناینج و  عفر  يارب  دجبا  فورح  هب  تاعبرم  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هکرابم  ۀیآ  میسقت  دیوگ : یم  ییابطابط  همالع 
ص 191. تعیرش ، کیروئت  ضبق  طسب و  ۀلاقم  رب  یشرگن  ینارهت ، ینیسح  همالع  [ 10 [ ] 10 .] تسا دیفم 

؟ دناوخ یم  زامن  ناطیش  دشاب ، نهپ  زامناج  دجسم  ای  هناخ و  رد  هک  تسا  تسرد  ایآ 

شسرپ

؟ دناوخ یم  زامن  ناطیش  دشاب ، نهپ  زامناج  دجسم  ای  هناخ و  رد  هک  تسا  تسرد  ایآ 

خساپ

اه و گـنهرف  رد  هشیر  اـه  تشادرب  هنوگ  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . هدـشن  هراـشا  نادـب  ینید  نوتم  رد  هتـشادن و  تیعقاو  يزیچ  نینچ 
هدـش حیرـصت  نادـب  نآرق  رد  هک  ناـنچ  دزادرپب ، ناـسنا  ياوغا  یهارمگ و  هب  هک  دراد  نآ  رب  یعـس  ناطیـش  دراد . عماوج  زا  یخرب  تنس 
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رد ناطیـش  ندـناوخ  زامن  دـناوخب ؟ زامن  هدـش  نهپ  زاـمناج  هک  دجـسم  اـی  لزنم و  رد  دوخ  هک  دراد  ناـکما  هنوگچ  هاـگ  نآ  [ 23 ،] تسا
، دشاب هک  یناکم  ره  رد  ندناوخ  زامن  دراد . داضت  وا  درکلمع  اه و  همانرب  اب  ناطیش  لمع  نیا  اریز  دریذپ ، یمن  زین  لقع  ار  هناخ  دجسم و 

ۀیآ 82. ( 38  ) ص [ 23 . ] تسا ییادز  تیونعم  ددص  رد  ناطیش  دنک و  یم  مهارف  ار  اوقت  تیونعم و  ۀنیمز 

یم تسا  همطاف  اه  نآ  مان  هک  رفن  تفه  ۀناخ  رد  هب  لوپ  ندرک  عمج  يارب  هنهرباپ  ینز  هک  تسا  موسرم  قطانم  یخرب  رد  يزپشآ ، مسارم  دروم  رد 
؟ دراد یلیلد  بلطم  نیا  ایآ  دنک . یم  يروآ  عمج  هیهت و  نانآ  زا  ار  شآ  نتخپ  يارب  مزال  داوم  دیوگ و  یم  رکذ  طقف  هکلب  دیوگ  یمن  چیه  دور و 

شسرپ

همطاف اه  نآ  مان  هک  رفن  تفه  ۀناخ  رد  هب  لوپ  ندرک  عمج  يارب  هنهرباپ  ینز  هک  تسا  موسرم  قطانم  یخرب  رد  يزپشآ ، مسارم  دروم  رد 
نیا ایآ  دنک . یم  يروآ  عمج  هیهت و  نانآ  زا  ار  شآ  نتخپ  يارب  مزال  داوم  دیوگ و  یم  رکذ  طقف  هکلب  دیوگ  یمن  چـیه  دور و  یم  تسا 

؟ دراد یلیلد  بلطم 

خساپ

یم رکذ  صخـش  نآ  هک  نیآ  تسا و  بوخ  رایـسب  ندرک  تارّبم  تاریخ و  نتخپ و  شآ  هچرگ  میرادـن . یعرـش  عبانم  رد  یبلاـطم  نینچ 
. دوش هعجارم  مزال  داوم  يروآ  عمج  يارب  هناخ  نآ  هناخ و  نیا  هب  هک  درادن  یلیلد  اّما  تسا ، بوخ  رایسب  زین  دیوگ ،

؟ دراد یفوتم  دارفا  لاح  هب  يریثأت  هچ  ربق  يور  هاگمارآ  رمرم و  گنس  نتشاذگ 

شسرپ

؟ دراد یفوتم  دارفا  لاح  هب  يریثأت  هچ  ربق  يور  هاگمارآ  رمرم و  گنس  نتشاذگ 

خساپ

ًالوصا . " دوش یم  بوسحم  ناگدرم  يارب  یمارتحا  هکلب  درادـن  یفوتم  دارفا  لاـح  هب  يریثأـت  ربق  يور  هاـگمارآ  رمرم و  گنـس  نتـشاذگ 
زایناد ردق  عون  کی  تسه و  هدوب و  ناهج  مدرم  نایم  رد  هشیمه  دراد  یم  هدنز  ار  تیصخش  اب  هتسجرب و  دارفا  ةرطاخ  هک  دوب  دای  ياهانب 
همانرب اه و  تیصخش  نیا  دوجو  رب  یخیرات  دنس  کی  اهانب  هنوگ  نیا  دوجو  تسا . هتفهن  راک  نآ  رد  ناگدنیآ  يارب  قیوشت  ناگتشذگ و 

رد يدجسم  ام  دنتفگ  دنتفای  یهاگآ  ناشزار  زا  هک  اه  نآ  : " دیامرف یم  فهک  باحـصا  دروم  رد  دیجم  نآرق  [ 14" .] تسا ناشخیرات  و 
ۀیآ 21. ( 18  ) فهک [ 15 . ] ص 388 ج 12 ، هنومن ، ریسفت  [ 14 [ ] 15" .] میزاس یم  اه  نآ  نفدم  رانک 

؟ دمآ دوجوب  ینامز  هچ  زا  تسیچ و  ندز  هنیس  ۀفسلف 

شسرپ

؟ دمآ دوجوب  ینامز  هچ  زا  تسیچ و  ندز  هنیس  ۀفسلف 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1059 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

رد يراوگوس  يرادازع و  ییاپ  رب  دـهدیم  ماجنا  دوخ  قوشعم  بوبحم و  قارف  رد  رادازع  ناسنا  هک  تسا  يرادازع  هوحن  کی  ندز  هنیس 
يرجه مراهچ  نرق  زا  شیپ  تسا  هتفای  يرتشیب  تعـسو  نامز  رورم  هب  تیب  لها  نانمـشد  بناج  زا  اهراشف  ۀـمه  دوجو  اب  ناناملـسم  ةریس 

زا اهيرادازع  دعب  هب  مراهچ  نرق  لئاوا  زا  اما  تفرگیم  ماجنا  یئاهن  هکلب  دوبن و  راکشآ  ع   ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  مسارم  يرازگرب 
اهنابایخ اههچوک و  رد  يرادازع  ياهتأیه  تکرح  اب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  تشگ و  نایع  هدـمآ و  نوریب  افخ  جـنک  اههناخ و  ۀـشوگ 

دادغب مدرم  يو  تشاد  یساسا  شقن  هعیش  راعـش  یتخاس  راکـشآ  رد  زین  هیوب  لآ  ردتقم  نیطالـس  زا  یکی  یملید  ۀلودلا  زعم  دش . نایامن 
تفر ناـیم  زا  هیوب  لآ  تموکح  هک  مجنپ  نرق  طـساوا  اـت  يرجه  لاـس 352  رد  درک . قیوشت  ع   ) نیـسح رب  يرادازع  متاـم و  هحون  هب  ار 

اب دنداهن و  انب  ار  هرهاق  رهش  دندروآر و  دوخ  فرـصت  هب  ار  رـصم  نویطاف  اهلاس  نیمه  رد  دشیم  رازگرب  ینلع  تروص  هب  اروشاع  مسارم 
دنتـسبیم و ار  اهرازاب  اروشاع  مایا  هلاس  ره  اج  نآ  رد  تفرگیم  ماجنا  زین  رـصم  رد  اروشاـع  مسارم  تشادـگرزب  رـصم  رد  ناـنآ  روضح 

دننام یمالـسا  طاقن  ریاس  رد  مسارم  نامه  نجآ  زا  سپ  دـنتفریم . هرهاـق  دجـسم  هب  دـندرکیم و  يرگهحون  یعمج  هتـسد  روط  هب  مدرم 
ادـتبا دوب  جـیار  ناریا  رد  يرجه  مود  لوا و  نرق  رد  هیزعت  يراوگوس و  مسر  درک . خوسر  یبرع  اهروشک  زا  یخرب  ناریا و  اقیرفا ، لامش 
هدیشک نابایخ  هچوک و  هب  دمآرد و  یبهذم  تایه  تروص  هب  هک  اهدعب  دوب  هیرگ  ییارـس و  هیثرم  یناوخ و  هحون  تروص  هب  اهيرادازع 

هیرگ ياردازع و  ییاپ  رب  يارب  ع   ) همئا ناوارف  دـیکأت  يرادازع  أـشنم  هتبلا  دـش . مسارم  رئاـس  مچرپ و  ندز و  ریجنز  ندز و  هنیـس  اـب  دـش ،
رب ار  ناگدنیارـس  ناحادـم و  دـندرکیم و  اپ  رب  ع   ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  مسارم  زین  نانآ  دوخ  تسا و  هدوب  ـالبرک  مولظم  رب  ندرک 

. دندرکیم قیوشت  راک  نیا 

؟ دنیوگ یم  متفه  ۀلبق  (ع ) متشه ماما  هب  ارچ 

شسرپ

؟ دنیوگ یم  متفه  ۀلبق  (ع ) متشه ماما  هب  ارچ 

خساپ

البرک 5- فجن 4 - عیقب 3 - ناتسربق  - 2 (ص ) ربمایپ نفد  لحم  هنیدم  - 1 : ) دراد دوجو  (ع ) نیموصعم يارب  نفدـم  تفه  هک  نیا  هب  رظن 
نیا رد  هلبق  زاروظنم  هّتبلا  دنا . هدیمان  متفه  ۀلبق  مدرم  زا  یـضعب  ار  (ع  اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  نفدم  اذل  دهـشم  ارماس 7 - نیمظاک 6 -

زکرم هجوت و  نوناک  ینعی  هاگ ، هلبق  لامآ ، ۀـلبق  دـننام  [ 3 .] دـنک یم  هّجوت  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  انعم  هب  هلبق  هکلب  تسین ، زامن  ۀـلبق  اـج 
ص 486. ج 1 ، تائاتفتسا ، يزاریش ، مراکم  رصان  هللا  تیآ  [ 3 . ] دنا هداد  رارق  وگلا  ار  وا  اه  ناسنا  هک  ادتقم  نفدم  اهوزرآ ، لامآ و 

؟ دوشیم دای  ینیسح  ياعوسات  اروشاع و  مان  هب  مرحم  مهد  مهن و  زور  ارچ  تسا و  انعم  دنچ  هب  اعوسات  اروشاع و 

شسرپ

؟ دوشیم دای  ینیسح  ياعوسات  اروشاع و  مان  هب  مرحم  مهد  مهن و  زور  ارچ  تسا و  انعم  دنچ  هب  اعوسات  اروشاع و 

خساپ
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قالطا هام  ره  زور  نیمهد  نیمهن و  رب  دـناوت  یم  ظفل  نیا  هچ  رگا  تسا . نیمهن  يانعم  هب  اـعوسات  زور و  نیمهد  نیمهد و  هب  ار  اروشاـع 
یلم یمـسر و  ياه  دیع  زا  برع ، تیلهاج  خیرات  رد  اروشاع  تسا . فورعم  هدـش و  قالطا  مرحم  زور  نیمهد  نیمهن و  رب  طقف  اما  دوش ،

اب مالـسا ، رد  دندرک . یم  باضخ  یناغارچ و  و  دندیـشوپ ، یم  رخاف  ياه  سابل  دنتفرگ و  یم  هزور  يزور  نینچ  رد  راگزور  نآ  رد  دوب .
هد اب  ناربماـیپ  زا  رفن  هد  هک  تسا  نآ  اروشاـع  هب  مّرحم  مهد  زور  يراذـگمان  تلع  دـنا  هتفگ  دـش . خـسن  زور  نآ  ناـضمر ، ةزور  عیرـشت 

نیرت میظع  زور ، نیا  رد  (ع ) نیسح ماما  تداهش  رطاخ  هب  یعیـش ، گنهرف  رد  [ 1 .] دـناهتفرگ رارق  یهلا  میرکت  دروم  زور  نیا  رد  تمارک 
ماما ور  نیا  زا  تسا ؛ هتفرگ  ماـجنا  ربماـیپ  نادـناخ  دروم  رد  متـس  هعجاـف و  نیرتگرزب  اریز  دـیآ ، یم  باـسح  هب  متاـم  يراوگوس و  زور 

يزور اروشاع  [ 2 [؛ ةارع یعرص  هلوح  هباحصأ  هباحصأ و  نیب  ًاعیرـض  (ع ) نیـسحلا هیف  بیـصأ  مویف  اروشاع  موی  اّمأ  و  : " دومرف (ع ) قداص
ماما نایعیـش  " دـندوب . نایرع  هداتفا و  كاـخ  هب  وا  نوماریپ  زین  وا  ناراـی  داـتفا . نیمز  رب  دـش و  هتـشک  شناراـی  ناـیم  (ع ) نیـسح هک  تسا 

مان هب  زور  نیا  ور  نیا  زا  دنا ، هتـشاد  هگن  هدنز  ار  زور  نآ  ةرطاخ  دای و  هدومن و  يرادازع  اروشاع  زور  هژیو  هب  مرحم ، مایا  رد  (ع ) نیـسح
ترایز رد  ور  نیا  زا  دـندرک . یم  يداش  زور  نیا  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  دـعب  ناـیوما  هتبلا  تفاـی . ترهـش  ینیـسح  ياروشاـع 

نیسح و ماما  يرجه  لاس 61  ياعوسات  مّرحم ، مهن  زور  [ 3" .] دابکالا ۀلکآ  نباو  ۀّیما  ونب  هب  تکّربت  موی  اذه  مهّللا  : " تسا هدمآ  اروشاع 
زور نیا  دوب . هتسب  وا  نارای  و  (ع ) نیسح ماما  تیب  لها  يور  هب  ار  بآ  نمشد  زور  نیا  رد  و  دندوب . نمشد  ياهورین  ةرصاحم  رد  شنارای 
مان ینیسح  ياعوسات  دوب ، ربمایپ  نادناخ  رب  تبیصم  تخس و  رایسب  ياهزور  زا  یکی  دیاش  تشذگ و  تخس  تیب  لها  رب  هک  نیا  لیلد  هب 
نانآ دض  رب  نایماش  هاپس  دندش و  هرـصاحم  البرک  رد  وا  باحـصا  و  (ع ) نیـسح هک  تسا  يزور  اعوسات  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تفرگ .

دندرمـش و ناوتان  ار  شنارای  و  (ع ) نیـسح زور ، نآ  دندش و  لاحـشوخ  راوس  همه  نآ  ندمآ  مهارف  زا  دعـس  رمع  دایز و  نبا  دـمآ . درگ 
ص 179. ج 3 ، نیـسحلا ، مامالا  هایح  [1 [ ] 4" .] درک دـنهاوخن  ینابیتشپ  ار  وا  نایقارع  دـمآ و  دـهاوخن  يروای  وا  يارب  رگید  دـندرک  نیقی 

ص 124. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  [4 . ] ص 394 ج 1 ، هعیشلا ، لیاسو  ج 44 ص 284 ؛ نامه ، [3 . ] ص 95 ج 45 ، راونالاراحب ، [2]

؟ تسا هدش  هتخانش  مان  نیا  هب  ریدغ  دیع  نابرق و  دیع  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هتخانش  مان  نیا  هب  ریدغ  دیع  نابرق و  دیع  ارچ 

خساپ

هجحلا يذ  هدجیه  رد  تسا . نابرق  دیع  مان  هب  دننک ، ینابرق  دـیاب  ینم  رد  جاّجح  هجحلا  يذ  مهد  زور  رد  هک  نیا  تبـسانم  هب  نابرق  دـیع 
هدیمان ریدغ  دیع  ای  تیالو  دیع  ار  نآ  ور  نیا  زا  دیزگرب . ینیـشناج  تفالخ و  هب  ار  (ع ) یلع مخ  ریدـغ  مان  هب  ییاج  رد  (ص ) مرکا ربمایپ 

. دنا

؟ تسا تسرد  دننک ، هاگن  داش  ياهملیف  يدیس و  هب  دننک ، یم  يرادازع  مدرم  هک  مرحم  مهد  زا  دعب  اه  یضعب  رگا 

شسرپ

؟ تسا تسرد  دننک ، هاگن  داش  ياهملیف  يدیس و  هب  دننک ، یم  يرادازع  مدرم  هک  مرحم  مهد  زا  دعب  اه  یضعب  رگا 
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خساپ

. تسا ترـضح  هار  نداد  همادا  يوریپ و  راوگرزب و  نآ  فادها  اب  ندـش  انـشآ  (ع ) نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  يارب  يرادازع  زا  فدـه 
هب رما  مایق ، زا  نم  دوصقم  رکنملا ؛ نع  یهنأ  فورعملاب و  رمآ  نأ  دـیرأ  : " دومرف وا  درک . مایق  هاـنگ  داـسف و  زا  يریگولج  يارب  ترـضح 
یم يرادازع  ترـضح  يارب  هک  يدارفا  " مدرک . ماـیق  یلع  مردـپ  ربماـیپ و  مّدـج  شور  ندرک  هداـیپ  يارب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و 

: تسا هدمآ  ترضح  ةرابرد  رگید  ياج  رد  دنوش . زاسمد  وا  فادها  اب  دنهد و  رارق  (ع ) نیـسح ماما  هارمه  گنرمه و  ار  دوخ  دیاب  دننک ،
هک ام  " يدرک . هدـنز  ار  تاکز  تخادرپ  یتشاداـپرب و  ار  زاـمن  هک  مهد  یم  تداهـش  ةوکزلا ؛ تیتآ  َةولـصلا و  َتمقأ  ْدـق  کـّنأ  دهـشأ  "

هک تسین  یکش  مینک . يرود  ناهانگ  زا  مینک  یعس  دیاب  مینکیم ، يرادازع  هیرگ و  وا  تابیصم  ناشیا و  يارب  میتسه و  ترـضح  ناوریپ 
زا ار  ناسنا  لذتبم  ياهيدیس  اه و  ملیف  هب  ندرک  هاگن  یلو  درادن  یلاکشا  یفارحنا  ریغ  هدنزومآ و  ياهيدیس  اه و  ملیف  هب  ندرک  هاگن 

فادها زا  دنک ، یم  يرادازع  هک  يدرف  نینچ  تروص  نیا  رد  دـناشکیم . رگید  يریـسم  هب  دـنکیم و  رود  (ع ) نیـسح ماما  فدـه  هار و 
. درادن یگدنزاس  وا  يارب  تسا و  لفاغ  (ع ) نیسح ماما 

لاح رب  يریثأت  مسارم  نیا  ایآ  دـنریگیم . مسارم  ار  ياهزور  ارچ  دوشیم . رازگرب  درگلاس  ملهچ و  متفه  موس  مسارم  ًالومعم  دارفا  گرم  زا  دـعب 
؟ دراد هدرم 

شسرپ

يریثأت مسارم  نیا  ایآ  دـنریگیم . مسارم  ار  ياهزور  ارچ  دوشیم . رازگرب  درگلاس  ملهچ و  متفه  موس  مسارم  ًالومعم  دارفا  گرم  زا  دـعب 
؟ دراد هدرم  لاح  رب 

خساپ

. دـماین تسد  هب  نیموصعم ع ) فرط  زا  یـصاخ  شرافـس  تیاور و  یفوتم  يارب  درگلاـس  ملهچ و  متفه  موس  مسارم  نتفرگ  صوـصخرد 
یماگنه : " دومرف (ص ) ادخ لوسر  دسریم . هدرم  هب  شباوث  تسا و  بوخ  دشاب ، صلاخ  تین  اب  رگا  نآرق  تئارق  هقدص و  ناسحا و  هتبلا 

ره تسد  رد  دـننک . تکرح  تیم  ربق  يوس  هب  کلم  رازه  داـتفه  اـب  دـنکیم  رما  لـیئربج  هب  دـنوادخ  دوش ، هداد  هقدـص  هدرم  تین  هب  هک 
ینالف رـسپ  نالف  هک  تسا  ياهیده  نیا  وت . رب  مالـس  ادـخ ، یلو  يا  دـنیوگیم : هدرم  هب  باطخ  دندیـسر ، ربق  هب  یتقو  تسا  یقبط  یکلم 
ترضح دسریم ؟ شگرم  زا  دعب  ناسنا  يارب  زیچ  هچ  دش : لاؤس  قداص ع ) ماما  زا  [ 1" .] دوشیم ینارون  وا  ربق  تسا و  هداتسرف  وت  يارب 

هب ناـماما ع ) زا  يروتـسد  تسا  موسرم  هزورما  هک  متفه و ... موس و  مسارم  ییاـپربد  دروـم  رد  سپ  [ 2  .] هزور هقدص و  جـح و  : " دومرف
[1 . ] دـسریم وا  هب  دوش ، هیدـه  هدرم  هب  شباوث  دریگ و  ماجنا  هللا  یلا  ًۀـبرق  صاـخ و  تین  اـب  رگا  يریخ  راـک  ره  هچرگ  میدرواـین  تسد 

نامه ص 556. [ 2 . ] ص 555 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس 

؟ دراد ناسنا  راتفر  لامعا و  هب  یگتسب  ایآ  تسا  یمایا  هچ  سحن  مایا 

شسرپ

؟ دراد ناسنا  راتفر  لامعا و  هب  یگتسب  ایآ  تسا  یمایا  هچ  سحن  مایا 
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خساپ

مایا تسوحن  زا  یمان  اجود  رد  دیجم  نآرق  رد  عرش  رظن  زا  اما  درادن ، دوجو  مایا  تسوحن  تداعـس و  یفن  ای  تابثا  رب  یلیلد  یلقع  رظن  زا 
تخـس و دابدنت  ام  : " دیامرفیم رگید  ياج  رد  [ 1  .] میداتسرف اهنآ  رب  موش  زور  کی  رد  ار  يدرـس  كانتـشحو و  داب  دننام   " تسا هدمآ 

لزان كرابم  یبش  رد  ار  نآرق  ام   " تسا هدـمآ  نآرق  رد  زین  دعـس  ناـمز  لـباقم  رد  [2  .] میدرک طلـسم  اهنآ  رب  یموش  ياـهزور  رد  درس 
مایا ناونع  هب  هام  رخآ  هبنـش  راهچ  هتفه و  ره  هبنـش  راهچ  ًالثم  مینکیم  دروخرب  ماـیا  دعـس  سحن و  هب  یمالـسا  تاـیاور  رد  [ 3  .] میدرک

نآ هدـمآ و  تسوخن  تلع  تایاور  نیا  زا  ياهراپ  رد  هتبلا  تسا  هدـیدرگ  یفرعم  یکراـبم  دعـس و  زور  هاـم  لّوا  زور  هدـش و  رکذ  نسحن 
هریغ شتآ و  رد  میهاربا  نتخادنا  ادهشلا و  دیـس  تداهـش  ص و   ) ادخ لوسر  تلحر  دننام  تسا  هداتفا  قافتا  هک  تسا  يراوگان  ثداوح 

تداعـس تسوحن و  ةراب  رد  هک  يرابخا  : " دیوگیم تایاور  لقن  زا  سپ  هر   ) ییابطابط همالع  تسا  هدـش  عقاو  هبنـش  ود  زور  رد  همه  هک 
بسح رب  ای  ینید و  قوذ  بسح  رب  هک  تسا  ینید  ثداوح  رطاخ  هب  تسوحن  تداعس و  نیا  هک  درادن  تلالد  نیا  زا  شیب  هدش  دراو  مایا 

نامز زا  هعطق  نآ  اـی  زور و  نآ  دوخ  هک  نیا  اـما  هدـش و  نآ  یتشز  حـبق و  ثعاـب  اـی  هدرک و  نسح  داـجیا  زور  نـالف  رد  اـی  سوفن  ریثأـت 
تایاور نآ  زا  دشاب ، هتشادن  ار  صاوخ  نآ  اهنامز  ریاس  هک  دشاب  هتـشاد  يرگید  صاوخ  ًانیوکت  دوش و  تسوحن  ای  تنمیم و  هب  فّصتم 

[ راـبتعا یب  حرط =  یلک  هب  اـی  درک و  هیقت  رب  لـمح  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  روـهظ  میتـفگ  هـچ  نآ  فـالخ  رب  هـک  یتـیاور  ره  دـیآ و  یمنرب 
رد هک  مسرب  ع   ) يداه ماما  تمدخ  متساوخ  يزور  تسا  بلطم  نیا  ّدیؤم  هدرک  لقن  ع   ) يداه ماما  نارای  زا  یکی  هک  یتیاور  [ 4" .] دومن

سابل مدش و  راتفرگ  تیعمج  طسو  رد  دز و  همدص  نم  ۀناش  هب  تشذگ و  مرانک  زا  يراوس  دش و  حورجم  متشگنا  هار  ریـسم  رد  زور  نآ 
نینچ يراد  طابترا  ام  اب  هک  نیا  اب  : " دومرف ع   ) ماما یتسه  یموش  زور  بجع  دنک . ظفح  زور  يا  وت  ّرش  زا  ارم  ادخ  متفگ  دندرک . هراپ  ار 
ياطخ هب  مدمآ و  شوه  هب  نخـس  نیا  ندینـش  زا  دنکیم : ضرع  درم  نآ  يرمـشیم "  راک  هانگ  درادـن ، یهانگ  هک  ار  زور  ییوگیم و 

موش ار  اهنآ  امش  هک  دنراد  یهانگ  هچ  اهزور  : " دومرف ترضح  منکیم  رافغتـسا  اطخ  نیا  زا  نم  يالوم  يا  مدرک  ضرع  مدرب  یپ  دوخ 
ادـخ زا  هشیمه  نم  مدرک  ضرع  دـیوگیم : يوار  "؟ دریگیم .  ار  ناـتناماد  اـهزور  نـیا  رد  امـش  لاـمعا  رفیک  هـک  نآ  لاـح  دـینادیم و 

. دنکیم تازاجم  درادن  شهوکن  هک  يزیچ  ندرک  تمذم  هب  ار  امش  دنوادخ  درادن . ياهدیاف  وت  يارب  نیا  : " دومرف ماما  منکیم  رافغتـسا 
نیا رگید  : " دومرف سپـس  داد "؟ دهاوخ  رگید  يارـس  ارـس و  نیا  رد  ار  لامعا  يازج  دهدیم و  باذع  باوث و  دنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ 

جیاتن هکلب  دـنرادن  سحن  اهزور  تیاور  نیا  قبط  سپ  [ 5  .] هدـم رارق  يریثأت  دـنوادخ  مکح  ربارب  رد  اهزور  يارب  نکم و  رارکت  ار  لمع 
یـصاخ راکذا  ای  اهاعد  ای  لامعا  تسوحن  عفر  يارب  هک  یتایاور  اما  دـنکیم . فّصتم  ندوب  دـبای  بوخ  هب  ار  بش  ای  زور  نآ  اـم  لاـمعا 

عفد وا  زا  ار  زور  نآ  رد  تسوحن  دنوادخ  دهد ، هقدص  حبـص  ّلوا  هک  یـسک  هک  هدش  لقن  ع   ) قداص ماما  زا  هچ  نآ  لثم  دـناهدرک ، نایب 
هیجوت نینچ  ییابطابط  همـالع  [ 7  .] ناوخب یـسرکلا  تیآ  هدـب و  هقدـص  ینکیم  رفـس  هبنـش  راهچ  زور  رگا  : " دـنا هدومرف  اـی  [ 6" .] دزاس

هب ییانتعا  هک  تسا  دح  نیا  هب  تبلق  تّوق  رگا  دیامرفب : دهاوخیم  تسا  لأفت  ّرـش  زا  مدرم  نداد  تاجن  ماقم  رد  تایاور  نیا  : " دـناهدرک
 - 1 یقرواپ :  8  .] نکب یئاعد  ناوخب و  ینآرق  وش و  ادـخ  نم  اد  هب  تسد  يرادـن  یبلق  توّق  نینچ  رگا  رتهب و  هچ  هک  ینکن  مایا  تسوحن 

ص ج56 ، راونالاراحب ،  - 5 ص 144 . ج19 ، نازیملا ، همجرت   - 4 هیآ 3 . ( 44  ) ناخد  - 3 هیآ 16 . ( 41  ) تلصف  - 2 هیآ 19 . ( 54  ) رمق
ص 143. ج19 ، نازیملا ، همجرت   - 8 ص 28 . نامه ،  - 7 ص 31 . ج56 ، نامه ،  - 6 . 2

. دیهد حیضوت  دریگیمن ؟ تروص  راک  نیا  همئا  ریاس  ربمایپ و  تلحر  رد  یلو  دوش ، یم  رازگرب  نیعبرا  مسارم  ع   ) نیسح ماما  تداهش  يارب  ارچ 

شسرپ

حیضوت دریگیمن ؟ تروص  راک  نیا  همئا  ریاس  ربمایپ و  تلحر  رد  یلو  دوش ، یم  رازگرب  نیعبرا  مسارم  ع   ) نیسح ماما  تداهش  يارب  ارچ 
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. دیهد

خساپ

ع  ) نیـسح ماما  يارب  يراوگوس  مسارم  ییاپرب  تسا 1 ـ  زیچ  دنچ  رطاخ  هب  عیشت  ناهج  رد  نادیهـش  رالاس  نیعبرا  رد  نیـسح  يازع  ۀماقا 
نامسآ نیمز  ناربمایپ  ناگتشرف  دراد . رایـسب  باوث  ع   ) نیـسحلا هلادبع  ابا  رب  نتـسیرگ  تسا  ع   ) ناماما روتـسد  فلتخم  ياهتبـسانم  رد 
تـسا ادهـشلا  دیـس  تیب و  لها  اب  یبلق  دنویپ  ۀـناشن  ع   ) نیـسح رب  يرادازع  دناهتـسیرگ . ع   ) نیـسح يازع  رب  مه  ایرد  ارحـص و  تاناویح 
نیسح رب  ینک  هیرگ  يزیچ  رب  رگا  : " دومرف بیبش  نب  ناّیر  هب  ع   ) اضر ترضح  تسا  رایسب  ع   ) نیسح ماما  رب  نتـسیرگ  رب  ناماما  روتـسد 

نیا هک  تسا  نیا  ع   ) نیسح ماما  يراوگوس  رب  دیکأت  همه  نیا  زومر  زا  یکی  " دندیرب .  رس  دنفسوگ  نوچمه  ار  وا  هک  نک  هیرگ  یلع  نب 
سدقم و داهج  کی  ینیـسح  يازع  يرارقرب  تقیقح  رد  تسا  يدب  نایتوغاط  سابع و  ینب  هیما و  ینب  نارگمتـس  اب  هزرابم  عون  کی  راک 

هدـنیآ ياهلسن  هب  تداهـش  گنهرف  لاقتنا  نامولظم و  زا  تیامح  ناـملاظ و  هب  ضارتعا  ناـنآ و  تیمولظم  نییبت  ع و   ) همئا طـخ  ياـیحا 
یفوع هیطع  يراصنا و  هلادـبع  نب  رباج  ع   ) نیـسح ماـما  تداهـش  نیعبرا  نیتسخن  رد  تسا 2 ـ  هدرک  همیب  ار  مالـسا  رفـص  مرحم و  تسا 

ماش زا  تشگزاب  رد  ع   ) تیب لها  يارسا  ناوراک  نیعبرا  رد  اهلقن  یخرب  هب  انب ، زین  دندش ، ع   ) ءادهشلا دیـس  ربق  تبرت و  ترایز  هب  قفوم 
تداهـش نیعبرا  رد  ادهـشلا  دیـس  يارب  يراد  ازع  نیلوا  نیا  رباـنب  دـندومن  يراد  ازع  هـیرگ و  ـالبرک  يادهـش  يارب  دـندش و  ـالبرک  دراو 

موادت اروشاع و  رابمغ  ةرطاخ  يایحا  البرک و  يارسا  بنیز و  ترـضح  يراد  ازع  رد  تکرـش  يارب  زین  نایعیـش  تفرگ  تروص  ترـضح 
نمؤم ياههناشن  زا  تسا و  بحتـسم  نیعبرا  زور  رد  ع   ) نیـسح ماـما  تراـیز  3 ـ  دـننکیم . يرادازع  نیعبرا  رد  هلاس  همه  ینیـسح  روش 
تـسد هب  رتشگنا  نعیبرا  ترایز  زامن ، تعکر  کی  هاجنپ و  تسا  زیچ  جنپ  نمؤم  ياههناشن  : " دومرف ع   ) يرکـسع ماما  تسا  هدش  هدرمش 

زا هک  ياهیـصوت  دـیکات و  یلک  روط  هب  نتفگ .  دـنلب  زامن ) رد   ) ار هللا  مسب  و  هدجـس ،  لاح  رد   ) نتـشاذگ كاخ  هب  یناشیپ  ندرک  تسار 
کی رد  نیسح  ماما  تداهـش  هک  نآ  اب  هتفرگن و  تروص  یماما  چیه  دروم  رد  هتفرگ  تروص  نیـسح  ماما  يراد  ازع  يارب  ع   ) همئا فرط 

فده و هب  ندیـسر  يارب  همه  نیا  دـیاییم . همادا  نآ  زا  سپ  لبق و  اهتدـم  زا  وا  يارب  يرادازع  دـیناد  یم  هک  روط  نامه  اما  تسا  زور 
، رتنشور ع   ) نیـسح ماـما  ماـیق  رد  هک  تسا  هدـش  هصـالخ  نآ  رد  ع   ) ناـماما ماـمت  فدـه  هک  هدوـب  اروشاـع  رد  هک  تـسا  ییاـه  سرد 

داوج  - 3 ص 286 . ج44 ، راونالاراحب ،  - 2 ص 97 . ج1 ، راحبلا ، هنیفـس   - 1 یقرواپ : تسا  هتفای  دوجو  رتقیمع  رتعماـج و  رتراکـشآ ،
ص 41. اروشاع ، گنهرف  یثدحم ،

؟ تسیچ دندرب  یم  مان  نآ  زا  املع  هاگ  هک  باجنم  ماّمح  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ دندرب  یم  مان  نآ  زا  املع  هاگ  هک  باجنم  ماّمح  زا  روظنم 

خساپ

یمن ار  نآ  ياج  یلو  درک ، تکرح  مامح  يوس  هب  مامحتسا  يارب  ینز  باجنم . مان  هب  دوب  یمامح  ییاتسور  ای  رهش  رد  هک  دنا  هدرک  لقن 
هاگن نز  ةرهچ  هب  نوچ  زاب  توهش  نارسوه و  درم  تسا ؟ اجک  باجنم  مامح  دیـسرپ : دوب  هداتـسیا  شیوخ  ۀناخ  رد  هک  يدرم  زا  تسناد .

درم ۀناخ  دراو  هراچیب  نز  درک . دوخ  ۀناخ  هب  هراشا  و  تسا ، اج  نیمه  باجنم  مامح  تفگ : نز  هب  غورد  هب  درک و  نایغط  شتوهش  درک ،
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تاجن درم  نآ  تسد  زا  ار  دوخ  يا  هلیح  اب  هنمؤم  نز  یلو  درک ، توعد  انز  تشز  لـمع  هب  ار  نز  تسب و  ار  هناـخ  رد  درم  دـش . زابـسوه 
وـشتسش منک و  زیمت  ار  دوخ  مورب و  مامح  هب  هدب  هزاجا  متـسه . هدولآنوخ  فیثک و  نم  نالا  یلو  درادن ، یلاکـشا  تفگ : ادـتبا  نز  داد .

هک درم  نآ  یلو  دراد ، تاجن  ار  دوخ  هلیـسو  نیدـب  تفر و  ماـمح  يوس  هب  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  نز  متـسه . وت  تمدـخ  رد  دـعب  مهد ،
باـجنم ماـمح  تـفگ : یم  دروـخیم و  سوـسفا  گرم  راــضتحا و  ماــگنه  یتـح  رمع  رخآ  اــت  دوـب ، شنهز  رد  نز  نآ  ةرهچ  هراوـمه 

!؟ تساجک

نیا اب  دنار ؟ دوخ  زا  ار  اهنآ  ای  دادن  يزیچ  دارفا  نیا  هب  ناوت  یم  ایآ  دننک . یم  يّدکت  هب  مادقا  زاب  دنراد ، یبوخ  عضو  هکنآ  اب  اهادـگ  یـضعب 
؟ مییامن دروخرب  دیاب  هنوگچ  یلک  روط  هب  دارفا 

شسرپ

؟ دنار دوخ  زا  ار  اهنآ  ای  دادن  يزیچ  دارفا  نیا  هب  ناوت  یم  ایآ  دننک . یم  يّدکت  هب  مادقا  زاب  دنراد ، یبوخ  عضو  هکنآ  اب  اهادـگ  یـضعب 
؟ مییامن دروخرب  دیاب  هنوگچ  یلک  روط  هب  دارفا  نیا  اب 

خساپ

راک ییادگ  تسا . ییادگ  ای  يدـکت  دروخیم ، مشچ  هب  رتشیب  ناناملـسم  عماوج  نایم  رد  هنافـسأتم  هک  یعامتجا  ياه  يراجنهان  زا  یکی 
يا هدسفم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هدش  دمآرد  بسک  لحم  لغـش و  یعون  یـضعب  يارب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسا ، يدنـسپان  ابیزان و 
روط نیا  دروم  رد  هک  تسا  مّلـسم  تسا . مدرم  تاـساسحا  تاداـقتعا و  زا  هدافتـسا  ءوس  هار  زا  يرادربهـالک  یعوـن  دـشابیم و  یقـالخا 
نینچ هب  ملع  اب   ) رثکادـح تسا و  اهنآ  هب  یکمک  هجو و  هنوگ  ره  تخادرپ  زا  عانتما  داد ، ماـجنا  ناوت  یم  هک  يراـک  لقادـح  نایادـگ ،

اما دوش . یقلت  تبثم  دروـخرب  کـی  ناوـنع  هب  دـناوتیم  زین  فورعم  هب  رما  و  یماـظتنا ، ییاـضق و  عـجارم  هب  وا  یفرعم  یتسیاـشان ) راـتفر 
ریزگان دروخرب  زا  هک  دـیآ  شیپ  یتیعقوم  هک  نیا  رگم  مینک و ،...  دروخرب  دـنت  اهنآ  اـب  میوش ، ریگرد  دارفا  نیا  اـب  هک  درادـن  یترورض 

کمک تفایرد  قاقحتـسا  هک  میناد  یمن  ینعی  میرادـن ، ناش  هدافتـسا  ءوس  هب  ملع  هک  نانآ  ای  قحتـسم  ياـه  ناـسنا  دروم  رد  اـما  میـشاب .
ندـناسرن رازآ  نداهنن و  تنم  عضاوت ، ینابرهم ، تفوطع و  اب  دروخرب  دارفا و  نیا  هب  کـمک  یمالـسا ، يوگلا  لاـح  ره  رد  هن ، اـی  دـنراد 

دوخ يوربآ  اما  دنتسه  قحتسم  هک  يدارفا  هب  کمک  دننک . یم  دیکأت  نآ  رب  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  تایآ و  تسا .
ۀتیمک هب  ناوت  یم  ار  هورگ  ود  ره  لاح ، ره  رد  تسا . هدش  دیکأت  هیـصوت و  رتشیب  دنیآ ، یمن  رب  تساوخرد  ماقم  رد  دننک و  یم  ظفح  ار 

دوخ تاقدص  داد و  عاجرا  تسا ، دارفا  نیا  یگدنز  هب  نداد  ناماس  رـس و  ناشفیاظو  زا  یکی  هک  یتسیزهب  نامزاس  ای  ینیمخ ، ماما  دادما 
. دومن زیراو  اه  قودنص  هب  ار 

؟ دراد ییاه  یگژیو  هچ  همئا  يارب  لوبقم  بوخ و  يرادازع 

شسرپ

؟ دراد ییاه  یگژیو  هچ  همئا  يارب  لوبقم  بوخ و  يرادازع 

خساپ
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یناشفناج و اب  هک  نانآ  تسا . نانآ  نانمـشد  زا  تئارب  رفنت و  راهظا  زین  ناـنآ و  هب  تبـسن  هقـالع  تّبحم و  راـهظا  (ع ) همئا يارب  يرادازع 
یتخس رایسب  تبیـصم  وا  نارای  و  (ع ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  رب  ًاصوصخم  دنتـشاد . هگن  زبسرـس  ار  مالـسا  تخرد  هنامولظم  تداهش 

نیمز اه و  نامسآ  رب  هک  یتبیصم  دنکن . هیرگ  دونـشب و  ار  وا  تبیـصم  هک  تسا  یـسک  رتمک  درک . نوخ  ار  مدآ  َملاع و  لد  هک  دش  دراو 
: تسا هدـمآ  اروشاع  تراـیز  رد  تسا . هدـش  عقاو  رتمک  یفیک  یّمک و  رظن  زا  يا  هثداـح  نینچ  خـیرات  لوط  رد  تشذـگ . تخـس  رایـسب 

نیمز اه و  نامـسآ  عیمج  رد  مالـسا و  رد  هک  یتبیـصم  ضرالاو ؛ تاومـسلا  عیمج  یف  مالـسالا و  یف  اهتیّزر  مظعأ  اهمظعأ و  ام  ۀبیـصم  "

ترضح يارب  يرادازع  رد  تسا . نانآ  اب  ندش  هارمه  ثعاب  تسا و  رجا  ياراد  نانآ  يارب  هیرگ  يرادازع و  " دوب . میظع  گرزب و  رایـسب 
همق ندب ، ندرک  دولآ  نوخ  لیبق  زا  تشز  ياهراک  لامعا و  زا  ییامندوخ و  يراکایر و  زا  دیاب  ناموصعم  ریاس  و  (ع ) نیـسحلا هللادـبعابا 

لیکـشت يرادازع  لکـش  نیرتهب  دوش . زیهرپ  دیاب  انبم  یب  غورد و  بلاطم  زا  درک . يراددوخ  ًاّدـج  دوشیم ، عیـشت  نیهوت  ثعاب  هک  ندز 
بئاصم بقانم و  لئاضف و  رکذ  هظعوم و  دنپ و  مارح و  لالح و  لئاسم  نآ  رد  اریز  تسا ، یحادـم  ینارنخـس و  اب  هارمه  يرادازع  مسارم 

اب يرادازع  ۀیاس  رد  مدرم  دوشیم و  نایب  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  ییاهتربع  اه و  سرد  و  (ع ) نیسح ماما  مایق  فده  هفـسلف و  تیب و  لها 
. تسا بسانم  رایسب  لوقعم  تروص  هب  ینز  هنیس  اب  هارمه  يرادازع  تائیه  لیکشت  تسا  یهیدب  . دنوشیم انشآ  یمالسا  فراعم 

تسا هدیمان  بجرملا  بجر  ار  بجر  هام  ارچ 

شسرپ

تسا هدیمان  بجرملا  بجر  ار  بجر  هام  ارچ 

خساپ

زا هام  نیمتفه  بجر  دـشابیم . هدـش  هداد  رارق  تمظع  دروم   " يانعم هب  بجرم  و  دـناهدرک . انعم  تمظع  هب  ار  بجر  ةژاو  ناسانـش  تغل 
دندرمـشیم و گرزب  ار  نآ  هدوب و  لیاق  مارتحا  هام  نآ  هب  برع  لیابق  هک  دناهتفگ  بجرملا  بجر  نادـب  تهج  نیدـب  تسا  يرمق  لاس 
. دندومنیم میظعت  هتفگ و  هّللا  رهش   " نادب مالسا  روص  برع  دشیم . هدرمـش  مارح  ياههام  زا  یکی  هتـسنادن و  زیاج  هام  نآ  رد  ار  گنج 

تـسا هدـمآ  یتیاور  رد  دراد  هام  نیا  تمظع  زا  تیاکح  هک  تسا  راد  روخرب  صاخ  تیمها  هاگیاج و  زا  بجر  هام  ینید  ياههزومآ  رد 
ربمایپ " دنهد . بآ  شیوج  نآ  زا  دراد ، هزور  هام  نیا  رد  هک  یه  تسا  رتدیفس  فرب  زا  رتنریش و  لسع  زا  هک  تسا  يوج  مان  بجر   " هن

هک دـیلک  شزوـی  شیوـخ  هاـنگ  زا  راـگدرورپ  رـضحم  هب  هاـم  نیا  رد  نیب  تسا  رافغتـسا  هاـم  نم  تّما  يارب  بجر  : " دوـمرف ص   ) مالـسا
هدـش دـلوتم  نآ  رد  ع   ) یلع ماما  دـننام  یتیـصخش  هک  تسا  بجرملا  بجر  هام  تمظع  رطاخ  هب  دـیاش  تسا  نابرهم  ةدنـشخب  دـنوادخ ،

تسا

؟ دنهدیم رارق  دوخ  شوگ  رب  ار  اهتسد  نآرق  توالت  عقوم  نایراق  ارچ 

شسرپ

؟ دنهدیم رارق  دوخ  شوگ  رب  ار  اهتسد  نآرق  توالت  عقوم  نایراق  ارچ 

خساپ
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، دـشاب نایراق  یعیبط  تداع  رباـنب  راـک  نیا  تسه  نکمم  دراد : دوجو  لاـمتحا  دـنچ  یلو  هدیدیـسرپیم  ناـیراق  زا  ار  لاؤس  نیا  دوب  رتهب 
راک نیا  اب  ای  و  دنیامنیم ، میظنت  ار  دوخ  يادص  دننکیم و  ادـیپ  شیوخ  يادـص  يرتقیقد  رتشیب و  طّلـست  شوگ  يور  تسد  نتـشاذگاب 
نب دمحا  ترـضح  تداهـش  دلوت و  خیرات  دروم  رد  درادن . یهجو  چیه  یعرـش  رظن  زا  هتبلا  دوشیم ، هتفرگ  رگید  ياهادص  دورو  يولج 
هاش تاداسلا و"  دیس   " هب فورعم  ع   ) رفعج نب  یسوم  نب  دمحا  ةراب  رد  اهیهاگآ  هنافسأتم  خساپ : دیهد ؟ حیضوت  غارچ  هاش   ) ع  ) یسوم
زین وا  تدالو  خیرات  دنراد . فالتخا  يو  تداهـش  یگنوگچو  لحم  ةراب  رد  ناراگن  هریـسو  ناخروم  ور  نیا  زا  تسا  كدنا  رایـسب  غارچ 

هب ینعی 203 . ع ،   ) متـشه ماما  تداهـش  لاس  رد  يو  هدنا  هتـشون  ناخروم  دناهدرک . رکذ  ار 203ه  يو  تداهـش  لاس  هچرگ  تسین  نّیعم 
نادنواشیوخ هارمه  هب  ع   ) اضر ماما  تداهش  ربخ  ندینش  زا  دعب  یـسوم  نب  دمحا  هک  دنراد  رواب  ناخروم  زا  یخرب  تسا  هدیـسر  تداهش 

رد ناسارخ و  هب  ماجنا  رـس  دـیگنج و  نومأم  نایهاپـس  اب  مق  رد  داهن و  ناریا  هب  ور  درک و  جورخ  نومأم  زا  ماقتنا  ردارب و  یهاوخ  نوخ  هب 
هدیقع ناخروم  زا  یخرب  دش . هاگترایز  ًادعب  هک  دیدرگ ، نفد  اج  نامه  دش و  هتشک  نومأم  نایرکشلاب  گنج  یط  يارفسا  کیدزن  ییاج 

هب ندیـسر  ماگنه  رد  دش و  ناریا  مزاع  ترـضح  نآ  یهاوخ  نوخ  هب  ع   ) متـشه ماما  تداهـش  ربخ  زا  دعب  ع   ) یـسوم نب  دمحا  هک  دنراد 
هب اج  نامه  رد  دیگنج و  زاریـش ) رادناتـسا   ) ناخ غلتق  نایرکـشاب  دندرکیم ، یهارمه  ار  ود  ياهدـع  هک  یلاح  رد  زاریـش ، یخـسرف  تثه 

. دش نفد  دیسر و  تداهش 

؟ دشاب یم  هچ  ۀناشن  (ع ) همئا زا  یضعب  مرح  رد  نارتوبک  ندوب 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  ۀناشن  (ع ) همئا زا  یضعب  مرح  رد  نارتوبک  ندوب 

خساپ

تفگ ناوت  یم  یلو  دماین ، تسد  هب  یبلطم  دـنوشیم ، عمج  (ع ) ناماما مرح  فارطا  رد  هک  ینارتوبک  دروم  رد  (ع ) تیب لها  ثیداحا  رد 
تمحز نودب  هدش و  دنم  هرهب  رهطم  ياه  مرح  تکرب  زا  نارتوبک  هک  ارچ  تسا ، هسدقم  نکاما  نیا  ندوب  تکربرپ  افـص و  ۀناشن  رما  نیا 

درگ اج  نآ  رد  ًاعبط  دننک ، هافر  تینما و  ساسحا  ناگدنرچ  ناگدنرپ و  هک  اجره  دنروخ . یم  يزور  دننک ، یم  ادها  راّوز  هک  یمدنگ  زا 
خساپ دحاو   37185 پ 197 -  ص .  مق ، سردآ : هب  ًامیقتسم  ار  دوخ  تالاؤس  دینک  یعس  ًافطل  رکذت : درادن . یـصاخ  لیلد  دمآ . دنهاوخ 

. دییامن تفایرد  ار  باوج  رت  عیرس  ات  دیتسرفب  تالاؤس  هب 

روآدای ار  گرم  دنز و  یم  هنت  وا  هب  هک  تسا  لیئارزع  نیا  دـنیوگیم  دروخیم ، یناکت  هاگآدوخان  ناسنا  تقو  ره  هک  تسا  حیحـص  هتفگ  نیا  ایآ 
؟ دوشیم

شسرپ

گرم دنز و  یم  هنت  وا  هب  هک  تسا  لیئارزع  نیا  دـنیوگیم  دروخیم ، یناکت  هاگآدوخان  ناسنا  تقو  ره  هک  تسا  حیحـص  هتفگ  نیا  ایآ 
؟ دوشیم روآدای  ار 

خساپ
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ناسنا فلتخم  ياه  هار  زا  دنوادخ  هتبلا  درک . ادیپ  ناوت  یمن  نآ  يارب  يدنس  لیلد و  تسا و  هنایماع  یقلت  تشادرب و  کی  روکذم  نخس 
. هیاسمه لیماف و  نایفارطا و  گرم  دننام  دزاسیم ، هجوتم  گرم  هب  ار  اه 

؟ تلحر زورلاس  ای  تسا  دلوت  زورلاس  ایآ  هدمآ ، میوقت  رد  هک  ییاه  تیصخش  تشادگرزب  زور  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تلحر زورلاس  ای  تسا  دلوت  زورلاس  ایآ  هدمآ ، میوقت  رد  هک  ییاه  تیصخش  تشادگرزب  زور  زا  روظنم 

خساپ

يرهطم دیهش  تداهش  زورلاس  دنسیون  یم  ًالثم  دننک ، یم  دیق  ار  نآ  ًابلاغ  دشاب ، صخشم  مولعم و  تیـصخش  نآ  دلوت  ای  تافو  زور  رگا 
" يروباشین راطع  تشادگرزب  زورلاس   " دنتـشون ًالثم  دندرکن  دیق  رگا  اّما  (ع ،) رقاب ماما  ّدلوت  زورلاس  ای  هر ) ) ینیمخ ماما  تلحر  زورلاس  ای 

يدای وا  زا  ات  دنـشاب  هداد  رارق  خیرات  رد  تشادگرزب  ناونع  هب  ار  زور  نآ  دراد  لامتحا  زین  دشاب ، وا  دـلوت  زور  ای  توف  زور  دراد  لامتحا 
. دشابن مولعم  تلحر  ای  دلوت  زور  هک  تسا  يدراوم  رد  ًابلاغ  مّوس  لامتحا  دنرادب . ساپ  ار  وا  یلمع  یملع و  ماقم  دننکب و 

حیحص ایآ  ددرگیم ؟ تیب  لها  یتیاضران  بجوم  نتسناد  ع )  ) راهطا همئا  دنزرف  ار  دوخ  ای  نارگید و  هب  مارتحا  بلج  تین  اب  زبس  لاش  نتخادنا  ایآ 
تسا

شسرپ

؟ ددرگیم تیب  لها  یتیاضران  بجوم  نتـسناد  ع )  ) راهطا همئا  دنزرف  ار  دوخ  ای  نارگید و  هب  مارتحا  بلج  تین  اب  زبس  لاش  نتخادـنا  ایآ 
تسا حیحص  ایآ 

خساپ

راک نیا  يدیس  رگا  درادن . یهانگ  تدایـس  راهظا  زبس و  لاش  نتخادنا  فرـص  یلو  تسین  حیحـص  يراک  ایر  یبایدوخ و  یقالخا  رظن  زا 
مینکب یشورف  رخف  ای  مدرم  مارتحا  بلج  رب  لمح  ار  نآ  دیابن  درک ، ار 

دننام ییاه  مسارم  ایآ  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  املع  مکح  هدوب ؟ مسر  میدق  زا  ایآ  دـنکیم . نت  هب  یکـشم  سابل  ازع  بحاص  هک  هدـش  مسر  زورما 
؟ تسا مزال  ملهچ  تفه و  متخ ، سلجم 

شسرپ

مـسارم ایآ  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  املع  مکح  هدوب ؟ مسر  میدـق  زا  ایآ  دـنکیم . نت  هب  یکـشم  ساـبل  ازع  بحاـص  هک  هدـش  مسر  زورما 
؟ تسا مزال  ملهچ  تفه و  متخ ، سلجم  دننام  ییاه 

خساپ
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هایـس ساـبل  مشاـه  ینب  ناـنز  دـش ، دیهـش  (ع ) نیـسح ماـما  نوـچ  هک  هدـش  لـقن  یثیدـح  رد  دراد . یخیراـت  أـشنم  هایـس  ساـبل  ندیـشوپ 
یم هایس  سابل  دوخ  مه  (ع ) موصعم ناماما  ریاس  ادهّشلا و  دیـس  يراوگوس  رد  نارادازع  مّرحم  مایا  رد  دعب  هب  تقو  نآ  زا  و  [ 4 .] دندیشوپ
هایس سابل  هتفر ، تسد  زا  زیزع  يازع  گوس و  رد  هک  دش  مسر  مدرم  نایم  مک  مک  دننک . یم  شوپ  هایس  ار  ایاکت  دجاسم و  مه  دنشوپ و 

يرظن دروم  نیا  رد  دـیلقت  مرتـحم  عجارم  اـملع و  و  تسه . زین  رگید  ياـه  گـنهرف  اـه و  تلم  زا  یـضعب  ناـیم  هلئـسم  نیا  هتبلا  دنـشوپب .
ملهچ تفه و  متخ و  سلاجم  يرازگرب  ةرابرد  [ 5 .] تسا هورکم  نادرم  يارب  زامن  لاح  رد  هایس  سابل  ندیـشوپ  لاح  ره  رد  یلو  دنرادن ،

ناملسم تیم  هب  مارتحا  ناگدنامزاب و  رطاخ  شمارا  تیلست و  يارب  یسلاجم  نینچ  ییاپرب  نکل  میرادن ، یصاخ  لیلد  ناملسم ، تیم  يارب 
ص 188. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 4 . ] تسا بولطم  وا  يارب  تاریخ  راثن و 

؟ دراد باوث  (ع ) راهطا ۀمئا  سلاجم  رد  ندوب  داش  ایآ 

شسرپ

؟ دراد باوث  (ع ) راهطا ۀمئا  سلاجم  رد  ندوب  داش  ایآ 

خساپ

هدش و دـیکا  شرافـس  (ع ) نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  صوصخ  هب  (ع ) ناموصعم يراوگوس  سلاجم  ییاپرب  هب  تایاوررد  هک  روطنامه 
نآ رد  تکرـش  ناـنآ و  يارب  زین  رورـس  نـشج و  ییاـپرب  دـنرادروخرب ، یمیظع  شاداـپ  باوـث و  زا  دـنوادخ  دزن  نآ  ناگدـننک  تـکرش 

دنتسه یناسک  ام  ناوریپ  نایعیش و  : " هدش لقن  (ع ) یلع ماما  زا  دشابن . یمارح  راک  اب  هارمه  رگا  هتبلا  تسا ، باوث  بجوم  هدش و  شرافس 
نیگمغ نوزحم و  اـم  یتحاراـن  ینیگمغ و  رد  ودنـشابیم  داـش  لاحـشوخ و  اـم  یلاحـشوخ  يداـش و  رد  زین  دـننک . یم  يراـی  ار  اـم  هـک 

يداش رورـس و  نشج و  هب  راـصنا  نادرم  ناـنز و  دـش ، هنیدـم  دراو  یتقو  (ص ) ربماـیپ هک  دـنا  هدرک  لـقن  ناـسیون  خـیرات  [ 1" .] دنشابیم
ربمایپ يرآ ! مسق  ادخ  هب  دنتفگ : دـیراد ؟ تسود  ارم  ایآ  دیـسرپ : هنیدـم  مدرم  زا  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دندورـس . ار  يراعـشا  دـنتخادرپ و 

جاودزا رد  يداش  رورـس و  نشج و  ةدـننک  اپرب  يارب  (ص ) ربمایپ : " هدـش لقن  (ع ) قداص ماما  زا  [ 2 .] مراد تسود  ار  امـش  مه  نم  دومرف :
بـش نیا  رد  سیمع " تنب  ءامـسا   " هک روط  نامه  ایادـخ ، تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  درک و  اعد  ارهز  ترـضح 

هدافتسا یبوخ  هب  تایاور  زا  نیاربانب  [ 3" .] نک داجیا  يداش  رورس و  وا  بلق  رد  درک ، داش  ار  همطاف  مرتخد  لد  درک و  اپرب  رورس  نشج و 
لیبـق زا  یتاـمّرحم  اـب  هارمه  هک  یتروص  رد  تسا ، هدیدنـسپ  بوـلطم و  (ع ) ناـموصعم تدـالو  رد  رورـس  نشج و  ییاـپ  رب  هک  دوـشیم 

ج 103، راونألاراحب ، [2 . ] ص 18 ج 65 ، راونألاراحب ، [1 . ] دوب دهاوخ  باوث  بجوم  نآ  هب  کمک  تکرش و  و  دشابن ، درم  نز و  طالتخا 
ح 752. ص 206 ، ج 2 ، مالسألا ، مئاعد  [3 . ] ثیدح 32 ص 275 ،

هتفگ نیا  ایآ  دناد . یم  هگن  كربت  ناونع  هب  ار  يراتود  دوخ  ۀناخ  رد  تلع  نیا  هب  مه  تنس  لها  دنناد و  یم  ترضح ...  هب  بوسنم  ار  راتود  نتخاس 
؟ دراد تقیقح 

شسرپ

. دناد یم  هگن  كربت  ناونع  هب  ار  يراتود  دوخ  ۀناخ  رد  تلع  نیا  هب  مه  تنـس  لها  دنناد و  یم  ترـضح ...  هب  بوسنم  ار  راتود  نتخاس 
؟ دراد تقیقح  هتفگ  نیا  ایآ 
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خساپ

زا تسا  يزاس  راتود  روبنت  راتود و  میهد . رارق  امش  رایتخا  رد  یتاعالطا  دروم  نیا  رد  تسا  مزال  هلئسم  نیا  هب  تبـسن  امـش  یهاگآ  يارب 
ام موب  زرم و  طاقن  زا  يا  هراپ  ناماس و  نآ  قرش  لامـش و  یحاون  زا  یخرب  ناسارخ و  ناتـسا  قطانم  رثکا  رد  هک  نهک  یمیدق و  ياهزاس 

تسد رد  يذخأم  نآ  ةرابرد  تسین و  مولعم  راتود  زاس  شیادیپ  نامز  دراد . هتـشاد و  جاور  نامتخاس  يدنب و  هدرپ  رد  دنچ  یتافالتخا  اب 
مه ناریا  روشک  لامـش  ناتـسناغفا و  روشک  رد  هدـش و  هتفرگ  میـس  ود  ای  یمـشیربا  رتو  ود  زا  زاـس  نیا  ماـن  هک  تسا  نیا  مّلـسم  میرادـن .
 - تاصخشم نیمه  اب  يزاس  زا  ریبکلا  یقیسوملا  دوخ  باتک  رد  یباراف  رـصنوبا  دراد . دوجو  مان  نیمه  هب  تایـصوصخ و  نیمه  اب  يزاس 

عون ود  مان  نیا  تحت  ما ، هتـشاگن  ار  رثا  نیا  هک  يا  هیحاـن  رد  : " دـیوگ یم  درب و  یم  ماـن  ناـسارخ  روبنط  ماـن  هب  تساـک -  مک و  نودـب 
( تسا هدوب  ناسارخ  ءزج  مه  رهّنلا  ءاروام  ناتـسناغفا و  نامز  نآ  رد   ) مان نیمه  اب  يا  هقطنم  رد  هک  ناسارخ  روبنت  دوش : یم  هتخاس  روبنط 
داعبا و رظن  زا  تسا و  لومعم  اج  نآ  برغ  قارع و  رد  هک  دادغب  روبنت  دوش و  یم  هتخاس  اج  نآ  یبرغ  یبونج و  یلامـش و  ۀیاسمه  رد  و 

نآ نایناورـش و  روبنت  : " دهد یم  حرـش  نینچ  ناحلالا  دـصاقم  رد  ق ) تافو 837 ه .   ) يا هغارم  رهاقلادـبع  " دـنراد . توافت  مه  اب  لکش 
رب درفنم و  رتو  ود  نآ  رب  دشاب و  دنلب  نآ  حطس  دشاب و  یبالگ )  ) يدورمآ تئیه  رب  نآ  دنرآ و  لمع  رد  رایسب  زیربت  لها  هک  تسا  يزاس 
زاس : " دسیون یم  یقیسوم  تالآ  هیبعت  رد  ناریا  ذوفن  ریثأت  ناونع  تحت  دوخ  ۀلاقم  رد  یسیلگنا ) ققحم   ) رمراف " دندنب . اههدرپ  نآ  دعاس 

". درک رایسب  ریثأت  برع  یقیسوم  رد  تفای  جاور  ناشیا  رابرد  رد  نایسابع  تفالخ  لیاوا  رد  دنمان و  یم  ناسارخ  روبنت  ار  نآ  هک  يرگید 
روـبنت یناریا "و"  دوـع   " زا رگید  ياـه  یگنهرف  ياـهزاس  زا  ندرک  داـی  ماـگنه  هـب  زین  یناـنوی  ةدنــسیون  ود  ارودـناپ " سوتیراـب "و"  "

یم هدرک و  هراشا  دـندرب ، یم  راک  هب  ناسارخ  یلاـها  هک  يا  یقیـسوم  تـالآ  هب  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  دـنرب . یم  ماـن  یناـسارخ "
نیا دنتـشاد و  رت  تسود  ار  نآ  ِير  ناتـسربط و  لها  هک  روبنت  يرگید  دـنتفگ و  یم  گنز "  " ار نآ  هک  تشاد  راـت  تفه  یکی  : " دـیوگ

کلاسملا و باتک  بحاـص  هللادـیبع  مساـقلاوبا  هبذادرخ  نبا  " تسا . هدوب  یقیـسوم  تـالآ  ریاـس  رب  مّدـقم  سرف  همه  دزن  یقیـسوم  تلآ 
ار اهروبنت  نایناریا  تساهروبنت . اب  ناملید  ناتـسربط و  ير و  مدرم  یناوخ  زاوآ  : " دـسیون یم  روبنت  ةراـبرد  ق ) تافو 300 ه .   ) کلامملا
هدوب و یناسارخ  نایناکـشا  هک  نیا  رابتعا  هب  دوش و  یم  هدید  روبنت  شقن  نایناکـشا  ةرود  ياه  يراجح  رد  " دنریگ . رترب  اهزاس  رتشیب  رب 

مان هب  دراد و  جاور  رایسب  زاس  نیا  اه  نمکرت  نایم  رد  ناسارخ . روبنت  ای  راتود  دوجو  رب  تسا  یکردم  دنا ، هتشاد  یم  تسود  ار  زاس  نیا 
: دـنیوگ یم  اه  نمکرت  رات .) توت +   ) مشیربا زا  اهرات  اـه و  هدرپ  تسا و  توت  بوچ  زا  نآ  ناـمتخاس  نوچ  دوش ، یم  هتخانـش  راـتوت " "

دنقـشاع و هس  نیا  اریز  ولآ ، درز  بوچ  زا  نآ  ۀتـسد  زن و  توت  بوچ  زا  نآ  هساـک  دـشاب و  هداـم  توت  بوچ  زا  دـیاب  راـتوت "  " ۀـحفص
هک تسا  يروبنت  هب  هیبش  رتشیب  دراد و  زگ  هرد  راتود  هب  رایـسب  یتهابـش  نمکرت  راـتود  لکـش  دنیـشن . لد  رب  دـیآ ، رب  قشع  زا  هک  ینخس 

همه تسا و  هدشن  هدرب  راتود  زا  یمان  نهک  عبانم  زا  کی  چیه  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  مه  دراد . راک  رس و  نآ  اب  قح  لها  هلـسلس 
یحاون ناسارخ و  رد  هک  يزاس  اهنت  رـضاح  لاح  رد  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  زین  هتکن و  نیا  دـنا . هتفگ  نخـس  ناسارخ  روبنت  زا  قاـفتالاب 

یتاصخشم هب  هجوت  اب  زین  تسا  راتود  دوش ، یم  هتخاون  نآ  اب  هتفای ، لاقتنا  هنیـس  هب  هنیـس  هک  ناینیـشیپ  تامغن  تسا و  لومعم  نآ  فارطا 
دهاوش و یضعب  دنا و  هدروآ  فلتخم  طاقن  رد  روبنت  توافتم  لیامش  لکش و  زا  شیوخ  بتک  رد  یغارم  رهاقلادبع  یباراف و  رصنوبا  هک 
هب زاس  نیا  شیادیپ  خیرات  لاح  ره  هب  تسا . راتود  ای  یتاره  راتود  نامه  ناسارخ  روبنت  هک : تفگ  ناوت  یم  عطق  روط  هب  رگید ، كرادـم 
نآ أشنم  ةرابرد  ناگدنـسیون  یخرب  طسوت  هک  هچنآ  دومن . نّیعم  نآ  يارب  یخیراـت  ناوت  یمن  تسا و  ادـیپان  دـشاب ، هک  یناـشن  ماـن و  ره 
هدش لقن  ناگدنسیون  ۀلیسو  هب  یتایضتقم  هب  انب  هک  تسا  ییاه  هناسفا  لیواقا و  هبذادرخ  نبا  لوق  هب  تسین و  قیقحت  رب  ینتبم  هدش ، هتشون 

لیواقا نیا  نایم  زا  تسا . فاصنا  تیقیقح و  زا  رود  اه  نآ  نداد  رارق  ذخأم  دنا و  هدش  هتخادرپ  هتخاس و  ینّیعم  ياه  فدـه  هب  هک  تسا 
یم لقن  یبلک  ماشه  زا  یهالملا  دوعلا و  باتک  رد  يوحن  هعملـس  نبا  لضفم  تسا . طول  موق  هب  روبنت  نتـسناد  بوسنم  یکی  اه  هناـسفا  و 
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رد و   ) دوع نتخاس  رگید  يا  هدـع  دـندرک . یم  مرن  روبنت  ندز  اب  ار  وا  لد  دـمآ ، یم  ناشـشوخ  یناوجون  زا  ناـمز  ره  طول  موق  هک : دـنک 
ناگدنزاس نونفلا  عمجم  مولعلا و  علطم  باتک  بحاص  دنهد . یم  تبـسن  مدآ  ترـضح  دنزرف  نیاق ] ای   ] لیباق هب  ار  روبنت ) اه  لقن  یـضعب 

یکی هب  راتود  باستنا  ( 1 میریگ : یم  هجیتن  میتفگ  هچنآ  زا  درامـش . یم  سونیلاج  ار  نا  ةدنزاس  حورلا  تجهب  بحاص  ناکرت و  ار  روبنت 
اه نآ  رثکا  أشنم  هک  تسا  ییاه  هناسفا  ًافرـص  هکلب  تسین ، يوق  دنـس  قیقحت و  يور  زا  يرگید  درف  چـیه  ای  یهلا  ياـیلوا  اـی  ناربماـیپ  زا 

نایم امش  ۀمان  رد  ًالامتحا  ( 3 درادن . هیحان  نیا  زا  یکربت  سّدـقت و  هنوگ  چـیه  راتود  زاس  بیترت ، نیمه  رب  ( 2 تسا . هنایماع  ياهناتساد 
دنلئاق صاخ  یمارتحا  نآ  زا  هتساخرب  ياهاوآ  روبنت و  زاس  يارب  قح  لها  شیوارد  نایفوص و  زا  یهورگ  تسا . هدش  طلخ  روبنت  راتود و 

ین يادـص  زا  انالوم  هک  يدامن  نامه  تسرد  ینعی  دـناسر ؛ یم  ناسنا  شوگ  هب  ار  تسود  ياوآ  هک  دـنناد  یم  یناـفرع  يداـمن  ار  نآ  و 
میس و کشخ  دیوگ : یم  روبنت  ای  رات  درومرد  ومه  و  دنک . یم  تیاکش  اه  ییادج  زادنک  یم  تیاکحنوچ  ین  زا  ونشب  تسا : هدرک  هدارا 
. تسا هدـشن  هظحالم  باستنا  نیا  باب  رد  يزیچ  یقیـسومعبانم  رد  تسود 4 ) ياوآ  نیا  دـیآ  یم  اجکزاتـسوپ  کشخ  بوچ و  کشخ 

هتسد نآ  مانهچنانچ  دنشاب . لئاق  یسدقت  نآ  يارب  ور  نیمه  زا  دننادب و  بستنم  یسک  هب  ار  روبنت  ایراتود  دوخ  شیپ  زا  یتقیرط  ره  دیاش 
لماک و تاصخشم  يدعب  ۀبتاکم  تروص  رد  [ "7]2. میهد رارق  ناترایتخا  رد  يرتعماجتاعالطا  میتسناوت  یم  دیتشون ، یم  ار  تنس  لها  زا 
؛ یباراف ریبکلا  یقیسوملا  [7  ] یلخاد 02 و 7743189-94 7743183و7734530  میقتـسم : نفلت  دیئامرف " دیق  ار  هدـش  لاسراۀـمانهرامش 

سپ دزادرپ و  یم  يرجه  نرق 3 و 4  ، ) دوخ رـصع  ياهزاس  هب  هتفر ) نیب  زا  لّوا  دلج   ) دوخباتک مود  دـلج  رد  339 ه ق ) تافو .   ) یباراف
، غورف يدـهم  رتکد  زا  یتـالاقم  ج 1 ، ادیـشلاس ، باتک  يا ؛ هغارم  رهاقلادـبع  ناـحلالا  دـصاقم  دـسر ؛ یم  روبنط  عاونا  هب  دوع  یـسرربزا 

. یشیورد اضر  دمحم  هتشون  زاوآ ، هنیئآ و  داژنیلاع ؛ لیلخ  دیس  هتشون  روبنت ، منایلامک  يدهم 

يارب هایس  سابل  ندیشوپ  باوث  ایآ  تسا ؟ روطچ  موصعم  ناماما  يارب  تسین ، بوخ  هایس  سابل  رگا  دراد ؟ يدب  تارثا  هدرم  يارب  هایـس  سابل  ایآ 
؟ دشابیم هام  رخآ  ات  ای  زور  هد  ات  نیسح  ماما 

شسرپ

سابل ندیـشوپ  باوث  ایآ  تسا ؟ روطچ  موصعم  ناماما  يارب  تسین ، بوخ  هایـس  سابل  رگا  دراد ؟ يدـب  تارثا  هدرم  يارب  هایـس  سابل  ایآ 
؟ دشابیم هام  رخآ  ات  ای  زور  هد  ات  نیسح  ماما  يارب  هایس 

خساپ

: دومرف (ص ) ربمایپ تسا . هدش  بیغرت  دیفـس  سابل  ندیـشوپ  هب  رتشیب  تسا . رتهب  میـشوپن ، رگا  ینعی  دراد ، تهارک  هایـس  سابل  ندیـشوپ 
هدرم تسا و  ساـبل  نیرتهب  نآ  اریز  دیـشوپب  دیفـس  ساـبل  [ 25 [؛ مکاتوم اهیف  اونّفک  مکباـیث و  ریخ  نم  اـّهنأف  ضاـیبلا  مکباـیث  نم  اوسبلأ  "

نیرتهب زا  [ 26 [؛ ضایبلا مکدـجاسم  مکروبق و  یف  هب  ّلج  ّزع و  هللا  مترزام  نسحأ  : " دومرف زاـب  " دـینک . نفک  دیفـس  ساـبل  رد  ار  ناـتیاه 
يازع رد  یکـشم  سابل  ندیـشوپ  " دـینک . نفک  نآ  رد  ار  ناتیاه  هدرم  دـیناوخب و  زامن  نآ  رد  سپ  تسا ، دیفـس  سابل  ادـخ  دزن  اه  سابل 

يرادازع رد  هایس  سابل  ندیـشوپ  اّما  دشاب . هتـشاد  يدب  راثا  هکنیا  دنک و  نآ  در  ای  دییأت  رب  تلالد  هک  هدشن  تیاور  نداد ، تسد  زا  زیزع 
يارب ًاصوصخم  تسا ، یهلا  رئاعـش  قیداصم  زا  نوچ  دراد ، یعرـش  ناحجر  هکلب  درادـن ، یلاکـشا  تسه ، هدوب و  موسرم  میدـق  زا  هک  اه 

یمظعلا هللا  تیآ  موحرم  نوچ  یناگرزب  دنتسه . وا  ةدز  تبیصم  نامز  نیمز و  هک  (ع ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  نادیهش  رالاس  يرادازع 
ياه نز  دیسر ، تداهش  هب  (ع ) یلع نب  نیسح  هک  یتقو  هدش  لقن  [ 27 .] دندرک یم  هدافتسا  هایس  يابق  زا  اروشاع  زور  رد  هر )  ) يدرجورب

تـسرد ماـعط  ناـنآ  يارب  (ع ) نیـسحلا نـب  یلع  دـندرک و  یمن  هوکِـش  امرــس  اـمرگ و  زا  دندیــشوپ و  نـشخ  هایــس و  ساـبل  مشاـه  ینب 
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(، (ع نیـسح ماما  متام  رد  هایـس  سابل  ندیـشوپ  ندرک  انثتـسا  تسین  دیعب  تسا : هدومرف  ص 118  رد ج 7 ، قئادـح  بحاص  [ 28 .] درکیم
موحرم [ 29 (.] (ع نیسحلا هللادبعابا  يارب  هودنا  نزح و  راهظا  هب  هدش  دراو  ناوارف  تایاور  اریز  درادن ، تهارک  هایـس  سابل  ندیـشوپ  ینعی 

، دراد ناحجر  هکلب  درادـن ، تهارک  يرادازع  يارب  هایـس  سابل  ندیـشوپ  هدومرف : ص 327  ج 3 ، لئاسولا ، كردتـسم  رد  يرون  یجاـح 
رادقم (ع ) نیسحلا هللادبعابا  يارب  يرادازع  تدم  [ 30 .] تسا نآ  رب  (ع ) هللادبعابا يرادازع  مایا  رد  نانیدـتم  شور  هریـس و  هک  روط  نامه 

زا کی  ره  يراوگوس  مایا  رد  دنا : هدومرف  عجارم  زا  یخرب  دراد . ناحجر  هکلب  درادـن ، تهارک  هایـس  سابل  ندیـشوپ  زور  دـنچ  درادـن و 
نازیم يرهـش ، ير  يدـمحم  [ 25 [ ] 31 .] تسا بحتـسم  یلکـشم  سابل  ندیـشوپ  رفـص  مّرحم و  ياـه  هاـم  رـسارس  رد  نینچ  مه  ناـماما ،

. نامه [ 29 . ] نامه [ 28 . ] دعب هب  س 2170  ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لضاف ، هللا  تیآ  [ 27 . ] ربخ 18062 نامه ، [ 26 . ] ربخ 18061 همکحلا ،
. دعب هب  س 1590  ج 2 ، ماکحالا ، عماج  یفاص ، هللا  تیآ  س 1993 و 1993 ؛ دیدج ، تائاتفتسا  يزیربت ، هللا  تیآ  [ 31 . ] نامه [ 30]

؟ دننک یم  تسرد  دبنگ  تروص  هب  ار  هسدقم  نکاما  و  (ع ) راهطا همئا  سدقم  مرح  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  تسرد  دبنگ  تروص  هب  ار  هسدقم  نکاما  و  (ع ) راهطا همئا  سدقم  مرح  ارچ 

خساپ

يارب ملاـع  يـالقع  تسا . هدوـب  ناـنآ  میرکت  دوبداـی و  تشادـگرزب و  ناوـنع  هب  ادـخ  ياـیلواو  ناـگرزب  روـبق  رب  هاـگراب  هـّبق و  نتخاـس 
تسین يزیچ  نیا  دندرک . یم  داجیا  بسانم  ياهاج  رد  ای  ربق  يور  رب  همسجم  ای  دوبدای  يانب  یسایس  یملع ، ياه  تیـصخش  تشادگرزب 

اونبا اولاقف  : " دیامرفیم فهک  باحـصا  ةرابرد  نآرق  تسا . هتـشاد  جاور  مدرم  دزن  زین  مالـسا  زا  لبق  هکلب  دشاب  هدش  مسر  مالـسا  رد  هک 
عـضو زا  ناشراگدرورپ  دـیزاسب . نآ  رب  ییانب  دـنتفگ  ًادجـسم ؛ مهیلع  ّنذـخّتنل  مهرمأ  یلع  اوبلغ  نیذـّلا  لاق  مهب  ملعأ  مّهبر  ًاـناینب  مهیلع 

ات  ) میزاس یم  يدجـسم  نانآ  نفدـم  يور  دـنتفگ : دنتـشاد  فهک ) باحـصا   ) نانآ زار  رب  رتشیب  یهاگآ  هک  نانآ  تسا و  رتهاگآ  اـهنآ 
: تسا هتفگ  ندرک  رّطعم  و  (ص ) ربمایپ رهطم  دقرم  هضور و  ياه  ششوپ  زا  ثحب  نمض  رد  يدوهمـس  [ 1(" .] دوشن شومارف  نانآ  ةرطاخ 
دندرک و رّطعم  رگید  ياهرطع  نارفعز و  اب  ار  رهطم  ربق  و  (ص ) ربمایپ دجسم  داد  روتسد  نوراه ) ردام   ) نارزیخ دیـشرلا  نوراه  نامز  رد 

ياـه لیدـنق  تسا و  هدوب  لومعم  نآ  فارطا  ربق و  يور  ندیـشک  هدرپ  دـندیناشوپ . ریرح  کّبـشم  ياـه  هچراـپ  اـه و  لاـش  اـب  ار  ربق  زین 
ربق ترایز  يارب  داّـهز  اـملع و  زا  يرامـش  یب  عمج  دـنداد . یم  رارق  ربماـیپ  ۀـضور  هرجح و  فارطا  رد  رولب  هرقن و  ـالط و  زا  نوگاـنوگ 

زا یتمسق  هک  دیسر  یم  يّدح  هب  یهاگ  يوبن  مرح  ياه  لیدنق  رامـش  دنا . هدرکن  راکنا  عنم و  ار  روکذم  روما  دنا ، هدمآ  هک  (ص ) ربمغیپ
مرح ماّدـخ  سیئر  لاـس 705  رد  هـلمج  زا  دـندناسر ، یم  مرح  فارطا  ریمعتاـی  اـنب  فرــصم  هـب  ار  نآ  تـمیق  دــنتخورف و  یم  ار  اـهنآ 

هزاجا ناطلس  هک  دنک ، انب  مالسلا  باب  رد  يا  هنذأم  نآ  لوپ  زا  دشورفب و  ار  اه  لیدنق  زا  یتمسق  هک  تفرگ  هزاجا  ناطلـس  زا  (ص ) ربمایپ
يور لاس 654  رد  فیرش  دجـسم  رد  قیرح  زا  لبق  دیوگیم : يوبن  مرح  يور  دوبک  دبنگ  ةرابرد  افولاءافو  باتک  رد  يدوهمـس  [ 2 .] داد

ماب ات  تشاد  دوجو  ناـسنا  کـی  تماـق  فضن  ةزادـنا  هب  رجآ  زا  ییاـنب  هرجح  تازاوم  هب  ماـب  يور  هکلب  دوبن ، يا  هّبق  (ص ) ربماـیپ ةرجح 
هک دـش  انب  هرجح  يور  يا  هّبق  یحلاص  نووالق  روصنم  کلم  نامز  رد  لاس 678  رد  دوش . صخشم  دجسم  ياه  تمـسق  رگید  زا  هرجح 
رد حئابذ  ةرخص  يالاب  رب  يوما  ۀفیلخ  کلملادبع  روتسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 72  رد  [ 3 .] دوب هشوگ  تشه  نآ  يالاب  عبرم و  نآ  نییاپ 

يور رگید  لکـش  هب  ییانب  ای  دبنگ  نتخاس  [ 4 .] دنتفگ هرخصلا  هّبق  نآ  هب  هک  دش  هتخاس  يدبنگ  هّبق و  یصقالا  دجـسم  کیدزن  میلـشروا 
هک یتایقوذ  باب  زا  یهاگ  دـنچ  زا  ره  ناراوگرزب  نآ  هب  نادـقتعم  ناـنمؤم و  تسا و  هدوب  ناـنآ  مارتحا  میرکت و  تهج  هب  ناـگرزب  روبق 
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نیا اهاج  یخرب  رد  هتبلا  تسا . هدوب  رایسب  هنیمز  نیا  رد  نامکاح  نارامعم و  شقن  دندروآ . یم  رد  رت  لماک  یلکـش  هب  ار  اهنآ  دنتـشاد ،
بآ و تیعـضو  اهانب  نیا  نتخاس  رد  تسا . هدوب  رّودم  دبنگ  تروص  هب  دراوم  رثکا  رد  یعلـض و  دنچ  يدنق  هّلک  تروص  هب  اه  نامتخاس 
اوه و ناروک  ثعاب  نآ  فارطا  ياه  هچیرد  اب  هارمه  فقـس  ندوب  دـنلب  يریـسمرگ  قطانم  رد  ًـالثم  تسا ، هدوب  لـیخد  زین  قطاـنم  ییاوه 
. تسا هتـشادن  دوجو  یلعف  یهافر  تاناکما  میدـق  ياه  نامز  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـش ؛ یم  نارازگزامن  راّوز و  يارب  نآ  ياضف  یگنخ 
زا يریگ  ماو  یعون  هکلب  دنرادن ، یمالسا  تیوه  لاکشا  نیا  هک : تفگ  دیاب  یمالسا  سدقم  نکاما  دجاسم و  رد  اهدبنگ  لکش  دروم  رد 

یمالـسا و گـنهرف  ةرمز  رد  هتفرگ و  دوخ  هب  یمالـسا  يوـب  گـنر و  مک  مک  هک  تسا  مالـسا  زا  لـبق  ناـیدا  ناتـساب و  ناریا  تادـقتعم 
ماوقا داقتعا  تسا . هدنام  ياج  رب  شتآ  سدـقت  نامز  زا  بارحم  دـبنگ و  لگـش  لصا  بلطم : حیـضوت  تسا . هدـمآرد  یمالـسا  يرامعم 

: دنا هناگ  جنپ  تبت  ریماپ و  تالف  رد  هناگراهچ و  رصانع  نیا  ناریا  رد  تسا . هدش  لیکشت  رـصنع  ای 5  زا 4  ناسنا  هک  دوب  نیا  رب  هتشذگ 
یناـسنا حور  ناـمه  هک  تسا  فیطل  يدوجوم  مکارت  داـمن  نیمز و  رب  ناـسنا  طوبه  ناـشن  كاـخ ، میلقا  رتا . اوـه و  شتآ ، بآ ، كاـخ ،

: دراد راک  رـس و  اهنآ  اب  دوخ  تایح  رد  ناسنا  هک  تسا  ییاه  یگناگ  ود  اـه و  ترثک  همه  داـمن  یگتـسباو و  میلقا  كاـخ ، میلقا  تسا .
نآ رد  هک  تسا  یمیلقا  تسا . لقع  روعش و  كرد ، ساسحا ، میلقا  بآ  میلقا  ناطیش و ...  ادخ و  رـش ، ریخ و  يدب ، یبوخ و  بش ، زور و 

داـمن شتآ ، میلقا  اـما  دـناوخ . یم  ارف  شیوخ  لـصا  يوجتـسج  تبحم و  نتـشاد ، تسود  ندـیزرو ، قشع  هب  ار  ناـسنا  تدـحو ، ۀـحیار 
هب نتفر  الاب  زازتها و  و  توسان ) ملاع   ) مسج لقع و  زا  ندنک  لد  رهظم  شتآ  تسا . یگتسراو  یگتخپ و  دامن  ندش ، رتسکاخ  نتخوس و 

شتآ لکـش  ظاحل  نیدب  تسا . یلعا  هب  لفـسا  زا  ناسنا  ریـس  ۀناشن  اریز  تسا ، سّدـقم  شتآ  ور  نیا  زا  تسا . توهال ) ملاع   ) حور ملاع 
لکـش رودم  يا  ـ هدبنگ اه و  بارحم  دش و  عقاو  دیلقت  دروم  سدقم  نکا  ـ ما يرا  ـ معم رد  لکـش ) قباطم   ) تسا دبنگ  بارحم و  نوچ  هک 
مارها دنراد . يدبنگ  ای  درگ  یمره ، یطورخم ، یلکش  سدقم ، نکاما  دباعم و  یمامت  ًابیرقت  رـصم  نانوی و  نیچ ، دنه ، ناریا ، رد  تفرگ .

سأر ینعی   ) جوا ۀطقن  هب  نآ  ضرع  لوط و  ندـش  رتمک  اب  هدـش و  زاغآ  عبرم  عطقم  کی  زا  هک  تسا  ناسنا  یناحور  جورع  ۀـناشن  رـصم 
لیطتسم ای  عبرم  یعطاقم  ادتبا  رد  هک  دننک  یم  یعادت  ار  رشب  یگدنز  لماکت  لحارم  دباعم  ياه  نامتخاس  لکـش  دنه  رد  دسریم . مره )
يرامعم رد  دنتـسه . بارحم  ياراد  لکـش و  يدـبنگ  اه  هدکـشتآ  ناریا  رد  دـبای . یم  یطورخم  ای  یمره  درگ  یلاکـشَا  اـهتنا  رد  دراد و 

رد هک  رگید  حابم  ای  تبثم  ياهزیچ  رایسب  دننام  دنتسه . يولع  تایح  نامه  تسادق و  هوکـش و  تمظع و  ۀناشن  اهدبنگ  نیا  زین  یمالـسا 
هیآ ( 18  ) فهک  - 1 تسا . هتفرگ  هرهب  اهنآ  زا  یتح  ای  هدنام ، یقاب  یمالسا  میلاعت  گنهرف و  رد  هتـشاد و  دوجو  هتـشذگ  ياه  گنهرف 

4 ص 435 . ج1 ، يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  زا  لقن  هب  ص 62 ، نامه ،  - 3 صیخلت . اب  دعب ، هب  ص 59  نایباهو ، یهیقف ، رغصا  یلع   - 2 . 21
ص 15382. همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - 

؟ دنریگ یم  درگلاس  ملهچ و  متفه ، ناگدرم  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ دنریگ یم  درگلاس  ملهچ و  متفه ، ناگدرم  يارب  ارچ 

خساپ

هب مارتحا  نانامرهق و  ناملاع و  خماش  ماقم  زا  لیلجت  ناگتـشذگ و  ةرطاخ  دای و  ظفح  روظنم  هب  درگلاس ، ملهچ و  متفه ، مسارم  يرازگرب 
درگلاس ملهچ و  مسارم  يرازگرب  تشادگرزب و  يرادازع ، دهاش  ور  نیا  زا  ددرگ ؛ یم  ناگدنامزاب  بولق  نیکـست  بجوم  تسا و  اهنآ 
حیرـصت درگلاـس ) ملهچ و  متفه ،  ) صاـخ تروص  هب  مسارم  هنوـگ  نیا  يرازگرب  هب  ینید  ياـه  هزوـمآ  رد  دـسر  یم  رظن  هب  میـشاب . یم 
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هدافتسا ینید  ياه  هزومآ  زا  دوش . هتفرگ  درگلاس  ملهچ و  متفه ، ناگدرم  يارب  هک  تسا  هدشن  حیرـصت  ینید  ياههزومآ  رد  ینعی  هدشن ،
دای تاحلاص  تایقاب  تاّربم و  تاریخ و  ناونع  هب  اه  نآ  زا  هک  دوش  هتخادرپ  ییاـه  تیلاـعف  هب  اـی  و  [ 1] هتفر روبق  تراـیز  هب  هک  دوش  یم 

زا دـیآ ، یم  لمع  هب  ناگتفر  يارب  مسارم  نیا  رد  هک  یتاریخ  تهج  هب  درگلاس  ملهچ و  متفه و  مسارم  يرازگرب  ساـسا  نیا  رب  دوش . یم 
تواـفتم عماوج  گـنهرف  بادآ و  هب  تنـس  بسح  هب  مسارم  هنوگ  نیا  يرازگرب  ةوحن  هچ  رگا  تسه . هدوب و  هدـش  هتفریذـپ  ياـه  تنس 

ناگتـشذگرد و يارب  مسارم  هنوگ  نیا  ور  نیا  زا  درادـن ؛ لاکـشا  دنـشاب ، یمالـسا  ياـه  هماـنرب  تیاـعر  اـب  مسارم  هنوـگ  نیا  رگا  تسا .
. دندومن یم  مادقا  نادب  زین  دوخ  هک  دـنا  هدرکن  یهن  اه  نآ  زا  اهنت  هن  نید  ناگرزب  هدـش و  رازگرب  ینید  ناِملاع  یملع و  ياه  تیـصخش 
هب ناناملسم  مه  و  [ 2] دندرک يرادازع  (ع ) ناموصعم مه  هک  دشاب  هتـشاد  ییاه  يرادازع  رد  هشیر  اهدرگلاس  ملهچ و  متفه ، مسارم  دیاش 

يارب دوخ  مه  (ع ) ناموصعم دنیامن . يردازع  هزمح  ترضح  يارب  ناناملسم  هک  داد  روتسد  (ص ) مالسا ربمایپ  [ 3 .] دنتخادرپ یم  يرادازع 
رد (ع ) نیسح ماما  يارب  نیعبرا  يرازگرب  دیاش  نینچمه  [ 4 .] دندناوخ یم  ارف  نادب  ار  نارگید  مه  دندرک و  یم  يرادازع  (ع ) نیسح ماما 

. دنریگب ملهچ  دوخ  ناگدرم  يارب  مدرم  هک  دشاب  هدش  بجوم  نایعیش  ام  نایم 

؟ تسیچ هللا  مایا  زا  دارم 

شسرپ

؟ تسیچ هللا  مایا  زا  دارم 

خساپ

؛ هللا ماـّیأب  مهرّکذ  و  : " دـیامرف یم  نآرق  تسا . هتـشگ  رهاـظ  اـهزور  نآ  رد  یهلا  تنطلـس  روتـسد و  رما و  هـک  تـسا  ییاـهزور  هللا  ماـیا 
رگا تسا . ادخ  هب  قلعتم  اه  ناکم  همه  هک  هنوگ  نامه  تسا ، یهلا  مایا  اهزور ، ۀمه  ًامّلسم  [ 11" .] روایب دوخ  موق  دای  هب  ار  ادخ  ياهزور 

ياهزور هب  هراشا  ًامّلـسم  هللا " ماـیا   " ناونع نینچ  مه  تسا ، نآ  یگژیو  رب  لـیلد  دـش ، هدـیمان  ادـخ ) هناـخ   ) هللا تیب  ماـن  هب  یـصاخۀطقن 
رشب یگدنز  خیرات  رد  یتمظع  ياراد  هک  دوش  یم  ییاهزور  مامت  لماش  و  دراد . يا  هداعلا  قوف  ششخرد  زایتما و  هک  تسا  یـصوصخم 
ۀیقب هک  هدیـشخرد  نانچ  نآ  رد  ادـخ  ياه  نامرف  زا  یکی  هک  يزور  ره  دـنزاس . راکـشآ  ار  یهلا  هقلطم  تموکح  هدـنیآ  رد  ای  دنـشاب و 
هداد اهنآ  هب  یتربع  سرد  و  هدوشگ ، اه  ناسنا  یگدنز  رد  يا  هزات  لصف  هک  يزور  ره  تسا . هللا  مایا  زا  هداد ، رارق  عاعـشلا  تحت  ار  روما 

قح و هک  يزور  ره  هصالخ  هدش ، هداتسرف  یتسین  ةّرد  رعق  نآ  رد  یشک  ندرگ  نوعرف  توغاط و  ای  هدوب ، نآ  رد  يربمایپ  مایق  روهظ و  و 
تکاله هب  رد  یهلا  هبلغ  رهق و  روهظ  ياهزور  دننام  [ 12 ،] تسا هللا  ماّیأ  زا  اه  نآ  ۀمه  هتشگ ، شوماخ  یتعدب  ملظ و  هدشاپ و  رب  یتلادع 

و لحاس ، رب  نآ  ندیـسر  تمالـس  هب  و  (ع ) حون یتشک  تاجن  رد  راگدرورپ  تمحر  روهظ  ياهزور  و  دومث ، داـع و  حون و  موق  ندـناسر 
مایا : " دومرف (ص ) ادـخ لوسر  تسا . تلادـع  طسب  زور  هک  (ع ) رـصع ماما  روهظ  زور  و  [ 13] شتآ زا  (ع ) میهاربا ترـضح  نتفای  تاجن 

[15" .] تسا تمایق  زور  تعجر و  زور  دوعوم و  يدـهم  مایق  زور  هللا ، مایا  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  [ 14 .] تسا ادخ  ياهالب  اه و  تمعن  هللا ،
هن هدش ، هراشا  هللا  مایا  نشور  قیداصم  زا  یضعب  هب  تیاور  نیا  رد  : " دیامرف یم  فیرـش  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  ییابطابط  همالع  موحرم 

نازیملا ریسفت  [ 13 . ] ص 271 ج 10 ، هنومن ، ریسفت  [ 12 . ] ۀیآ 5 ( 14  ) میهاربا [ 11 [ ] 16" .] دشاب زور  هس  نامه  هب  رصحنم  هللا  مایا  هک  نیا 
. نامه [ 16 . ] نامه [ 15 . ] ص 26 نامه ، [ 14 . ] ص 25 ج 12 ، همجرت ،) )

؟ دننک یم  هاگن  دب  مشچ  هب  دنراد  رسمه  کی  زا  شیب  هک  ار  یناسک  هزورما  ارچ 
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شسرپ

؟ دننک یم  هاگن  دب  مشچ  هب  دنراد  رسمه  کی  زا  شیب  هک  ار  یناسک  هزورما  ارچ 

خساپ

دننک یم  هدهاشم  اه  مناخ  ًاصوصخم  مدرم  هک  دشاب  نیا  شا  هدمع  تلع  دیاش  یلو  دـشاب ، هتـشاد  فلتخم  للع  تسا  نکمم  شرگن  نیا 
ور نیا  زا  دننک ، ادا  ار  يرسمه  دنچ  یقالخا  یعرش و  ياه  تیلوئـسم  دنناوت  یمن  دننک ، یم  رایتخا  نز  کی  زا  شیب  هک  یناسک  ًابلاغ  هک 

یشوخ و یگناگی و  تدحو و  تیمیمـص و  افـص و  و  دنروآ ، یم  دوجو  هب  ار  يراجنهان  بولطم و  ان  تیعـضو  نادنزرف  هداوناخ و  يارب 
يراکمتـس و يرهطم  دیهـش  لوق  هب  دننک . تیاعر  اه  نز  نیب  ار  یمالـسا  تلادع  دـنناوت  یمن  نوچ  دـنرب . یم  نیب  زا  ار  هداوناخ  تّرـسم 
بولطمان و دب و  نارگید  رظن  رد  يرسمه  دنچ  دوش  یم  ثعاب  نیا  دنیامن . یم  یمالـسا  قالخا  راتفر و  نیزگیاج  ار  يرگدادیب  تیانج و 
. دـننک یم  هاگن  توهـش  یـسنج و  هزیرغ  زا  ًافرـص  ار  ددـعتم  نارـسمه  رایتخا  نارگید  هک  تهج  نیا  هب  اـی  دوش . یقلت  یتخب  شوخ  دـض 

مود تمسق  باوج 

؟ درادن دب  ریثأت  دنشک ، یم  راگیس  اهرتکد  اه و  دنوخآ  زا  یمک  دادعت  هک  نیا 

شسرپ

؟ درادن دب  ریثأت  دنشک ، یم  راگیس  اهرتکد  اه و  دنوخآ  زا  یمک  دادعت  هک  نیا 

خساپ

یم عنم  راگیس  هدافتسا  زا  ار  نارگید  هک  يدارفا  ندیـشک  راگیـس  تسا ، هدش  تباث  راگیـس  هب  دایتعا  يارب  هک  یناوارف  تارـضم  دوجو  اب 
راگیس هب  صاصتخا  هلئسم  نیا  دراد . یفنم  ریثأت  ًاملـسم  تسا و  فسأت  ۀیام  دننک ، یم  دزـشوگ  ار  راگیـس  هب  دایتعا  میخو  بقاوع  دننک و 

نینچ زین  راگیـس  دروم  رد  دراد . دوجو  هلـصاف  یهاگآ ، قبط  لمع  هلئـسم و  کی  هب  یهاگآ  نیب  اه  ناسنا  ام  ياهراک  زا  یلیخ  رد  درادن .
. تسا

راک نآ  رد  دیاب  دندرک ، هسطع  ود  رگا  تسا و  ندرک  ربص  يانعم  دندرک ، هسطع  کی  رگا  دننک ، یم  هسطع  هک  یماگنه  دندقتعم  مدرم  زا  يرایـسب 
؟ تسا تسرد  فرح  نیا  ایآ  دننک . هلجع 

شسرپ

دیاب دندرک ، هسطع  ود  رگا  تسا و  ندرک  ربص  يانعم  دندرک ، هسطع  کی  رگا  دننک ، یم  هسطع  هک  یماگنه  دـندقتعم  مدرم  زا  يرایـسب 
؟ تسا تسرد  فرح  نیا  ایآ  دننک . هلجع  راک  نآ  رد 

خساپ

زیچ جنپ  زا  ار  یمدآ  دایز ، هسطع  : " هک تسا  هدمآ  (ع ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد  تسا . هدش  هدرمش  ندب  یتحار  بجوم  هسطع  ثیداحا  رد 
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ندش هتـسب  مراهچ  مشچ ؛ بآ  ندمآ  موس  دنیآ ؛ یم  دورف  تروص  رـس و  رد  هک  يروآ  جنر  ياهداب  مود  ماذـج ؛ لّوا  دـشخب : یم  تاجن 
نیا رد  يدوب و  لوغشم  یبلطم  نتفگ  هب  رگا  : " هک هدش  تیاور  (ص ) لوسر ترـضح  زا  " مشچ . رد  وم  ندییور  مجنپ  ینیب ؛ ياه  خاروس 

دیکأت يدایز  ثیداحا  رد  " دوب . دـهاوخ  نآ  ققحت  رب  هاوگ  تسا و  کـیدزن  تقیقح  هب  بلطم  نآ  هک  تسا  لـیلد  درک ، هسطع  یکی  نیب 
یم مولعم  دش ، رتشیب  هسطع  راب  هس  رگا  دیتسرفب . دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ییوگ و  انث  دمح و  ار  ادخ  دـینک ، هسطع  نوچ   " هک هدـش 
دیاب دز ، هسطع  ود  رگا  درک و  ربص  دیاب  دیامن ، هسطع  کی  یـسک  رگا  دـندقتعم  ماوع  هک  نیا  " دـشاب . یم  یتلاسک  هضراع و  رثا  رب  دوش 

. تسین اه  فرح  نیا  زا  يرثا  ثیداحا  رد  دنک ، هلجع 

تجاح هتفوک و  ار  دجسم  رد  هتفر و  دجسم  تفه  هب  دعب  هب  بش  همین  رد  تسا  بحتـسم  لّوالا  عیبر  هام  لّوا  بش  زا  رفـص  هام  زا  دعب  هک  هدش  لقن 
؟ تسا حیحص  بلطم  نیا  ایآ  دنک . یم  اطع  دشاب ، هتشاد  صخش  هک  یتجاح  ره  دنوادخ  تساوخ .

شسرپ

هتفوک ار  دجسم  رد  هتفر و  دجسم  تفه  هب  دعب  هب  بش  همین  رد  تسا  بحتـسم  لّوالا  عیبر  هام  لّوا  بش  زا  رفـص  هام  زا  دعب  هک  هدش  لقن 
؟ تسا حیحص  بلطم  نیا  ایآ  دنک . یم  اطع  دشاب ، هتشاد  صخش  هک  یتجاح  ره  دنوادخ  تساوخ . تجاح  و 

خساپ

یم حول  هداـس  دارفا  دـنا و  هدرک  لـعج  يا  هدـع  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  تاـفارخ و  زا  یلبق  بلطم  دـننام  زین  بلطم  نیا  دـسر  یم  رظن  هب 
. دشن تفای  يربتعم  عبنم  چیه  رد  دنریذپ .

هتشک هک  حلسم  ياهورین  هب  یلو  دنیوگیمن  دیهش  اهنآ  هب  دنزابیم ، ناج  البرک  ریسم  رد  هک  ار  یناسک  ارچ  دوشیم ، هتفگ  یسک  هچ  هب  دیهـش  : 0
؟ دوشیم هتفگ  دیهش  دنوشیم ،

شسرپ

حلسم ياهورین  هب  یلو  دنیوگیمن  دیهش  اهنآ  هب  دنزابیم ، ناج  البرک  ریسم  رد  هک  ار  یناسک  ارچ  دوشیم ، هتفگ  یسک  هچ  هب  دیهش  : 0
؟ دوشیم هتفگ  دیهش  دنوشیم ، هتشک  هک 

خساپ

تلع رد  دـشاب . هدـش  هتـشک  عورـشم  داـهج  رد  اـی  ماـما و  اـی  ربماـیپ  باـکر  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  یمالـسا  گـنهرف  رد  دـیهش 
نادب ای  دنباییم  روضح  تداهش  هنحص  رد  ادخ  تمحر  ناگتـشرف  هک  تسا  تهج  نادب  ای  دناهتفگ : تداهـش  هب  یگرم  نینچ  يراذگمان 

یهاوگ رگید  ياـهتما  رب  اـیبنا  هارمه  تماـیق  رد  دیهـش  هک  نیا  اـی  دـنهدیم ، یهاوگ  ادهـش ، ندوب  یتـشهب  هب  لوسر ، ادـخ و  هک  ببس 
مولعم نایب  نیا  اب  دوش . هتـشک  ات  دنکیم  مایق  قح  تداهـش  هب  دیهـش  هک  تهج  نادب  ای  تسا  رـضاح  هدـنز و  دیهـش ، هک  نیا  ای  دـهدیم 

ناج رگید  لـئالد  هب  هتـشادن و  روضح  دیهـش . هژاو  ص 553 ، ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  نمـشد  اـب  دربن  نادـیم  رد  هک  یناـسک  هک  دوشیم 
هتـشاد ار  تداهـش  باوث  ناشلمع ، تین و  بسح  هب  تسا  نکمم  دنچ  ره  هریغ  فداصت و  ای  یگنـشت  ای  ییاوه و  هحناس  دـننام  دـناهتخاب ،

رظن زا  تسا  نکمم  دـنزابیم ، ناج  تیرومأم  ماـجنا  هار  رد  هک  يدارفا  اـما  دوشیمن . قـالطا  دیهـش  اـهنآ  هب  حالطـصا  رد  یلو  دنـشاب ،
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هار رد  هک  یناسک  دنتسین . حلطصم  دیهـش  مه  اهنآ  تقیقح  رد  یلو  دوش ، هتفگ  دیهـش  اهنآ  هب  يروشک  نیناوق  ییارجا و  ياههاگتـسد 
رکف رد  هک  تسا  ییاکیرمآ  رگرامعتـسا  ياهورین  لاغـشا  رد  قارع  هک  ینونک  عاضوا  اـب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنوشیم ، هتـشک  ـالبرک 

، دشاب حیحـص  دناوتیم  هزادـنا  هچ  ات  روشک  نآ  هب  ترفاسم  دنتـسه ، نیطـسلف و ... رگلاغـشا  میژر  دـییأت  قارع و  تلم  ياهتورث  لواپچ 
دییأت اـهترفاسم  نیا  اـما  دروآ . دوجو  هب  ناریا  یمالـسا  تموکح  ناریا و  يارب  ار  یتالکـشم  دـناوتیم  هلئـسم  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  ب

اما دنشاب ، هتشاد  مه  ار  دیهش  رجا  دنوش و  هتشک  هار  نیا  رد  دنورب و  صلاخ  تاین  اب  دارفا  نیا  دیاش  هتبلا  و  دشاب ؟ دناوتیمن  يرگ  لاغـشا 
يراگزاس ًالصا  اهترفاسم  نیا  نتسناد  ینوناق  ریغ  اب  ناریا  تلود  تموکح و  هلیسو  هب  اهنآ  ندیمان  یمسر  دیهش  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت 

. تشاد دهاوخن 

؟ تسیچ مالسا  رظن  و  دراد ؟ یتمالس  یتسردنت و  رد  شقن  هچ  يور  هدایپ  شزرو و 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  رظن  و  دراد ؟ یتمالس  یتسردنت و  رد  شقن  هچ  يور  هدایپ  شزرو و 

خساپ

زا شزرو  ناـهج  رد  هزورما  ور  نـیا  زا  دراد ؛ ناـسنا  مـسج  ناور و  تمالــس  رد  يداـینب  شقن  يور ـ  هداـیپ  هژیو  هـب  شزرو ـ  دـیدرت  یب 
اه نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  نآ  یعامتجا  یـسایس و  یتشادهب  راثآ  دیاوف و  ياتـسار  رد  شزرو  تیمها  تسا . رادروخرب  يا  هژیو  تیمها 

يدرف و ياهراک  ماجنا  يارب  ار  وا  هدیـشخب و  یباداش  طاشن و  ناسنا  هب  هدودز و  ناسنا  زا  ار  یلبنت  تلاـسک و  شزرو  1 ـ دوش : یم  هراشا 
ياه تیلاعف  ور  نیا  زا  دراد ، یساسا  شقن  ینامسج  ناوت  ندرب  الاب  رب  شزرو  2 ـ دشخب . یم  دوبهب  ار  وا  قالخا  هدومن و  هدامآ  یعامتجا 
ملظ اب  هزرابم  یگتشذگ ، دوخ  زا  تعاجش و  ۀیحور  شزرو  3 ـ تسا . ریذپ  ناکما  شزرو  زا  يریگ  هرهب  اب  یمزر ، ناوت  تیوقت  یماظن و 

. دهد یم  شیازفا  ار  ینامسج  يدنمناوت  یتمالـس و  شزرو  4 ـ دزاس . یم  يوق  ار  وا  ةدارا  هدومن و  تیوقت  ناسنا  رد  ار  مولظم  زا  عاـفد  و 
هدننک گنهآمه  مهم  لماع  شزرو  6 ـ دراد . سفنت  تاکرح  تابث  مظن و  رد  ییانبریز  شقن  هدش و  ندب  يومن  دشر و  بجوم  شزرو  5 ـ

هدش رتشیب  ندب  عفد  بذـج و  ةوق  هک  دوش  یم  بجوم  شزرو  7 ـ دوش . یم  باصعا  تیوقت  بجوم  هدوب و  یبصع  زکارم  باـصعا و  نیب 
لاح رد  تالـضع  : " دـسیون یم  ناگدنـسیون  زا  یکی  دـنهد . ماجنا  يرتشیب  ياه  تیلاعف  مواقم و  اه  بیـسآ  ربارب  رد  ندـب  ياه  لولـس  و 
زاگ رتدایز  راب   5 دنیامن . یم  فرـصم  نژیـسکا  دنق و  رتشیب  هعفد   20 دـنراد . نوخ  هب  جایتحا  تحارتسا  لاـح  رد  ربارب  ات 18  شزرو 10 

، شزرو : " دراد رواب  انیـس  یلعوب  ددرگ . یم  نشور  شزرو  ماگنه  بلق  راک  تیمها  ماقرا  نیمه  هب  هجوت  اب  ... " دنیامن . یم  عفد  کینبرک 
رادقم نتفر  الاب  رثا  رد  سفنت  تدش  قیمع و  سفنت  دارم   ) دیآ یم  یپ  رد  یپ  گرزب و  دنلب و  سفنت  شزرو  رد  هدارا . عبات  تسا  یتکرح 

ياوادم زا  دـنک ...  شزرو  بسانم  تقو  رد  شجازم  لادـتعا  اب  بسانتم  حیحـص و  بولـسا  اب  دـناوتب  سک  ره  تسا .) یفرـصم  نژیـسکا 
لیاـسم رد  نآ  شقن  نـینچمه  ناـسنا ، مـسج  ناور و  تمالـس  رد  شزرو  شقن  ياتــسار  رد  " ددرگ . یم  زاـین  یب  یجازم  ياـه  يراـمیب 

قح هدش ، نایب  قح  ناسنا  ندب  يارب  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدـش  هداد  صاخ  تیمها  نادـب  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  تسا  یماظن  یعامتجا و 
کیلع كدـسجل  ّنإ  ًاقح و  کیلع  ّکبرل  ّنا  : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  دـشاب . یم  شزرو  زا  يریگ  هرهب  اب  نآ  تمالـس  ظـفح و  ندـب 

نینچمه " دراد . یقح  وت  رب  زین ]  ] تسا هداوناخ  و  دراد ، یقح  وت  رب  تندـب  و  دراد ، یقح  وت  رب  راـگدرورپ  ًاـقح ؛ کـیلع  کـلهال  ًاّـقح و 
نیا شردپ  ةدهع  رب  دنزرف  قح  : " دومرف (ص ) ادخ لوسر  تسا . هدـش  نایب  شزرو  شزومآ  نادـنزرف  هب  تبـسن  نیدـلاو  فیاظو  زا  یکی 

بـسا يزادناریت و  انـش ، دننام  اه  شزرو  یخرب  هب  مالـسارد  هتبلا  " دـهد . شزومآ  ار  يزادـناریت ...  ندرک و  انـش  نتـشون ، وا  هب  هک  تسا 
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زا یکی  تـسا . هدـش  حرطم  مالـسا  رد  هـک  تـسا  ییاـه  شزرو  هـلمج  زا  يدروـنهوک  يور و  هداـیپ  تـسا . هدـش  صاـخ  تیاـنع  یناود 
دناد یم  يرورض  هدنام  هدنز  يارب  ار  ندروخ  هدروآ ، باسح  هب  ندروخ  اذغ  فیدر  رد  ار  يور  هدایپ  مالسا ) : ") دسیون یم  ناگدنسیون 

ندروخ و اب  رازاب  ماعط و  قاوسالا " یف  نوشمی  ماعّطلا و  نولکأی  : " ۀفیرش ۀیآ  رد  رگم  تسا . هتسناد  یگدنز  مزال  زین  ار  یندب  گنهرف  و 
ماما دننام  نید  ناگرزب  زین  رضاح  رصع  رد  " تسا . هدیدرگن  رکذ  فیدر  ناربمایپ ، هب  بوسنم  شزرو  اذغ و  هدش و  دای  نیرق  يور ، هدایپ 

راکـشزرو مدوخ  نم  دـینک . شزرو  داعبا  ۀـمه  رد  : " تسا هدـناوخارف  نآ  هب  ار  ناگمه  هدومن و  نایب  ار  شزرو  دـیاوف  اهراب  (س ) لـحار
هب هجوت  هک  نیا  باب  زا  دنتشاد ، یملاس  حور  کی  هک  دندوب  روط  نیا  هشیمه  اهراک  شزرو  مراد . ... تسود  ار  ناراکشزرو  یلو  متسین ،

يارب دیناوت  یم  ... " تسا . ملاس  ندب  رد  ملاس  لقع  هک  دنتشاد  ینامسج  تیلاعف  کی  هب  هجوت  دنتشادن ، تاذل  هب  هجوت  دنتشادن ، تاوهش 
دنچ دینک . هعجارم  دنا ، هتشون  هراب  نیا  رد  ناسانـشراک  هک  ياه  باتک  هب  ناسنا ، یتمالـس  رد  يور  هدایپ  شزرو و  ریثأت  زا  رتشیب  یهاگآ 

. دش رکذ  تشوناپ  رد  ناونع 

؟ تسیچ هرس " سّدق   " ینعم مییوگ ؟ یم  ار  نیا  مه  عجارم  هب  ارچ  تسا . هدش  هداد  تبسن  (ع ) یلع ترضح  هب  ترایز  رد  یمظعلا  هللا  تیآ  بقل 

شسرپ

" هرس سّدق   " ینعم مییوگ ؟ یم  ار  نیا  مه  عجارم  هب  ارچ  تسا . هدش  هداد  تبـسن  (ع ) یلع ترـضح  هب  ترایز  رد  یمظعلا  هللا  تیآ  بقل 
؟ تسیچ

خساپ

. تساادخ تجح  هناشن و  يانعم  هب  هللا  تیآ  تسا . هدمآ  ناهرب و ...  لیلد ، تفگش ، رما  هزجعم ، تربع ، تمالع ، یناعم  هب  تغل  رد  تیآ 
گرزب هناـشن  نم  تسا و  مظعا  مسا  نم  دزن  : " دوـمرف (ع ) یلع ترـضح  تسا . ادـخ  گرزب  تجح  هناـشن و  ياـنعم  هب  یمظعلا  هللا  تـیآ 

هک تسا  نیا  هدناوخ ، مان  نیا  هب  ار  دوخ  (ع ) یلع ترضح  هک  یمظع  هللا  تیآ  زا  دارم  " متسه . نابات  ناشخرد و  زاجعا  ياراد  دنوادخ و 
تافص یلع و  ترضح  تیصخش  اب  ندش  انشآ  یهاگآ و  اب  ناسنا  نیاربانب  تسا ؛ لزان  ۀبترم  رد  دنوادخ  تافـص  عماج  لماک و  ناسنا  وا 
تمظع دنوادخ و  هب  رگید  تایآ  اه و  هار  زا  رتهب  ناسنا  وا ، تمظع  و  (ع ) یلع ترضح  تخانش  هار  زا  دسانـش و  یم  رتهب  ار  دنوادخ  وا ،

یم تسا و  هیلک  تیالو  بحاص  وا  تسا . هللاءامـسا  لمکَا  متَا و  رهظم  لماک  ناسنا  تسا و  لماک  ناسنا  (ع ) یلع ماما  دـبای . یم  تسد  وا 
هک یمظعلا  هللا  تیآ  ریبعت  اّما  دروآ . رد  شیوخ  ریخست  تحت  ار  هیوامس  هیضرا و  ياوق  دنک و  فرـصت  تانئاک  هدام  رد  هللا  نذا  هب  دناوت 

هدافتسا (ع ) ریما ترضح  هک  ییانعم  هب  حالطصا  نیا  تسا و  هدش  جیار  هک  تسا  یحالطـصا  دنرب ، یم  راک  هب  دیلقت  عجارم  يارب  هزورما 
نیرتالاب هب  دنـشاب و  دـیلقت  عجرم  هک  دور  یم  راـک  هب  یناـسک  يارب  هیملع  ياـه  هزوح  رد  هزورما  حالطـصا  نیا  هکلب  دـشاب ، یمن  دومرف 

رد هک  يرترب  نآ  هن  دشاب ، یم  هیملع  ةزوح  رد  نیریاس  هب  تبسن  اه  نآ  یملع  يرترب  تهج  هب  نیا  دنشاب . هدیـسر  يوزوح  جرادم  حطس 
تسا و هدـش  دای  مالـسالا  تجح  مالـسالا و  هقث  نیواـنع  اـب  رتشیب  میدـق  ياـملع  دروم  رد  هتبلا  تسا . هدوب  ناـنمؤملاریما  كراـبم  دوجو 
. دوش یم  هدافتـسا  دنتـسه ، دیلقت  عجرم  هک  یناسک  يارب  هزورما  یلو  درادن ، یـصخشم  نشور و  خـیرات  یمظعلا  هللا  تیآ  ظفل  لامعتـسا 

. تسا هدش  انعم  كاپ  كاخ  ّبیط " ضرا   " هب ّرس  هک  شربق ، كاخ  داب  كاپ  شربق ، داب  كاپ  تسا : نیا  هّرس " سدق   " ینعم

؟ تسیچ يراذگتشط  هفسلف  اههناخاقس و  رد  عمش  ندرک  نشور  هفسلف 

شسرپ
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؟ تسیچ يراذگتشط  هفسلف  اههناخاقس و  رد  عمش  ندرک  نشور  هفسلف 

خساپ

نایم دشاب . هدش  ذخا  اراصن  دوهی و  زا  تسا  نکمم  زین  دشاب . هتـشاد  نایتشدرز  یتسرپ  شتآ  گنهرف  رد  هشیر  دیاش  عمـش  ندرک  نشور 
دـشیم و بوسحم  ياهدیدنـسپ  تنـس  کی  میدـق  رد  تسا  نکمم  دراد . دوجو  ناشهسدـقم  نکاما  رد  عمـش  ندرک  نشور  تنـس  ناـنآ 

رگید زورما  هتبلا  هک  دشیم  بوسحم  يدنمـشزرا  راک  تهج  نیا  زا  دندرکیم و  شور  نآ  رون  زا  اهرذگهر  يدنمهرهب  تهج  هب  اهبش 
تـسد هب  یبلطم  اههناخاقـس  رد  عمـش  ندرک  نشور  دروم  رد  تسین . نآ  هب  يزاـین  قرب ، رون  دوجو  اـب  اریز  تشاد  دـهاوخن  ار  هدـیاف  نآ 

مایا يرادازع  رد  یتنـس  مسارم  يراذگ ، تشط  دشاب . مالـسلاهیلعنیسح  ماما  تیب  لها  نابیرغ  ماش  هرطاخ  دـیدجت  يارب  دـیاش  میدرواین .
هثداح کی  لبمس  دنروآیم و  اههینیسح  دجاسم و  رد  ار  بآ  ياهتشط  دوشیم . رازگرب  لیبدرا  ناتـسرهش  رد  ًاتدمع  هک  تسا  اروشاع 

رد مرحم  هب  هدنام  زور  هس  زا  مسارم  نیا  : " دناهتشون لیبدرا  رد  موسرم  تنـس  حیـضوت  رد  تسا . هداتفا  قافتا  البرک  رد  هک  تسا  یخیرات 
سپس دننزیم ، رود  ار  دجسم  دنریگیم و  اهرس  يالاب  ار  اهتشط  دوشیم . ارجا  رگید  دجاسم  رد  سپـس  مظعا و  دجـسم  عماج ، دجـسم 

تیاـمح ا ز مالــسلاهیلعنیسح و  ماــما  اــب  تـعیب  یعوـن  دــننزیم و  بآ  تـشط و  هـب  تـسد  مدرم  دــنزیریم . بآ  اــهنآ  لــخاد  رد 
بآ هنادرمناوج  هثداح  زا  تنـس  نیا  دـنرادیمرب . كربت  افـش و  يارب  ییاههشیـش  رد  مدرم  ار  اـهتشط  بآ  دـننکیم . مالـسلاهیلعسابع 

نابـسا رح و  رکـشل  مامت  دنتخیر و  اهتشط  رد  ار  اهکشم  بآ  هک  هدش ، هتفرگ  هجحیذ  رد 27  رح  هاپس  هب  مالـسلاهیلعنیسح  ماما  نداد 
، یثدحم داوج  دنیوگیم . مه  ینادرگ  تشط  مسارم  نیا  هب  تسا " نادیهش  رالاس  مادقا  زا  یسأت  کیلوبمس  تنس  نیا  دندرک . باریس  ار 

. البرک قوش  شرازگ  ص 5 ، ، 72  / 4  / 3 تلاسر ، همانزور  زا  لقن  هب  ص 272 ، اروشاع ، گنهرف 

، دنشوپ یم  یکشم  رداچ  اه  نز  هک  نیا  میشوپب ؟ یکشم  سابل  يرادازع  رد  هک  دنا  هدرک  شرافس  یناموصعم  هچ  تسیچ ؟ هایس  سابل  ندیشوپ  مکح 
؟ دراد ییاور  هشیر  ایآ 

شسرپ

رداچ اـه  نز  هک  نیا  میـشوپب ؟ یکـشم  ساـبل  يرادازع  رد  هک  دـنا  هدرک  شرافـس  یناـموصعم  هچ  تسیچ ؟ هایـس  ساـبل  ندیـشوپ  مکح 
؟ دراد ییاور  هشیر  ایآ  دنشوپ ، یم  یکشم 

خساپ

تـسا دیفـس  سابل ، نیرتهب  تسا . هایـس  سابل  ندیـشوپ  تهارک  زامن ) تلاح  ریغ  رد  هچ  رازگزامن و  دروم  رد  هچ   ) سابل ماکحا  هلمج  زا 
هایـس سابل  ندیـشوپ  ؛ ءاسکلا ۀـمامعلا و  ّفخلا و  ۀـثالث  یف  ّالإ  داوسلا  هرکی  : " دومرف (ع ) قداص ماما  { 1 . } تسا هدش  شرافـس  نادب  هک 
دیفس سابل  : " دومرف (ص ) ربمایپ هک  دومرف  (ع ) قداص ماما  " هایس . يابق  ای  ابع  هایس و  همامع  هایس  شفک  دروم : هس  رد  رگم  تسا ، هورکم 

، تسا نتـشاد  ناهنپ  ةدنیامن  هدننک و  هدرـسفا  هایـس ، گنر  " دینک . نفک  دیفـس  ۀچراپ  اب  ار  ناگدرم  تسا و  رت  هزیکاپ  رتهب و  هک  دیـشوپب 
، دنک ضیوعت  ای  دـیوشب  ار  نآ  دوش  یم  روبجم  شبحاص  دوش و  یم  هدولآ  كرچ و  دوز  دراد ، هک  یتازایتما  رب  هوالع  دیفـس  گنر  یلو 
هک دیامن  یمن  بذج  دوخ  هب  دنک و  یم  سکعنم  ار  دیـشروخ  رون  شبات  نوچ  تسا ، یبوخ  ةدـننک  کنخ  دیفـس  سابل  هک  نیا  هفاضا  هب 

تباث ناشیا  رب  هبرجت  هب  بلطم  نیا  دننک ، یم  یگدنز  ناتـسبرع  دـننام  يریـسمرگ  قطانم  رد  هک  ینامدرم  دوشب . ندـب  ندـش  مرگ  ثعاب 
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دنشابیم رود  هب  نیلینا  برس و  تامرک ، کینسرا ، نوچ  یمس  داوم  زا  دیفس  گنر  دنا : هتفگ  نادنمشناد  دنشوپ . یم  دیفس  سابل  هدش و 
یکشم رداچ  ندیـشوپ  دشاب . مرن  دیفـس و  ناسنا  سابل  تسا  رتهب  دنیامن . ود  ره  ای  تیمومـسم  ای  يژرلآ  داجیا  تسا  نکمم  مادک  ره  هک 

نانز يارب  هایـس  رداچ  ندیـشوپ  ور  نیا  زا  درادن ، تهارک  دـشاب  هایـس  رگا  ادر "  " تایاور ساسا  رب  تسا و  ادر "  " ناونع رد  لخاد  نوچ 
بترتم نآ  رب  يا  هدسفم  درادن ، یگهدـننک  کیرحت  تیباذـج و  نوچ  یکـشم  رداچ  هکنیا  هفاضا  هب  درادـن ، مه  تهارک  درادـن و  یعنام 

اه يرادازع  اه و  تبیصم  رد  مدرم  ارچ  هک  نیا  اما  دشاب . هدش  هایـس  رداچ  هب  هیـصوت  هک  میتفاین  تسد  یتیاور  هب  هنیمز  نیا  رد  دوش . یمن 
تبیـصم اب  ور  نیا  زا  تسین . داش  هایـس ، گنر  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنیامن ، یم  اپرب  هایـس  ياـه  مچرپ  اـی  دـننک  یم  نت  رب  هایـس  ساـبل 

اـه و ّتنـس  ءزج  تسا و  جـئار  زین  رگید  ياـهروشک  رد  هکلب  ناناملـسم  ناـیناریا و  اـم  ناـیم  اـهنت  هن  هلئـسم  نیا  تسا . گـنهامه  یگدز 
اهنت هن  (ع ) نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  ًاصوصخم  همئا  يازع  تبیـصم و  رد  هایـس  سابل  ندیـشوپ  دروم  رد  تسا . اهروشک  ياه  گنهرف 

ياراد دشاب ، یم  (ع ) نیـسح ماما  فادها  نتـشاد  هگن  هدنز  ثعاب  تسا و  یمالـسا  ریاعـش  میظعت  قیداصم  زا  نوچ  هکلب  درادـن ، تهارک 
ماما دنزرف  زا  دـندرکیم . نت  رب  هایـس  يابق  اروشاع  زور  رد  يدرجورب  یمظعلاهللاتیآ  موحرم  نوچمه  یناگرزب  تسا . یهلا  رجا  باوث و 
امرـس امرگ و  زا  دندیـشوپ و  نشخ  هایـس و  سابل  مشاه  ینب  ياه  نز  دیـسر ، تداهـش  هب  (ع ) نیـسح ماما  یتقو  هک  هدـش  لـقن  (ع ) داـجس

(، (ع نیسح ماما  يازع  يارب  هایـس  سابل  ندیـشوپ  رد  نیاربانب  درک . یم  تسرد  ماعط  نانآ  يارب  (ع ) نیـسحلانبیلع دندرک و  یمن  هوکش 
لئاسو [ 1 . ] تسا نآ  ناحجر  رب  هکلب  زاوج  رب  لیلد  ماما  دـییأت  تسا . هدوب  (ع ) داجـس ماـما  دـییأت  دروم  نارادازع  هب  نداد  اذـغ  نینچ  مه 

. یلصم سابل  باوبا  زا  باب 19 ، ، ] ص 278 ج 3 ، هعیشلا ،

؟ تسا هدش  یهن  بش  رد  ندرک  وراج  هنییآ و  هب  ندرک  هاگن  زا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  یهن  بش  رد  ندرک  وراج  هنییآ و  هب  ندرک  هاگن  زا  ارچ 

خساپ

یف ۀـمامقلا  اوتّیبت  ال  : " هلآو هیلعو  هللا  یلـصهللا  لوسر  لاق  تسا . هدـش  یهن  بش  رد  هبورکاخ  ندومن  عمجو  ندرک  وراج  زا  تاـیاور  رد 
عمج بش  رد  ناـتیاه  باب 49 . ص 347 ، ج 15 ، هعیـشلا ، لئاسو  هناخ  رد  ار  هبورکاخ  ناطیـشلا ؛ دـعقم  اهناف  ًاراـهن  اـهوجرخا  مکتویب و 

ثعاب زیچ  تسیب  هک  هدـمآ  هلآو  هیلعو  هللا  یلـصربمایپ  زا  رگید  تیاور  رد  " تسا . بورکیم )  ) ناطیـش عامتجا  لحم  اریز  دـینکن ، يروآ 
اهنت تیاور  نیا  هتبلا  تسا . بش  رد  هناخ  ندرک  ص 315 و 318 . ج 73 ، راونالاراحب ، وراج  لیللاب " تیبلا  سنک   " هلمج زا  دوشیم ، رقف 

. میتفاین یبلطم  ییاور  بتک  هب  هعجارم  زا  دـعب  بش  رد  هنییآ  هب  ندرک  هاگن  دروم  رد  تسین . تمرح  ياـنعم  هب  دراد و  تهارک  رب  تلـالد 
زا هک  ییاـهنامز  رد  دراد  لاـمتحا  تسین . موـلعم  اـم  رب  تسا ، هدـش  یهن  نآ  زا  دراد و  تهارک  بش  رد  ندرک  وراـج  هک  نیا  تـلع  اـما 

تیانع رایـسب  طیحم  عامتجا و  درف و  تشادـهب  هب  مالـسا  یفرط  زا  هدوبن ، یتشادـهب  تاـناکما  دـناهدوب و  مورحم  ییانـشور  قرب و  تمعن 
مـالعا غـالبا و  مدرم  هب  تروص  نیا  هب  ار  یتشادـهب  ياهروتـسد  ور  نیا  زا  دـنننکیمن ، هجوت  یتشادـهب  لـئاسم  هب  مدرم  دـیدیم  هتـشاد ،
تخاس ثوعبم  تلاسر  هب  ار  هلآو  هیلعو  هللا  یلـصربمایپ  دنوادخ  : " دـیامرفیم نامز  نآ  رد  مدرم  تیعـضو  نایبرد  نینمؤملاریما  درکیم .
اهناکم نیرتدـب  رد  دـیتشاد و  ار  نییآ  نید و  نیرتدـب  برع  تلم  امـش  هک  یلاح  رد  دـشاب ، يو  تایآ  نیما  دـهد و  میب  ار  ناـیناهج  هک 

راوگان ياهاذـغ  دیدیـشونیم و  ار  هدولآ  ياـهبآ  دـندوب . ییاونـش  دـقاف  هک  ییاـهرام  تخـس و  ياهگنـس  ناـیم  دـیدرکیم  یگدـنز 
دوجو رسارس  ناهانگ  دوب و  اپرب  امـش  نایم  رد  اهتب  دیدومنیم . عطق  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  دیتخیریم و  ار  رگیدکی  نوخ  دیدروخیم .
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هبطخ 26. هغالبلا ، جهن  " دوب . هتفرگ  ارف  ار  امش 

؟ دنهدیم بقل  ناماما  هب  ارچ 

شسرپ

؟ دنهدیم بقل  ناماما  هب  ارچ 

خساپ

رد تسا . جئار  عماوج  زا  یخرب  رد  ًالومعم  هک  تسا  ياهتفریذپ  ياهتنـس  زا  هکلب  درادـن ، ع )  ) ناماما هب  صاصتخا  وکین  باقلا  شنیزگ 
تسا و هتـشاد  دوجو  بقل  شنیزگ  تنـس  زین  مالـسا  زا  لبق  دراد . دوجو  هینک  بقل و  مان ، یگداوناخمان ، مان و  ياج  هب  اهگنهرف  یخرب 

باقلا باختنا  دوب . روهشم  نیما  رهظم  ناونع  هب  هلآو  هیلعو  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هک  نانچ  دنتـشاد ، ترهـش  باقلا  نامه  اب  دارفا  یـضعب 
یخرب هک  توافت  نیا  اب  هتبلا  تسا . هدش  باختنا  هعماج  رب  مکاح  ياهتنس  ساسارب  هدوبن و  انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  مالـسلامهیلعهمئا  يارب 

هدافتسا همئا  هلآو و  هیلعو  هللا  یلـصربمایپ  تایاور  يرایـسب  زا  تسا . هدش  شنیزگ  مالـسا  ربمایپ  ادخ و  يوس  زا  مالـسلامهیلعهمئا  باقلا 
یخرب لقن  یتح ، دش . هداد  رارق  روضح  يارب  ادخ  لوسر  نامز  رد  بقل  نیا  تسا . نانمؤمریما  مالسلاهیلعیلع  باقلا  زا  یکی  هک  دوشیم 

ماما زا  دـیوگیم : یلـاله  مهج  نب  دـیز  دـش . هدـیزگرب  مالـسلاهیلعیلع  يارب  دـنوادخ  بناـج  زا  مدآ  تقلخ  زا  لـبق  بقل  نیا  تاـیاور 
: دومرف باحصا  هب  هلآو  هیلعو  هللا  یلصادخ  لوسر  دش ، لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هیآ  نوچ  : " دومرف هک  مدینش  مالـسلاهیلعقداص 

ماـما باـقلا  زا  یکی  . 28 ص 27 -  غورف ، رپ  يامیـس  هداز ، مظاـن  رغـصا  " نینمؤـملاریما . ناوـنع  هـب  بلاـط  یبا  نـب  یلع  رب  دـینک  مـالس 
وا هب  تسا و  ملع  هدنفاکش  هک  دناهتفگ  رقاب "  " تهج نادب  ار  ترضح  دشابیم . ملع  هدنفاکش  يانعم  هب  هک  تسا  رقاب "  " مالـسلاهیلعرقاب
هک ینامیم  هدنز  ردق  نآ  وت  : " دومرف يو  هب  ادـخ  لوسر  هک  دـنکیم  شرازگ  هللادـبع  نب  رباج  زا  دـیفم  خیـش  دـنتفگیم . مه  مولعلارقاب 

بهذم نید و  ملع  هک  تسا  وا  درک . یهاوخ  تاقالم  دنیوگیم ، دمحم  ار  دمآ و ا و  دهاوخ  دوجو  هب  نیسح  زا  هک  ارم  نادنزرف  زا  یکی 
ماـما هب  ارچ  دـش : لاؤـس  مالـسلاهیلعنیدباعلا  نـیز  ماـما  زا  . 157 ص 156 -  مجرتـم ،)  ) دـیفم داـشرا  " دـهدیم . رـشن  دنفاکـشیم و  ار 
ربمایپ زا  شراوگرزب  ردپ  زا  مردپ  : " دومرف دـیتسه ؟ وگتـسار  قداص و  امـش  همه  هک  نآ  لاح  دوشیم و  هتفگ  قداص  مالـسلاهیلعقداص 

وا دش ، دلوتم  مالسلاهیلعنیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نم  دنزرف  هک  یعقوم  دومرف : ادخ  هدیزگرب  نآ  هک  درک  لقن  نم  يارب  مالسا 
ارتفا باذک و  ادخ  دزن  درک و  دهاوخ  تماما  ياعدا  غورد  هب  دراد و  مان  باذک ) رفعج   ) رفعج وا  دـنزرف  نیمجنپ  اریز  دـییوگب ، قداص  ار 

.17 ص 16 -  ج 8 ، ناشخرد ، ناگراتس  " تسا . ادخ  هب  هدننز 

تشز یلیخ  مرحمان  نز  کی  اب  تبحص  یلو  درادن ، یتشز  هنوگ  چیه  لاملا  تیب  زا  هدافتـسا  ًاضرف  مینیبیم  هعماج  رد  تسا ؟ یقرف  ناهانگ  نیب  ایآ 
؟ تسیچ اهتوافت  هنوگ  نیا  لیلد  دوشیم ! هدرمش 

شسرپ

مرحمان نز  کی  اب  تبحـص  یلو  درادـن ، یتشز  هنوگ  چـیه  لاملا  تیب  زا  هدافتـسا  ًاضرف  مینیبیم  هعماج  رد  تسا ؟ یقرف  ناهانگ  نیب  اـیآ 
؟ تسیچ اهتوافت  هنوگ  نیا  لیلد  دوشیم ! هدرمش  تشز  یلیخ 

خساپ
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ثحب ناهانگ  دادعت  مادک و  ره  تایصوصخ  دروم  رد  یقالخا  بتک  رد  دنوشیم . میـسقت  هریبک  هریغـص و  هتـسد  ود  هب  یتهج  زا  ناهانگ 
بیغتـسد هللا  تیآ  هریبک  ناهانگ  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دنوشیم . هریبک  مکح  رد  رارـصا  رارکت و  رثا  رد  ریغـص  ناهانگ  تسا . هدش 

یمالـسا و عـماوج  رد  هچنآ  مالـسلامهیلعموصعم و  همئا  ياهروتـسد  یمالـسا و  میلاـعت  نـیب  هـتبلا  دـعب . هـب  ص 31  ج 1 ، دوـش ، عوـجر 
زا يرـس  کی  تسا . ثحب  لباق  تاعوضوم  نیرتمهم  زا  یکی  هلئـسم  نیا  تلع  هک  دراد  دوجو  یناوارف  توافت  دشابیم ، جیار  ناناملـسم 

یتح دناهدش . لیدبت  يداع  يرما  هب  هعماج ، رد  رارکت  رثا  رد  دـنوشیم و  اهنآ  بکترم  مدرم  یـضعب  هک  دنتـسه  هریغـص  هریبک و  ناهانگ 
عفر ساسا  هیاپ و  یب  تاـهیجوت  اـب  ناـهانگ  زا  کـی  چـیه  تمرح  دوشیم . لیدـبت  هریبک  هب  تموادـم  رثا  رد  دـشاب ، ریغـص  ناـهانگ  رگا 

رد زین  ناهانگ  ریاس  دروم  رد  دیاب  تسا و  تبثم  رایسب  رما  نیا  دنهدیم ، ناشن  یصاخ  تیـساسح  مدرم  ناهانگ  یـضعب  هب  رگا  دوشیمن .
ییوق یگدـنرادزاب  يورین  لماع ، نیا  دـبای . شیازفا  حیحـص  یقطنم و  وحن  هب  اهتیـساسح  نیا  رکنم  زا  یهن  يزاس و  گنهرف  اب  هعماج ،

هک يرگید  تلع  دوـش . هتـساک  دراد ، دوـجو  هک  یناـهانگ  هب  تبـسن  تیـساسح  زا  هک  نآ  یب  دـیآیم ، باـسح  هـب  ناـهانگ  كرت  يارب 
یحطـس یعون  اب  دنرادن و  یهاگآ  ناهانگ  یخرب  حبق  زا  اهناسنا  هک  تسا  نیا  دومن ، رکذ  ناهانگ  نیب  نتـشاذگ  قرف  دروم  رد  ناوتیم 

ار هانگ  يراگنالهـس  اب  هک  نیا  ای  دـنرادن و  هجوت  هانگ  نآ  تمرح  هب  ًالـصا  دـنوشیم و  بکترم  ار  ناهانگ  نآ  يراـگنا  هداـس  يرگن و 
هب زاین  زین  هلئـسم  نیا  دـنیامنیم . كرت  ار  یهلا  تاـبجاو  یگداـس  هب  هک  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اـهنآ  يرگیحاـبا  یعون  دـنوشیم و  بکترم 

. دراد یشخب  یهاگآ 

؟ دننک یم  نشور  غارچ  ای  سوناف  وا  ربق  رس  يالاب  بش  هس  ات  دریم ، یم  یسک  یتقو  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  نشور  غارچ  ای  سوناف  وا  ربق  رس  يالاب  بش  هس  ات  دریم ، یم  یسک  یتقو  ارچ 

خساپ

نایناریا و ام  تنس  گنهرف و  هب  طوبرم  ًالامتحا  میتفاین ، ثیداحا  رد  تیم  ربق  رس  يالاب  ندرک  نشور  سوناف  غارچ و  صوصخ  رد  یبلطم 
هگن نشور  شقاطا  رد  مادم  یغارچ  يدعب  ماما  تلحر  زا  دـعب  هک  تسا ، هدـمآ  ناماما  زا  یخرب  دروم  رد  تسا . رگید  ياه  تلم  یـضعب 

. تشاد یم 

؟ دراد یعنام  شندیشوپ  دنک , توف  یسک  لیمارگا  لاح  دوش . یم  هدیشوپ  تداهش  مایا  و  ع )   ) تیب لها  بئاصم  يارب  یکشم  نهاریپ 

شسرپ

؟ دراد یعنام  شندیشوپ  دنک , توف  یسک  لیمارگا  لاح  دوش . یم  هدیشوپ  تداهش  مایا  و  ع )   ) تیب لها  بئاصم  يارب  یکشم  نهاریپ 

خساپ

هکلب درادن , تهارک  تیب  لها  يازع  يارب  نآ  ندیشوپ  اّما  دوش  هدیشوپ  دیفس  سابل  تسا  بحتـسم  دراد و  تهارک  هایـس  سابل  ندیـشوپ 
زامن هایـس  سابل  اب  رگا  یتح  دراد , یعرـش  ناحجر  يرترب و  تساریاعـش ,  میظعت  قیداصم  زا  نوچ  قئادـح  باـتک  ءهدنـسیون  ءهدومرف  هب 
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ناشیوخ و يازع  زا  یتح  هایـس  سابل  ندیـشوپ  لماش  قالطا  نیا  (2 و  دراد تهارک  هایـس  سابل  اب  ندـناوخ  زامن  املع  ياوتف  هب   1 .) دناوخب
مک ثعاب  نآ  اب  ندناوخ  زامن  دراد و  تهارک  دشوپب , هایس  سابل  ناتـسود  ای  ناشیوخ  يازع  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  دوش . یم  ناگیاسمه 

یعناص و یفاـص و  يزیربت و  هّللا  تیآ  ج 1 س 2170  لئاسملا ,  عماـج  لـضاف ,  هّللا  تیآ   1 اه : تشون  یپ  دوش . یم  زاـمن  باوث  ندـش 
ءهلئسم 865 ج 1  عجارم ,  لئاسملا  حیضوت   2 نارگید . 

؟ دننک یمن  مایق  نویناحور  یضعارچ  سپ  تسا ,  ع )   ) نامز ماما  مان  ندروآ  ماگنه  هب  نتساخرب  نایعیش  فیاظو  زا  یکی 

شسرپ

؟ دننک یمن  مایق  نویناحور  یضعارچ  سپ  تسا ,  ع )   ) نامز ماما  مان  ندروآ  ماگنه  هب  نتساخرب  نایعیش  فیاظو  زا  یکی 

خساپ

نویناحور رثکا  تسا و  بسانم  اج و  هبرایسب  راوگرزب  نآ  تیصخش  هب  مارتحا  ناونع  هب  ع )   ) نامز ماما  مان  ندش  هدرب  ماگنه  هب  نتساخرب 
لوغشم تسا  نکمم  صخش  دوش , یم  هدرب  ترضح  مان  هک  عقاوم  زا  یخربًایناث  تسین ;  بجاو  نتساخرب  ًالّوا  یلو  دنتسه , دنب  ياپ  نادب 

. دشاب هتشاد  يرگید  رذع  ای  دشاب  زامن 

؟ تسیچ دبلطب  دناوتیم  نامز  نیا  رد  ناملسم  رتخد  کی  هک  ياهیرهم  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسیچ دبلطب  دناوتیم  نامز  نیا  رد  ناملسم  رتخد  کی  هک  ياهیرهم  نیرتهب 

خساپ

هب نآرق  تسا . مارتحا  يادا  یعون  عقاو  رد  دنکیم و  مزلم  نآ  هب  ار  دوخ  جاودزا  ماگنه  درم  هک  تسا  شکشیپ  هیدـه و  لصا  رد  هیرهم 
مازتلا کی  هیرهم  لـصا  سپ  ( 1" .) دـیزادرپب نانآ  هب  هیدـه  کی  ناونع  هب  لماک ) روط  هب   ) ار نانز  رهم  و  : " دـنکیم حیرـصت  هلئـسم  نیا 

رکذ یلو  تسا ، ياهدرتسگ  ثحب  دـنمزاین  هتکن  نیا  دـشاب ؟ دـیاب  رادـقم  هچ  نز  هیرهم  اما  تسا . یناگمه  لوبق  دروم  یقـالخا و  ینید و 
ار نز  تقیقح  رد  دننکیم  عافد  تخادرپ  لباق  ریغ  ًاضعب  روصت و  دح  زا  جراخ  نیگنـس و  ياههیرهم  زا  هک  اهنآ  تسا ، مزال  هلئـسم  نیا 

نییاپ ياههیرهم  اب  هک  ییاـه  جاودزا  تسین و  نینچ  تیعقاو  هک  نآ  لاـح  دـنلئاق ، يداـم  ياـهب  نآ  يارب  هتـسناد و  هلماـعم  يارب  ییـالاک 
روما رب  ار  یگدنز  ساسا  اهنآ  اریز  دراد ؛ يویند  ياهقرب  قرز و  تالمجت و  رد  هیاپ  هک  تسا  ییاه  جاودزا  زا  رترادیاپ  دریگیم ، لکش 

نآ نیرتـمک  رهم  نیرتـهب  : " دومرف ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  يداـم . روما  تـالمجت و  هن  دـناهداهن ، اـنب  تبحم  قـشع و  نوـچ  يرگید 
هک تسا  يرهم  رهم ، نیرتهب  اما  ( 3" .) دش دهاوخ  ینمـشد  بجوم  هک  دیهدن  رارق  فازگ  ار  نانز  رهم  : " دومرف ع )  ) یلع ماما  ( 2" .) تسا

نارسمه يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنیوگیم  هک  تسا  ياهیرهم  هنسلا  رهم  دنیوگیم و  ۀنسلا " رهم   " يرهم نینچ  هب  هک  دشاب  تنـس  قباطم 
يدازآ راهب  مامت  هکـس  هدراهچ  اب  ربارب  يداصتقا  مروت  هب  هجوت  اب  نونکا  دوب . مهرد  دـصناپ  دودـح  هک  درکیم  باـختنا  دوخ  نارتخد  و 

رب هوالع  دش . دهاوخ  كرتشم  یگدـنز  رد  يدایز  تاکرب  بجوم  دراد ، ربمایپ  تنـس  رد  هشیر  هک  يرهم  نینچ  ندادرارق  انبم  ( 4 . ) تسا
 - 1 اهتشونیپ : ( 5 .) تسا هدوب  قباطم  هنسلا  رهم  اب  هتفر  راک  هب  ع )  ) یلع ماما  و  س )  ) ارهز ترـضح  جاودزا  رد  هک  ياهیرهم  رادقم  نیا 
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ك: ر .  - 4 ثیدح 22 . ص 351 ، ج 100 ، توریب ، پاچ  راونـالاراحب ،  - 3 ص 320 . ج 16 ، لاـمعلازنک ،  - 2 هیآ 4 . ( 4  ) ءاسن هروس 
ص 58. ع ،)  ) همطاف یناگدنز  يدیهش ، رفعج  دیس  ك : ر .  - 5 ص 38 . هرامش 144 ، نز ، مایپ  هلجم 

؟ تسیچ یبرع  هب  دنپسا  هملک  و  تسا ؟ هدیسر  یتیاور  ندرک  دود  دنپسا  هرابرد  ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ یبرع  هب  دنپسا  هملک  و  تسا ؟ هدیسر  یتیاور  ندرک  دود  دنپسا  هرابرد  ایآ 

خساپ

ببـس هب  دنفـسا  هایگ  هدمآ : فراعملا  ةرئاد  رد  دماین . تسد  هب  یتیاور  ندرک  دود  دنفـسا  دروم  رد  دـنیوگ . لَمْرَح "  " یبرع هب  ار  دنفـسا 
هناد دنفسا و  یمالسا  ياهنیمزرس  مدرم  هماع  گنهرف  رد  ( 1" .) دوریم راک  هب  اهيرامیب  زا  یخرب  نامرد  رد  یبط  ياهتیصاخ  نتـشاد 

ینیسح یفطصم  . 1 اهتشون : یپ  ( 2 .) دنربیم راک  هب  مخز  مشچ  عفد  اهتفآ و  اهالب و  ندنار  يارب  ار  نآ  دوشیم و  هدرمش  سدقم  نآ 
. دنفسا هدام  ص 333 ، ج 6 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  . 2 دنفسا . هدام  ص 178  ج 2 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ،

؟ تسا هدمآ  یتیاور  رد  ًالصا  دراد و  ربص  رب  تلالد  درف  ندرک  هسطع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  یتیاور  رد  ًالصا  دراد و  ربص  رب  تلالد  درف  ندرک  هسطع  ایآ 

خساپ

، میتفاین يزیچ  تایاور  رد  دراد ، ربص  رب  تلالد  هک  نیا  دروم  رد  اما  تسا  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  نآ  بادآ  دئاوف و  هسطع و  دروم  رد 
يزیچ  ) ندز دب  لاف  : " دومرف ترـضح  تسا . هدش  لقن  دشابیم  لوادـتم  سانلا  ماوع  نیب  هچنآ  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  یلو 

رگا تسا و  کـچوک  نآ  رثا  یتـسناد ، کـچوک  ار  نآ  رگا  یهد . تیمها  نآ  هب  وت  دـح  هچ  اـت  هک  نیا  هب  دراد  یگتـسب  نتفرگ ) موش  ار 
یگتسب درادن و  تقیقح  هلئـسم  نیا  لصا  ینعی  " دش ، دهاوخن  يزیچ  یتفرگن ، يزیچ  هب  ار  نآ  رگا  تشاد . دهاوخ  مهم  رثا  یتسناد ، مهم 

ص 1567. هسطع ، هدام  ج 4 ، فیراعم ، فراعم و   - 1 اهتشونیپ : ینک . ریسفت  هنوگچ  هک  دراد  تدوخ  هب 

؟ دننزیمن اههیمالعا  رد  ار  وا  سکع  دریمیم ، یمناخ  یتقو  ارچ 

شسرپ

؟ دننزیمن اههیمالعا  رد  ار  وا  سکع  دریمیم ، یمناخ  یتقو  ارچ 

خساپ
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پاچ ار  نانز  یخرب  سکع  تایح ، نامز  رد  هک  نانچ  درادن ، لاکشا  یعرش -  لئاسم  تیاعر  اب  دناهتفر -  ایند  زا  هک  ینانز  سکع  پاچ 
سکع دباییم ، روضح  یعامتجا  یـسایس و  یملع ، ياههنحـص  رد  ای  هدش و  سلجم  یگدنیامن  يارب  يادیدناک  ینز  رگا  ًالثم  دننکیم ،
ًالومعم دراد . عماوج  ياهتنس  یعامتجا و  بادآ  رد  هشیر  میحرت ، ياههیمالعا  رد  نانز  سکع  پاچ  مدع  پاچ و  دننکیم . پاچ  ار  وا 

رد ار  اهنآ  سکع  هدرکن و  پاچ  اههیمالعا  رد  ار  رـسمه و ... رهاوخ ، ردام ، سکع  راد ، نید  دـنمتریغ و  ناناملـسم  یمالـسا ، هعماـج  رد 
. دراد نانآ  گنهرف  تنس و  رد  هشیر  شرگن  درکیور و  نیا  دننیبب . نارگید  ار  اهنآ  سیماون  هرهچ  ات  دنهدیمن ، رارق  ناگمه  دید  ضرعم 

. تسا رثؤم  تنس  نیا  فعض  تدش و  رد  یبهذم  ینید و  تیساسح 

؟ داد صیخشت  ناوتیم  هنوگچ  ار  يدج  یخوش و  فرح 

شسرپ

؟ داد صیخشت  ناوتیم  هنوگچ  ار  يدج  یخوش و  فرح 

خساپ

اردوخ یخوش  فرح  هدـنیوگ ، زین  یهاگ  داد . صیخـشت  ناوتیم  نخـس  گنهآ  نحل و  یلاح و  نایب و  یمـالک ، نیارق  اـههناشن و  هار  زا 
یتحار هب  ار  وا  يدج  یخوش و  مالک  دراد ، هدنیوگ  زا  هک  یتخانـش  هب  هجوت  اب  بطاخم  یلو  دنکیم ، نایب  ینحل  یظفل و  نیارق  زا  یلاخ 

. دهدیم صیخشت 

اکیرمآ لثم  ياهتفریذپن  روشک  رد  ندرک  یگدنز  ًالوصا  و  دش ، انشآ  اکیرمآ  لثم  ياهتفرشیپ  روشک  رد  جیار  هفسلف  يژولوئدیا و  اب  ناوتیم  هنوگچ 
؟ هدنام بقع  ناریا  رد  ای  تسا  رتهب 

شسرپ

ياهتفریذپن روشک  رد  ندرک  یگدنز  ًالوصا  و  دش ، انشآ  اکیرمآ  لثم  ياهتفرـشیپ  روشک  رد  جیار  هفـسلف  يژولوئدیا و  اب  ناوتیم  هنوگچ 
؟ هدنام بقع  ناریا  رد  ای  تسا  رتهب  اکیرمآ  لثم 

خساپ

مهم دنیبب . هچ  رد  ار  یتخبشوخ  دهاوخب و  هچ  یگدنز  زا  ناسنا  هک  دراد  یگتسب  ناریا ، هعماج  دننام  ای  هعماج  نآ  رد  یگدنز  ندوب  رتهب 
یگدـنز و يانعم  هک  تسا  نآ  مهم  دـنکیم ، یگدـنز  موس ) ناهج  ای  يداـم  هتفرـشیپ  یتعنـص و  ، ) يروشک هچ  رد  ناـسنا  هک  تسین  نآ 
تیونعم و نادـقف  يداـم و  رتشیب  هچ  ره  تذـل  رد  یتخبـشوخ  اـیآ  دـشاب ؟ هچ  وا  رظن  رد  یتخبـشوخ  یگدـنز و  زا  فدـه  نآ و  تقیقح 

يژولونکت تعنـص و  رظن  زا  اکیرمآ  روشک  میزادـنایم . اکیرمآ  هعماج  هب  یهاـگن  همدـقم  نیا  اـب  تسا ؟ یناـسنا  یقـالخا و  ياـهشزرا 
طاـطحنا هب  ور  زور  هب  زور  هکلب  تسین ، هتفرـشیپ  اـهنت  هن  تیونعم  حور  یناـسنا و  یلاـعت  یقـالخا و  لوصا  تهج  زا  یلو  تسا ، هتفرـشیپ 

. تسا هدش  رهاظ  دوشیم ) زکرمتم  يروهمج  تسایر  رد  هک   ) روشک نآ  یسایس  يریگمیمصت  تردق  رد  یناسنا ، طاطحنا  هرمث  دوریم .
نیا دـننکیم  كرد  دوجو  مامت  اب  دنتـسه و  اکیرمآ  روهمج  سیئر  هناربکتـسم  ياهمیمـصت  رابگرم  تارطخ  دـهاش  ناهج  همه  هزورما 
مدع رب  ینبم  رشب  ینوناق  عورشم و  تساوخ  رترب ، يژولونکت  رب  هیکت  اب  هنوگچ  یناطیـش  توخن  رورغ و  رد  قرغ  ربکتـسم و  يامن  ناسنا 
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زا هک  نانچ  دوریمن ! شـشوگ  هب  قطنم  قح و  فرح  تسا  هتفرگ  رخـسمت  هب  ار  ناتـسناغفا  قارع و  لثم  مولظم  ياهتلم  هب  یماظن  هلمح 
يوتو اب  و  دوخ ) نازابرس  نداد  رارق  اب   ) یگنج ناراکتیانج  دریگیپ  یعمج و  راتشک  ياهحالس  لرتنک  دننام  یللملا  نیب  ياههدهاعم  مامت 

، قـالخا طاـطحنا  نیا  اـیآ  دـنزیم ! زابرـس  نآ  ياـهتیانج  تسینویهـص و  رگلاغـشا  تموـکح  تیموـکحم  رد  یللملا  نـیب  ياههدـهاعم 
ياهيرابودـنبیب تارکنم ، اـشحف و  نیا  رب  نوزفا  تسین ؟ اـهناسنا  رـشب و  قوقح  ضقن  نارگید ، قوقح  هب  مارتـحا  تیونعم و  تیناـسنا ،

نارحب ياراد  ياـهروشک  فـیدر  رد  ار  اـکیرمآ  یناور  ياـهيرامیب  یـشکدوخ و  لـتق و  يـالاب  راـمآ  يزاـب ، سنجمهيدازآ  یــسنج ،
هدز نارحب  دـنیآ و  شوخان  ار  روشک  نیا  رد  یگدـنز  هک  تسا  ییاه  شلاچ  راچد  اـکیرمآ ، اـهنیا  زا  هتـشذگ  تسا . هداد  رارق  تیونعم 

تالایا یعاـمتجا  تیعـضو  رب  یلاـمجا  يرورم  تسا . روشک  نیا  یعاـمتجا  عاـضوا  تماـخو  زا  یکاـح  دوجوم  ياـهشرازگ  دـیامنیم .
لرتنک تحت  ییاکیرمآ  نویلیم   4/9 لاس 1995 ، رد  . " دنادرگیم نایع  یبوخ  هب  ار  ییاکیرمآ  هعماج  رب  هدراو  ياهبیـسآ  قمع  هدحتم ،

رـس هب  طورـشم  يدازآ  رد  رفن  دـندوب و 671/000  هدـش  موکحم  یقیلعت  ياـهتازاجم  هب  رفن  نوـیلیم  دادـعت 2/8  نیا  زا  دـندوب . ییاضق 
نیا دـندوب . سوبحم  یلحم  ياهنادـنز  رد  لاردف و 446/000  ياهنادـنز  رد  یتـلود و 95/034  ياهنادـنز  رد  رفن   958/704 دنربیم .

لاردف سیلپ  دوشیم . هفاضا  اکیرمآ  ياهرهـش  رد  تنایخ  مرج و  نازیم  رب  % 10 ات لاس 6  ره  تسا  شیازفا  هب  ور  هلاس  همه  ماقرا  راـمآ و 
هناحلسم هلمح  هرقف  کی  هیناث  ره 30  يدزد و  هرقف  کی  هیناث  ره 49  زواجت و  هرقف  کی  هقیقد  جنپ  ره  لتق و  هرقف  کی  هقیقد  ره  اکیرمآ 

هتفای شیازفا  هب 70 % زا 30 % قالط  تبـسن  و  تسا . هدش  لدب  لغـش  نیرتروآدوس  هب  اکیرمآ  رد  ردخم  داوم  قاچاق  دـنکیم . شرازگ  ار 
رد یتح  اکیرمآ  رد  یلخاد  تینما  دناهدوبن . رادافو  دوخ  نارسمه  هب  دناهدرک  راهظا  ییاکیرمآ  نادرم  زا  دیدج 70 % رامآ  کی  رد  تسا .

تخانش و رد  هک  دنکیم  دزشوگ  ام  هب  ار  هتکن  نیا  لیبق  نیا  زا  ییاه  شرازگ  تسا . هدیسر  ینارحب  عضو  هب  هطـسوتم  ییادتبا و  سرادم 
زا ییاکیرمآ  نارادمتـسایس  هک  ییابیز  ریوصت  مغر  هب  هک  ارچ  دومن ، زیهرپ  دـیاب  يرگنیحطـس  زا  ییاکیرمآ  ندـمت  ياهتیعقاو  لیلحت 

سوباک کی  تروص  هب  روشک  نیا  مدرم  زا  یگرزب  عمج  يارب  ایؤر  نیا  دننکیم ، میـسرت  جراخ  يایند  يارب  ییاکیرمآ  یگدـنز  يایؤر 
یگدنز اهنت  درم ) نز و   ) اکیرمآ مدرم  زا  یمین  زا  شیب  هک  تسا  هدـمآ  هدـش  هتفرگ  شیپ  لاس  دـنچ  هک  يرامآ  رد  ( 1" . ) تسا هدمآرد 

تاطابترا و رـصع  رد  هنوگچ  هک  تسا  روآ  بجعت  رایـسب  نیا  و  دننکیم ، یگدنز  نیدـلاو  زا  یکی  اب  اهنت  نادـنزرف  زا  یمین  دـننکیم و 
اب دنناوتیم  اهنت  نادنزرف  دنکیمن و  یسک  یب  ییاهنت و  ساسحا  هتفرشیپ ، هعماج  نآ  رد  ناسنا  یطابترا ، لیاسو  اب  اهناسنا  ندش  کیدزن 

رگا لاح  دننک ، رپ  ار  ییاهنت  ألخ و  ساسحا  ات  دنیامن  لوغـشم  ار  دوخ  هدـننک  مرگرـس  لیاسو  عاونا  اب  دـننک و  یگدـنز  نیدـلاو  زا  یکی 
یساسا ياهزاین  ناسنا و  تقیقح  یگدنز و  يانعم  تقیقح و  ندرک  مگ  یشومارف و  دوخ  ییاذک . ياههمانرب  ای  ردخم  داوم  عاونا  اب  هدش 

زورما لکشم  نیا  هنافسأتم  تسا . هدومن  بلـس  اهناسنا  زا  ایند  رد  ار  یگدنز  یعقاو  تذل  یتح  هک  تسا  رـصاعم  ناهج  يالب  تفآ و  وا ،
، هدومن تیارـس  شیب  مک و  زین  ناریا  دـننام  يروشک  اهنآ و  ياهتلم  موس و  ناهج  هب  هکلب  تسین ، برغ  یتعنـص  ناهج  ریگنابیرگ  اهنت 
هدوب و مهم  مینکیم ، یگدنز  نآ  يارب  هک  یفدـه  انعم و  هکلب  تسین ، مهم  مینکیم ، یگدـنز  هک  ییاج  میتفگ  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 

اکیرمآ دیاش  مینک . یگدنز  هک  اجک  ره  لاح  تسا ، یتایح  مهم و  شـسرپ  نیا  تسیچ ؟ مینکیم  وجتـسج  هک  ار  یتخبـشوخ  مینادب  دیاب 
رد دـیاش  ای  میـشاب ، هتـشاد  دای  هب  هدرکن و  شومارف  ار  یقالخا  ياهشزرا  دوخ و  یناسنا  تمارک  تقیقح و  میزابن و  ار  دوخ  اـما  میـشاب ،
اب دـشاب . ییاـنعم  یب  يربـخ و  یب  تلفغ و  ینیـشام و  رـسارس  یگدـنز  فرط و  نآ  رد  اـم  ياـهوزرآ  لاـمآ و  یلو  مینک ، یگدـنز  ناریا 

ماما رـصع  یمتاح ، اضر  دـمحا  ریم   - 1 اهتشونیپ : ناـناوج . همه  امـش و  يارب  یباـیماک  یتخبـشوخ و  يدنلبرـس و  تیقفوم و  يوزرآ 
. دییامرف هعجارم  باتک  نیا  هب  اکیرمآ  هدز  نارحب  ندمت  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ص 264 . ینیمخ ،

؟ تسا یتشادهب  هدش و  هیفصت  تارف  بآ  رگم  دنرادیمرب ، تارف  بآ  اب  ار  دازون  ماک  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا یتشادهب  هدش و  هیفصت  تارف  بآ  رگم  دنرادیمرب ، تارف  بآ  اب  ار  دازون  ماک  ارچ 

خساپ

دراد دوجو  هقف  رد  ینوناق  بحتسم  دراوم  رد  یبوجو . هن  تسا ، یبابحتـسا  هلئـسم  کی  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ًالوا  عوضوم  نیا  رد 
دییأت يوار و  تقاثو  تیاور ، تحص  دننام  تمرح  بوجو و  لیالد  رد  هک  ییاه  تقد  ینعی  دراد ، دوجو  حماست  بابحتسا ، لیالد  رد  هک 

اب ادـتبا  نامه  زا  هعیـش  نادـنزرف  هک  نیا  يارب  نیاربانب  دوشیم . حـماست  یـصاخ  لـیالد  هب  بابحتـسا  دراوم  رد  دراد ، دوجو  لـقع  مکح 
هب ًافرص  بابحتسا  نیا  دوش . هتشادرب  تارف  بآ  ای  ینیـسح  تبرت  اب  ناش  ماک  تسا  بحتـسم  دندرگ  انـشآ  خرـس  عیـشت  تماما و  گنهرف 

نیاربانب تفرگ . ناوتیم  هثداح  نآ  زا  هک  تسا  یگرزب  سرد  هداتفا و  قافتا  نآ  رانک  هک  تسا  یمیظع  هثداح  تارف و  بآ  خیرات  تهج 
بآ نآ  رد  لسغ  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  هداد  هجوت  ام  هب  رامـش  یب  ياههار  زا  یگدنز ، سرد  نتفرگ  گرزب و  هثداح  نآ  يروآدای  يارب 

يداع بابسا  للع و  هار  زا  میهاوخب  رگا  هک  یلاح  رد  هدش ، هراشا  نآ  یشخبافش  هب  تایاور  رد  هک  ینیسح  تبرت  بابحتـسا  دننام  تسا ،
یمود بلطم  دراد . هارمه  هب  فلتخم  ياهيرامیب  ناسنا  يارب  هک  هک  دراد  دوجو  كاخ  رد  اهبورکیم  زا  يرایـسب  مینک ، هاـگن  یعیبط  و 

هار زا  ار  زیچ  همه  مینکن و  رظن  يرهاـظ  يداـع و  بابـسا  لـلع و  هب  ًافرـص  يدراوم  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  میـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـیاب  هک 
نیا رد  هدوب و  لقتـسم  ثحب  کی  نیا  دنکفا . رظن  مه  یعیبط  ياروام  للع  تیونعم و  هب  دیاب  مینکن . لح  ییایمیـش  یکیزیف و  ياهلومرف 

اب دازون  ماک  نتـشادرب  ور  نیا  زا  دنتداهـش . شخب  ماهلا  تعاجـش و  راگزومآ  ود  ره  البرک  كاخ  نوچمه  تارف  بآ  دـجنگیمن . هلاـقم 
بتکم نیـسح  اروشاع و  هک  ارچ  ( 1 ،) تسا هعیـش  ناج  لد و  رد  تداهـش  گنهرف  لاقتنا  تعاجـش و  معط  ینیـسح ، تبرت  اـی  تارف  بآ 

ص 342. اروشاع ، گنهرف  یثدحم ، داوج   - 1 اهتشونیپ : يدرمناوج . یگدنز و  مسر  هار و  تسا و 

؟ تسین زبس  ارچ  تسا ؟ زمرق  البرک  رد  (ع ) نیسح ماما  مچرپ  ارچ 

شسرپ

؟ تسین زبس  ارچ  تسا ؟ زمرق  البرک  رد  (ع ) نیسح ماما  مچرپ  ارچ 

خساپ

تلالد صوصخ  نیا  رد  زین  تاـیاور  تسیچ و  (ع ) نیـسح ماـما  مچرپ  ندوب  زمرق  تلع  هک  دومن  تواـضق  ناوتیمن  صخـشم  يهنوگ  هب 
ترـضح و تیمولظم  مایق و  تیلاعف و  زا  دامن  هک  تسا  هدوب  تهج  نادب  (ع ) نیـسح ماما  يارب  زمرق  مچرپ  شنیزگ  دسریم  رظن  هب  درادن 

عـضو اب  هنامولظم و  (ع ) نیـسح ماما  تسا . توافتم  (ع ) ناماما رگید  اب  (ع ) نیـسح ماـما  تداهـش  هوحن  دـهد . زورب  ار  نانمـشد  زا  ماـقتنا 
هقباس ناشیا  زا  دعب  لبق و  ناماما  زا  کی  چیه  يارب  تلاح  نیا  دندمآرد  تراسا  هب  وا  تیب  لها  هداوناخ و  دیسر و  تداهش  هب  زیگناتقر 
همئا ریاس  زا  رتشیب  (ع ) هللادبعابا نانخـس  بتکم و  مان و  دای و  نتـشاداپرب  يرادازع و  رد  (ع ) ناماما هیـصوت  تهج  نیمه  هب  تسا . هتـشادن 

(ع) نیـسح ماما  هرطاخ  دای و  نتـشاداپرب  اما  هدشن ، دراو  (ع ) موصعم ناماما  زا  یـصاخ  تیاور  هچ  رگا  وا  مچرپ  گنر  دروم  رد  دشابیم .
رد هک  دوشیم ، هتفرگ  (ع ) نامز ماما  طـسوت  وا  ماـقتنا  تسا و  ادـخ ) نوخ   ) هللاراـث ماـما  يو . بتکم  زا  نتفرگ  ماـهلا  زین  هدـش ، شراـفس 

تداهـش ناشن  تسا ، ناملاظ  زا  ماقتنا  گنج و  نوخ و  گنر  ناـشن  هک  لاـح  نیع  رد  خرـس  مچرپ  تسا . هدـش  هراـشا  اـهنآ  هب  ثیداـحا 
. دشابیم ریشمش  اب  ندش  هتشک  هنامولظم و 
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يرتشیب مارتحا  شزرا و  نارسپ  يارب  هک  دوشیم  هدهاشم  رایسب  ینعی  دراد ، دوجو  يدایز  توافت  نارتخد  نارسپ و  نیب  یمالـسا  هعماج  رد  ارچ 
؟ دنلئاق نارتخد  هب  تبسن 

شسرپ

مارتحا شزرا و  نارـسپ  يارب  هک  دوشیم  هدهاشم  رایـسب  ینعی  دراد ، دوجو  يدایز  توافت  نارتخد  نارـسپ و  نیب  یمالـسا  هعماج  رد  ارچ 
؟ دنلئاق نارتخد  هب  تبسن  يرتشیب 

خساپ

ماقم هب  ندیـسر  هک  هدرک  حیرـصت  ددـعتم  دراوم  رد  میرک  نآرق  درادـن . دوجو  رـسپ ) رتخد و   ) درم نز و  نیب  یتوافت  مالـسا  هاگدـید  زا 
لمع نامیا و  هب  هکلب  تسین ، طوبرم  تیـسنج  هب  " هبیط ، تایح   " هب لوصو  یهلا و  برق  تیونعم و  يالاب  بتارم  هب  لین  تیناسنا و  يالاو 
سک ره  نولمعی ؛ اوناک  ام  نسحأب  مهرجأ  مهنیزجنل  ًةایح و  هنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وأ  رکذ  نم  ًاحلاص  لمع  نم  : " دراد یگتـسب  حلاص 

ار يو  شاداپ  مینکیم و  ینازرا  كاپ  یگدنز  وا  هب  ام  دشاب ، هتـشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  دـهد ، ماجنا  حـلاص  لمع 
، مالسا هک  نیا  اب  تسا . هدش  عقاو  دیکأت  دروم  تقیقح  نیا  يرایسب  تایاور  تایآ و  رد  ( 1" .) میهدیم هداد ، ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب 

ماقم رد  اههداوناخ  یـضعب  لمع ، رد  هنافـسأتم  یلو  دـباتیمنرب ، ار  يرگید  رب  یکی  زاـیتما  تواـفت و  دراد و  درم  نز و  هب  یـشرگن  نینچ 
يربـخ و یب   - 1 دشاب : دناوتیم  تلع  دنچ  لولعم  ناناملـسم  دیاقع  لمع و  یگناگود  دـنهدیم . حـیجرت  نز  رب  ار  درم  يراذـگ ، شزرا 

نایرج هب  رظان  هک  تایاور  یخرب  رهاوظ  زا  حیحـصان  طلغ و  ياـهتشادرب  اـی  مالـسا ، سدـقم  نید  نیناوق  فراـعم و  زا  ناـنآ  یهاـگآان 
نخس و ماقم  رد  صخش  دشابن . یهاگآان  لولعم  هناگود  ياهدروخرب  تسا  نکمم   - 2 تسا . هدوب  ینیعم  صاخشا  ای  نامز  رد  یصاخ و 
رد یلو  دنک ، لالدتسا  مه  تایاور  تایآ و  هب  اسب  هچ  دیوگیم و  نخس  درم  نز و  توافت  مدع  زا  مامت  تیفافش  اب  ینشور و  هب  لالدتسا 
ناج لام و  هب  زواجت  ابر ، هوشر ، مدرم ، نداد  بیرف  تمهت ، تبیغ ، غورد ، دنادیم  هک  هنوگ  نامه  دـنکیم . رگید " راک  نآ   " لمع ماقم 
مان دـهد و  ماـجنا  تسا  نکمم  ار  اـهراک  هنوگ  نیا  یناطیـش  تاـهیجوت  هب  کـسمت  اـب  نکیل  تسا ، هریبک  ناـهانگ  زا  مدرم  سوماـن  اـی  و 

ندوب وس  مک  نامیا و  فعـض   " هب هکلب  تسین ، یهاگآ  مدـع  لولعم  ابلاغ . اـهراک  هنوگ  نیا  هک  تسا  حـضاو  دـهن . دوخ  رب  مه  ناملـسم 
ياقب اـی  ياهلیبق  یموق و  طـلغ  موسر  بادآ و  تیمکاـح  موس  تلع   - 3 ددرگیمرب . یهلا " تیـشخ  فوخ و  زا  ندوب  رود  اوـقت و  غارچ 

اههدناوخسرد و زا  يرایـسب  یماع و  مدرم  نیب  یتوافت  لمع  ماقم  رد  هک  تسا  دارفا  زا  يرایـسب  لمع  اههشیدـنا و  رد  تیلهاج  تابوسر 
تیلباـق اـهدرم  هک  هدرک  داـجیا  هعماـج  رد  ار  تینهذ  نیا  زین  ناـنز  يرواـبدوخ  مدـع   - 4 درادـن . دوجو  ینید  لـیاسم  هب  ناـهاگآ  یتح 

 - 5 دنهد . ناشن  ار  دوخ  ياهییاناوت  دنناوتیم  فلتخم  ياههنحـص  رد  روضح  سفن و  هب  دامتعا  يرواب و  دوخ  اب  نانز  دـنراد . يرتشیب 
، يزرواشک لغش  هب  ردپ  رانک  رد  نارسپ  تسا و  رتهدرتسگ  نارسپ  تیلاعف  هزوح  هک  کچوک  ياهرهش  اهاتـسور و  لثم  یتنـس  عماوج  رد 
دنادب و دوخ  یماح  ار  رسپ  ردپ ، هدش  ثعاب  رما  نیا  دناهدوب . ردپ  تسد  ياصع  حالطـصا  هب  هتـشاد و  لاغتـشا  هریغ  تراجت و  يرگراک ،

هیآ 95. ( 16  ) لحن  - 1 اهتشونیپ : درادب . مّدقم  رتخد  رب  ار  وا 

؟ تسا يزیچ  هچ  لبنس  اهنیا  دنروآیم ؟ هریغ  غارچلچ و  گرزب  ياهقوط  نوگانوگ و  ياهمچرپ  ای  مَلَع  (ع ) نیسح ماما  يرادازع  مسارم  رد  ارچ 
؟ دنامهفیم ار  زیچ  هچ 

هراشا
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. دینک یفرعم  تسه ، یباتک  رگا  رتشیب  عالطا  يارب 

شسرپ

هچ لبنـس  اهنیا  دـنروآیم ؟ هریغ  غارچلچ و  گرزب  ياهقوط  نوگانوگ و  ياـهمچرپ  اـی  مَلَع  (ع ) نیـسح ماـما  يرادازع  مسارم  رد  ارچ 
. دینک یفرعم  تسه ، یباتک  رگا  رتشیب  عالطا  يارب  دنامهفیم ؟ ار  زیچ  هچ  تسا ؟ يزیچ 

خساپ

زیامتم رگید  ياههتسد  زا  ار  نآ  دراد و  دوخ  هژیو  هتسد ، تأیه و  ره  هک  تسا  یّصاخ  تمالع  مان  ینیسح  يرادازع  حالطـصا  رد  مَلَع " "

نیا دوشیم . هتفرگ  راک  هب  یبهذم  ياههتسد  اهتأیه و  رد  هک  تسا  (ع ) نیـسح ماما  يرادازع  لیاسو  رازبا و  زا  تمالع " ( "1 .) دزاسیم
زا نآ  یقفا  نهآ  ای  بوچ  رب  هک  يدـننام  بیلـص  ادـخهد " : هتـشون  هب  تسا . هدـشیم  بوسحم  رادازع  ياههورگ  ياـههناشن  اـهتمالع 

دراد لیوط  زلف  زا  ياهنابز  نایمرد  دننک و  بصن  نآ  زج  غرم و  زا  ییاهسیدـنت  هلال و  َربِز  يوس  زا  دـنزیوآ و  همرت  ياهلاش  نییاپ  يوس 
مـسارم رد  دشاب و  جنپ  ای  هس  تسا ، روهـشم  غیت  هب  هک  يزلف  ياههنابز  نیا  دننک و  بصن  ناولا  هشیـش  زا  ياهلولگ  ًایرپ  زلف  نآ  كون  رب  و 

هک ناهفـصا  نارگ  تعنـص  راـک  يزلف و  تسا  یئیـش  دـناهتفگ ): رگید  یخرب  ( ) 2" .) دـنرآ تکرح  هب  اههتـسد  شیپاشیپ  مرحم  يرادازع 
هایـس و زبس و  ياهلاش  اب  ار  نآ  هدوب و  سوواط  نادلگ و  دـبنگ ، هنابز ، يدادـعت  ياراد  دـسریم . يوفـص  نیطالـس  دـهع  هب  نآ  تمدـق 

طابترا زا  سپ  هک  دناسریم  بیلص  هب  نآ  تهابـش  دنروآیمرد ... تکرح  هب  اههتـسد  رخآ  رد  هرقن ... ياههّکـس  سوواطرپ و  ياهوهق و 
تـسا يرهاظم  اهدومن و  اهنیا ) همه   ) لاح ره  هب  تسا . هدش  سابتقا  تیحیـسم  یبهذم  ياهنییآ  زا  راجاق ، رـصع  رد  اهییاپورا  اب  ناریا 

ياههتـسد ینییزت  لـیاسو  هلمج  زا  قوت )  ) غوـن ( 3 .) درادیمزاـب ینید  رئاعـش  هماـقا  يرادازع و  لـصا  اوـتحم و  زا  ار  نارادازع  یهاـگ  هک 
سک ره  دـندز ، قوت  هک  یهاگ  رگـشل  ره  رد  دـنیوگ و  ار  هناشن  لـصا و  قوت  دـسریم ... هیوفـص  دـهع  هب  نآ  تمدـق  تسا و  يرادازع 

ياهزور رد  هک  دراد  غوت  يدادعت  هّیکت  ره  دوب ... هتسد  تازیهجت  زا  غوت  هیوفص  رصع  رد  دور ... اج  نآ  تسا ، اجک  وا  ياج  هک  دنادیم 
هب هدـش و  هیکت  دراو  ینز  ریجنز  ینزهنیـس و  ياههتـسد  رد  صاخ  یمظن  اب  رادازع  مدرم  دـننکیم ... هماج  ار  اـهنآ  مرحم ، ماـیازا  صاـخ 
لاح نیع  رد  دنوشیم . هتـشاد  هگن  هتـشارفا  همین  تلاح  هب  نانز  نادرم و  هلان  نویـش و  هارمه  هب  صاخ  یناجیه  روش و  اب  اهغوت  نآ  لابند 
ماما هاپـس  رگـشل و  دننامه  يرادازع ، ياههتـسد  هک  دشاب  نآ  هناشن  دناوتیم  دراد و  هاپـس  رکـشل و  اب  طابترا  یعون  هب  لیاسو  رازبا و  نیا 

تهابـش ًاتیاهن  نآ  ندوب  تسرد  تروص  رد  هلئـسم  نیا  ددرگ . کـیدزن  هثداـح  نآ  هب  ياهنوگ  هب  دوش و  نآ  هیبش  اـی  دـیآرد  (ع ) نیـسح
تاساسحا و هنوگ  نیا  تسا . اهنآ  هب  یکیدزن  نیـسح و  ماما  نارای  اـب  نارادازع  یعقاو  تهابـش  نآ  زا  رت  مهم  اـما  دـناسریم ، ار  يرهاـظ 
اروشاع و ياوتحم  يارب  دوشیم ، هداد  اهب  رازبا ، قوت و  تامَلَع و  تازیهجت و  هب  هچنآ  زا  یمین  شاک  یلو  تسا ، یندوتـس  یبهذـم  رئاعش 
رد تسا . مهم  هایـس  مچرپ  شقن  ع )  ) هللادـبعابأ يرادازع  رد  مـچرپ : ( 4 .) دوش هداد  اهب  يرادازع  فدـه  و  (ع ) نیـسح ماما  تضهن  میلاعت 

ياهلکش دراد . یـصاخ  یفطاع  ریثأت  دشاب و  يراوگوس  مایا  هناشن  ات  دننزیم  رباعم  رد  اههزاغم و  اههناخ و  رد  رـس  رب  اروشاع  ازع و  مایا 
اتـسار نیا  رد  ( 5 .) دراد هارمه  ار  یـصاخ  ياهتنـس  هک  تسا  مچرپ  ناـمه  هتفاـی  لوحت  يرادازع  ياههتـسد  رد  لـتک  تاـمَلَع و  صاـخ 

ندـنادرگ یناوخ و  هیزعت  يرادازع و  نوچمه  یلئاسم  دـشابیم و  البرک  یخیرات  هثداح  رد  هلئـسم  نیرتمهم  ترـضح  فادـها  تخاـنش 
زا هدرک ) زورب  يرگید  زا  سپ  یکی  لاــس  رازه  زا  شیب  لوــط  رد  هـک   ) هثداــح نآ  یفرعم  ریــسم  رد  اــهغارچلچ  اــهملع و  اــهمچرپ ،

هدنز  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  ترـضح  دنلب  فادها  زا  یـشخب  دنراد . رارق  يدـعب  ياهفیدر  رد  تیمها  رظن  زا  تسا و  یبناج  تاعوضوم 
لوسر تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  نم  : " تشونهرصب نارـس  هب  ياهمان  رد  ترـضح  يولع . هریـس  يوبن و  تنـس  يایحا  مالـسا و  ندرک 
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مّدـج هریـس  ندرک  هدایپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  نم  ماـیق  : " دومرف ياهبطخ  نمـض  رد  نینچمه  " مناوخیم . ارف  (ص ) ادـخ
 - 3 !؟ دوشیمن " یهن  لطاب  زا  لمع و  قح  هب  هک  دـیرگنیمن  ایآ  : " دومرف ترـضح  قح . تیمکاح   - 2" تسا . ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع 

نیـسح زا  " دشابیم . مدـج  تما  نایم  رد  حالـصا  داجیا  مایق  زا  نم  فدـه  : " دومرف ياهبطخ  نمـض  رد  (ع ) ماما یمالـسا  هعماج  حالـصا 
تفای تداهـش  نید  يایحا  رهب  نیـسح  مامت  تردق  زا  هبهب  تفرن  ملاظ  راب  ریز  دش ، هتـشک  نیـسح  ماقم  روخ  رد  دوبن  نیـسح  مان  هب  افتکا 

نیا رد  هعلاـطم  يارب  باـتک  نیرتهب  مسانـشب . رتهب  ار  وا  فادـها  ماـما و  هک  يزور  ندیـسر  دـیما  هب  ( 6) نیـسح مان  ِز  نید  مان  دش  هدـنز 
ص فورعم ، رـشن  یثدـحم ، داوج  اروشاع ، گنهرف   - 1 اهتشونیپ : دشابیم . یثدـحم  داوج  ياقآ  هتـشون  اروشاع " گنهرف   " عوضوم

 - 5 . 122 ص 123 -  نامه ،  - 4 . 319 ص 320 -  نامه ،  - 3 تمالع . هژاو  ادـخهد ، همان  تغل  زا  لـقن  هب  ص 319  نامه ،  - 2 . 320
.62 ص 63 -  نامه ،  - 6 . 86 ص 85 -  نامه ،

؟ دراذگب شیامن  ضرعم  رد  هعماج  رد  ار  دوخ  دوش و  رهاظ  مدرم  ولج  یباکر  شوپریز  اب  ناوج  کی  هک  تسا  تسرد  ایآ 

شسرپ

؟ دراذگب شیامن  ضرعم  رد  هعماج  رد  ار  دوخ  دوش و  رهاظ  مدرم  ولج  یباکر  شوپریز  اب  ناوج  کی  هک  تسا  تسرد  ایآ 

خساپ

رادقم هچ  رگا  تسا ، مزال  ندب  ششوپ  تیاعر  درم  رب  دهد ، رارق  مرحمان  دید  ضرعم  رد  ار  شیوخ  ندب  نز  تسین  زیاج  هک  هنوگ  نامه 
نیب رد  نآ  ندیشوپ  ًالومعم  هک  ار  یعـضاوم  درم  هک  تسا  نیا  طایتحا  دناهدومرف : اهقف  زا  یـضعب  تسا . توافتم  درم  نز و  رد  نآ  دح  و 

ص درم ، نز و  طباور  ماـکحا   - 1 اهتشونیپ : ( 1 .) دـناشوپب دـنکیم  هاگن  وا  هب  هیبنجا  نز  دـنادب  هک  یتروص  رد  تسا ، فراعتم  مدرم 
.102

؟ دننزیم ریجنز  يرادازع  ياهتأیه  زا  یضعب  رفص ، مرحم و  مایا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دننزیم ریجنز  يرادازع  ياهتأیه  زا  یضعب  رفص ، مرحم و  مایا  رد  ارچ 

خساپ

نیا تسا ، هتشاد  جاور  زابرید  زا  هویش  نیا  زین  ناتسودنه  ناتسکاپ و  رد  هک  تسا  ینزریجنز  ناریا ، رد  یتّنس  يرادازع  ياههویـش  زا  یکی 
داـی نتـشاد  هگن  هدـنز  تهج  یناوخ ، هحون  اـب  هارمه  يرادازع ، ياـهتأیه  رد  یعمج و  هتـسد  تروص  هب  رفـص و  مرحم و  ماـیا  رد  هویش 
هعیـش هفطاـع  ناـج و  حور و  اـب  نوچ  ینزهنیـس ، یناوخهحون و  دـننامه  ینز  ریجنز  دوشیم . رازگرب  ینیـسح  هساـمح  اروشاـع و  هثداـح 

ناگتفیش هوبنا  عّمجت  بذج و  لماع  هداد و  یمدرم  گنر  (ع ) ینیسحلا هللادبع  یبأ  نادیهش  رالاس  دیس و  يرادازع  هب  تسا ، هدش  هتخیمآ 
هتـسد رد  زیزع  ناـناوج  ًاـصوصخ  رادازع  تیعمج  طاـشن  اـب  یمیمـص و  روـضح  دـهاش  اـم  ددرگیم . (ع ) تراـهط تمـصع و  تیب  لـها 

دراو تیمیمص  افص و  اب  شوجدوخ و  رادازع  ناناوج  دتفایم ، هار  هب  هتفرگ و  لکش  ینزریجنز  هتسد  یتقو  میتسه . ینزریجنز  يرادازع و 
هب هک  يرادازع  ظـفح  ددرگیم . رادروخرب  یـصاخ  ياوه  لاـح و  زا  شوج و  بنج و  زا  (ع ) نیـسح ماـما  يرادازع  هدـش و  اههتـسد  نیا 
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: دومرف هرابنیا  رد  هیلعهللاۀمحر ) ) ینیمخ ماما  تسا . هدش  (ع ) نیسح ماما  تضهن  موادت  نماض  هتفرگ ، لکش  هّیوفص  رصع  زا  یتّنس  هویش 
هار هب  یضتقم  عقاوم  رد  رفص  مرحم و  رد  اروشاع ، رد  هک  یمالسا  كرابم  تاجهتسد  نیا  ظفاح  یمالـسا ، ياهتنـس  نیا  ظفاح  دیاب  ام  "

اههمانرب اهمسر و  رگید  اهینزریجنز و  هتبلا  ( 1" .) دینک ظفح  ار  اهتنس  نیا  دیاب  دنشاب ... شلابند  رتشیب  هک  مینک  دیکأت  میشاب و  دتفایم 
، رس هنیس و  هب  ناسنا  تسد  سامت  رد  تسا و  هارمه  یصاخ  ساسحا  اب  ندز  رس  هنیـس و  رب  اریز  دشابیمن ، ندز  هنیـس  دننام  يرادازع ، رد 

دروم تسا ، نآ  رد  هک  یـصاخ  طابـضنا  مظن و  تهج  هب  ینزریجنز  ياهتسد  لاح  نیع  رد  دوشیم ، ساسحا  رتشیب  متاـم  ازع و  تلاـح 
: دسیونیم اطغلافشاک  موحرم  دشاب . هتخیمآ  هناقـشاع  هناصلاخ و  یبادآ  سدـقم و  ییاوتحم  اب  هک  نآ  صوصخ  هب  دریگیم ، رارق  هجوت 
دشیم و دساف  هرمث  تفریم و  نیب  زا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يروآدای  زا  ضرغ  فده و  دوبن ، اههار  رد  اهبکوم  نیا  ندـمآ  نوریب  رگا  "

تالاؤس هب  خساپ  دحاو  یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، سردآ  هب  ًامیقتـسم  دیناوتیم  ( 2" .) تشگیم یفتنم  (ع ) یلع نب  نیسح  تداهـش  زار 
، هینیسحلا بکاوملا  ءاطغلا ، فشاک  نیسح  دمحم   - 2 ص 204 . ج 15 ، رون ، هفیحص   - 1 اهتشونیپ : دییامن . هبتاکم  پ 197 ) (ص - 

ص 350. ج 7 ، فیراعم ، فراعم و  ص 175 ؛ اروشاع ، گنهرف  زا  لقن  هب  فجن ، پاچ 1345ق ، ص 15 ،

؟ تسیچ دنوریم  شربق  رس  هب  حبص  زامن  زا  دعب  شیادرف  دوریم ، ایند  زا  یسک  یتقو  هک  نیا  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ دنوریم  شربق  رس  هب  حبص  زامن  زا  دعب  شیادرف  دوریم ، ایند  زا  یسک  یتقو  هک  نیا  تلع 

خساپ

یتیاور رد  دشابن . طابترا  یب  (ع ) موصعم ناماما  زا  تایاور  اب  دـیاش  تسه ، یمـسر  نینچ  امـش  لحم  ردرگا  تسین . اج  همه  رد  مسر  نیا 
رگا دـنهدیم . باوج  دنونـشیم و  ار  نات  فرح  اهنآ  دـینک ، ترایز  باتفآ  عولط  زا  شیپ  ار  ناگدرم  : " دومرف (ع ) قداص ماما  هک  هدـمآ 

هب هعمج  زور  : " دوـمرف (ع ) رقاـب ترـضح  يرگید  تـیاور  رد  ( 1" .) دـنهدیمن باوج  یلو  دننـشیم ، دـینک  ترایز  باتفآ  عولط  زا  دـعب 
هداد تصرف  باتفآ  عولط  و  حبـص ) ناذا   ) رجف عولط  نیب  ام  دـشاب ، هتفرگ  رارق  یگنت  رد  ناـگدرم  زا  کـی  ره  دـیورب . روبق  لـها  تراـیز 

ص 415. ج7 ، هعیشلا ، لئاسو   - 2 ص 1119 . نانجلاحیتافم ،  - 1 اهتشونیپ : ( 2" .) دوشیم

؟ تسا تسرد  دراد و  تقیقح  ظفاح  لاف  ایآ 

شسرپ

؟ تسا تسرد  دراد و  تقیقح  ظفاح  لاف  ایآ 

خساپ

ای ظفاح  لاف  زا  هدافتـسا  هب  ندومن  تداع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نآ  نتـشاد  تقیقح  ظفاح و  لاـف  زا  هدافتـسا  ندوب  تسرد  ناـیب  زا  شیپ 
درخ لقع و  يورین  زا  دیاب  ناسنا  هک  ییاج  دسریمن . رظن  هب  حیحـص  نادنچ  دـشابیم ، زین  عرـش  دـییأت  دروم  هک  نآرق  هب  هراختـسا  یتح 

تهج دـنچ  ظفاح  ناوید  دـیامن . لمع  نامه  هب  دـیاب  دریگ ، هرهب  ناشیا  زا  تروشم  اب  نارگید  یهاگآ  براجت و  زا  اـی  دـیامن و  هدافتـسا 
تسارگن و تبثم  ظفاح  راعـشا  تایلزغ و  بلاـغ   - 1 دومن . هدافتـسا  زین  هماـن  لاـف  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتیم  رطاـخ  نیمه  هب  دراد و  تبثم 
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هدش یهن  نظ  ءوس  نتـشاد  زا  هدش و  بیغرت  نظ " نسح   " نتـشاد هب  زین  تایاور  رد  تسا و  هدیدنـسپ  بوخ و  یگدـنز  رد  يرگن  تبثم 
لقع و لاح و  روخارف  هب  سک  ره  دومن و  ددعتم  ياهریسفت  وا  راعـشا  زا  ناوتیم  تسا و  انعم  دنچ  ولهپ و  دنچ  ظفاح  تایلزغ   - 2 تسا .
دـشابیم و اهنآ  زا  هتفرگرب  ینآرق و  تاـیآ  نیماـضم  وا  راعـشا  ظـفاح ، دوخ  هتفگ  هب   - 3 دـنکیم . تشادرب  ییانعم  نآ  زا  دوخ  هشیدـنا 

ردـنا هک  ینآرق  هب  ظفاح  وت  رعـش  زا  رتشوخ  مدـیدن  تسا . هدومن  نایب  دوخ  تایلزغ  رد  هدومن  ظفح  ینآرق  تایآ  زا  دوخ  هنیـس  رد  هچنآ 
هب هجوت  اب  تسا . هدش  دای  بیغلا  ناسل  هب  وا  زا  هک  دشاب  رطاخ  نیدب  دـیاش  دـهدیم . ربخ  یقیاقح  زا  وا  راعـشا  رطاخ  نیمه  هب  يرادهنیس 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  اما  تفرگ . هرهب  دوخ  لاح  نایب  لاف و  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتیم  تسا و  دنمـشزرا  رایـسب  ظـفاح  ناوید  تاـکن ، نیا 

تاـیبا و ینیریـش  هب  هک  تسا  نآ  ظـفاح  زا  اـم  عـقوت  تسا ، ثبع  هناـحولهداس و  یعقوـت  وا ، زا  ییوـگبیغ  ظـفاح و  زا  ییوگـشیپ  عـقوت 
رد ام  هک  یتفرعم  دـنیرفایب . ام  رد  هزات  یتفرعم  ون و  ياهشیدـنا  شنانخـس ، ینیریـش  اب  دـیادزب و  ام  ماک  زا  راگزور  ياـهیخلت  شناـنخس ،
هک تسا  یـسک  هب  تبحم  صالخا و  رـس  زا  يدرگیور  ظفاح ، هب  ام  درکیور  میدـنمزاین . نآ  هب  يرگید  ناـمز  ره  زا  شیب  ینونک  ياـیند 

هنایم لادتعا و  دح  دیابن  هاگ  چیه  هار  نیا  رد  دهاکب و  نامیحور  مالآ  زا  هدوشگ و  يرکف  تالکشم  زا  هرگ  دناوتیم  زیزع  یملعم  نوچ 
. مینک شومارف  نآ  زا  هدافتسا  رد  ار  يور 

هَّللا تیآ  هب  ار  ناونع  نیمه  ارچ  دوش ؟ یم  قالطا  ماما  ینیمخ  هَّللا  تیآ  هب  ارچ  تسا ، دودحم  (ع ) موصعم ماما  هدزاود  رد  تماما  هک  يدوجو  اب 
؟ دننکیمن قالطا  ناشیا  نیشناج  ياهنماخ ،

شسرپ

هب ار  ناونع  نیمه  ارچ  دوش ؟ یم  قالطا  ماما  ینیمخ  هَّللا  تیآ  هب  ارچ  تسا ، دودـحم  (ع ) موصعم ماـما  هدزاود  رد  تماـما  هک  يدوجو  اـب 
؟ دننکیمن قالطا  ناشیا  نیشناج  ياهنماخ ، هَّللا  تیآ 

خساپ

هاوخ  ) دوش یم  يوریپ  وا  زا  هک  نآ  رادولج ، اوشیپ و  يانعم  هب  ماِما " ور و"  هب  ور  ولج و  يانعم  هب  مامَا " . " دـناهشیر مه  مامَا " ماما "و"  "

هب اهاَّنب  هک  ینامـسیر  هب  اهبرع  لطاب . ای  دـشاب  قح  تسا  نکمم  هدـش  يوریپ  زیچ  ای  صخـش  نیا  رگید ) زیچ  ای  باـتک  اـی  دـشاب  ناـسنا 
ٍماـما یف  هانیـصحا  ٍءیـش  لـک  و   ) دـنک یم  یفرعم  ماـِما  ار  دوخ  نآرق  دـنیوگ . یم  ماـِما " ، " ددرگ اـنب  تسار  راوید  اـت  دنـشک  یم  راوـید 

هک یسک  هب  یمالسا  فرع  رد  ( 3 .) دنک یم  قالطا  ماما  لطاب ) ای  قح  ) نایاوشیپ رگید  و  ( 2) تمصع تیاده و  نایاوشیپ  هب  زین  ( 1 (.) نیبم
، یبهذم ِملاع  اوشیپ و  هب  زین  دنیوگ . یم  تعامج  ماما  دننک ، یم  يوریپ  ندـناوخ  زامن  رد  وا  زا  نارگید  تسا و  رادولج  تعامج  زامن  رد 
، دوش یم  هتفگ  ماما  زین  یـسایس  ياوشیپ  هب  يراخب و . ... ماما  یلازغ ، دـمحم  دـماحوبا  ماـما  يزار ، رخف  ماـما  دـننام  دوش ، یم  هتفگ  ماـما 

ماما تسا  ناریا  یمالسا  بالقنا  ربهر  یسایس و  یبهذم ، ياوشیپ  نوچ  ینیمخ  هَّللا  تیآ  رب  نانبل .) نایعیـش  ربهر  ) ردص یـسوم  ماما  دننام 
ماما ناشیا  هب  هک  تسین  لوادـتم  نایناریا  ام  فرع  رد  رگا  تسا . اور  ياهنماخ  هَّللا  تیآ  هب  ماما  قـالطا  اـنعم  نیمه  قبط  دوش . یم  قـالطا 

اهنیا رب  نوزفا  دـنیوگ . یم  ياهنماخ  ماما  ياهنماخ ، هَّللا  تیآ  هب  اهبرع  تسا . عیاش  قالطا  نیا  نانابز  برع  فرع  رد  اّما  مینک ، باطخ 
نآ ماما  گنهرف  نیا  رد  تسا . دنمهرهب  ياهژیو  ییانعم  راب  کی  زا  تماما  ماما و  هژاو  مالک  ملع  صاخ  حالطصا  رد  هعیـش و  گنهرف  رد 
انعم نیدب  ماما  تسا . دـنمهرهب  تمـصع  هکلم  زا  دراد و  تسد  رد  ار  تما  يربهر  گرزب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  ياهدـیزگرب  ناسنا 
داریا هک  تسین ، انعم  نیدـب  ینیمخ  هَّللا  تیآ  بـالقنا  ریبک  ربهر  هب  ماـما  هملک  قـالطا  تسا . رـصحنم  نت  هدزاود  رد  (ص ) ربماـیپ زا  دـعب 

انعم دـنچ  نیا  نیب  طـلخ  عقاو  رد  داریا  نیا  دوش . یم  هتفگ  ماـما  ینیمخ  هَّللا  تیآ  هب  هک  میراد  رتشیب  ماـما  هدزاود  زا  اـم  رگم  دوش  هتفرگ 
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، دـنک یم  یعادـت  نهذ  رد  موصعم  ماما  ماما ، هملک  قالطا  اب  تسا و  دـنمهرهب  صاخ  ییانعم  راب  زا  تماما  هعیـش  گنهرف  رد  نوچ  تسا .
یم زاغآ  رد  تهج  نیدب  مییامن . قالطا  ینیمخ  هَّللا  تیآ  هب  ار  ماما  هملک  هک  دوب  سونأم  ان  نیگنس و  ناریا  نایعیـش  ام  يارب  تهج  نیدب 

رد صاخ  طیارـش  اب  ناهیقف  هک  نوچ  دراد ، ار  جـع ) ) يدـهم ماما  ماع  ِبیاـن  ناونع  ینیمخ  هَّللا  تیآ  ینعی  ینیمخ ؛ ماـمالا  بئاـن  دـنتفگ :
نالعا یبهذـم  ياهتیـصخش  زا  یخرب  ناریا  تلم  یمالـسا  تازرابم  نایرج  رد  دنـشاب . یم  جـع ) ) يدـهم ماما  نابیان  يربک  تبیغ  هرود 

. دش دنمهرهب  یعامتجا  تیلوبقم  زا  ناشیارب  ناونع  نیا  مک  مک  دوش و  هتفگ  اوشیپ ) ربهر و  يانعم  هب   ) ماما ینیمخ  هَّللا  تیآ  هب  هک  ندرک 

هیآ 12. ( 36  ) سی . 1 اهتشون : یپ  درادن . یلاکشا  چیه  دومن و  قالطا  بالقنا  ربهر  ياهنماخ  هَّللا  تیآ  هرابرد  ناوت  یم  ار  ناونع  نیمه 
هیآ 41. ( 28  ) صصق . 3 هیآ 73 . ( 21  ) ایبنا . 2

؟ تسا زیاج  ناشیا  دقن  ای  ماما  ترضح  يرهطم و  دیهش  ياهباتک  دقن  ایآ  تسیچ ؟ دقن  هملک  يانعم 

شسرپ

؟ تسا زیاج  ناشیا  دقن  ای  ماما  ترضح  يرهطم و  دیهش  ياهباتک  دقن  ایآ  تسیچ ؟ دقن  هملک  يانعم 

خساپ

(1 .) تسا نخس  تیاعم  نساحم و  ندرک  راکشآ  دب ، زا  بوخ  نداد  زیمت  یبالق ،)  ) هرسان زا  هرِـس  مهرد  رانید و  ندرک  ادج  يانعم  هب  دقن 
ییادزراگنز شیالاپ و  دـصق  اب  هنارگ  حالـصا  یتکرح  داـقتنا  دـقن و  هک  دوشیم  هدافتـسا  سانـش  تغل  نادنمـشیدنا  تاـملک  عومجم  زا 

یناسک زا  اهنت  تسا و  یبایزرا  دـقن و  لباق  يرـشب  راکفا  ماـمت  ( 2 .) تسا يزیچ  هرابرد  وا  اب  ندرک  هشقانم  ياـنعم  هب  یـسک  دـقثن  تسا .
دقن و لباق  دنشاب ) هک  دح  ره  رد   ) رگید دارفا  ياههشیدنا  دنـشاب . نوصم  شزغل  اطخ و  هنوگره  زا  هدوب و  موصعم  هک  درک  دقن  ناوتیمن 

دیاب یمالـسا  گنهرف  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  تسا  یبایزرا  دـقن و  لباق  زین  يرهطم  دیهـش  داتـسا  ماما و  ياهباتک  تسا . یباـیزرا 
دقن دروم  ار  تاداقتعا  راکفا و  دـیاب  عقاو  رد  درک . بانتجا  صخـش  هب  تناـها  نیهوت و  زا  داد و  رارق  یباـیزرا  دـقن و  دروم  ار  درف  نخس 
لاـک رد  يزرو و  ضرغ  زا  رود  هب  اهدـقن  رگا  نخـس . بحاـص  هن  درک ، هجوـت  نخـس  هب  دـیاب  رگید  ریبـعت  هب  ار . صاخـشا  هـن  داد ، رارق 

ظوحم دیاب  دارفا  تیـصخش  مارتحا و  هک  تسا  نیا  دقن  باب  رد  رخآ  هکن  دوب . دهاوخ  رثؤم  شناد  ییایوپ  دشر و  رد  ًاعطق  دشاب ، فاصنا 
یتح ای  اههتـشون و  ای  نخـس  یبایزرا  دـقن و  زا  عناـم  يدارفا ، نینچ  تیـصخش  تمظع  يراوگرزب و  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  هتبلا  دـنامب .

. دقن هدام  يرهوج ، هغللا ، جاحم   - 2 دقن . هدام  دجنملا ، دقن ؛ هدام  نیعم ، گنهرف   - 1 اهتشونیپ : دشاب . نانآ  درکلمع 

؟ یسمش لاس  ای  مینک  باسح  يرمق  لاس  اب  دیاب  ار  تاوما  يارب  مسارم 

شسرپ

؟ یسمش لاس  ای  مینک  باسح  يرمق  لاس  اب  دیاب  ار  تاوما  يارب  مسارم 

خساپ

ّتیم هب  باوث  ندیـسر  مسارم  يرازگرب  زا  فدـه  درادـن . یلکـشم  یـسمش  لاس  اب  هچ  يرمق و  لاس  اب  هچ  تاوما  يارب  مسارم  يرازگرب 
هب مدرم ) هب  ماعطا  هحتاف و  نآرق و  ندناوخ  مدرم و  تکرش  یسمش و  لاس  اب  هچ  يرمق و  لاس  اب  هچ   ) یمسارم ره  يرازگرب  باوث  تسا .
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. دسر یم  تّیم 

؟ تسا هدش  حرطم  يرادازع  فرص  هک  نیا  ای  هدیدرگ و  حرطم  تایاور  رد  یلعف  موسرم  لکش  هب  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  حرطم  يرادازع  فرص  هک  نیا  ای  هدیدرگ و  حرطم  تایاور  رد  یلعف  موسرم  لکش  هب  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس  ایآ 

خساپ

ماـما تسا . هدوب  همئا  رایـسب  شرافـس  دـیکأت و  دروم  هراومه  ـالبرک ، زادـگناج  ۀـثداح  زا  دـعب  ًاـصوصخ  یناوخ  هحون  يرادازع و  لـصا 
هیرگ يرادازع و  هبدـُن و  (ع ) نیـسح رب  دـهد : یم  روتـسد  دـنورب ، نیـسح  ماما  ترایز  هب  دـنناوت  یمن  اروشاع  زور  هک  یناسک  هب  (ع ) رقاب

دننک و اپ  رب  يرادازع  مسارم  (ع ) نیـسح رب  هلان  هیرگ و  راهظا  اب  شنادناخ  رد  زین  دنیرگب . وا  رب  دنهد  روتـسد  دوخ  ۀـناخ  لها  هب  دـننک و 
، ریجنز ریظن  یصاخ  رازبا  زا  هدافتسا  اما  ( 1 .) دننک تاقالم  ناش  ياه  هناخ  رد  (ع ) نیسح گوس  رد  ییوگ  تیلـست  هیرگ و  اب  ار  رگیدکی 

هتبلا دراد . نایعیـش  دزن  یـصاخ  هاـگیاج  یتّنـس  يرادازع  ناونع  هب  نونکا  تشگ و  لوادـتم  اـه  دـعب  نآ ، ریاـظن  مَلَع و  نتـشاداپ  رب  لـبط ،
نانز و هک  روط  ناـمه  لاـح  نیع  رد  ( 2 .) درک ادیپ  جاور  هیوفـص  رـصع  رد  رتشیب  ینز ) ریجنز  ینز و  هنیـس   ) يزورما لکـش  هب  يرادازع 

زین هیوفـص  نارود  زا  لبق  دـننز ، یم  دوخ  يوناز  يور  هنیـس و  هب  ای  تروص  رـس و  هب  دوخ ، دارفا  نیرت  کیدزن  يازع  رد  نادرم  زا  یخرب 
تلاح زا  هتفرگرب  هدش ، موسرم  يرادازع  ياه  تأیه  لکـش  هب  مظنم و  تروص  هب  هیوفـص  نارود  رد  رگا  تسا . هتـشاد  دوجو  مسارم  نیا 

هب هدوب و  رت  یعیبط  يرادازع  مسارم  رد  ندز  هنیـس  رـس و  رب  دـنهد . یم  ماـجنا  درف  نیرت  کـیدزن  نیرتـهب و  يازع  رد  هک  تسا  یـصخش 
. نامه . 2 ص 312 . اروشاع ، گنهرف  یثدحم ، داوج  . 1 اه : تشون  یپ  دراد . رتشیب  تهابش  هحون  ازع و  سلجم 

؟ درک دیاب  هچ  هزیرغ  ياضرا  يارب  تسین ، مهارف  رضاح  لاح  رد  جاودزا  ۀنیمز  هک  یلاح  رد 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  هزیرغ  ياضرا  يارب  تسین ، مهارف  رضاح  لاح  رد  جاودزا  ۀنیمز  هک  یلاح  رد 

خساپ

همه يارب  جاودزا  ناکما  هک  اج  نآ  زا  تسا . تقوم  ای  مئاد  جاودزا  هلیـسو  هب  نآ  ياضرا  یـسنج ،  ةزیرغ  لیدـعت  يارب  حیحـص  هار  اـهنت 
هب شکرـس  بکرم  نیا  مامز  نداد  اب  اـهنت  تسین . یـسنج  لـیم  لرتنک  زج  يا  هراـچ  تسین ، مهارف  دنـسر  یم  یـسنج  غولب  هب  هک  يدارفا 

، یـسنج ةزیرغ  ناـیغط  اـب  هلباـقم  يارب  مالـسا  درک . لرتـنک  ار  یـسنج  لـیم  جـییهت  ياـه  هنیمز  لـماوع و  ناوـت  یم  عرـش  لـقع و  تـسد 
دـب و تارطاخ  رـشب  ياه  لد  رد  : " دـیامرف یم  (ع ) یلع ماـما  يزرودرخ :  - 1 زا : دـنترابع  هک  تسا  هدرک  هئارا  ار  یبساـنم  ياـهراکهار 

ناعذا دیاب  هتبلا  ( 1" .) دنک یم  يریگولج  اه  میمـصت  ماجنا  تارطاخ و  نآ  لامعا  زا  هک  تسا  لقع  دیآ . یم  دـیدپ  تشز  ياه  شهاوخ 
زا دیاب  ور  نیا  زا  دهد . تسد  زا  ار  دوخ  ییاراک  ددرگ و  غورف  مک  تیاده  غارچ  نیا  اسب  هچ  یـسنج  هزیرغ  يدـنمورین  لیلد  هب  هک  درک 
رد یمهم  شقن  یبهذم  فیلاکت  ماجنا  ادخ و  هب  هجوت  يروحمادخ :  - 2 تسج . هرهب  دراد  مدآ  تشرس  رد  هشیر  هک  یبهذم  تاساسحا 
دزن اریز  دورب ، شرـسمه  غارـس  دمآ ، شـشوخ  دـید و  ار  ینز  امـش  زا  یکی  هاگره  : " دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  دراد . هیوهـش  هوق  لرتنک 
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دناوخب و زامن  تعکر  ود  درادن ، رسمه  رگا  اما  دهدن  رارق  لد  يوس  هب  یهار  ناطیش  يارب  تسا و  هدید  هک  تسا  يزیچ  نامه  شرـسمه 
هک دیآ  یم  رب  تیاور  نیا  زا  ( 2" .) دیامن بلط  ار  شلضف  دناودخ  زا  سپس  دتـسرفب ، دورد  شلآ  ربمایپ و  رب  دیوگب و  دایز  ار  ادخ  دمح 

ایح و مهم  لصا  تیاعر   - 3 دزاس . یم  رود  ار  هانگ  رکف  ادـخ  دای  نوچ  تساوخ ، کمک  زامن  زا  دـیاب  تسین ، مهارف  جاودزا  ناکما  رگا 
يزاس ملاس  هلحرم  یسنج ، هزیرغ  هلباقم  هلحرم  نیرت  لکـشم  یناطیـش : راکفا  درط   : 5 یباـی : تسود  رد  تقد  هناخ 4 -  طیحم  رد  تفع 

هدیـشک هانگ  هب  ماجنارـس  دشیدنیب ، رایـسب  هانگ  فارطا  رد  هک  یـسک   " دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  تسا . يوهـش  راکفا  زا  زیهرپ  هشیدـنا و 
ناـناوج هب  ور  نیا  زا  دراد . زورب  يارب  يرت  شیب  ۀـنیمز  رتـسب  رد  باوخ  ماـگنه  هژیو  هب  تولخ و  رد  یـسنج  تـالیامت  ( 3" .) دش دهاوخ 

يدعاسم الماک  طیحم  ییاهنت ، تغارف : تاقوا  ندرک  رپ   - 6 دنشاب . هدش  هتسخ  یفاک  دح  هب  هک  دنوش  رتسب  دراو  ینامز  دوش  یم  هیصوت 
رد يدناگ  درب . یم  نیب  زا  ار  هانگ  تامدقم  تغارف ، تاقوا  ندرک  رپ  ییاهنت و  زا  زیهرپ  دنک . یم  مهارف  یسنج  تافارحنا  عویـش  يارب  ار 

رکف هراب  نیا  رد  ات  ما  هدشن  راکیب  تقو  چیه  الوصا  ما و  هتشاد  هجوت  یسنج  توهش  هب  رت  مک  مومع  رـسارس  رد  : " دسیون یم  دوخ  باتک 
لیم هک  هچ  ره  ندید  زا  دـیاب  یـسنج  ةزیرغ  راهم  يارب  تسا . توهـش  رذـب  ناطیـش و  ماد  لد و  ربهار  هاگن  مشچ : لرتنک   - 7 ( 4" .) منک

اه مشچ  نتـسب  ورف  تاوهـش ، زا  ینادرگ  يور  لماع  نیرتهب   : " دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  درک . يراددوخ  دـنک ، یم  کیرحت  ار  یـسنج 
زا یناوارف  رادقم  شزرو  اریز  تسا ، یندب  تیلاعف  شزرو و  یـسنج ، ةزیرغ  نافوط  يزاس  مارآ  ياه  هار  زا  یکی  شزرو :  - 8 ( 5" .) تسا
زا باـنتجا  يروـخ :  مک   - 9 دـنک . یم  مک  رگید  لـئاسم  زا  اـعبط  دـهد و  یم  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  ناـسنا  يرکف  یندـب و  ياـه  يژرنا 

لماع کی  ناونع  هب  تسا ، يروخ  مک  عون  کی  هک  يراد  هزور  زا  یمالسا  تایاور  رد  تسا . توهش  رب  هبلغ  ياه  هار  هلمج  زا  يروخرپ 
رگا دنک و  جاودزا  دراد ، جاودزا  تردق  امـش  زا  کی  ره  ناناوج ،  يا  : " دـیامرف یم  ص )  ) ربمایپ تسا . هدـش  دای  یـسنج  ةزیرغ  لیدـعت 

تاوهـش ینار : توهـش  بقاوـع  هب  هجوـت   - 10 ( 6" .) تـسا دـیفم  توهـش  لرتـنک  يارب  نـتفرگ  هزور  اریز  دریگب ، هزور  درادـن ، تردـق 
همه نآ  لمحت  شزرا  ینآ ؛  تذل  هک  دـنک  یم  هجوتم  ار  یمدآ  یقطنم ، هبـساحم  کی  تساه .  تیمورحم  اه و  تفآ  عاونا  ةدـنرادربرد 
ماما یهلا : شاداپ  هب  رظن   - 11 ( 7" .) تسین تذل  تسا ، درد  جنر و  اب  هتخیمآ  هک  یتذل  : " دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  درادـن . ار  تیمورحم 

 - 1 اـه :  تشون  یپ  ( 8" .) درک شومارف  ار  تاوهـش  سفن و  ياـه  شهاوخ  تشاد ، هقـالع  تشهب  هب  هک  یـسک   : " دـیامرف یم  ع )  ) یلع
 - 5 ص 107 . ارچ ، ناـناوج   - 4 ص 321 . ج5 ، مـکحلاررغ ،   - 3 ص 105 . ج20 ،  هعیـشلا ، لئاسو   - 2 ص 500 . ج2 ، مکحلاررغ ،

ص 355. ج 6 ، مکحلاررغ ،   - 8 راصق 30 . هغالبلا ،  جهن   - 7 ص 220 . ج100 ، راونالاراحب ،  - 6 ص 164 . ج6 ، مکحلاررغ ،

؟ مینک یمن  رارق  رب  يرادازع  (ع ) ناماما ناربمایپ و  يارب  میریگ ، یم  دوخ  ناگدرم  يارب  هک  ییازع  دننامه  ارچ 

شسرپ

؟ مینک یمن  رارق  رب  يرادازع  (ع ) ناماما ناربمایپ و  يارب  میریگ ، یم  دوخ  ناگدرم  يارب  هک  ییازع  دننامه  ارچ 

خساپ

(ع) تیب لـها  يارب  يرادازع  میهد . یم  ماـجنا  دوـخ  ناـگدرم  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  بتارم  هـب  وا  نادـناخ  ربماـیپ و  يارب  يرادازع 
نیا رب  دـهاش  رفـص  مرحم و  ياه  هام  هژیو  هب  لاس و  مایا  رد  مدرم  يرادازع  دـنیامن . مهتم  ییارگ  هدرم  هب  ار  ام  یخرب  تسا  هدـش  بجوم 

تلحر زور  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  دشکن . لوط  لاس  کی  زا  شیب  مسارم  يرادازع و  دیاش  ناگتفر  يارب  هک  یلاح  رد  تسا ، اعدم 
نأشلا میظع  ربمایپ  ایوگ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  يرادازع  دنزیر . یم  کشا  ربمایپ  گوس  رد  ناریا  مدرم  هدوب و  یمومع  لیطعت  (ص ) ربمایپ

رد هدومن و  رازگرب  هضور  يرادازع و  مسارم  (س ) ارهز ترـضح  يارب  شیوخ  ياه  هناخ  رد  ناریا  مدرم  تسا . هتفر  اـیند  زا  هزاـت  مالـسا 
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هک تسا  يا  هنوگ  هب  ردق  ياه  بش  رد  نانمؤمریما  يارب  ناریا  مدرم  يرادازع  دننک . یم  هیرگ  نوخ  مالـسا  يوناب  گوس  رد  هیمطاف  مایا 
. تسا یندز  لاثم  رفـص  مرحم و  مایا  رد  ناریا  مدرم  يرادازع  تسا . هدروخ  تبرـض  هفوک  دجـسم  رد  هزاـت  ملاـع  مولظم  نیلوا  نآ  اـیوگ 

شیوخ ناگدرم  يارب  هک  ییاه  يرادازع  رد  یتح  تسا ؛ هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناـهج  مدرم  هک  دریگ  یم  ماـجنا  يا  هنوگ  هب  يرادازع 
تبـسن تدارا  قشع و  ناشن  ناریا  مدرم  يرادازع  میناوخ ، یم  هضور  (س ) ارهز همطاف  و  (ع ) همئا يارب  زین  مسارم  نآ  رد  میهد ، یم  ماجنا 

. درادـن ربمایپ  نادـناخ  هب  تبـسن  تدارا  ناریا  ّتلم  هزادـنا  هب  یتّلم  چـیه  ناراگن  خـیرات  یخرب  ةدـیقع  هب  تسا . (ص ) ربمایپ تیب  لـها  هب 
. تسا اعدم  رب  دهاش  زین  یسراف  تایبدا  خیرات 

ًافطل تسا . ادخ  ةدنب  (ع ) یلع هک  یتروص  رد  دییوگ ، یمن  ادخ " ای   " ارچ دنـسرپ  یم  مییوگ ، یم  یلع " ای   " یّنُـس يدرف  روضح  رد  هک  یهاگ  -1
؟ تسیچ نتفگ  یلع " ای   " ۀشیر دییامرفب 

شسرپ

. تسا ادخ  ةدنب  (ع ) یلع هک  یتروص  رد  دییوگ ، یمن  ادخ " ای   " ارچ دنسرپ  یم  مییوگ ، یم  یلع " ای   " یّنُـس يدرف  روضح  رد  هک  یهاگ 
؟ تسیچ نتفگ  یلع " ای   " ۀشیر دییامرفب  ًافطل 

خساپ

هکلب دنیوگ ، یم  مه  هللا " ای  ( " دنا هدش  رفاک  هلیـسو  نیدب  دنناد و  یم  ادـخ  ار  یلع  هک  يدارفا  زا  ریغ   ) دـنیوگ یم  یلع " ای   " هک یناسک 
ای  " ةدـنیوگ ینعی  تسا ، ترـضح  هب  لسوت  یعون  نتفگ  یلع " ای  . " دـنیوگ یم  یلع " اـی   " یهاـگ طـقف  دـنیوگ و  یم  هللا " اـی   " هراومه

دنک و کمک  صخـش  هب  دراد ، (ع ) یلع هک  ییوربآ  رطاخ  هب  ادخ  هک  دهد  یم  رارق  دـنوادخ  هاگرد  عیفـشت  هلیـسو و  ار  ترـضح  یلع "
هیلا وغتباو  هللا  اوّقتا  اونمآ  نیذـّلا  اهّیأ  ای  : " تسا میرک  نآرق  نآ  هشیر  درادـن و  لاکـشا  یهلا  هاگرد  ِنادـنموربآ  هب  لسوت  دوش . يو  روای 
يو هار  رد  دینک و  وجتسج  يا  هلیسو  وا  هب  برقت  يارب  دیشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  نامیا ، اب  دارفا  يا  ( 1 (؛ هللا لیبس  یف  اودهاج  هلیسولا و 

یلیاسو زا  یکی  ددرگ . یم  ادخ  هب  یکیدزن  ۀیام  هک  تسا  يزیچ  هکلب  تسین ، بّرقت  يانعم  هب  هلیـسو  هک  درک  هجوت  دـیاب  " دـینک . داهج 
برقت ۀلیـسو  زین  رگید  ياهزیچ  دناوت  یم  لاح  نیع  رد  تسا . هدـش  رکذ  هیآ  رد  هک  تسا  ادـخ  هار  رد  داهج  ددرگ ، یم  برقت  ۀـیام  هک 

یکیدزن يارب  يا  هلیـسو  لماع و  چیه  یـسوم ، يا  : " دومرف (ع ) یـسوم ترـضح  هب  دنوادخ  هانگ و ...  كرت  هزور و  زامن و  دننام  دـشاب ،
نانآ ۀلیسو  هب  ینعی  دهد ، یم  رارق  دوخ  ضیف  ۀطساو  ار  يدارفا  دنوادخ  یهاگ  ( 2" .) تسین هانگ  زا  يرود  دننام  نم  هب  ناگدنیوج  برق 
هانگ هک  یناسک  هب  میرک  نآرق  دزرمایب . ار  شناگدنب  ات  دـهد ، یم  رارق  هلیـسو  ار  ربمایپ  ًالثم  دـناسر ، یم  نارگید  هب  ار  شمتحر  ضیف و 
یم دیون  زین  دنک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ربمایپ  دـننک و  ترفغم  بلط  ناشیا  طسوت  دـنور و  ربمایپ  غارـس  دـهد  یم  نامرف  دـنا ، هدرک 
یم يرای  کمک و  هب  ار  ترـضح  نآ  نتفگ  یلع " ای   " اب دارفا  نیاربانب  ( 3 .) تفای دنهاوخ  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  عقوم  نیا  رد  دـشخب 
چیه تسا و  دنوادخ  تسد  هب  زیچ  همه  هک  دنناد  یم  هنرگو  دنک ، مهارف  ار  نانآ  ۀتساوخ  ترضح  يوربآ  تهاجو و  هب  دنوادخ  ات  دنبلط 

اب هکلب  درادن ، يزیچ  شدوخ  زا  دنک ، یم  هدنز  هدرم  یـسیع  ترـضح  رگا  دهدب . وا  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درادن ، يزیچ  دوخ  زا  سک 
تیآ ۀتـشون  تیباهو  نیئآ  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  تهج  دنتـسه . روط  نیمه  مه  نارگید  و  دهد ، یم  ماجنا  ار  شراک  یهلا  نذا  دـییأت و 

ۀیآ 64. ( 4  ) ءاسن . 3 ص 80 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2 ۀیآ 35 . ( 5  ) هدئام . 1 اه : تشون  یپ  دییامرف . هعجارم  یناحبس  هللا 

يداش هب  اما  دنک  یم  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم  هتخادرپ و  ناگدرم  زا  لیلجت  هب  دوش ، یم  جیورت  هعماج  رد  نونکا  هک  یمالسا  ارچ 
؟ تسین یتسرپ  هدرم  نیا  ایآ  تسا ؟ هجوت  مک  اه 
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شسرپ

دنک یم  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم  هتخادرپ و  ناگدرم  زا  لیلجت  هب  دوش ، یم  جـیورت  هعماـج  رد  نونکا  هک  یمالـسا  ارچ 
؟ تسین یتسرپ  هدرم  نیا  ایآ  تسا ؟ هجوت  مک  اه  يداش  هب  اما 

خساپ

هتفر اـیند  زا  هک  هدـع  نآ  يارب  يرادازع  اریز  تسین ، لوـبق  لـباق  تسا ، ییارگ  هدرم  ناـگدرم ، يارب  مسارم  يرازگرب  هک  شرگن  نیا  ( 1
هب مارتحا  نآ ، زا  لیلجت  هنوگ  ره  دراد و  الاو  یهاـگیاج  ناـسنا  ینید  ياـه  هزومآ  رد  تسا . ناـسنا  دـنلب  ماـقم  هاـگیاج و  هب  مارتحا  دـنا ،

ةرطاخ دای و  دـنریگ و  یم  مسارم  دـنا ، هتفر  هک  دوخ  ناـگرزب  يارب  ناـهج  هزورما  ور  نیا  زا  دوش . یم  بوسحم  رـشب  تسادـق  تمرح و 
نیا زا  لیلجت  دوش . یم  رازگرب  یگنهرف  یملع و  یـسایس و  ياه  تیـصخش  يارب  اه  تشادساپ  رگید  يوس  زا  دنراد . یم  یمارگ  ار  نانآ 

ندـمت هکلب  تسین ، یتسرپ  هدرم  اهنت  هن  اه  ّتیقّالخ  ندـمت و  ملع و  زا  يرادـساپ  تسا . ملع  ندـمت و  گـنهرف و  ياـیحا  اـه ، تیـصخش 
هک تسا  تسرد  صخش . هن  تسا ، تیصخش  دریگ ، یم  رارق  مارتحا  دروم  هک  هچنآ  تسا . ندمت  گنهرف و  ملع ، زا  تشاد  وکن  يزاس و 

ساسا نیمه  رب  تسا . هدنز  هنادواج و  دنمـشزرا ) تافـص  نتـشاد  تروص  رد   ) وا تیـصخش  اما  تسا ، هتفر  كاخ  رد  وا  ندـب  صخش و 
هب نت  هسامح ، هک  وا  تیـصخش  نوچ  دـندناوخ ، یم  ارف  يرادازع  هب  زین  ار  نارگید  هدومن و  يرادازع  (ع ) نیـسح ماما  يارب  نید  ناگرزب 

دراد و دوجو  نآ  ۀسامح  اروشاع و  گنهرف  رد  همه  تسا ، یناسنا  یلاع  تافـص  رگید  یگتـشذگ و  دوخ  زا  راثیا ، گنهرف  ندادن ، تلذ 
ناگدنـسیون نارعاش و  ناگدنیوگ ، اه ، يرادازع  هنوگ  نیا  رد  نآ ، رب  نوزفا  تسا . نیمز  يور  ناسنا  هک  ینامز  ات  تسا ، رادـیاپ  هدـنز و 

، يزیتس متس  يرادم ، نید  زا  (ع ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  رد  ًالثم  دنراد ؛ زاین  نادب  اه  ناسنا  هک  دنزادرپ  یم  یقیاقح  بلاطم و  نایب  هب 
، اه يرادازع  هلمج  زا  روما  ۀمه  رد  دیاب  هتبلا  دنوش . یم  يزاس  گنهرف  يرکف و  دشر  بجوم  هک  دیآ  یم  نایم  هب  ینخـس  تعاجش و ... 
یگدزلد و ثعاب  دورن و  نیب  زا  یباداـش  توارط و  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  مسارم  اـه و  يرادازع  دوش . يریگولج  طـیرفت  طارفا و  زا 

هدش شرافس  ناگدرم  زا  تشادساپ  هب  هک  هنوگ  نامه  مالسا  رد  ( 2 دریگ . یم  رارق  داضت  رد  يرادازع  ییاپرب  فده  اب  هک  دوشن  شجنر 
ناگرزب تدالو  مسارم  دنراد  هفیظو  مدرم  هک  تسا  ینید  ياه  هزومآ  ساسا  رب  دراد . تیمها  زین  طاشن  یباداش و  ندروآ  دوجو  هب  تسا ،

دوش و لیلجت  اه  تیـصخش  ناگرزب و  ماقم  زا  مه  هک  تسا  تهج  نادب  شرافـس  نیا  دـنریگب . نشج  ار  اهدـیع  مایا  ربمایپ و  تثعب  ینید ،
نامه ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  هزورما  تسا . هدـش  دـیکأت  زین  ملاس  تاحیرفت  رب  مالـسا  رد  رگید  يوس  زا  دـیآ . دوجو  هب  يداـش  مه 
نشج مسارم  زین  رگید  ياه  تبسانم  تدالو و  تبسانم  هب  دوش ، یم  رازگرب  يرادازع  مسارم  اه  تیـصخش  نید و  ناگرزب  يارب  هک  هنوگ 
هتفه زا  نآ  تامدقم  هک  ددرگ  یم  يرازگرب  هوکش  اب  نشج  جع ) ) نامز ماما  تدالو  تبـسانم  هب  نابعـش  همین  رد  ًالثم  ددرگ ؛ یم  رازگرب 

مه تسا و  هدرک  هجوت  يرادازع  هب  مه  اه  ناسنا  هیحور  لداعت  ظفح  تهج  هک  تسا  مالسا  ياه  یگژیو  زا  نیا  ددرگ  یم  مهارف  لبق  اه 
یم روصت  یـضعب  ور  نیا  زا  دوش ، یم  يریگولج  نآ ـ  ندوب  عورـشم  ریغ  لیلد  هب  اه ـ  يداش  یخرب  زا  یمالـسا  يروهمج  رد  يداـش . هب 

رد اه  مسارم  زا  یخرب  يارجا  مدع  ای  اه و  نشج  زا  یخرب  يرازگرب  مدع  تسا . هدش  هتـساک  اه  يداش  زا  ناریا  یمالـسا  هعماج  رد  دننک 
مالـسا رد  دنتـسه ، حرطم  يداـش  ناونع  هب  یبرغ  عماوج  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  یلیخ  دـنرادن . تیعورـشم  هک  تسا  تهج  نادـب  اـه  نشج 

رب اه  نشج  اهازع و  دیاب  دراد و  ار  دوخ  صاخ  ياه  هصخاش  اه و  هفلؤم  مالسا  ۀعماج  دنتسه . بذاک  يداش  قیداصم  زا  هدوبن و  عورـشم 
. دراذگ یم  ریثأت  اه  نآ  یگنوگچ  تیفیک و  رد  فلتخم  عماوج  گنهرف  هک  لاح  نیع  رد  دوش . فیرعت  ینید  ياه  هزومآ  ساسا 

ایآ دوش . یم  تیذا  اه  یّنج  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دیربب ، ار  ادخ  مان  شوج  بآ  نتخیر  ماگنه  هک  دوش  یم  هدینـش  اه  لوق  لقن  اه و  باتک  رد 
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؟ دوش یم  هچ  ّنج  ًالثم  دراد ، ّنج  رد  يریثأت  هچ  شوج  بآ  نتخیر  نامز  رد  هللا  مسب  هللا و  مان  دراد ، تّحص  رگا  دراد ؟ تّحص  هلئسم  نیا 

شسرپ

یم تیذا  اه  یّنج  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دیربب ، ار  ادخ  مان  شوج  بآ  نتخیر  ماگنه  هک  دوش  یم  هدینـش  اه  لوق  لقن  اه و  باتک  رد 
ّنج ًالثم  دراد ، ّنج  رد  يریثأت  هچ  شوج  بآ  نتخیر  نامز  رد  هللا  مسب  هللا و  مان  دراد ، تّحـص  رگا  دراد ؟ تّحـص  هلئـسم  نیا  اـیآ  دوش .

؟ دوش یم  هچ 

خساپ

ياه هروس  زا  یکی  مسا  هک  ییاج  اـت  ( 1 ،) هداد ربخ  نج  ماـن  هب  یتادوجوم  دوجو  زا  تحارـص  اـب  میرک  نآرق  دراد و  تقیقح  نج  دوجو 
هللا مسب  هتبلا  ( 2 .) تسا تافارخ  زا  درادـن و  تحـص  دوش ، یم  هتخیر  غاد  بآ  هک  ییاه  لحم  رد  اه  نج  ندوب  نکیل  تسا ، ّنج "  " نآرق

ۀیآ 1. ( 72  ) نج . 1 اه : تشون  یپ  دوش . یم  رـش  عفر  ای  رورـش  تادوجوم  ندش  رود  بجوم  یهاگ  تسا و  بوخ  يراک  ره  يارب  نتفگ 
ص 149. ناطیش ، نج و  ینارهت ، یلاجر  اضر  یلع  . 2

؟ دشاب دیاب  ردقچ  نآ  رادقم  هیرهم و 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  ردقچ  نآ  رادقم  هیرهم و 

خساپ

هب نآرق  تسا . مارتحا  يادا  یعون  عقاو  رد  دنکیم و  مزلم  نآ  هب  ار  دوخ  جاودزا ، ماگنه  درم  هک  تسا  شکـشیپ  هیدـه و  لصا  رد  هیرهم 
مازتلا کی  هیرهم  لـصا  سپ  ( 1" .) دـیزادرپب نانآ  هب  هیدـه  کی  ناونع  هب  لماک ) روط  هب   ) ار نانز  رهم  و  : " دـنکیم حیرـصت  هلئـسم  نیا 

رکذ یلو  تسا ، ياهدرتسگ  ثحب  دـنمزاین  هتکن  نیا  دـشاب ؟ دـیاب  رادـقم  هچ  نز  هیرهم  اما  تسا . یناگمه  لوبق  دروم  یقـالخا و  ینید و 
ار نز  تقیقح  رد  دننکیم ، عافد  تخادرپ ، لباق  ریغ  هاگ  روصت و  دح  زا  جراخ  نیگنس و  ياههیرهم  زا  هک  اهنآ  تسا . مزال  هلئـسم  نیا 

لکش نییاپ  ياههیرهم  اب  هک  ییاه  جاودزا  تسین و  نینچ  تیعقاو  هک  نآ  لاح  دنلئاق ، يدام  ياهب  وا  يارب  هتـسناد و  هلماعم  يارب  ییالاک 
روما رب  ار  یگدـنز  ساـسا  اـهنآ  اریز  دراد ؛ يویند  ياـهقرب  قرز و  تـالمجت و  رد  هیاـپ  هک  تسا  ییاـه  جاودزا  زا  رترادـیاپ  دریگیم ،

نآ نیرتـمک  رهم  نیرتـهب  : " دومرف ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  يداـم . روما  تـالمجت و  هن  دـناهداهن ، اـنب  تبحم  قـشع و  نوـچ  يرگید 
نیجوز قفاوت  اب  رهم ، رادـقم  ( 3" .) دـش دـهاوخ  ینمـشد  بجوم  هک  دـیهدن  رارق  فازگ  ار  نانز  رهم  : " دومرف ع )  ) یلع ماـما  ( 2" .) تسا

تنس قباطم  هک  تسا  يرهم  رهم ، نیرتهب  اما  دشابن . زیاج  نآ  زا  رتشیب  ای  رتمک  ات  هدشن  نییعت  یصاخ  دح  مالسا  رد  دوشیم و  صخشم 
نارتخد نارـسمه و  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـنیوگیم  هک  تسا  ياهیرهم  هنـسلا  رهم  دـنیوگیم . ۀنـسلا " رهم   " يرهم نینچ  هب  هک  دـشاب 

(4 . ) تسا يدازآ  راهب  مامت  هکـس  هدراهچ  اب  ربارب  يداصتقا  مروت  هب  هجوت  اب  نونکا  دوب . مهرد  دـصناپ  دودـح  هک  درکیم  باختنا  دوخ 
رادقم نیا  رب  هوالع  دش . دهاوخ  كرتشم  یگدـنز  رد  يدایز  تاکرب  بجوم  دراد ، ربمایپ  تنـس  رد  هشیر  هک  يرهم  نینچ  ندادرارق  انبم 

ءاسن هروس  تشونیپ 1 -  ( 5 .) تسا هدوب  ناوخمه  هنسلا  رهم  اب  هتفر ، راک  هب  (ع ) یلع ماما  و  (س ) ارهز ترـضح  جاودزا  رد  هک  ياهیرهم 
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، نز مایپ  هلجم  ك : ر .  - 4 ثیدح 22 . ص 351 ، ج 100 ، توریب ، پاچ  راونالاراحب ،  - 3 ص 320 . ج 16 ، لامعلازنک ،  - 2 هیآ 4 . ( 4)
ص 58. ع ،)  ) همطاف یناگدنز  يدیهش ، رفعج  دیس  ك : ر .  - 5 ص 38 . هرامش 144 ،

یلمع نینچ  ایآ  دننکیم ، تجاح  ضرع  دننزیم و  ار  دجسم  برد  هتفر ، دجاسم  تمس  هب  قطانم  یخرب  ناناملسم  زا  يا  هدع  لوالا  عیبر  لّوا  زور 
؟ تسا یحیحص  راک  هدش و  نایب  تایاور  رد 

شسرپ

ایآ دننکیم ، تجاح  ضرع  دننزیم و  ار  دجـسم  برد  هتفر ، دـجاسم  تمـس  هب  قطانم  یخرب  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  لوالا  عیبر  لّوا  زور 
؟ تسا یحیحص  راک  هدش و  نایب  تایاور  رد  یلمع  نینچ 

خساپ

عیبر لّوا  تسا . نتفرگ  هزور  نآ  هدش و  دراو  بحتسم  لمع  ِکی  روبزم  زور  ود  اهنت  میتفاین . یثیدح  بتک ، رد  الاب ، بلاطم  صوصخ  رد 
ور نیا  زا  درک ، تباث  ترـضح  اـب  ار  دوخ  يردارب  دـیباوخ و  ترـضح  ياـج  رد  (ع ) یلع ماـما  تسا و  مالـسا  ربماـیپ  ترجه  زور  لوـالا 

(1 .) دنناوخب ار  ناشیا  ترایز  دنرادب و  هزور  ار  زور  نآ  راوگرزب ، ود  نآ  یتمالس  تمعن  ساپس  رکشت و  يارب  ناناملـسم  تسا  بحتـسم 
دجـسم دراو  دریگب ، وضو  ناملـسم  تسا . هتـسیاش  تجاح  ندش  هروآرب  يارب  هک  دوش  هداد  رکذـت  راید  نآ  ناملـسم  مدرم  هب  تسا  مزال 

ص 598. نانجلا ، حیتافم   - 1 یقرواپ : دهاوخب . تجاح  شیوخ  راگدیرفآ  زا  سپس  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دوش ،

ًافطل تسا . ادخ  ةدنب  (ع ) یلع هک  یتروص  رد  دـییوگ ، یمن  ادـخ " ای   " ارچ دنـسرپ  یم  مییوگ ، یم  یلع " ای   " یّنُـس يدرف  روضح  رد  هک  یهاگ 
؟ تسیچ نتفگ  یلع " ای   " ۀشیر دییامرفب 

شسرپ

. تسا ادخ  ةدنب  (ع ) یلع هک  یتروص  رد  دییوگ ، یمن  ادخ " ای   " ارچ دنسرپ  یم  مییوگ ، یم  یلع " ای   " یّنُـس يدرف  روضح  رد  هک  یهاگ 
؟ تسیچ نتفگ  یلع " ای   " ۀشیر دییامرفب  ًافطل 

خساپ

هکلب دنیوگ ، یم  مه  هللا " ای  ( " دنا هدش  رفاک  هلیـسو  نیدب  دنناد و  یم  ادـخ  ار  یلع  هک  يدارفا  زا  ریغ   ) دـنیوگ یم  یلع " ای   " هک یناسک 
ای  " ةدـنیوگ ینعی  تسا ، ترـضح  هب  لسوت  یعون  نتفگ  یلع " ای  . " دـنیوگ یم  یلع " اـی   " یهاـگ طـقف  دـنیوگ و  یم  هللا " اـی   " هراومه

دنک و کمک  صخـش  هب  دراد ، (ع ) یلع هک  ییوربآ  رطاخ  هب  ادخ  هک  دهد  یم  رارق  دـنوادخ  هاگرد  عیفـشت  هلیـسو و  ار  ترـضح  یلع "
هیلا وغتباو  هللا  اوّقتا  اونمآ  نیذـّلا  اهّیأ  ای  : " تسا میرک  نآرق  نآ  هشیر  درادـن و  لاکـشا  یهلا  هاگرد  ِنادـنموربآ  هب  لسوت  دوش . يو  روای 
يو هار  رد  دینک و  وجتسج  يا  هلیسو  وا  هب  برقت  يارب  دیشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  نامیا ، اب  دارفا  يا  ( 1 (؛ هللا لیبس  یف  اودهاج  هلیسولا و 

یلیاسو زا  یکی  ددرگ . یم  ادخ  هب  یکیدزن  ۀیام  هک  تسا  يزیچ  هکلب  تسین ، بّرقت  يانعم  هب  هلیـسو  هک  درک  هجوت  دـیاب  " دـینک . داهج 
برقت ۀلیـسو  زین  رگید  ياهزیچ  دناوت  یم  لاح  نیع  رد  تسا . هدـش  رکذ  هیآ  رد  هک  تسا  ادـخ  هار  رد  داهج  ددرگ ، یم  برقت  ۀـیام  هک 

یکیدزن يارب  يا  هلیـسو  لماع و  چیه  یـسوم ، يا  : " دومرف (ع ) یـسوم ترـضح  هب  دنوادخ  هانگ و ...  كرت  هزور و  زامن و  دننام  دـشاب ،
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نانآ ۀلیسو  هب  ینعی  دهد ، یم  رارق  دوخ  ضیف  ۀطساو  ار  يدارفا  دنوادخ  یهاگ  ( 2" .) تسین هانگ  زا  يرود  دننام  نم  هب  ناگدنیوج  برق 
هانگ هک  یناسک  هب  میرک  نآرق  دزرمایب . ار  شناگدنب  ات  دـهد ، یم  رارق  هلیـسو  ار  ربمایپ  ًالثم  دـناسر ، یم  نارگید  هب  ار  شمتحر  ضیف و 
یم دیون  زین  دنک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ربمایپ  دـننک و  ترفغم  بلط  ناشیا  طسوت  دـنور و  ربمایپ  غارـس  دـهد  یم  نامرف  دـنا ، هدرک 
یم يرای  کمک و  هب  ار  ترـضح  نآ  نتفگ  یلع " ای   " اب دارفا  نیاربانب  ( 3 .) تفای دنهاوخ  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  عقوم  نیا  رد  دـشخب 
چیه تسا و  دنوادخ  تسد  هب  زیچ  همه  هک  دنناد  یم  هنرگو  دنک ، مهارف  ار  نانآ  ۀتساوخ  ترضح  يوربآ  تهاجو و  هب  دنوادخ  ات  دنبلط 

اب هکلب  درادن ، يزیچ  شدوخ  زا  دنک ، یم  هدنز  هدرم  یـسیع  ترـضح  رگا  دهدب . وا  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درادن ، يزیچ  دوخ  زا  سک 
تیآ ۀتـشون  تیباهو  نیئآ  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  تهج  دنتـسه . روط  نیمه  مه  نارگید  و  دهد ، یم  ماجنا  ار  شراک  یهلا  نذا  دـییأت و 

ۀیآ 64. ( 4  ) ءاسن . 3 ص 80 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2 ۀیآ 35 . ( 5  ) هدئام . 1 اه : تشون  یپ  دییامرف . هعجارم  یناحبس  هللا 

، دوش یم  مسارم  نیا  رد  هک  ینیگنس  ياه  جرخ  دراد ؟ یعرـش  هجو  ایآ  هک  دیهد  حیـضوت  تیم  يارب  متفه و ...  موس و  مسارم  دروم  رد  شـسرپ :
پ) (؟ تسا هنوگچ 

شسرپ

یم مسارم  نیا  رد  هک  ینیگنس  ياه  جرخ  دراد ؟ یعرش  هجو  ایآ  هک  دیهد  حیضوت  تیم  يارب  متفه و ...  موس و  مسارم  دروم  رد  شسرپ :
پ) (؟ تسا هنوگچ  دوش ،

خساپ

 . تسا ینید  یعرـش و  تهاجو  دـقاف  تسا  هدـش  مدرم  یندـشن  شومارف  ياه  تنـس  ءزج  هعماج  رد  نونکا  مه  هک  ییاـهزیچ  زا  يرایـسب 
هک یلاح  رد  دوش . یم  رازگرب  فلتخم  ياه  ناونع  تحت  توف  زا  دعب  اصوصخ  توف و  ماگنه  هک  تسا  یمسارم  اه  تنس  نامه  زا  یکی 
ات هک  تسا  بحتسم  تفر  ایند  زا  درک و  تلحر  يا  هداوناخ  زا  یـصخش  رگا  تسا . ینید  ماکحا  تایاور و  سکعرب  اهراک  نیا  زا  یخرب 

یمالـسا ياهروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هب  ات  الامتحا  تنـس  نیا  دننک و  لاسرا  ناکدـنامزاب  يارب  هدرک و  هیهت  نوریب  زا  ییاذـغ  زور  هس 
راوازس دومرف : ع )  ) رقاب ماما  دننک . یم  لمع  هتـشاد و  مامتها  مهم  نیا  هب  مدرم  ناریا  ناتـسرل  ناتـسا  زا  یطاقن  رد  هدش  لقن  تسا  لوادتم 

لها دزن  ندروخ  اذغ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  ( 1 . ) دننک تسرد  ماعط  ازع  نابحاص  يارب  زور  هس  تدـم  هب  ازع  بحاص  ناگیاسمه  تسا 
هک هنوگ  نآ  دوش . لاسرا  اذغ  ماعط و  نارادازع )  ) نانآ يارب  هک  تسا  نآ  هدیدنسپ )  ) تنس تسا و  تیلهاج  نارود  ياهراک  زا  تبیـصم 

نتفرگ هتبلا  تسا .  نیا  مالسا  تنس  سپ  ( 2) دندرک ماعط  لاسرا  هب  شرافس  بلاط  یبا  نب  رفعج  ناگدنامزاب  هرابرد  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
هنیزه ضوع  رد  و  دوش . لصاو  تیم  هب  هحتاف و ...  باوث  ات  تسا ،  بوخ  لصفم  ياه  ییاریذـپ  نودـب  هحتاـف  ندـناوخ  میحرت و  سلجم 

تاقدـص رگید  فقو و  دـننام  هدرک  جرخ  ناگدـنامزاب  تیم و  يارب  رت  دـنمدوس  رتهب و  ياههار  رد  ناوت  یم  دوش ، یم  هک  یتفگنه  ياه 
ریقف دارفا  ییاسانـش  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  مومع  هک  ییاهانب  اه و  هار  نتخاس  يزاس ، هسردم  شرورپ ، شزومآ و  تامدخ  هیراج ،

هب ملهچ  مسارم  اـما  تسا ،  هدـشن  رکذ  يزیچ  تاـیاور  رد  متفه و ...  موـس و  مسارم  دروـم  رد  ناـنآ .  عـضو  هـب  یگدیـسر  دنمتـسم و  و 
 - 2 ثیدح 5 . ص 889 ،  ج2 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 1 اه :  تشون  یپ  دـشاب . یم  نادیهـش  رالاس  نیعبرا  مسارم  ییاـپرب  زا  رثأـتم  صوصخ 

.6 ثیدح نامه ،

؟ دراد یهیجوت  هچ  رما  نیا  دناهدرک و  بسک  اجک  زا  ار  رایتما  نیانانآ  تسه . تاداس  مارتحا  رب  يدایز  تیمها  تایاور  رد 
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شسرپ

؟ دراد یهیجوت  هچ  رما  نیا  دناهدرک و  بسک  اجک  زا  ار  رایتما  نیانانآ  تسه . تاداس  مارتحا  رب  يدایز  تیمها  تایاور  رد 

خساپ

هب مدرم  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  بوسحم  زایتما  یعون  اهتیـصخش  ناربهر و  هب  باستنا  هک  تسا  نآ  عماوج  هدـش  هتفریذـپ  لـیاسم  زا  یکی 
 - مالسا ربمایپ  هب  باستنا  رگا  یهلا . رظنم  زا  هن  تسا ، یعامتجا  رظنم  زا  نیا  دنراذگ . یم  مارتحا  یسایس  یملع و  ياهتیصخش  ناگتـسب 

رادمان ياهنادـناخ  هب  ناگتـسباو  تسا . یعامتجا  رظنم  نیمه  زا  دـیآ ، یم  باسح  هب  زایتما  تسا -  نایناهج  ربهر  شنیرفآ و  هژاولگ  هک 
عامتجا دنتـسه ، مشاه  ینب  لسن  هدوب و  (س ) ارهز همطاف  زا  ربمایپ  هیرذ  تاداس  هک  اجنآ  زا  دندنمهرهب . ياهژیو  هاگیاج  یعامتجا  دید  رد 

ماما تسا . (ص ) مالـسا ربمایپ  تهج  هب  دییامن ، مارتحا  تاداس  هب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  رگا  دنک . یم  زاب  ياهژیو  باسح  نانآ  يارب 
بیـصن یعامتجا  رظنم  زا  هک  يزایتما  ( 1" .) دـشاب یم  (ص ) ربمایپ رطاخ  هب  میراد ، مدرم  رب  هک  یقح  توبن  نادـناخ  ام  : " دومرف (ع ) اـضر

راتفر بظاوم  دـیاب  دنتـسه ، بستنم  (ص ) ربمایپ هب  تاداس  هک  اجنآ  زا  نیاربانب  دـنادرگ . یم  رتشیب  ار  ناـنآ  تیلوئـسم  دوش ، یم  تاداـس 
تیـصخش و اب  ياهناسنا  يوس  زا  نآ  ماجنا  یلو  دـنکیمن ، داجیا  لکـشم  یلومعم  ياهناسنا  زا  لاـمعا  یخرب  ماـجنا  اریز  دنـشاب ؛ دوخ 

وکین یـسک  ره  زا  یکین  انامه  : " دومرف نایعیـش  زا  یکی  هب  باطخ  (ع ) قداص ماما  دنک . یم  داجیا  لکـشم  دنتـسه ، بستنم  ینید  ناربهر 
رطاخ هب  تسا ، رتدنـسپان  وت  زا  یلو  تسا ، دنـسپان  یـسک  ره  زا  تشز  راـک  اـم و  هب  وت  باـستنا  رطاـخ  هب  تسا ، رتوکین  وت  زا  یلو  تسا ،

ایآ مدرک : ضرع  دـمآ ، نایم  هب  تاداس  زا  نخـس  مدوب . هتـسشن  (ع ) اضر ترـضح  تمدـخ  رد  دـیوگ : یم  یطنزب  ( 2" .) ام هب  وت  باـستنا 
یپ ( 3" .) تسا نادنچ  ود  شهانگ  ام  راکدـب  نادـنچ و  ود  شرجا  ام  راکوکین  : " دومرف دـنناسکی ؟ امـش  ریغ  امـش و  نادـناخ  زا  فرحنم 

ج 17، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  . 2 . 146 ص 145 -  ج 31 ، راونالاراحب ، ص 149 ؛ ج 6 ، فیراعم ، فراـعم و  . 1 اهتشون :
ص 230. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 149 ؛ ج 6 ، فیراعم ، فراعم و  . 3 . 18 ص 17 - 

؟ تسا هانگ  هدرم  يارب  هیرگ  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هانگ  هدرم  يارب  هیرگ  ایآ 

خساپ

درک و هیرگ  میهاربا  شدنزرف  گرم  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  ( 1 .) دراد باوث  تسا و  مه  بحتـسم  هکلب  تسین ، هانگ  اهنت  هن  هدرم  رب  هیرگ 
همطاف ( 2" .) دـنک كانبـضغ  ار  ادـخ  هک  میوگ  یمن  يزیچ  یلو  ددرگ ، یم  يراـج  ممـشچ  زا  کـشا  دوـش و  یم  نوزحم  بلق  : " دوـمرف

درک یم  هیرگ  ناـنچ  هّیقر  شرهاوخ  گرم  رد  (س ) ارهز همطاـف  ( 3 .) دـندرک یم  هیرگ  ناشنازیزع  گرم  رد  (ع ) راـهطا همئا  و  (س ) ارهز
هیرگ دوش ، یمن  دراو  ناسنا  رب  ینیگنس  تبیـصم  یتقو  تسا  بحتـسم  تسا و  شخب  مارآ  هیرگ  ( 4 .) تخیر یم  ربق  رب  شیاه  کـشا  هک 

(ع) رفعج نب  یسوم  ترضح  ( 6" .) دنداد هزاجا  ار  تبیصم  رد  هیرگ  (ص ) مالسا ربمایپ  : " دومرف (ع ) یلع ( 5 .) دریگب مارآ  شحور  ات  دنک 
(7" .) دـننک یم  هیرگ  يو  گرم  رب  دوب ، هدرک  تدابع  نآ  رد  هک  ییاه  ناکم  نامـسآ و  هکئـالم  دور ، یم  اـیند  زا  ینمؤم  یتقو  : " دومرف

ناحلاص نادـقف  رد  هک  يا  هدـنب  : " دـمآ باطخ  دـنمادک ، وت  شیپ  تناگدـنب  نیرت  بوبحم  اراگدرورپ ! : " درک ضرع  (ص ) ادـخ لوسر 
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دنـسپ دروم  هک  دوش  جراخ  نابز  زا  یتاملک  هیرگ  لاـح  رد  دـیابن  اـما  ( 8" .) دـنک یم  هیرگ  دوخ  نیدـلاو  دوبن  رد  هچب  هک  نانچ  دـیرگب ،
.4 ص 892 . نامه ، . 3 ثیدح 4 . ص 921 ، ج 1 ، هعیـشلا ، لئاسو  . 2 ص 443 . ج 1 ، یقثوـلا ، هورع  . 1 اه : تشون  یپ  تسین . دـنوادخ 
ص ج 2 ، لیاسولا ، كردتسم  . 8 ص 934 . ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  . 7 ص 460 . ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  . 6 نامه . . 5 ص 921 . نامه ،

.469

؟ دنزیر یم  بآ  اهربق  يور  هچ  يارب 

شسرپ

؟ دنزیر یم  بآ  اهربق  يور  هچ  يارب 

خساپ

ربق رود  ات  رود  تیم  رس  فرط  زا  یتسیاب و  هلبق  هب  ور  هک  بیترت  نیدب  تسا ، ربق  يور  نتخیر  بآ  ّتیم ، نفد  زا  سپ  تابحتسم  زا  یکی 
هتـشاد من  بآ  ندیـشاپ  رثا  رب  ربق  ياه  كاخ  هک  یتقو  ات  : " دومرف (ع ) قداص ماـما  ( 1 .) يزیرب ربق  طـسو  هب  ار  بآ  ۀـیقب  يزیرب و  بآ  ار 

بآ دروـم  رد  هعیـشلا  لـئاسو  رد  تسناد . ینیقی  یعطق و  ار  یتـیاور  نینچ  ناوـت  یمن  هـتبلا  ( 2 .) دوش یم  هتـشادرب  تّیم  زا  باذع  دـشاب ،
طوبرم بابحتسا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  رهاظ  زا  یلو  دراد ، نآ  بابحتسا  رب  تلالد  هک  تسا  هدش  لقن  یتایاور  ربق  يور  ندیـشاپ 

هدافتـسا تیاور  کی  زا  طقف  دـنزیرب . بآ  نآ  يور  دـندرک ، رپ  كاـخ  زا  ار  ربق  هک  نآ  زا  سپ  هدرک و  نفد  ار  تیم  هک  تسا  یعقوم  هب 
ندیشاپ بآ  اهقف  زا  یخرب  ( 3 .) دـنزیرب بآ  زور  لهچ  ای  هام  لهچ  ات  بوقعی  نب  سنوی  ربق  يور  داد  روتـسد  (ع ) اضر ماـما  هک  دوش  یم 

بآ ربـق  يور  تسا  بحتـسم  دـش ، روـبق  لـها  تراـیز  هب  قـفوم  ناـسنا  هک  عـقوم  ره  هکلب  دـنا ، هدرکن  نفد  زا  دـعب  ّصتخم  ار  ربـق  يور 
. تسا بحتـسم  هام  لهچ  ای  زور  لهچ  ًالثم  یتدم  ات  تیم و  نفد  زا  دعب  ربق " يور  ندیـشاپ  بآ   " دیآ یم  رب  تایاور  رهاظ  زا  ( 4 .) دشاپب

اما تسا ، هدشن  رکذ  یـصاخ  تلع  راک  نیا  يارب  تایاور  رد  هتبلا  درک . هدافتـسا  تدـم  نیا  تشذـگ  زا  دـعب  ار  نآ  بابحتـسا  ناوت  یمن 
( راتفک  ) نکروگ دننام  تاناویح  دربتـسد  زا  ّتیم  ندـب  ات  دوش  مکحم  تفـس و  بآ  ندیـشاپ  رثا  رد  ربق  كاخ  هک  دـشاب  نآ  تّلع  دـیاش 
، هعیشلا لئاسو  . 3 ربق . ةدام  ص 396 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  . 2 ص 91 . ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  . 1 اه : تشون  یپ  دنامب . نوصم 
ج 2، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  ص 91 ؛ ج 1 ، هلیسولاریرحت ، هر ،) ) ینیمخ ماما  . 4 ص 442 . ج 1 ، یقثولا ، هورع  ص 860 ؛ ج 2 ،

. ربق ةدام 

؟ دز انح  ار  دوخ  ياهوم  مرحم  هام  رد  دوش  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دز انح  ار  دوخ  ياهوم  مرحم  هام  رد  دوش  یم  ایآ 

خساپ

گنر نتشاذگ و  انح  زا  مرحم  هام  رد  ًالومعم  ینیسح  ترتع  اب  ندش  گنهامه  تراهط و  تمصع و  نادناخ  مارتحا  تیاعر  يارب  نانمؤم 
هب رگا  ًاصوصخم  درادن ، یعرـش  لاکـشا  درک ، گنر  ار  دوخ  ياهوم  ای  تشاذـگ  انح  یـسک  رگا  یلو  دـننک ، یم  يراددوخ  اهوم  ندرک 
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. دوش ادیپ  زاین  نتشاذگ  انح 

؟ دوش یمن  هدز  وا  توف  ۀیمالعا  رد  نز  سکع  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  هدز  وا  توف  ۀیمالعا  رد  نز  سکع  ارچ 

خساپ

نیا اّما  دننکب . ار  راک  نیا  دنناوت  یم  درادن و  یعرـش  لاکـشا  دشاب ، یمالـسا  باجح  اب  سکع  رگا  وا  توف  ۀـیمالعا  رد  نز  سکع  ندز 
دهد یمن  هزاجا  نادرم  هب  تریغ  دشاب . هعماج  فرع  تهج  هب  ای  وا  تمرح  ندنام  ظوفحم  رطاخ  هب  دیاش  دـننک ، یمن  ار  راک  نیا  ارچ  هک 

. دریگ رارق  مرحمان  نادرم  دید  ضرعم  رد  دوش و  بصن  نابایخ  هلحم و  هچوک و  رد  هیمالعا  رد  ناشردام  رهاوخ و  ای  نز  سکع 

؟ تسیچرهاظ ظفح  ةرابرد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسیچرهاظ ظفح  ةرابرد  مالسا  رظن 

خساپ

زا دنزاسن ، راکـشآ  ار  دوخ  ياه  يدب  دنیارایب و  ار  دوخ  رهاظ  دـننک و  یگدـنز  تزع  اب  مدرم  نیب  رد  دـهاوخ  یم  دوخ  ناوریپ  زا  مالـسا 
تداـبع و لاـح  رد  نتـسارآ  ار  دوخ  هصـالخ  ندوـب و  رطعم  ندز ، نغور  هناـش و  وـم  هب  ندرک ،  كاوـسم  ندیـشوپ ، اـبیز  ۀـماج  ور  نیا 

رهاظ ظـفح  اـب  هک  یناریقف  زا  دـیجم  نآرق  تسا . ناناملـسم  هنازور  ۀـمانرب  ءزج  دـکؤم و  تابحتـسم  زا  نتـشاد ، مدرم  اـب  وکین  ترـشاعم 
هاگآ نانآ  یعقاو  عضو  زا  یـسک  رگا  هک  دـنا  فیفع  يردـق  هب  نانآ  : " دـیامرف یم  دـنک و  یم  شیاتـس  دـننک ، یم  یگدـنز  هنادـنموربآ 

رگناشن يزاین ، یب  نتشاد و  هب  رهاظت  ( 1" .) دنهاوخ یمن  يزیچ  مدرم  زا  زگره  سفن  تزع  اب  نانیا  دنتسه . دنمتورث  دننک  یم  رکف  دشابن ،
، دـشاب یـشورف  رخف  ییامندوخ و  يارب  رهاظ  ظـفح  رگا  تسا . نداد  بیرف  يراـکایر و  زا  ریغ  تسا و  یبلط  تزع  هیحور  عبط و  تعاـنم 
، تلاح نیا  هک  تسین  ییورود  قاـفن و  زیوجت  ياـنعم  هب  رهاـظ  ظـفح  نیارباـنب  دوش . یم  باـسح  هاـنگ  مالـسا  رظن  زا  تسا و  يراـکایر 

فالخرب نطاب  رد  اما  دـهد ، هولج  هجوم  بوخ و  ناسنا  رهاظ  رد  ار  دوخ  دـنک  یعـس  هک  یناسنا  تسا . تلاح  نیرتدـب  نیرت و  كانرطخ 
نتفر نیب  زا  يدـب و  هعاشا  بجوم  هک  تسا  هدیدنـسپ  ینامز  ات  نداد  ناشن  بوخ  رهاظ  هب  رهاظ و  ظفح  تسا . دنـسپان  رایـسب  دـشاب ، نآ 

زین منطاب  هک  میامن  یعس  مراد ، بوخ  رهاظ  رگا  هک  دشیدنیب  دوخ  اب  ناسنا  دوش  ثعاب  رهاظ  ظفح  زین  دوشن . دنسپان  قالخا  یتشز و  حبق 
نیا زا  شاب  رذـحرب  : " دومرف لبج " نب  ذاعم   " هب ص )  ) مرکا لوسر  تسا . ییورود  قافن و  دـشاب ، نیا  زا  ریغ  رگا  دـشاب . رهاظ  اب  قباـطم 
ياج رد  ( 1" .) يدرگ روشحم  ناراکایر  اب  تمایق  رد  یـشاب و  اه  نآ  دقاف  نطاب ،  رد  دـشاب و  وت  رد  ناراکوکین  ياه  هناشن  رهاظ ،  رد  هک 
بلق یلو  دریگب ، دوخ  هب  عضاوت  تلاـح  یمدآ  ندـب  هک  تسا  نیا  نآ  دـیزیهرپب و  دوـلآ  قاـفن  یعنـصت و  عوـشخ  زا  : " دـیامرف یم  رگید 
ظفح يارب  رگا  اما  تسا  دنسپان  يراکایر و  یعون  دشاب ، ییامندوخ  رگا  تسا . رهاظ  ظفح  هزیگنا  تسا ، مهم  هچ  نآ  ( 2" .) دشابن عضاخ 

 - 3 ص 146 . ج2 ، قالخا ، یفسلف ، راتفگ   - 2 هیآ 273 . ( 2  ) هرقب  - 1 اه :  تشون  یپ  تسا . هدیدنسپ  دشاب ، تلذ  زا  يرود  سفن  تزع 
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ص 100. لوقعلا ،  فحت 

؟ دوش یمن  هدز  وا  توف  ۀیمالعا  رد  نز  سکع  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  هدز  وا  توف  ۀیمالعا  رد  نز  سکع  ارچ 

خساپ

نیا اّما  دننکب . ار  راک  نیا  دنناوت  یم  درادن و  یعرـش  لاکـشا  دشاب ، یمالـسا  باجح  اب  سکع  رگا  وا  توف  ۀـیمالعا  رد  نز  سکع  ندز 
دهد یمن  هزاجا  نادرم  هب  تریغ  دشاب . هعماج  فرع  تهج  هب  ای  وا  تمرح  ندنام  ظوفحم  رطاخ  هب  دیاش  دـننک ، یمن  ار  راک  نیا  ارچ  هک 

. دریگ رارق  مرحمان  نادرم  دید  ضرعم  رد  دوش و  بصن  نابایخ  هلحم و  هچوک و  رد  هیمالعا  رد  ناشردام  رهاوخ و  ای  نز  سکع 

؟ تسا هنوگچ  دوش ، یم  مسارم  نیا  رد  هک  ینیگنس  ياه  جرخ  دراد ؟ یعرش  هجو  ایآ  هک  دیهد  حیضوت  تیم  يارب  متفه و ...  موس و  مسارم  دروم  رد 
(پ)

شسرپ

، دوش یم  مسارم  نیا  رد  هک  ینیگنـس  ياه  جرخ  دراد ؟ یعرـش  هجو  ایآ  هک  دیهد  حیـضوت  تیم  يارب  متفه و ...  موس و  مسارم  دروم  رد 
پ) (؟ تسا هنوگچ 

خساپ

 . تسا ینید  یعرـش و  تهاجو  دـقاف  تسا  هدـش  مدرم  یندـشن  شومارف  ياه  تنـس  ءزج  هعماج  رد  نونکا  مه  هک  ییاـهزیچ  زا  يرایـسب 
هک یلاح  رد  دوش . یم  رازگرب  فلتخم  ياه  ناونع  تحت  توف  زا  دعب  اصوصخ  توف و  ماگنه  هک  تسا  یمسارم  اه  تنس  نامه  زا  یکی 
ات هک  تسا  بحتسم  تفر  ایند  زا  درک و  تلحر  يا  هداوناخ  زا  یـصخش  رگا  تسا . ینید  ماکحا  تایاور و  سکعرب  اهراک  نیا  زا  یخرب 

یمالـسا ياهروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هب  ات  الامتحا  تنـس  نیا  دننک و  لاسرا  ناکدـنامزاب  يارب  هدرک و  هیهت  نوریب  زا  ییاذـغ  زور  هس 
راوازس دومرف : ع )  ) رقاب ماما  دننک . یم  لمع  هتـشاد و  مامتها  مهم  نیا  هب  مدرم  ناریا  ناتـسرل  ناتـسا  زا  یطاقن  رد  هدش  لقن  تسا  لوادتم 

لها دزن  ندروخ  اذغ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  ( 1 . ) دننک تسرد  ماعط  ازع  نابحاص  يارب  زور  هس  تدـم  هب  ازع  بحاص  ناگیاسمه  تسا 
هک هنوگ  نآ  دوش . لاسرا  اذغ  ماعط و  نارادازع )  ) نانآ يارب  هک  تسا  نآ  هدیدنسپ )  ) تنس تسا و  تیلهاج  نارود  ياهراک  زا  تبیـصم 

نتفرگ هتبلا  تسا .  نیا  مالسا  تنس  سپ  ( 2) دندرک ماعط  لاسرا  هب  شرافس  بلاط  یبا  نب  رفعج  ناگدنامزاب  هرابرد  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
هنیزه ضوع  رد  و  دوش . لصاو  تیم  هب  هحتاف و ...  باوث  ات  تسا ،  بوخ  لصفم  ياه  ییاریذـپ  نودـب  هحتاـف  ندـناوخ  میحرت و  سلجم 

تاقدـص رگید  فقو و  دـننام  هدرک  جرخ  ناگدـنامزاب  تیم و  يارب  رت  دـنمدوس  رتهب و  ياههار  رد  ناوت  یم  دوش ، یم  هک  یتفگنه  ياه 
ریقف دارفا  ییاسانـش  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  مومع  هک  ییاهانب  اه و  هار  نتخاس  يزاس ، هسردم  شرورپ ، شزومآ و  تامدخ  هیراج ،

هب ملهچ  مسارم  اـما  تسا ،  هدـشن  رکذ  يزیچ  تاـیاور  رد  متفه و ...  موـس و  مسارم  دروـم  رد  ناـنآ .  عـضو  هـب  یگدیـسر  دنمتـسم و  و 
 - 2 ثیدح 5 . ص 889 ،  ج2 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 1 اه :  تشون  یپ  دـشاب . یم  نادیهـش  رالاس  نیعبرا  مسارم  ییاـپرب  زا  رثأـتم  صوصخ 
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.6 ثیدح نامه ،

یلمع نینچ  ایآ  دننکیم ، تجاح  ضرع  دننزیم و  ار  دجسم  برد  هتفر ، دجاسم  تمس  هب  قطانم  یخرب  ناناملسم  زا  يا  هدع  لوالا  عیبر  لّوا  زور 
؟ تسا یحیحص  راک  هدش و  نایب  تایاور  رد 

شسرپ

ایآ دننکیم ، تجاح  ضرع  دننزیم و  ار  دجـسم  برد  هتفر ، دـجاسم  تمـس  هب  قطانم  یخرب  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  لوالا  عیبر  لّوا  زور 
؟ تسا یحیحص  راک  هدش و  نایب  تایاور  رد  یلمع  نینچ 

خساپ

عیبر لّوا  تسا . نتفرگ  هزور  نآ  هدش و  دراو  بحتسم  لمع  ِکی  روبزم  زور  ود  اهنت  میتفاین . یثیدح  بتک ، رد  الاب ، بلاطم  صوصخ  رد 
ور نیا  زا  درک ، تباث  ترـضح  اـب  ار  دوخ  يردارب  دـیباوخ و  ترـضح  ياـج  رد  (ع ) یلع ماـما  تسا و  مالـسا  ربماـیپ  ترجه  زور  لوـالا 

(1 .) دنناوخب ار  ناشیا  ترایز  دنرادب و  هزور  ار  زور  نآ  راوگرزب ، ود  نآ  یتمالس  تمعن  ساپس  رکشت و  يارب  ناناملـسم  تسا  بحتـسم 
دجـسم دراو  دریگب ، وضو  ناملـسم  تسا . هتـسیاش  تجاح  ندش  هروآرب  يارب  هک  دوش  هداد  رکذـت  راید  نآ  ناملـسم  مدرم  هب  تسا  مزال 

ص 598. نانجلا ، حیتافم   - 1 یقرواپ : دهاوخب . تجاح  شیوخ  راگدیرفآ  زا  سپس  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دوش ،

؟  تسا نآ  لصا  تیبسن  هدنهد  ناشن  بادآ  فالتخا  ایآ  - 1

شسرپ

؟  تسا نآ  لصا  تیبسن  هدنهد  ناشن  بادآ  فالتخا  ایآ 

خساپ

همه رد  القع  همه  قافتا  دروم  دـشاب ,  قباطم  نآ  اب  ناسنا  لاعفا  تسا  راوازـس  هک  تسا  ییوکین  تلاح  نامه  هک  بدا  يانعم  لصا  ریخ , 
ـن یا ـیـل  لد ـا  ما ددرگ .  یمن  بدا  لـصا  ندوـب  یبـسن  ببـس  رما  نیا  تسا و  بدا  قیداـصم  تـسا  فـالتخا  دروـم  هـچنآ  تـسا .  اـهنامز 

تاعامتجا دزن  رد  توافتم  ضارغا  نوگانوگ و  لـیالد  هب  تسا  بدا  ياـنعم  تامدـقم  زا  هک  ییوکین  نسح و  ـت کـه  ـسا نآ  فـال  ـتـ خا
 . دنک یم  قرف  فلتخم , 

؟ تسیچ یلک  دید  کی  زا  ناریا  مدرم  بیع  و  əƠ

شسرپ

؟ تسیچ یلک  دید  کی  زا  ناریا  مدرم  بیع  نسُح و 

خساپ
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میناوت یم  دـیاش  میراد و  یمک  بصعت  تقیقح ، لباقم  رد  هک  تسا  نیا  مدرم  اـم  نسُح  بیع . کـی  میراد و  نسُح  کـی  ناریا  مدرم  اـم 
قیاقح نآ  میلـست  رتدوز  رگید  تلم  ره  زا  دـیاش  مینک ، كرد  ار  اهنآ  مینک و  دروخرب  یقیاـقح  اـب  رگا  ینعی  میتسه ؛ بصعت  یب  مییوگب 

اـه و هساـمح  هب  میوش ، یم  میلـست  قیاـقح  لـباقم  رد  هکنیا  تازاوـم  هب  هک  تسه  ناریا  تلم  اـم  رد  یگرزب  بیع  کـی  یلو  میوـش . یم 
ام هزادنا  هب  یتلم  چیه  مینک . یم  اهر  میهد و  یم  تسد  زا  ار  نآ  دوز  چوپ ، فرح  کی  اب  میتسین و  دنبیاپ  دایز  نامدوخ  تیصخش  ناکرا 

نیا زا  نکل  دنتسه ، ینیمز  قرـشم  ام  لثم  مه  اهنآ  دیا ؛ هدید  ار  بارعا  اهینپاژ و  اهیدنه و  امـش  تسین . انتعا  یب  شدوخ  رئاعـش  هب  تبـسن 
رد هک  یی  اهـسکع  هب  تسین . میلـست  یتلم  چـیه  میتسه ، میلـست  یبنجا  تاداع  تاغل و  لباقم  رد  ام  هک  يا  هزادـنا  هب  دـیتسین . ام  لـثم  رظن 

کی هک  ورهن  دنتـسه . ناشدوخ  سابل  همامع و  نامه  اب  دـنه  لوا  هجرد  نادنمـشناد  دـینیب  یم  دـینک ، هاگن  تسه  مولع  خـیرات  ياـهباتک 
هایس دیفس و  ای  سابل و  یهاتوک  يدنلب و  درک . یم  تکرح  اج  همه  رد  يدنه  سابل  نامه  اب  دوب ، یناهج  هنزو  کی  گرزب و  رادمتسایس 

يوتلاـپ داـشگ و  دیفـس و  راولـش  نآ  اـب  ورهن  اـی  دراذـگ و  یم  شرـس  ار  شدوخ  هماـمع  دنمـشناد  نآ  هکنیا  اـما  درادـن ، تیمها  شندوب 
ملع و لباقم  رد  منامب و  یقاـب  يدـنه  دـیاب  متـسه و  يدـنه  نم  هک  دـیوگب  اـیند  مدرم  همه  هب  دـهاوخ  یم  دور ، یم  اـج  همه  صوصخم 
رد اما  مرادن  بصعت  ینید  یفـسلف و  گرزب  دیاقع  لباقم  رد  تسین ؛ یـصاخ  روشک  هب  طوبرم  تعنـص  ملع و  هک  مرادـن ، بصعت  تعنص 

یگنرف رگا  ام ، یلو  مریذپب ؟ ار  رگید  تلم  کی  راعـش  دیاب  ارچ  نم  تسا ، دـنبیاپ  شدوخ  ياهراعـش  هب  یـسک  ره  یلم ، ياهراعـش  دروم 
اهباسح نیا  ام  هعماج  رد  یلو  دـنک . یم  ار  راک  نیا  شدوخ  راعـش  باسح  يور  وا  هکنیا  اب  میدـنب ، یم  رانز  ات  ود  اـم  ددـنبب ، راـنز  کـی 

. تسین

؟ تسیچ یلک  دید  کی  زا  ناریا  مدرم  بیع  نسُح و 

شسرپ

؟ تسیچ یلک  دید  کی  زا  ناریا  مدرم  بیع  نسُح و 

خساپ

میناوت یم  دـیاش  میراد و  یمک  بصعت  تقیقح ، لباقم  رد  هک  تسا  نیا  مدرم  اـم  نسُح  بیع . کـی  میراد و  نسُح  کـی  ناریا  مدرم  اـم 
قیاقح نآ  میلـست  رتدوز  رگید  تلم  ره  زا  دـیاش  مینک ، كرد  ار  اهنآ  مینک و  دروخرب  یقیاـقح  اـب  رگا  ینعی  میتسه ؛ بصعت  یب  مییوگب 

اـه و هساـمح  هب  میوش ، یم  میلـست  قیاـقح  لـباقم  رد  هکنیا  تازاوـم  هب  هک  تسه  ناریا  تلم  اـم  رد  یگرزب  بیع  کـی  یلو  میوـش . یم 
ام هزادنا  هب  یتلم  چیه  مینک . یم  اهر  میهد و  یم  تسد  زا  ار  نآ  دوز  چوپ ، فرح  کی  اب  میتسین و  دنبیاپ  دایز  نامدوخ  تیصخش  ناکرا 

نیا زا  نکل  دنتسه ، ینیمز  قرـشم  ام  لثم  مه  اهنآ  دیا ؛ هدید  ار  بارعا  اهینپاژ و  اهیدنه و  امـش  تسین . انتعا  یب  شدوخ  رئاعـش  هب  تبـسن 
رد هک  یی  اهـسکع  هب  تسین . میلـست  یتلم  چـیه  میتسه ، میلـست  یبنجا  تاداع  تاغل و  لباقم  رد  ام  هک  يا  هزادـنا  هب  دـیتسین . ام  لـثم  رظن 

کی هک  ورهن  دنتـسه . ناشدوخ  سابل  همامع و  نامه  اب  دـنه  لوا  هجرد  نادنمـشناد  دـینیب  یم  دـینک ، هاگن  تسه  مولع  خـیرات  ياـهباتک 
هایس دیفس و  ای  سابل و  یهاتوک  يدنلب و  درک . یم  تکرح  اج  همه  رد  يدنه  سابل  نامه  اب  دوب ، یناهج  هنزو  کی  گرزب و  رادمتسایس 

يوتلاـپ داـشگ و  دیفـس و  راولـش  نآ  اـب  ورهن  اـی  دراذـگ و  یم  شرـس  ار  شدوخ  هماـمع  دنمـشناد  نآ  هکنیا  اـما  درادـن ، تیمها  شندوب 
ملع و لباقم  رد  منامب و  یقاـب  يدـنه  دـیاب  متـسه و  يدـنه  نم  هک  دـیوگب  اـیند  مدرم  همه  هب  دـهاوخ  یم  دور ، یم  اـج  همه  صوصخم 
رد اما  مرادن  بصعت  ینید  یفـسلف و  گرزب  دیاقع  لباقم  رد  تسین ؛ یـصاخ  روشک  هب  طوبرم  تعنـص  ملع و  هک  مرادـن ، بصعت  تعنص 

یگنرف رگا  ام ، یلو  مریذپب ؟ ار  رگید  تلم  کی  راعـش  دیاب  ارچ  نم  تسا ، دـنبیاپ  شدوخ  ياهراعـش  هب  یـسک  ره  یلم ، ياهراعـش  دروم 
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اهباسح نیا  ام  هعماج  رد  یلو  دـنک . یم  ار  راک  نیا  شدوخ  راعـش  باسح  يور  وا  هکنیا  اب  میدـنب ، یم  رانز  ات  ود  اـم  ددـنبب ، راـنز  کـی 
. تسین

؟ دشاب یم  هچ  هعماج  داسفا  حالصا و  زا  روظنم 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  هعماج  داسفا  حالصا و  زا  روظنم 

خساپ

نآ دوخ و  عون  اب  بسانم  لامک  يدوجوم ، هک  دنور  یم  راک  هب  يدراوم  رد  دنا و  هتفای  قاقتـشا  داسف  حالـص و  هشیر  زا  داسفا  حالـصا و 
، تسا ینوگرگد  تکرح و  ریـسم  رد  ناهج  نیا  رد  هک  يدوجوم  ره  دـهدب . تسد  زا  اـی  دروآ  تسد  هب  ار  دور  یم  راـظتنا  وا  زا  هک  هچ 
، عضو نیا  زا  درک ، ادـیپ  تسد  لامک  نآ  هب  رگا  هک  دـنک  ادـیپ  تسد  دوخ ، عون  اـب  بساـنتم  یتـالامک  هب  یـصاخ  طیارـش  رد  دـناوت  یم 
ار لامک  نآ  موادت  نآ ، هب  لوصو  زا  سپ  ای  تشاد ، زاب  دوخ ، قیال  لامک  هب  لوصو  زا  ار  وا  یلماوع  رگا  دوش و  یم  عازتنا  حالص  موهفم 

. دوش یم  عازتنا  نآ  زا  داسف  موهفم  تروص ، نیا  رد  تخاس ، نکممان 

؟  مینک یمن  هدافتسا  یملع  ياه  هصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق  تباث  ياه  هزومآ  زا  ارچ 

شسرپ

؟  مینک یمن  هدافتسا  یملع  ياه  هصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق  تباث  ياه  هزومآ  زا  ارچ 

خساپ

نیا تخاس ،  نوگرگد  ار  اه  ناـسنا  شنیب  دـیدج ، میهاـفم  حرط  اـب  تشاد و  ینازرا  تیرـشب  هب  ار  ینیون  گـنهرف  دوخ  روهظ  اـب  مالـسا 
هبـش رد  نانموم  راتفر  لـمع و  اـب  دـش و  لزاـن  دوب ، یحو  یقیقح  ناـمجرت  هک  ص )  ادـخ (  لوسر  تنـس  یحو و  يارجم  زا  هک  میهاـفم 

هب تبسن  يررکم  ياه  شرافس  فیرـش ،  نآرق   . دروآ مهارف  ار  یناهج  دحاو  تما  کی  نیوکت  ياه  ناینب  تفای ،  طسب  ناتـسبرع  هریزج 
ناسنا يامنهارار  لقع  هک  نانچ  میظع  باتک  نیا  تسا .  یقطنم  الماک " اـه  شرافـس  نیا  دراد و  تسرداـن  زا  تسرد  زیمت  ندیـشیدنا و 
دومحم سابع  مالـسا  هاگدـید  زا  رکفت  اـگن :  باـب  نیا  رد  دـهد [  شرتسگار  دوخ  دـشر  تمکح و  اـت  دـهاوخ  یم  رـشب  درف  زا  دـنادیم ،

 [ . 9 صـص 26 -  لوا 1371 ش ،  پاچ  دهـشم ،  ، يوضر سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياه  شهوژپ  داینب  ییاطع ،  اضردـمحم  همجرت  ، داقع
هزومآ تسا .  هتخاـس  نوگرگد  یلک  هب  ار  یمدآ  تکرح  يوس  تمـس و  هک  دراد  دوـجو  ییاـه  هزوـمآریظن  یب  باـتک  نیا  رد  نینچمه 
ینابز راتفگ  یلمع و  هریـس  اب  ص )  لوسر (  ترـضح   ... خـیرات و یـسانش ،  ناهج   ، یـسانش ناسنا  یـسانشادخ ،  قالخا ،  باب  رد  ییاه 
هچنآ دشن  یلیالد  هب  دنچ  ره  دنیامن ، ریسفت  ام  يارب  تسرد  حیحـص و  روط  هب  ار  اه  هزومآ  نیا  ات  دندرک  شـشوک  ع )  همیا (  وا  زا  دعبو 

زا کی  مادک  فیرش  نآرق  یلوا  یلصا و  فده  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اما   . دنراد ینازرا  تیرشب  هب  دوب  باتک  نیا  قح  هک  ار 
ناهج نوچ  يدراوم  قالخا ،  یسانشامنهار و  یـسانش ،  ناسنا  یـسانشادخ ،  نوچ  یلیاسم  حرط  رب  هوالع  ایآ  تسا ،  هدوب  اه  هزومآ  نیا 

زین یبرجت  شناد  مالک  کی  رد  یسانش و  هراتس  یسانش ،  نیمز   ، یـسانش هایگ  کیزیف ،  دننام  تعیبط  ناهج و  تخانـش  ینعم  هب  یـسانش 
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ناسنا باتک  نآرق  دسر  یم  رظن  هب  دشاب !؟ هدش  حرط  نآرق  رد  زین  ییایاضق  نینچ  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  ام  ات  تسا  هدوب  یحو  رظن  دم 
هک ییاه  هزومآ  ساسا  نیا  رب   . دزومایب وا  هب  دراد  زاین  لاعتم  يادخ  هب  برقت  ینعی  یقیقح  لماکت  هار  رد  رـشب  هک  ار  هچنآات  تسا  يزاس 

یـسانشداعم یـسانش ،  ناـسنا  یـسانشادخ ،  باـب  رد  ینعی  دـنا ؛ نآرق  تاـیآ  ماـمتها  دروم  دـنا  هدوـب  هلاـسم  نیا  اـب  میقتـسم  طاـبترا  رد 
يدارطتـسا و روط  هب  نآرق  ندـب ،  ینامـسج  یکیزیف و  لیاسم  تعیبط و  ناهج ،  باب  رد  اما  يدابع .  ماـکحا  قـالخا و  یـسانشامنهار ،  ،

نیمز اه و  نامسآ  دوجو  تیفیکو  ناهج  شنیرفآ  رکذ  هب  امیقتسم " القتسم "و  هک  میباین  ار  يا  هیآ  چیه  دیاشو  تسا  هدرک  ثحب  یلفطت 
تمظع هب  تسوا  ینومنهر  ناسنا و  ندـیناهاگآ  يارب  اه  هدـیرفآ  عاونا  ناهج و  شنیرفآزا  وگ  تفگ و  دراوم ، یخرب  رد   . دـشاب هتخادرپ 
لیصفت هب  نیمز  نامسآ و  رد  ادخ  ياه  تمعن  عضاوم  يا  هراپرد  تسا .  هدرب  راک  هب  شنیرفآ  رد  ادخ  هک  ییاه  تمکح  یگرتس  یهلا و 

اب ناسنا  هک  دـشاب  رظن  دـم  فدـه  نیا  تسا  نکمم  اج  همه  رد  و  یـسانش ،  قح  رکـش و  يارب  دـشاب  يا  هزیگنا  اـت  تسا  هدـش  يروآداـی 
دـهد و ییافوکـشار  دوخ  يروضح  تخانـش  يرطف و  تفرعم  تسوا ،  ریبدـت  هربـنچ  رد  وادـخ  هدـیرفآ  هک  تهج  نآ  زا  ملاـع  هب  شرگن 

صص ج 1 ، لوا 1367 ش ،  پاچ  مق ،  قح  هار  رد  هسـسوم  يدزی ،  حابـصم  یقتدمحم  نآرق ،  فراعم  دشخب [  يرتشیب  يورین  تدش و 
باب رد  نآرق  تاـیرظن  زا  امـش  دوصقم  رگا  هک  میوش  یم  ناـشنرطاخ  امـش  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  هتکن ،  نیا  هب  هجوت  اـب   [ . 225  - 226

تایرظن روحم  ار  ینآرق  ياه  هزومآات  مینک  شـشوک  دیاب  ام  تهج  نیا  رد  هلب  تسا ،  نآرق  یلـصا  یلوا و  فده  هک  دـشاب  ییاه  هزومآ 
یـسانشامنهار و  ، یـسانشادخ ثحاـبم  یتح  قـالخا و  یـسانش و  ناـسنا  رد  اـم  یتـسار  هب  مییوجدوس ،  اـهنآ  زا  میهد و  رارق  دوخ  یملع 

نیا رد  ار  يدـیدج  لـیاسم  میناوت  یم  اـهنآ  یقطنم  ماـظتنا  جارختـسااب و  هک  میراد  نآرق  رد  يرایـسب  هتفگاـن  بلاـطم  زونه  یـسانشداعم 
نآرق یلصا  یلوا و  فده  هک  دشاب  یبرجت  شناد  تحاس  رد  ییاه  هزومآ  امـش  روظنم  رگا  اما  مینک .  هضرع  تیرـشب  ناهج  هباه  تحاس 
یخرب هک  نانچ  مینکزاغآ ،  ار  يا  هدوهیب  شالت  دـیابن  ام  رظن  هب  تسا ،  هدـش  افتکا  يدارطتـسا  یتایلکرکذ  هب  اـهنت  دروم  نیا  رد  هدوبن و 
لیاسم زا  يرایسب  هک  دندرک  ششوک  نآرقلا ) )  ریـسفت  یف  رهاوجلا  ریـسفت ( (  رد  يواطنط  و  رانملا ) )  ریـسفت ( (  رد  اضر  دیـشر  نوچ 

یلیـصفت ياهثحب  هب  هاگ  چیه  هنیمز ،  چیهرد  هتـشاد ،  يدارطتـسا  هبنج  تایآ  نیا  هک  اج  نآ  زا  اریز   . دـنهد قیبطت  نآرق  تایآاب  ار  یملع 
تهج نیمه  هب  تسا ،  هدرک  هدنـسب  هدـش  یم  نیماـت  مدرم  تیادـه  رد  نآرق  فدـه  هک  هزادـنا  ناـمه  هـب  هـکلب  هتخادرپـن  باـب  نـیا  رد 

تبـسن نآرق  هب  دروم  نیا  رد  یعطق  رظن  میناوت  یم  رتمک  تسا و  ییاه  ماهبا  ياراد  ابلاغ " تایآ  نیا  رگید ، تاـیآ  زا  يرایـسب  فـالخرب 
هب نآرق  دنچ  ره  - 1 تسا :  يرورـض  مزال و  هتکن  دنچ  رکذـت  اجنیا  رد   [ . 228 صـص 232 -  نامه ،  اگن :  رتشیب  یهاـگآ  يارب  میهد [ 
هب باب  نیا  رد  هک  تسا  هدومن  بیغرت  قیوشت و  ار  ناسنا  یصاخ  نحل  اب  یلو  تسا  هتخادرپن  تشذگ  شحیضوت  هک  نانچ  یبرجت  شناد 

-2 و ]...  هـیآ 164  هرقب ،  17 ؛  هیآ 20 -  هیـشاغ ،  هیآ 185 ؛  فارعا ،  اـگن :  دزادرپب [  تعیبط  ملاـع  فشک  وجتـسج و  واـک و  دـنک و 
نآ زا  هدافتـسا  اب  هدز و  تیقـالخ  هب  تسد  دوخ  رـشب  نآ  وترپ  رد  اـت  تسا  هداد  رارق  ناـسنا  يارب  لـقع  ناونع  هب  ینطاـب  تجح  دـنوادخ 

لوقع زا  دـیاب  باب  نیارد  ور  نیا  زا  تسا .  هدـش  راذـگاو  ناـسنا  هب  عوضوم  نیا  تقیقح  رد   . دـیامن فشکار  تعیبط  ناـهج  تـالوهجم 
هفـسلف قالخا ،  خیرات ،  تغالب ،  وحن ، ثیدـح ،  لوصا ،  هقف ،  ریـسفت ، نوچمه  یمالـسا  مولع  - 3  . دـیوج دوس  اهنآ  براجت  نارگید و 
طـسوت نآ  دیدست  طسب و  یلو  دمآ  دیدپ  ع )  یلع (  ترـضح  يراذگ  هیاپ  و  ص )  ادخ (  لوسر  ياه  تیادـه  وترپ  رد  دـنچ  ره  مالکو 

یگدنلاب دشر و  یمدآ  دوخاب  دناوت  یم  زین  یمالساریغ  مولع  نیاربانب   . دیـشخب هعـسوت  ار  نآ  دوخ  لقع  اب  یمدآ  تفرگ و  تروص  ناسنا 
1360 لوا ،  پاچ  نارهت ،  هیقف ،  تاراشتنا  ییابطابط ،  نیسح  دمحم  دیس  همالع  هعیشروهظ ،  اگن :  باب  نیا  رد  دروآ [  تسد  هب  ار  دوخ 

اهنآ هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  یبرجت  شناد  باـب  رد  ینآرق  ياـه  هزومآزا  یخرب  ندوب  يدارطتـسا  یلفطت و  - 4  [ . 33 صـص 44 -  ش ، 
زا یحو  ياه  شرازگ   . دشاب نینچ  هک  الک  واشاح   . دنـشاب هدش  هتخادرپ  هتخاس و  یـشزرا  مایپ  کی  هیارا  يارب  هک  دـنا  یلایخ  ياهرادـنپ 
نآ دوصقم  تسا .  هاگآ  شنیرفآ  یگنوگچ  تقلخ و  رارـسا  هب  ناگمه  زا  رترب  رتهب و  هک  تسا  يدنوادخ  مالک  نیمز  نامـسآ و  تقلخ 

هلـسلس نیا  اب  عقاو  رد  تسا .  هدش  حرطم  ماهبا  اب  تایآ  هلـسلس  نیا  ور  نیا  زاو  تسا  هدوبن  ییاه  هزومآ  نینچ  نییبت  یپ  رد  نآرق  هک  دوب 
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دیآ لیان  نآ  لوهجم  ياهزار  فشک  هب  دوخ  لقع  زادادمتـسا  اب  ات  تسا  هدومن  بیغرت  قیوشت و  کـیرحت و  ار  یمدآ  دـنوادخ  تاـیآ ، 
؛  تسا رادروخرب  تعیبط  يدام  نارـسفم  هاگن  هب  تبـسن  هدـمع  زایتما  کی  زا  خـیرات  تعیبط و  هب  نآرق  ینید  هاگن  هک  دـنامن  هتفگان  - 5.

یعیبط و مولع  هجیتن  رد  دـهد و  یم  هجوت  زین  یخیرات  یعیبط و  ثداوح  ییاـغ  یلعاـف و  تلع  هب  لـیاسم ،  نیا  حرط  اـب  هارمه  نآرق  اریز 
هللا تیآ  تفرعم ،  هنییآ  رد  تعیرـش  دـهد [  یم  زاورپداعم  ادـبم و  هاگ  جوا  ات  رخالاوه ) )  و ( (  لوالا ) )  وه  لاب ( (  ود  اـب  ار  یعاـمتجا 

هزومآ یخرب  رد  دـیاب  ام  يورره  هب   [ . 164 صص 166 -  ، 1372 لوا ،  پاچ  نارهت ،  اجر ، یگنهرف  رـشن  زکرم   ، یلمآ يداوج  هللادـبع 
اه شنادزا  یـضعب  رد  یلو  مییامن  هضرع  نایناهج  هب  هدرک و  جارختـسا  ار  نآ  تاـیرظن   ، تسا هدـش  نآ  هب  یلوا  ماـمتها  هک  ینآرق  ياـه 

شیوخ تالوهجم  فشک  رد  نادنمشناد  هاگدید  زا  راکفا ، ارآ و  لدابت  يرـشب و  لقع  زا  دادمتـسا  اب  دیاب  یخیرات  یبرجت و  شناد  نوچ 
. ; مییامن هدافتسا 

؟ دینک یمداهنشیپ  ار  یهار  هچ  ماگنه  رد  یتنس  اج و  یب  موسر  بادآ و  رییغت  يارب 

شسرپ

؟ دینک یمداهنشیپ  ار  یهار  هچ  ماگنه  رد  یتنس  اج و  یب  موسر  بادآ و  رییغت  يارب 

خساپ

زا يرایسب  هک  میدقتعم  میرب و  یم  جنر  زاس  لکشم  ریگ و  اپ  تسد و  اج و  یب  موسر  بادآ و  یضعب  دوجو  رد  زین  ام  یمارگ  يوجـشناد 
نیا هب  خـساپ  تسا ؟  هدـش  ام  هعماج  دراو  اجک  زا  موسر  بادآ و  نیا  هک  تساجنیا  لاوس  اما   . دنتـسه هجاوم  یتالکـشم  نینچ  اب  ناناوج 

شریذـپ نودـب  یفنم  تبثم و  زا  معا  موسرو  بادآ  اهتنـس و  الومعم "  . دراد یتخانـشناور  یتخانـش و  هعماـج  لـیلحت  کـی  هب  زاـین  لاوس 
تنـس نیا  هنوگچ  هک  تسنیا  دوش  یم  حرطم  هک  يرگید  لاوس   . دنک ادـیپ  هماع  تیلوبقم  ودوش  گنهرف  کی  دراو  دـناوت  یمن  یعامتجا 

ار یطیارـش  دـهد و  یم  مه  تسدـب  تسد  ینوگاـنوگ  لـماوع  عطق  روط  هب  دریگ !؟ یم  رارق  مومع  شیریذـپ  دروم  موـسر  بادآ و  اـه و 
ات دننک  رارکتار  لمع  نآ  سپـس  دنیامن و  لمع  نآ  هب  نتفریذپ  زا  دعب  دـنریذپب و  ار  یتنـس  ای  نوناق  کی  مدرم  هکنیا  ات  دروآ  یم  دوجوب 
 ، يرکف فعـض  طلغ  موسر  بادآ و  یمومع  شریذـپ  رد  رثوم  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی   . دوش هعماج  یمومع  گنهرف  زج  مک  مک  هکنیا 

تروص هب  ینید  ياـهرواب   ، يداـقتعا رظن  زا  دنـشاب و  هشیدـنا  رکفت و  لـها  یمدرم  رگا  رگید  تراـبع  هب  تسا  هعماـج  يداـقتعا  یملع و 
یم اقلا  هعماج  نآ  نورد  ای  نوریب  زا  هک  طلغ  ياه  تنـس  مجاهت  لباقم  رداهنآ  يریذـپ  بیـسآ  اعطق " دـشاب  هدرک  خوسر  اهنآ  رد  قیمع 

یلیلد ره  هب  رگا  اما  دننک  یم  تمواقم  هکلب  دنریذپ  هب  ار  يا  هدش  اقلا  رکف  ره  لیلد  نودـب  دنتـسین  رـضاح  دـنک و  یم  ادـیپ  شهاک  دوش 
هن دوش و  یم  رتشیب  رتشیب و  نآ  یگنهرف  يریذپ  بیـسآ  دشاب  گنر  مک  ینید  ياهروابو  فیعـض  ناشرکفت  تردق  يا  هعماج  کی  مدرم 

نیاربانب  . دنزرو یمن  غیرد  یششوک  چیه  زا  نآ  شرتسگ  جیورت و  رد  دوخ  هکلب  دننک  یمن  تمواقم  طلغ  یگنهرف  تااقلا  لباقم  رد  اهنت 
عـسوو ناوت  هزادـنا  هب  هدز و  رمک  هب  تمه  نماد  دـیاب  مینک ،  ادـیپ  ییاهر  ریگ  اپ  تسد و  طلغ و  موسر  بادآ و  نیا  زا  میهاوخب  اـم  رگا 

نیا  . دوش یمن  راهب  لگ  کی  اـب  هکنیا  اـی  تسا  ادـص  یب  تسد  کـی  هک  مینکن  نیقلت  ناـمدوخ  هب  مینک و  عورـش  ار  یگنهرف  راـک  دوخ 
تروص هب  هکنیا  اـی  دـنناد و  یم  مدرم  ندوب  لـعفنم  رد  ار  ناـشدوخ  ییوج  دوس  هک  تسا  یناـسک  ناـمه  تاـنیقلت  عـقاو  رد  زین  بلاـطم 

يرآ  . دـنرب یم  ار  دوس  نیرتشیب  موسر  بادآ و  هنوگنیا  شرتسگ  زا  هک  دـنزیر  یم  یناسک  يایـسآ  هب  بآ  تااقلا  هنوگنیا  اـب  هناـهاگآان 
گنهرف کی  هب  لیدبت  یتدم  زا  دعب  يریذپان  یگتـسخ  راکتـشپ و  اب  اما  هدـش  عورـش  يدودـعم  دارفا  ابزاغآ  رد  یگنهرف  ياهتکرح  همه 

يا هیعالطا  ای  تحیـصن  ای  هیـصوت  کی  اب  میـشاب  رظتنم  دیابن  نیاربانب  تسا .  هداد  رییغت  ار  یتلم  هعماج و  کی  تشونرـس  هک  هدش  ریگارف 
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هک میراودیما  دراد و  لمعاب  ماوت  یگنهرف  راک  هب  زاین  هکلب  دوش  هدـیچرب  لیطعت و  همه  ریگ  اپ  تسد و  موسرو  بادآ  طلغ و  ياه  تنس 
دننکب یساسا  رکف  لاغتـشا ،  جاودزا و  هنیمز  رد  ناناوج  تالکـشم  لح  يارب  هدوهیبروما  هب  نتخادرپ  ياجب  ام  هعماج  یگنهرف  نایدصتم 
ناتدوخ هدنیآ  رـسمه  جاودزا و  دروم  رد  هچنآاما   . دنیامن مهارف  ار  طلغ  موسر  بادآ و  شهاک  لقادح  ای  فذح  هنیمز  یگنهرف  راک  ابو 

وارآ هب  دـنراد و  باـختنا  قح  هداوناـخ  اـضعا  هک  دـینک  یم  یگدـنز  يا  هداوناـخ  رد  امـش  هکنیازا  مرتحم :  يوجـشناد   . دـیدومرف حرطم 
دوخ و هداوناخ  يارب  یبوخ  رتخد  دیراد  تسود  امـش  هکنیا  زا  تسا و  يدنـسرخ  سب  ياج  دنهد  یم  تیمها  رگیدکی  قیالـس  تارظن و 

يارب هتکن  دنچ  هب  هجوت  اما  دیشاب  دیا  هدومرف  دوخ  هک  هنوگنامه  هک  میراودیما  مییوگ و  یم  نیرفآ  امش  هبدیشاب  ناتدنیآ  رسمه  هداوناخ 
فطاوع و هفایق و  يدادعتـسا ،  يراتفر ،  يرکف ،  نوگانوگ  تاهجزا  اهناسنا  - 1 تسا :  يرورض  رایسب  امش  هدنیآ  لاح و  يریگ  میمصت 

امش لثم  اهنآ  تاساسحا  فطاوعو و  دننک  رکف  امش  لثم  همه  هک  دیشاب  هتشادن  راظتنا  هاگچیه  امش  اذل  دنتـسه  توافتم  مه  اب  تاساسحا 
نیا نتفرگ  رظن  رد  اب  امـش  نیاربانب   . دنراد ار  نارگید  اب  قابطنا  يراگزاس و  تردق  دنراد  هک  ییاهتوافت  همه  دوجو  اب  اهناسنا  هتبلا   . دشاب

تروشم و قیقحت ،  ساسا  رب  ینعی  دـییامن  هبار  تقد  لامک  ناتدـنیآ  رـسمه  باختنا  رد  - 2 نک .  باختنا  ار  دوخ  هدـنیآ  رـسمه  اهتوافت 
اذـلدینک هعلاطم  رتشیب  رـسمه  باـختنا  هنیمز  رد  تسا  رتهب  - 3  . دینک مادـقا  ردام  ردـپ و  دـننامزوسلد  برجم و  دارفا  براجت  زا  هدافتـسا 

لقادح هک  مییامن  یم  هیصوت  مینک و  یم  یفرعم  ار  يرهاظمربکا  یلع  ياقآ  رسمه  باختنا  باتک  ینیما و  ياقآ  زا  رـسمه  باختنا  باتک 
هکلب دیشاب  هتشاد  نظ  وس  هن  دیشاب و  نیب  شوخ  یلیخ  هن  دمآ  امش  يارب  يراگتـساوخ  رگا  - 4  . دییامرفب هعلاطمار  باتک  ود  نیا  زا  یکی 

دیهد و رارق   ... وا و ناتسود  وا ، هداوناخ  هژیوب  رـسپ  نآ  تیعـضو  زا  یهاگآرب  ار  ناتدوخ  باختنا  ساسا  دمآ  هتکن 2  رد  هک  يروطنامه 
طاقن مه  فعض و  طاقن  مه  اهناسنا  همه  هرخالابدینکن  رکف  یلآ  هدیا  یلیخ  رسمه  باختنا  رد  - 5  . دینک باختنا  تروشم  قیقحتزا و  دعب 

هب یـسکرگا  دـینک  یعـس  نیارباـنب  دـشاب  فلتخم  تاـهج  زا  وا  ياـتمه  وفک و  دـیاب  یـسک  ره  رـسمه  تسا  مهم  هک  هچنآ  دـنراد  توـق 
رد رگا  هن ،  ای  دنتـسه  کیدزن  امـش  هب  یعامتجا  یگنهرف و   ، يداقتعا یقالخا ،  یگداوناخ ،  رظن  زا  اـیآ  دـینیبب  دـمآ  امـش  يراگتـساوخ 
دنک یم  راتفر  یکیناب  امش  اب  ایآ  امش  هدنیآ  رسمه  هک  نیا  رد  - 6  . دیریگب میمصت  هاگنآ  دیدوب  مه  هب  کیدزنای  حطس و  مه  قوف  تاهج 
اهنآ یگداوناخ  تیعـضو   . دراد وا  دروخزاب  رد  هدـننک  نییعت  شقنامـش  دوخ  راتفر  هلمج  زا  دراد و  ینوگاـنوگ  لـماوع  هب  یگتـسب  هن  اـی 

و  . دییامن باختنا  دینک و  لکوتدنوادخ  هب  قیقحت  زا  دعب  دـییامنب و  يرتشیب  قیقحت  ناشیا  یگداوناخ  قالخا  هرابرداذـل  تسا  مهم  یلیخ 
.; دیشابن هلیسم  نیا  نارگن 

؟  تسین هزاغم  کی  يالاک  رتخد و  کی  نیب  یقرف  چیه  جاودزا ،  رد  هک  تسا  تسرد  ایآ 

شسرپ

؟  تسین هزاغم  کی  يالاک  رتخد و  کی  نیب  یقرف  چیه  جاودزا ،  رد  هک  تسا  تسرد  ایآ 

خساپ

؛ دـننک یم  هضرع  الاک  ناونع  هب  ار  دوخ  نارتخد  یخرب  ای  دوش و  یم  راتفر  الاک  کیدـننامه  نارتخد  اب  دراوم  یخرب  رد  هنافـساتم  هچرگ 
یلو درادن ؛ دوخ  زا  يرایتخا  چیه  الاک  هک  ارچ   . دراد دوجو  رتخد  کی  اه و  هزاغم  يالاک  نیب  يرایسب  توافت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 

يالاک کی  ناونع  هب  هن  دهاوخ  یم  یگدـنزرد  هارمه  کیرـش و  ناونع  هب  ار  رتخد  راگتـساوخ ، ایناث " تسا .  راتخم  در  ای  لوبق  رد  رتخد 
کی یناسنا  شزرا  هک  ارچ  تسا ؛  هدش  بکترم  ار  یقالخا  فالخ  نیرتالاب  دنک ، هاگن  يرتخد  هبالاک  مشچ  هب  یسک  رگا  هتبلا  یفرصم . 

یب ـالاک  کـی  دـح  رد  ار  دوخ  دـیامن ، هضرع  ـالاک  ناونع  هب  ار  دوخ  يرتخدرگا  نینچ  مه  تسا .  هدروآ  نییاـپ  ییـالاک  دـح  رد  ار  درف 
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ای دنتـسین و  لیاق  یناش  نارتخد  يارب  هک  اـه  گـنهرفزا  یخرب  رد  هژیو  هب  میقفاوم ؛  امـش  تاداـقتنا  زا  یـشخب  اـب  اـم  تسا .  هدرکرادـقم 
هب تیعـضو  ایند  طاقن  رثکارد  ابیرقت " تسا و  یعیبط  يدـنور  رتخد  زا  يراگتـساوخ  دـنور  یلو   . دـنراذگ یمن  یقاب  نانآ  يارب  يراـیتخا 

هاگدیددیاب دسر  یم  رظن  هب   . دنک يراگتـساوخ  وا  زا  تقیقح  رد  دـشاب و  یـسک  ناهاوخدـناوت  یم  زین  رتخد  هچرگ  تسا ؛  لاونم  نیمه 
ار وا  امـش  مه  هک  یبساـنم  راگتـساوخ  هللااـش  نا   . دـینک دروخربرت  هناـنیبشوخ  دـیهد و  رییغت  نآ  تامدـقم  یگدـنز و  هب  تبـسن  ار  دوـخ 

يراکمه یعاسم و  کی  زین  یگدنز  هک  تفای  دیهاوخرد  ملاس ،  یگدنز  لیکـشت  اب  دش و  دهاوخ  ادیپ  ناتیارب  ار ، امـشزین  وا  دیدنـسپب و 
.; دیوشن لفاغ  اهزامن  ندناوخ  زا  سپ  هژیو  هب  دنوادخ  هاگرد  هب  اعد  زا  لدابت .  شورف و  دیرخ و  هن  تسا ؛ 

؟  تسا یحطس  هچ  رد  رگید ، عماوج  هب  تبسن  ناریا  مدرم  یگنهرف  تیعضو 

شسرپ

؟  تسا یحطس  هچ  رد  رگید ، عماوج  هب  تبسن  ناریا  مدرم  یگنهرف  تیعضو 

خساپ

یثحابم دنمزاین  هکدرب  یم  جنر  يا  هدیدع  تالکشم  زا  دراد ، هک  يا  هوقلاب  ياه  تیلباق  اه و  تیفرظ  مغر  یلع  مالـسا ،  ناهج  هنافـساتم 
 . فلا میزادرپ :  یم  اه  نآ  نیرت  مهم  هب  یتخانـش  هعماج  هاگدـید  زا  ، رـصتخم تروص  هب  اج  نیا  رد  ام  هک  دـشاب  یم  ینـالوط  هدرتسگ و 

جاور و یمالـسا و  لیـصا  گنهرف  زا  يرود  لیلد  هب  هک  درب ، ماـن  نآ  زا  لکـشم  نیرت  مهم  ناونع  هب  ناوتب  دـیاش  هک  یگنهرف  تالکـشم 
رود ببـس  هدمآدوجو و  هب   ... یمالـسا و گنهرف  يدوبان  يارب  هناگیب  دساف  ياه  گنهرف  موجهو  نید  رد  اه  تعدب  تافارخ و  شرتسگ 
ياه تیلم  نایم  هقرفت  دوجو  لیبق  زا  یتینما ،  یسایس و  تالکشم  ب .  تسا .  هدش  هعسوت  ییافوکـش و  دشر و  زا  یمالـسا  عماوج  ندنام 

ياهروشک یماظن  مجاهت  یمالـسا ،  ياهروشک  رثکارد  یمدرم  ینید و  تیعورـشم  دقاف  هدناشن و  تسد  ياه  تموکح  دوجو  ناملـسم ، 
یمالسا ياهروشکو  اه  هلیبق  نایم  یلخاد  ياه  گنج  یمالـسا ،  ياه  نیمزرـس  لخاد  رد  برغ  یماظن  ياه  هاگیاپ  دوجو  ناملـسم ،  ریغ 
یمالـسا ياهروشک  يونعم  يدام و  تاناکما  ییاناوت و  نتفر  ردـه  فیعـضت و  هب  رجنم  یگمه  هک   ... یبهذـم و دـیاقع  یعیبط ،  عبانم  رب 
تالکشم ج .  تسا .  هدرک  میکحت  یمالسا  ياه  نیمزرسرب  ار  هناگیب  ياهروشک  يداصتقا  یماظن و  یسایس ،  یگنهرف ،  هطلس ي  هدش و 

بسانم و حیحـص و  يزیر  همانرب  مدع  لیلد  هب  یلو  دراد ، رایتخا  رد  ار  یمیظع  یناسنا  يورین  مالـسا  ناهج  هک  نیا  مغر  یلع  یعامتجا : 
عبنم نیا  هعماج ،  دربشیپ  يارب  دـمآراک  صـصختم و  ياهورین  تیبرت  دـشر و  دارفا و  نیا  یـساسا  ياهزاین  عفر  رد  تاناکما  ندوبن  یفاک 

هجیتن ي رد  تسا و  هدمآ  رد  یمالسا  عماوج  تادقتعم  زا  یکی  تروص  هب  دشاب ، هتشاد  یناوارف  تبثم  ياه  ییاراک  دناوت  یم  هک  یناسنا 
و یتیوه ،  یب  ینما ،  ان  لیبق  زا  ار  يا  هدیدع  تالکشم   ... هافر و نکسم ،  لاغتشا ،  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  رد  اه  تموکح  تیقفوم  مدع 

 . ; تسا هدومن  مهارف  برغ  دساف  ياه  گنهرف  شریذپ  يارب  ار  هنیمز  هدروآ و  دوجو  هب   ... يرادادساف و ماظن  سفن  هب  دامتعا  مدع 

؟ دراد ینید  هشیر  زورون  دیع  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ینید  هشیر  زورون  دیع  ایآ 
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خساپ

رفعج ماما  ترضح  هب  بوسنم  یتیاور  رد  لاثم ، ناونع  هب  تسا . دوهشم  زورون  دیع  زا  مالسلا )) مهیلع  )) ناماما لیلجت  تایاور ، یخرب  رد 
دننک و تدابع  ار  وا  تسا  هتفرگ  نامیپ  ناگدنب  زا  راگدرورپ  هک  تسا  يزور  زورون ، : » دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  مالسلا )) هیلع  )) قداص
هدرک و عولط  نآ  رد  دیـشروخ  هک  تسا  يزور  زورون ، دنروآ . نامیا  مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما شناگداتـسرف و  هب  دنزرون و  كرـش  ودب 
رد ( 1 .«) تسام نایعیش  ام و  ياهزور  زا  زورون  اریز  مییاهیتخـس ; نتفر  نایم  زا  راظتنا  رد  زور  نآ  رد  ام  هک  نیا  رگم  تسین  يزورون  چیه 

دیزاس و رّطعم  ار  دوخ  دیشوپب ، هزیکاپ  سابل  دینک ، لسغ  دسر ، یم  ارف  زورون  نوچ  : » تسا دراو  مالسلا )) هیلع  )) موصعم زا  رگید  یتیاور 
رد هک  مالـسلا )) هیلع  )) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  بوسنم  تسا  رگید  یتیاور  تاـیاور ، نیا  ربارب  رد  دـیریگ ». هزور  زور ، نآ  رد 
یم دـیوگ ، تّینهت  کیربت و  نارگید  هب  دنیـشنب و  ییاج  رد  زورون  دـیع  ماـگنه  ترـضح  هک  نیا  رب  یـساّبع ) ) روصنم تساوخرد  خـساپ 

، تیاور نیا  رکذ  زا  سپ  یسلجم  موحرم  ( 3 .«) متفاین زورون [ [ زور نیا  زا  يربخ  هلآو [) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  [ مّدَج رابخا  رد  : » دیامرف
یم مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح  هک  مینک  شومارف  دیابن  لاح ، ره  هب  مینک ». هّیقت  رب  لمح  ار  ربخ  نیا  میناوتب  تسا  نکمم  : » دـیوگ یم 

.13871 صص 346 -  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو   - 2(2 . ) 92 صص 1 -  ج 59 ، راونالاراحب ،  - 1 رد ـــــــــــــــــــــ  هک  يزور  ره  : » دـیامرف
لوغشم ییاهراک  هب  زورون  دیع  رد  دیاب  سپ  ( 1 .«) تسا دیع  دوشن ، ادخ  ینامرفان  نآ ، 1410 ـ ـ . 100 صص 2 -  ج 59 ، راونالاراحب ،  - 3
لوقعمان تسردان و  ياهتّنـس  هب  نداهن  جرا  یفارخ و  ياهراک  ماجنا  زا  دزاس و  دونـشخ  ام  زا  ار  وا  دنک و  کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هک  میوش 

یشورف رخف  ییارگ و  لّمحت  هن  ندرک -  نت  رب  ون  سابل  زین  هناخ و  تفاظن  یکاپ و  نآرق و  تئارق  دنوادخ و  تدابع  مینک . يرادنتـشیوخ 
زور ینومیمان  هب  داقتعا  یلو  تسا . دنمـشزرا  هدیدنـسپ و  رایـسب  نتفر ، ناشیوخ  ناتـسود و  رادید  هب  نتـشاد و  هزور  نینچمه  و  ندرک - 

موکحم و درادن ، یعرش  ینالقع و  ّتلع  نوچ  يروس ، هبنشراهچ  مسارم  يرازگرب  نیس و  تفه  هرفـس  ندوب  بجاو  نیدرورف و  مهدزیس 
1411ـ ـ . ص 73 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا دورطم 

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  ایآ 

شسرپ

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  ایآ 

خساپ

زا ناگتـسب  ناشیوخ و  اه و  هداوناخ  و  دنهد ، یم  ماجنا  زورون  دیع  رد  مدرم  هک  نادنمتـسم  زا  يریگتـسد  محر و  هلـص  دـیدزاب و  دـید و 
هک یماگنه  تسا ; راهب  زاـغآ  نیدرورف ، نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . هتـسیاش  رایـسب  يراـک  مالـسا  رظن  زا  دـنوش ، یم  ربخ  اـب  رگیدـکی  لاـح 
هک تسا  يا  هزیگنا  نیا  دننک . یم  زاغآ  ار  شیوخ  یگدـنلاب  دـشر و  دـنوش و  یم  مّرخ  زبس و  ناتخرد  ددرگ و  یم  هدـنز  هرابود  تعیبط 

تسا زیگنارب  فّسأت  یلو  دنشوکی . شیوخ  يونعم  يّدام و  داعبا  مامت  رد  یگدنلاب  ییافوکش و  يارب  دنوش و  هارمه  تعیبط  اب  زین  اهناسنا 
شیوخ رمع  دزاسن و  هابت  ار  شیوخ  يورین  هک  دـهد  یم  رادـشه  ار  ناسنا  تعیبط  هک  اهزور ، نیا  رد  یناـم ، روشک  مدرم  زا  یهورگ  هک 
1759ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنیالآ یم  ار  شیوخ  حور  تشز ، ياهراک  اب  دنزادرپ و  یم  يراب  دنب و  یب  هب  دربن ، نایم  زا  ار 

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 
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شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 

خساپ

دندنسپ و یم  ار  نآ  یخرب  هک  یّلم  تسا  یتّنس  هکلب  درادن ، ینوناق  یعرش و  یلقع و  ّتلع  نیس ، تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 
1760ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  لمع  نادب 

؟ تسا نومیمان  هدزیس  ددع  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  مدرم  یخرب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نومیمان  هدزیس  ددع  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  مدرم  یخرب  ارچ 

خساپ

هب هک  نیا  يارب  نانآ  هک  مینیب  یم  هاگ  یّتح  تسا . ادخ  تردـق  ناشنامیا  زا  رتفرژ  هدزیـس  ددـع  ینومیمان  هب  مدرم  یخرب  نامیا  هنافّـسأتم 
هب تسا . راگزاسان  عرش  لقع و  اب  هک  ییاهراک  دنهد ; یم  ماجنا  تشز  ییاهراک  دنزیرگب ، هدزیس  ددع  ینومیمان  زا  شیوخ  لطاب  نامگ 

نایاونیب و زا  يریگتـسد  محر و  هلـص  هقدص و  شیاین و  اعد و  ادخ و  هب  لّکوت  نآ ، زا  نتخیرگ  هار  دـشاب ، سحن  هدزیـس  ددـع  هک  ضرف 
بجر مهدزیس  زور  رد  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  تداعس  اب  تدالو  رادنپ ، نیا  یتسردان  ياه  هناشن  نیرتهب  زا  یکی  تسا . ناتـسدیهت 

1761ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسین شیب  يا  هفارخ  هدیقع ، نیا  سپ ، تسا .

؟ تسا یماگنه  هچ  سحن  دعس و  ماگنه 

شسرپ

؟ تسا یماگنه  هچ  سحن  دعس و  ماگنه 

خساپ

هدـش هدرمـش  سحن  ثیداحا  یخرب  رد  اهنامز  یخرب  رگا  دـشاب . ریذـپان  رییغت  هک  درادـن  تسوُُحن  يا  هنوگ  هب  یماـگنه  چـیه  مالـسا  رد 
ناسنا تسیاـشان  لاـمعا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  تسین . راـک  رد  یتسوُُحن  اـعد ، هقدـص و  اـب  هک  تسا  هدـمآ  زین  رگید  یتاـیاور  رد  تسا ،

1762ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش یم  ماّیا  ینومیم  بجوم  هتسیاش  لامعا  ینومیمان و  بجوم 

؟ تسا رئاعش  میظعت  یعون  مالسلا )) مهیلع  )) همئا تداهش  ای  تدالو  ماّیا  رد  یلیطعت  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا رئاعش  میظعت  یعون  مالسلا )) مهیلع  )) همئا تداهش  ای  تدالو  ماّیا  رد  یلیطعت  ایآ 

خساپ

مارتحا و ناونع  هب  ار  یمـسارم  هعیـش  مه  نانآ  ّدلوت  هکلب  مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما مامت  تداهـش  درگلاس  عقوم  رد  دـیاب  هک  تسین  یکش 
زا عون  نیا  ام  ناماما  زا  يرایـسب  دروم  رد  هک  دیآ  یم  رامـش  هب  تشادگرزب  مارتحا و  یعون  لیطعت  هچرگ  دنک  رازگرب  نانآ  تشادگرزب 

دننام دوش  حرط ، ییاه  همانرب  هک  تسا  نیا  هفیظو  نکل  دراد و  دوجو  اهرهش  يرایسب  رد  یمسر  ریغ  هچ  یمـسر و  تروص  هب  هچ  مارتحا 
نآ هرابرد  يرتشیب  تخانـش  ناـنآ  ییاهیراکادـف  بئاـصم و  یگدـنز و  حرـش  يروآداـی  ینارنخـس و  اـب  دوش و  لیکـشت  یـسلاجم  هکنیا 

9ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) ددرگ مهارف  مالسلا )) مهیلع  )) ناماما

؟ دوش يرگید  روما  فرص  مسارم  ریاس  ای  اهنشج  تاغیلبت ، هجدوب  تسین  رتهب  ایآ 

شسرپ

؟ دوش يرگید  روما  فرص  مسارم  ریاس  ای  اهنشج  تاغیلبت ، هجدوب  تسین  رتهب  ایآ 

خساپ

ماما هدومرف  هب  هک  میدقتعم  ام  رگا  تسا ، يا  هعیش  رب  هکلب  ناملـسم و  ره  فئاظو  نیرت  مهم  زا  ینید  رئاعـش  میظعت  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 
هیلع هللا  یلص  )) ربمایپ نادناخ  نانمشد  هک  میناد  یم  رگا  و  تسا » هتشاد  هگن  هدنز  ار  مالسا  هک  تسا  رفص  مرحم و  (( » هللا همحر  )) ینیمخ

ببـس شنارای ، تیب و  لها  تداهـش  يراکادف و  اب  مالـسلا )) هیلع  )) نیـسح ماما  اّما  دننک ، دوبان  ساسا  زا  ار  مالـسا  دنتـشاد  یعـس  (( هلآو
رد اروشاع  نتـشاد  یمارگ  نتـشاد و  هگن  هدنز  هک  میریذپب  دیاب  دـش ; مالـسا  تعیرـش  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوسر  نید  يایحا 

تخادـنا میهاوخ  ریـسم  نیا  رد  ار  دوخ  هشیدـنا  شالت و  روما ، نیا  اب  تفلاخم  ياج  هب  هاگ  نآ  تسا ، نآرق  بتکم  مالـسا و  يایحا  عقاو 
يوگتفگ ثحب و  ياج  تخادرپ ، یبهذم  رئاعـش  میرکت  میظعت و  هب  دیاب  هنوگچ  هک  نیا  يرآ ، مییازفیب . نآ  يدـمآ  راک  هوکـش و  رب  هک 

هک يا  هویش  دشاب ، هوکشاب  رایسب  يا  هویش  هب  دیاب  اهنشج  اهّدلوت و  رد  هچ  اه و  تداهش  رد  هچ  مسارم  نیا  لصا  ًامّلسم  یلو  دراد ; رایسب 
هک یمالسا  ات  دراد . هگن  هدنیوپ  هدنز و  وحن  نیرتهب  هب  مالسلا )) هیلع  )) ۀّجح ترضح  مایق  ات  نانچمه  ار  نرق  هدراهچ  ياهدای  تارطاخ و 

ریاعش تایح  هب  نید  تایح  هک  دوش ; لقتنم  دعب  ياهلـسن  هب  تسا  هدیـسر  ام  هب  (( مالـسلا مهیلع  )) همئا ّدلوت  نشج  ای  اهیرادازع و  نیمه  اب 
10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا یهلا 

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  ود  نیا  ایآ  میئوگ . یم  تّیلست  کیربت و  تداهش ، ياه  هیعالطا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  ود  نیا  ایآ  میئوگ . یم  ّتیلست  کیربت و  تداهش ، ياه  هیعالطا  رد  ارچ 

خساپ
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دنزرف يارب  اّما  تسا  مّلعم  دوخ  درگاش  يارب  صخـش  کی  الثم  دوش  نایب  ریـسفت و  روج  دنچ  فلتخم  تاهج  زا  دـناوت  یم  عوضوم  کی 
تسا و تداهـش  ندرم  عون  نیرتهب  هک  اجنآ  زا  سپ  تسا  رفن  کی  دراوم  نیا  همه  رد  هکنیا  اب  تسا . رفاسم  هدننار  کی  يارب  ردپ و  دوخ 
اب يورین  کی  ندش  مک  تّما ، نیب  زا  زیزع  کی  نمؤم و  کی  نادقف  هک  اجنآ  زا  تفگ و  کیربت  ناوت  یم  دوش  یم  بوسحم  قیفوت  کی 

دوش یم  داجیا  مالـسا  رد  يا  هنخر  دریمب  يدنمـشناد  یتقو  هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  تفگ . ّتیلـست  ناوت  یم  تسوا  زا  نارجه  شزرا و 
7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دناد ( . یم  راختفا  ار  قح  هار  رد  گرم  صخش  نآ  دوخ  هکنآ  لاح  دنک و  یمن  رپ  ار  نآ  يزیچ  هک 

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  ایآ 

شسرپ

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  ایآ 

خساپ

زا ناگتـسب  ناشیوخ و  اه و  هداوناخ  و  دنهد ، یم  ماجنا  زورون  دیع  رد  مدرم  هک  نادنمتـسم  زا  يریگتـسد  محر و  هلـص  دـیدزاب و  دـید و 
هک یماگنه  تسا ; راهب  زاـغآ  نیدرورف ، نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . هتـسیاش  رایـسب  يراـک  مالـسا  رظن  زا  دـنوش ، یم  ربخ  اـب  رگیدـکی  لاـح 
هک تسا  يا  هزیگنا  نیا  دننک . یم  زاغآ  ار  شیوخ  یگدـنلاب  دـشر و  دـنوش و  یم  مّرخ  زبس و  ناتخرد  ددرگ و  یم  هدـنز  هرابود  تعیبط 

تسا زیگنارب  فّسأت  یلو  دنشوکب . شیوخ  يونعم  يّدام و  داعبا  مامت  رد  یگدنلاب  ییافوکـش و  يارب  دنوش و  هارمه  تعیبط  اب  زین  اهناسنا 
شیوخ رمع  دزاسن و  هابت  ار  شیوخ  يورین  هک  دـهد  یم  رادـشه  ار  ناسنا  تعیبط  هک  اهزور ، نیا  رد  یناـم ، روشک  مدرم  زا  یهورگ  هک 

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنیالآ یم  ار  شیوخ  حور  تشز ، ياهراک  اب  دنزادرپ و  یم  يراب  دنب و  یب  هب  دربن ، نایم  زا  ار 

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 

خساپ

دندنسپ و یم  ار  نآ  یخرب  هک  یّلم  تسا  یتّنس  هکلب  درادن ، ینوناق  یعرش و  یلقع و  ّتلع  نیس ، تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 
3ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  لمع  نادب 

؟ تسا نومیمان  هدزیس  ددع  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  مدرم  یخرب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نومیمان  هدزیس  ددع  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  مدرم  یخرب  ارچ 
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خساپ

هب هک  نیا  يارب  نانآ  هک  مینیب  یم  هاگ  یّتح  تسا . ادخ  تردق  ناشنامیا  زا  رت  فرژ  هدزیس  ددع  ینومیمان  هب  مدرم  یخرب  نامیا  هنافّسأتم 
هب تسا . راگزاسان  عرش  لقع و  اب  هک  ییاهراک  دنهد ; یم  ماجنا  تشز  ییاهراک  دنزیرگب ، هدزیس  ددع  ینومیمان  زا  شیوخ  لطاب  نامگ 

نایاونیب و زا  يریگتـسد  محر و  هلـص  هقدص و  شیاین و  اعد و  ادخ و  هب  لّکوت  نآ ، زا  نتخیرگ  هار  دـشاب ، سحن  هدزیـس  ددـع  هک  ضرف 
بجر مهدزیس  زور  رد  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  تداعس  اب  تدالو  رادنپ ، نیا  یتسردان  ياه  هناشن  نیرتهب  زا  یکی  تسا . ناتـسدیهت 

4ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسین شیب  يا  هفارخ  هدیقع ، نیا  سپ ، تسا .

؟ دراد ینید  هشیر  زورون  دیع  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ینید  هشیر  زورون  دیع  ایآ 

خساپ

رفعج ماما  ترضح  هب  بوسنم  یتیاور  رد  لاثم ، ناونع  هب  تسا . دوهشم  زورون  دیع  زا  مالسلا )) مهیلع  )) ناماما لیلجت  تایاور ، یخرب  رد 
دننک و تدابع  ار  وا  تسا  هتفرگ  نامیپ  ناگدنب  زا  راگدرورپ  هک  تسا  يزور  زورون ، : » دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  مالسلا )) هیلع  )) قداص
هدرک و عولط  نآ  رد  دیـشروخ  هک  تسا  يزور  زورون ، دنروآ . نامیا  مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما شناگداتـسرف و  هب  دنزرون و  كرـش  ودب 
رد ( 1 .«) تسام نایعیش  ام و  ياهزور  زا  زورون  اریز  مییاهیتخـس ; نتفر  نایم  زا  راظتنا  رد  زور  نآ  رد  ام  هک  نیا  رگم  تسین  يزورون  چیه 

دیزاس و رّطعم  ار  دوخ  دیشوپب ، هزیکاپ  سابل  دینک ، لسغ  دسر ، یم  ارف  زورون  نوچ  : » تسا دراو  مالسلا )) هیلع  )) موصعم زا  رگید  یتیاور 
رد هک  مالـسلا )) هیلع  )) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  بوسنم  تسا  رگید  یتیاور  تاـیاور ، نیا  ربارب  رد  دـیریگ ». هزور  زور ، نآ  رد 
یم دـیوگ ، تّینهت  کیربت و  نارگید  هب  دنیـشنب و  ییاج  رد  زورون  دـیع  ماـگنه  ترـضح  هک  نیا  رب  یـساّبع ) ) روصنم تساوخرد  خـساپ 

، تیاور نیا  رکذ  زا  سپ  یسلجم  موحرم  ( 3 .«) متفاین زورون [ [ زور نیا  زا  يربخ  هلآو [) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  [ مّدَج رابخا  رد  : » دیامرف
یم مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح  هک  مینک  شومارف  دیابن  لاح ، ره  هب  مینک ». هّیقت  رب  لمح  ار  ربخ  نیا  میناوتب  تسا  نکمم  : » دـیوگ یم 
ادخ هب  ار  ام  هک  میوش  لوغـشم  ییاهراک  هب  زورون  دیع  رد  دیاب  سپ  ( 4 .«) تسا دیع  دوشن ، ادخ  ینامرفان  نآ ، رد  هک  يزور  ره  : » دـیامرف

 - صص 1 ج 59 ، راونالاراحب ،  - 1 هب ـــــــــــــــــــــ  نداهن  جرا  یفارخ و  ياهراک  ماجنا  زا  دزاس و  دونـشخ  ام  زا  ار  وا  دنک و  کیدزن 
یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   - 4 . 100 صص 2 -  ج 59 ، راونـالاراحب ،  - 3 . 13871 صص 346 -  ج 7 ، هعیـشلا ، لـئاسو   - 2(2 . ) 92
هناخ تفاظن  یکاپ و  نآرق و  تئارق  دنوادخ و  تدابع  مینک . يراد  نتشیوخ  لوقعمان  تسردان و  ياهتّنـس  22 ـ ـ . ص 73 ج 20 ، دیدحلا ،

، نتفر ناشیوخ  ناتـسود و  رادـید  هب  نتـشاد و  هزور  نینچمه  و  ندرک -  یـشورف  رخف  ییارگ و  لّـمحت  هن  ندرک -  نت  رب  ون  ساـبل  زین  و 
مسارم يرازگرب  نیس و  تفه  هرفـس  ندوب  بجاو  نیدرورف و  مهدزیـس  زور  ینومیمان  هب  داقتعا  یلو  تسا . دنمـشزرا  هدیدنـسپ و  رایـسب 

23ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا دورطم  موکحم و  درادن ، یعرش  ینالقع و  ّتلع  نوچ  يروس ، هبنشراهچ 

؟ دراد ینید  هشیر  زورون  دیع  ایآ 

شسرپ
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؟ دراد ینید  هشیر  زورون  دیع  ایآ 

خساپ

رفعج ماما  ترضح  هب  بوسنم  یتیاور  رد  لاثم ، ناونع  هب  تسا . دوهشم  زورون  دیع  زا  مالسلا )) مهیلع  )) ناماما لیلجت  تایاور ، یخرب  رد 
دننک و تدابع  ار  وا  تسا  هتفرگ  نامیپ  ناگدنب  زا  راگدرورپ  هک  تسا  يزور  زورون ، : » دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  مالسلا )) هیلع  )) قداص
هدرک و عولط  نآ  رد  دیـشروخ  هک  تسا  يزور  زورون ، دنروآ . نامیا  مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما شناگداتـسرف و  هب  دنزرون و  كرـش  ودب 
رد ( 1 .«) تسام نایعیش  ام و  ياهزور  زا  زورون  اریز  مییاهیتخـس ; نتفر  نایم  زا  راظتنا  رد  زور  نآ  رد  ام  هک  نیا  رگم  تسین  يزورون  چیه 

دیزاس و رّطعم  ار  دوخ  دیشوپب ، هزیکاپ  سابل  دینک ، لسغ  دسر ، یم  ارف  زورون  نوچ  : » تسا دراو  مالسلا )) هیلع  )) موصعم زا  رگید  یتیاور 
رد هک  مالـسلا )) هیلع  )) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  بوسنم  تسا  رگید  یتیاور  تاـیاور ، نیا  ربارب  رد  دـیریگ ». هزور  زور ، نآ  رد 
یم دـیوگ ، تّینهت  کیربت و  نارگید  هب  دنیـشنب و  ییاج  رد  زورون  دـیع  ماـگنه  ترـضح  هک  نیا  رب  یـساّبع ) ) روصنم تساوخرد  خـساپ 

، تیاور نیا  رکذ  زا  سپ  یسلجم  موحرم  ( 3 .«) متفاین زورون [ [ زور نیا  زا  يربخ  هلآو [) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  [ مّدَج رابخا  رد  : » دیامرف
یم مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح  هک  مینک  شومارف  دیابن  لاح ، ره  هب  مینک ». هّیقت  رب  لمح  ار  ربخ  نیا  میناوتب  تسا  نکمم  : » دـیوگ یم 

.13871 صص 346 -  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو   - 2(2 . ) 92 صص 1 -  ج 59 ، راونالاراحب ،  - 1 رد ـــــــــــــــــــــ  هک  يزور  ره  : » دـیامرف
لوغشم ییاهراک  هب  زورون  دیع  رد  دیاب  سپ  ( 1 .«) تسا دیع  دوشن ، ادخ  ینامرفان  نآ ، 1410 ـ ـ . 100 صص 2 -  ج 59 ، راونالاراحب ،  - 3
لوقعمان تسردان و  ياهتّنـس  هب  نداهن  جرا  یفارخ و  ياهراک  ماجنا  زا  دزاس و  دونـشخ  ام  زا  ار  وا  دنک و  کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هک  میوش 

یشورف رخف  ییارگ و  لّمحت  هن  ندرک -  نت  رب  ون  سابل  زین  هناخ و  تفاظن  یکاپ و  نآرق و  تئارق  دنوادخ و  تدابع  مینک . يرادنتـشیوخ 
زور ینومیمان  هب  داقتعا  یلو  تسا . دنمـشزرا  هدیدنـسپ و  رایـسب  نتفر ، ناشیوخ  ناتـسود و  رادید  هب  نتـشاد و  هزور  نینچمه  و  ندرک - 

موکحم و درادن ، یعرش  ینالقع و  ّتلع  نوچ  يروس ، هبنشراهچ  مسارم  يرازگرب  نیس و  تفه  هرفـس  ندوب  بجاو  نیدرورف و  مهدزیس 
1411ـ ـ . ص 73 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا دورطم 

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  ایآ 

شسرپ

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  ایآ 

خساپ

زا ناگتـسب  ناشیوخ و  اه و  هداوناخ  و  دنهد ، یم  ماجنا  زورون  دیع  رد  مدرم  هک  نادنمتـسم  زا  يریگتـسد  محر و  هلـص  دـیدزاب و  دـید و 
هک یماگنه  تسا ; راهب  زاـغآ  نیدرورف ، نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . هتـسیاش  رایـسب  يراـک  مالـسا  رظن  زا  دـنوش ، یم  ربخ  اـب  رگیدـکی  لاـح 
هک تسا  يا  هزیگنا  نیا  دننک . یم  زاغآ  ار  شیوخ  یگدـنلاب  دـشر و  دـنوش و  یم  مّرخ  زبس و  ناتخرد  ددرگ و  یم  هدـنز  هرابود  تعیبط 

تسا زیگنارب  فّسأت  یلو  دنشوکی . شیوخ  يونعم  يّدام و  داعبا  مامت  رد  یگدنلاب  ییافوکش و  يارب  دنوش و  هارمه  تعیبط  اب  زین  اهناسنا 
شیوخ رمع  دزاسن و  هابت  ار  شیوخ  يورین  هک  دـهد  یم  رادـشه  ار  ناسنا  تعیبط  هک  اهزور ، نیا  رد  یناـم ، روشک  مدرم  زا  یهورگ  هک 
1759ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنیالآ یم  ار  شیوخ  حور  تشز ، ياهراک  اب  دنزادرپ و  یم  يراب  دنب و  یب  هب  دربن ، نایم  زا  ار 
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؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 

خساپ

دندنسپ و یم  ار  نآ  یخرب  هک  یّلم  تسا  یتّنس  هکلب  درادن ، ینوناق  یعرش و  یلقع و  ّتلع  نیس ، تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 
1760ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  لمع  نادب 

؟ تسیچ راک  نیا  لیلد  دنراذگب . نساحم )  ) شیر نایجیسب  نویناحور و  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ راک  نیا  لیلد  دنراذگب . نساحم )  ) شیر نایجیسب  نویناحور و  دیاب  ارچ 

خساپ

اریز دننک . بانتجا  نآ  ندیـشارت  زا  ناناملـسم  مامت  دـیاب  هکلب  تسین . نایجیـسب  نویناحور و  صوصخم  نآ  ندیـشارتن  نتـشاذگ و  شیر 
مارح ای  هتـسنادن و  زیاج  ار  شیر  ندیـشارت  دناهتـشاد ، یمالـسا  عبانم  رد  هراب  نیا  رد  هک  یتاقیقحت  رب  اـنب  هتـشذگ ، یلعف و  دـیلقت  عجارم 

هدرکن لاؤس  اهوراد  تایصوصخ  زا  وراد  نتفرگ  کشزپ و  هب  هعجارم  ماگنه  ام  هک  هنوگ  نامه  ص 74 ) ج 1 ، دیدج ، لئاسم  . ) دننادیم
، درادن يرگید  روظنم  ام ، دوبهب  هجلاعم و  زج  هک  مینادیم  میدقتعم و  یکشزپ  هتشر  رد  وا  صـصخت  ملع و  هب  اریز  میـسرپیم . رتمک  ای  و 
. میهد رارق  دوخ  راکفا  هحولرس  ار  تاروتسد  نآ  ربارب  رد  ندش  میلست  دّبعت و  میـشاب و  نینچ  دیاب  زین  یمالـسا  تاروتـسد  هب  لمع  ماگنه 
. دشاب صخشمان  مولعمان و  یعرش  تاروتسد  تلع  هک  تسین  نینچ  هدرک و  نایب  ار  اهیهن  رما و  زا  يرایـسب  تلع  مالـسا ، نیبم  نید  هتبلا ،

فلتخم ياهبورکیم  دوش ، هدیشارت  تروص  هاگره  - 1 زا : تسا  ترابع  هدش ، مولعم  شیر  ندیشارتن  يارب  نونک  ات  هک  لیالد  زا  یخرب 
هب شیر  ندیشارت  - 2 دننکیم . زاب  دوخ  تفرشیپ  يارب  یهار  زیر  ياهخاروس  نامه  هلیسو  هب  هتفرگ و  ياج  تروص  تسوپ  ياهذفنم  رد 

نیب زا  رب  هوالع  شیر ، ندیـشارت  رارکت  - 3 دوشیم . نآ  یگدرمژپ  یگتـسکش و  بجوم  تروص ، تسوپ  ررکم  یمئاد و  کـیرحت  تلع 
ندیشارت - 4 دـنکیم . هتفرگ  هایـس و  مکمک  ار  تروص  هک  دراذـگیم  یقاـب  دوـخ  زا  يرثا  هبترم  ره  رد  هرهچ ، ینـشور  ییاـبیز و  ندرب 

دیفم شیر  هرابرد  زین  لیذ  تاکن  هب  هجوت  روکذـم ، دراوم  زا  ریغ  هتبلا  دـنکیم . دیفـس  ار  تروص  ياـهوم  هدومن و  شوج  داـجیا  شیر ،
هزیکاپ و هک  يدرم  يارب  ًاصوصخم  دشابیم . درم  راقو  ثعاب  شیر ، - 2 تسا . درم  نز و  نیب  يرهاظ  تازایتما  زا  یکی  شیر ، - 1 تسا :

ياههفایق همه  نآ  اب  ناـگرزب  و  ع )  ) نیموصعم نوچ  - 4 دـهدیم . هولج  ابیز  ار  امن  تشز  رغال و  ياهتروص  شیر ، - 3 تسا . لامک  اب 
-1 زا : هدافتسا  اب  . ) تسا شناد  لقع و  هدیدنـسپ  ناگرزب ، نیا  زا  ندرک  يوریپ  سپ  دندرکیم ، ظفح  ار  يرهاظ  تنیز  نیا  ابیز  بلاج و 

.( نایراختفا داوج  دیس  فیلأت  نآرق ، زور و  مولع  - 2 قح ؛ هار  رد  هسسؤم  فیلأت  ماکحا ، هفسلف 

ندروآ نوریب  تروص و  رس و  حالصا  زا  زور  ای 40  تدم 21  هب  لیماف  دارفا  دوریم  ایند  زا  يدرف  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  مسر  ام  تنوکـس  لحم  رد 
. دییامرفب نایب  ار  یموسر  نینچ  نیا  یعرش  هجو  مراد  اعدتسا  دنیامنیم  يراددوخ  یکشم  نهاریپ 
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شسرپ

تروص و رس و  حالـصا  زا  زور  ای 40  تدـم 21  هب  لیماف  دارفا  دوریم  ایند  زا  يدرف  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  مسر  اـم  تنوکـس  لـحم  رد 
. دییامرفب نایب  ار  یموسر  نینچ  نیا  یعرش  هجو  مراد  اعدتسا  دنیامنیم  يراددوخ  یکشم  نهاریپ  ندروآ  نوریب 

خساپ

یگزیکاپ تفاظن و  اب  تسا  رتهب  تروص  رس و  حالـصا  مدع  دراد و  مارتحا  هبنج  رتشیب  هک  تسا  یفرع  یلحم و  تاموسر  ءزج  لئاسم  نیا 
مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  ًاصوصخم  ادـخ  ءایلوا  تبیـصم  رکذ  قافنا ، هحتاف )  ) نآرق تئارق  لـیبق  زا  یلئاـسم  هب  عرـش  رد  و  دـشاب . هارمه 

دیاب هدرم و  شرهوش  هک  ینز  هّدع  رد  و  تسا . هدش  دیکأت  تاکز و ... سمخ ، هزور ، زامن ، دننام  هدش  كرت  تیم  زا  هک  یتابجاو  ناربج 
تاـفو هدـع  رد  هک  ینز  : « دـنیامرفیم هر )  ) ماـما ترـضح  دـنک  يراددوـخ  ندرک  رهوـش  زا  زور  هاـم و 10  اـت 4  شرهوش  توف  زا  دـعب 

. دشابیم مارح  وا  رب  دوش  باسح  تنیز  هک  يرگید  ياهراک  نینچمه  دشکب و  همرس  دشوپب و  یگنر )  ) ناولا سابل  تسا  مارح  دشابیم ،
دـشوپب و گنراگنر  ياهسابل  تسا  مارح  دـشابیم ، تافو  هدـع  رد  هک  ینز  هلأسم 2518 ) هر ،)  ) ماما ترضح  لئاسملا  حیـضوت  هلاسر  )

هلأسم تجهب ، هللا  ۀـیآ  لئاسملا  حیـضوت  هلاـسر  . ) دـشابیم مارح  وارب  دوش  باـسح  تنیز  هک  يرگید  ياـهراک  نینچمه  دـشکب و  همرس 
. تسا هباشم  تافو  هدع  مایا  رد  نز  تنیز  تمرح  صوصخ  رد  دیلقت  عجارم  ریاس  تارظن  ( 1776

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  یسورع  رد  نآ  عون  همیلو و  رادقم 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  یسورع  رد  نآ  عون  همیلو و  رادقم 

خساپ

 - ینغ ریقف و  زا  معا  نانمؤم -  تسا  هتـسیاش  و  رتشیب . هن  دشاب  زور  ود  ای  کی  هک  تسا  بوخ  تسا و  بحتـسم  یـسورع  رد  نداد  همیلو 
فارسا و زا  تاعارم و  فراعتم  دح  تسا . فرع  هب  لوکوم  همیلو  عون  رادقم و  دشاب . هتشادن  صاصتخا  نارگناوت  هب  اهنت  دنوش و  توعد 

. دوش زیهرپ  ریذبت 

؟ تسیچ دنک ، تیاعر  دیاب  دوخ  یصخش  یگدنز  رد  یگنهرف  لوئسم  کی  هک  يروما  یتدیقع و  یسایس ، ثیح  زا  امش  رظن  زا 

شسرپ

؟ تسیچ دنک ، تیاعر  دیاب  دوخ  یصخش  یگدنز  رد  یگنهرف  لوئسم  کی  هک  يروما  یتدیقع و  یسایس ، ثیح  زا  امش  رظن  زا 

خساپ

دشاب يدیاقع  نامه  دیاب  شدیاقع  دروآیمن . دوجو  هب  هداوناخ  نوناک  هعماج و  رد  یصاخ  فیلاکت  ندوب ، هاگیاپ  کی  یگنهرف  لوؤسم 
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تالیکـشت کی  سأر  رد  یگنهرف  لوؤسم  کی  هک  اجنآ  زا  یلو  سب . دنک و  يوریپ  دوخ  ربهر  زا  دیاب  تسایـس  رد  دنراد و  نارگید  هک 
ءوس دوخ  ّتیعقوـم  ماـقم و  زا  - 1 هلمج : زا  دـیامن ؛ تیاـعر  ار  یتاـکن  دـیاب  یعاـمتجا  رظن  زا  دریگیم ، رارق  دودـحم ، ییزج و  دـنچ  ره 

رگنـس کی  رد  ار  دوخ  درامـشن و  نارگید  ریقحت  هلیـسو  ار  ندوب  هاـگیاپ  لوؤسم  اـی  ندوب و  یجیـسب  دـشورفن و  ربکت  دـنیامنن ، هدافتـسا 
يدح رد  دهد . ناشن  هقالع  رهم و  ناناوجون  ناناوج و  هب  ًاصوصخم  دیامن . دروخرب  عضاوت  مارتحا و  اب  مدرم  اب  هکلب  دنیبن . ریذپانتسکش 

ینید و دیاقع  هب  تبسن  - 2 دننیبب . لمع  رد  ار  یجیسبریغ  یجیـسب و  قرف  دنوش و  دنمهقالع  جیـسب  هب  وا ، بدا  قالخا و  ندید  اب  اهنآ  هک 
لیکشت هب  تبـسن  یگنهرف  نالوؤسم  - 3 دشاب . رتشیب  دوخ  ناتـسدریز  زا  لقاال  شایبهذم  تاعالطا  ات  دـبایب  یهاگآ  رتشیب  دوخ  یبهذـم 

نیا رد  دـنرادرب و  يرترثؤم  ياهماگ  یتیبرت  دـعب  رد  دـنناوتیم  هک  رادـقم  ره  دنـشاب . يدـج  ساسح و  یقالخا ، یتدـیقع و  ياهسالک 
. دنهد لیکشت  یتیبرت  یشزومآ و  ياهودرا  دنربب و  یتحایس  یترایز -  ياهرفس  هب  ار  نایجیسب  تهج 

ناکم ره  رد  هکلب  دنهدیمن  ماجنا  يرادازع  مسارم  زور  کی  طقف  دننکیم و  هیرگ  همئا (  رگید  و  نیـسح (  ماما  يارب  همهنیا  مالـسا  نید  رد  ارچ 
ًالصا دوش و  مکاح  هعماج  رب  یگدرسفا  حور  دوشیم  ثعاب  رما  نیا  دننکیم . هیرگ  مدرم  دوشیم و  اروشاع  هب  يزیرگ  یبهذم  نخس  ره  یبهذم و 

نینچ چ

شسرپ

ره رد  هکلب  دنهدیمن  ماجنا  يرادازع  مسارم  زور  کی  طقف  دننکیم و  هیرگ  همئا (  رگید  و  نیسح (  ماما  يارب  همهنیا  مالسا  نید  رد  ارچ 
هعماج رب  یگدرـسفا  حور  دوشیم  ثعاب  رما  نیا  دـننکیم . هیرگ  مدرم  دوشیم و  اروشاع  هب  يزیرگ  یبهذـم  نخـس  ره  یبهذـم و  ناکم 
تسا ایر  ًٍالصا  یکابت  هک  یلاح  رد  دینک  یکابت  دینکیمن  مه  هیرگ  رگا  یتح  هک  دوشیم  ءاقلا  مدرم  هب  يزیچ  نینچ  ًالصا  دوش و  مکاح 

؟ ددنسپیم ار  نیا  ام  نید  ایآ 

خساپ

نیا رد  دـنکیم . هدرک و  ادـیپ  ققحت  صوصخب  طیارـش  کی  رد  ترـضح  ماـیق  یئوگ  هک  دوشیم  هئارا  يوحن  هب  خـساپ  یهاـگ  همدـقم :
لاوئـس نیا  ینونک ، نارود  لثم  طیارـش  نآ  ریغ  رد  اّما  دشاب . طیارـش  نآ  ياراد  هک  دوشیم  ینامز  هب  طوبرم  اهـسرد  نیا  هدـیاف  تروص 

رد مهم  ۀتکن  اهنآ . لوزن  نأش  هب  تایآ  صاصتخا  ندرک و  رـصحنم  ۀشیدنا  دننام  دراد ؟ یترورـض  هچ  اروشاع  مایق  رکذ  هک  دیآیم  شیپ 
نامز هب  طوبرم  ینیسح  مایق  دریگربرد و  ار  اهنامز  همه  نآ  مایپ  هک  میهد  حیضوت  مینک و  نایب  ياهنوگ  هب  ار  اروشاع  ۀفسلف  هک  تسا  نیا 

. تسا ناسنا  دوجو  ینورد  يریگرد  روهظ  زورب و  زا  ياهنحـص  خیرات  عامتجا و  " البرک . ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  . " دـشابن یـصاخ 
تایونعم هب  شیارگ  ترطف ، بسح  رب  ناسنا  دـنوشیم و  ریگرد  وا  يزیرغ  یناویح و  تاشیارگ  اـب  ناـسنا  یهلا  یلاـع و  تاـشیارگ  ینعی 

هب یتوعد  هزیرغ  اما  دنکیم . یهلا  تافص  ریاس  مدرم و  هب  يرادافو  تمحر و  ششخب و  يوس  هب  نورد  زا  یتوعد  یناسنا  تافص  دراد و 
زا یناسنا  تافـص  رطاخب  دـنکن و  عنم  يزیرغ  تاّذـل  عّتمت و  زا  ار  دوخ  نارگید  قوقح  رطاـخب  دـنک و  اـهر  ار  اهدـنب  دـیق و  ناـسنا  هکنیا 

عقاو رد  دوشن . رهاـظ  نوریب  رد  هچرگا  دراد  دوجو  هشیمه  هک  تسا  یقیقح  داـهج  کـی  نیا  دـنکن . يراددوخ  نارگید  لاوـما  هب  ضرعت 
فادها ققحت  هار  رد  یناسک  دننکیم و  هزرابم  یناویح  يزیرغ و  لایما  هار  رد  یناسک  تسا  اهیریگرد  نیمه  زورب  ۀنحص  عامتجا ، ۀنحص 

ربکا داهج  زا  يروهظ  رغـصا  داهج  هکنیا  هجیتن  اج . همه  رد  یگدنز و  ۀشیمه  رد  تسا  اهییورایور  نیا  ۀـصرع  عامتجا  و  یهلا .  یناسنا و 
نت زا  ءادهـشلادیس (  كرابم  رـس  رغـصا  داهج  رد  رگا  دزومآیم . ام  هب  ار  ربکا  داهج  یگـشیمه  سرد  رغـصا  داهج  قیرط  زا  ماما  تسا و 

. درک ادج  نت  زا  ار  ادخ  شتسرپ  قشع و  رس  تسـشن و  افو  ۀنیـسرب  توهـش  زور  نآ  ۀعماج  رد  هک  دوب  نیا  نآ ، یعقاو  يانعم  تشگ  ادج 
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رب ای  نورد  توهـش  هزیرغ و  اب  فاصم  رد  دـنکیم  یهلا  تاشیارگ  هب  توعد  هک  ام  نورد  نیـسح  تسه . زین  ام  نورد  رد  تیعقاو  نیمه 
ترطف اریز  تسا  اورنامرف  دازآ و  هکنآ  ای  هتخاس  شدیهـش  لوتقم و  ای  و  حورجم ، بورـضم و  هتـسشن  وا  ۀنیـس  رب  توهـش  هداـتفا و  نیمز 

هداتفا و نیمز  رب  ای  نورد  توهـش  هزیرغ و  اب  فاصم  رد  دـنکیم  یهلا  تاشیارگ  نآ  اب  ام  هکنیا  اـما  درادـن . قح  هب  توعد  زا  ریغ  ینخس 
زا ریغ  ینخـس  ترطف  اریز  تسا  اورنامرف  دازآ و  هکنآ  ای  هتخاس  شدیهـش  لوتقم و  اـی  و  حورجم ، بورـضم و  هتـسشن  وا  ۀنیـس  رب  توهش 
ور نیا  زا  دنیـشنب . تواضق  هب  دوخ  ةرابرد  دوخ  یـسکره  دراد  اـج  مینک ، یم  هلماـعم  هنوگچ  نآ  اـب  اـم  هکنیا  اـما  درادـن . قح  هب  توعد 

يراّبج ات  مینامیمن  خیرات  رد  ياهثداح  عوقو  رظتنم  ام  رظن  نیا  زا  تسین  یـصاخ  نامز  تقو و  هب  صتخم  تسا و  یگدـنز  سرد  اروشاع 
رطاـخ هب  اروشاـع ) رارمتـسا  : ") دـنیامرفیم يرهطم  دهیـش  مـینک . هدافتـسا  ترـضح  ةریـس  زا  وا  اـب  هلباـقم  يارب  دـعب  دـسرب و  روـهظ  هـب 

هدافتـسا دروم  ناسنا  ار  سرد  کـی  هکنیا  يارب  تسا . گرزب  رایـسب  یخیراـت  سرد  کـی  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تسا ، نآ  یگدـنزومآ 
امدوجو تکلمم  رب  هک  ناطیـش  تموکح  اب  میناوتیم  اـم  هکنیا  رگید   1." دنک لح  دـمهفب و  ار  سرد  نآ  دـیاب  لوا  دـهدب ، رارق  شدوخ 

. مینک مکاح  ار  یهلا  دونج  دـیاب  ام  تسا و  مکاح  ام  تکلمم  رب  یناطیـش  دونج  هک  دـنیامرفیم  ماما (  هکنانچ  مینک . هزرابم  تسا  مکاـح 
روهظ هب  یخیرات  صاـخ  طیارـش  کـی  رد  یتقو  تساـپرب و  هشیمه  هک  تسا  نورد  رد  ربکا  داـهج  زورب  نوریب  رد  رغـصا  داـهج  نیارباـنب 

شتـسرپ قشع و  هار  نامدوخ و  یناـسنا  یگدـنز  ریـسفت  ندینـش  هب  هشیمه  سپ  دـنکیم . هئارا  نآ  زا  یخیراـت  یـسح و  يوگلا  دـسریم 
دندرک و افیا  ار  ناشیهلا  شقن  دوخ  لکـش  نیرتیلاع  رد  هک  دنتـسه  ییاهتیـصخش  اروشاع ، ۀسامح  نارگیزاب  هک  ًاصوصخم  میدـنمزاین 

دزادنیب لومش  زا  ارنآ  هک  دنک  هئارا  اروشاع  ةرابرد  نیا  زا  ریغ  يریسفت  یسک  رگا  و  دنداد . ام  هب  ار  ندرم  هنوگچ  نتسیز و  هنوگچ  سرد 
، مینک هاگن  هیـضق  يرهاظ  لیلحت  هب  رگا  : " دـنیامرفیم هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تسا . هدرکن  هئارا  ترـضح  ماـیق  زا  یتسردریـسفت 
نامیا و تفرعم و  يارب  یمالـسا و  ياهـشزرا  يارب  مایق  کی  نطاب  رد  اما  تسا  دیزی  یمدرم  دض  دـساف و  تموکح  هیلع  رب  مایق  مایق ، نیا 
دراد و هجو  ود  نیـسح (  ماما  هزرابم  دـننک ... ادـیپ  تاجن  تلاهج  یتسپ و  ینوبز و  داسف و  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا . تّزع  يارب 

زوریپ دـیزی  تموکح  رب  دـناوتب  نیـسح (  ماما  هک  دوب  نیا  هجیتن  کی  تسا . بوخ  هجیتن  ود  ره  اما  درواـیب . راـب  هب  هجیتن  ود  تسا  نکمم 
رد ار  راک  دنک و  جراخ  دندرکیم ، هابت  ار  مدرم  تشونرس  دندیبوکیم و  مدرم  رـس  رب  روز  اب  هک  یناسک  نآ  گنچ  زا  ار  تردق  دوشب و 

نیسح ماما  هک  دوب  نیا  رگید  هجو  کی  دشیم . ضوع  خیرات  ریسم  زاب  هتبلا  تفرگیم ، تروص  راک  نیا  رگا  دزادنیب . دوخ  حیحص  ریسم 
اب نوخ ، اب  هکلب  نابز ، اب  هن  رگید  اج  نیا  رد  نیـسح  ماما  تقو  نآ  دروایب ، تسدـب  ار  یماـظن  یـسایس و  يزوریپ  نیا  یلیلد  ره  هب  دـناوتن 
هب خیرات  رد  عاطقنا  لباق  ریغ  موادم و  نایرج  کی  لثم  ار  دوخ  فرح  درک ، دهاوخن  شومارف  ار  نآ  دبا  ات  خـیرات  هک  ینابز  اب  تیمولظم ،

گرزب ار  نیـسح  ماما  مان  رگا  میرادیم ، هگن  هدـنز  ار  نیـسح  ماما  ماـیپ  اـم  رگا  درک .... نیـسح (  ماـما  ار  راـک  نیا  دزادـنایم و  ناـیرج 
نیا يروآدای  هک  تسا  نیا  يارب  میهنیم ، جرا  نآ  يارب  مینادیم و  خیرات  لوط  رد  یناسنا  میظع  ۀثداح  ار  تضهن  نیا  رگا  میرامـشیم ،

اهفده نآ  هب  ادخ  فطل  هب  مینک و  بیقعت  ار  نیسح  ماما  ةراشا  تشگنا  میورب و  ولج  مینک و  تکرح  هک  درک  دهاوخ  کمک  ام  هب  هثداح 
ناسنا دزن  رد  یکابت  لثم  نارگید  لاح  تیاعر  هک  تفگ  دـیاب  یکابت  صوصخ  رد  اما  ".2 و  دیسر دهاوخ  هللا  ءاشنا  ناریا  تلم  میسرب و 

، لد فرح  ص 14 2 ـ ج 2 ، يرهطم ، دیهش  ینیـسح ، ۀسامح  1 ـ دشاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  داش  ناسنا  هک  دـنچره  هدز  تبیـصم 
11 ، 12 ، 18 ص 19 ، ینیسح ، تضهن  ةرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ۀعومجم 

دوخ زا  اهاج  یـضعب  تسا  نکمم   ) ناحادم ياهیحادم  ندوب  یعرـش  ریغای  یعرـش  ثحبزا  نوگانوگ  تامـسارمو  اهیرادازعرد  یحادم  هلأسم 
( دنروآرد ییاهزیچ 

شسرپ
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زا اهاج  یـضعب  تسا  نکمم   ) ناحادم ياهیحادم  ندوب  یعرـش  ریغای  یعرـش  ثحبزا  نوگانوگ  تامـسارمو  اهیرادازعرد  یحادـم  هلأسم 
( دنروآرد ییاهزیچ  دوخ 

خساپ

، تسا هدـش  لیلجت  یلمع  نینچزا  مه  تایاوررد  تسا ،  تیمها  ابو  راذـگریثأت  رایـسب  يراک  تراهطو  تمـصع  تیب  لـها  بقاـنم  حدـم 
بلاطم دیامن  تبقارم  حادم  هکنیا  دشاب ،  یمن  ینثتـسم  زین  یحادـم  هک  دراد  اردوخ  صاخ  طئارـشودودح  ناسنا  لامعازا  یلمعره  نکیل 
تناما تیاعرایو  دربنراکب  دوخ  راعـشارد  تسین  ناراوگرزب  نآ  ماقمو  نأـشاب  بساـنم  هک  یتـالمجایو  هدـن  تبـسن  ع )  ) همئا هبار  بذـک 
تبسن یلو  تسه  مه  یتلیضفابراک  اسب  هچ  هکلب  تسا  یعرش  اهنت  هن  یحادم  لصا  هکتـسنیا  نآ  یهقف  مکح  اما  دیامنبار ، بلاطم  لقنرد 
نایبای عبنم  رکذاب  بتکزا  لـقن  هتبلا  دـشاب  یم  غورد  قیداـصمزا  نوچ  تسا  مارح  یگتخاـس  ثداوحو  غورد  لوق  لـقنایو  همئا  هب  بذـک 

. درادن یلاکشا  دشابن ـ  دارفا  نأشاب  بسانم  ریغ  رگا  لاح ـ  نابز 

راّوز صوصخب  دننک ؟ تحارتسا  دنباوخب و  دنناوتیمن  مدرم  يوضر  مرح  ياهنحص  رد  ارچ 

شسرپ

راّوز صوصخب  دننک ؟ تحارتسا  دنباوخب و  دنناوتیمن  مدرم  يوضر  مرح  ياهنحص  رد  ارچ 

خساپ

لاسرا مرتحم  ةرادا  نآ  هب  ار  یلاعترـضح  همان  نیع  دشاب  یم  يوضر  سدق  ناتـسآ  فیاظو  هطیح  رد  یلاعبانج  لاؤس  خـساپ  هکیئاجنآ  زا 
 . امش طابترا  زا  رکشت  اب  دش . دهاوخ  میدقت  امش  تمدخ  خساپ  تفایرد  تروص  رد  میدومن 

؟ دننک یم  لابند  ار  یفده  هچ  ندز  هنیس  اب  نایعیش  و  تسیچ ؟ راهطا ( همئا  رگید  و  نیسحلا ( ... ادبعابا يازع  رد  ینز  هنیس  هفسلف 

شسرپ

؟ دننک یم  لابند  ار  یفده  هچ  ندز  هنیس  اب  نایعیش  و  تسیچ ؟ راهطا ( همئا  رگید  و  نیسحلا ( ... ادبعابا يازع  رد  ینز  هنیس  هفسلف 

خساپ

هک دریذپ  یم  يریثأت  دنک ، یم  هدهاشم  ار  يرظانم  ای  دنیبیم  ار  يزیچ  هک  یماگنه  هک  تسا  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  لاعتم  يادـخ 
اب ای  یتّنس و  بلاق  رد  هاوخ  مینک ، يزاسزاب  میزاسب و  ار  ییاههنحـص  هاگره  درادن . ار  رثا  نآ  اه ، هتـسناد  اه و  هدینـش  اه ، هتفگ  هاگ  چیه 

هنحـص نآ  يزاسزاب  دنک ، مّسجم  مدرم  يارب  ار  اروشاع  نایرج  هک  يا  هنوگ  هب  ملیف ، شیامن و  تروص  هب  دیدج و  ياهـشور  زا  هدافتـسا 
هبرجت اهراب  امش  دوخ  ار  هلأسم  نیا  هنومن  دنـشاب . هتـشاد  ار  رثا  نآ  دنناوت  یمن  اهنآ  نتـسناد  نتفگ و  هک  دراد  يرثا  اهنآ  نداد  ناشن  اه و 
تداهش هب  هنوگچ  اروشاع  زور  نیسح ( ماما  دینادیم  تسا . هتفرگ  ياج  امش  نهذ  رد  دیا و  هدینـش  ار  اروشاع  ثداوح  ًاررکم  دیا . هدرک 

، دـناوخ یم  هیثرم  ناوخ  هیثرم  دـینک و  یم  تکرـش  سلاجم  رد  یتقو  دـنک ؟ یم  يراج  ار  امـش  کشا  امـش  ياه  هتـسناد  ایآ  اـما  دیـسر ،
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رایتخا یب  هک  دـینیب  یم  هاگنآ  دـنک ، نایب  امـش  يارب  ار  البرک  ناتـساد  یباذـج  تروص  هب  دـشاب و  هتـشاد  مه  یبوخ  نحل  رگا  ًاصوصخم 
ار يرثا  نانچ  نتـسناد  ندناوخ و  هک  دشاب  هتـشاد  يریثأت  امـش  تاساسحا  کیرحت  رد  دـناوت  یم  هویـش  نیا  دوش . یم  يراج  امـش  کشا 

هکنیا رب  هوالع  ام  هک  دوب  نآ  تاحیضوت  نیا  زا  روظنم  تسا . اه  یندینش  زا  رترثؤم  بتارم  هب  دوش  یم  هدید  هچنآ  تبسن  نیمه  هب  درادن .
رودقملا یتح  ات  دوش  يزاسزاب  يا  هنوگ  هب  بلطم  نیا  دیاب  دش ، دیهـش  هنامولظم  ارچ  هک  مینادب  و  درک ، مایق  ادبعابا (... ارچ  مینادـب  دـیاب 

ام تاساسحا  فطاوع و  ندـش  رت  هتخیگنارب  رد  اهنیا  هزادـنا  ره  دوش . هتخیگنارب  رتشیب  ام  تاـساسحا  فطاوع و  اـت  مینیبب  میونـشب و  رتهب 
. دنک کیرحت  ار  مدرم  هک  دیآ  دوجو  هب  عامتجا  رد  ییاه  هنحـص  دـیاب  دوب . دـهاوخ  رترثؤم  ام  یگدـنز  رد  اروشاع  هثداح  دـشاب ، رترثؤم 

رییغت نیا  دوخ  تسا ، هدش  بصن  هایـس  ياه  مچرپ  تسا ، هدش  شوپ  هایـس  رهـش  دننیب  یم  دـنیآ  یم  نوریب  هناخ  زا  حبـص  هک  نیمه  مدرم 
نتسناد هک  دراذگ  یم  اهنآ  لد  رد  ار  يرثا  هایس  مچرپ  ندید  اما  تسا ، مرحم  ادرف  دنناد  یم  مدرم  هچرگ  دهد ، یم  ناکت  ار  اهلد  تلاح ،
يراثآ دناوت  یم  دوخ  صاخ  ناجیه  روش و  نآ  اب  ینز  هنیس  ياه  هتسد  نتخادنا  هار  دراذگ . یمن  ار  رثا  نآ  تسا  مرحم  لوا  ادرف  هک  نیا 

. دیبایب دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  دیناوت  یم  ار  يریثأت  نینچ  هنومن  درادن . ار  راثآ  نآ  رگید  راک  چیه  هک  دشاب  هتشاد  لابند  هب  ار 
رد هک  دیدرک  هظحالم  دـش . عورـش  رفک  توغاط و  هاگتـسد  هیلع  ماما ( ترـضح  تکرح  هک  ریخا  لاس  لهچ  یـس ـ  نیا  رد  صوصخ  هب 

اروشاع مایا  رد  زج  ناجیه  روش و  نیا  درک . یم  راداو  تکرح  هب  ار  مدرم  ءادهـشلادیس ( يرادازع  و  ءادهـشلادیس ( مان  رفـص  مرحم و  مایا 
تاساسحا و هک  داد  ناشن  يراتفر  درک و  لمع  دـیاب  دوش ، یمن  لصاح  نآ  ریظنای  يرادازع  یتّنـس  مسارم  نیمه  اب  زج  و  دوش . یمن  ادـیپ 

میراد هچنآ   : " دومرف یم  اهراب  ماما ( ارچ  میوش  یم  هجوتم  هک  تساجنیا  دوب . دهاوخ  شخبرثا  هاگ  نآ  دـنک ، کیرحت  ار  مدرم  فطاوع 
نرق هدزیس  لوط  رد  نوچ  ( 2 .) دوش رازگرب  یتّنس  تروص  نامه  هب  يرادازع  هک  تشاد  رارصا  همه  نیا  ارچ  ( 1.") میراد رفص  مرحم و  زا 

و ( 3 .) دـنیرفآ یم  هزجعم  دـنک و  یم  اـفیا  مدرم  ینید  فطاوع  تاـساسحا و  نتخیگنارب  رد  یمیظع  شقن  روـما  نیا  هک  دوـب  هدـش  هبرجت 
رد ار  تاسدقم  مالسا و  هار  رد  تداهش  يزابناج و  هب  قشع  و ...  ینزریجنز ، ینز ، هنیس  هضور ، بلاق  رد  يرادازع  مسارم  هنوگنیا  ییاپرب 

[ کـی ناونع  هب  نیـسح ( ماـما   ] ياـثر رد  "  : " هر " يرهطم یـضترم  دیهـش  داتـسا  لوق  هب  دروآ و  یم  دوجو  هب  شترـضح  نایعیـش  دوـجو 
دوش ادیپ  امـش  حور  رد  نامرهق  حور  زا  يوترپ  هکنیا  يارب  دینک . ادیپ  ینامرهق  تاساسحا  هکنیا  يارب  دینک ] يرادازع  و   ] دـییرگب نامرهق 

مه امش  دینک ، دربن  ملاظ  ملظ و  اب  مه  امش  دیوشب ، هاوختلادع  مه  امش  دینک ، ادیپ  تریغ  تقیقح  قح و  هب  تبسن  يا  هزادنا  ات  مه  امـش  و 
تمارک هچ ، ینعی  ّتیناسنا  فرش و  هچ ، ینعی  سفن  تزع  هک  دوشب  ناترس  مه  امـش  دیـشاب ، لئاق  مارتحا  يدازآ  يارب  دیـشاب ، هاوخیدازآ 

تاهجوت بلق و  تساوخ  زا  یشان  ام  لامعا  هکنیا  هب  هجوت  اب  منک :  یم  ضرع  امش  تمدخ  نینچ  دش ، روکذم  هچنآ  هصالخ  هچ !؟ ینعی 
ماـما ًاـصوصخم  نیموصعم ( ةریـس  ساـسا  رب  ار  دوخ  یگدـنز  میهاوـخب  رگا  تسا ، لـمع  همدـقم  طـقف  ملع  مهف و  هکنیا  دـشاب و  یم  لد 

هک يروما  زا  مینک و  نیـسح ( ماما  فادها  مایق و  هجوتم  زین  ار  بلق  تالیامت  اروشاع ، هعقاو  قیقد  مهف  رب  هوالع  دـیاب  میهد  رارق  نیـسح (
اب نایعیش  تسا و  ینز و ...  هنیس  ندرک و  هیرگ  يرادازع و  نیمه  دنک  یم  نیسح ( ماما  هریـس  اه و  هشیدنا  راکفا و  شریذپ  هدامآ  ار  بلق 
رد هک  تسه  یفرعم  نامه  نیاو  دـنناسر  یم  بلق  هب  رکف  زا  نیـسح ( ماما  دروم  رد  ار  دوخ  دـیاقع  راکفا و  عقاو  رد  تامـسارم  نیا  ماجنا 

. دـــنورب نیموـــصعم (  روـــبق  تراـــیز  هــب  تــفرعم  اـــب  اـــت  تــسا  هدـــش  هتـــساوخ  نایعیـــش  زا  تـــسا و  هدـــش  ناـــیب  تاـــیاور 
داتسا البرک ، نامسآ  زا  رگید  یشخرذآ  نامه 3 . ص201 2 . ج15 ، رون ، ۀفیحص  . 1 ذخآم :  عبانم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج1،ص23 ینیمخ ، هسامح  يدزی  حابصم  یقت  دمحم 

؟ میریگ یم  هیزعت  يرادازع و  مرحم  لوا  زا  ام  ارچ  تسا ، اروشاع  زور  رد  نیسح ( ماما  تداهش  هکنیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1123 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ میریگ یم  هیزعت  يرادازع و  مرحم  لوا  زا  ام  ارچ  تسا ، اروشاع  زور  رد  نیسح ( ماما  تداهش  هکنیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

یلک فده  هک  تسنیا  رما  نیا  ءایحا  هفـسلف  و  دنا ، هتـشاد  البرک  هسامح  هرطاخ  دای و  نتـشاد  هگن  هدنز  رب  يدایز  دیکأت  نیموصعم ( همئا 
تبیـصم کی  ناونع  هب  نایرج  نیا  هک  تسا  هدش  هیـصوت  نید  نایاوشیپ  فرط  زا  یـصاخ  ۀفـسلف  دنامب و  هدـنز  هشیمه  يارب  تضهن  نیا 

مییوگب ات  دشاب  یمن  یناوخ  هیزعت  يرادازع و  یلـصا  فده  فرـص ، ندرک  هیرگ  ندنایرگ و  اما  دـنیرگب ، نآ  رب  مدرم  و  دوش ، يروآدای 
نیا نتخانـش  فدـه ، هکلب  دوش ، یم  زاـغآ  نتـسیرگ  يرادازع و  مسارم  مرحم  لوا  زا  ارچ  تسا . مرحم  مهد  نیـسح ( ماـما  تداهـش  زور 
همئا  : " دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هر " " يرهطم داتـسا  تسا . نیـسح ( ماما  فادـها  ریـسم  رد  تکرح  زور و  طیارـش  اب  نآ  قیبطت  هعقاو و 

هچ روتـسد  نیا  زا  اهنآ  فده  دنتفگ ؟ نینچ  ارچ  دنیرگب . دننیـشنب و  مدرم  دوشن و  شومارف  دنامب ، هدنز  دیاب  هثداح  نیا  هک  دنتفگ  راهطا 
یلـست کی  هک  تسنیا  رطاخ  هب  طقف  نیا  میتفگ  میدـمآ  راـبکی  هدـش ! خـسم  فدـه  کـی  تسا و  یعقاو  فدـه  کـی  اـجنیا  تسا ، هدوب 

رد نیسح ( ماما  دوخ  دنتسه ...  ناشراوگرزب  دنزرف  هارمه  هکنیا  اب  دنتـسه  تشهب  رد  هکنیا  اب  ناشیا  دشاب ؛ ارهز ( ترـضح  يارب  يرطاخ 
قحلم مردام ) ردپ و  مدج ،  ) مفالسا هب  هک  متسه  قاتـشم  ردقچ  فسوی " یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  و   : " دومرف لوا  زور 
کلذ عم  تسه ، شرداـم  هب  قحلم  نیـسح ( ماـما  هکنیا  اـب  تشاد . فسوی  ندـید  يارب  بوـقعی  هک  یقاـیتشا  نوـچ  داـیز  یقاـیتشا  موـش ،
یلست ارهز  ترضح  هک  مینک  هیرگ  رادقم  کی  مییایب  دیاب  اپورسیب  مدرم  ام  دنک و  یم  یبات  یب  ًامئاد  هتسشن ، تشهب  رد  ارهز ( ترـضح 

( تسا يرگید  زیچ  هیرگ  روتسد  تلع   : ) دنتفگ رگید  دینکیم !؟ ادیپ  ارهز ( ترضح  يارب  نیا  زا  رتالاب  ینیهوت  امش  ایآ  دنک ، ادیپ  رطاخ 
لوبق مه  نم  دوب . رثأتم  دیاب  تسا  روآرثأت  نیا  سپ  دـش ، هتـشک  راک  زواجت  مدرم  هدـع  کی  تسد  هب  البرک  رد  ریـصقت  یب  نیـسح ( ماما 

یم هتشک  ریصقت  اب  ياهمدآ  تسد  هب  ریصقت  یب  مدآ  کی  نیمه ؟ اما  دش ، هتشک  زواجتم  ملاظ  مدرم  هدع  کی  تسدب  نیـسح ( ماما  مراد 
، يدایز ياهنرق  هک  دراد  شزرا  اهندش  هلفن  نیا  ایآ  اما  تسه  مه  روآ  رثأت  دنوش  یم  هلفن  حالطـصا  هب  ایند  رد  مدآ  رفن  رازه  يزور  دوش ،

کی وا  نوچ  دنامب ، هدنز  نیـسح  يازع  دیاب  هک  دـندرک  هیـصوت  دـندمآ  هک  اهنآ  ریخ  دـنک ...؟ ادـیپ  همادا  نرق  یـس  نرق ، تسیب  نرق ، هد 
تـضهن هب  یهاگن  دیاب  مینکفیب  رظن  مالـسا  تیعماج  هب  میهاوخب  یتقو  ( ... 1 .) دنامب هدنز  شبتکم  دنتـساوخ  یم  دروآ ، دوجو  هب  بتکم 

رادـناج هدـنز و  مسجت  یلو  تسا  هدرک  مسجم  هدروآ ، لمع  هلحرم  هب  البرک  رد  ار  مالـسا  تایلک  نیـسح ( ماما  مینیب  یم  مینکب ، نیـسح 
زا دـش  ادـیپ  تبیـصم  التبا و  نآ  رد  اروشاـع و  هثداـح  نیا  رد  یلع ( نب  نیـسح  رد  هک  هچنآ  ( ... 2) حور یب  مسجت  هـن  یعقاو ، یقیقح و 
زا یگنادرم ، زا  تماقتـسا ، زا  ربص ، زا  میلـست ، زا  اضر ، زا  رگید ، ناهج  هب  لماک  نامیا  زا  یـسانشادخ ، هولج  زا  ناـمیا ، هولج  زا  دـیحوت ،
رد هکنیا  زا  دـشاب ، اهناسنا  رکف  رد  هکنیا  زا  یبلط ، يدازآ  زا  یهاوخیدازآزا ، سفن ، تمارک  زا  سفن ، تزع  زا  تاـبث ،  زا  سفن ، هنینأـمط 

( اهنآ روتـسد  . ) مینک هدنز  ار  یلع ( نب  نیـسح  مان  ام  ارچ  دییوگب  تقونآ  دیدرک ، ادیپ  ایند  رد  يا  هنومن  امـش  رگا  دشاب ، اهناسنا  تمدـخ 
ام حور  یگنهامه  ریـسم  رد  میزیر  یم  وا  يارب  هک  یکـشا  رگا  دـباتب ، امـش  اـم و  حور  رد  ینیـسح  حور  زا  يوترپ  هکلب  هک  تسنیا  يارب 

، وا ياوقت  زا  يا  هرذ  وا  ّتیرح  زا  يا  هرذ  وا ، تریغ  زا  يا  هرذ  وا ، تمه  زا  يا  هرذ  دنکب ، ینیسح  حور  اب  یکچوک  زاورپ  ام  حور  دشاب ،
رد هتبلا  ( 3.") دراد تمیق  دـهاوخب  ناتلد  ردـقچ  ره  کشا  نآ  دوش  يراج  ام  مشچ  زا  یکـشا  نینچ  دـباتب و  اـم  رد  وا  دـیحوت  زا  يا  هرذ 
یم هک  نیا  نآ  مینکیم و  دروخرب  یبیجع  نایرج  هب  البرک  هثداح  رد  ام  دوش . یم  هداد  شیامن  مالـسا  زین  يرگید  هبنج  زا  البرک  هثداـح 

برعریغ برع و  دـنراد ، شقن  هایـس  دیفـس و  دـنراد ، شقن  كدوک  ناوـج و  ریپ و  دراد ، شقن  نز  دراد ، شقن  درم  هثداـح  نیا  رد  مینیب 
هنیمز نیا  رد  تسین ، بنیز ( هب  رـصحنم  دراد  شقن  نز  منک  یم  ضرع  هکنیا  دـنراد ... ، شقن  فلتخم  ياه  هبنج  تاقبط و  دـنراد ، شقن 
دراو ًامـسر  هک  میراد  رگید  نز  ود  تسا . یبلک  ریمع  نب  ... ادـبع بانج  ِنز  نآ ، میراد و  دیهـش  نز  کـی  ـالبرک  رد  اـم  میراد ، اهناتـساد 

دندوب و ناشنادنزرف  تداهـش  رظان  ییاهردام  دنتـشگرب . اهنآ  دیدرگرب و  هک  دومرف  اهنآ  هب  دش و  عنام  ادبعابا ... یلو  دندش  گنج  نادیم 
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نتـشاد هگن  هدـنز  تفگ  دـیاب  دیـسر ، ناتـضرع  هب  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  زیزع ، تسود  (... 4 .) دـنا هدروآ  باـسح  هب  ادـخ  هار  رد  ار  نیا 
هلأسم رارکت  نآ  رب  هوالع  و  دراد ، یفاک  تقو  تصرف و  هب  زاین  تسین و  یلمع  زور  کی  اب  تسا  مالـسا  تایلک  ءایحا  هک  البرک  تارطاخ 

. درک دهاوخ  کمک  هعماج  دشر  دارفا و  تیبرت  هب  تسا ، هدش  تابثا  هلأسم  نیا  یـسانشناور  رد  هک  روطنامه  فلتخم ، قرط  زا  نآ  نایب  و 
، ناـمه ص384 3 . ناــمه ، ،ص105 2 . يرهطم داتـسا  ،ج1، ینیـسح هساـمح  . 1 ذـــخآم :  عباــنم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

384 نامه ، ص106-107 

؟ دراد ام  ینید  تایاور  رد  هشیر  جیار ، يرادازع  عون  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ام  ینید  تایاور  رد  هشیر  جیار ، يرادازع  عون  نیا  ایآ 

خساپ

حرـش هب  ار  یتاکن  تروص  ره  رد  تسا ، يرادازع  عون  مادـک  روظنم  يرادازع " عون  نیا   " هکنیا نآ  تسا و  یماـهبا  ۀـتکن  امـش  لاؤس  رد 
ار اهنآ  زین  تنس  لها  هک  حیحص  دنس  اب  ثیدح  زا 7  شیب  اب  ینیما  همالع  دراد . یتیاور  هشیر  ... ادبعابا ? يرادازع  .1 منک . یم  میدقت  ریز 

نینچمه دهد . یم  ربخ  ماما  دلوت  لاس  نیمود  و  ماما ، دلوت  لاس  نیلوا  نیـسح ،( ماما  دلوت  زور  رد  لوسر ا (... نتـسیرگ  زا  دـناهدرک  لقن 
نب نامیلس  زا  تیاور  دنچ  رکذ  زا  دعب  و  دهد ، یم  ربخ  نیفص  گنج  نامز  رد  البرک  زا  روبع  ماگنه  هب  یلع ( ماما  نتسیرگ  زا  یتیاور  رد 

. مینک یم  هدنسب  تیاور  کی  لماک  لقن  هب  کنیا  دنشک ". یم  البرک  نیمزرـس  رد  ار  وا  هک  میدینـشیم  هراومه   " هک دنک  یم  لقن  دمحا 
 ) ربمایپ دـید و  قادـنق  ندـید  ماگنه  هب  ار  ربمایپ  هیرگ  دوب ، همطاف ( ۀـلباق  سیمع  تنب  ءامـسا  دـلوت :  تاـظحل  نیلوا  رد  يراوگوس  نیلوا 

هنوگ ره  ماجنا  يرادازع ، رد  . 2 ( 1.") دناسرن ناشیا  هب  ار  متعافش  دنوادخ  دنشکیم ، نارگمتـس  هورگ  ار  مرـسپ  نیا  ءامـسا  يا   : " دومرف
يرادازع فلتخم  قیداصم  تسا . حیحـصان  دوش ، یم  نید  نهو  بجوم  ای  درادن  بسانت  یناسنا  ترطف  یمالـسا و  لادـتعا  اب  هک  یمادـقا 

هیبش - 1 ( 2  : ) تسا هدـمآ  نینچ  بـالقنا  ربـهر  ياواـتف  رد  دـشاب ـ  هدـشن  رما  نآ  هب  نید  رد  تسا  نکمم  هچ  رگ  درادـن ـ . یلاکـشا  هـک 
وحن هب  جنس :  لبط و  روپیش ، زا  هدافتسا  - 2 دوشن . بهذم  نهو  ثعاب  دشابن ـ  هدسفم  مزلتسم  دشابن ـ  غورد  روما  رب  لمتشم  رگا  یناوخ : 

هب ینز :  ریجنز  - 5 دشاب . مارح  هک  یلمع  ره  ای  نارگید  تیذا  نودب  يرادزع :  ۀتسد  - 4 دوش . هدرمش  نید  ءزج  دیابن  مَلَع :  فراعتم 3 -
رد گرُا  زا  هدافتسا  - 2 راد ، غـیت  ندز  ریجنز  - 1 زا :  تسترابع  تسا  هدـشن  هتـسناد  زیاج  ناشیا ، يواتف  رد  هک  يدراوم  فراـعتم و  وحن 

هنیس ياه  هتسد  رد  نانز  تکرش  - 5 نآ ، ندرک  ینوخ  نیمز و  رب  تروص  رس و  ندیلام  - 4 ندب ، تشوگ  ندرک  خاروس  - 3 تاج ، هتسد 
هار ام  شور  هار و  . 1 ذخآم :  عبانم و  ندش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . شتآ  دراو  هنهرباپ  - 7 ندز ، همق  - 6 ینز ، ریجنز  ینز و 

لاؤس یسراف ، ۀمجرت  ج2 ، تائاتفتسالا ، ۀبوجا  هلاسر  ات 198 2 . ص64  ینادـمه ، يوسوم  همجرت  ینیما ،  همالع  تسام ، ربماـیپ  شور  و 
ات 133 زا ص127  ات 377 ،   354

هدید یکی  ًالثم  هک  تسا  تسرد  ًاعقاو  و  دیهد . حیضوت  تروص و ...  ندیشارخ  ندز و  هنیس  نینچمه  ینز و  هنیس  ماگنه  رد  ندرک  هنهرب  صوصخرد 
هک و ...  بنیز ( ترضح  و  ارهز ( ترـضح  سپ  تسا  تسرد  رگا  دنهد و  یم  ماجنا  اهراک  لیبق  نیا  زا  دوب و  هتخادنا  ندرگ  هب  ار  گس  هدالغ  هک  ما 

دنهاوخب و

شسرپ
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هک تسا  تسرد  ًاعقاو  و  دـیهد . حیـضوت  تروص و ...  ندیـشارخ  ندز و  هنیـس  نینچمه  ینز و  هنیـس  ماگنه  رد  ندرک  هنهرب  صوصخرد 
) ارهز ترضح  سپ  تسا  تسرد  رگا  دنهد و  یم  ماجنا  اهراک  لیبق  نیا  زا  دوب و  هتخادنا  ندرگ  هب  ار  گس  هدالغ  هک  ما  هدید  یکی  ًالثم 

. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مرحمان ، ياهندب  نیا  اب  دنوش  سلجم  دراو  دنهاوخب  هک  و ...  بنیز ( ترضح  و 

خساپ

مالـسا و هب  نیهوت  نهو و  بجوم  ای  درادـن  بسانت  یناـسنا  ترطفو  یمالـسا  لادـتعا  اـب  هک  یمادـقا  هنوگ  ره  ماـجنا  يرادازع  رد  فلا ـ 
ـ  دشاب هدشن  رما  نآ  هب  نید  رد  تسا  نکمم  هچرگ  درادن ـ  لاکـشا  هک  يرادازع  فلتخم  قیداصم  دشاب . یم  حیحـصان  تسا ، ناناملـسم 

ثعاب دشابن ، هدسفم  مزتلـسم  دشابن ـ  غورد  روما  رب  لمتـشم  رگا  یناوخ :  هیبش  .1 ( 1  : ) تسا هدـمآ  نینچ  بالقنا  هنازرف  ربهر  ياواتف  رد 
نودب يرادازع :  ۀتسد  . 4 دوش . هدرمش  نید  ءزج  دیابن  مَلَع :  . 3 فراعتم . وحن  هب  جنس :  لبط و  روپیش ، زا  هدافتسا  . 2 دوشن ـ  بهذم  نهو 
تـسا هدـشن  هتـسناد  زیاج  ناشیا  ياواتف  رد  هک  يدراوم  و  فراـعتم . وحن  هب  ینزریجنز :  . 5 دـشاب . مارح  هک  یلمع  ره  اـی  نارگید  ّتیذا 

نیمز رب  تروص  رس و  ندیلام  ندب 4 . تشوگ  ندرک  خاروس  تاج 3 . هتسد  رد  گرا  زا  هدافتسا  راد 2 . غیت  ندز  ریجنز  . 1 زا :  تسترابع 
ییاهتبیصم لقن  ندش 8 . شتآ  دراو  هنهرباپ  ندز 7 . همق  ینز 6 . ریجنز  ینز و  هنیس  ياه  هتسد  رد  نانز  تکرـش  نآ 5 . ندرک  ینوخ  و 

ام هب  تیب  لها  هک  تسا  یهار  اب  تعیب  يرادافو و  زاربا  ای  هودنا  نزح و  راهظا  يرادازع  زا  فده  ب ـ  درادن . ییاور  ای  یخیرات  دنـس  هک 
هب اـهنت  هک  یـسلاجم  و  تسا ، رگیدـکی  راـنک  رد  روعـش  روـش و  رکف و  رکذ و  ناـکم  تیب ، لـها  رکذ  سلجم  نیارباـنب ، دـنا . هداد  ناـشن 
هب هجوت  اب  و  تسین ، تیب  لها  بتکم  رب  انب  يزیچ  نینچ  دننک ، یم  کیرحت  نونج  دح  رـس  ات  ار  دارفا  دنزادرپیم و  تاناجیه  نتخیگنارب 

تروص نتخادنا و  ندرگ  هب  هدالق  دروم  رد  بالقنا ، ربهر  ياواتف  رد  ج ـ  مینک . باختنا  ار  تاسلج  نیرتهب  میناوت  یم  ام  تاسلج ، دّدـعت 
ریواصت یبرغ  يربخ  ياه  هکبش  هک  لاسما  هژیوب  دشاب ، دناوت  یم  نید  نهو  رهاظم  زا  هک  تسا  یعیبط  اما  هدشن ، رکذ  یبلطم  ندیـشارخ ،

رد دندرک . یفرعم  یطارفا  هناوید و  نشخ ، ییاهناسنا  ناونعب  ار  هعیش  دندرک و  شخپ  اکیرمآ  اپورا و  رد  ار  اهراک  نیا  زا  يا  هدننز  رایـسب 
. دـنک یم  تیذا  ار  نارگید  قرع ، ةدـننز  يوـب  هک  تسا  یعیبـط  اـما  درادـن ، یعرـش  تـمرح  راـک  نـیا  ناـیاقآ ، ساـبل  ندروآ  رد  دروـم 
ـ  زا ص127 ات 377 ،  لاؤس 354  یسراف ، همجرت  ج2 ، تائاتفتسالا ، ۀبوجا  ۀلاسر  . 1 ذخآم :  عبانم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

133

؟ دوش یم  هداتسرف  تاولص  میتسه ، لئاق  ناشیا  يارب  هک  یمارتحا  مامت  اب  دیآ  یم  يا  هنماخ  ترضح  مسا  یتقو  هکنیا  صوصخ  رد 

شسرپ

؟ دوش یم  هداتسرف  تاولص  میتسه ، لئاق  ناشیا  يارب  هک  یمارتحا  مامت  اب  دیآ  یم  يا  هنماخ  ترضح  مسا  یتقو  هکنیا  صوصخ  رد 

خساپ

هتفر و یم  راـک  هب  زین  رگید  ناـملاع  هب  تبـسن  شیپ ، زا  هنـسح  تّنـس  یلک  تروص  هب  تسین و  ناـشیا  صخـش  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  .1
. دنتسرف یم  تاولص  اب  هس  یلمآ ، يداوجو  یلمآ  ةداز  نسح  همالع  .. تیآ ا مان  ندینـش  زا  دعب  لمآ  مدرم  زا  يرایـسب  لاثم  روطب  دوریم .

ماما مان  ندینـش  اب  مدرم  زین  بالقنا  زا  لـبق  یتح  دـنراد و  دوخ  رهـش  نادنمـشیدنا  هب  هک  تسا  یمارتحا  یبلق و  تدارا  ةدـنهد  ناـشن  هک 
دورد دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ   " مییوگ یم  دوش  یم  لح  لکـشم  مینک ، تقد  تاولـص  نومـضم  هب  رگا  . 2 دنداتـسرف . یم  تاولص 
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ربمایپ هب  اهنآ  مان  ندینش  اب  هکلب  میدزن  یبیجع  فرح  يرگید  سک  يارب  هن  ربهر و  يارب  هن  یلمآ ، يداوج  ياقآ  يارب  هن  ام  سپ  تسرف "
تامعن یـضعب  اب  دروخرب  رد  تاولـص  هک  تسا  هدمآ  تاولـص  باب  رد  یفلتخم  تایاور  رد  نیا  رب  هوالع  میتسرفیم . دورد  وا  لآ  ادخ و 

تیالو یمظع  ماقم  ینید  ِملاع  قادـصم  نیرتهب  هکلب  قیداصم  زا  یکی  و  ینید ، ِملاـع  ةرهچ  هب  رظن  ناراـب و  ندـید  لـثم  تسا ، بحتـسم 
تسیهار نامه  ادخ  ربمایپ  هار  میدقتعم  ام  - 1 هک : دهد  یم  ناشن  راک  نیا  . 3 دنشاب . یم  هادف  یحور  يا  هنماخیمظعلا  ... اتیآ ترـضح 

هقالع - 3 میتسه . لیاق  مارتحا  اهنآ  يارب  ام  - 2 میتفایم . ادخ  ربمایپ  دای  هب  اهنآ  مان  ندینش  اب  هجیتن  رد  دنهد  یم  همادا  ناراوگرزب  نیا  هک 
هتـسخ نآ  زا  میزرو و  یم  تماقتـسا  میا  هدرک  زاغآ  هک  یهار  رد  - 4 میتسه . هعماج  حطـس  هب  يونعم  ياضف  لاقتنا  اهـشزرا و  ظفح  دنم 

ییاههورگ یناسک و  نآلا   : " دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  بالقنا  ربهر  مینادیم . ایبنا  هار  و  ینیمخ ( ماما  هار  ناـمه  ار  ربهر  هار  میا و  هدـشن 
ًالمع و  - 5 ("؟1 ) دیناد یم  ار  نیا  دننک ! هبوت  مالعا  ماما ، تایح  لاس  هد  زا  بالقنا ، دهاوخ  یم  ناشلد  هک  دـنراد  دوجو  تکلمم  نیا  رد 
رطاخ هب  دـیراذگب   : " دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  بـالقنا  ربهر  مینک . یم  يرادـبناج  دوخ  تموکح  زا  مینک و  یم  عاـفد  بـالقنا  میرح  زا 

نآ دیاب   : " دنیامرف یم  دننک ".و  ظفح  ار  بالقنا  میرح  يا  هدـع  هک  مهاوخ  یم  ار  نیا  نم  دـننک ، بانتجا  امـش  زا  اهیـضعب  امـش ، راعش 
. تریصب مییوگ :  یم  اهنیا  ۀمه  هب  ( 2.") دشاب هتشاد  دوجو  جیار  فرُع  کی  ناونع  هب  تلود  تموکح و  زا  يرادبناج  يرادفرط و  تلاح 
زا میهد و  یم  ماجنا  ادخ  ياضر  يارب  ار  یمادقا  یهورگ ، ای  يدرف  هب  تبسن  اجیب  بّصعت  نودب  هنامز و  طیارش  كرد  انیب و  مشچ  اب  سپ 

و ادـخ ، تسود  نتـشاد  تسود  ینعی  تسام . نید  عورف  زا  هک  يّربت ، ّیلوت و  زا  تسا  يا  هبترم  میتفگ  هچنآ  . 6 مینک . یم  يرای  بلط  وا 
لاس ناملسم ، يوجشناد  تلاسر  یمالسا و  هاگـشناد  . 1 ذخآم :  عبانم و  ادخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . نمشد  نتـشاد  نمـشد 

ص30و120 نامه ، ج1،ص120  ، 1357

؟ دنراذگیم رس  رب  همامع  مرتحم  ياهیناحور  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگیم رس  رب  همامع  مرتحم  ياهیناحور  ارچ 

خساپ

مالعا رشب ، ینب  ام  يارب  ارنآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص ا ...  ) یفطصم دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  هک  دنتسه  ینید  غلّبم  یناحور  ناردارب 
ۀناشن هب  زین  دـنراد  نت  رب  ص ) ... ) لوسر ا هک  یـسابل  دـننکیم . لقتنم  ار  ص ) ... ) لوسر ا لـمع  ملع و  ناردارب  نیا  نوچ  تسا و  هدومرف 

هک دـنکیم  تیاور  يراصنا  ادـبع ... نبرباج  تسا . قیاقح  نطاب و  رد  يوریپ  همدـقم  رهاظ ، رد  يوریپ  هک  دـنراد  نت  رب  ناـشیا  زا  يوریپ 
مراودیما دناهدرک . رکذ  ربمایپ  يارب  ار  یـششوپ  نینچ  دننام  زین  رگید  نایوار  تشاد و  رـس  رب  هایـس  ياهمامع  هکم  حـتف  زور  هب  مرکم  یبن 

دیهـش رثا  تّیمتاخ  باتک  هب  دیناوتیم  رتشیب  هعلاطم  هب  لیامت  تروص  رد  دـنادرگب . نیبم  نید  نطاب  رهاظ و  هب  لماع  ار  ام  ۀـمه  دـنوادخ 
. تیاور هدزای  لماش  باب 3552 ، نامه ، ثیدح 17795 2 - ص 479 ، همکحلا ج 8 ، نازیم  - 1 ذخآم : عبانم و  دییامرف . هعجارم  يرهطم 

؟  تسیچ اه  يرادازع  دیدج  ةویش  دروم  رد  امش  رظن  تسیچ ؟  همئا  يارب  يرادازع  عون  نیرتهب 

شسرپ

؟  تسیچ اه  يرادازع  دیدج  ةویش  دروم  رد  امش  رظن  تسیچ ؟  همئا  يارب  يرادازع  عون  نیرتهب 
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خساپ

اه يرادازع  نآ  رد  لیذ  فادها  هک  تسا  نآ  همئا  يارب  يرادازع  عون  نیرتهب  مینک  ضرع  دیاب  زیزع  تسود  امـش  لّوا  لاؤس  هب  خساپ  رد 
یگدنز رسارس  رد  هک  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  ماقم  ندناسانـش  _ 1 مینک :  یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  راـصتخا  وحن  هب  هک  دوش  نیمأـت 

قشع و شیازفا  _ 2 یحور و ؛ .....  یقالخا و  لیاسم  ای  نایتوغاط  اب  هزراـبم  رد  هاوخ  تسا  قشمرـس  وگلا و  یمالـسا  هعماـج  يارب  ناـنآ 
هب مدرم  یناوخارف  نآ و  فراـعم  قیاـقح و  زا  ندـش  هاـگآ  نید و  هب  توعد  _ 3 تسا ؛  ربمایپ (  تلاـسر  شاداـپ  هک  تیب  لـها  هب  تّبحم 

ياهیگژیو اب  مدرم  ندرک  راکـشآ  نایتوغاط و  دض  رب  ینیـسح  تضهن  تیناقح  نایب  _ 4 داسف ؛  فارحنا و  زا  يرود  حالـصا و  حـالص و 
_6 تسا ؛  مالسا  نآرق و  دّکوم  تاروتسد  زا  هک  ازع  سلاجم  وترپ  رد  ناگنـسرگ  زا  يا  هدع  ماعطا  _ 5 مالسلا ؛ ) هیلع   ) نیسح ماما  مایق 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  يدردمه  _ 7 تسا ؛  نانآ  نارادتسود  ياهیتخس  بئاصم و  ندش  ناسآ  بجوم  هک  تیب (  لها  تبیـصم  دای 
اب نآ  قیبطت  ساـبع و  ینب  هّیما و  ینب  هژیو  هب  نارگمتـس  تاـیانج  يرگاـشفا  _ 8 همئا . (  ریاـس  و  ناـمز (  ماـما  ارهز ، (  ترـضح  هلآ ،  و 

تسا یمالک  کشا  هرطق  ره  یبلط ؛  تداهـش  هیحور  شرورپ  یهلا و  یناسنا و  ياهتمارک  لیاضف و  دشر  _ 9 نامز ؛  تایضتقم  طیارش و 
. تسا هتفرگ  تروـص  یملظ  هداد و  يور  يا  هعجاـف  هک  تسا  نآ  ناـشن  هـیرگ  دـنک و  یم  غـالبا  مدرم  هـب  یماـیپ  نوـچ  ار  تداهـش  هـک 
رد دشابرادازعدیاب و  دـنک  یم  یگدـنز  تداهـش  رد  هک  یتّلم  هک  تسا  نیا  يارب  لاس  مامت  رد  هکلب  زور ،  هد  هن  زور ،  کی  هن  يرادازع 

رشن رطاخ  هب  کش  یب  دراد . هگن  هزات  نانچمه  ار  یبلط  تداهش  هیحور  شنادیهش ،  زا  يروآ  دای  اب  تداهش و  هفسلف  نایب  اب  ازع  سلاجم 
هب هرابکی  دـنکیم و  رازگرب  هسلج  ییادو و ...  ومع ،  ردارب ،  گرم  هناهب  هب  هعیـش  هک  تسا  یناسنا  ياهتمارک  راـثیا و  تداهـش و  هفـسلف 

تداهش نوخ و  طخ  يایحا  يرادازع  مینک :  یم  ضرع  زین  امش  مود  لاؤس  دروم  رد  دیوگ . یم  نخس  نیسح (  زا  دنز و  یم  زیرگ  البرک 
زا فدـه  نآ  هیاـس  رد  مه  دوش و  یم  هیرگ  ماـما  تیمولظم  رب  مه  تسا ......  خـیرات  شوـگ  هب  یلع ( لآ  تیموـلظم  يادـص  ندـناسر  و 

یکـشم و سابل  ندیـشوپ  ینز ،  ریجنز  ياهتأیهو  يرادازع  ياه  هتـسد  یگناخ و  ياه  هضور  دوش ،  یم  هتخانـش  همئا ( تکرح  تضهن و 
يریگ زابرس  یعون  هب  کی  ره  ینز و . ......  هنیس  یناوخ و  هحون  سلاجم  ییاپرب  رد  شالت  نداد و  بآ  تبرـش  نتفرگ و  تسد  هب  مچرپ 
رورم هب  مدرم  ماوع  هک  دراد  دوجو  ییاهمـسارم  بادآ و  یخرب  هتبلا   1 دشخب *.  یم  انغ  قمع و  ار  یبلق  دنویپ  نیا  تسا و  ینیـسح  ههبج 

اهتفآ و زا  هکلب  دیآ  یمن  رامـش  هب  يراوگوس  ازع و  قیداصم  زا  دیدرت  یب  هک  دنا  هدرک  دراو  يرادازع  رد  اهیراگنا  لهـس  رثا  رد  نامز و 
هدوب ءاهقف  روتـسد  یگنهامه و  نودـب  روما  نیا  لذـتبم ؛  ياه  گنهآ  يارجا  ین و  روپیـش و  نتخاون  _ 1 دننام :  دـشاب . یم  نآ  تارکنم 

همق ینز ؛  همق  _ 3 تسا ؛  هدیـسرن  اهقف  دـییأت  هب  زین  اهنآ  هک  یگتخاس  یفارخ و  ياهراک  ماجنا  _ 2 دوش . يریگولج  نآ  زا  دـیاب  تسا و 
زا ًافرص  درادن و  ینید  ییانبم  هیاپ و  یعرـش  رظن  زا  مسارم  نیا  هدوب ، املع  فالتخا  دروم  زاب  رید  زا  یناوخ  هیبش  ینز و  ریجنز  دننام  ینز 

رگا تسا و  مارح  دوش  دراو  ندب  رب  يررض  نآ  هلیسو  هب  رگا  کش  نودب  دریگ . یم  ماجنا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  هب  هقالع  يور 
رس رب  وت  نیسح  تفگ  یک  دوش . يریگولج  نآ  زا  دیاب  تسا و  بهذم  نهو  ینیبدب و  بجوم  زورما  فرع  رد  دزاسن _  دراو  مه  يررض 

زیمآ ولغ  راعشا  _ 4 2  * نزب شیک  دب  نارگمتس  قرف  رب  لفاغ  يا  دوخ  رس  رب  ینز  هک  یغیت  نزب  شین  نتشیوخ  قرف  هب  غیت  اب  نزب  شیوخ 
رب اوتف  ءاهقف  هک  و ...  مایهللا ،  نیـسح  نم  ای  همطافلا ،  الا  هلا  لـثم ال  تسا ؛  یبهذـم  تاداـقتعا  فـالخ  هک  ییاـه  هژاو  ندرب  راـک  هب  و 

یناسک داوس و  یب  دارفا  هلیـسو  هب  يرادازع  سلاجم  نتفرگ  رایتخا  رد  _ 5 دنا . هداد  طایتحا  هب  مکح  ای  دنا  هداد  راعـشا  هنوگ  نیا  تمرح 
اه و لبعد  هویـش  دیاب  ارعـش  نیاربانب  دنزادرپ . یم  فده  یب  حور و  یب  ياهیحادـم  رهاوظ و  هب  سلاجم  ياوتحم  هب  نتخادرپ  ياج  هب  هک 

زیهرپ دوش  یم  نیموصعم  ماقم  نهو  بجوم  هک  تایلعج  غورد و  ای  كردم ،  یب  تسس و  فیعـض ،  راعـشا  زا  دننیزگ و  رب  ار  اه  تیمک 
فراع هتسجرب  نادرگاش  ءاملع و  زا  این  یمطاف  داتسا  نیملسملا  مالـسلا و  هجح  دننکن . شومارف  بولطم  ّدح  رد  ار  اوقت  صولخ و  دوش و 

طقف يور  درادن و  یملع  هناوتـشپ  هک  یمدآ   : " دندومرف ...  یم  هراب  نیا  رد  دوخ  ياهربنم  زا  یکی  رد  هر )  ) نیدـلا ءاهب  تیآ ا ... گرزب 
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دزرا یمن  یساّبع  کی  دشاب  هتشاد  ار  نیرخآ  نیلوا و  مولع  یسک  رگا  دراد ،  يا  هزادنا  کی  ساسحا  دروخ . یم  هبرـض  هدمآ ،  ساسحا 
رازگرب ساسحا  يور  هک  یـسلاجم  زا  تسا  دـهاش  ادـخ  درادـن ... هدـیاف  مه  زاب  دـشاب  هتـشادن  یملع  هناوتـشپ  دـشاب و  هتـشاد  لاح  رگاو 

 ) نیسح ماما  اروشاع  بش  تفگ :  یم  دناوخ  یم  هک  ادخ  هدنب  نآ  راون  نآ  رد  ییاج  کیرد  دندوب و  هدروآ  ار  يراون  متحاران . دوشیم 
درک و ادـیپ  ار  يربک  بنیز  دـمآ  هلگـشوخ  سابع  تفگ " :  یم  دـعب  ورب " يورب  یهاوخ  یم  مه  وت  رگا  هک :  دومرف  مشاه (  ینب  رمق  هب 
 ، فرح دـش  نیا  رخآ  هللااب ..........  ذوعن  راـغ - هزاورد  ًـالثم  دوب ،  يدولوم  نادـیم  هکنیا  لـثم  وگب " .....  تنیـسح  شاداد  هب  ورب  تفگ : 

اهنیا دندرک ...  یم  میظعت  همثا  دمآیم  شمـسا  یتقو  هک  مشاه  ینب  رمق  دـنک ؟  یم  دای  مدآ  ار  مشاه  ینب  رمق  روطنیا   ، ساسحا شا  همه 
هرهب نآ  دنمشزرا  راثآ  زا  یمالـسا  هعماج  دشاب و  هتـشاد  ار  شدوخ  یگدنلاب  دشر و  اهیرادازع  هکنیا  يارب   3  ... . "  * تسا نـم  لد  درد 

 ، دوش یم  جیورت  ضرغم  ای  هاگآان و  دارفا  طسوت  هک  ییاهمسارم  ربارب  رد  لوؤسم  دهعتم و  نادنمشناد  املع و  تسا  هتـسیاش  ددرگ ،  دنم 
ازع سلاجم  یلیطعت  هک  روط  نامه   ، ددرگ هدولآ  تافارخ  اـب  همئا  ریاـس  اروشاـع و  نیرفآ  تکرح  مسارم  هک  دـنراذگن  دـنیامن و  هزراـبم 

تـسین گنهامه  نآ  تایلک  اب  هک  یموسر  مسر و  عون  ره  ذوفن  نآ و  رد  طارفا  دزاس ، یم  دراو  یمالـسا  تما  رکیپ  رب  ینیگمهـس  هبرض 
عجارم زا  مادـک  ره  زا  هناگادـج  روط  هب  يرادازع  فلتخم  قیداصم  دروم  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال   ... 4 دنک *.  یم  ررـضتم  ار  نآ 
ًاقادصم یلاعبانج  نوچ  اذل  دنا ،  هدومن  نایب  ار  يرادازع  نوگانوگ  دیدج و  ياهکبـسو  اه  هویـش  مکح  زین  ناشیاو  دـنا  هدرک  یتائاتقتـسا 

لئاسم باتک  دلج  هس  هب  دیناوت  یم  رتشیب  حیـضوت  يارب  مینک . یم  لاسرا  امـش  يارب  ار  باوج  یلک  تروص  هب  زین  ام  دیدوب  هدرکن  هراشا 
... ءاشنا ا دهد . رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یعقاو  نارادازع  زا  ار  ام  دنوادخ  دینک . هعجارم  املع  عجارم و  هاگدید  زا  دیدج 

دیاب یبهذم  ینطومه و  یلم و  قرع  هب  هجوت  اب  اهنآ  دـنا و  هتفای  تافو  دـلوتم و  یبرع  ياهروشک  رد  (ع ) نیموصعم همئا  بلغا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
تافو مسارم  رد  ًاصوصخ  درادن و  یتیساسح  دایز  اهنآ  هک  مینیب  یم  دنهد و  جرخ  هب  يرتشیب  تیساسح  اهنآ  تافو  دلوت و  مسارم  يرازگرب  هب  تبسن 

یلیخ

شسرپ

یبهذم ینطومه و  یلم و  قرع  هب  هجوت  اب  اهنآ  دنا و  هتفای  تافو  دلوتم و  یبرع  ياهروشک  رد  (ع ) نیموصعم همئا  بلغا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ًاصوصخ درادن و  یتیساسح  دایز  اهنآ  هک  مینیب  یم  دنهد و  جرخ  هب  يرتشیب  تیساسح  اهنآ  تافو  دلوت و  مسارم  يرازگرب  هب  تبسن  دیاب 

رد ناملـسم  تیعمج  لک  هب  تبـسن  هک  ناریا  رد  ًاـصوصخ  هعیـش و  رد  هک  یتروص  رد  دـننک  یم  دروخرب  يداـع  یلیخ  تاـفو  مسارم  رد 
نویناحور زا  یلیخ  رظن  زا  مسارم  نیا  دنیامن و  یم  مادقا  يراد  هیذـعت  مسارم  يرازگرب  هب  تبـسن  هشتآ  ود  فورعم  لوق  هب  دنتـسه  تیلقا 

زا میراذگب و  همانرب  زور  دـنچ  وا  دـلوت  مسارم  رد  تسا  نآ  رتهب  دور  یم  ایند  زا  ینامز  یناسنا  ره  هک  یتروص  رد  هتفرگ  رارق  ریثات  دروم 
نیا اب  رفـص  مرحم و  یناوخ و  هیذعت  نم  رظن  هب  دور ! یم  ایند  زا  هک  یماگنه  هن  میهن  جرا  ار  شتامدخ  میوش و  دونـشخ  ایند  هب  شندـمآ 

؟ دئیامرف یحیضوت  هطبار  نیا  رد  ًافطل  تسین  زیاج  مزال و  ددرگ  یم  رازگرب  ناریا  رد  هک  یشور 

خساپ

: دراد هرهچ  ود  هبنج و  ود  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  ًاـصوصخم  يرادازع  هلأـسم  تسیچ ؟ ع )  ) ادهـشلا دیـس  ترـضح  يارب  يرادازع  هفـسلف 
لامک ياههولج  نیرتیلاع  هدیرفآ و  فلتخم  داعبا  رد  ناشیا  نارای  و  ع )  ) هَّللادـبع ابا  ترـضح  هک  یتمظع  ینعی ، اهییابیز  هرهچ  فلا -)
رایـسب اروشاـع  هثداـح  زا  دـعب  نیا  دـنتخومآ . تیرـشب  خـیرات  لـک  هب  ار  سرد  نیرتـگرزب  هدوـمن و  میـسرت  شیوـخ  لـمع  اـب  ار  یناـسنا 

دـشر نآ  رد  هداهن و  دوجو  هصرع  هب  اپ  یناـشخرد  بتکم  نینچ  رد  هک  دـیلاب  دوخ  هب  دـیاب  یتسار  هب  تسا و  نیرفآراـختفا  زیگنارورغ و 
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رابفـسا رابمغ و  کیدژارت ، هبنج  اروشاع  رگید  هرهچ  ب -) مینک . راثن  هار  نیا  رد  ار  دوخ  یتسه  همه  میرـضاح  میریمیم و  نآ  اب  هتفای و 
ادـخ و قلخ  نیرتبوبحم  هب  تبـسن  ار  تاکرح  نیرتهنادرمناوجان  هتـشادن و  ساپ  ار  ع )  ) ماـما قح  تما ، ارچ  هک  نیا  زا  فسا  تسا . نآ 

درد هب  ار  یتریـس  وکین  ناسنا  ره  لد  دش ، لیمحت  ناشیا  نارای  تیبلها و  و  ع )  ) ماما رب  هک  یملظ  يرآ  دنتـشاد . اور  اهناسنا  نیرتفیرش 
ره زا  ع )  ) هَّللادبع ابا  رب  هیرگ  قوش . رس  زا  هاگ  تسا و  زوس  زا  یهاگ  کشا  رگید  فرط  زا  درازآیم . تخـس  ار  یمدآ  حور  دروآیم و 

ترـضح و نآ  ياهینیرفآتفگـش  تمظع و  مه  دزیریم و  ورف  ناگدـید  زا  کـشا  بالیـس  ناـشیا  بئاـصم  مـه  ینعی  تـسا . عوـن  ود 
لضفلاوبا ترضح  نمـشد  رومأم  نارازه  ای  اهدص  نایم  رد  هاکناج ، شطع  دوجو  اب  نازوس  يارحـص  نآ  رد  دونـشب  هک  تسیک  ناشرای .

دای هب  هک  نیمه  یلو  دروآرب ، ناهد  ات  ار  بآ  تفرگ و  رارق  اراوگ  بآ  میظع و  يدور  رد  نوچ  دـناسر و  هعیرـش  هب  ار  دوخ  ع )  ) سابعلا
نیا اـیآ  تشگرب . بآ  زا  رپ  کـشم  اـب  هنـشت  بل  دادـن و  ندیـشون  هزاـجا  دوخ  هب  داـتفا  ناشنادـنزرف  و  ع )  ) هَّللادـبعابا ترـضح  یگنـشت 

رد ادهـشلا  دیـس  ترـضح  هب  يرادازع  هیرگ و  رگید  يوـس  زا  دزاـسیمن ؟ راداو  قوـش  کـشا  نـتخیر  هـب  ار  یمدآ  تفارـش  یگنادرم و 
یمهم یتیبرت  هدنزاس و  ياههفـسلف  هلأسم  نیا  تسا  هدش  هتـسناد  تابرق  لضفا  زا  هدش و  عقاو  هجوت  دیکأت و  دروم  تخـس  ینید  صوصن 
دنویپ ج -) يزیتس ، متـس  یبالقنا و  حور  شخب  ماهلا  ب -) ینیـسح ، تضهن  هوکـشرپ  خیرات  دای و  نتـشاد  هدـنز  فلا -) هلمج : زا  دراد ،

شیالاپ ه -) ینید ، فراعم  اب  اههدوت  ندش  انـشآ  عیـسو و  حطـس  رد  ینید  سلاجم  هماقا  د -) نیتسار ، ياهوگلا  تما و  نیب  یفطاع  قیمع 
ره رد  يرادازع  مسارم  دوجو  هک  نیا  رگید  هتکن  ز -) ملاـظ ، اـب  تفلاـخم  موـلظم و  هب  تبـسن  يراداـفو  مـالعا  و -) سفن ، هیکزت  حور و 

يزاسهنیهب يزاسملاس و  رد  ار  یفاک  تقد  دـیاب  هراب  نیا  رد  نکیل  تسا . ع )  ) ینیـسح گنهرف  شرتسگ  رازبا  نیرتگرزب  نزرب  يوک و 
(- يرهطم ج دیهـش  ینیـسح " هساـمح  ك" : رتشیب ر . یهاـگآ  يارب  دروآ . لـمع  هب  نآ  زا  تاـفارحنا  اـهتفآ و  ندودز  سلاـجم و  نیا 

لکـش رد  رگید  ترابع  هب  تسا . نانآ  فدـه  بتکم و  گنهرف و  نآ  رانک  رد  اهنآ و  مان  دای و  يایحا  بجوم  تیب : لـها  يارب  يرادازع 
تشذگ رگید  دزاسیم و  رارقرب  نآ  ناربهر  بتکم و  ناوریپ  نیب  يرادیاپ  یگتسویپ  هتـشگ و  ماهلا  هعماج  هب  نانآ  هار  یحور  دنویپ  کی 

ددرگیم و نانمـشد  تافارحنا  تاریثأت و  زا  تما  يریذپان  ذوفن  بجوم  هلأسم  نیمه  دنکفا . ییادـج  نانآ  نیب  دـناوتیمن  راصعا  نورق و 
يارب نارگرامعتـسا  هک  تسور  نیمه  زا  دـناسریم . لقادـح  هب  ار  تاجاجوعا  تاـفیرحت و  اـی  درادیم و  هگن  ملاـس  ناـنچ  مه  ار  بتکم 

گنهرف ياقلا  هنیمز  ءالخ  نیا  داجیا  اب  ات  دنیامن  عطق  یمالـسا  ردـص  راختفا  رپ  خـیرات  اب  ار  نانآ  هطبار  دنـشوکیم  یمالـسا  للم  يدوبان 
ینامداش هن  تسا ، ملـسم  هچ  نآ  دراد . زین  يرگید  یتیبرت  یناور و  راثآ  تسا و  يرادازع  یعامتجا  راـثآ  زا  اـهنیا  دـنروآ . مهارف  ار  دوخ 

دریگ شیپ  رد  لداعت  هار  ناسنا  هک  تسا  نآ  هدیدنـسپ  و  موادـم ، هودـنا  مغ و  یگدز و  متام  هن  تسا و  هدیدنـسپ  لـیلد  نودـب  یطارفا و 
قیبطت ار  دوخ  دوجوم  تایعقاو  دروم و  بسح  رب  هکلب  دوش  ریگ  هشوگ  هدز و  مغ  هک  نآ  هن  هدش و  لیلد  یب  ياهیشوخرس  ریسا  هن  ینعی 
جاهتبا رورـس و  هک  ارچ  تسا  یندشان  فصو  قیمع و  ینامداش  کی  نمؤم  يداش  تسا ، داش  هراومه  نمؤم  لد  هک  نآ  زا  هتـشذگ  دهد .

لد یحطـس و  ياهینامداش  اـب  دریگیم و  همـشچرس  دراد  شیپ  رد  هک  يریـسم  یتسه و  دـنوادخ و  هب  تبـسن  وا  قیمع  تفرعم  زا  نمؤم 
فسأت و زاربا  ای  ندروخ و  مغ  يارب  سلاجم  نیا  هک  مییوگب  دـیاب  مسارم  يرازگرب  دروم  رد  تسا . توافتم  اـیند  يارذـگ  ياهیلوغـشم 

نکمم يرادازع  رهاظم  یخرب  هچرگ  تسا  نانآ  هب  يادـتقا  ادـخ و  نادرم  و  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  بئاـصم  رکذ  يارب  هکلب  تسین  هودـنا 
هتکن .و  ددرگ نییبت  مدرم  يارب  اهيرادازع  یقیقح  هفسلف  هتـشگ و  حالـصا  دیاب  يدراوم  نینچ  دیتفگ و  امـش  هک  دشاب  هنوگ  نامه  تسا 
لها هکلب  تسین . ع )  ) تیب لها  ندوب  برع  رطاـخ  هب  یتمارک  لـضف و  بارعا  يارب  تسین و  حرطم  ییاـیفارغج  زرم  مالـسا  رد  هکنیا  رخآ 
تفگ ناوت  یمن  سپ  دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  نج  هکئالم و  یتح  ناشیا  نادیرم  ةریاد  دنتسه و  ملاع  تادوجوم  مامت  رورس  اقآ و  ع )  ) تیب

تیبرت تحت  رتشیب  تسا و  رت  کیدزن  مالـسا  میلاـعت  هب  هک  یناـسنا  ره  تفگ  دـیاب  هکلب  نینچ  ناـیناریا  اـم  دـننک و  یم  نینچ  بارعا  ارچ 
. دراد يرتشیب  تدارا  ع )  ) نیموصعم هب  تبسن  تسا  هتفرگ  رارق  یمالسا 

؟ دش در  فافع  هناخ  حرط  ارچ 
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شسرپ

؟ دش در  فافع  هناخ  حرط  ارچ 

خساپ

هک یناناوج  یسنج " هزیرغ  عورشم  حیحص و  نیمأت  مدع   " لضعم يارب  هدنهد  نیکست  تقوم و  لح  هار  کی  ناونع  هب  فافع  هناخ  حرط 
ینارادـفرط زین  روشک  ییارجا  نیلوئـسم  مشـش و  سلجم  ناگدـنیامن  نیب  رد  ًاـضعب  هک  ناـحارط  یخرب  يوـس  زا  دنتـسین  جاودزا  هب  رداـق 

1ـ لیلدـب : هک  دـندوب  نآ  ندرک  دـنمنوناق  سلجم و  رد  حرط  لابندـب  يدارفا  و  دـش . هضرع  یموـمع  راـکفا  هب  یمـسر  ریغ  روـطب  تـشاد 
فالخ هعماج 4 ـ مدرم و  یگنهرف  يرکف و  یگدامآ  مدع  هننقم 3 ـ ةوق  داهن  سلجم و  نأش  زا  ندوب  رود  هب  هویش 2 ـ نیا  نتسناد  بسانمان 

مشـش و سلجم  رد  نز  ناگدنیامن  يوس  زا  يدـنت  ياهلمعلا  سکع  نآ . نتـسناد  ناملـسم  نانز  تلزنم  نأش و  هب  نیهوت  یمومع و  تفع 
. دش هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  تشاد و  هارمهب  ار  يروشک  نیلوئسم  نارظن و  بحاص  زا  يدادعت 

تسا شیازفا  لاح  رد  زور  هب  زور  اهيراجنهان  ارچ 

شسرپ

تسا شیازفا  لاح  رد  زور  هب  زور  اهيراجنهان  ارچ 

خساپ

هجوت دیاب  تسا  یمالسا  هعماج  رد  صوصخ  هب  هعماج  رد  یقالخا  ياهیگدولآ  دسافم و  يراجنهان  زا  امش  روظنم  رگا  مرتحم  رگـشسرپ 
قیقد ياهرامآ  هب  دـیاب  ییاعدا  نینچ  دـییات  شریذـپ و  تسا  شیازفا  لاـح  رد  زور  هب  زور  هعماـج  رد  اـهيراجنهان  ًاـعقاو  اـیآ  هک  تشاد 

هشیر و دـناوتیم  عاـمتجا  ره  رد  یمالـسا  تاـیاور  میرک و  نآرق  رظن  زا  ياـهيراجنهان  شرتـسگ  شیازفا و  لاـح  نیع  رد  دوش . دنتـسم 
دسانـشن و ار  نتـشیوخ  شنیرفآ  تمکح  هفـسلف و  هک  یـسک  شیوخ  زا  ناسنا  تخانـش  مدـع  هلمج 1 . زا  دـشاب ، هتـشاد  یفلتخم  لماوع 

تـسا نکمم  هتفر و  اهيراجنهان  لابند  هب  یعیبط  روط  هب  دهدن ، صیخـشت  ار  هار  فده و  و  دنادن ، ار  دوخ  ندوب  ناسنا  شزرا  هاگیاج و 
رد ناتناردام ـ  مکـش  زا  ار  امـش  ادخ  و  : " دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دـنک ; روصت  راجنه  ناونع  هب  دوخ  يارب  ار  اهيراجنهان  زا  يرایـسب 

ترـضح دـینک ". يرازگـساپس  هک  دـشاب  داد ، رارق  اهلد  اـهمشچ و  شوگ و  امـش  يارب  و  دروآ ، نوریب  دـیتسنادیمن ـ  يزیچ  هک  یلاـح 
هارمگ تخانـشن  ار  دوخ  هک  ره  دـش و  دـنمدرخ  تخانـش  ار  دوـخ  هک  ره  سپ  تسا  ناـسنا  یـسانشدوخ  درخ ، نیرترب  : " دـیامرفیمیلع
مدــق اـهینادان  یهارمگ و  يداو  رد  داــتفا و  رود  تاــجن  هار  زا  تخانــشن  ار  دوـخ  هـک  ره  : " دــیامرفیم رگید  ییاــج  رد  تـشگ " و 
يوریپ . 2 ثیدحلاراد )  هسسؤم  تاراشتنا  ص 3567 ، یخیش ج 8 ، اضر  دیمح  همجرت  يرهش  ير  يدمحم  دمحم  همکحلا  نازیم  .") داهن

ُْهنِّم ًةَرِفْغَّم  مُکُدـِعَی  ُهَّللاَو  ِءآَشْحَْفلِاب  مُکُُرمْأَیَو  َْرقَْفلا  ُمُکُدـِعَی  ُن  َـ َْطیَّشلا : " دـیامرفیم میرک  نآرق  یناسفن  ياـهاوه  نیطایـش و  ياـههسوسو  زا 
یلو دـنکیم ; توعد  اهیتشز [ و   [ اـشحف هب  دـهدیم و  یتسدـیهت  رقف و  هدـعو  قاـفنا  ماـگنه  هب   [ ار امـش  ناطیـش  هرقب 268 ) ... ;) ًالْضَفَو

، دینکن يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : " دیامرفیم زاب  و  ... دهدیم " ینوزف  شزرمآ و  هدعو  امـش  هب  دنوادخ 
زا لاعتم  دنوادخ  ( 21، رون ... ") دنکیم رما  رکنم  اشحف و  هب  وا  هک  ارچ  دزاسیم [ شهارمگ   [ دراذگب ناطیـش  ياهمدق  ياج  مدق  سک  ره 
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دوـخ سوـه  زا  میاهتخاـس و  لـفاغ  دوـخ  داـی  زا  ار  شبلق  هک  سک  نآ  زا  و  : " ... دـیامرفیم هدرک و  یهن  یناـسفن  ياـهاوه  ندرک  يوریپ 
فعض یگنهرف و  رقف  هدیقع  نامیا و  یتسس  فعض و  . 3 فهک 28 )  ") نکم تعاطا  تسا  يور  هدایز  رب  شراک  ساسا   [ هدرک و يوریپ 

ْمَُهل اَّنَّیَز  ِةَرِخ   ?َ ْالِاب َنُونِمُْؤی  َـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  ; " دـشابیم یمالـسا  هعماـج  صوصخ  هب  عماوج  رد  اـهيراجنهان  شیازفا  لـماوع  زا  زین  هدـیقع 
يروط هب  میهدیم  تنیز  نانآ  يارب  ار  اهنآ  تشز  ءوس و   [ لامعا دـنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  لمن 4 )  ;) َنوُهَمْعَی ْمُهَف  ْمُهَل  ـَـ َمْعَأ
فیعـض اهنآ  نامیا  ای  دنرادن و  نامیا  یهلا  ياههدعو  ترخآ و  هب  هک  یناسک  دـیآیم  رب  روکذـم  هیآ  زا  دـنوش ". نادرگرـس  اهنآ  هک 

هجوت مک  لـسوت و ... لـکوت  شیاـین  اـعد و  نآرق  اـب  سنا  تاـبجاو  ندروآ  اـج  هب  دـننام : دـنوادخ  ياهروتـسد  يونعم و  روما  هب  هدوب و 
هیـس اهیتخبدب و  راختفا و  ار  اهیتسپ  اهنآ  دوشیم و  ابیز  كاپ و  راجنه و  هانگ  هب  یگدولآ  يراجنهان و  يدارفا  نینچ  رظن  رد  دنتـسه ،

ربمایپ يداصتقا  تالکـشم  . 4 دـننادیم ! بوـخ  لآهدـیا و  یگدـنز  ار  یهاـبت  داـسف و  رد  ندـش  قرغ  يزوریپ و  تداعـس و  ار  اـهيزور 
ج 2، ینیلک ،  بوقعی  نب  دـمحم  یفاکلا  .") دـناسرب رفک  هب  ار  دوخ  هک  تسا  کیدزن  رقف  ارفک ; نوکی  نا  رقفلا  داک  : " دـیامرفیمیمارگ
، دشاب هتشادن  ار  دوخ  تُوق  هک  یسک  : " ... دیامرفیمنسح ماما  شدنزرف  هب  باطخیلع  ترضح  نارهت )  ۀیمالـسالا  بتکلاراد  ص 307 ،
، درخ رد  یتساـک  نیقی  رد  یتسـس  هب  ددرگیم : ـالتبم  تلـصخ  راـهچ  هب  دوـش ، رقف  راـتفرگ  سک  ره  مدـنزرف  تسا ..  رایـسب  شیاـهاطخ 
یخیـش ج اضر  دیمح  همجرت  همکحلا  نازیم  همجرت  .") رقف زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  سپ  هرهچ  رد  ایح  مرـش و  یمک  نید و  رد  یگدـننکش 

ًۀَیْرَق َِکلْهُّن  نَأ  َآنْدَرَأ  آَذِإ  َو  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  ناوارف  تورث  يداصتقا و  هافر  . 5 ثیدحلاراد )  هسسؤم  تاراشتنا  ص 4663 ، ، 10
دوخ رماوا  مینک  كاله  ار  يراید  رهش و  میهاوخب  هک  یماگنه  و  ( 16، أرسا  ;) اًریِمْدَت اَه  َـ َنْرَّمَدَف ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اَهِیف  ْاوُقَسَفَف  اَهِیفَْرتُم  اَنْرَمَأ 

دنتفای تازاجم  قاقحتـسا  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  هک  یماگنه  سپـس  میرادیم  نایب  توهـش  تسم  نادـنمتورث   [ اهنآ نیفرتم   " يارب ار 
ياـهيراجنهان دـسافم و  شیادـیپ  زاـسهنیمز  دـناوتیم  يداـصتقا  هاـفر  تورث و  ترثک  نیارباـنب  میبوکیم "  مه  رد  تدـش  هب  ار  اـهنآ 

هب توعد  یعمج  امـش  نایم  زادـیاب  ; " رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  . 6 دـشاب . رثؤم  اهنآ  شیازفا  رد  دوش و  یقالخا  یعاـمتجا و 
هب رما  : " دـیامرفیم  7 رقاب ماما  ترـضح  نارمعلآ 104 ) .") دنناراگتــسر اـهنآ  دـنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دــننک و  یکین 

هتشگ و نما  اههار  ود  نیا  ۀلیسوب  دنوشیم و  هماقا  اپرب و  اهنآ  اب  تابجاو  ریاس  هک  تسا  یهلا  گرزب  ۀضیرف  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
وترپ رد  دوشیم و  هتفرگ  ماقتنا  نانمشد  زا  دابآ و  اهنیمز  نآ  هیاس  رد  ددرگیم و  نیمأت  دارفا  قوقح  دوشیم ، لالح  مدرم  راک  بسک و 

یگنهرف عیسو  مجاهت  . 7 مق )  تیبلالآ ،  ۀسـسؤم  ص 119 ، یلماع ج 16 ، ّرح  خیـش  هعیـشلا  لئاسو  .") ددرگیم هاربور  اـهراک  همه  نآ 
هب فلتخم  ياههناسر  یغیلبت و  رازبا  نیرتهتفرشیپ  زا  يریگهرهب  اب  هراومه  مالسا  نآرق و  نانمـشد  یگنهرف ;  هعـسوت  مان  هب  نید  نانمـشد 
اب میرک  نآرق  دنـسرب ، دوخ  موش  فادها  هب  هلیـسونیدب  ات  دننکیم ، مادـقا  فلتخم  عماوج  نایم  رد  اهيراجنهان  داسف و  شرتسگ  جاور و 

ُّيِِرماَّسلا ُمُهَّلَضَأ  َو  َكِدَْعب  نِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَق  اَّنِإَف  َلاَق  : " دیامرفیم نیشیپ  ياهتما  رد  نابلطتصرف  یگنهرف  Š جاهت زا  ياهنومن  هب  هراشا 
تیآ هنومن  ریـسفت  (".ر.ك  درک هارمگ  ار  اهنآ  يرماس  میدرک و  شیامزآ  وت  زا  دـعب  ار  َیـسوم [ ترـضح   [ وت موق  ام  دومرف : هط 85 ) ;)

نالوئـسم زا  یخرب  یهاتوک  يراـک و  یـسایس  . 8 نارهت )  ۀیمالـسالا  بـتکلاراد  ص 267ـ274 ، نارگید ج 13 ، يزاریـش و  مراـکم  هـّللا 
ییارجا روما  زا  یشخب  ناریدم  نالوئسم و  زا  یخرب  ندش  لوغشم  یعیبط  روط  هب  یمالـسا  ياهشزرا  فیعـضت  گنهرف و  رما  رد  ییارجا 
شرتسگ جـیورت و  نانمـشد و  یگنهرف  مجاهت  هب  تبـسن  اهنآ  تلفغ  يزیگنافـالتخا و  یحاـنج  ياـهيریگرد  صوصخ  هب  روشک  و ...

رد نواعت  يراکمه و  هب  ار  نانمؤم  میرک  نآرق  تسا  هعماـج  رد  يراـجنهان  شیازفا  لـماوع  زا  یقـالخا و ... یعاـمتجا و  ياـهيراجنهان 
هدومرف یهن  ناهانگ  اهيراجنهان و  رب  ندـش  لوغـشم  يراکمه و  زا  هدرک و  قیوشت  یمالـسا  ینید و  ياـهشزرا  شرتسگ  بوخ و  روما 

يراکوکین و رد  هدـئام 2 ...)  ;) ِباَقِْعلا ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ْاوُقَّتاَو  ِن   َ َوْدـُْعلاَو ِْمث   ?ًِ ْالا یَلَع  ْاُونَواَعَت  َالَو  َيَْوقَّتلاَو  ِِّرْبلا  یَلَع  ْاُونَواَـعَت   " ... تسا
...) تسا " و رفیک  تخـس  ادخ  هک  دینک  اورپ  ادخ  زا  و  دیوشن ، مه  رایتسد  يدـعت  هانگ و  رد  و  دـینک ، يراکمه  رگیدـکی  اب  يراکزیهرپ 

هب خـساپ  ینیمخ /  ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  تاراـشتنا  يدزی  حابـصم  هّللا  تـیآ  یگنهرف  مجاـهت  رتـشیب ر.ك  یهاـگآ  يارب 
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ماقم یگدـنیامن  رتفد  تاراشتنا  تنـس ص 25ـ29 ، لها  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  رتفد  ننـست  عیـشت و  هاگدید  زا  اهشـسرپ 
... ( ناتسچولب و تنس  لها  روما  رد  يربهر  مظعم 

اب ار  هداتفا  قافتا  هتـشذگ  ماوقا  رد  هک  میرک  نآرق  زا  هدافتـسا  اب  ار  دناهداد  اهشزرا  دض  هب  ار  دوخ  ياج  هک  یـشزرا  ياههژاو  زا  ییاههنومن 
. دینک رکذ  نآ  قیداصم  يزورما و  ياهشور 

شسرپ

ار هداتفا  قافتا  هتشذگ  ماوقا  رد  هک  میرک  نآرق  زا  هدافتسا  اب  ار  دناهداد  اهشزرا  دض  هب  ار  دوخ  ياج  هک  یشزرا  ياههژاو  زا  ییاههنومن 
. دینک رکذ  نآ  قیداصم  يزورما و  ياهشور  اب 

خساپ

هب شیارگ  ییارگلمجتیمارگ و  ربمایپ  ناـمز  رد  . 1 زا : دنترابع  دـناهداد  اهشزرا  دـض  هب  ار  دوخ  ياج  هک  یـشزرا  ياههژاو  زا  یخرب 
موـس هـفیلخ  ناـمز  رد  ترــضح  نآ  تـلحر  زا  دـعب  یلو  دـشیم  بوـسحم  شزرا  دـض  کـی  بـکرم و ... لاوـما  رثاـکت  يروآعـمج و 
کی ناونع  هب  یگدزهافر  لـمجت و  جـیردت  هب  زین  ناـمز  نیا  رد  دـش . شزرا  لاوما  يروآعمج  یگدزهاـفر و  هب  شیارگ  ییارگلـمجت و 

. دوشیم بوسحم  شزرا  دـض  کی  نآ  اب  هزراـبم  یتسیز و  هداـس  دـهدیم و  ناـشن  ار  دوخ  هرهچ  مدرم  بلغا  ناـیم  هعماـج و  رد  شزرا 
دنناوخیم و ار  ادخ  ماش  حبـص و  هک  ار  اهنآ  : " دیامرفیم دنکیم و  نایب  هیآ 52  ماعنا  ةروس  رد  ار  لـیبق  نیا  زا  ياهنومن  زین  میرک  نآرق 
زا ینک  درط  ار  اـهنآ  رگا  اـهنآ ، رب  وت  باـسح  هن  تسا و  وت  رب  اـهنآ  باـسح  هن  نکم  رود  دوـخ  زا  دـنرادن ، يرظن  وا  كاـپ  تاذ  زج 

نآرق نارهت )  ۀیمالسالا  بتکلاراد  ص 251ـ257 ، نارگید ج 5 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  (".ر.ك  دوب یهاوخ  نارگمتس 
شزرا کـی  ناونع  هب  نآ  هب  دندرمـشیم و  ار  دوخ  ناـگدرم  روبق  یتح  هک  هنیدـم  رد  لـئابق  ماوقا و  زا  یخرب  یبـلطنوزف  رثاـکت و  میرک 
َِرباَقَْملا ُُمتْرُز  َیَّتَح  ُُرثاَکَّتلا  ُمُکغَْهلَأ  : " دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  یـشزرا  دض  مادـقا  کی  ار  نآ  هدرک و  شنزرـس  ار  دـندرکیم ، راختفا 

دیتفر اهربق  ترایز  هک  اجنآ  ات  هدرک  لفاغ  ادخ  زا  و   [ هتـشاد لوغـشم  دوخ  هب  ار  امـش  رثاکت  رخافت و  1ـ3 ) رثاکت ،  ;) َنوُمَْلعَت َفْوَس  آلَک 
لایخ ماوقا  زا  ياهدـع  نیاربانب  تسناد "  دـیهاوخ  يدوز  هب  دـینکیم  لاـیخ  امـش  هک  تسین  نینچ  دیدرمـشرب [ ار  دوخ  ناـگدرم  روبق  ]و 

شزرا رتشیب  ناـگدرم  اـی  روبق  دوجو  فرـص  هب  هک  یلاـح  رد  تسا  شزرا  راـختفا و  اـهنآ  يارب  ناـگدرم  روبق و  يداـیز  هک  دـندرکیم 
هرابرد رگید  ییاج  رد  ص 276ـ283 ). نامه ج 27 ، هنومن  ر.ك   ) تخومآ تربع  ناگدرم  تشذگرس  زا  دیاب  هکلب  دوشیمن ، بوسحم 

، دش رهاظ  شموق  ربارب  رد  دوخ  تنیز  مامت  اب  نوراق  : "[ دـیامرفیم لیئارـسا  ینب  دوهی و  موق  نایم  رد  وا  تورث  ندـش  دنمـشزرا  نوراق و 
یمیظع ةرهب  وا  هک  یتسار  هب  میتشاد  زین  ام  تسا  هدش  هداد  نوراق  هب  هچنآ  دننامه  شاک  يا  دنتفگ : دـندوب . ایند  تایح  بلاط  هک  اجنآ 

ینونک و رصع  رد  دنتسنادیم . نکمت  يزودنارز و  تورث  رد  ار  شزرا  ياهدع  نوراق  غیـسوم و  ترـضح  نامز  رد  صصق 79 ) .") دراد
هب هطبار  نیا  رد  یخرب  هداد و  ناشن  شزرا  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  تشز  هرهچ  يدودـح  ات  يزودـنا  تورث   ) شزرا دـض  نیا  زین  ام  نامز 

نیا هب  عورشمان  عورشم و  ياههار  زا  يرایسب  هتـشاذگ و  ارجا  هب  ار  يزودناتورث و ... یتسرپ  لمجت  ییارگدم  شیامن  هتخادرپ و  تباقر 
مه اب  همه  ناناملـسمیمارگ  ربمایپ  ناـمز  رد  . 2 ص 163ـ176 ). ناـمه ج 16 ، هنومن  ر.ك  .) دـننزیم نماد  شزرا  ناونع  هب  شزرا  دـض 

دوب و رارقرب  تلادع  دـشیم و  میـسقت  هنالداع  روط  هب  مئانغ  تورث و  دنتـشاد و  مهـس  ناسکی  روط  هب  لاملاتیب  زا  یگمه  دـندوب و  ربارب 
ار ییارگهلیبق  ییارگموق و  دنتخیگنارب و  ار  مدرم  یتسیلانویـسان  سح  مود  هفیلخ  هیواعم و  نامز  رد  یلو  دوب ; دنمـشزرا  رایـسب  دوخ  نیا 
هب اهشزرا  ياج  هب  ار  اهشزرا  دـض  تروص  نیا  هب  دـندش و  لـئاق  ضیعبت  ناناملـسم  نیب  رد  تورث  لاوما و  میـسقت  رد  هدرک و  جـیورت 
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اب دـنیامن و  جـیورت  ار  مسیلانویــسان  ییارگموـق و  ییارگیلم  ّسح  هـک  دـننکیم  شـالت  یخرب  زین  ناـمز  نـیا  رد  دــندرک ; بلاـق  مدرم 
يارب ...) و دـننکیم . حرطم  يرـشب  عماوج  هعماج و  رد  شزرا  ناونع  هب  ار  نآ  و  دـننکیم . گنرمکار  تلادـع  ییارگهطبار  یتلادـعیب و 

رد اهشزرا  دـض  اهشزرا و  مق /  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  یناحبـس ج 1ـ2 ، رفعج  هّللا  تیآ  تیدـبا  غورف  رتشیب ر.ك  یهاـگآ 
 ( مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  لیلجت  بلاطوبا  نآرق 

؟ دسر یم  شورف  هب  دراد -  ررض  هعماج  يارب  هک  راگیس -  ارچ  روشک  ندوب  یمالسا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دسر یم  شورف  هب  دراد -  ررض  هعماج  يارب  هک  راگیس -  ارچ  روشک  ندوب  یمالسا  هب  هجوت  اب 

خساپ

ردخم داوم  يوسهب  شیارگ  بجوم  نآ  زا  نتشادزاب  هک  دراد  دوجو  نآ  فوخ  رگید  فرط  زا  تسین  تباث  یعرش  رظن  زا  راگیس  تمرح 
J .} تسین زیاج  یعرش  رظن  زا  هک  دوش  دسفا  هب  دساف  عفد  حالطصا  هب  دوش و 

تالضعم تالکشم و  لماع  تلع و  دوخ  نالووسم  هعماج و  دارفا  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  دنهد  یم  تبسن  برغ  هب  ار  یقالخا  دض  تالکشم  مامت  ارچ 
؟ دنا یعامتجا 

شسرپ

لماع تلع و  دوخ  نـالووسم  هعماـج و  دارفا  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  دـنهد  یم  تبـسن  برغ  هب  ار  یقـالخا  دـض  تالکـشم  ماـمت  ارچ 
؟ دنا یعامتجا  تالضعم  تالکشم و 

خساپ

هجوت دـیاب  هچنآنکیل  تسه  راک  رد  زین  يرگید  لماوع  هکلب  دوش . هداد  تبـسن  برغ  هب  تالظعم و ...  تالکـشم و  مامت  هک  تسین  نینچ 
ام يارب  نآ  رطخ  زا  تلفغ  تسایناهج و  رابکتـسا  هدرتسگ  عیـسو و  ياههئطوت  رطاخ  هب  ام  تالکـشم  لـئاسم و  مها  هک  تسا  نیا  تشاد 

یبایزرا و ار  دوخ  درکلمع  تقد  اب  دیاب  هارومه  ماظننیلوءوسم  دوب . لفاغ  زین  داز  نورد  لیاسم  زا  دیابن  لاح  نیع  رد  تسا . رابنایز  رایـسب 
J .} دنزاس فرط  رب  ار  نآ  تالاکشا 

؟  تسین فارسا  یعون  اهنشج  ماجنا  نیملسم  یضعب  رقف  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  تسین فارسا  یعون  اهنشج  ماجنا  نیملسم  یضعب  رقف  هب  هجوت  اب 

خساپ
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ترابع (ع ،) نیموصعم دایعا  مسارم  اهنشج و  لیکـشت  يدوجو  هفـسلف  فلا ) تسا : يرورـض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
بولق و ياوقت  هناـشن  ار  یهلا  رئاعـش  میظعت  دـیجم ، نآرق  تسا . یهلا  رئاعـش  میظعت  ناـنآ ، تدـالو  نشج  مسارم  يرازگرب  - 1 زا : تسا 
، هفیرـش هیآ  رد  رئاعـش  زا  دوصقم  هیآ 32 .) جـح ،  ،) بولقلا يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعـش  مظعی  نَم  َو  دـنادیم  اـهلد  رب  يراـکزیهرپ  طلـست 
، ناگرزب نیا  میظعت  دنـشابیم . وا  نید  ياههناشن  یهلا و  رئاعـش  زا  (ع - ) نیموصعم صوصخ  هب  یهلا -  يایلوا  تسا و  وا  نید  ياههناشن 

تایاور زا  یضعب  رد  تسا . اهتبسانم  نیا  رد  رورـسو  نشج  ییاپرب  نانآ و  تدالو  مایا  تشادگرزب  نانآ ، بتکم  راثآ و  ظفح  رب  هوالع 
هب هک  دـهدیم  روتـسد  ام  هب  ینـشور  هب  میرک  نآرق  دـناكانهودنا . اـم  هودـنا  مغ و  رد  داـشام و  يداـش  رد  اـم  نایعیـش  تسا : هدـمآ  زین 

یکی املسم  هیآ 23 .) يروش ،  ، ) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجاهیلع  مکلئسا  لق ال  میزروب  رهم  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  نادنواشیوخ  ناگتـسب و 
ناراوـگرزب نآ  هب  طوـبرم  ياهتبـسانم  رد  يرادازع  اـی  رورـس  نـشج و  مـسارم  يرازگرب  تلاـسر ، نادـناخ  هـب  هقـالع  زاربا  ياـههار  زا 

، یتیصخش فلتخم  داعبا  رد  نانآ  ندادرارق  وگلا  هوسا و  یمالـسا  ياهشزرا  گنهرف و  شرتسگ  جیورت و  ياههار  زا  یکی  - 2 دشابیم .
ناراوگرزب نآ  تاـیفو  اـی  دـالیم  مسارم  رد  هک  ییاـج  نآ  زا  دنـشابیم . ناـگمه  يارب  هوسا  وـگلا و  نیرتیلاـع  یقـالخا و ... یعاـمتجا ،

، ارقف هب  کمک  يراکوکین ، راثیا ، لیبق  زا   ) ناـنآ یقـالخا  دنمـشزرا  ياـهراتفگ  ناـنآ و  يونعم  راـبرپ و  یگدـنز  زا  یفلتخم  ياـههشوگ 
نانآ زا  يریگوگلا  و  (ع ) همئا راتفرو  قالخا  اب  ناگدننک  تکرش  رتشیب  هچ  ره  ییانـشآ  ثعاب  اذل  دوشیم ؛ حرطم  ناهانگ و )... زا  يرود 

، يداـصتقا تالـضعم  لـح  نآ و  ياـههشیر  اـب  یلوصا  حیحـص و  هزراـبم  رقف و  شهاـک  ياـههار  نیرتهب  زا  یکی  مینیبیم  سپ  دوشیم .
نالک ياههجدوب  ریاس  نیب  ياهسیاقم  اب  ب )  دشابیم . (ع ) راهطا همئا  تشادگرزب  رد  هوکـشاب  مسارم  لیبق  نیا  يرازگرب  یعامتجا و ،...

رد ام  دوشیم و  راکـشآ  مسارم  لیبق  نیا  تیمها  دوشیم ؛ فرـصم  اهمسارم  لیبق  نیا  رد  هک  ییاههنیزه  اـب  نآ  جـیاتن  روشک و  یگنهرف 
ياهرمث هک  دوشیم  لیم  فیحنالوؤسم و  زا  یخرب  طسوت  ینالک  ياههجدوب  دراوم  یضعب  رد  هنافسأتم  مییامنیم . ششوک  نآ  شرتسگ 

دوب بوخ  هچ  زین  امش  درادن . لابند  هب  لمجت  ریذبت و  فارسا و  گنهرف  شرتسگ  مدرم ، ینیبدب  هعماج ، رقف  لاملاتیب ، ندومن  یلاخ  زج 
تخیر و فارـسا ، هنوگره  زا  هک  میقفاوم  امـش  اب  ام  ج )  دیدرکیم . داقتنا  هدش  دای  ياههمانرب  زا  هنوگ  نیا  دـیدربیم و  مان  دراوم  نآ  زا 
درک و يریگولج  دـیاب  تسین ، (ع ) راهطا همئا  هریـس  فادـها و  یمالـسا و  ماظن  هدـنبیز  هجو  چـیه  هب  هک  يروما  يرـسکی  ماجنا  شاپ و 

J .} دومن ششوک  اهنآ  ندوبرتدیفم  هچ  ره  تهج  رد  نانآ ، یفیک  یمک و  دوبهب  اهنشج و  لیبق  نیا  جیورت  شرتسگ و  رب  هوالع 

؟ دراد يدیاوف  هچ  میحرت ,  مسارم  يرازگرب 

شسرپ

؟ دراد يدیاوف  هچ  میحرت ,  مسارم  يرازگرب 

خساپ

نانآ هدوب ؛ زیزع  ناگدـنامزاب  يارب  یفوتم  درف  دـنوشیم . رادازع  دـناهدوب  سونأم  وا  اب  هک  يرایـسب  دارفا  صخـش ، کـی  نتفر  اـیند  زا  اـب 
ار هتفر  تسد  زا  زیزع  نآ  دای  ات  دننادیم  مزال  دوخ  رب  اذل  دناهدرکن ،» كاخ  هک  ردنغچ   » فورعم لوق  هب  دناهدرپس و  كاخ  هب  ار  يزیزع 

روضح اب  زین  نارگید  دییازفیب . سلجم  هوکشرب  زیزع ، نآ  دوبدای  مسارم  رد  روضح  اب  دنراد  راظتنا  نایانشآ  ناتسود و  زا  هتشاد و  یمارگ 
لوبق دروم  لقادح  رادقم  نیا  دسریم  رظن  هب  دننکیم . ترفغم  بلط  یفوتم  يارب  ناگدنامزاب ، هب  تیلـست  ضرع  نمـض  سلاجم  نیا  رد 

عییـشت رد  تکرـش  ییافک و  بجاو  يراپـسكاخ  يارب  ار  یفوتم  زیهجت  لیذ  فادـها  هب  هجوت  اب  مالـسا  نییآ  دـشابی . هلا  بتاکم  یمامت 
ساپ هب  هک  دـهاوخیم  نیفلکم  یمامت  زا  سدـقم  عراـش  یفوتم : نمؤم  مارتحا  میرکت و  - 1 دـنادیم . بحتـسم  ار  میحرت  مسارم  هزانج و 
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مرتحم ار  نمؤم  ناجیب  مسج  وا ، يراپسکاخ  ندرازگزامن و  دیفس ، هماج  ندناشوپ  نتخاس ، رطعم  نداد ، لسغ  اب  مالسا ، هب  یفوتم  نامیا 
رگا یفوتم : يارب  شزرمآ  بلط  هحتاف و  تئارق  تارربم ، تاریخ ، ماجنا  - 2 دـیآ . لمع  هب  تعنامم  وا  مسج  هب  تمرح  کته  زا  هدرمش و 

تیلست و مالعا  - 3 تسین . ریثأتیب  زین  نانمؤم  يونعم  يایادـه  اما  تسوا  صلاخ  لمع  حیحـص و  داقتعا  رطخرپ  هار  نیا  یلـصا  هشوت  هچ 
نانآ هودنا  مغ و  تدش  زا  هدش ، ناگدنامزاب  یلست  ثعاب  فلتخم  مسارم  رد  نیریاس  روضح  یفوتم : یببـس  یبسن و  ناگتـسباو  هب  تیزعت 

مسارم ریاس  يراپـسكاخ و  رد  تکرـش  ناگدنز : يارب  يزومآتربع  - 4 دزاسیم . رتناسآ  ار  هتفر  تسد  زا  زیزع  غارف  لـمحت  هتـساک ،
یهیدـب میوش . دراو  خزرب  ملاع  هب  هدرک و  روبع  گرم  لپ  زا  دـیاب  دوز  ای  رید  ایند  نارفاسم  ام  هک  دـشاب  يزور  روآداـی  دـناوتیم  یفوتم 

هیجوت ار  هلیسو  فده  مالسا  نید  رد  هک  اج  نآ  زا  دشاب و  قوف  فادها  نیمأت  ياتسار  رد  دیاب  مسارم  لیبق  نیا  رد  يراک  ره  ماجنا  تسا 
نایم زورما  هک  یمیحرت  مسارم  رظنم ، نیا  زا  دشاب . لاکـشایب  حابم و  دیاب  مسارم  نیا  رد  هدش  هتفرگ  راک  هب  لیاسو  رازبا و  اذل  دنکیمن ،

نآ زا  یخرب  هب  زیزع  رگـشسرپ  امـش  هک  تفای  ناوتیم  يددـعتم  تالاکـشا  اما  تسا  يرایـسب  توق  طاقن  زئاـح  هچ  رگا  تسا  موسرم  اـم 
ياتـسار رد  هک  یتبثم  طاقن  هدروآ ، لمع  هب  یـسانشبیسآ  مسارم  نیا  زا  دـیاب  ام  هک  تسا  نیا  تیمها  زئاح  هتکن  نکل  دـیاهدومن . هراشا 

مسارم نیا  رد  تکرش  دیابن  لآهدیا  هطقن  هب  یبایتسد  ات  اما  یـشاب . نآ  یفنم  طاقن  وحم  ددص  رد  هدرک و  تیوقت  تسا  روکذم  فادها 
تهج دزاس  هدروآرب  یفنم  دراوم  نیرتمک  اب  ار  روکذـم  فادـها  دـناوتیم  هک  یناـکم  ناـمز و  نیرتهب  تسا  هتـسیاش  اذـل  درک ، كرت  ار 

. درب هرهب  نآ  زا  باختنا و  هفیظو  ماجنا 

؟ دوش یم  ادص  هشیمه  هک  یمسا  هکنیا  ای  دنک  یم  تیافک  همانسانش  مان  دح  رد  دراذگب  همئا  مان  زا  ار  دوخ  دنزرف  مان  دهاوخ  یم  هک  بسک 

شسرپ

یم ادص  هشیمه  هک  یمـسا  هکنیا  ای  دنک  یم  تیافک  همانـسانش  مان  دح  رد  دراذـگب  همئا  مان  زا  ار  دوخ  دـنزرف  مان  دـهاوخ  یم  هک  بسک 
؟ دوش

خساپ

ياهمان و  (ع ) راهطا همئا  یماسا  هب  نادـنزرف  ندز  ادـص  يراذـگمان و  تسا ، (ع ) راهطا همئا  شرافـس  دروم  هدیدنـسپ و  بولطم و  هچ  نآ 
تسا و (ع ) راهطا همئا  ینید و  گنهرف  شرتسگ  غیلبت و  عون  کی  اـهمان  هنوگ  نیا  هب  درف  ندرب  ماـن  ندز و  ادـص  اـب  هک  ارچ  تسا . کـین 

ندز ادـص  اب  دـشاد . دـهاوخن  ار  بولطم  رثا  دوشن ، يراج  نابز  هب  مسا  نآ  هعماج  رد  هاگ  چـیه  یلو  دـشاب ، همانـسانش  رد  هک  نیا  فرص 
يو اـب  دوـش و  انـشآ  وا  اـب  دریگب و  وـگلا  مسا  بحاـص  زا  دـنکیم  یعـس  ناوـج  ناوـجون و  اـی  كدوـک و  یماـسا  هنوـگ  نـیا  اـب  دـنزرف 

. همانسانش رد  تبث  ِفرص  هن  دراد ، یگدنزاس  هبنج  دعب  نیا  دنک و  يزاسدننامه 

؟ درک دیاب  هچ  دجاسم  یگنهرف  ياهنوناک  هب  ناناوجون  نالاهنون و  بذج  تهج 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دجاسم  یگنهرف  ياهنوناک  هب  ناناوجون  نالاهنون و  بذج  تهج 

خساپ
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ياهودرا يرازگرب  - 1 هلمج : زا  دراد  دوجو  یفلتخم  ياههار  دـجاسم  یگنهرف  ياهنوناک  هب  ناناوجون  نـالاهنون و  بذـج  تهج  فلا )
يارب ناوج  دـنمرنه و  هبذاـجرپ و  دـیتاسا  زا  هدافتـسا  - 3 زیاوج . ءادـها  فـلتخم و  تاـقباسم  يرازگرب  - 2 یتراــیز . یحیرفت و  یملع ،

مدع ندومن و  ارادم  - 5 هلصوحمک . قالخادب و  دنت و  دارفا  هب  نداد  تیلوؤسم  زا  زیهرپ  - 4 يرنه . ینآرق و  ینید و  تاعوضوم  سیردت 
نامزاس هب  دـیناوتیم  تاناکما  بسک  يارب  ب )  اهنوناک و ... لیبق  نیا  دـیدش  راـصحنا  زا  يراددوخ  نیعجارم و  هب  تبـسن  يریگتخس 

شرتـسگ تهج  ج )  دـییامن . رارقرب  طاـبترا  راـکوکین  هاوخریخدارفا و  اـی  تعاـمج  ماـما  قـیرط  زا  دـینک و  هعجارم  دوـخ  رهـش  تاـغیلبت 
توعد نوناک  اب  يراکمه  ای  نوناک  تیلوؤسم  يارب  هقیلس  اب  روبـص و  هزیگنارپ ، دارفا  زا  ًالوا : دینک  یعـس  یگنهرف ، یملع و  ياهتیلاعف 
مهارف ار  دوخ  یناتسبات  ياهتیلاعف  تامدقم  دییامن و  میظنت  هیهت و  ار  ناتسبات  ياههمانرب  ناتـسبات  تالیطعت  زا  لبق  ایناث : دیروآ . لمع  هب 

... یسیونهلاقم و یناوخباتک و  هقباسم  یشزرو ، تاقباسم  لثم  دییامن  تیلاعف  هب  مادقا  یفلتخم  ياههنیمز  رد  اثلاث : دیروآ .

؟ دنیوگب رعش  دنشاب و  رعاش  دنراد  تسود  ناریا  مدرم  رتشیب  ارچ 

شسرپ

؟ دنیوگب رعش  دنشاب و  رعاش  دنراد  تسود  ناریا  مدرم  رتشیب  ارچ 

خساپ

نیا رد  اه  یناریا  يوق  تاساسحا  یهاوخ و  نامرآ  یگدازآ و  هیحور  اسب  هچ  تسا . لیخت  رد  ناـسنا  ییاـناوت  هب  طوبرم  ندوب  رعاـش  هوق 
رت يوق  مه  اهنآ  فطاوع  تاساسحا و  یبهذم ، تاداقتعا  وترپ  رد  دنتـسه و  یفطاع  ناریا  مدرم  الوصا  دشاب . هتـشاد  یمهم  شقن  ییاناوت 

اـسب هچ  رتشیب و  لاقتنا  تعرـس  اب  رت و  نیریـش  رتراگدـنام ، نابز  رعـش ، ناـبز  یهگناو  تسا . هتـشگ  رتـالاو  رت و  كاـپ  مه  تسا و  هدـش 
. دیامن یم  هدافتسا  اه  تیفرظ  نیا  زا  تسا  رادروخرب  ینالوط  هقباساب  ندمت  زا  هک  ناریا  اذل  دشاب ، رت  یمومع 

؟ دنشاب یم  هچ  دوش  نیزگیاج  دناوت  یم  ام  یبهذم  مسارم  رد  هیزعت  ياجب  هک  ییاه  تیولوا 

شسرپ

؟ دنشاب یم  هچ  دوش  نیزگیاج  دناوت  یم  ام  یبهذم  مسارم  رد  هیزعت  ياجب  هک  ییاه  تیولوا 

خساپ

حودمم دشابن  یمالسا  ياه  شزرا  هب  نهوم  نیماضم  فیرحت و  رب  لمتـشم  هک  یتروص  رد  يرادازع  ياه  هویـش  زا  یکی  ناونع  هب  هیزعت 
ینیـسح و بئاصم  رکذ  داشرا و  ظعو و  سلاجم  اهنآ  ياج  هب  هک  تسا  رتهب   » دنچ ره  تسین . نآ  نتـشاذگ  رانک  ینیزگیاج و  رب  لیلد  و 

(. ص 322 ، 1381 يدهلا ، نارهت ، تآاتفتسالا ، هبوجا  «) دوش اپرب  یناوخ  هیثرم 

؟ دراد لاکشا  همخت  ندروخ  همئا  تداهش  مایا  رد  ارچ 

شسرپ
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؟ دراد لاکشا  همخت  ندروخ  همئا  تداهش  مایا  رد  ارچ 

خساپ

هنوگ نیا  دسر  یم  رظن  هب  هدشن  دراو  دشاب  هتشاد  لاکـشا  (ع ) نیموصعم تداهـش  مایا  رد  نتـسکش  همخت  هک  دروم  نیا  رد  یـصاخ  لیلد 
يراوگوس مایا  رد  هک  تسا  هتسیاش  دشاب  یم  يداش  رورس و  اب  بسانم  افرع  نتسکش  همخت  لیبق  زا  ییاهراک  هچنانچ  دشاب . یفرع  لئاسم 

. دوش زیهرپ  نآ  زا  ینید  رئاعش  میظعت  تهج  هب  (ع ) نیموصعم

لیکشت و يدیدج  ياه  تایه  ياه  تایه  یخرب  نورد  زا  هدش  هدهاشم  اضعب  تسیچ . هعماج  یلعف  طیارش  رد  یبهذم  تایه  ددعت  هراب  رد  امشرظن 
. دوش یم  یبهذم  ياهورین  شرتسگ  ببس  سکعرب  ای  .و  دوش یمن  یبهذم  ياهورین  فالتخا  ثعاب  نیا  ایآ  دننک  یم  تیلاعف 

شسرپ

يدیدج ياه  تایه  ياه  تایه  یخرب  نورد  زا  هدش  هدهاشم  اضعب  تسیچ . هعماج  یلعف  طیارش  رد  یبهذم  تایه  ددعت  هراب  رد  امـشرظن 
. دوش یم  یبهذم  ياهورین  شرتسگ  ببس  سکعرب  ای  .و  دوش یمن  یبهذم  ياهورین  فالتخا  ثعاب  نیا  ایآ  دننک  یم  تیلاعف  لیکشت و 

خساپ

یصخش ياه  ضغب  بح و  دیدج ، ياه  تأیه  لیکشت  زا  یلصا  هزیگنا  فده و  الوا ، هک  یتروص  رد  فلا ) دراد : تلاح  ود  عوضوم  نیا 
اه هزومآ  جیورت  قیمعت و  ياتـسار  رد  اهنت  هن  هک  دشاب  يوحن  هب  مه  نانآ  درکلمع  ایناث ، دـشاب و  یگداوناخ و ... یموق ، ياه  بصعت  ای  و 

دوخ لابند  هب  ار  ینمـشد  فالتخا و  هقرفت ، داجیا  لیبق  زا  یمالـسا  ریغ  يدام و  ياـه  شزرا  هکلب  دـشابن ، اروشاـع  يـالاو  ياـه  شزرا  و 
تافآ رگا  اما  ب )  دشاب . یمن  یمالسا  هعماج  تحلصم  هب  هدوب و  (ع ) نیسح ماما  هار  مالـسا و  فلاخم  اه  تأیه  ددعت  هلأسم  اعطق  دروایب 

، ینارنخـس يرادازع ، هویـش  ریظن  یلئاسم  رد  هقیلـس  فالتخا  زا  یـشان  ددعت  هکلب  دـشاب  هتـشادن  دوجو  هلأسم  نیا  رد  قوف  ياه  بیـسآ  و 
ياهرـشق قیالـس و  ات  دوش  یم  ثعاب  هکلب  تسین  نآ  رد  یتیدودـحم  عنم و  چـیه  اهنت  هن  دـشاب ، اهنیا  لاثما  نآ و  ناـمز  اـی  تأـیه  ناـکم 

. دیامن کمک  هعماج  رد  اروشاع  گنهرف  شخب  تایح  ياه  هزومآ  جیورت  هب  هدومن و  تکرش  اه  تئیه  رد  دنناوتب  زین  یعونتم 

. دیهد حیضوت  نتشاذگ  شیر  دروم  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  نتشاذگ  شیر  دروم  رد 

خساپ

نآ تهج  هب  دوش  یم  هجوت  رهاظ  و  شیر »  » هب رگا  تسا و  نطاـب  و  هشیر »  » تسا مهم  هچنآ  هک  درک  هراـشا  تیعقاو  نیا  هب  دـیاب  تسخن 
قیالان ای  بیرف و  رهاظ  ناونع  هب  دـنراد  راجنهبان  نطاب  دـنیارآ و  یم  ار  رهاظ  هک  یناسک  اذـل  دـشاب ، دـیاب  نطاب  زا  يدامن  رهاظ  هک  تسا 

بلق تسناد  دـیاب  رگید  يوس  زا  دـنک . فرـصنم  ماکحا  یخرب  تیاعر  زا  ار  ام  ناقیالان ، یخرب  راتفر  دـیابن  اـما  دنتـسه  شهوکن  راوازس 
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رد يرادـیاپ  يارب  دـنا  هتفگ  تمکح  ناـگرزب  تهج  نیمه  هب  دـنام  یم  رادـیاپ  دـنک و  یم  ادـیپ  رتشیب  تینوصم  رهاـظ ، ظـفح  اـب  كاـپ 
فارحنا طاقتلا و  قسف ، لامتحا  دوشن  ظفح  تعیرـش  يرهاظ  ماکحا  رگا  تسا و  مزال  تعیرـش »  » ظفح تقیقح »  » هب ندیـسر  و  تقیرط » »

هب هک  نیا  رب  هوالع  هک  تسادخ  يایلوا  ناماما و  ناربمایپ و  یمامت  شور  هریس و  بلطم ، نیا  یتسرد  رب  لیلد  نیرتهب  تسا و  دایز  رایـسب 
هب ار  امـش  هجوت  هراب  نیا  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـندرک . یم  تیاعر  تعیرـش  ماـکحا  قباـطم  زین  ار  رهاـظ  دنتـشاد  هجوت  نطاـب  هشیر و 
ریغ يروسفرپ و  شیر  نایم  لیصفت  -2 تمرح ,  - 1 دراد : دوجو  اهقف  نایم  رد  هدمع  هیرظن  ود  هلأسم  نیا  رد  مینک : یم  بلج  ریز  بلاطم 

ار یهلا  مکح  هک  تسا  یصوصن  نوتم و  نآ  زا  دوصقم  یعرش ;  لیلد  فلا )  تسا :  یبای  لیلد  لباق  تهج  ود  زا  یعرـش  مکح  ره  نآ . 
هفسلف ب )  دنک . طابنتـسا  ار  یهلا  مکح  دناوت  یم  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  ینید  سانـشراک  هیقف و  یلـصا  رازبا  اه  لیلد  نیا  دنک . یم  نایب 
تـسین یهقف  قیقحت  یـشواک  نینچ  تسا .  هداد  ار  مکح  نـالف  یـضورفم  عوضوم  رب  دـنوادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دوـصقم  مکح ; 

, الوا تشاد :  رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  هطبار  نیا  رد  دشاب . لیخد  مکح ))  طابنتـسا   )) رد مکح ))  هفـسلف  فشک   )) هک يدراوم  رد  رگم 
یم يرـشب  يداع  فراعم  ياهانگنت  زا  رتارف  یـشناد  نآ  زا  یهاگآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  اهنآ  تایئزج  ماـکحا و  همه  هفـسلف 

هک یتروص  رد  نیاربانب  تساهنآ .  قلعتم  رد  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  همه  هک  تسا  نشور  یلامجا  روطب  نکیل  دـبلط .
رب دنچ  ره  تسه  نآ  رد  یتحلصم  دوجو  هب  نیقی  اریز  درک . يوریپ  دیاب  نآ  زا  قوف  یلک  هدعاق  ربانب  مینادن  صوصخلاب  ار  یمکح  هفسلف 

شیارب کیژولویزیف  يدام و  یلیلد  تفر و  یبرجت  مولع  لابند  هب  هشیمه  دیابن  ماکحا  هفـسلف  يوج  تسج و  رد  ایناث , دشاب . هتخانـشان  ام 
 . تسا هنایارگ  يدام  یشرگن  زا  هتساخرب  میـشاب  ای ... یبط  يا  هدسفم  ای  تحلـصم  نتفای  یپ  رد  هراومه  هک  دنیارف  نیا  دومن . وجو  تسج 

یبرجت دتم  اب  اهنآ  تسین و  قیقحت  لباق  يرـشب  مولع  زا  کی  چـیه  هزوح  رد  هک  دـنراد  يونعم  یحلاصم  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد 
رتالاب رترب و  یتمکح  هلأسم  اسب  هچ  تسا و  یحطـس  رایـسب  دـنهدب  يرظن  رگا  ای  دنتـسین و  نآ  نوماریپ  اتابثا  ای  ایفن  یمکح  هب  رداـق  دوخ 

نآ هدومرف و  نایب  ار  رتالاب  يا  هفـسلف  دیجم  نآرق  یلو  دنا  هتخادرپ  نآ  یتشادهب  صاوخ  هب  مولع  هزور  دروم  رد  هک  نانچ  دـشاب . هتـشاد 
تـسوپ اه و  نادند  اه و  هثل  زا  تظفاحم  يارب  نساحم  دوجو  دنا : هتفگ  یبط  رظن  زا  زین  تروص  ندیـشارت  دروم  رد  تسا .  یبایاوقت ))  ))

" اتیاهن دـشاب . درم  تقلخ  یعیبط  تلاح  ظفح  یحور و  يونعم و  يرثا  مکح  یلـصا  هفـسلف  دـسر  یم  رظن  هب  نکیل  تسا .  دـیفم  تروص 
موحرم شیر  ندیشارت  تمرح  تفریذپ .  دیاب  ار  عراش  مکح  دوشن , هتخانش  نآ  يارب  زین  يا  هفـسلف  چیه  رگا  تسا و  يدبعت  يرما  هلأسم 

هب کـن   . ) مینک یم  وگزاـب  ار  نآ  هصـالخ  هک  دـنراد  طوـسبم  یثـحب  شیر  ندیـشارت  تمرح  هراـبرد  ییوـخ ,  یمظعلا  هللا  تیآ  قـقحم 
عامجا هکلب  روهـشم  دنیامرف : یم  نینچ  ناشیا  ص 257 ) ج 1 , يزیربت ,  يدـیحوت  ملق  هب  ییوخ  ققحم  سرد  تاریرقت  ههاقفلا ,  حابـصم 

 (( هللا قلخ  نریغیلف   )) ناحبـس يادخ  لوق  - 1 هدـش :  هماقا  تمرح  يارب  لیذ  هوجو  تسا .  ندیـشارت  تمرح  ینـس ,  هعیـش و  ياـملع  نیب 
یتایاور رد  - 2 تسا .  مارح  سپ  دـیآ  یم  رامـش  هب  تقلخ  رییغت  شیر )  ندیـشارت   ) هیحل قلح  هک  نیا  ياعدا  هب  هیآ 118 ) ءاسن ، هروس  )

ج هعیـشلا ,  لئاسو   , ) تسا هدیدرگ  یهن  سوجم  دوهی و  هب  هیبشت  زا  و  اه . لیبس  ندز  و  شیر )  نتـشاذگ  دـنلب   ) هیحل لاسرا  هب  هدـش  رما 
قلح هک  تسا  هدمآ  تایرفعج  هب  فورعم  یتایاور  رد  - 3 ص 99 ) یفاولا ,  ص 80 و ج 4 , هیحل ,  قلح  زاوج  مدع  باوبا  زا  باب 67  , 1

هکنیا رب  دـنراد  تلالد  هک  یتایاور  - 4 ص 59 .) ج 1 , كردتـسملا ,  . ) داب وا  رب  ادـخ  تنعل  دـنک  هلثم  سک  ره  تسا و  ندرک  هلثم  هیحل 
هب باطخ  رد  (ص )  ربماـیپ لوق   - 5 دوش . یم  بوسحم  اهنآ  رامـش  هلمج  زا  هیحل  قلح  دشاب . یمن  زیاج  نید  نانمـشد  کلـسم  كولس و 

كرد ار  يرـسک  ات  هدرک  رما  هنوگنیا  ار  ام  نامراگدرورپ  دنتفگ  رفن  ود  نآ  دـیتسه ؟ هنوگنیا  ارچ  امـش  رب  ياو  يرـسک ت : روآ  مایپ  ود 
ج كردتـسم ,   . ) منک هاتوک  ار  میاهلیبس  مراذگب و  دازآ  ار  مشیر  هک  هدومرف  رما  نم  راگدرورپ  نکل  دومرف : (ص )  ربمایپ سپـس  مینک . 
ج 1, هعیـشلا ,  لئاسو  . ) دندش خسم  سپـس  دنتـشاذگ  ار  اهلیبس  دـندومن و  هیحل  قلح  هک  دـندوب  یماوقا  ع :)   ) یلع لوق   - 6 ص 59 ) , 1

للع هب  ییوخ  موحرم  دزن  هناگـشش  هوـجو  نیا  همه  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ص 33 ) ج 2 , یفاوـلا ,  ص 80 و  باب ,  ناـمه  زا  باب 56 ,
لوبقم يو  دزن  هک  دنک  یم  رکذ  ار  یمتفه  هجو  يو  اما  دننک . تابثا  ار  تمرح  دنناوت  یمن  دنتسه و  شودخم  نتم ,  ای  دنس و  رد  فعض 
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هک تسا  حالـص  درم  يارب  اـیآ  دـش : لاؤـس  (ع )  اـضر ماـما  تمدـخ  زا  هک  یطنزب  زا  میراد  حیحـص  یتـیاور  هک :  تسا  نیا  نآ  تـسا و 
نامه زا  باب 52  ج 1 , هعیشلا ,  لئاسو   . ) تسین زیاج  نآ  يولج  زا  اما  و  درادن . یلاکشا  نآ ,  بناوج  زا  اما  دومرف : ماما  دنزب . ار  ششیر 

نیا رب  تسا  لصتم  (ص )  ربمایپ نامز  هب  و  لوادتم ,  نینیدتم  نیب  هک  يا  هیعطق  هریس  : )) دیامرف یم  ییوخ  موحرم  هاگ  نآ  ص 80 ) باب , 
 . تسا هدشن  لقن  ماقم  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  زا  یفلاخم  لوق  تسا و  هدش  نآ  رب  مه  عامجا  ياعدا  نآ  رب  نوزفا  دنک .)) یم  تلالد  اعدم 

يرادقم رگا  اما  درادن . شیاریپ  لیاسو  رگید  زا  هدافتسا  ندیشارت و  نایم  یقرف  تسا و  شیر  لماک  ندرب  نیب  زا  تمرح  عوضوم  نیاربانب 
شـسرپ 1. یـشارت  شیر  ماکحا  دـیآ . یم  رامـش  هب  یفرع  قدـص  دـشاب , نایامن  شیر  دوجو  نارگید  يارب  دـنامب و  تروص  رب  شیر  زا 

نیشام ای  دشاب  غیت  اب  هاوخ  شیر  ندیشارت  یفاص :) تجهب و  زج  هب   ) همه دراد ؟ یمکح  هچ  غیت  ای  نیشام  اب  تروص  مامت  شیر  ندیشارت 
تیافک يروسفورپ  شیر  نتـشاذگ  ایآ  شسرپ 2 . ( 2 .) تسا مارح  شیر  ندیـشارت  تجهب : یفاص و  ( 1 .) تسا مارح  بجاو  طایتحا  ربانب 

مامت ندیشارت  مکح  زین  اههنوگ ) فرط  ود   ) شیر زا  يرادقم  ندیشارت  ریخ ، یناتسیس : يرون و  یفاص ، تجهب ، ياهنماخ ، ماما ، دنکیم ؟
ههجاوم تقو  رد  هک  يروط  هب  دوشن ، هدیـشارت  تروص ) مراهچ  کی   ) نآ فارطا  هناچ و  رگا  لضاف : مراـکم و  يزیربت ، ( 3 .) دراد ار  نآ 

نآ هب  مدرم  فرع  رد  هک  تسا  نآ  روظنم  همه : تسیچ ؟ شیر  قدـص  زا  روظنم  شسرپ 3 . ( 4 .) دنکیم تیافک  دراد ، شیر  دنک  قدص 
ره همه : دوشیم ؟ لماش  مه  ار  نییاپ  هرمن  ياهنیشام  ای  تسا  ندز  غیت  نامه  شیر  ندیشارت  زا  روظنم  ایآ  شسرپ 4 . ( 5 .) دنیوگب شیر 
ره اـی  نیــشام و  اـی  دـشاب  غـیت  اـب  هاوـخ  درادـن ، شیر  دـییوگب  مدرم  فرع  هـک  ياهنوـگ  هـب  دـشارتب  ار  تروـص  ياـهوم  هـک  ياهلیــسو 

(7 .) درادن لاکشا  شیر ) طخ  تروصب   ) اههنوگ يور  ندیشارت  همه : دراد ؟ یمکح  هچ  شیر  طخ  نتشاذگ  شسرپ 5 . ( 6 .) يرگیدرازبا
یمکح هچ  دنکیم  ءاضتقا  ار  نآ  شراک  هک  يدنمرنه  يارب  یشارتشیر  نیشام  ای  غیت  اب  شیر  ندیـشارت  شسرپ 6 . یشارت  شیر  زوجم 

نآ ندیـشارت  درک ، ناـیامن  هدـش  هدیـشارت  لکـش  هب  ار  تروص  شیر  نآ  دـننام  میرگ و  هلیـسوب  ناوتیم  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  همه : دراد ؟
ار نآ  رگا  هک  دنربیم  رسب  یطیحم  رد  هکنیا  ای  دننکیم و  شراخ  ساسحا  نتشاذگ  شیر  رثا  رد  هک  يدارفا  شسرپ 7 . ( 8 .) دراد لاکشا 
(9 .) تسین یـشارت  شیر  زوجم  هدـش  داـی  لکـشم  همه : تسیچ ؟ هفیظو  دوشیم  عمج  شتروـص  يوـم  يـالبال  رد  راـبغ  درگ و  دنـشارتن 

تروص شیر  ندیـشارت  روکذـم ، ضرف  رد  همه : تسیچ ؟ فیلکت  دـشاب  هتـشاد  ررـض  تروص  يارب  شیر  نتـشاذگ  هچنانچ  شسرپ 8 .
يارب شیر  نتـشاذگ  دراد ؟ یمکح  هچ  دـنزب  ار  شـشیر  دونـشن ، ار  مدرم  نیهوت  هک  نیا  يارب  ناسنا  رگا  شسرپ 9 . ( 10 .) درادن لاکشا 

ضوـع دـنوادخ  ماـکحا  نارگید ، ندرک  هرخـسم  اـب  تسین و  یگتـسکشرس  يراوـخ و  ثعاـب  دـهدیم  تیمها  شنید  هـب  هـک  یناملـسم 
ضرف نیا  رد  دوش  بوسحم  جرح  يداـعریغ و  رما  ءـالقع  دزن  نآ  لـمحت  هک  دـسرب  يدـح  هب  يراوـخ  ءازهتـسا و  هکنآ  رگم  دوـشیمن .

اب ار  دوخ  تروص  دـناوتیم  دوشن  امن  تشگنا  اهطیحم  یـضعب  رد  ناسنا  هک  نیا  يارب  ایآ  شسرپ 10 . ( 11 .) دنزب ار  دوخ  شیر  دناوتیم 
ياهوم رگا  همه : دراد . لاکـشا  نآ  ندشرپ  دشر و  روظنم  هب  تروص  مک  ياهوم  ندیـشارت  ایآ  شسرپ 11 . ( 12 .) ریخ همه : دشارتب ؟ غیت 

ندیشارت مکح  شسرپ 12 . لیبس  ندیـشارت  ( 13 .) درادـن یعنام  نآ  ندیـشارت  دـنکن ، نآ  رب  شیر  قدـص  هک  يروط  هب  هدوب  مک  تروص 
ای اذغ  اب  ندیماشآ  ندروخ و  ماگنه  هک  يرادقم  هب  نآ  ندومن  دنلب  یلو  درادن  لاکـشا  نآ  ندیـشارت  تسیچ ؟ نآ  تشاذگ  دـنلب  لیبس و 

س همرحم ، بساـکم  ج 2 ، تاءاتفتـسا ، ماما ، ( 1 اـه : تشون  یپ  ( ---------------------- 14 .) تسا هورکم  دـنک  دروخرب  بآ 
و 1096؛ س 1089  تاءاتفتـسا ، يزیربت ، و 753 ؛ س 750  ج 2 ، تاءاتفتـسا ، مراکم ، و 493 ؛ س 492  ج 1 ، تاءاتفتـسا ، يرون ، 79 ؛
: رتفد س 1421 و 1416 ؛ ۀـبوجا ، ياهنماخ ، و 3 ؛ س 1  یشارت ، شیر  تیاس ، یناتـسیس ، و 955 ؛ س 957  ج 1 ، لئاسملاعماج ، لـضاف ،

بساکم ج 2 ، تاءاتفتسا ، ماما ، ( 3 م 4 . هقرفتم ، لئاسملا ، حیضوت  تجهب ، س 1740 و 1742 ؛ ج 2 ، ماکحالا ، عماج  یفاـص ، ( 2 دیحو .
، یفاص س 1 و 3 ؛ شارت ، شیر  تیاس ، یناتـسیس ؛ س 1413 ؛ ۀبوجا ، ياهنماخ ، م 43 ؛ ج 3 ، نیحلاصلا ، جاهنم  دـیحو ، س 84 ؛ همرحم ،
، مراکم ( 4 و 493 . س 492  ج 1 ، تاءاتفتـسا ، يروـن ، س 4 ؛ هـقرفتم ، لئاسملاحیـضوت ، تـجهب ، س 1743 ؛ ج 2 ، ماـکحالا ، عماـج 
، يزیربت ( 5 س 1087 . تاءاتفتـسا ، يزیربـت ، س 941 ؛ ج 2 ، و  س 955  ج 1 ، لـئاسملاعماج ، لـضاف ، س 751 ؛ ج 2 ، تاءاتفتـسا ،
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، يرون م 4 ؛ هقرفتم ، لئاسملا ، حیـضوت  تجهب ، س 79 ؛ همرحم ، بساـکم  ج 2 ، تاءاتفتـسا ، ماما ، ( 6 همه . رتفد : س 1091 ؛ تاءاتفتسا ،
ج لئاسملاعماج ، لضاف ، س 1091 و 1099 ؛ تاءاتفتسا ، يزیربت ، س 751 و 753 ؛ ج 2 ، تاءاتفتسا ، مراکم ، س 494 ؛ ج 1 ، تاءاتفتسا ،
، تجهب ( 7 دـیحو . رتفد : و 15 ؛ و 6  س 10  شارت ، شیر  تیاـس ، یناتــسیس ، س 1742 ؛ ج 2 ، ماـکحالاعماج ، یفاـص ، س 957 ؛ ، 1
س ۀـبوجا ، ياهنماخ ، س 1743 ؛ ج 2 ، ماکحالاعماج ، یفاـص ، س 11 ؛ یـشارتشیر ، تیاس ، یناتـسیس ، م 4 ؛ هقرفتم ، لئاسملاحیـضوت ،
تاءاتفتسا ج يرون ، س 751 ؛ ج 2 ، تاءاتفتسا ، مراکم ، س 1096 ؛ تاءاتفتسا ، يزیربت ، س 955 ؛ ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لضاف ، 1424 ؛
س ج 2 ، ماکحالا ، عماج  یفاـص ، س 87 ؛ همرحم ، بساـکم  ج 2 ، تاءاتفتـسا ، ماما ، ( 9 همه . رتـفد : ( 8 ماما . دـیحو ، رتفد : س 493 ؛ ، 1

طارص يزیربت ، م 46 ؛ ج 2 ، نیحلاصلا ، جاـهنم  یناتـسیس ، س 88 ؛ هـمرحم ، بساـکم  ج 2 ، تاءاتفتـسا ، ماـما ، ( 10 همه . رتـفد : 1746 ؛
س ۀـبوجا ، ياهنماخ ، ( 11 مراکم . لـضاف و  تجهب ، یفاـص ، يرون ، دـیحو ، رتفد : س 1418 ؛ ۀـبوجا ، ياهنماخ ، س 905 ؛ ج 2 ، ةاجنلا ،

جاهنم دیحو ، م 43 ؛ نیحلاصلا ، جاهنم  یلع  هقیلعتلا  س 905 و  ج 2 ، ةاجنلا ، طارص  يزیربت ، ج 2 س 753 ؛ تاءاتفتسا ، مراکم ، 1418 ؛
، ماما ( 13 همه . رتفد : ( 12 ماما . لضاف ، دـیحو ، تجهب ، یفاص ، رتفد : م 46 ؛ ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  یناتـسیس ، م 43 ؛ ج 3 ، نیحلاصلا ،
، لضاف س 1096 ؛ تاءاتفتسا ، يزیربت ، س 570 ؛ س 753 و ج 1 ، ج 2 ، تاءاتفتسا ، مراکم ، س 80 ؛ همرحم ، بساکم  ج 2 ، تاءاتفتسا ،
، ماما ( 14 یفاص . يرون و  تجهب ، دـیحو ، رتفد : س 14 ؛ یشارت ، شیر  تیاس ، یناتـسیس ، س 956 و 960 و 958 ؛ ج 1 ، لئاسملاعماج ،
ج 1، تاءاتفتسا ، يرون ، س 1096 ؛ تاءاتفتسا ، يزیربت ، س 1415 ؛ ۀبوجا ، ياهنماخ ، س 80 و 85 ؛ همرحم ، بساکم  ج 2 ، تاءاتفتسا ،

. یناتسیس لضاف و  دیحو و  مراکم ، تجهب ، رتفد : س 1744 ؛ ج 2 ، ماکحالا ، عماج  یفاص ، س 496 ؛

؟ تسیچ راولش  يور  نهاریپ  نتخادنا  هفسلف ي 

شسرپ

؟ تسیچ راولش  يور  نهاریپ  نتخادنا  هفسلف ي 

خساپ

هب نارگید  ای  صخـش و  دوخ  هک  یلکـش  هب  تسا  نانز  نادرم و  يارب  باجح  شـشوپ و  تیاعر  تسا  بجاو  ندیـشوپ  ساـبل  رد  هچ  نآ 
تک و ندیـشوپ  یـضعب  لاثم  ناونع  هب  تسا  اه  ناسنا  دوخ  رایتخا  هب  ندیـشوپ  سابل  تیفیک  لدـم و  اما  دـننکن . ادـیپ  قوس  مارح  هانگ و 

نکمم هتبلا  تسا . يراج  هتکن  نیمه  مه  نهاریپ  هب  عجار  دنتـسه . دـنم  هقالع  نشپاک  ندیـشوپ  هب  رتشیب  یخرب  دـنراد و  تسود  ار  راولش 
ياه یناریا  ياه  سابل  هک  هنوگنامه  دشاب  رترب  باجح  رتلماک و  شـشوپ  دـنزادنا  یم  راولـش  يور  ار  دوخ  نهاریپ  هک  یناسک  رظن  تسا 

. تسا هدوب  دنلب  میدق 

؟ دیهد خساپ  لدتسم  روط  هب  تسیچ  هب  تیناحور  سابل  سدقت 

شسرپ

؟ دیهد خساپ  لدتسم  روط  هب  تسیچ  هب  تیناحور  سابل  سدقت 

خساپ
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ناماما و  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  زا  سابل  عون  نیا  مکی : دـشابیم : هجوت  لباق  لـیذ  تاـکن  ناـیناحور ) ساـبل   ) لاؤس لوا  تمـسق  هراـبرد 
یناوارف دیکأت  هدوب و  تابحتسم  زا  نتسب ، رـس  رب  همامع  مود : دندیـشوپیم . سابل  نینچ  ناراوگرزب ، نآ  تسا و  هدوب  جیار  (ص ) موصعم

ماـما هلمج : زا  تسا ؛ هدـش  دراو  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  ثیداـحا  تسا . هدـش  نآ  رب 
زا دـنتخادنا ». بقع  هب  ار  رگید  فرطو  ولج  هب  ار  نآ  فرط  کـی  دنتـسب و  رـس  رب  هماّـمع  (ص ) لوـسر ترـضح  : » دـنیامرفیم (ع ) اـضر

همالع ر.ك : ، ) دندیچیپ همامع  (ع ) یلع ترضح  رس  رب  دوخ  تسد  اب  (ص ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  ترـضح 
؛ دنوش هتخانش  زاب  مدرم  راشقا  ریاس  زا  هک  دنکیم  اضتقا  هعماج  راشقا  زا  يرایـسب  یفنـص  هاگیاج  موس : ص 18 .) نیقتملا ، هیلح  یسلجم :

تایاور ساسا  رب  تسا  نینچ  زین  نایناحور  هرابرد  یماظتنا و ... یماظن و  ياهورین  دـننام  دنـشابیم . صخـشم  سابل  عون  کـی  ياراد  اذـل 
همئا ناراد  تناما  نایناحور ، مکیلع و ... یتجح  مهناف  اـنثیداحا  هاور  یلا  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا  اـما  و  « » ءاـیبنالا هثرو  ءاـملعلا   » ددـعتم
هعماج رد  هلیـسو  نیدـب  ات  دنـشابیم  صخـشم  یـسابل  دـنمزاین  اذـل  دنـشابیم ؛ مدرم  یعامتجا و ... يونعم و  یحور و  عجرم  و  (ع ) راهطا
ياراد تعامج  ماما  هک  هدـش  دـیکأت  تعامج  زامن  عقوم  رد  الثم  ای  و  دـشاب . رتناسآ  زاـین  عقاوم  رد  اـهنآ  هب  هعجارم  دـنوش و  صخـشم 

ج 3، لیاسو ، « ) دشاب همامع  ابع و  ندوب  تعامج  ماما  هک  تسین  هتـسیاش  : » دومرف (ع ) قداص ماما  هک  نانچ  دشاب  تیناحور  یـصاخ  سابل 
، دنکیمن داجیا  نایناحور  يارب  مدرم  راشقا  ریاس  هب  تبسن  یتلزنم  نأش و  دنچ  ره  سابل ، نیا  ندیشوپ  مراهچ : ح 1 .) باب 53 ، ص 329 ،

ملع رهظم  لبمس و  ناونع  هب  هک  هعماج  هتسراو  ياهتیصخش  دوجو  تسا . نآرق  مامتها  دروم  هک  ددرگیم  یهلا  رئاعش  میظعت  بجوم  یلو 
رد دـشابیم و  یهلا  رئاعـش  زا  دنـشاب ، (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا لوسر  ساـبل  هب  سبلم  یمالـسایاهشزرا و  یگتـسراو و  اوقت و  و 

. تسا رثؤم  رایـسب  هناگیب ، ياهشزرا  مجاهت  لباقم  رد  یبهذـم  تیوه  تیوقت  هعماج و  رد  یمالـسا  یهلا و  ياهشزرا  شرتسگ  ظفح و 
نیاربانب تسا . هدرکن  ظفح  ار  شیوخ  یموب  یتنـس و  سابل  یتح  برغ ، یگنهرف  مجاهت  ریثأت  تحت  هنافـسأتم  هک  ام  هعماج  رد  اـصوصخ 

رخف و هیام  تسا و  یبرغ  ياه  شزرا  گنهرف و  موجه  لباقم  رد  يرادیاپ  دامن  یتنـس ، یبهذـم و  سابل  اب  هعماج  رد  یـصاخ  رـشق  دوجو 
. ددرگ یم  بوسحم  تاهابم 

لثم یلبق  ياملع  رگم  دوش  یم  هدافتسادشاب  یم  حیتافم  رد  دوجوم  ترایز  رد  ریما  ترـضح  صتخم  هک  یمظعلا  هللا  هیآ  ظفل  زا  عجارم  يارب  ارچ 
؟  دندوبن لضفا  نیدوجوم  زا  تاهج  زا  يرایسب  رظن  زا  ینیلک و ...  دیفم و  خیش 

شسرپ

ياملع رگم  دوش  یم  هدافتـسادشاب  یم  حـیتافم  رد  دوجوم  ترایز  رد  ریما  ترـضح  صتخم  هک  یمظعلا  هللا  هیآ  ظفل  زا  عجارم  يارب  ارچ 
؟  دندوبن لضفا  نیدوجوم  زا  تاهج  زا  يرایسب  رظن  زا  ینیلک و ...  دیفم و  خیش  لثم  یلبق 

خساپ

ص 260) ج 2 ، یمالـسا ، گرزب  فراـعملا  درئاد  . ) تفر راـک  هب  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  يارب  مالـسالا  هقث  ناوـنع  يرمق  هدس 4  رد 
هقث هب  لـصا  نیمه  يور  دـندرک و  یم  هعجارم  وا  هب  ینـس  هعیـش و  دوب ، لوبقم  یمالـسا  فـئاوط  همه  دزن  رد  ینیلک  بوـقعی  نب  دـمحم 
هملک ص 79 ، ج 5 ، بدالا ، هناحیر  . ) تفای صاصتخا  بقل  نیا  هب  یمالسا  هرود  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  تفای . ترهـش  مالـسالا 

یمالـسا و گرزب  فراـعملا  درئاد  . ) تفر راـک  هب  یلازغ  دـمحم  ماـما  يارب  مالـسالا » هجح   » ناوـنع يرمق  يرجه  جـنپ  هدـس  رد  ینیلک )
فراـعملا هرئاد  . ) تفر راـک  هب  یلح  نسح  نب  رفعج  يارب  قـقحم »  » ناوـنع يرمق  يرجه  متفه  هدـس  رد  ص 237  ج 4 ، بدالا ، هناـحیر 

، هدش پاچ  دلج  رد 43  هک  مالکلا  رهاوج  تسا و  ققحم  نیمه  هتشون  مارحلا » لالحلا و  لئاسم  یف  مالسالا  عئارش   » باتک مالسا ) گرزب 
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لاس رد  ققحم  تسا . عیارـش  باـتک  عجارم ، زا  یخرب  هقف  جراـخ  سرد  روحم  نـالا ، نیمه  مق  هیملع  هزوح  رد  تسا . عیارـش  نیمه  حرش 
راک هب  یلح  فسوی  نب  نسح  يارب  هللا  تیآ  همالع و  ناونع  يرمق  يرجه  تشه  هدـس  رد  درک . تاـفو  لاس 676  رد  دـمآ و  ایند  هب   602
نیا زا  یخرب  دربراک  يرمق  يرجه  مهدراهچ  هدـس  رد  دوب . ءاملع  نیمه  صتخم  اهنرق  اهبقل  نیا  تسا . یلح  همـالع  هب  فورعم  هک  تفر 

دربراک هللا  تیآ  مالـسلا و  هجح  مالـسالا و  هقث  ياهناونع  نونکا  تفای . شرتسگ  هتفر  هتفر  دـش و  رارکت  ءاهقف  زا  یهورگ  يارب  اه  ناونع 
هللا تیآ  ار  یلح  همالع  طقف  يرجه ، مهدراهچ  نرق  ات  تسا . هقف  ملع  زا  ینیعم  حطـس  هدنهد  ناشن  اهنیا  زا  مادـک  ره  دراد و  يا  هدرتسگ 

خیـش نآ  زا  سپ  ههد  دنچ  دش . هدناوخ  هللا  تیآ  مولعلارحب  يدهمدمحم  دیـس  راب  نیتسخن  يرجه  مهدراهچ  نرق  لیاوا  رد  دـندیمان . یم 
یناسارخ و مظاک  الم  دنوخآ  رب  ار  هللا » تیآ  ، » هطورشم ناخروم  دندش . هدناوخ  هللا  تیآ  يزاریش  نسحدمحم  دیـس  يراصنا و  یـضترم 

میرکلادبع خیـش  طسوت  مق  هیملع  هزوح  لیکـشت  زا  سپ  دندیمان . یم  مالـسالا  هجح  ار  عجارم  همه  نیا  زا  شیپ  دـندرک . قالطا  نارگید 
هدیمان یمظعلا  هللا  تیآ  اهنآ  زا  يدودـعم  جـیردت  هب  دـنتفای و  بقل  هللا  تیآ  دـندمآ ، درگ  نآ  رد  هک  گرزب  ياهقف  زا  يرامـش  يرئاح ،
لوحت ریس  يرشب  یگدنز  مزاول  زا  يرایـسب  دننامه  زین  ناگ  هژاو  باقلا و  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  یمالـسا ) گرزب  فراعملا  هرئاد  . ) دندش

روط هب  دندوب  زارت  مه  البق  هک  يدارفا  نایم  رد  رفن  کی  یگتـسجرب  نداد  ناشن  يارب  هک  دشاب  هتفهن  نیا  رد  نآ  زار  دیاش  تسا و  هتـشاد 
. دبای یم  همادا  نانچ  مه  ریس  نیا  دوش و  یم  هدافتسا  رتزاتمم  بقل  زا  یعیبط 

؟ دنزادرپیم يرادازع  هب  دننکیم و  هیرگ  (ع ) نیسح ماما  تداهش  مایا  رد  مرحم و  هام  رد  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنزادرپیم يرادازع  هب  دننکیم و  هیرگ  (ع ) نیسح ماما  تداهش  مایا  رد  مرحم و  هام  رد  نایعیش  ارچ 

خساپ

تسا زیاج  ینس  هعیش و  رظن  زا  هتفر  تسد  زا  نازیزع  رب  هیرگ  هودنا و  مغ و  زاربا  - 1 دوش : هجوت  هتکن  دنچ  هب  تسا  بسانم  خساپ  زا  لبق 
ناشزیزع دنزرف  گرم  مغ  رد  {، 2} بلاطیبا نبرفعج  تداهش  رد  {، 1} هزمح شیومع  تداهش  رد  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  صخش  و 

ربمایپ نیقیرف  تاـیاور  ساـسا  رب  - 2 دنتـسیرگ / { 4  ...} ناـشردام و ربـق  راـنک  رد  ناـشناگداون ، زا  یکی  تـلحر  هودـنا  رد  {، 3} میهاربا
زور رد  دنتـسیرگ ؛ ترـضح  نآ  تیمولظم  تداهـش و  هودـنا  مغ و  رد  دـنداد و  ربـخ  (ع ) نیـسح هللادـبعابا  تداهـش  زا  اـهراب  (ص ) مرکا

(ع) نیــسح ماــما  تداهــش  تیموـلظم و  رب  نیموــصعم : هـمئا  س -) /// ) و { 7} بـــنیز لزنم  رد  {، 6} هملــــس ما  لزنم  رد  {، 5} تدالو
رمع هیقب  رد  ییابیکـش  ربص و  همه  اب  (ع ) داجـس ماما  دنتخادرپیم . ازع  مسارم  يرازگرب  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  مایا  رد  دنتـسیرگیم و 

تسیب (ع ) نیسح نب  یلع  ماما  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، نیگهودنا  نایرگ و  هراومه  البرک  هثداح  زا  سپ  شفیرش 
ماما و  مالـسلا ) مهیلع  ) قداص ماما  رقاـب و  ماـما  { 8 .«} درکیم هیرگ  هـکنیا  رگم  دـشیمن  هتـشاذگ  وا  دزن  رد  ییاذـغ  درک و  هـیرگ  لاـس 

دنتـساوخیم ارعـش  زا  دـندرکیم و  اپب  يراوگوس  سلاجم  شیوخ  تقو  ياهتموکح  رد  دـندوب  رادروخرب  يرتشیب  يدازآ  زا  هک  (ع ) اضر
(ع) نیسح ماما  رب  هیرگ  هک  دوشیم  هدافتسا  هعیش  عبانم  زا  - 4 { 9 .} دندرکیم هیرگ  نانآ  دنناوخب و  رعش  هللادبعابا  لیاضف  بیاصم و  رد 

ُّلُک : " دومرف مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا ، رادروخرب  ياهداعلا  قوف  باوث  زا  تسا و  هدیدنـسپ  بولطم و  هکلب  تسا  عورـشم  زیاج و  اهنت  هن 
رگم تسا  نایرگ  تمایق  زور  رد  یمشچ  ره  { » 10."} ِّْنَجلا ِمیعَِنب  ٌْرَِشبَتْسُم  ٌَْکِحاض  اهَّنِاَف  نیَـسُحلا  ِِبئاصَم  یلَع  ْتََکب  ٌنیَع  ِّالا  ٌْیِکاب  ٍْنیع 
همزال - 5 دوشیم ». هداد  تراشب  تشهب  ياهتمعن  رب  تسا و  نادنخ  یسک  نینچ  هک  تسا  هدرک  هیرگ  (ع ) نیسح تبیـصم  رب  هک  یمـشچ 

تیبلها هک  ارچ  تسا  ناـنآ  هودـنا  ومغ  بیاـصم و  رب  يراوگوس  اـهنآ و  یناـمداش  رد  يداـش  تیبلـها  هب  تبحم  تدارا و  قشع و  زاربا 
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ماـما ص -) { ) 11"} یبرُقلاِیف َّدَوَـملا  ـَِّالا  ًارْجَا  ِهـْیَلَع  مُُکلَئْـسَاال  ْلـُق  : " هفیرـش هـیآ  رد  دنتـسه  یبرق »  » قادـصم ناـمه  (ص ) ادـخ لوـسر 
نامز توغاـط  دـیلپ  هرهچ  شتداهـش  اـب  تخومآ و  اـهناسنا  هب  ار  ندرم  هنوگچ  نتـسیز و  هنوگچ  سرد  شتداهـش  ماـیق و  اـب  (ع ) نیـسح

تامدقم هب  هجوت  اب  کنیا  دوش / هتـشاد  گرزب  شتداهـش  مایق و  دـیاب  سپ  دومن  نشور  ار  دـیزی  هیرک  هرهچ  تخاس و  الم  رب  ار  شیوخ 
لوسر تنس  هب  فلا : هلیسو : نیدب  ات  دنکیم  يرادازع  هیرگ و  (ع ) نیسح ماما  تداهش  مایا  رد  هعیـش  مییوگیم  لاؤس  نیا  خساپ  رد  قوف 

اروشاع و تضهن  ياهسرد  ج : دراد / زاربا  تلاسر  نادناخ  هب  ار  شیوخ  تدارا  قشع و  ب : دشاب / هدومن  کسمت  همئا : هریس  و  (ص ) ادخ
هنیمز ' ه : دیامن / ریدقت  دندرکن  غیرد  شیوخ  ناج  زا  مالسا  يایحا  يارب  هک  ینادهاجم  ادهش و  زا  د : دیامن / نییبت  (ع ) نیسح ماما  فادها 

همجرت هباغلادـسا ، باـعیتسا و  [.- 2 / ] هزمح همجرت  دعـس ، نـبا  تاـقبط  [.- 1 / ] دـشاب هدرک  مهارف  ار  یمالـسا  ماـکحا  ناـیب  نید و  غـیلبت 
ص ج 2 ، ملـسم ، حیحـص  [.- 4 «/ ] نونوزحمل کبانا  ( » (ص یبنلا لوق  باـب  زئاـبخلا ، باـتک  يراـخب ، حیحـص  [.- 3 / ] بلاـطیبا نبرفعج 
س)1،  ) ج حیحصلا ، عماجلا  [.- 6 / ] ع)8  ) ص ج 1 ، یمزراوخ ، لـتقم  [.- 5 / ] ثیدـح 108 س ،) () ص  ) باب زئابخلا ، باتک  ص ،) () 1(ع
ص تادایزلا ، لـماک  [.- 9 / ] ص 5(ص)1 ج 4 ، بوشآ ، رهـش  بقاـنم ، [.- 8 / ] ص 188 ج 9 ، دـیاوزلا ، عـمجملا  [.- 7 / ] س)19  ) ص

ردام نداد  ریش  عوضوم : س)2 /  ) هیآ يروش ، هروس  [. 11 / ] ص 924 ج 2 ، هعیشلا ، لیاسو  [.- 10 / ] یشک لاجر  قودص و  یلاما  4(ع)1 ؛
شاهون هب  گرزب 

؟  تسا مهدزیس  اما  دنیوگ  یم  اه  یضعب  یتح  ماما ؟ دنیوگ  یم  ینیمخ  ماما  هب  ارچ  - 

هراشا

تاولـص کی  دـیآ  یم  (ص ) دـمحم ترـضح  مان  یلو  تاولـص  هس  مهنآو  ؟ دنتـسرف یم  تاولـص  دـیآ  یم  ینیمخ  ماـما  ماـن  یتقو  ارچ  - 
؟ دنتسرفیم

شسرپ

یم تاولص  دیآ  یم  ینیمخ  ماما  مان  یتقو  ارچ  تسا - ؟  مهدزیـس  اما  دنیوگ  یم  اه  یـضعب  یتح  ماما ؟ دنیوگ  یم  ینیمخ  ماما  هب  ارچ  - 
؟ دنتسرفیم تاولص  کی  دیآ  یم  (ص ) دمحم ترضح  مان  یلو  تاولص  هس  مهنآو  ؟ دنتسرف

خساپ

یم هر ) ) ینیمخ ماما  هب  ارچ  دیا  هدیسرپ  دوش . هداد  خساپ  مادک  ره  هب  کیکفت  هب  دوش  یم  یعـس  هک  تسا  شخب  دنچ  ياراد  امـش  لاوس 
نآ هب  مه  امـش  دوخ  هک  تسا  اوشیپ  ربهر و  يانعم  هب  يوغل  رظنزا  ماما  هژاو  هک  مینک  ضرع  دیاب  خساپرد  مهدزیـس . ماما  ای  ماما . دـنیوگ 

يوریپ وا  زا  نیمومأم  تعامج  نوچ  دوش  یم  هتفگ  تعامج  ماما  مه  مینک  یم  ادتقا  وا  هب  تعامج  زامنرد  هک  یـسک  هب  دیا .  هدرک  هراشا 
تسناوت ینونک  رصع  رد  هکدوب  نیا  يارب  دش  قالطا  هر )  ) ینیمخ یمظعلا  ... تیآ ا ترـضح  هب  بقل  ناونع و  نیا  هکنیا  تلع  دننک .  یم 

ناشراک هحولرـس  عامتجاو ، تسایـس  هنحـص  زا  نید  فذح  راعـش  هک  ییایند  ردو  دـنک  اپ  رب  ینید  بالقناو  تضهن  کی  دوخ  يربهر  اب 
نیا تیادهرد  يا  هنماخ  ... تیآ ا ترضح  زین  ناشیا  زا  سپو  دندوب  ربهر  ماما و  ًاتقیقح  ناشیا  نیاربانب  درک . اپرب  ینید  تموکح  کی  دوب 

تلحر زا  سپ  مییوگ  یم  دنیوگ  یمن  ماما  ناشیا  هب  ارچ  هک  امش  لاوس  خساپ  ردو  دننک  یم  افیا  یبوخ  هبار  شقن  نامه  تموکح  ماظن و 
نآ راتـساوخو  دندومرف  تعنامم  راک  نیا  زا  ناشیا  دوخ  مولعمرارق  هب  یلو  دـش  هداد  مه  ناشیا  هب  ناونعو  ظفل  نیا  ادـتبا  هر ) ) ینیمخ ماما 
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حازم و هب  مه  دارفا  یخرب  دوـش .  رـصحنم  یلاـعت ) ... ناوـضر ا  " ینیمخ ماـما  یمظعلا  ... تیآ ا ترـضح  هب  طـقف  ماـما "  " بـقل هکدـندش 
تاولـص هرابرد  درک . ادـج  دـنراد  لاؤس  ماهبا و  هک  یناـسک  باـسح  زا  دـیاب  ار  دارفا  نیا  باـسح  مهدزیـس " ماـما   " دـنیوگ یم  یخوش 

( هر  ) ینیمخ ماـما  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  تفگ :  دـیاباه  تاولـص  دادـعتو  يا  هنماـخ  ... تیآو ا هر ) ) ماـما ماـن  ندینـش  زا  سپ  نداتـسرف 
يربهرو ماما  ماـن  زا  سپ  نداتـسرف  تاولـص  عقاو  رد  دـنریگ .  یمن  رارق  هسیاـقم  دروم  نیموصعم  اـب  ًالـصا  يا  هنماـخ  ... تیآ ا ترـضحو 

بان مالسا  زا  يربهرو  ماما  يزورما  حیحص  تشادربرب  ت  ــ ـسا يدی  ـ کأت مال ، ـ ـسا زا  ـت  ـسردان ياه  ـ تـشادرب اب  تفلاخم  رب  تسا  يدیکأت 
یمنو هدرکن  دـصق  نیموصعمرب  ار  يربهرو  ماما  يرترب  یـسکو  دـنمهف  یم  ار  تاولـص  نیا  ياـنعم  مه  مالـسا  تما  تسا  (ص ) يدـمحم
يربهر مظعم  ماقم  مالـسا .  نانمـشد  اب  هزرابمرد  تسا  درگـش  يژتارتسا و  کی  ایو  یـسایس  هزرابم  عون  کی  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـننک 

زا يرهـش  کیز  ا  رهـشناریپ . رد  مدوب  دیعبت  رد  هدـنب  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  دـنیامرف " :  یم  هنیمز  نیا  رد  يا  هنماخ  تیآ ا ... ترـضح 
اهنیا هب  رهاظ  بسح  هب  دندوبن .  اهنیاو  تفرعمو  گنهرف  لها  ياهمدآ  دوب . هدننار  اهنآ  زا  یکی  هک  دندوب  یمدآرفن  دنچ  ام  ياه  یکیدزن 

یناحور اب  ناشدوخ  تارکاذـم  هیـضق  رهـشناریپ ، ام  ندـید  دـندمآ  یم  بترم  اهنیا  دـندوب .  صاوخوزج  ییاهمدآ  اما  یماـع ، دـنتفگ  یم 
دوب صاوخ  وزج  یـسرپمک  هدننار  دینک ! یم  هظحالم  دوب . ماوع  اهتنم  دوب ، یبوخ  مدآ  مه  رهـش  یناحور  بوخ  دـنتفگ  یم  ار  ناتـسرهش 
یم تاولـص  کـی  دـیآ ، یم  ربمغیپ  مسا  هک  یتقو  ارچ  هک  تفگ  یم  یناـحور  نآ  ًـالثم  دوب  ماوع  وزج  زاـمن  شیپ  مرتـحم  یناـحور  یلو 

میتشادن يا  هزرابم  رگید  هک  يزور  نآ  هک  داد  یم  باوج  وا  هب  هدننار  نیا  دیتسرف . یم  تاولـص  هس  دـیآ ، یم  هک  اقآ  نیا  مسا  دـیتسرف ،
. تسا هزرابم  تاولـص  ات  هس  نیا  زورما  میتسرف  یمن  مه  ار  شا  یکی  ار ، تاولـص  ات  هس  نامه  اـم  دوشب ، قئاـف  اـج  همه  همه و  هب  مالـساو 

سابل کی  نآ  ینعم  مییوگ ، یم  هک  صاوخ  هکد  ینادب  مدرم  هکنیا  ارب ي  مدز  لاثم  ار ، نیا  دینک ! هجوت  دـیمهف . یمن  نیا  دـیمهف ، یموا 
، دـشاب هدرکن  لیـصحت  تسا  نکمم  دـشاب ، هدرک  لیـصحت  تسا  نکمم  دـشاب ، نز  تسا  نکمم  دـشابدرم ، تسا  نکمم  تـسین ، صاـخ 

تـسا نکمم  دشاب ، یتلود  ياههاگتـسد  رد  هک  دشاب  یناسنا  کی  هک  تسا  نکمم  دشابریقف ، تسا  نکمم  دـشاب ، دـنمتورث  تسا  نکمم 
27 رکـشل هینیـسح  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخـس  نانآ ، تلاـسرو  صاوخ  "  ( 1  . " " دـشاب توغاط  یتلود  ياههاگتـسد  نیفلاخم  ءزج 

20/3/75 ص 16 ص ، ) ...) لوسر ا دمحم 

ندش حورجم  اب  هک  نتفر و ...  زیخ  هنیس  ندزریجنز و  زا  ناریا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  هوحن  - 1
؟ درادن یعرش  رذع  اهشور  نیا  ایآ  دننک  یم  هدافتسا  تسا  هارمه  ندب 

هراشا

ثیداحا زاو  دشاب  مالسا  نید  اب  قباطم  هک  يرادازع  يارب  ییاهشور  ایآ  - 2

شسرپ

اب هک  نتفر و ...  زیخ  هنیـس  ندزریجنز و  زا  ناریا  رد  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  دـشاب ؟ دـیاب  هنوـگچ  ع )  ) نیـسح ماـما  يارب  يرادازع  هوـحن  - 1
نید اب  قباطم  هک  يرادازع  يارب  ییاهشور  ایآ  - 2 درادن ؟ یعرش  رذع  اهشور  نیا  ایآ  دننک  یم  هدافتـسا  تسا  هارمه  ندب  ندش  حورجم 

؟ دنتسه یناسک  هچ  یعقاو  نارادزع  - 3 میرادن ؟ دشاب  هدیسر  ثیداحا و ...  زاو  دشاب  مالسا 

خساپ

دیاب يرادازع  جـئار  ياـهبلاق  هکارچ  میاـمن . یم  بلج  يرادازع  هفـسلف  نوماریپ  یتاـکن  هب  ار  امـش  هجوت  همدـقم  ناونعب  ریزع  ردارب  2و1 ـ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1145 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 ) تیب لها  تداهـش  تشادـگرزب  يرادازع و  نآزا " .  یفانم  هدرکان  يادـخ  هن  دـشاب  يرادازع  رب  مکاح  حور  زا  ییایاوز  یـشیامن  هنیئآ 
یم هدرمـش  تابرق  لضفا  زاو  هدش  عقاو  هجوت  دـیکات و  دروم  تخـس  ینید  صوصخرد  ع ـ ) ...) ادـبعابا ترـضح  هژیوب  مالـسلا ـ )  مهیلع 

هـشیمه قوش  زوسرـس و  زا  اروشاع  نوچ  يا  هنحـص  ياه  یتفگـش  بئاصمرب و  ار  يا  هتخوس  هنیـس  هدازآ و  ره  کـشا  هکناـنچمه  دوش .
تضهن نتشاد  هدنزو  ایحا  - 1 هلمج :  زا  تسا ، هدوب  يرایـسب  دنمـشزرا  دیفم و  راثآ  ياراد  اهیردازع  نیا  خـیرات  لوطردو  تسا .  يراج 

حور هدـنهد  شرورپ  هدـننک و  تیبرت  اهتوغاط و  ربارب  رد  بـالقنا  ماـیق و  بتکم  یمئاد  جـیورت  نتـشاد و  هگن  هدـنز  بجوم  هک  اروشاـع 
يرهطم داتسا  ریبعت  هبو  تسا  رگمتس  هب  ضارتعاورگبالقنا  مولظم  اب  یفطاع  مکحم  هدنویپ  یعون  يرادازع  - 2 تسا . هدوب  راثیا  هسامح و 

یگتسویپ هتـشگ و  ماهلا  هعماج  هب  نانآ  هار  یحور  نویپ  کی  تیب  لها  يارب  يرادازع  تسوا "3 - هسامحرد  تکرش  دیهـش  رب  هیرگ  : " 
هتکن - 4. دـنکفا ییادـج  نانآ  نیب  دـناوت  یمن  راصعا  نورق و  تشذـگ  رگیدو  دزاس  یم  رارقرب  نآ  ناربهرو  بتکم  ناوریپ  نیب  يرادـیاپ 

نیا يزاـس  هنیهب  اـب  هتبلا   ) تسا ع )  ) ینیـسح گـنهرف  شرتـسگ  رازبا  نیرتـگرزب  نزربو  يوک  ره  رد  يرادازع  مسارم  دوجو  هکنیا  رگید 
بتکمو ددرگیم  نانمـشد  تافارحنا  تاریثات و  زا  تما  يریذـپان  ذوفن  بجوم  هلاـسم  نیمه  نآزا ) تاـفارحناو  اـهتفآ  ندودزو  سلاـجم 

ینز هنیس  لثم  یتنسو  جئار  ياهبلاق  هرابرد  اماو  " 1." دناسر یم  لقادح  هب  ار  تاجاجوعا  تافیرحت و  ایو  دراد . یم  هگن  ملاس  نانچمهار 
هویـش اب  يدایز  دودح  ات  نآ  یگنوگچ  یلو  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دوخ  زا  يراوگوسو  يرادازع  لصا  تفگ :  دیاب  ینز  ریجنز  و 

يدرکلمع هنوگ  ره  نیاربانب  درادن . یلاکشا  دشابن  عرش  فالخرب  لمتشم  هک  ینامز  ات  شزیمآ  نیاو  تسا  هدش  نیجع  یلم  یموق و  ياه 
عونمم ددرگ  نیدو  بهذم  یگیاپ  یب  نهو و  بجومای  غورد و  هچنآ  تسا و  عنامالبو  دیفم  نآ  ماجناو  زیاج  روکذم  فادها  ياتـساررد 

هگن هدـنز  ار  رفـص  مرحمامدـیاب و   : دـنا " هدومرف  هراب  نیارد  هر ) ) ینیمخ ماما  هنایارگ .  ایند  ياـه  هزیگنا  اـب  هژیو  هب  تسا و  زاـجم  ریغ  و 
نیا یناوخ  هضور  ییارـس و  هیثرم  یتنـس  عض  نامه و  اب  تیب  لها  بئاـصم  رکذ  زاـب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بئاـصم  رکذ  هب  میراد 

رد هک  یلئاسمو  مییوگبار  بالقنا  لئاسم  نامه  دیاب  الاح  میدرک ، بالقنا  ام  هک  دنناوخن  ام  شوگ  هب  نیطایـش  تسا .  هدنام  هدنز  بهذم 
، اروشاعرد هک  یمالسا  كرابم  تاج  هتـسد  نیا  ظفاح  یمالـسا ، ياهتنـس  نیا  ظفاح  دیاب  ام  ریخ  دوشب ، دیاب  یـشم  رگید  الاح  دوب  قباس 

ادهشلا دیس  ياهیراکادفو  رفص  مرحم و  دنشاب .  شلابند  رتشیب  هک  مینک  دیکات  میـشاب )  ) دنتفا یم  ار  هب  یـضتقم  عقاومرد  رفـصو  مرحمرد 
اهتنس نیا  دیاب  دنامب  ظوفحم  امـش  تضهن  دیهاوخب  رگا  دینادب  دیاب  تسا ....  هتـشاد  هگن  هدنز  ام  يارب  ار  مالـسا  هک  تسا  هیلع  هللا  مالس 

يردـق کی  دـیاب  اهنآ  هدوب ، مالـسا  لئاسم  زا  عالطا  یب  صاخـشا  تسد  قباس و  تسا  هدوب  ییاوران  ياـهزیچ  کـی  هتبلا  دـینک  ظـفح  ار 
هدش یتالاوس  هراب  نیا  رد  زین  يا  هنماخ  یمظعلا  ... هیا ا ترضح  زا   ... دنامب " یقاب  دیاب  شدوخ  توق  نامه  هب  يرادازع  نکل  دوش  هیفصت 
روما رب  لمتـشم  یناوخ  هیبش  مسارم  رگا  دـنا :  هدومرف  یناوخ  هیبـش  مسارم  هب  عجار  " 2  : " دوش یم  هراشا  ناشیا  ياهخـساپ  هب  ًالامجا  هک 

یلو دنرادن . لاکشا  دنوشن  مه  قح  بهذم  نهو  ثعاب  نامز  تایـضتقم  هب  هجوت  اب  دنـشابن و  مه  هدسفم  مزلتـسمو  دنـشابن  لطاب  غورد و 
هتسد تخادنا  هار  هب  عجار  زینو  دوشاپرب . یناوخ  هیثرمو  ینیسح  بئاصمرکذو  داشراو  ظعو  سلاجم  اهنآ  ياج  هب  تسا  رتهب  لاح  نیعرد 

رما مسارم  نیا  لاثما  رد  تکرـشو  وا ...  باحـصاو  ءادهـشلادیس  يارب  يرادازع  ياه  هتـسد  نتخادـنا  هار  هب  دـنا :  هدومرف  يرادازع  ياـه 
ثعاب هک  یلمع  ره  زا  دـیاب  یلو  دـنک  یم  کیدزن  دـنوادخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يایلامعا  نیرتگرزب  زاو  تسیبولطم  هدیدنـسپ و  رایـسب 

اهیرادازعرد یقیـسوم  تالآ  زاـه  دافتـسا  هب  عجار  نینچمهو  درکزیهرپ . تسا  مارح  یعرـش  رظن  زا  هسفن  یف  اـیو  دوش  یم  نارگید  تیذا 
تروص نامه  هب  يرادازع  مسارم  تسا  هتـسیاش  تسین و  نادیهـش  رالاس  يرادازع  اب  بساـنم  یقیـسوم ، تـالآ  زا  هدافتـسا  دـنا :  هدومرف 
هدومرف نآ  هب  هنزو  ندرکزیوآ  ندب و  تشوگ  ندرک  خاروس  نوچ  یلامعا  هب  عجار  زینو  دوش . رازگرب  دوب  لوادتم  میدق  زا  هک  یضراعتم 

؟ تـسیک یعقاو  رادازع  دـیدومرف  هـکنیا  صوـصخردو  - 3 تسین .  زیاـج  دـنوش  یم  بهذـم  نهو  بجوـم  هـک  لاـمعا  هنوـگ  نـیا  دـنا : 
ناشیا نارایو  ع ) ... ) ادـبعابا ترـضح  هک  یتمظع  ینعی ، اه ؛  ییابیز  هرهچ  فلا ) دراد :  هرهچ  ودو  هبنج  ود  اروشاـع  هلاـسم  تفگدـیاب : 

تیرـشب خیرات  لک  هبار  سرد  نیرتگرزبو  هدومن  میـسرت  شیوخ  لمع  ابار  ناسنا  لامک  ياه  هولج  نیرت  یلاعو  هدـیرفآ  فلتخم  داعبارد 
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شیامن نینچمه  والبرک  مایق  ياج  ياج  رد  یبنیز  شنیب  یهایـس ، لهج و  نایرکـشل  لباقمرد  ینیـسح  راختفا  تزع و  شیامن  دنتخومآ . 
هب دیاب  یتسار  هبو  تسا  نیرفآ  راختفاو  زیگنا  رورغ  رایـسب  اروشاع  هثداح  زا  دعب  نیا  دنـشاب .  یم  نآ  زراب  تاکن  ینیـسح  مسارم  هب  ادتقا 

ار دوخ  یتسه  همه  میرـضاحو  میریم  یم  نآابو  هتفاـی  دـشر  نآردو  هداـهندوجو  هصرع  هب  اـپ  یناـشخرد  بتکم  نینچرد  هک  دـیلاب  دوخ 
نآزا هک  یمالـسا  قح و  تیمولظم  زا  فسا  تسا . نآ  رابکـشاو  رابمع  کـیدژارت ، هبنج  اروشاـع  رگید  هرهچ  ب ) مینک .  راـثن  هار  نیارد 

قح تما  ارچ  هکنیازا  فساو  دوب . هتفای  یلجت  اهنتو  فوئر  یماما  كرابم  دوجورد  همه  هک  نید  تبرغ  زا  . دوب هدـنامن  یقاب  یتسوپ  نوچ 
هک یملظ  يرآ  دنتشاد . اور  اهناسنا  نیرتفیرـشو  ادخ  قلخ  نیرتبوبحم  هب  تبـسن  ار  تاکرح  نیرت  هنادرمناوجانو  هتـشادن  ساپ  ار  (ع ) ماما

یفرط زاو  درازآ  یم  تخـس  ار  یمدآ  حورو  دروآ  یم  دردب  ار  یتریـسوکین  ناسنا  ره  لد  هدش  لیمحت  ناشیا  نارایو  تیبلهاو  (ع ) مامارب
اهیدـبو اهیبوخ  یگـشیمه  ضراعترب  نآ  قیبطتو  اه  هظحل  تانآ و  مامترد  اه  هنیـس  رد  ینیـسح  بتکم  سردو  مایق  نتفای  سوملمو  هدـنز 

دروخ یم  یتبرـض  ییایح  یب  غیت  هب  هاگو  بضغ  توخـش و  غیت  هب  ام  نوردرد  یهلا ) سفنو  يولع  ناج  ) دوجو نیـسح  هاگ  هک  نوردرد 
اتیاغو شیوخ  یهلا  ياکزم  سفن  تیمولظمرب  هیرگ  نیـسح  رب  هیرگ  رظنم  نیا  زاو  دـتفا  یم  قمر  یب  ناج و  یب  اـم  حورو  سفن  هنهپ  ردو 

هیرگ دوش  یم  يراج  قوش  رـس  زا  اگ ه  وزوس  رـس  زا  یهاگ  کشا  هکنانچمه  دوش .  یم  هدـیرد  یناویح  سفن  تسد  هب  هک  تسا  یناسن 
، اه ینیرفآ  تفگش  تمظع و  مهو  دزیر  یم  ورف  ناگدید  زا  کشا  بالیـس  ناشیا  بئاصم  مه  ینعی  تسا  عون  ود  ره  زا  ع ) ... ) ادبعابا رب 
ود نیا  هب  تفرعم  هزادنا  ره  هب  ینیسح  رادازع  دزاس . یم  کشا  نتخیر  هب  راداو  ار  یمدآ  ناشیا ، نارایو  ترضح  نآ  تفارـشو  یگنادرم 

تفرعم بسک  اب  ماقم  نیارد  ار  دوخ  تلزتمو  تبترم  تسا  هتـسیاش  هتبلاو  دوش  یم  بوسحم  رادازع  دوش ، نآ  زا  رثأتمو  دشاب  هتـشاد  دـعب 
هب خساپ  ( www.nahad.net (2 هاگشنادرد يربهرداهن  رتفد  تیاس  ياهخساپ  شـسرپ و  زا  هتفرگرب  ( 1"  ) 3."  " میشخب اقترا  رتشیب 

تیاس ياهخساپ  شـسرپ و  زا  هتفرگرب  ص 129   ، ج2 يربهر ، مظعم  ماقم  تائاتفتـسالا  هبوجا  هلاسر  زا   364 ، 363 ، 362 تالاوس 354 ،
داهن رتفد 

؟ میشابن نادیهش  نوخ  نویدم  میناوت  یم  یلمع  هچ  اب  هنوگچ و 

شسرپ

؟ میشابن نادیهش  نوخ  نویدم  میناوت  یم  یلمع  هچ  اب  هنوگچ و 

خساپ

نآ زا  دیآق  ــ شع نادی  كا شـهـ زو خـ ـ نه ـی  فا ـ کشب ر  ــ تساقب گ طرـش  انف  هک  دننادب  قئالخ  اتقـشع  هر  ردنا  یتخاب  ناج  ورـس  لوا  رد  وت 
تـسخن ماگ  دندومن ، ام  هب  هک  یگرزب  تمدـخ  و  نازیزع ، نآ  میظع  راک  تخانـش  ًاعطق  یمارگ ، رهاوخ  تسود  تسود  همزمز  ناگتـشک 
یمالـسا يروهمج  گرزب  حتف  دنداد ، ماجنا  ناراوگرزب  نآ  ًاعقاو  هچنآ  میهدـب . ناشیا  تمدـخ  بسانم  یخـساپ  دـعب  یماگ  رد  ات  تسا .

، دـناسرب یحور  يالتعا  تمظع و  زا  هلحرم  نیا  هب  ار  ناناوج  نیا  تسناوت  هک  دوب  نیا  حـتف  نآ  بـالقنا ، راوگرزب  ربهر  ریبعت  هب  هک  دوب .
مامت زا  مالسا و  زا  و  ناشتیدوجوم ، روشک و  زا  ایند ، هچراپکی  میظع  مجاهت  لباقم  رد  و  دنتسیاب ، و  دننک ، يروابدوخ  ساسحا  دنناوتب  هک 
یلجت ققحت  رد  ار  شیوخ  و  دـندرک ، نییبت  ار  یهلا  تیادـه  شیوخ  نوخ  هب  ناـشیا  دـننک . عاـفد  یهلا ، یناـسنا و  ياهـشزرا  ياـهمیرح 
تـسا هدنز  هکلبتـسوا  سپ  زا  گرم  هک  دنیوگن  هدنز  ار  هدـنز  دـندرک . فیرعت  ار  یعقاو  یگدـنز  و  دـندرک ، یناف  يدـمحم  بان  مالـسا 

َلِمَع ْنَم  . " راگدرورپ مد  هب  ندـش  هدـنز  ینعی  تسا . قیرط  نیا  هدـنور  هک  ره  هب  دـندومن ، قیرط  هئارا  تساـفقز و  شتاـیح  هک  يدـیهش 
ماجنا حـلاص  لمع  سک  ره  ( ) 1"  ) َنُولَمْعَی وناک  ام  ِنَسْحأـِب  ْمُهَرْجَا  ْمُهَّنَیزْجََنل  َو  ًۀَِـبیَط  ًةاـیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمؤم   ُ َوُه َو  یْثنُا  َوا  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص 
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هچنآ زا  رتهب  هب  ار ، ناشیا  میهد  یم  ازج  و  مینادرگ ؛ یم  هدـنز  بیط  كاـپ و  تاـیح  هب  ار  وا  سپ  دـشاب ، نمؤم  وا  و  نز ، درم و  زا  دـهد ،
ياـهزرم رد  نتفرگ  رارق  تسا ؟ قیدـصت  روصت و  لـباق  شنّیعم ، تقو  رد  فـیلکت  هب  لـمع  زا  رتـالاب  یحلاـص  لـمع  هچ  دـنداد ). ماـجنا 

هب ار  ناسنا  و  دـهد ، یم  هبیط  تایح  ناسنا  هب  نامیا ، اب  هارمه  تنطیـش ، رفک و  یقیقح  رهاظم  لـباقم  رد  اهـشزرا  زا  تنایـص  و  تیناـسنا ،
باکر رد  ياپ  هک  هاگنآ  یمالسا . بالقنا  نینزان  نادیهش  و  قح ، هار  نادیهش  ةرابرد  تسا  هنوگنیمه  دنادرگیم . هدنز  تایح  نیا  ياوه 

. دندرک کح  ناشیاه  همانیـصو  يامیـس  رد  ار  ایند  همانقالط  و  تشگ ، رادیدپ  ناشبولق  قفا  رد  هبیط  تایح  ۀعیلط  دندراذگ ، ّیلوت  دبعت و 
هکنیا زا  رت  میظع  یْنیِد  هچ  و  دـننک . یم  توـعد  شیوـخ  ۀـقیرط  هب  زین  ار  نینمؤـم  بوـلق  راو  ماـما  نادیهـش  هک  تسا  هنوـگچ  مـینیب  یم 
یلاعت تیبرت و  هصرع  رد  ور  نیا  زا  دـبلط . یم  ار  ندوب  باکر  مازتلا  تکرح و  يرگنـشور ، تیادـه و  نیا  قح  دریگ و  تروص  یتیادـه 

هب هنادـجم  لمع  تفرعم و  و  تسوا . هب  برقت  تهج  رد  دـنوادخ ، هب  ییایند  تعفنم  ۀـبئاش  یب  و  هناصلاخ ، هجوت  ناگرزب ، نیا  هقیرط  رد 
نیا دیدجت  و  لاعتم ، بر  اب  ام  نیلوا  قاثیم  ینعی  ینامیا ، نیتسار و  ياهرواب  هب  ندوب  دـقتعم  و  ءایبنا ، قالخا  هب  قلخت  و  تعیرـش ، ماکحا 

ییاهشزرا نآ  دنهاوخ  یم  قیرط  هچ  زا  نانمشد ، زورم  هک ا  دید  دیاب  یعامتجا ، هصرع  رد  و  دریگ . یم  تروص  نادیهـش  نوخ  هب  قاثیم ،
تـالجم زا  یکی  رد  ًاریخا  نیمه  هک  دـنیوگ  یم  زین  صوـصخ  نیا  رد  بـالقنا  ربـهر  دـنریگب . اـم  زا  هدـش ، هدـنز  ادهـش  نوـخ  اـب  هک  ار 

ییاهروشک اب  هلباقم  يارب  هک  دوب  نیا  شا  هصالخ  هک  دوب ، هدش  هتشون  ییاکیرمآ  فورعم  ةدنسیون  کی  هلیسوب  يا  هلاقمرس  ییاکیرمآ ،
ياههار زا  تسا ، هدروخ  تسکـش  هدـش و  هبرجت  ياـههار  اـهنیا  مینک . لـمع  يداـصتقا  یماـظن و  ياـههار  زا  میناوت  یمن  اـم  ناریا ، لـثم 

نایرع ًالماک  سکع  هحفـص ، نامه  طسو  رد  و  میوشب . دراو  دـیاب  هنوگچ  دـیوگ  یم  دـنک ، یم  مه  حیرـصت  میوشب . دراو  دـیاب  یگنهرف 
نیا هار  دـیوگ ، یم  مه  تسار  مییآ . قئاف  اهنآ  رب  میناوتب  ات  مینک ، جـیورت  دـیاب  ار  اـهنیا  هتفگ  قیرط . نیا  زا  هتفگ  و  هدیـشک ، ار  نز  کـی 

هناناج عافد  نامه  هک  دُعب ، نیا  رد  ادهـش  هار  میهاوخ  یم  رگا  نیاربانب  تسناوت . دنهاوخن  و  میراذگ ، یمن  یهلا  ةوق  لوه و  هب  هتبلا  تسا .
لیاسو اب  اهشزرا ، ریسم  رد  دوخ  ظفح  نمض  دیاب  یگنهرف ، مجاهت  نیا  رد  زین  زورما  دبای ، همادا  دوب ، یبالقنا  ینید و  ياهشزرا  نید و  زا 
بالقنا ربهر  ریبعت  هب  و  میرادرب . يدنلب  ياهماگ  يدیماان ، ندادن  هار  تماقتسا و  اب  و  مینک ؛ شالت  ههبج  نیا  رد  بسانم ، حالـس  رازبا و  و 

؛ دـیداد ماجنا  بوخ  ار  ناتراک  امـش  هن ، تسین ، کچوک  اهنیا  دـننک ، یم  ناناوج  هک  ییاهراک  نیا   : " دـندومرف هک  ناناوج ، اب  رادـیدرد 
، تسا شزرو  باب  رد  هلأسم  نیمه  نیع  داتفا . دهاوخ  قافتا  گرزب ، راک  نامه  و  میظع ، يالتعا  دننک ، رکف  امـش  لثم  رگید  رفن  دص  رگا 

تـسرد نیا ، تسا . ناناوج  ّصاخ  ياهراک  باب  رد  هلأسم  نیمه  نیع  تسا ، قیقحت  باب  رد  ندـناوخ و  سرد  باب  رد  هلأـسم  نیمه  نیع 
، نمهب مود  تسیب و  زور  رد  ینویلیم  میظع  لیـس  نیا  مراد ، يریثأت  هچ  رفن  کی  نم  الاح  هک  دنیوگب  همه  رگا  تسا . ییامیپهار  زور  لثم 
دـیکأت و مهاوخ  یم  نم  دـهد . یم  ماجنا  دراد  ار  شدوخ  فیلکت  هک  دـنک  یم  ساسحا  یـسک  ره  اما  داـتفایمن . هار  هعمج ، زاـمن  رد  اـی 
رد تامولعم ، ۀـنیمز  رد  نآرق ، ۀـنیمز  رد  دـننک ، یم  راک  دـنراد  هک  هنیمز  ره  رد  اج و  ره  ناناوج ـ  نیا  کـت  کـت  راـک  هک  منک ، رارکت 

دهاوخ ءالتعا  هب  ار  روشک  اءاشنا ،... هک  تسا  يراک  نامه  تسا ؛ مهم  يراک  یـسیون ـ  باتک  رد  هاگـشناد ، رد  هزوح ، رد  فراعم ، ۀنیمز 
هیآ 97 / لحن ۀکرابم  هروس  . 1 ذخآم :  عبانم و  ." دناسر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نیا دییامرفب  ًافطل  میوش  یم  هجاوم  لبط  قوب و  يادص  اب  اضر  ماما  رهطم  مرح  رد  یهاگ 

هراشا

؟  دراد يا  هفسلف  هچ  عوضوم 

شسرپ
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؟  دراد يا  هفسلف  هچ  عوضوم  نیا  دییامرفب  ًافطل  میوش  یم  هجاوم  لبط  قوب و  يادص  اب  اضر  ماما  رهطم  مرح  رد  یهاگ 

خساپ

ندینـش نوماریپ  یلاعبانج  لاؤس  هب  هجوتاب  رهطم ،  مرحرد  عوضوم  نیا  تخانـش  هب  هجوت  لذب  رطاخ  هب  یلاعبانج  زا  رکـشتو  ریدقت  نمض 
 . دسر یم  شوگ  هب  هک  تسا  بالقنا  نحص  یقرش  تمسقرد  هناخ  هراقن  مانب  یلحم  زا  تاوصا  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال  لبطو  قوب  يادص 

مـشچ هناخ  هراقن  راوتـساو  للجم  نامتخاس  نآ  يادـنلبرب  تسا .  هدـش  هداهن  رتم  عافترااب 26  يوفـص  سابع  هاش  طـسوت  ناویا  نیا  ياـنب 
زا هراقن  زا  هدافتـسا  دوش .  یم  هدربمان  زین  هناـخ  هراـقن  ناویا  ناـکم  نیا  ور  نیمهزاو  دـنک  یم  بلج  دوخ  هبار  نارئاز  نیـسحتو  باـجعا 

هدمآرد تنس  کی  تروصب  ینامز  هچ  زاو  نآ  هدافتساو  للعو  یگنوگچ  زا  اما  تسا  هدوب  موسرم  يوضر  سدق  ناتـسآرد  رود  ياهنامز 
ناهاشو نیطالـس  ياهرـصقو  اهخاکرد  هتـشذگرد  هک  دـشاباجنآ  زا  هراقن  هدافتـسا  لـلع  زا  یکی  دـیاش  تسین .  تسدرد  یعـالطا  چـیه 

یم بوسحم  ناهاشءزجو  دنا  هدوب  ارادار  يدهعتیالو  ماقم  زین  ترضح  هکارچ  تسا  هدش  يوضر  میرح  دراو  اجنآ  زاو  هدش  یم  هدافتسا 
نیا تسا  نا  ـ هاش یمامت  زا  رترب  تر  ـ ضح هک  یئوهال  تماخفو  تلالج  زارباو  شترضح  يامظع  ماقم  رطاخ  هب  رگید  فرط  زا  دنا .  هدش 

رفصو مرحم  مایا  زا  ریغ  هب  هراقن  زا  هدافتسا  رضاح  لاحرد  تسا  ملـسم  هچنآ  اما  شا .  یناحور  مرح  هوکـشرب  تسا  یهاوگ  شوخ  ياوآ 
هوالع دوش .  یم  هتخاون  دیـشروخ  بورغ  زا  لبق  هقیقد  زینو 10 عولط  زا  لبق  هقیقد  تبون 10 2 رد لاس  مایا  یمامترد  يراوگوس  ماـیا  زینو 

كرابم هام  ياهرحس  زینو  رطف  دیعس  دیع  مالعاو  ون  لاس  لیوحت  نامز  دیع ،  ياهزور  زینو  ءاشعو  برغم  زامن  زا  دعب  دایعا  بشرد  نیارب 
دنمد یم  روپیشرد  رفن  دنبوک و4 یم  لبطرب  رفن  دشاب 3 یم  رفن  تفه  نانز  هراقندادـعت  تسا  رکذ  هب  مزال  دوش .  یم  هتخاون  هراقن  ناضمر 

. دنمد یم  دوخ  ياهروپیش  ردار  ع » )   ) اضر دلوم  ترابع «  ایو  اضر »  كرابم «  مان  ناشیا  هک  دوش  یم  هتفگ  . 

نآ يور  هلوح  دش  نانز  تبون  هک  مهنآ  زا  دعب  دنسوبب و  ار  نآ  صاخشا  ات  دننک  زارد  ار  دوخ  تسد  القنا ب  کی  ربهر  هکنیا  اب  هطبار  رد  امـش  رظن 
؟  تسا تسرد  نیا  ایآ  دنسوبب  مه  نانآ  ات  دنزادنیب 

شسرپ

دـش نانز  تبون  هک  مهنآ  زا  دـعب  دنـسوبب و  ار  نآ  صاخـشا  ات  دـننک  زارد  ار  دوخ  تسد  القنا ب  کی  ربهر  هکنیا  اب  هطبار  رد  امـش  رظن 
؟  تسا تسرد  نیا  ایآ  دنسوبب  مه  نانآ  ات  دنزادنیب  نآ  يور  هلوح 

خساپ

تبحم يور  زا  هک  دنتسه  قاتـشم  ناسنا  اهنویلیم  نیا  هکلب  دنک  یم  زارد  ار  دوخ  تسد  هک  تسین  بالقنا  ربهر  نیا  هک  مینک  ضرع  دیاب 
يادخ هن  دنهد  یم  خـساپ  تبحم  بدا و  يور  زا  ناشیاو  دـننک  یم  زارد  هقالع  هناشن  هب  ناشیا  تمـس  هب  ار  دوخ  تسد  داقتعا  هقالع و  و 

هب هقالع  نامیا و  تبحم و  ًالوصا  ناشیا و  لثم  سرت  ادخ  بذـهم و  ناملاع  هن  تسا . ناتفـص  ناطیـش  تفـص  هک  ربکت  يور  زا  هتـساوخان 
یلو ترـضح  بئان  یلقن  یلقع و  هلدا  هب  هک  طیارـشلا  عماج  هیقف  نید و  ياملع  هب  مهنآ  تسا و  نامیا  ياه  هناشن  زا  ناـحلاص  ناـنمؤم و 
هیقف تیالو  تانوئش  - 2 دـییامن .  هعجارم  هر ) ) ینیمخ ماما  هیقف  تیالو  باـتک  هب  عوضوم  نیا  زا  عـالطا  تهج  - ) 1 دنتسه جع )  رصع ( 

ردام و ردـپ و  لباقم  رد  عوضخ  مارتحا و  ًالوصا  دـیئامرفب .  هعلاطم  ار  یلمآ و 000  يداوج  هللا  هیآ  هیقف  تیـالو  عیب 3 3 - باتک  همجرت 
هب مارتحا  نوچ  ( 1  ) تسا ینآرق  تاحیرـصت  تاروتـسد و  ءزج  هکلب  دراد  بیع  هکنیا  هن  ءایبنا  ینابر و  ياـملع  یهلا و  ياـهناسنا  ملعم و 

ًالوصا دیهد  یمن  حلاص  ناگدنب  هب  مالـس  زامن  رد  رگم  دنتـسه .  ادخ  حلاص  ناگدـنب  اهنیا  تسا و  لاعتم  يادـخ  هتـساوخ  ریـسم  رد  اهنیا 
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تبحم و یتسود و  رگا  تسا  یهلا  قیفوت  تسا و  نامیا  هناشن  ینابر  ياملع  هب  تبحم  تسادخ و  روتسد  نانمؤم  حلاص و  ناگدنب  یتسود 
نم دن  دومرف  هک  دیا  هدینشن  ار  یلمآ  هداز  نسح  هللا  هیآ  شیامرف  رگم  تساجک  نامراک  لاکشا  مینیبب  دیاب  دراد و  لاکـشا  دشابن  تعاطا 
ماما زا  رگم  میناد  یم  نامدوخ  هفیظو  ام  دنرادن  ام  مارتحا  هب  زاینو  لیم  هک  اهنآ  هتبلا  مدیسوب  ار  ینارعش  هللا  هیا  مداتسا  ياپ  سالک  رس  رد 

زا ردقنیا  نالا  دندوبن . نید  ياملع  نیا  رگا  ایآ  مرتحم  زیزع و  ردارب  متـسه  وا  هدنب  نم  دهدب  دای  نم  هب  يزیچ  سک  ره  دـیا  هدینـشن  یلع 
ار شدوخ  یعرـش  هفیظو  امـش  نم و  هزادـنا  ناـشیا  هب  ترـضح  هتبلا  و  دوـب ؟  دوـجوم  سرتـسد  رد  نید  فراـعم  ینآرق و  یهلا و  عباـنم 

املع هرئاد  ناسنا و  اهنویلیم  راظنا  رد  ناشیا  راک  نیا  درادن و  یعنام  دنک و  یم  هقالع  راهظا  اهمناخ  هچراپ  يور  زا  هک  دهد  یم  صیخشت 
شا ینید  هفیظو  دنتسه و  دهتجم  ناشیا  دندادیم و  رکذت  ناشیا  هب  ًاعطق  دوب  یم  یلاکشا  رگا  دراد  لاکـشا  هچ  تسا  هدش  ماجنا  عجارم  و 

ماجنا ناوناب  اب  تعیب  رد  مالسا  ردص  رد  ص )  مالـسا (  ربمغیپ  ار  قیرط  نیا  هک  دیا  هدناوخن  ریـسفت  رد  امـش  رگم  دهد .  یم  صیخـشت  ار 
ریـسم رد  هکیناسک  روجنیمه  و  ( 3  ) تسا هدرمـش  تید  وبع  هناـشن  ارءاـیبنا  هب  مارتحا  یتاـیآ  رد  نآرق  هک  منک  یم  ضرع  ًارارکت  ( 2  ) داد

هروس نیحلاصلا 1 - هللادابع  یلع  مالسلاو  دیئامرفب  هعجارم  یثیدح  عبانم  هب  رتشیب  عالطا  تهج  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  همئا  ءایبنا و  فادها 
هلئسم 1605 يزاریش  مراکم  هللا  هیا  تآءاتفتـسا  لوا )  هیآ 100 ج  فسوی  هرقب 34 و  هیآ 12 3 - هنحتمم  هنومن  ریـسفت  هیآ 24 2 - ءارسا 

لئاسو باتک  عـالطا  تهج  هدرک  رکذ  عوضوم  نیا  بابحتـسا  ینید و  ملاـع  هب  یـسوب  تسد  مارتحا و  تهج  ار  ثیدـح  نیدـنچ  سردآ 
هرشع 132 باب  داهج  جح و  باتک  هعیشلا 

عمج اهنآ  فارطا  يا  هدع  دنشاب و  یم  یناوخ  هضور  لوغشم  مرح  هک  ربتم  نکامارد  ای  ع )  اضر (  ماما  سدقم  حیرض  فارطا  رد  هکینویناحور  ایآ 
؟  دیهد حیضوت  ًافطل  ریخ ؟  ای  تسا  یتسرد  راک  دنوش  یم 

شسرپ

فارطا يا  هدع  دنشاب و  یم  یناوخ  هضور  لوغشم  مرح  هک  ربتم  نکامارد  ای  ع )  اضر (  ماما  سدقم  حیرـض  فارطا  رد  هکینویناحور  ایآ 
؟  دیهد حیضوت  ًافطل  ریخ ؟  ای  تسا  یتسرد  راک  دنوش  یم  عمج  اهنآ 

خساپ

لاحـشوخ مه  یلیخ  دنک و  یم  هدافتـسا  یناحور  ياقآ  نیا  یناوخ  هضور  زا  مدرم  زا  یـضعب  تسا  فلتخم  ددعتم و  تارظن  اههاگدید و 
تمدخ دننک  یظفاحادخ  یناوخ  هضور  مامتا  زا  دعب  دـنهاوخ  یم  هک  مه  یتقو  دـنریگ  یم  یناوخ  هضور  نیا  زا  مه  هجیتن  دـن و  وش  یم 

دیاش دن و  دنسپ  یمن  ار  یناوخ  هضور  هلئـسم  نیا  نارورـس  ناراوکرزب و  زا  یـضعب  یلو  دنیامن .  یم  رکـشت  ریدقت و  دنـسر  یم  یناحور 
لوغشم ناسنا  درو و  یم آ  یترپ  ساوح  دنشاب  یم  اعد  لوغشم  ایو  دنتـسه  زامن  لوغـشم  هک  ناراوگرزب  زا  یـضعب  هک  دشاب  نیا  ناشرظن 
تـسرد راک  نیا  دـسر  یم  شرظنب  هک  اجنیا  درب  یم  تذـل  ع )  راهطا (  همئا  ربمایپ و  ادـخ و  اب  یئاـهنت  توکـس و  زا  هک  روطنآ  دوش  یم 

ار عوضوم  دـشاب آ ن  تبثم  هاگدـید  رگا  دـنک  یم  رظن  هجوـت و  عوـضوم  هب  شدوـخ  هاگدـید  زا  سکره  میریگ :  یم  هجیتـن  سپ  تسین 
 . نایاقآ نیا  رثکا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ًالوا  دیامن . یم  یقلت  یفنم  مهار  عوضوم  نآ  دشاب  یفنم  هاگ  دـید  رگا  دـنک و  یم  یقلت  تبثم 

یم یناوخ  هضور  رهطم  مرح  رد  دنا و  هدیـشوپ  باوث  دصقب  ار  تیناحور  سدـقم  سابل  هکلب  دنـشاب ،  یمن  تسامـش  روظنم  هک  یناحور 
مه یعقوت  دنشاب و  هتـشاد  هضور  تحـص  اوتحم و  هب  هجوت  دشاب و  هتـشادن  نارگید  يارب  یتمحازم  اهنآ  ندناوخ  هضور  رگا  لاح  دننک . 

 % ر درادن . یل  اکشا  دنشاب  هتشادن 

؟ میهد همادا  ار  ادهش  فده  هار و  میناوت  یم  هنوگچ  - 1
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شسرپ

؟ میهد همادا  ار  ادهش  فده  هار و  میناوت  یم  هنوگچ  - 1

خساپ

میدقت ناتروضح  هب  هدش  حرطم  لاؤس  خساپ  شخب  نیا  هبامـشدامتعا  نسحزارکـشت  نمـض  یهلا  قیفوت  يوزرآو  مالـس  ءادهااب  باوج : 
هفیظو هب  لمع  ندوب و  ادخ  هدنب  تقلخ ،  زاغآ  رـس  زا  نادیهـش  همه  هزیگنا  اهنآ و  فدـه  تخانـش و  ینعی  ادهـش  هار  موادـت  ددرگ . یم 

هللا لیبس  یف  دیهـشلا  دـهاجملا  ام   : )) هدومرف یلع ?  ماـما  میریگ ؟  ارق ر  اـهنآ  ریـسم  رد  قیرط  هچ  هب  اـّما  تسا .  هدوب  یعاـمتجا  يدرف و 
مامت حلاص  لمع  رثا  رب  یـسک  ینعی   ) يوش یعقاو  دیهـش  هکلب  یـسرب  نادیهـش  هجرد  هب  یهاوخ  یم  رگا  َّفعف ))  ردـق  نمم  ًارجا  مظعاب 

دنهاوخ ناگتشرف  زا  دندرگن  هدولآ  دننک و  هشیپ  ینمادکاپ  تفع و  هانگرب . تردق  اب  هکیناسک  دنک و  هشیپ  تّفع  دوش )  ییادخ  شلامعا 
نوچ ًانمـض  تسا .  خیرات  نادیهـش  همه  هتـساوخ  دشاب  لداع  يربهر  طخ  رد  وا  ءایلوا  ادخ و  تعاطا  ریـسم  رد  یتقو  نمادکاپ  ناسنا  دش 

رادرـس همان  ّتیـصو  زا  ییاهزارف  مینک .  یم  نایب  ار  هنومن  دنچ  دنا  هدرک  ادهـش  تّیـصو  رد  لمأت  هب  هیـصوت  حر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح 
هدنز بجوم  دش .  نیملـسم  مایق  بجوم  هک  ناهج  نیملـسم  هدنپت  بلق  تّما ،  ماما  رب  ورد د  مالـس و  فابیلاق :  يددم  یقت  دمحم  دـیهش 

ام هب  ار  تاّیعقاو  هدومن و  مایق  نیسح  شّدج  نوچمه  هک  نارامج  رکیپ  رب  نارکیب  ساپـس  . دیدرگ هللا ? لوسر  شّدج  نید  مالـسا و  ندش 
 . دـیدرگ ناهج  یمامت  رد  مالـسا  يدنلبرـس  ثعاب  تخاس و  اونـش  قح  يادـن  هب  ار  نامـشوگ  نشور و  قیاقح  هب  اراـم  مشچ  داد .  ناـشن 
ام هب  ار  نامیا  تشذـگ و  راثیا ،  تمواقم ،  هک  ییادهـش  دنتـشگ  دیهـش  قح  هار  رد  دندیـشک و  یم  ار  يدـهم  راـظتنا  هک  یناـسک  دـندوب 
 ، ناـمز نیا  رد  هک  دیـشاب  لاحـشوخ  دـیاب   ، منیب یمن  دوخ  رد  ار  نیا  هچ  رگ  مدـش ،  دیهـش  مه  نم  يزور  رگا  دـنتفر . دوـخ  دـنتخومآ و 

هیقف تیالو  نابیتشپ  هشیمه  -1 مراد .  امـش  اب  نخـس  دنچ  نیا  زا  لبق  اّما  ما .  هتفر  ایند  زا  ناریا ،  يالبرک  تشد  رد  نیـسح  نارای  نوچمه 
تکرش نیملسم  تاعامتجا  رد  دینک 3 - لمع  تقادصابو  راتفر  شوخ  نیملسمو  ناگیاسمه  هب  تبسن  - 2 دسرن .  يررض  امش  هب  ات  دیشاب 

رد دینک و  مایق  ملظ  ربارب  رد  دیروآ 5 - رطاخ  هب  ار  تمایق  زور  هدربن و  دای  زا  ار  ادخ  هاگ  چیه   - 4  . دیزیهرپب ییادج  هقرفت و  زا  هدومن و 
دای زا  ار  اعد  رافغتـسا و  دیـشاب 7 - هتـشاد  هّجوت  نید  ماکحا  هبو  هدرک  تیاعر  ار  یمالـسا  باجح  -6 دـیروآ .  دورف  میلـسترس  قح  ربارب 

هقرفت امش  نیب  نانمشد  زگره  - 8 دیرادرب . مدق  وا  هار  رد  دیشاب و  ادخ  دای  هب  هشیمه  تساهدرد و  نامرد  يارب  نیکـست  نیرتهب  هک  هدربن 
رد - 9 تساهتردق .  ربا  نشج  زور  ناناملـسم و  یتخب  دب  زور  دندرک  نینچ  رگا  هک  دـننکن  ادـج  دّـهعتم  ّتیناحور  زا  ار  امـش  دـنزادنین و 
رد ار  شتمظع  یگرزب و  دیـشاب و  وا  میلـست  دینک و  گنهامه  وا  اب  ار  دوخ  دـینک  یعـس  دـیوش و  قیقد  رتشیب  ناشیاهراک  ماما و  ياهراک 

بیذکت ار  هیقف  تیالو  هک  ار  يدارفا  ناشتّیمولظم ،  ادهـش و  هک  دـشاب  دـینک .  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  صالخا  یتسود و  یکاپ و  ودـیبای 
یمامت رب  امـش  اریز  دیـشخب  دـیهاوخ  ارم  دـهد  ناشقوس  یهلا  تمحر  هب  دروآ و  دوخ  هب  دنتـسین  ینیمخ  ماما  خرـس  هار  وریپ  دـننک و  یم 

يا اهناوج ، يا  یـسنورب :  نیـسحلادبع  دیهـش  هدـنامرف  همان  تیـصو  زا  ییاه  زارف  مراد .  شـشخب  وفع و  بلط  همه  زا  دـیهاگآ .  لـئاسم 
ادخ هار  رد  تراجت  دیئایب  دنک  یم  نایب  ام  هب  ینـشور  هب  دنز و  یم  فرح  نشور  دراد  ردقچ  ام  اب  هک  دـینکب  هّجوت  نآرق  نیا  هب   ! اهناسنا
هللا لیبس  یف  نولتاقی  هنجلا  مهل  ناو  مهلاوما  مهسفن و  نینمؤملا ا  نم  يرتشا  هللا  نا   )) دیشکب تسد  ایند  زور  راهچ  تراجت  نیا  زا  دینک و 
وه کلاذ  هب و  متعیاب  يذـلا  مکعیبب  رـشبتساف  هللا  نم  هدـهعب  یفوا  نم  نآرقلا و  لیجنالاو و  هیروتلا  یف  اقح  هیلع  ًادـعو  نولتقی  نولتقیف و 
لام هک  مه  دـنچ  ره  ایند  زور  راهچ  تراجت  دـینک .  یمن  هّجوت  دـشاب  شرادـیرخ  ادـخ  هک  نیا  زا  رت  الاب  يا  هلماعم  هچ  میظعلا ))  روفغلا 

هدلخا هب  ار  امـش  لام  نیا  همطحلا ))  یف  نذبنیل  الک  هدلخا  هلام  نا  بسحَیا  ادخ ((  هار  رد  دینکن  فرـصم  وا  هار  رد  رگا  یلو  دینک  عمج 
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هب ارچ  رخ  آ  تسا .  هدرک  يرادیرخ  تشهب  ياهب  هب  ار  نامیا  لها  امـش و  ناج  ادخ  تسادـخ .  هار  رد  تراجت  نیرتهب  نیاو  دزادـنا  یمن 
نیا دـنا .  هتـسویپ  دوخ  یمنهج  تراجت  هبو  دـنا  هدرک  اهر  ار  اهب  رپ  تراجت  نیا  هک  یناـسک  زا  مرّیحتم  نم  دـیور  یم  شیپ  مّنهج  فرط 

نآ میهد و  تاجن  ار  نامدوخ  ام  میهد و  رارق  نامییگدنز  قشم  رس  مینک و  هدنز  اروا  تسا  هدنام  یبیرغ  رد  تسا  لاس  نیدنچ  هک  ینآرق 
هب ار   (( میوقت نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دـقل  و   )) هدرک قلخ  هراوق  مادـنا و  نیرتهب  اب  ار  اـم  تسا و  هدرک  قلخ  اـم  يارب  ادـخ  هک  یتّیناـسنا 

تسا مّوقز ))  نم  هرجـش   )) نیا تسا و  دب  نیا  یلیخ  میتسرفب .  نیلفاسلا  لفـسا  هب  ار  نامدوخ  نامدوخ ،  تسد  هب  هکنیا  هن  میناسرب  تابثا 
مینک و يرود  تخرد  نیا  زا  دـیاب  ام  دـنک .  یم  راب  رپ  شدوخ  يارب  ار  تخرد  نیا  هک  تسا  ناسنا  دوخ  تسا  منهج  رد  هک  یتخرد  نیا 

ینیمخ ماما  و  جع )  ) نامز ماما  هاگشیپ  هب  مالس  دورد و  اب  يوضر : یقت  دمحم  دیهش  همان  تیصو  زا  ییاه  زارف  میدنویپب . ادخ  تمحر  هب 
رایـسب هکدزرمایب  دشخبب و  شلالج  تمظع و  هب  ار  نامرف  ان  هدنب  نیا  مهاوخیم  لاعتم  دـنوادخ  زا  همه  زا  لوا  مالـسا  رورپ  دیهـش  تّما  و 

ما و هدرک  يراگنا  لهس  یهاتوک و  شتاروتسد  هب  تبسن  هک  دنچ  ره  مرادن  ار  مّنهج  باذع  لّمحت  دراد و  ینیگنـس  مشود  رب  مهانگ  راب 
تعافش بلط  دنوادخ  هزنم  كاپ و  ناگدنب  همه  زاو  منکیم  هبوت  شتّقفش  تمحر و  رپ  هاگرد  هب  منامیـشپ و  هدنمرـش و  ًالک  تباب  نیا  زا 
یمالسا تما  همه  هب  موس  میامن .  یم  ششخب  وفع و  بلط  دنسانش  یم  ار  هانگ  اپ  ات  رـس  ریقح و  هدنب  نیا  هک  یناسک  یمامت  زا  مود  مراد 

ات یـسانش  ردق  نیا  نداد  ناشن  يارب  ودنن  ادب  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یلوئـسم  ماما و  بالقنا و  مالـسا و  نیا  ردق  هک  منک  یم  ضرع 
ضرع نیلوئسم  هب  دنشوکب و  بالقنا  دربشیپ  تهج  رد  هدرک و  لمحت  ار  ار  اه  یتحاران  اه و  یتخس  دننک و  تمدخ  دنناوت  یم  هک  ییاج 

ره دـنا و  هتـشاد  هگن  مرگ  ار  اه  ههبج  هک  دنتـسه  اه  نیمه  هک  دـنهد  رارق  ار  نامولظم  هب  تمدـخ  ناشیاهراک  همه  سأر  رد  هک  منک  یم 
-1 ياهباتک :  هب  دوش  عوجر  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  دـسرب .  يزوریپ  هب  مالـسا  دوش و  روراب  بالقنا  لاهن  هک  دـنهد  یم  نوخ  هزور 

رادساپ درگرس  ناتاولآ (  دربن  - 3 یمشاه )  هداز  مشاه  يداه  دیـس  رادساپ  مود  گنهرـس  ناژر (  - 2 الوا ) لوبا  هجیدـخ   ) شطع هعرج 
 ( يدنقلد هبیط  انام (  - 4 يوسوم ) دیعس  دیس 

؟  تسانعم هچ  هب  دنوخآ »  » و خیش » - » 2

هراشا

؟  دنهد یم  اهخیش  هب  ار  يدیلک  ياهتمس  ارچ  - 3

شسرپ

؟  دنهد یم  اهخیش  هب  ار  يدیلک  ياهتمس  ارچ  - 3 تسانعم ؟  هچ  هب  دنوخآ »  » و خیش » - » 2

خساپ

, ملاع ملعم ,  الم ,  يانعم  هب  دنوخآ »  » و تسا .  هفیاط  سیئر  راوگرزب ,  صخش  دنمشناد ,  گرزب و  درم  ریپ و  درم  يانعم  هب  خیش » ج2 «-
زاغآ هب  میدرگ  زاب  دـیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  ج 3 - تسا . رتال  اب  خیـش  زا  دـنوخآ  هبترم  و  ( 1 یبهذـم (  ياوشیپ  اضعا و  یناحور , 

ساسا رب  ات  دش  ببس  یمالسا  بالقنا  سیسأت  یمالـسا . تموکح  هب  عجار  هیلع »  هللا  همحر  ینیمخ « ماما  تایرظن  بالقنا و  يریگ  لکش 
روخرب یـسایس  ماظن  نایمرد  يا  هژیو  هاگیاج  زا  دنا  هدوب  یهجوت  لباق  ذوفن  ياراد  زاب  رید  زا  هک  نویناحور  کیژولوئدـئا  ییوسمه  کی 

ایـس دـنیآرفرد  ریثأـت  اـب  دـنناوتب  اـت  تسا  هداد  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  یبولطم  ياـه  تصرف  تموکح  تیاـنع  هجوـت و  نیا  دـنوش ,  راد 
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شقن هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  سیراپ  رد  هر »  ینیمخ «  ماما  دننک .  یسایس  ماظن  دراو  ار  یمالسا  ياهشزرا  يریگ  میمصت  يراذگتس و 
یم اراد  ار  تلود  تیاده  داشرا و  شقن  هدـنیآ  تموکح  رد  نویناحور   : » دـندومرف دوب  دـهاوخ  هنوگچ  یمالـسا  تموکحرد  نویناحور 

رد هن  ار  تیناحور  شقن  هباشم  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  قباس و  داقتعا  نامه  اب  بالقنا ,  يزوریپ  زا  سپ  لاسکی  ناشیا  نینچمه  ( 2 دنشاب ( 
اما دـنناد . یم  تلود  لاـمعا  رب  تراـظن  تیادـه و  ناـمه  ار  تیناـحور  شقن  هکلب  دـننک . یم  یفرعم  تلود  زا  جراـخ  هن  تلود و  نورد 

سدـنهم هک  ینامز  داد  ناـشن  تموکح  ناـمتخاس  فلتخم  ياـه  شخب  رد  ار  نویناـحور  رتلاـعف  ترورـض  يدـعب ,  تـالوحت  ثداوح و 
ناگرزاب يریزو  تسخن  زا  دـعب  ماما  داد .  رییغت  ار  هیـضق  نیا  هب  ماما  شرگن  هوحن  يو  يریزو  تسخن  هبرجت  دـش  ریزو  تسخن  ناگرزاب 

نیدتم ناش  یـضعب  هک  یلاح  نیع  رد  دندوبن  نویناحور  زا  دندش و  عقاو  سأر  رد  هک  صاخـشا  هک  میدید  میدرک و  هبرجت  ام   : » دندومرف
رـشق نیا  رد  هک  میدرک  یم  لایخ  زور  نآ  ام  دوبن ......  قفاوم  اهنآ  هقیلـس  اب  میورب ...  میهاوخ  یم  ام  هک  یهار  نآ  هکنیا  باـب  زا  دـندوب 

نآ دنربب ؛  دهاوخ  یم  ادخ  هک  يروج  نآ  هب  ار  تکلمم  نیا  دنناوتب  هک  دنتـسه  يدارفا  راکفا ,  بحاص  نیدتم و  هدرک و  یلیـصحت  ياه 
زا رتارف  یموهفم  تیناحور ,  دزن  تسایـس ,  رد  تلاخد  ریبعت  نیا ,  رب  انب  ( 3  ..... ) میدرک هابتـشا  ام  هن , هک  میدید  یتقو  دننک .  هرادا  روط 
هک یگرزب  ياه  تنایخ  اب  ردص  ینب  دنتفرگ .  هدهع  رب  ار  يا  هدرتسگ  ياهـشقن  زین ,  ارجا  يراذگتـس و  ایـس  رد  تفای و  داشرا  تراظن و 

يدارفا هب  ار  يدـیلک  ياه  تسپ  هک  درک  ممـصم  ار  لحار »  » ماـما درک . دربن  ههبج  رد  مالـسا  ناگدـنمزر  صوصخ  هب  ناریا  تلم  قح  رد 
يزیتس و رفک  مالـسا و  هب  داقتعا  دوب  مهم  هچنآ  درک ,  یمن  یقرف  یناحور  ریغ  ای  دشاب  یناحور  لاح  دنـشاب ,  نانیمطا  دروم  هک  دنرایـسب 

 . داد ناشن  رتشیب  ار  دوخ  صالخا  دهعت و  تیناحور  اتعیبط  هک  دوب  ملظ  اب  هزرابم 

؟ درک لمع  دیاب  تسه  هعماج  رد  هک  ییاهدم  هب  ایآ 

شسرپ

؟ درک لمع  دیاب  تسه  هعماج  رد  هک  ییاهدم  هب  ایآ 

خساپ

، دوشب مارح  راک  ماجنا  ای  بجاو  كرت  ثعاب  موسر ، نیا  زا  يوریپ  هک  يدروم  ره  درادن و  انعم  دم  مالـسا ، هب  دقتعم  نمؤم و  ناسنا  يارب 
. دنک انتعا  نآ  هب  دیابن  و  تسا . هدرک  هانگ  املسم 

؟  تسا یسک  هچ  هدهع  رب  هیزیهج  هیهت 

شسرپ

؟  تسا یسک  هچ  هدهع  رب  هیزیهج  هیهت 

خساپ

دروخرب نآ  ابام  دشاب  هتشاد  یـصاخ  رظن  هراب  نیا  رد  مالـسا  هک  نیا  دراد و  یگتـسب  هعماج  ره  فرع  هب  هک  تسا  يروما  زا  هیزیهج  هیهت 
ترـضح يراگتـساوخ  نایرجرد  یلقن  هب  هک  تسا  (س ) همطاف ترـضح  و  (ع ) ریما ترـضح  جاودزا  نایرج  تسه  هچنآ  طقف  میاهدرکن .

تـشاد شزرا  مهرد  هک 500  ار  نآ  دـعبو  هدـب  رارق  (ص ) همطاـف نیباـک  ار  دوخ  هرز  هک  دـندومرف  رما  (ع ) ریما ترـضح  هب  (ص ) لوـسر
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لوپ نیا  اب  دندومرف  دنداد و  لالب  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  دندروآ . (ص ) ربمایپ تمدـخ  ار  نآ  ياهب  دـنتخورف و 
هک زاـس  هداـمآ  تسا  دـنمزاین  نادـب  مرتخد  ار  هچنآ  دـندومرف  دـندرپس و  باحـصا  ضعب  هب  ار  هدـنامیقابو  رخب  شوخ  يوب  مرتـخد  يارب 

. تسا روکذم  هر ) ) یسوط خیش  یلاما  رد  ترضحهیزیهج  تسرهف 

؟  مینک یمن  هدافتسا  یملع  ياه  هصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق  تباث  ياه  هزومآ  زا  ارچ 

شسرپ

؟  مینک یمن  هدافتسا  یملع  ياه  هصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق  تباث  ياه  هزومآ  زا  ارچ 

خساپ

میهافم نیا  تخاسنوگرگد ، ار  اهناسنا  شنیب  دیدج ، میهافم  حرط  اب  تشاد و  ینازرا  تیرـشب  هب  ار  ینیون  گنهرف  دوخ  روهظ  اب  مالـسا 
ناتسبرع هریزج  هبش  رد  نانمؤم  راتفرو  لمع  اب  دش و  لزان  دوب ، یحو  یقیقح  نامجرت  هک  (ص ) ادخ لوسر  تنـس  یحو و  يارجم  زا  هک 

زیمت ندیـشیدنا و  هب  تبـسن  يررکم  ياهشرافـس  فیرـش ، نآرق  دروآ . مهارف  ار  یناهج  دحاو  تما  کی  نیوکت  ياهناینب  تفای ، طسب 
رـشب درف  زا  دـنادیم ، ناسنا  يامنهار  ار  لقع  هک  ناـنچ  میظع  باـتک  نیا  تساـیقطنم . ًـالماک  اهشرافـس  نیا  دراد و  تسرداـن  زا  تسرد 

اـضردمحم همجرت  داقع ، دومحم  سابع  مالـسا  هاگدـید  زا  رکفت  اگن : باب  نیا  رد   ] دـهدشرتسگ ار  دوخ  دـشر  تمکح و  ات  دـهاوخیم 
ریظنیب باـتک  نیا  رد  نینچمه  [. 9 صص 26 -  لوا 1371ش ، پاچ  دهشم ، يوضر ، سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهشهوژپ  داینب  یئاطع ،

، یـسانشادخ قالخا ، باـب  رد  ییاـههزومآ  تسا . هتخاـسنوگرگد  یلک  هب  ار  یمدآ  تکرح  يوس  تمـس و  هک  دراد  دوجو  ییاـههزومآ 
نیا ات  دندرک  شـشوک  (ع ) همئا وا  زا  دعب  ینابز و  راتفگ  یلمع و  هریـساب  (ص ) لوسر ترـضح  خیرات و ... یـسانشناهج ، یـسانشناسنا ،

ینازرا تیرـشب  هب  دوب  باتک  نیا  قح  هک  ار  هچنآ  دـشن  یلیالد  هب  دـنچ  ره  دنیامنریـسفت ، ام  يارب  تسرد  حیحـص و  روط  هب  ار  اههزومآ 
حرط ربهوالع  ایآ  تسا ، هدوب  اههزومآ  نیا  زا  کی  مادک  فیرش  نآرق  یلوا  یلصا و  فده  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اما  دنراد .
دننام تعیبط  ناهج و  تخانـشینعم  هب  یـسانشناهج  نوچ  يدراوم  قـالخا ، یـسانشامنهار و  یـسانشناسنا ، یـسانشادخ ، نوچ  یلئاـسم 

هک میشاب  هتشاد  راظتنا  ام  ات  تسا  هدوب  یحورظن  دم  زین  یبرجت  شناد  مالک  کی  رد  یسانشهراتس و  یسانشنیمز ، یـسانشهایگ ، کیزیف ،
یقیقح لماکت  هار  رد  رـشب  هک  ار  هچنآات  تسا  يزاسناسنا  باتک  نآرق  دسریم  رظن  هب  دـشاب !؟ هدـش  حرط  نآرق  رد  زین  ییایاضق  نینچ 
مامتها دروم  دـناهدوب  هلأسم  نیا  اب  میقتـسم  طابترا  رد  هک  ییاههزومآ  ساسا  نیا  رب  دزومایب . وا  هب  درادزاین  لاـعتم  يادـخ  هب  برقت  ینعی 
تعیبط ناهج ، باب  رد  اما  يدابع . ماکحا  قالخا و  یسانشامنهار ، یسانشداعم ، یـسانشناسنا ، یـسانشادخ ، باب  ردینعی  دنانآرق ؛ تایآ 
امیقتسم ًالقتسم و  هک  میباین  ار  ياهیآ  چیه  دیاشو  تسا  هدرک  ثحب  یلفطت  يدارطتسا و  روط  هب  نآرق  ندب ، ینامسج  یکیزیف و  لئاسم  و 

عاوـنا ناـهج و  شنیرفآ  زا  وـگ  تفگ و  دراوـم ، یخرب  رد  دـشابهتخادرپ . نـیمز  اهنامـسآ و  دوـجو  تـیفیک  ناـهج و  شنیرفآ  رکذ  هـب 
رد تسا . هدرب  راک  هب  شنیرفآ  رد  ادـخ  هک  ییاهتمکح  یگرتس  یهلاتمظع و  هب  تسوا  ینومنهر  ناسنا و  ندـیناهاگآ  يارب  اههدـیرفآ 

همه رد  و  یسانشقح ، رکـش و  يارب  دشاب  ياهزیگنا  ات  تسا  هدش  يروآدای  لیـصفت  هبنیمز  نامـسآ و  رد  ادخ  ياهتمعن  عضاوم  ياهراپ 
تفرعم تسوا ، ریبدـت  هربنچ  رد  ادـخ و  هدـیرفآ  هک  تهج  نآ  زا  ملاع  هب  شرگن  اب  ناسنا  هک  دـشابرظن  دـم  فدـه  نیا  تسا  نکمم  اـج 

رد هسسؤم  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  نآرق ، فراعم   ] دشخب يرتشیب  يورین  تدش و  دهد و  ییافوکـش  ار  دوخیروضح  تخانـش  يرطف و 
رگا هک  میوشیم  ناشنرطاخ  امش  شـسرپ  هب  خساپ  رد  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب  [. 225 صص 226 -  ج1 ، لوا 1367 ش ، پاچ  مق ، قح  هار 

ات مینک  شـشوک  دـیاب  ام  تهج  نیا  رد  هلب  تسا ، نآرق  یلـصا  یلوا و  فدـه  هک  دـشاب  ییاههزومآباب  رد  نآرق  تایرظن  زا  امـش  دوصقم 
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یتـح قـالخا و  یـسانشناسنا و  رد  اـم  یتـسار  هب  مییوـج ، دوـس  اـهنآ  زا  مـیهد و  رارق  دوـخ  یملع  تاـیرظنروحم  ار  ینآرق  ياـههزومآ 
میناوتیم اهنآیقطنم  ماظتنا  جارختسا و  اب  هک  میراد  نآرق  رد  يرایسب  هتفگان  بلاطم  زونه  یسانشداعم  یسانشامنهار و  یـسانشادخثحابم ،

هک دـشاب  یبرجت  شناد  تحاس  رد  ییاههزومآ  امـش  روظنم  رگا  اما  مینک . هضرع  تیرـشب  ناهج  هب  اهتحاس  نیا  رد  ار  يدـیدج  لئاسم 
زاغآ ار  ياهدوهیب  شالت  دیابن  ام  رظن  هب  تسا ، هدش  افتکا  يدارطتسا  یتایلک  رکذهب  اهنت  دروم  نیا  رد  هدوبن و  نآرق  یلصا  یلوا و  فده 

يرایسب هک  دندرک  ششوک  نآرقلا » ریسفت  یف  رهاوجلا   » ریسفت رد  يواطنط  و  رانملا »  » ریـسفترد اضر  دیـشر  نوچ  یخرب  هک  نانچ  مینک ،
ياهثحب هب  هاگچـیه  هنیمز ، چـیه  رد  هتـشاد ، يدارطتـسا  هبنج  تایآ  نیا  هک  اجنآ  زا  اریز  دـنهد . قیبطت  نآرقتایآ  اـب  ار  یملع  لـئاسم  زا 

نیمه هب  تـسا ، هدرک  هدنـسب  هدـشیم  نیمأـت  مدرم  تیادـه  رد  نآرق  فدـه  هـک  هزادـنا  ناـمه  هـب  هـکلب  هتخادرپـن  باـبنیا  رد  یلیـصفت 
تبـسننآرق هب  دروم  نیا  رد  یعطق  رظن  میناوتیم  رتمک  تسا و  ییاهماهبا  ياراد  ابلاغ  تاـیآ  نیا  رگید ، تاـیآ  زا  يرایـسب  فـالخربتهج 

شناد هب  نآرق  دنچ  ره  - 1 تسا : يرورض  مزال و  هتکن  دنچ  رکذت  اجنیا  رد  [. 228 صص 232 -  نامه ، اگن : رتشیب  یهاگآ  يارب   ] میهد
دنک و هب  باب  نیا  رد  هک  تسا  هدومن  بیغرتو  قیوشت  ار  ناسنا  یصاخ  نحل  اب  یلو  تسا  هتخادرپن  تشذگ  شحیضوت  هک  نانچ  یبرجت 

تجح دنوادخ  - 2 و ]... هیآ 164  هرقب ، 17 ؛  هیآ 20 -  ، هیشاغ هیآ 185 ؛  فارعا ، اگن :  ] دزادرپب تعیبط  ملاع  فشک  وجتـسج و  واـک و 
ناهج تالوهجم  نآ  زا  هدافتـسا  ابو  هدز  تیقـالخ  هب  تسد  دوخ  رـشب  نآ  وترپ  رد  اـت  تسا  هداد  رارق  ناـسنا  يارب  لـقع  ناونع  هب  ینطاـب 

براجت نارگید و  لوقع  زا  دـیاب  باب  نیا  ردور  نیا  زا  تسا . هدـش  راذـگاو  ناـسنا  هب  عوضوم  نیا  تقیقح  رد  دـیامن . فشک  ار  تعیبط 
رد دـنچ  ره  مالک  هفـسلف و  قـالخا ، خـیرات ، تغـالب ، وحن ، ثیدـح ، لوصا ، هقف ، ریـسفت ، نوچمه  یمالـسا  مولع  - 3 دـیوج . دوس  اهنآ 

یمدآ تفرگتروص و  ناسنا  طسوت  نآ  دیدست  طسب و  یلو  دمآ  دیدپ  (ع ) یلع ترـضح  يراذگهیاپ  و  (ص ) ادخ لوسر  ياهتیادهوترپ 
نیا رد   ] دروآ تسد  هب  ار  دوخیگدنلاب  دشر و  یمدآ  دوخ  اب  دناوتیم  زین  یمالـساریغ  مولع  نیاربانب  دیـشخب . هعـسوت  ار  نآ  دوخ  لقع  اب 

یلفطت و - 4 [. 33  - صص 44 1360 ش ، لوا ، پاچ  نارهت ، هیقف ، تاراشتنا  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیـس  همالع  هعیـش ، روهظ  اگن : باب 
مایپ کی  هئارا  يارب  هک  دنایلایخیاهرادنپ  اهنآ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  یبرجت  شناد  باب  رد  ینآرق  ياههزومآ  زا  یخرب  ندوب  يدارطتـسا 

تـسا يدنوادخ  مالک  نیمز  نامـسآ و  تقلخزا  یحو  ياهشرازگ  دشاب . نینچ  هک  الک  اشاح و  دنـشاب . هدش  هتخادرپ  هتخاس و  یـشزرا 
ییاـههزومآ نینچ  نییبت  یپ  رد  نآرق  هک  دوب  نآ  دوصقم  . تسا هاـگآ  شنیرفآ  یگنوگچ  تقلخ و  رارـسا  هب  ناـگمه  زا  رترب  رتـهب و  هک 

قیوشت و کیرحت و  ار  یمدآ  دنوادخ  تایآ ، هلـسلس  نیا  اب  عقاو  رد  . تسا هدش  حرطم  ماهبا  اب  تایآ  هلـسلس  نیا  ور  نیا  زا  تسا و  هدوبن 
تعیبط هب  نآرق  ینید  هاگن  هک  دنامن  هتفگان  - 5 دیآ . لیان  نآ  لوهجم  ياهزار  فشکهب  دوخ  لقع  زا  دادمتـسا  اب  ات  تسا  هدومن  بیغرت 

یلعاف و تلع  هب  لئاسم ، نیا  حرط  اب  هارمه  نآرق  اریز  تسا ؛ رادروخربتعیبط  يدام  نارـسفم  هاگن  هب  تبـسن  هدمع  زایتما  کی  زا  خیرات  و 
هاگجوا ات  رخالاوه »  » و لوالا » وه   » لاب ود  اب  ار  یعاـمتجا  یعیبط و  مولع  هجیتن  رد  دـهدیمهجوت و  زین  یخیراـت  یعیبط و  ثداوح  ییاـغ 

، لوا پاـچ  نارهت ، ءاـجر ، یگنهرف  رـشن  زکرم  یلمآ ، يداوـج  هّللادـبعهّللاتیآ  تفرعم ، هنییآ  رد  تعیرـش  ] دـهدیم زاورپ  داـعم  أدـبم و 
جارختـسا ار  نآ  تایرظن  تسا ، هدش  نآ  هب  یلوا  مامتها  هک  ینآرق  ياههزومآ  یخرب  رد  دیاب  ام  يور  ره  هب  [. 164 صص 166 -  ، 1372

ءارآلدابت و يرـشب و  لقع  زا  دادمتـسا  اب  دیاب  یخیرات  یبرجت و  شناد  نوچ  اهشناد  زا  یـضعب  رد  یلو  مییامن  هضرع  نایناهجهب  هدرک و 
J .} مییامن هدافتسا  شیوخ  تالوهجم  فشک  رد  نادنمشناد  هاگدید  زا  راکفا ،

اهنآ اب  مهاوخ  یم  منک  راک  ادهش  يارب  مهاوخ  یم  مهد  ماجنا  دشاب  ادهش  اب  هطبار  رد  هک  يراک  دهاوخ  یم  ملد  مراد و  تسود  یلیخ  ار  ادهش  نم 
. دینک ییامنهار  ارم  منک  زاغآ  هنوگچ  اجک و  زا  مناد  یمن  یلو  موش  انشآ  رتشیب 

شسرپ
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یم منک  راک  ادهـش  يارب  مهاوخ  یم  مهد  ماجنا  دـشاب  ادهـش  اب  هطبار  رد  هک  يراـک  دـهاوخ  یم  ملد  مراد و  تسود  یلیخ  ار  ادهـش  نم 
. دینک ییامنهار  ارم  منک  زاغآ  هنوگچ  اجک و  زا  مناد  یمن  یلو  موش  انشآ  رتشیب  اهنآ  اب  مهاوخ 

خساپ

بسانم و هار  اهنآ  نارگنـسمه  ایو  ناشدوخ  نابز  زا  اهنآ  فدـه  ناـیب  نانخـس و  هماـن و  یگدـنز  هعلاـطم  ادهـش ، اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
اهنآ تماقتـسا  ربص و  یگنادرم و  تعاجـش و  هنارگراثیا و  هیحور  هب  ندرب  یپ  اهنآ و  یلاع  فادها  اه و  هزیگنا  زا  یهاگآ  تسا . يدیفم 

لاح و اب  دزاس و  یم  کیدزن  اهنآ  هب  ار  ام  (ع ) ادهشلادیس همانرب  هریس و  شور و  زا  نانآ  يوریپ  یمالسا و  نهیم  مالـسا و  زا  عافد  هار  رد 
ادهـش رازلگ  هب  نتفر  ادهـش و  كاپ  روبق  ترایز  دزاس . یم  انـشآ  سونأم و  اهنآ  ياه  شزرا  راـتفر و  قـالخا و  هشیدـنا و  شنیب و  اوه و 
ثعاب ددرگ و  یم  نانآ  اب  رتشیب  تفلا  سنا و  یحور و  طابترا  بجوم  تداهـش  راثیا و  گنهرف  ادهـش و  فدـه  مارم و  جـیورت  رب  هوالع 

مانمگ و يادهش  عییـشت  مسارم  زین  ادهـش و  درگلاس  مسارم  رد  تکرـش  دوشن . هدرپس  یـشومارف  هب  نانآ  مسر  هار و  ادهـش و  مان  دوش  یم 
یعون اهنآ و  اب  دـنویپ  ییانـشآ و  يارب  يرگید  هار  دوش  یم  ادـیپ  ههبج  ياه  كاـخ  ریز  زا  اـه  لاـس  زا  سپ  ناـشکاپ  ندـب  هک  ییادـهش 

فادها ققحت  هب  کمک  ادهش  هب  تمدخ  نیرتالاب  تسا . ناگتسیاش  ناحلاص و  نآ  كاپ  هار  همادا  ادهش و  اب  نتـسب  نامیپ  دهع و  دیدجت 
ادف نید  نآرق و  ماکحا  ندـش  هدایپ  مالـسا و  يالتعا  هار  رد  ار  شیوخ  دنمـشزرا  ناج  هیامرـس و  یتسه و  همه  نانآ  تسا . نانآ  سدـقم 

یهلا و ماـکحا  شخب  ققحت  هک  یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا  ادـخ و  نید  تیمکاـح  زا  رت  یلاـع  رتـمهم و  يزیچ  ناـنآ  دزن  رد  دـندرک و 
سدقم ماظن  نیا  ياه  ناینب  تیوقت  یمالـسا و  يروهمج  زا  عافد  دشاب . یمن  تسا  ناملـسم  مدرم  یگدنز  هصرع  رد  نید  روهظ  رگنایامن 

اه و ییامیپهار  رد  تکرش  هلیـسو  هب  نآ  هب  ندیـشخب  رابتعا  نکمم و  تروص  ره  هب  تسا  نیرفا  هسامح  رگراثیا و  يادهـش  ياهبنوخ  هک 
اهنآ فده  دای و  مان و  تشادگرزب  ادهش و  هب  تمدخ  عقاو  رد  نآ  تیعورـشم  ماظن و  زا  عافد  ياه  هنحـص  تعامج و  هعمج و  ياهزامن 

ثعاب هک  يراک  عون  ره  یمالـسا و  يروهمج  يارب  تاراختفا  بسک  یقیقحت و  ياه  تیلاعف  یملع و  ياـه  هبنج  رد  شـشوک  دـشاب . یم 
ياهزاین عفر  تسا . ادهـش  هتـساوخ  هب  ندیـشخب  تینیع  دـشاب ، اه  تلم  ریاس  مدرم  هب  یمالـسا  بالقنا  یفرعم  سدـقم و  ماـظن  يدـنلبرس 

عـضو هب  یگدیـسر  اهنآ و  اب  طابترا  اهنآ و  هداوناخ  زا  دـیدزاب  نادیهـش و  زارفارـس  ياه  هداوناخ  يدام  ياهزاین  هاگ  یحور و  یفطاـع و 
دـشر تهج  رد  تیلاعف  تسا . نازیزع  نیا  هب  تمدخ  يارب  رگید  یهار  نانآ ، راختفارپ  نادـنزرف  تیعـضو  هب  صاخ  هجوت  هژیو  هب  اهنآ و 

تمدخ نیرتالاب  یعامتجا  ياه  طیحم  زین  یـشزومآ و  ياه  طیحم  رد  اهنآ  تیبرت  میلعت و  ادهـش و  نادـنزرف  یقالخا  یملع و  یگنهرف و 
هرطاخ و رعـش و  سکع و  ملیف و  ياه  بلاق  رد  ادهـش  صالخا  تداشر و  راـثیا و  نتخاـس  سکعنم  تسرد  تسا . راـختفا  رپ  نادیهـش  هب 

نیا هب  تمدـخ  ياه  هار  زا  نکمم  تروص  ره  هب  رادـقم و  ره  هب  یمالـسا  نیمزرـس  ياضف  رد  تداهـش  راثیا و  هیحور  نتـشاد  هگن  هدـنز 
. تسا خیرات  ناتماق  تسار 

؟  تسا هنوگچ  نادنمزاین  نایدکتم و  هب  کمک  مکح  هیریخ  زکارم  دوجو  اب 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  نادنمزاین  نایدکتم و  هب  کمک  مکح  هیریخ  زکارم  دوجو  اب 

خساپ
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رظن زا  يّدکت  میراتساوخ  نانم  دزیا  هاگرد  زا  ار  امش  تیقفوم  تداعس و  یتمالـس ، مکیلع  مالـس  امیظعروپ  ریما  ردارب  یمارگ  يوجـشناد 
تاقدـص اما  تسین ؛ زیاج  دـننکیم ، ییادـگ  هک  یناـسک  هب  تاـکز ) تاداـس و  مهـس  لـثم   ) بجاو تاقدـص  نداد  تسا و  مارح  مالـسا 

هتیمک نامه  زا  تاقدـص ، نداد  يارب  هزورما  تسا  رتهب  تروص  ره  رد  تسا . بوخ  صخـش  قاقحتـسا  هب  ناـینمطا  تروص  رد  یبحتـسم 
ناشیوخ نیب  رد  رگا  تروص  ره  رد  دوش . هدافتـسا  تسا ، هداد  صاصتخا  تاقدص  يروآعمج  يارب  داهن  نیا  هک  ییاهقودنـص  دادـما و 

. دینکن غیرد  وا  هب  کمک  زا  دینادیم ، قحتسم  ار  یسک  لحم  لها  ای  دوخ و  ناتسودو 

؟ دوش یم  هدافتسا  لبط  زا  یناوخ  هیزعت  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  هدافتسا  لبط  زا  یناوخ  هیزعت  رد  ارچ 

خساپ

هب دارفا  نتـسویپ  مدرم و  تاـساسحا  شیازفا  يارب  افرـص " دـنریگ , یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  یناوـخ  هیزعت  رد  هـک  یتـالآ  جنـس و  لـبط و 
مظن و داجیا  يارب  دیاش  يرادازع  هیزعت و  مسارم  رد  جنـس و )... لبط و   ) گنج رد  هدافتـسا  دروم  ياهرازبا  ندرب  راک  هب  تسا .  نارادازع 
ات دندیـشوک  یم  ع )   ) تیب لها  نارادتـسود  دوش . یم  هدافتـسا  نآ  جییهت  رکـشل و  مظن  يارب  گنج  رد  رازبا  نیا  هک  نانچ  دـشاب  بیترت 
يا هدنیازف  قنور  مسارم  هنوگ  نیا  هیوفص ,  دهع  رد  اذل  دنک ; اپرب  رت  نوزفا  هچ  ره  تهبا  هوکش و  اب  ار  ابع  لآ  سماخ  يراوگوس  مسارم 

(. ص 66 هرامـش 15 , ناغلبم ,  هلجم   , ) تشگ جیار  جنـس  لبط و  رادازع , تیعمج  هب  دارفا  نتـسویپ  مدرم و  ناجیه  شیازفا  يارب  تفای و 
 . ناوج هشیدنا  نوناک  تاراشتنا  لاوز ,  ات  روهظ  زا  هیوفص  نایرفعج ,  لوسر  رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب 

؟  تسین حدم  یعون  بالقنا  ربهر  يارب  مظعم  بقل  ع )   ) یلع ترضح  تاشیامرف  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  تسین حدم  یعون  بالقنا  ربهر  يارب  مظعم  بقل  ع )   ) یلع ترضح  تاشیامرف  هب  هجوت  اب 

خساپ

طاـطحنا یگدـنام و  بقع  لـماوع  زا  هک  یـسایس ـ  ماـظن  ناربـهر و  تفآ  نیرتـمهم  هک  تفگ  ناوتیم  راـصتخا  هب  لاؤـس  نیا  خـساپ  رد 
یسایس ناگبخن  یسایس ، ماظن  رب  یبّرخم  تارثا  تشز ، هدیدپ  نیا  تسا ، یسولپاچ  ّقلمت و  هیحور  جاور  تسا ـ  يرشب  عماوج  زا  يرایـسب 

رب هصرع  هتفر ، جارات  هب  اهنآ  تّزع  رهوگ  دنوشیم و  ریقحت  اهناسنا  ياهعماج ، نینچ  رد  دراذـگیم . ياج  رب  مدرمیقالخا  تیـصخش  و 
نآ یـسایس  ناگبخن  هدش ، لیدبت  رورپ  ملاظ  ياهعماج  هب  هعماج  ددرگیم . زاب  تقایلیب  دارفا  يارب  نادـیم  دوشیم و  گنت  هتـسیاش  دارفا 

رایـسب ار  دوخ  ياهراک  دـننیبیم و  تسه ، هچنآ  زا  رتالاب  يرایـسب  ار  دوخ  تیـصخش  اریز  ؛ درک دـنهاوخن  كرد  ار  اهتیعقاو  هاـگ  چـیه 
دیآیم دوجو  هب  اهنآ  رد  رواب  نیا  دناهمه و  زا  رتالاب  اعقاو  هک  دـننکیم  ساسحا  جـیردت  هب  دـنرادنپیم . تسه  هچنآ  زا  رتمهم  رتالاب و 
یناسنا ّتیـصخش  ندنادرگزاب  (ع ،) یلع ماما  مهم  ياههمانرب  زایکی  دنـشاب . هنیـس  هب  تسد  و  وگ » نابرق  هلب   » نانآ لباقم  رد  دیاب  همه  هک 

هک دیوگب  ینخس  دتسیا ، هنیس  هب  تسد  ربهر ، لباقم  رد  يداع ، درف  کی  یتح  هک  درکیمن  لمحت  (ع ) ماما دوب . نانآ  سفن  تّزع  دارفا و 
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رد ات  دوب ، دـنمتّزع  ییاهناسنازا  لکـشتم  ياهعماج  نتخاـس  (ع ) ماـما فدـه  ددرگ .. هناـقلمتم  يرامـش  گرزب  اـی  دوخ ، ریقحت  بجوم 
دزن قح  نانخـس  نتفگ  زا  دننک و  دروخرب  اههدیدپ  اب  قطنم  اب  هک  یمدرم  دنرواین ؛ دورف  رـس  هدرکن ، تراقح  ساسحا  یماقم  چـیه  لباقم 

همکاحمزیم ياپ  هب  ار  راکاطخ  یـسایس  ناگبخن  دـنوشن و  یملظ  چـیه  ياریذـپ  دنـشاب ؛ هتـشادن  ییابا  خـلت ـ  دـنچ  ره  دوخ ـ  ناـیاورنامرف 
حدم و هکلب  دوب ، هدومرفن  عنم  ار  ربهر  هب  مارتحا  ِقلطم  ترـضح  نآ  هک  دـهدیم  ناشن  (ع ) یلع ماما  هریـس  نانخـس و  یـسررب  دـنناشکب .

دورد دوتـس و  ار  وا  ترـضح ، ینارنخـس  نیح  رد  يدرم  هک  نآ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هک  نانچ  تسنادیم ؛ دودرم  ار  هناسولپاچ  شیاـتس 
،M} دییوگم نخـس  نم  اب  دینکیم ، حدم  ار  ناشکرـس  هک  هنوگ  نآ  هربابجلا ؛  هب  مّلکت  امب  ینوملکت  الف  دـندومرف : ، داتـسرف وا  رب  ناوارف 

نئمطم يدنـسپ  دوخ  هب  ندیدنـسپ و  دوخ  زا  زیهرپ  و  دـیامرفیم ...« : رتشا  کلام  هب  باـطخ  (ع ) نینمؤملاریما (. 216 هبطخ هغالبلا ، جهن  )
جهن .«، ) دزاس دوبان  ار  ناراکوکین  ياههدرک  دزاتب و  ات  تسا ، ناطیش  ياهتصرف  نیرتهب  زا  اهنیا  هک  نتشاد ، تسود  ار  شیاتس  ندوب و 

نآ ناراـی  هک  تسا  ینیواـنع  دـندومرفن ، عنم  ار  ربهر  هب  مارتـحا  ِقلطم  ترـضح  نآ  نیا  رب  لـیلد  نیرتـمهم  ص 340 .) ، 53 همان هغالبلا ،
زا تسا ، هدش  لقن  ددعتم  دراوم  رد  هک  نینمؤملاریما » : » دننام دندربیم ؛ راک  هب  Ơ اشیا اب  هبتاکم  رد  ای  ترضح  نآ  باطخ  يارب  ترضح 

نانمؤمریما ارم  هک  منک  هدنـسب  نیدـب  ایآ  نینمؤملاریما و ؛ ... اذـه  لاقی  نأـب  یـسفن  نم  عنقأ  دـنیامرفیم : هماـن 45  رد  ترـضح  نآ  هلمج 
هب نانمؤمریما ، یلع  ادـخ ، هدـنب  زا  هفوکلا ؛ ... لها  یلا  نینمؤملاریما  یلع  هللادـبعنم  دنـسیونیم : هفوک  لها  هب  ياهماـن  رد   M ...} دنیوگ و

همان هغالبلاجهن ، ، ) M .} دیباتـشب دوخ  ریما  يوس  هب  سپ  دنلب ...! یماقم  برعرد  دـیراد و  دـنمجرا  ياهیاپ  راصنا  نایم  رد  هک  هفوک  مدرم 
زین دوخ  ، هدومرفن عنم  دشاب ، هتـشادن  یعامتجا  يدرف و  رابنایز  راثآ  دشابن و  هناسولپاچ  شیاتـس  هک  ار  ینیوانع  (ع ) یلع ماما  نیاربانب ، (. 1

يارب مّظعم »  » فصو ِلامعتـسا  هک  دوشیم  صخـشم  هتکن  نیا  شیاتـس ، حدـم و  زا  (ع ) یلع ماما  عنم  لیلد  هب  هجوت  اب  تسا . هدرب  راک  هب 
باطخ هکلب ، تسین ؛ نآ  رد  یفنم  حدـم  تایـصوصخ  تسین و  هناسولپاچ  شیاتـس  اریز  دوشیمن ؛ (ع ) ترـضح عنم  لـماش  يربهر  ماـقم 

هک یمظع ـ »  » لیبق زا  یظافلا  انمـض ، دـندرکیم . باطخ  љŘęř � ما ( » (ع یلع ماما  هرابرد  Ù انچ تسا ، يربهر  ماقم  هناـمرتحم 
هکلب درادـن ؛ تسیاشان  حدـم  هغبـص  چـیه  دوشیم و  لامعتـسا  یمظعلا  تیآ  رد  دـیلقت  عجارم  يارب  زین  دنـشاب ـ  مّظعم ،»  » ظفل اب  فدارتم 

ّرقو نَم  تسا : هدـمآ  (ع ) یلع ماـما  زا  یتیاور  رد  دـشابیم . دـیکأتدروم  ياراد  یمالـسا  تنـس  رد  هک  تسا  يونعم  مارتحا  ریقوت و  یعون 
ثیدـح ءاملعلا ، ریقوت  ،ص 47 ، مـکحلا ررغ  ، ) M} تسا هدرک  مارتحا  ار  ادـخ  دـنک ، مارتحا  ار  یملاـع  هک  یـسک  هّللا ؛  ّرق  دـقف و  اـملاع 

J (.} 218

؟  تسیچ هعیش  ياملع  نیب  رد  هللا و ... تیآ  ریظن  ییاه  هژاو  زا  هدافتسا  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ هعیش  ياملع  نیب  رد  هللا و ... تیآ  ریظن  ییاه  هژاو  زا  هدافتسا  تلع 

خساپ

نیمه زا  ایر  سرت  زا  ياهدـع  دـنروآیم و  هریغ  دابعلا و  رقحا  ریقح ، دابعلالقا ، نوچ  یتارابع  رانک  رد  ار  ناشدوخ  مان  هعیـش  ياملع  رثکا 
ندوب ملاع  هناشن  لوا  هک  تسا  اهنآ  ینتورف  عضاوت و  رگنایب  دوخ  نیا  دننکیم و  رکذ  ار  ناشدوخ  یلومعم  مان  هدرک و  يرود  مه  رادـقم 
نایدا ریاس  نیب  رد  دراد ، دوجو  هعیش  ياملع  نیب  رد  هک  یمسر  رب  هوالع  انمض  هیآ 28 .) رطاف ،  ، ) اُؤملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  تسا 
یمامت رد  امومع  تیحیـسم و  رد  پاپ  اـی  ننـست  لـها  رد  يولوم  دـننام  دراد  دوجو  ینیواـنع  باـقلا و  ینید  ناربهر  يارب  مه  بهاذـم  و 
رایـسب ناونع  دـیاهتفگ  هک  روط  ناـمه  هللاتیآ »  » ظـفل اـما  دـننکیمدای . یکین  هب  اـهنآ  زا  ینید  یبهذـم و  ناربـهر  هب  نادـنمهقالع  دراوم 
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، ناگرزب راتفر  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  دنتـسه  یهلا  تایآ  زا  همه  اهگرزب  تیاهنیب  ات  اهکچوک  تیاهنیب  زا  هک  دینادب  تسا و  یگرزب 
نانآ راوازـس  نیوانع  نیا  دـنرادروخربیاهژیو ، یگتـسجرب  زا  دراد و  دوجو  دـنوادخ  اب  طاـبترا  زا  يراکـشآ  ياـههناشن  یبهذـم ، ناربهر 

J .} دشابیم

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  یهار  هچ  ماگنه  رد  یتنس  اج و  یب  موسر  بادآ و  رییغت  يارب 

شسرپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  یهار  هچ  ماگنه  رد  یتنس  اج و  یب  موسر  بادآ و  رییغت  يارب 

خساپ

زا يرایسب  هک  میدقتعم  میربیم و  جنر  زاس  لکشم  ریگ و  اپ  تسد و  اج و  یب  موسر  بادآ و  یـضعب  دوجو  رد  زین  ام  یمارگ  يوجـشناد 
نیا هب  خـساپ  تسا ؟ هدـش  ام  هعماج  دراو  اجک  زا  موسر  بادآ و  نیا  هک  تساجنیا  لاؤس  اّما  دنتـسه . هجاوم  یتالکـشم  نینچ  اب  ناـناوج 

یعامتجا شریذپ  نودب  یفنم  تبثم و  زا  معا  موسر  بادآ و  اهتنس و  ًالومعم  دراد . یتخانشناور  یتخانـش و  هعماج  لیلحتکی  هب  زاین  لاؤس 
بادآ اهتنـس و  نیا  هنوگچ  هک  تسنیا  دوشیم  حرطم  هک  يرگید  لاؤس  دنک . ادیپ  هماع  تیلوبقم  دوش و  گنهرف  کی  دراو  دـناوتیمن 

ات دروآیم  دوجوب  ار  یطیارـش  دهدیم و  مه  تسدب  تسد  ینوگانوگ  لماوع  عطق  روط  هب  دریگیمرارق !؟ مومع  شیریذپ  دروم  موسر  و 
ءزج مک  مک  هکنیا  ات  دننک  رارکت  ار  لمع  نآ  سپـس  دنیامن و  لمع  نآ  هب  نتفریذپ  زا  دعب  دـنریذپب و  ار  یتنـس  ای  نوناق  کی  مدرم  هکنیا 

يداقتعا یملع و  يرکف ، فعـض  طلغ  موسر  بادآ و  یمومع  شریذـپ  ردرثؤم  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دوش . هعماـج  یمومع  گـنهرف 
خوسر اهنآ  رد  قیمع  تروص  هب  ینید  ياهرواب  يداقتعا ، رظن  زا  دنـشاب و  هشیدـنا  رکفت و  لها  یمدرم  رگا  رگید  ترابع  هب  تسا  هعماج 
دنکیم ادیپ  شهاک  دوشیم  ءاقلا  هعماج  نآ  نوردای  نوریب  زا  هک  طلغ  ياهتنس  مجاهت  لباقم  رد  اهنآ  يریذپ  بیـسآ  اعطق  دشاب  هدرک 
تردق ياهعماج  کی  مدرم  یلیلد  ره  هب  رگا  اّما  دننکیم  تمواقم  هکلب  دنریذپ  هب  ار  ياهدـش  ءاقلا  رکف  ره  لیلد  نودـب  دنتـسین  رـضاح  و 

تاءاـقلا لـباقم  رداـهنت  هن  دوـشیم و  رتـشیب  رتـشیب و  نآ  یگنهرف  يریذپبیـسآ  دـشاب  گـنر  مک  ینید  ياـهرواب  فیعـض و  ناـشرکفت 
نیا زا  میهاوخب  ام  رگا  نیاربانب  دنزرویمن . غیرد  یششوک  چیه  زا  نآ  شرتسگ  جیورت و  رد  دوخ  هکلب  دننکیمن  تمواقم  طلغ  یگنهرف 

ار یگنهرف  راـک  دوخ  عسو  ناوت و  هزادـنا  هب  هدز و  رمک  هب  تمه  نماد  دـیاب  مینک ، ادـیپ  ییاـهر  ریگ  اـپ  تسد و  طـلغ و  موسر  بادآ و 
تانیقلت عقاو  رد  زین  بلاطم  نیا  دوشیمن . راهب  لُگ  کی  اب  هکنیا  ای  تسا  ادـص  یب  تسد  کی  هک  مینکن  نیقلت  نامدوخ  هبو  مینک  عورش 

بآ تاءاقلا  هنوگنیا  اب  هناهاگآان  تروص  هب  هکنیا  ای  دـننادیم و  مدرم  ندوب  لعفنم  رد  ار  ناشدوخ  ییوج  دوس  هک  تسا  یناسک  ناـمه 
اب زاغآ  رد  یگنهرف  ياهتکرح  همه  يرآ  دـنربیم . ار  دوس  نیرتشیب  موسر  بادآ و  هنوگنیا  شرتسگزا  هک  دـنزیریم  یناـسک  يایـسآ  هب 

هعماج کی  تشونرس  هک  هدش  ریگارف  گنهرف  کی  هب  لیدبت  یتدم  زا  دعب  يریذپان  یگتسخ  راکتشپ و  اب  اّما  هدش  عورـش  يدودعم  دارفا 
اپ تسد و  موسر  بادآ و  طلغ و  ياهتنس  ياهیعالطا  ای  تحیصن  ای  هیصوت  کیاب  میشاب  رظتنم  دیابن  نیاربانب  تسا . هداد  رییغت  ار  یتلم  و 

ياـجب اـم  هعماـج  یگنهرف  نایدـصتم  هک  میراودـیما  دراد و  لـمع  اـب  مأوت  یگنهرف  راـک  هب  زاـین  هکلب  دوـش  هدـیچرب  لـیطعت و  همه  ریگ 
ای فذـح  هنیمز  یگنهرف  راک  اب  دـننکب و  یـساسا  رکف  ، لاغتـشا جاودزا و  هنیمز  رد  ناناوج  تالکـشم  لـح  يارب  هدوهیب  روما  هب  نتخادرپ 

يوجـشناد دـیدومرف . حرطم  ناتدوخ  هدـنیآ  رـسمه  جاودزا و  دروم  رد  هچنآ  اّما  دـنیامن . مهارف  ار  طـلغ  موسر  بادآ و  شهاـک  لقادـح 
تیمها رگیدکی  قیالس  تارظن و  ءارآ و  هب  دنراد و  باختنا  قح  هداوناخ  اضعا  هک  دینکیم  یگدنز  ياهداوناخ  رد  امش  هکنیا  زا  مرتحم :

هب دیـشاب  ناتدنیآ  رـسمه  هداوناخ  دوخ و  هداوناخ  يارب  یبوخ  رتخد  دیراد  تسود  امـش  هکنیا  زا  تسا و  يدنـسرخ  سب  ياج  دـنهدیم 
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امـش هدنیآ  لاح و  يریگمیمـصت  يارب  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اّما  دیـشاب  دیاهدومرف  دوخ  هک  هنوگنامه  هک  میراودیما  میئوگیم و  نیرفآامش 
اذل دنتسه  توافتم  مه  اب  تاساسحا  فطاوع و  هفایق و  يدادعتـسا ، يراتفر ، يرکف ، نوگانوگ  تاهج  زا  اهناسنا  1 ـ تسا : يرورض  رایسب 
همه دوجو  اب  اهناسنا  هتبلا  دشاب . امـش  لثم  اهنآ  تاساسحا  فطاوع و  دـننک و  رکف  امـش  لثم  همه  هک  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  هاگچیه  امش 

ار دوخ  هدـنیآ  رـسمه  اهتوافت  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  امـش  نیاربانب  دـنراد . ار  نارگید  اب  قاـبطنا  ویراـگزاس  تردـق  دـنراد  هک  ییاـهتوافت 
بّرجم و دارفا  براجت  زا  هدافتسا  تروشم و  قیقحت ، ساسا  رب  ینعی  دیئامن  هب  ار  تقد  لامک  ناتدنیآ  رسمه  باختنا  رد  2 ـ نک . باختنا 
ینیما و ياقآ  زا  رسمه  باختنا  باتک  اذل  دینک  هعلاطم  رتشیب  رسمه  باختنا  هنیمز  رد  تسا  رتهب  3 ـ دینک . مادقا  ردام  ردپ و  دننام  زوسلد 

هعلاـطم ار  باـتک  ود  نیا  زا  یکی  لقادـح  هک  میئاـمنیم  هیـصوت  مینکیم و  یفرعم  ار  يرهاـظم  ربکا  یلع  ياـقآ  رـسمه  باـختنا  باـتک 
دمآ هتکن 2  رد  هک  يروطنامه  هکلب  دیشاب  هتشاد  نظ  ءوس  هن  دیشاب و  نیب  شوخ  یلیخ  هن  دمآ  امش  يارب  يراگتـساوخ  رگا  4 ـ دیئامرفب .

تروشم قیقحت و  زا  دـعب  دـیهد و  رارق  وا و ... ناتـسود  وا ، هداوناـخ  هژیوب  رـسپ  نآ  تیعـضو  زا  یهاـگآ  رب  ار  ناـتدوخ  باـختنا  ساـسا 
مهم هک  هچنآ  دنراد  توق  طاقن  مه  فعض و  طاقن  مه  اهناسنا  همه  هرخالاب  دینکن  رکف  یلآ  هدیا  یلیخ  رسمه  باختنا  رد  5 ـ دینکباختنا .

ایآ دینیبب  دمآ  امش  يراگتساوخ  هب  یسک  رگا  دینک  یعـس  نیاربانب  دشاب  فلتخم  تاهج  زا  وا  ياتمه  وفک و  دیاب  یـسک  ره  رـسمه  تسا 
هب کیدزن  ای  حطـس و  مه  قوف  تاهج  رد  رگا  هن ، ای  دنتـسه  کیدزن  امـش  هب  یعامتجا  یگنهرف و  يداقتعا ، ، یقالخا یگداوناـخ ، رظن  زا 

ینوگانوگ لماوع  هب  یگتسب  هن  ای  دنکیم  راتفر  یکین  اب  امـش  اب  ایآ  امـش  هدنیآ  رـسمه  هک  نیا  رد  6 ـ دیریگب . میمـصت  هاگنآ  دیدوب  مه 
قالخا هرابرد  اذـل  تسا  مهم  یلیخ  اهنآ  یگداوناخ  تیعـضو  دراد . وا  دروخزاب  رد  هدـننک  نییعت  شقن  امـش  دوخ  راـتفر  هلمج  زا  دراد و 
J .} دیشابن هلئسم  نیا  نارگن  و  دیئامن . باختنا  دینک و  لکوت  دنوادخ  هب  قیقحتزا  دعب  دیئامنب و  يرتشیب  قیقحت  ناشیا  یگداوناخ 

؟ دراد ییانعم  هچ  تسیچ و  (( هعماج فرع   )) يانبم

شسرپ

؟ دراد ییانعم  هچ  تسیچ و  (( هعماج فرع   )) يانبم

خساپ

-T{1 تسا . رادروخرب  یمهم  هاـگیاج  شقن و  زا  یمالـسا  يراذـگنوناق  رد  هک  تسا  فرع  هلأـسم  هعیـش ، هقف  رد  مهم  میهاـفم  زا  یکی 
نایم رد  صاخ  یناکم  نامز و  رد  ای  اهناکم  اـهنامز و  همه  رد  هک  یلعف  كرت  اـی  لـعف  لوق ، زا  تسا  تراـبع  فرع   T :{ فرع فیرعت 

ننسلا نم  عمتجملا  ءالقع  هفرعی  ام  وه  فرعلا  }H دسیونیم : فرع  فیرعت  رد  ییابطابط  همالع  دوشیم . لمع  نآ  هب  هتفای و  جاور  مدرم 
ننـس و نآ  يانعم  هب  فرع  هملک  M{}H هذاّشلا هردانلا  لامعالا  نم  یعامتجالا  لقعلا  هرکنی  ام  فـالخب  مهنیب  هیراـجلا  هلیمجلا  ةریـسلاو 

لقع هک  یموسرمریغ  رداـن و  لاـمعا  نآ  فـالخ  هب  دنـسانشیم ، ار  اـهنآ  هعماـج  يـالقع  هک  تسا  هعماـج  رد  يراـج  لـیمج  ياـههریس 
مـسق دنچ  رب  ار  فرع   T :{ فرع ماسقا  - M. T{2 ({ تسا رکنم  هکلب  هدوبن  فرع »  » لاـمعا هنوگ  نیا  هک   ) دـنکیم شراـکنا  یعاـمتجا 

هک مدرم  زا  یهورگ  نایم  لوادتم  فرع  رگید  نایب  هب  دناهتفریذپ . ار  نآ  مدرم  رتشیب  هک  تسا  نشور  ماع ؛ فرع  فلا ) دـناهدرک : میـسقت 
کی دارفا  هک  تسا  شالت  صاخ : فرع  ب )  بهذـم . کی  ای  تکلمم  کی  دارفا  فرع  دـننام  دـنرادن  یهورگ  ای  یفنـص و  عماج  تهج 
فرع ج )  تعنص . نابحاص  راجت و  نایضاق ، فرع  دننام  دنراد  داقتعا  نآ  هب  نیعم  لحم  کی  ای  فنـص و  ای  هقبط و  کی  زا  صاخ  هورگ 

هب یبرع ) رد   ) ّهباد هملک  لاـثم  روط  هب  تسا . نآ  يوغل  ياـنعم  زا  ریغ  هاـگ  تسا و  تراـبع  اـی  تغل  کـی  لولدـم  هک  تسا  یفرع  یظفل :
يوریپ نآ  زا  مدرم  رثکا  هک  تسا  نشور  یلمع : فرع  د )  تسا . نایاپراهچ  يانعم  هب  یـصاخ  فیاوط  نایم  رد  یلو  تسا  هدـبنج  يانعم 
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دقع رد  رتخد  کی  توکس  لثم  دوشیم . تیاعر  لمع  رد  رمتسم  روط  هب  ینالوط و  تدم  رد  هک  تسا  ياهدعاق  رگید ، نایب  هب  دننکیم .
یتریاغم یعرـش  صوصن  اب  یلو  دناهتفریذپ  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  یـشور  حیحـص : فرع  ه )  تسا . حاکن  دـقع  لوبق  رب  تلالد  هک  حاکن 

: هعرـشتم فرع  ز )  يوبر . تالماعم  دـننام  دریذـپیمن  ار  نآ  عراش  اما  دراد  جاور  مدرم  نایم  هک  تسا  یـشور  دـساف : فرع  و )  درادـن .
تیعبت صاخ  نید  زا  نآ  يریگراک  هب  رد  دارفا  تسا و  جـیار  مالـسا ) ناوریپ  ًالثم   ) یهلا نایدا  زا  یکی  ناوریپ  ناـیم  رد  هک  تسا  يروما 

هس رد  یعرش  ماکحا  طابنتـسا  رد  فرع  هاگیاج   T :{ ماکحا طابنتـسا  رد  فرع  شقن  - T{3 ةاکز . موص و  ةولـص ، ظافلا  دننام  دننکیم 
عقاو رد  تسا . نوتم  نآ  تاروهظ  مهف  هب  طوبرم  ینید  نوتم  مهف  دراد : یـساسا  شقن  تاروهظ  مهف  رد  یظفل  فرع  فـلا ) تسا : تهج 

رب ینتبم  اهنآ  مهف  هک  تسا  يرایسب  یفرع  میهافم  یناعم و  لماش  یهقف  نوتم  دیآیم . تسد  هب  وا  مالک  تاروهظ  هار  زا  عراش ، دارم  مهف 
تـسا مهم  هرواحم  ماقم  رد  هچنآ  دراد . تلاصا  دـنریذپیم  نخـس  مالک و  زا  هرواـحم  فرع و  لـها  هک  يروهظ  تسا . یفرع  تاـمهافت 

هک  ) تادابع يانثتـسا  هب  تسا . فرع  هدهع  رب  میهافم ، زا  یخرب  قادصم  صیخـشت  ای  عوضوم  حیقنت  ب )  تسا . هرواحم  لها  تازاکترا 
. دنراد یفرع  تیهام  هک  دهدیم  لیکشت  یتاعوضوم  ار  هقف  باوبا  زا  يرایسب  تسا ) سدقم  عراش  عرـش و  هدهع  رب  نآ  زرم  دح و  نییعت 

دنک رییغت  فرع  رگا  دراوم  نیا  رد  تسا . فرع  هدهع  رب  یعرـش  ياهعوضوم  یخرب  صیخـشت  حلـص و ... هبه ، حاکن ، هراجا ، عیب ، دـننام 
ادیپ رییغت  مه  مکح  دنک  ادـیپ  رییغت  فرع  رثا  رب  لمع  ياهلکـش  اهتروص و  رگا  رگید  نایب  هب  دـنکیم . ادـیپ  رییغت  نآ  عبت  هب  زین  مکح 
تلآ ناونع  هب  ًالبق  هک  ارچ  تسا  لاکـشایب  ینیمخ  ماما  ياوتف  هب  انب  زورما  یلو  هدوب  مارح  ًالبق  جنرطـش  اب  يزاب  لاثم  يارب  درک . دهاوخ 
لالح دوشیم  هدافتـسا  يزاـب -  راـمق  هن  يرکف -  شزرو  کـی  ناونع  هب  نآ  زا  هک  هزورما  اـما  تسا  هتفرگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  راـمق 
فرع هدـهع  رب  تسا  انغ  يزیچ  هچ  هک  نیا  اما  تسین ، دـیدرت  نآ  تمرح  رد  هک  تسا  یلیاسم  هلمج  زا  یقیـسوم  اـنغ و  نینچمه ، تسا .

هطبـضی ام  عرـشلا  دورو  مدـعل  مرحی  ءانغ  هیف  یّمـسی  امف  فرعلا ، یلا  هیف  عوجرلا  یلوـالا  }H دیوگیم : یناث  دیهـش  هک  نانچ  دـشابیم .
هدـیمان اـنغ  فرع  رد  هک  هچنآ  ره  سپ  دوش  عوجر  فرع  هب  اـنغ  عوضوم  صیخـشت  رد  هک  تسا  رتـهب  M{}H فرعلا یلا  عجرم  نوـکیف 

مارح هک  هدرک  ناـیب  ار  نآ  مکح  طـقف  هک  ارچ   ) تسا هدـشن  دراو  اـنغ  صیخـشت  يارب  يزیچ  نید  رد  هک  نیا  يارب  تـسا  مارح  دوـشیم 
رب هدشن  دراو  یصن  هک  يدراوم  رد  یعرش  مکح  فشک  ج )  تسا . هدش  راذگاو  فرع  هب  یقیـسوم  انغ و  صیخـشت  نیاربانب  . M ({ تسا

شریذـپ دروم  تسا  هدوـب  نآ  دـیؤم  موـصعم  ریرقت  هتـشاد و  جاور  يزیچ  (ع ) موـصعم ناـمز  رد  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا : فرع  هدـهع 
زمر ییایوپ و  هناشن  فرع »  » عقاو رد  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  فرع ، نوماریپ  هدش  دای  ثحابم  هب  هجوت  اب  یلوضف . دقع  دننام  دشابیم ،

هجوت القع  هریـس  تایفرع و  هب  مالـسا  هک  نیا  دـشاب . راگزاس  نامز  لوقعم  تایـضتقم  اب  مالـسا  ات  دوشیم  بجوم  تسا و  هقف  یگدـنلاب 
. تسا هدروآ  مهارف  اهناکم  اهنامز و  همه  رد  اههصرع و  همه  رد  ار  دوخ  روضح  هنیمز  هدرک ،

. دینک یم  داهنشیپ  ار  ییاهباتک  هچ  تسد  نیا  زا  یتاعلاطم  دم و  یسررب  يارب 

شسرپ

. دینک یم  داهنشیپ  ار  ییاهباتک  هچ  تسد  نیا  زا  یتاعلاطم  دم و  یسررب  يارب 

( لوا تمسق  ) خساپ

، هعماج یموتانآ  راشتنا 1376 2 . یماهس  تکرش  روپ ، عیفر  زرمارف  داضت ،  هعسوت و  . 1 زا : دنترابع  هنیمز  نیا  رد  یتاعلاطم  عبانم  زا  یخرب 
، هزاریـش رـشن  يدمحا ، رای  جروت  همجرت  یئالطلا ، یلع  ناریا ، رد  یموق  تیوه  نارحب  راشتنا 1378 3 . میاهس  تکرـش  روپ ، عیفر  زرمارف 
، يریـشهد نیدلا  ءایـض  همجرت  نونگ ، هنر  ،ر  ددجتم يایند  نارحب  . 5 1377 یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  نردم ، هعماج  نارحب  . 4 1381
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هزوح و يراـکمه  رتفد  دـشر ، یـسانش  ناور  رـصن 7 . نسح  دیـس  ددـجتم  يایند  ناملـسم و  ناوج  ریبکریما 1372 6 . تاراشتنا  هسـسؤم 
نآرق ریسفت  نادراک 9 . دمحم  یلع  رتکد  همجرت  سیراپ ،) تراکد  هنر  هاگشناد  داتسا   ) لزتوتسا ناژ  یعامتجا ، یسانش  ناور  هاگشناد 8 .

رتفد يرواد ، دمحم  یمیلس و  یلع  يورجک ، یـسانش  هعماج  هرقب 10 . هروس  هیآ 171 ، لیذ  نازیملا ، ریـسفت  اصوصخم  دیلقت  تایآ  لیذ 
رویرهـش نامـسرپ ، همانهام  زا  لقن  هب  يزاسدم  ییارگدم و  هنیمز  رد  يراخلب  نسح  رتکد  اب  وگتفگ  لیذ  رد  هاگـشناد . هزوح و  يراکمه 

لکش رظن  زا  هچ  دنراد ؛ قرف  لبق ، ياهزور  اب  هک  مینیبیم  ار  ییاه  مدآ  زور  ره  نابایخ ، هچوک و  رد  رتکد ! ياقآ  دوش . یم  هدروآ   1382
هب جـیردت  هب  دوشیم و  يداع  دراد  مک  مک  هک  ار  هدـیدپ  نیا  راتفر ، عون  ظاحل  زا  هچ  ساـبل و  عون  وم و  تروص ، شیارآ  لـثم  يرهاـظ 

، دوشیم دای  نآ  زا  هعماج  رد  دُم »  » ناونع تحت  بلغا  هک  رما  نیا  دینکیم ؟ یبایزرا  فیرعت و  هنوگچ  دوشیم ، لیدبت  گنهرف  زا  یئزج 
ياههاگدـید نآ ، دروم  رد  تسا و  یناهج  روحم  فرـصم  هعماج  ریگنابیرگ  هکلب  اـم ، هعماـج  یمدـیپا  طـقف  هن  هک  تسا  یجیار  هدـیدپ 

يرهاظ فلتخم  لئاسم  رد  رییغت  ندرک و  ون  تهج  رد  شالت  اـی  یبلطرظن  دـیدجت  یعون  رگ  ناـیب  دـم ، هب  شیارگ  دراد . دوجو  یتواـفتم 
ياهورملق میهافم و  هب  دورو  هب  تبسن  ناسنا  دیدش  زاین  صرح و  رگنایب  عونت ، رییغت و  هب  عیسو  شیارگ  رگید ، ترابع  هب  تسا . یگدنز 

درادیم رب  هدرپ  يرطف  زاین  کی  زا  تروص ، ره  هب  رییغت ، هب  لیم  نیا  دهدیم . لکـش  ار  اهناسنا  ترطف  زا  یئزج  هک  يزاین  تسا . دـیدج 
اهبلاق رییغت  لابند  هب  ًاتقیقح  ناسنا  تسین . یفن  درط و  لباق  نادنچ  دریگیم و  همشچرس  یـسانشتفرعم  يانبم  کی  زا  دوخ ، سفن  رد  و 

، دریگ رارق  یـسررب  لیلحت و  دروم  دیاب  هچنآ  هکلب  دنکیمن ؛ ادیپ  درط  در و  تیلباق  هسفن  یف  دـم » ، » انعم نیاربانب  تساههشیلک . زا  رارف  و 
دهاش هزورما  دریگب . رارق  یفن  ای  لابقتسا  دروم  دیاب  تاهج ، نیا  اب  بسانتم  دنکیم و  ادیپ  دم »  » هک تسا  ییاهرتسب  ای  میهافم  ای  تروص 
کی راچد  زورما ، ناهج  تسیچ ؟ شیارگ  نیا  يدوعص  ریس  أشنم و  زا  امش  لیلحت  میتسه ؛ ییارگدم  شیپ  زا  شیب  زورب  یعون  هب  ای  دشر 
روهظ زا  شیپ  ام  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تردـق  هتفرگ و  تسد  رد  ار  ناهج  تیروحم  هک  هدـش  يداصتقا  يوق  هدرتسگ و  جوم 

میـسقت موـس -  مود و  لوا ، ناـهج  شخب -  هـس  هـب  ار  ناـهج  ههد 1980 -  زا  شیپ  ندـش -  یناهج  اـی  نشیزیلاـبولگ »  » ماـن هب  ياهدـیدپ 
رد دشیم ، رتکیدزن  هتینردم  ياهرایعم  هب  هک  يروشک  ره  ینعی  دوب ؛ نویسازینردم  ای  هتینردم  ناهج ، میسقت  رایعم  روحم و  میدرکیم و 
رد هژیو  هب  ندش ، یناهج  يریگجوا  زا  دعب  دوب . یناسنا  هعـسوت  ییارگ و  لقع  هتینردم ، رهوج  دشیم . کیدزن  لوا  ای  مود  ناهج  هب  عقاو 
رقف بطق  ینعی  بونج ، تردق و  تورث و  بطق  ینعی  لامش ، بطق  ود  هب  ناهج  درادن و  يرابتعا  نادنچ  یلبق  يدنبمیسقت  داصتقا ، ورملق 

میسقت يانب  یتقو  تسا . تردق  تورث و  نآ ، لمع  رایعم  هک  میاهدش  يدیدج  ياضف  دراو  ام  بیترت  نیا  هب  تسا . هدش  میـسقت  فعـض  و 
راکفا رب  دناوتیم  هک  دنتسه  یلماوع  مامت  رب  هطلـس  لابند  هب  ، دنتورث تردق و  ياضف  نیا  هدنورپ  هک  یناسک  دش ، تردق  تورث و  ناهج ،

نیمـضت دریگب و  رارق  لرتنک  تحت  یلماوع ، رب  هطلـس  اب  هک  دنامیم  اج  رب  اپ  یماگنه  تورث ، تردـق و  نیا  ینعی  دراذـگب ؛ ریثأت  یمومع 
تفن هلئسم  دنکیم ؛ حرطم  ار  مسیرورت  اب  هزرابم  هلئسم  یسارکومد و  یسایس ، دُعب  رد  دوشیم . لماش  ار  یفلتخم  داعبا  طّلـست ، نیا  دوش .

میاهدش نامیاهرایعم  رد  یموهفم  لوحت  یعون  راچد  ام  بیترت ، نیا  هب  و  دـنکیم و ... روسناس  ای  تیوقت و  ار  اههناسر  دـشکیم ؛ شیپ  ار 
هب لیدبت  ناسنا ، یگدنز  ياضف  هجیتن  رد  دنرادن . يدج  روضح  نآ  رد  یلبق  ياهرایعم  هک  دـهدیم  قوس  يدـیدج  ياضف  هب  ار  ام  نیا  و 
نآ يارب  هعماج ، نیا  دنتسین . یلاعت  لابند  هب  اهناسنا  رگید  دیدج ، ياضف  نیا  رد  دوشیم . يروص  ًالماک  یحطس و  هدز ، فرصم  ییاضف 
هب هکلب  دنک و ؛... تیوقت  ار  دوخ  ياههاگشناد  دهدب ، دشر  ار  دوخ  یناسنا  هعـسوت  عبانم  هک  تسین  نیا  لابند  هب  دسرب ، لوا  ناهج  هب  هک 

يرهاظ لاکـشا  لاـبند  هب  تعرـس  هب  دـنکیم ، هدزلد  ار  وا  دوز  رییغت  نیا  نوچ  دـهد و  رییغت  ار  دوخ  يرهاـظ  لکـش  هک  تسا  نیا  لاـبند 
نآ هب  امـش  هک  يدشر  عقاو  رد  دریگیم . نارگید  زا  ای  دنکیم و  قلخ  ار  اهنآ  ای  میهدن  وا  هب  ار  دـیدج  رهاوظ  نیا  رگا  دوریم و  دـیدج 
هچ رد  رتشیب  هدیدپ  نیا  تسا . هدوب  نینچ  هتـشذگ  لاس  یط 25  رد  صوصخ  هب  هک  تسا  هعماج  لدم  رییغت  نیا  زا  یـشان  دـیدرک ، هراشا 

، لاس يالاب 35  دارفا  اریز  تسا ؛ هعماج  لاس  ریز 35  دارفا  رد  رتشیب  صاخ ، رییغت  عونت و  هب  شیارگ  تسا ؟ زکرمتم  هعماـج  دارفا  زا  یفیط 
يراکهظفاحم نس  یلاس ، نایم  نس  درادن . دم  هب  ینادنچ  درکیور  ینس ، صاخ  ياهیگژیو  یتخانشناور و  تایصوصخ  ظاحل  زا  ًالومعم 
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رد یفنم و  هچ  دنـشاب و  تبثم  میهافم  نیا  هچ  تسا ؛ هتخومآ  نیا  زا  شیپ  درف  هک  تسا  یمیهافم  ندـش  هنیداـهن  نس  تسا . تیبثت  نس  و 
سابل کی  هتفه  لوط  رد  هک  دـینیبب  ار  یناوج  امـش  تسا  لاحم  تسا . لوحت  رییغت و  نس  یناوج ، هک  یلاح  رد  دریگیمن ؛ ياج  اـم  ثحب 
اههلاس ات 30  ار 15  دارفا  زا  هب 40 % کیدزن  ام  هعماج  رد  داد . صیخـشت  ناوتیم  شیاهسابل  زا  یتحار  هب  ار  لاس  نایم  کی  یلو  دشوپب ؛

. تسا عونت  لوحت و  لابند  هب  ًاتاذ  ام  هعماج  هک  دهدیم  ناشن  تیعمج  یناوج  نیا  رفن . نویلیم  لداعم 25  یتیعمج  ینعی  دنهدیم ؛ لیکشت 
زا ار  نآ  دیابن  دنکیم و  رتنیگنس  ار  ام  تیلوئـسم  راب  هلئـسم ، نیا  دشکیم و  شود  رب  ار  ناهج  ناوج  روشک  نیمود  ناونع  هک  ياهعماج 

ناهج رد  هنافسأتم  دینکیم ؟ دییأت  دصرددص  ایآ  یلو  دینکیمن ؛ درط  یفن و  دصرددص  ار  دم  امـش  ناتیاهتبحـص ، هب  هجوت  اب  درب . دای 
ناوج و دروم  رد  ناـشدرکراک  رد  هژیو  هب  دناهتـشاد - ، ار  ناـسنا  یگدـنز  رد  يراـتفر  لوحت  داـجیا  تیلباـق  هک  یتنـس  عـجارم  رـصاعم ،
زا نآ  موهفم  یگدنز و  هب  نداد  تهج  رد  هک  دـناهتفرگ  يرگید  عجارم  ار  اهنآ  ياج  دـناهدش و  رادـتقا  شهاک  یعون  راچد  ناوجون - ،

ملیف ریوصت ، یقیسوم ، اههناسر ، لثم  نردم -  عجارم  نیا  زا  ام  هک  یتخانش  هب  هجوت  اب  دنشابیم . تیلاعف  لوغشم  تدش  هب  دوخ ، هاگدید 
هضرع یفرعم و  هعماج ، رد  ار  دم »  » هک ییاه  قادصم  هب  هجوت  اب  تسا و  یلوتـسم  ام  ناوج  یگدنز  رب  عجارم  نیا  هک  نیا  میراد و  و - ...

راذگریثأت يرکف  ياهورین  نامه  عجارم ، زا  روظنم  منکیم . دادملق  رـصاعم  ناسنا  یگدنز  رد  رطخ  کی  ار  ییارگدم  يوحن  هب  دـنکیم ،
رب دـناوتب  يوحن  هب  هک  یـسک  ره  دـشاب . تلود  کی  ای  هداوناخ و  کی  ای  هاگـشناد  داتـسا  کی  ای  ملعم  کی  دـناوتیم  هک  تسا  ناسنا  رب 

دناوتب هک  نآ  زا  لبق  عجرم  نیا  سپ  تسا ، رکفت  لوصحم  راتفر ، نوچ  دوشیم و  بوسحم  يرکف  عجرم  کی  دراذگب ، ریثأت  ناسنا  راتفر 
تبسن زین  مدرم  دنتشاد و  رادتقا  راذگریثات  يرکف  ياهورین  نیا ، زا  شیپ  دشاب . هدراذگ  ریثأت  یمدآ  راکفا  رب  دیاب  دراذگب ، ریثأت  رادرک  رب 

نیا شقن  هزورما  اما  دندرکیم ؛ هئارا  راکهار  مه  نانآ  درکیم و  راکهار  بلط  هعماج  ور  نیا  زا  دـندرکیم . زاین  ساسحا  اهورین ، نیا  هب 
هب ای  ندش  هدزهیامرـس  اضف و  رییغت  لیالد ، زا  یکی  ارچ ؟ دناهتفرگ . ار  اهنآ  ياج  دـیدج  عجارم  هتفای و  شهاک  تدـش  هب  يرکف ،  عجارم 

لوحتم هعماج  رد  دشابیم . هعماج  رد  عجارم  نیا  يدج  روضح  ندش  گنرمک  رگید ، لیلد  تسا و  ناهج  ندش  هدزداصتقا  رگید  ترابع 
ار تلع  امش  عقاو  رد  دناهدنام . بقع  هنامز ، تفرشیپ  نیا  زا  یتنس  عجارم  اما  تفر ؛ شیپ  نآ  عیرـس  تالوحت  نامز و  ياپهباپ  دیاب  زورما ،
هک عجارم  دوخ  هبنج  زا  يرگید  تسا و  يروحم  داصتقا  ییارگ و  تورث  هب  طوبرم  هک  هعماج  نورد  زا  یکی  دیدرک ؛ یسررب  هبنج  ود  زا 

فرـصم تسا . حیحـص  ًالماک  هلب ، دناهتـسشن . هیـشاح  رد  هدش و  هدز  رانک  هدوبن ، هنوگ  نیا  نوچ  دـندرکیم و  لمع  نیا  زا  رترثؤم  دـیاب 
ياهرایعم اب  یناـهج  دراو  ینعی  میاهدـش ، ون  ناـهج  کـی  دراو  اـم  هک  دوشیم  هتفگ  یتقو  تسا . یگدـنز  رهاوظ  رییغت  لاـبند  هب  یگدز ،

. دنریذپب ار  دیدج  ياهاضف  دناهتسناوتن  ام  یتنس  عجارم  هنافـسأتم  میهدب . وگلا  ناوج  هب  اهرایعم ، نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  سپ  میاهدش ؛ دیدج 
، ناشدوخ دییأت  دروم  ینابم  غیلبت  جیورت و  تهج  رد  دنـسانشب و  ار  اهنآ  دیاب  عجارم  دبلطیم . ار  دیدج  رازبا  لماوع و  دـیدج ، ياهرایعم 

وگلا لابند  هب  هک  ام  ناوج  ناوجون و  هک  هدش  نیا  هجیتن  دناهدنام و  بقع  نامز  زا  یتنس  يرکف  عجارم  ایوگ  اما  دننکیم ؛ هدافتسا  اهنآ  زا 
رپ ار  نآ  لاح  ره  هب  دراذـگیمن و  یهت  نایرع و  ار  دوخ  یگدـنز  ياضف  وا  عطق ، روط  هب  دوریم . یناهج  ياـهوگلا  غارـس  هب  ددرگیم ،

ياضف کی  رگید  فرط  زا  دـیریگب و  رظن  رد  ار  گنهرف  نامز و  اـب  بساـنتم  يوگلا  دوبن  فرط ، کـی  زا  امـش  تروص  نیا  رد  دـنکیم .
شیپ هچ  دـینیبب  دـیراذگب و  نآ  رانک  یبرغ -  ياههناسر  يدـج  مزع  تردـق و  اب  ار -  یناـهج  ياـهوگلا  شریذـپ  يارب  دعتـسم  یلاـخ و 

، دوویلاه ياهملیف  ياهراوهام و  فلتخم  ياههکبـش  دنتـسین و  ناناوج  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  لاـبند  هب  طـقف  یبرغ  ياـههناسر  دـیآیم .
. دـناهتفرگ تسد  رد  ار  ناوج  ناوجون و  یگدـنز  هضبق  میـسانشیم ، میزئوچام  مسا  هب  ام  هک  ییاهملیف  دـننکیم . لـمع  دـنمفده  ًـالماک 

نوماریپ ياهتیدودحم  رب  دـناوتیم  هک  دراد  تردـق  ردـق ، نآ  دـنکیم و  یعادـت  ار  نم -  رپوس  ياهناسفا -  نامرهق  کی  هک  ییاهملیف 
رتاپيره ياهملیف  هعومجم  اهملیف ، نیا  زراب  هنومن  تسا . رـصاعم  ناسنا  يدـج  ياهنامرآ  زا  ییاـمن ، تردـق  نیا  سفن  دـنک . هبلغ  دوخ 

، رتاپيره تفرگ . رارق  ناناوج  ناناوجون و  سرتسد  رد  دش و  شخپ  روشک  رـسارس  رد  تعرـس  هب  ام ، روشک  هب  دورو  ضحم  هب  هک  تسا 
وگلا نیا  هک  مینیبیم  حوضو  هب  دراد . دوخ  رد  یلاـعتم  یگدـنز  کـی  يارب  ار  ناوجون  کـی  ياـهنامرآ  ماـمت  هک  تسا  نرق 21  هدیدپ 
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ار يذوفن  ياههار  هدـنهد ، وگلا  تسوا . ناور  ناسنا و  نطاب  تایفـشک  رب  ینتبم  تسا و  قبطنم  نردـم  یـسانشاور  ینابم  مامت  اب  اـهنداد ،
یتنـس عجارم  تردق  شهاک  رانک  رد  ار  يراذگریثأت  تردـق  نیا  لاح  دراذـگیم . ریثأت  ناهج  مامت  رب  بیترت ، نیا  هب  دسانـشیم و  ًاقیقد 

یتخانـشهعماج یتخانـشناور و  ياههشیر  تسا . یتادراو  ياهدم  تمـس  هب  شیپ  زا  شیب  شیارگ ، هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دـینک ؛ یـسررب 
بوخ نیشام  کی  دیشاب ؛ هتـشاد  بوخ  لغـش  کی  امـش  هک  تسا  نیا  زورما ، ناهج  رد  بوخ  یگدنز  کی  فیرعت  تسیچ ؟ هدیدپ  نیا 

يونعم ینطاب و  هن  تسا ؛ يرهاظو  يروص  ًالماک  اهرایعم  فیرعت ، نیا  رد  دیربب . یگدنز  زا  ار  يدام  هرهب  رثکادح  دیناوتب  دیشاب و  هتشاد 
رارکت لسلـست و  هتـسب  رادم  کی  هب  شایگدـنز  یتدـم ، زا  دـعب  دروآیم ، تسد  هب  ار  ارگ  تذـل  ياههدـیدپ  مامت  هبرجت  ناسنا  نوچ  و 

نوچ دهد و  خساپ  رتشیب  تذل  بسک  تهج  رد  شايزیرغ ، ياهزاین  هب  طقف  هک  دریگیم  رارق  نیا  رب  شایگدنز  يانب  دوشیم و  لیدـبت 
عاونا شراب ، فسأت  هجیتن  تسا و  زیمآفارحنا  هاگ  هک  دـنزیم  یتاعونت  هب  تسد  یتدـم  زا  سپ  تسا ، دودـحم  هزیرغ  ياضرا  ياهرتسب 

همه هک  یناـهج  تسا . رّثـکت  عونت و  لاـبند  هب  ناـسنا  تاذ  نوـچ  ارچ ؟ تسا . یکانتـشحو  راـمآ  هک  تسا  زورما  برغ  رد  سکـس  هطبار 
، رتهلـصوح مک  تسا  یناسنا  زورما ، ناسنا  نیاربانب ، دروآیم . دـیدپ  ناسنا  حور  رد  ار  تمالم  یگدزلد و  تسا ، رارکت  لاـح  رد  شزیچ 

. زورید زا  رتهدزلد  رتهدرسفا و  رتهدرمژپ ، رتهتسخ ،

( مود تمسق  ) خساپ

امـش هب  تسا ، تباقر  هسورپ  نوچ  ، تورث تردق و  هسورپ  یلک  روط  هب  تسا . روط  نیمه  هلب ، دـنروآیم . مک  تقو  زورما  ياهمدآ  ایوگ 
دیاب هکلب  تسین ؛ مهم  دیوریم ، اجک  هب  هک  نیا  دینامن . بقع  لاتیجید  يایند  تعرـس  زا  ات  دـیودب  هراومه  دـیاب  دـهدیمن و  لمأت  هزاجا 
يایند رد  دوب . هک  تسا  نامه  ایند  تسین و  يربخ  چـیه  هک  دـینیبیم  دیـسریم ، طخ  رخآ  هب  یتقو  دـیتفین و  بقع  هیاـسمه  زا  اـت  دـیودب 

؛ إنف رب  ار  شیوخ  یگدنز  رارکت ، هنودرگ  ریز  هک  ياهتـسخ  ناسنا  تسا . زیارغ  ياضرا  رد  عونت  هکلب  تسین ؛ زیارغ  ياضرا  لصا ، زورما ،
هک تسا  نیا  مهم  دناهدمآ ؛ دوجو  هب  یفده  هچ  اب  اجک و  زا  تسین  مهم  هک  ییاههار  ددرگیم . دیدج  ياههار  قلخ  لابند  هب  دنیبیم ، ةع  ّّ

؛ تسا ناسنا  نامز  زا  یئزج  هزورما  دـم ، دـبایب . ار  دـیدج  ياههار  دنکـشب و  ار  اهاضف  دـنزب ، رانک  ار  اهرارکت  دـناوتب  اههار  نیا  زا  ناـسنا 
تسا و هدرک  ادیپ  ناسنا  نامز  اب  یتاذ  تبسن  دُم  زورما ، ناهج  رد  هلب ، تسا . عناوم  نتسکش  اهبلاق و  رییغت  لابند  هب  هظحل  هب  هظحل  ینعی 

ياهدـم هضرع  دـیلوت و  ناشراک  دنتـسه ، فورعم  دـم )  ) نوشوین هکبـش  هب  هک  ياهراوهاـم  ياههکبـش  یخرب  تسا . مهم  یلیخ  هتکن  نیا 
زا تسا . هدش  ناسنا  یگدـنز  یتاذ  کفنیال و  ءزج  دـم ، هک  دـهدیم  ناشن  زور ، بش و  تعاس  رد 24  اههکبـش  نیا  همانرب  تسا . دیدج 
دم زا  يرگید  لکـش  امـش  ایآ  تروص و ... وم و  شیارآ  سابل ، يرهاظ  لکـش  میتخادرپ ؛ يرهاظ  ياهدم  هب  رتشیب  نونکات ، ثحب  يادتبا 

یلیخ نیا و  زا  رتارف  ار  دم  یـسانشهعماج ، یـسانشناور و  رد  اما  تسا ؛ يرهاظ  لکـش  رییغت  نیمه  دـم »  » زا هعماج  یقلت  دـیراد ؟ غارـس  ار 
، ناوج کی  یتقو  تسا . یناور -  یحور و  يرهاـظ و  زا  معا  دـیدج -  ياهدـم  قلخ  لاـبند  هب  علو ، صرح و  اـب  ناـسنا  مینیبیم . رتقیمع 
رد عقاو  رد  دـنکیم ، باختنا  شایگدـنز  یلـصا  يوگلا  ناونع  هب  ار  تسیلابتوف  کی  ای  كار  هدـنناوخ  کی  اـی  دوویلاـه  هشیپ  رنه  کـی 

، دـناهدرک داجیا  دـیدج ، ياهدـم  قلخ  رد  اههناسر  هک  ياهسورپ  ساسا  رب  تسا . ییوگلا  دـعب  رد  دوخ  يارگدـم  هیحور  ياـضرا  ددـص 
لیلد نیمه  هب  دنیـشنیمن و  اهنآ  یهد  طخ  رظتنم  ناوج  نوچ  دننک ؛ تیاده  ار  وا  دنهدب و  طخ  ناوج  هب  دـنناوتیمن  یتنـس  عجارم  رگید 

. دنوشیم لدب  عماوج ، يراتفر  ءزج  هب  دوز  یلیخ  دنوشیم و  هنیداهن  اهنآ  رد  هدش ، هتفریذپ  عماوج  يوس  زا  عیرـس  یلیخ  اهدـم  هک  تسا 
لّوا منکیم ؛ داهنـشیپ  ار  هتـسویپ  مه  هب  راکهار  ود  نم  درک ؟ دیاب  هچ  یتنـس  عماوج  رد  يرکف  عجارم  هعماج و  نیب  هلـصاف  نیا  عفر  يارب 

ینیرفآ جوم  ینیرفآوگلا و  هعماج  رد  دیاب  هک  دننادب  دنـسانش و  زاب  ار  دوخ  تلاسر  دـنیایب و  ناشدوخ  هب  دـیاب  ام ، يرکف  عجارم  هک  نیا 
زاین يدـج  یـسانشبطاخم  کی  هب  لوا  هجرد  رد  ام  عجارم  راک ، نیا  يارب  دـشاب . نامز  هب  هجوت  اـب  يزورما و  مه  ناـشیاهوگلا  دـننک و 

مه درط  یفن و  لباق  تسوا و  یتاذ  زاین  رما ، نیا  بلط و  ددجت  بلطعونت و  تسا  یناسنا  رضاح ، رصع  ناسنا  هک  دننادب  دیاب  ینعی  دنراد ؛
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ره دـنمهفب . ار  ناشنامز  نابز  ینعی  هلمج ، کـی  رد  دـنبای و  تسد  ناـمز  تخانـش  رد  قیمع  شنیب  کـی  هب  دـیاب  مود ، هجرد  رد  تسین و 
. دـشاب انـشآ  شزومر  نابز و  نیا  اب  دـیاب  دـشاب ، راذـگریثأت  دـهاوخیم  رگا  يرکف ، عجرم  کی  دراد و  ار  شدوخ  صاـخ  ناـبز  یناـمز ،

ادتبا یناهج -  ياهدم  یتح  دـم -  یفن  عنم و  ياج  هب  ام  هک  تسا  نیا  تسین ، ثحب  لباق  لوا  هلئـسم  زا  ادـج  عقاو  رد  هک  راکهار  نیمود 
مینک و شیالاپ  ار  یتادراو  ياهدم  نیا  امیـس و ... ادـص و  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  داشرا ، ترازو  لثم  یلخاد  ياهرتلیف  قیرط  زا  دـیاب 

هدـید یناوارف  راذـگریثأت  ياهملیف  دوویلاه ، نیمه  رد  دنتـسین . دـب  اهدـُم  همه  میهد . هئارا  دوخ  ناـناوج  فرـصم  يارب  ار  بوخ  ياهدـم 
تسا منهج  تشهب و  هرابرد  هک  تساهنیا  زا  یکی  دنیآیم ،» هک  ییاهایور   » ملیف دنکیم . اقلا  ار  یناسنا  يونعم و  يوق  ینابم  هک  دوشیم 

یتقو درک . درط  یفن و  ار  اهدـم  همه  ناوتیمن  هنافـصنم ، هاگن  کـی  رد  دراد . ناناملـسم  تاداـقتعا  اـب  مه  يداـیز  رایـسب  ياهتهابـش  و 
اب هنافاکـشوم و  یملع و  ثحب  کی  رد  مییایب و  هکلب  مینکن ؛ عنم  ًالماک  دنامیم ، یقاب  هک  ار  هچنآ  میدرک ، ادج  ار  تبثم  بوخ و  ياهدم 

رکف يدعب  دـنچ  یقمع و  هکلب  دـشابن ؛ یحطـس  یطخ و  ناسنا  کی  دـنک و  باختنا  یهاگآ  اب  ناوج  ات  مینک  دـقن  ار  اهنآ  یقطنم ، لیالد 
ینیگنس جوم  یناهج ، ياههصرع  هب  ملیف  نیا  دورو  ماگنه  ماهدرک . هبرجت  ار  شور  نیا  کیناتیات ، ملیف  هرابرد  نم  دریگب . میمـصت  دنک و 

يوس زا  نآ  عنم  يارب  فلاخم  ياههورگ  شـالت  وس و  کـی  زا  ملیف  نیا  هب  نداد  زوجم  يارب  داـشرا  ترازو  شـالت  تفرگ . ارف  ار  روشک 
ملیف نیا  نم  تشاد . یپ  رد  ار  بطاخم  رتشیب  یگنشت  متـسیس ، کی  زا  شخب  ود  نیب  یگناخ  ياوعد  نیا  دوبن . حیحـص  مادک  چیه  رگید ،
نیا هب  مدرکیم و  دـقن  ار  ملیف  متـشاد . دـقن  همانرب  اههاگـشناد ، زا  يرایـسب  رد  نآ  شیامن  هارمه  مدرک و  هصالخ  هقیقد  ای 80  رد 70  ار 

. تفاییم تسد  ملیف  زا  یقمع  تخانـش  کی  هب  هدننیب  مه  دمآرد و  شیامن  هب  قالخا -  فالخ  هن  زاجم و  تروص  هب  ملیف -  مه  بیترت ،
ینف ناـکما  هن  عنم ، نیا  اریز  مینک ؛ عنم  تساـم ، لـیم  فـالخ  رب  ار  هچ  ره  هک  نآ  هن  میهدـب ؛ یهاـگآ  ناوج  هب  هک  تسا  مهم  یلیخ  نیا 

هار نیرتهب  یتادراو ، مومـسم  جاوما  دـقن  نداد و  یهاگآ  درک . زاب  ًالماک  ار  اضف  دوشیمن  مه  لاـح  نیع  رد  ینـالقع و  هیجوت  هن  دراد و 
دیاب هکلب  تسین ؛ ریذـپناکما  اـههراوهام  ندرک  عمج  میهدـب . تهج  مینک و  دـقن  هکلب  مینکن ؛ یفن  عنم و  هک  منکیم  دـیکأت  تسا . لـح 

؟ يزاسدامن مادـک  درک . يزاسدامن  يزاس و  راتفر  نآ ، رانک  رد  داد و  یهاگآ  بطاخم  هب  هداوناخ  هعماج و  رد  نآ  زا  هدافتـسا  هب  تبـسن 
امـش رگا  اهقادـصم و  هن  تساهدامن ؛ ناهج  مسینردـم ، تسپ  ناهج  دـیهد . حیـضوت  رتشیب  ًافطل  تسا ؛ رایـسب  نخـس  ياج  هراـب ، نیا  رد 

، مینکب دم  دیلوت  دوخ  ياهشزرا  ساسا  رب  میناوتب  رگا  ام  تسا . هدش  لح  هلئسم  يدایز  دودح  ات  دینک ، ینیع  هعماج  رد  ار  اهدامن  دیناوتب 
نیا اروشاع  مایا  رد  همه  تسا و  هدـش  لیدـبت  دامن  کی  هب  هک  تسا  یمالـسا  گنهرف  رد  اروشاع  هعقاو  بسانم ، لاثم  دوب . میهاوخ  قفوم 

رد ار  دوخ  ياهشزرا  عنم ، ياج  هب  دنکیم . یفن  ار  نآ  هک  نیا  هن  دنکیم ؛ هدافتـسا  دم  زا  قفوم ، ندـمت  کی  دـننکیم . تیاعر  ار  دامن 
اههناسر رگید  تاعوبطم و  يوق ، یشیامن  تایبدا  کمک  اب  اهلایرس و  اهملیف ، اهيدیس ، اب  دنکیم . دم  دیلوت  دهدیم و  هئارا  دم ، بلاق 

نیا هب  ار  دوخ  تلاسر  دریگیم و  تسد  هب  ار  هعماج  يزاسراتفر  ضبن  دریگیم . تسد  رد  ار  هدنیآ  دیآیم و  دم  دیلوت  هسورپ  کمک  هب 
يزاسوگلا و نیا  هب  تسد  هتخیرگ ، هتسج و  امیس ، ادص و  صوصخ  هب  ام  هعماج  يرکف  عجارم  یگزات  هب  دناسریم . ماجنا  هب  رتهب  بیترت 
يوق و عجارم  ناریا ، رد  راذگریثأت  زاسراتفر و  عجارم  دجنگیم ؟ ام  یـشزرا  ياهبلاق  رد  دـح  هچ  ات  دـم ، دـیلوت  نیا  دـناهدز ؛ دـم  هئارا 
؛ دیریگب رظن  رد  ار  شنـساحم -  رب  هوالع  تنرتنیا -  بیاعم  یگنهرف و  موجه  شیازفا  گرزب ، فعـض  نیا  رانک  ردو  دنتـسین  يدـنمتردق 

مکمک نویزیولت  صوصخ  هب  امیـس و  ادص و  هچرگ  میراد . رارق  هسورپ  نیا  ياجک  رد  ام  دـینیبب  دـعب  دـینکن و  شومارف  مه  ار  اههراوهام 
یجراخ ياهملیف  دیرخ  يارب  هک  یکالم  لاح ، نیع  رد  اما  دنکیم ، راک  يروص  لامج  لالج و  يور  دوشیم و  مسیئوچام  هنودرگ  دراو 

زا یکی  نم  تسین . حرطم  راتـشک و ... تشک و  يدزد ، لثم  يدراوم  دـشاب و  هتـشادن  سکـس  طقف  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد 
هتـساوخان امیـس  ادص و  هک  دهدیم  ناشن  نیا  دینیبیم و  هتـشک  دروم  امـش 48  نآ ، هقیقد  لوط 90  رد  ماهدرک ، یـسررب  هک  ار  ییاهملیف 
ياهلایرس رثکا  دراد و  دوجو  اهملیف  نیا  رد  تنوشخ  هب  لیم  یناور و  بیرخت  تسین . تبثم  ًالـصا  هک  دنکیم  اقلا  هعماج  هب  ار  ییاهزیچ 

انب هک  دوشیم  هداد  شیامن  مه  ناعاجش  هناسفا  دننام  ییاه  لایرـس  یهاگ  هچرگ  دهدیم ؛ ناشن  ار  یـسیلپ  هورگ  کی  تیلاعف  نویزیولت ،
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هب شیارگ  هک  نیا  تسا . روط  نیمه  مه  یقیسوم  دنکیم و  اقلا  هدننیب  هب  ار  یناور  شمارآ  کی  ملیف ، نانامرهق  یهاوختلادع  هیحور  هب 
نیا دنهدیم و  دُم  هب  ام  یتنـس  عجارم  هک  دراد  یتهج  هب  میقتـسم  یگتـسب  دـنک ، ادـیپ  یبیرخت  تهج  تسا  نکمم  ای  دـشاب  یبیرخت  دـم ،

رد ار  یبرخم  یتیبرت  رثا  اما  دناهدرک ؛ لمع  بوخ  دایتعا  دروم  رد  ام  ياههناسر  دنک . لمع  رتهناهاگآ  دیاب  امیس  ادص و  تسا . مهم  یلیخ 
ندوبن ردخم  زا  تالجم ، رد  هراومه  اما  دوشیم ؛ گرم  هب  رجنم  اهصرق ، نیا  رابهس  فرـصم  دناهتفرگ . شیپ  رد  جیهم  ياهصرق  دروم 

دربیم و نیب  زا  ار  اهصرق  نیا  فرـصم  رد  هدنرادزاب  لماع  تشز و  هبنج  میقتـسم ، ریغ  روط  هب  هلئـسم  نیا  دوشیم و  ثحب  اهصرق  نیا 
هب تبـسن  هک  نیا  دیدرک و  هراشا  دـم  ياهقادـصم  هب  امـش  تسین . بوخ  ًالـصا  هک  دـنکیم  داجیا  ار  فرـصم  رد  دامتعاو  هیجوت  یعون 

هلئـسم نیا  رب  دـییوگب . نامیارب  اهقادـصم  نیا  هرابرد  داد ؛ رظن  نآ  لوبق  اـی  در  دروم  رد  دـیاب  دوشیم ، فیرعت  نآ  اـب  دـم  هک  یقادـصم 
ینابم کی  زا  ییارگدم  نیا  هک  هژیو  هب  دـنکیمن ؛ ّدر  ار  دـُم  مه  لقع  دوشیمن و  یفن  ییارگدـم  مه  مالـسا  رد  یتح  هک  منکیم  دـیکأت 

نیا زا  رگا  تسا . یلاوتم  ياهندـش  تروریـص و  هب  زاـین  هفـسالف ، لوق  هب  تسا و  لوحت  رییغت و  هب  زاـین  مه  نآ  دوـشیم و  یـشان  يرکف 
زا صاخ  ياهنامز  رد  میهافم  زا  یخرب  یهاگ  اما  مینکیم ؛ هاگن  هیواز  نیمه  زا  مه  ام  تسا و  دییأت  دروم  هلئسم  سفن  مینک ، هاگن  هیواز 
دم دوشیم و  در  لباق  قادصم  نآ  هب  انب  مه  موهفم  تسا ، در  یفن و  لباق  قادصم  نوچ  یموهفم و  هن  دـنوشیم و  فیرعت  یقادـصم  رظن 

ار ییاهوگلا  هاگ  دنتـسه و  شزرادـض  قادـصم ، ناونع  هب  هک  میراد  ار  توغاط  نامز  ياههشیپ  رنه  یهاگ  ام  تسا . میهاـفم  نآ  زا  یکی 
رثا رب  هاـگ  اـما  تسا ؛ لوـبق  لـباق  هسفن  یف  دـم »  » سپ سدـقم . عاـفد  ياـهوگلا  لـثم  دنـشابیم ؛ لوـبق  لـباق  یـشزرا و  ًـالماک  هک  میراد 

رهاظم زا  مه  دهاوخیم  ملد  ناوج  کی  ناونع  هب  نم  رتکد ! ياقآ  دوش . عقاو  لوبقم  ای  دورطم  تسا  نکمم  دریذـپیم ، هک  ییاهقادـصم 
اب مه  هک  مشاـب  یناوج  مناـمب و  دـنبیاپ  مدوخ  ياـهشزرا  هب  رگید  يوس  زا  مه  مشاـب و  يزورما  ناوج  کـی  عـقاو  رد  منک و  يوریپ  دـم 

مشاب و يدعب  دـنچ  ناوج  کی  مزیهرپب و  ندوب  يدـعب  کت  زا  مناوتیم  روطچ  تسا ؛ دـنبیاپ  یـشزرا  ینابم  هب  مه  دوریم و  شیپ  هعماج 
مه یگنهرف و  ماظن  مه  یتموکح و  ماظن  مه  فرط  کی  زا  تسا . ياهدـیچیپ  ییاضف  اضف ، مسرن ؟ مه  ضقاـنت  داـضت و  هب  لاـح ، نیع  رد 
هک ياهتخیـسگ  راسفا  جوم  رگید  فرط  زا  دـشاب و  مکاح  وا  یگدـنز  رب  یناسنا  یتنـس و  ياـهشزرا  هک  دـهاوخیم  ناوج  كاـپ  ترطف 

راتفر رب  دریگیم ، تأشن  یناسنا  دض  ياهرایعم  زا  هک  ینیون  ياهدم  هراومه  هک  هدش  ببـس  تسا ، هداد  رارق  دوخ  موجه  دروم  ار  عماوج 
رتولج هچ  ره  میریگب . هدـیدان  ار  نآ  میناوتیمن  تیعقاو  کی  ناونع  هب  هک  دوش  مکاـح  ناـناوجون  ناـناوج و  زا  یـشخب  لقادـح  رادرک  و 

نیا لح  دـشاب . راهم  لرتنک و  لـباق  ریغ  هک  تسین  ياهنوگ  هب  فـالتخا  نیا  تدـش  اـما  دوشیم ؛ هدز  نماد  رتشیب  داـضت  نیا  هب  میوریم ،
راچد هک  یعماوج  يارب  یعامتجا  یـسانشناور  رد  نوترب » تربار  . » تسا زاسوگلا  يرکف و  عجارم  هدهع  رب  يدایز  دودح  ات  مه  زاب  داضت 
يانعم هب  يروآون  اما  تسا ؛ يروآون  هلحرم  نیلوا  دـنکیم ؛ ینیبشیپ  ار  هلحرم  راهچ  دنتـسین ، مه  ناـمرد  رکف  هب  دـناهدش و  هلـصاف  نیا 
ساسا رب  اههار  نیا  نوچ  یطیارش و  ره  تحت  اهنامرآ  فادها و  هب  عیرس  ندیسر  يارب  دیدج ، ياههار  قلخ  هب  شیارگ  ینعی  نآ ؛ یفنم 

ینامزاس هعماج  کی  هب  هعماج  لیدـبت  مود ، هلحرم  دـنوشیم . هدیـشک  فارحنا  هب  دـناهدشن ، باختنا  ملاس  یقطنم  ینالقع و  رایعم  کـی 
یلایخیب یلاعفنا و  تلاح  کی  هب  درف  ینعی  تسا ؛ ینزسپاو  دعب  هلحرم  دوشیم . مکاح  هعماج  ماظن  رب  یـسارکوروب  عقاو  رد  هک  تسا .

نوچ دوشیم و  توافتیب  زیچ  همه  هب  تبـسن  رگید  هک  دوشیم  يداصتقا  یعامتجا و  ياهنارحب  ریگرد  ردـقنآ  وا  دـهدیم و  تیاـضر 
رگا لاعفنا  تسا ؛ شروش  هلحرم  نیمراهچ  دوشیم . داـجیا  ینزسپاو  کـی  دـنک ، مک  ار  لآهدـیا  لاـح و  نیب  دوجوم  هلـصاف  دـناوتیمن 

. دهد خر  تسا  نکمم  ياهعماج  ره  رد  هک  تسا  يدراوم  اهنیا  دناشکیم . راجفنا  هب  ار  هعماج  دبای ، همادا  يدیدم  تدم 

. تسین حیحص  نآ  ندرب  راک  هب  تسا و  ع )  ) یلع ترضح  یلع ، زا  روظنم  دنا و  هتخاس  نایحیسم  ار  ندز  پچ  یلع  هچوک  هب  ار  دوخ  ما  هدینش 

شسرپ
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حیحـص نآ  ندرب  راک  هب  تسا و  ع )  ) یلع ترـضح  یلع ، زا  روظنم  دنا و  هتخاس  نایحیـسم  ار  ندز  پچ  یلع  هچوک  هب  ار  دوخ  ما  هدینش 
. تسین

خساپ

، اه تفص  ناطیش  ناطیـش و  نکیل  تسین و  تابثا  لباق  نادنچ  تسا  (ع ) یلع روظنم ، ای  تسا و  نایحیـسم  هتخاس  هدش  دای  ترابع  هک  نیا 
رد راذگ  ریثأت  صاخشا  ناربهر و  اصوصخم  یمالسا و  تما  مالـسا و  هب  هدرک  ذوفن  نینمؤم  نید و  میرح  هب  یهار  ره  زا  دننک  یم  شالت 
رد قوف  راتفگ  تابثا  يارب  ربتعم  كردم  هچرگ  اذل  تسا . اه  لثملا  برـض  نیمه  نآ  ياه  هار  زا  یکی  دننک . تناها  مدرم  ینید  تیادـه 
مان ات  تسا  راک  رد  تیالو  نانمـشد  تسد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  اهنآ ، يراتفر  هقباس  نیطایـش و  درکلمع  ظاحل  هب  یلو  دـشابن  ام  سرتسد 

تمعن و نیرتهب  ایادخ ، دننک . مورحم  ینارون  سدقم و  دوجو  نآ  هب  ءادتها  ءادتقا و  زا  ار  مدرم  هاگنآ  هداتفا ، تسادق  زا  (ع ) یلع سدـقم 
نورب نورد و  نیطایش  دربتسد  زا  ام  يارب  ار  هیامرس  نیا  تدوخ  سپ  تسا . دیحوت  نطاب  زغم و  هک  تسا  تیالو  ام  ترخآ  ایند و  هیامرس 

. امرف فرطرب  همه  رس  زا  ار  تیالو  هیلع  نارگ  هئطوت  سانخ و  نارگ  هسوسو  رش  راد و  نوصم 

؟ دییامرف حیضوت  تافارخ  هرابرد  يرصتخم 
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؟ دییامرف حیضوت  تافارخ  هرابرد  يرصتخم 
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عرـش و هیاپ  رب  هن  درخ و  لقع و  ياـنبم  رب  هن  هک  ياهعبتم  ياههویـش  هفولأـم و  تاداـع  دنـشاب . دـنیاشوخان  هک  ناـشیرپ  هدوهیب و  ناـنخس 
ناوتیم ناسنا  رد  ار  تفص  نیا  دشاب . هدنام  راگدای  هب  ناگتشذگ  زا  هک  یتداع  ای  دشاب  هدید  یـسک  هک  یباوخ  دانتـسا  هب  هکلب  تعیرش ،

ناسنا تساخرب . هزرابم  هب  طلغ  هویش  نیا  اب  تردق ، مامت  اب  دوخ  روهظ  ودب  رد  مالـسا  تسناد . دنتـسم  يو  ییوج  نید  تلاح  فارحنا  هب 
يو دناهرب و  ساسا  لصایب و  دیاقع  تافارخ و  ماهوا و  زا  ار  يو  رکف  هک  دـمآرب  ددـص  رد  و  دروآ . شاهدیـشک  هدرپ  رد  لقع  دای  هب  ار 

هب ندش و  افوکش  زا  ار  يو  تلاح ، نیا  دوب . تاموهوم  ریـسا  تخـس  زور ، نآ  ِتّیلهاج  هعماج  دزاس . هّجوتم  قطنم  لقع و  زا  يوریپ  هب  ار 
دوخ هک  ییاهریجنز  لغ و  نآرق  دروآ . دوخ  هب  ار  يو  دیحوت ، هدننک  رادـیب  يادـن  اب  نآرق  تشادیم . زاب  شاهوقلاب  لقع  ندیـسر  تّیلعف 

هب (. 2) داد قوس  درخ  لقع و  يوریپ  هب  ناردپ  تاداع  يوریپ  زا  ار  مدرم  (. 1) دوشگب دوب ، هدنکف  اپ  تسد و  ندرگ و  رب  شیوخ  تسد  هب 
تخومآ اهنآ  هب  دهد . تاجن  یگدنز  ياهتسبنب  راگزور و  ياهتنحم  اهیتخـس و  زا  ار  یمدآ  تسا  رداق  یـسک  هچ  هک  دینامهف  اهنآ 

یناوخب و يرای  هب  ار  يو  هک  تسا  هتسیاش  ، هاگآ نابرهم و  رداق و  تّیـصخش  مادک  درب . هانپ  یـسک  هچ  هب  راوگان  ثداوح  رد  یتسیاب  هک 
هتـشر دیناشک و  شیوخ  راگدیرفآ  یگدـنب  هب  تخاس و  دازآ  ناگدـنب  یگدـنب  زا  ار  ناسنا  (. 3) دیوگ خساپ  ار  وت  دونـشب و  ار  وت  يادـن 
هروس ( 1 تـالاؤس »  هب  خـساپ  شخب  داد « . طـبر  هتـسیاش  هتـسیاب و  یهاـگهانپ  هب  ار  وا  تسـسگب و  وا  زا  موه  دـیما  نارازه  هب  یگتـسباو 

هیآ 194. فارعا ، هروس  ( 3 هیآ 170 . هرقب ، هروس  ( 2 هیآ 157 . فارعا ،

؟ ددرگیمن قالطا  دیهش  دوشیم ، هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  یناملسمریغ  هب  یمالسا ، گنهرف  رد  لیلد  هچ  هب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1167 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

؟ ددرگیمن قالطا  دیهش  دوشیم ، هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  یناملسمریغ  هب  یمالسا ، گنهرف  رد  لیلد  هچ  هب 

خساپ

نینچ زا  دیهش  تغل  نیمه  ًالثم  دنوشیم . لامعتـسا  ساسا ، نیمه  رب  زین  اههژاو  و  دراد ، ار  دوخ  ّصاخ  ياهنوناق  اهرایعم و  یگنهرف ، ره 
یلوبق طرـش  زین ، اهراک و  يارب  هزیگنا  نیرتهب  سپ  تسا ، هدوب  اههزیگنا  رد  بالقنا  نید ، راک  هک  اجنآ  زا  تسا . رادروخرب  یگنهرف  راـب 

(5 (؛ هبّیط ةویح  هّنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  ًاحلاص  لمع  نم  :» تسا هدـمآ  نآرق  رد  تسا . هتـسناد  ادـخ  هب  نامیا  نیمه  ار  لامعا 
راک هک  تسا  نشور  نیا  و  مینکیم .» اطع  بیط  یگدنز  وا  هب  دشاب ، نمؤم  هکنآ ) طرـش  هب  دـهد و( ماجنا  وکین  یلمع  هک  ینز  درم و  ره 

ار دوخ  رمع  نارادیرخ ، رازاب  رد  هدش و  دهاش  فقاو و  شیوخ  شزرا  نتشیوخ و  هب  هک  یسک  دیهش  اّما  و  تسا . رترب ، هزیگنا  فده و  اب 
هک هداد  خساپ  دنوادخ  يادـن  نیا  هب  هک  تسوا  اریز  يرگید ؛ هب  هن  و  دوشیم . اطعا  وا  هب  دیهـش  لادـم  سپ  تسا . هدرپس  سک  نیرتهب  هب 

نانآ زا  تشهب ، ءازا  رد  ار  نانمؤم  لاـم  ناـج و  دـنوادخ  ( 6 (؛ ۀـهنجلا مهل  ّناب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  :» دـیامرفیم
، نآرق عیـسو  هاگدـید  رد  هتبلا  دوشیم . هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  ساـبل  اـب  و  ( 7) درادـن لسغ  یتح  هک  تسا  دیهـش  نیا  و  تسا .» هدـیرخ 

هیآ لحن ، هروس  ( 5 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  دوشیم « . هدیجنس  هژیو  ياهنازیم  اب  یلمع  ره  اّما  دنتـسین ، يواسم  ناراکدب  اب  ناراکوکین 
. دوش دیهش  گنج  هکرعم  رد  رگا  ( 7 هیآ 111 . هبوت ، هروس  ( 6 . 97

؟ دراد یعنام  ابیز  کیش و  سابل  ایآ  تسیچ و  بولطم  سابل  لکش  مرف و  رد  طباوض  اهرایعم و 

شسرپ

؟ دراد یعنام  ابیز  کیش و  سابل  ایآ  تسیچ و  بولطم  سابل  لکش  مرف و  رد  طباوض  اهرایعم و 

خساپ

یحور و تتـشن  مه  دتفیب  یبلط  عونت  زور و  دم  تسد  هب  رگا  زاین  نیا  اّما  دشاب  گنهامه  ناسنا  ياهزاین  اب  دیاب  سابل  هک  تسین  يدیدرت 
یتادیحمت سابل  رد  گنر  يارب  یّتح  ام  یّقرتم  نید  رد  لیلد  نیمه  هب  دروآیم . هدـهع  هب  ار  نیگنـس  جراخم  مه  دـنکیم و  داجیا  یناور 

ماما يرادازع  لثم  ) دـشاب هدـش  ءانثتـسا  هک  ییاهاج  رد  رگم  تسا  هورکم  هایـس  گنر  حودـمم و  دیفـس  گنر  ًـالثم  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد 
تّیساسح رطاخ  هب  نانز  لاثم  يارب  دراد  رثا  ششوپ  عون  رد  طیارش  زا  یلیخ  اضف و  نس ، سنج ، هک  اج  نآ  زا  یلو  مالسلا )» هیلع  » نیـسح

ياهگنر باختنا  زگره  رسمه ، يارب  هژیو  هب  یگداوناخ  ینامدوخ و  سلاجم  رد  اّما  دننک  باختنا  عامتجا  رد  ار  هریت  ياهسابل  دیاب  مادنا 
اب هک  ییاهسابل  تسا . هدش  میرحت  سکعلاب  نانز و  يارب  نادرم  سابل  ندیـشوپ  تسا . هدش  قیوشت  هکلب  هتـشادن  یعنام  طاشن  اب  باذج و 

دـنکیم و بلج  شیوخ  هب  ار  اهمشچ  هک  ترهـش ، سابل  دراد . لاکـشا  تسا  داضت  رد  یمالـسا  هعماج  رب  مکاـح  ياهّتنـس  گـنهرف و 
ادخ يوس  هب  ناسنا  دهاوخیم  نید  تسا . نید  یتفرعم  ینابم  رطاخ  هب  اهزرم  نیا  مّرحم . دراوم  یـضعب  رد  و  تسا . دیدش  شهوکن  دروم 

زا دنک و  فرحنم  ار  اهلد  شیوخ  مادنا  ای  سابل  اب  درادن  قح  سک  چیه  و  تسوا . تداعـس  یگدـنز و  تهج  نیرتالاب  نیرتهب و  هک  دورب 
هعجارم يرابودرا  رتکد  و  سابل ) تشادـهب  ربمایپ ، نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا   ) داژنكاپ رتکد  زا  ییاهباتک  هراـب  نیا  رد  و  دراد . زاـب  دـشر 

ابیز سابل  درادن  یتفلاخم  ندیشوپ  سابل  عاونا  اب  مالسا  تیاهن  رد  تسا . هدش  نییبت  سابل  ماکحا  زین  یمارگ  عجارم  تائاتفتـسا  رد  ددرگ .
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ار لام  تسا و  مومذـم  ندرک  تکرح  تاوهـش  لاـبند  هب  یتسرپاوه و  یتسرپدـم و  یلو  تسین  یهاـنگ  مالـسا  رظن  زا  ندیـشوپ  کیـش  و 
تامحز لوصحم  تکلمم و  هیامرـس  ناسنا  يرآ  تسا ، عونمم  مالـسا  رظن  زا  ندرک  فرـصم  اهیگدزبرغ  اهیتسرپ و  دـم  هار  رد  هدوهیب 

یگتخیگنارب ثعاب  هک  دنـشوپیم  ناناوج  ای  نانز  هک  ییاهـسابل  هتبلا  تسین  حیحـص  دزیرب  ییاـپورا  نازاسدـم  بیج  هب  تهجیب  ار  دوخ 
دنکیم دیدهت  ار  هعماج  تهج  نیا  زا  هک  يرطخ  داسف و  اریز  دراد  هانگ  تسا و  مارح  دشاب  هک  یتروص  ره  هب  دوشیم  رگیدـکی  توهش 
شیارآ دهد و  تنیز  ار  دوخ  دشاب  لیام  هک  يروج  ره  هب  هناخ  لخاد  رد  مه  نآ  دوخ  رهوش  يارب  نز  هتبلا  تسا  ناربج  لباقریغ  رایسب و 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دراد « . مه  باوث  مالسا  رظن  زا  هکلب  درادن  لاکشا  دنک 

؟ تسیچ ناگدرم  يارب  ملهچ  مسارم  أشنم 

شسرپ

؟ تسیچ ناگدرم  يارب  ملهچ  مسارم  أشنم 

خساپ

همئا و ناوریپ  نیب  رد  مسر  نیا  تسین . موسرم  قرف  رگید  تّنـس و  لـها  نیب  رد  تسا و  موسرم  نایعیـش  نیب  رد  تاوما  يارب  ملهچ  مسارم 
مدرم همه  يارب  نامولظم  نآ  يروآ  دای  البرک و  يادهش  زا  لیلجت  رطاخ  هب  هک  دشابیم  (ع ) نیسح ماما  ملهچ  نیعبرا )  ) زا یـشان  نایعیش 

، دوشن هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دنامب و  اهنهذ  رد  اروشاع  هعقاو  دشاب و  یـسرد  هک  نیا  يارب  هدش و  هداهن  داینب  خـیرات  هشیمه  يارب  و 
؛ اهزامن رد  هَّللا  مسب  ندناوخ  دنلب  - 2 (ع ؛) نیسح ماما  نیعبرا  ترایز  - 1 تسا : زیچ  جنپ  هعیش  مئالع  دومرف : (ع ) يرکـسع نسح  ماما  اذل 

هَّللادـبع نبرباج  ندرک  ترایز  ( 1 .) قیقع رتـشگنا  ندرک  تسد  هب  - 5 زور ؛ هنابـش  رد  زاـمن  تعکر   51 - 4 كاـخ ؛ رب  ندرک  هدجـس  - 3
عیاقو و زا  (ع ) نیـسح ربق  رـس  رب  رباج  ترایز  نانخـس و  هدش و  راگدنام  خیرات  رد  هک  (ع ) نیـسح ماما  ملهچ  رد  یفوک  هیطع  اب  يراصنا 
لمع و راک و  تسا و  یمالـسا  قرف  نیب  هدش  هتفریذپ  ياهتیـصخش  زا  رباج  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . مالـسا  خـیرات  رد  رثؤم  ثداوح و 

ماما هتـشاد و  زارد  يرمع  تسا و  ربمایپ  هباحـص  زا  اریز  تسا ، لوبق  دروم  نیملـسم  زا  يرایـسب  دزن  لیلد  تجح و  ناونع  هب  رباج  راـتفگ 
دوخ تاوما  يارب  هک  یمسارم  مامت  رد  نایعیش  تیب و  لها  ناوریپ  اذل  تسا ، هدیناسر  ترـضح  هب  ار  ربمایپ  مالـس  هدرک و  كرد  ار  مجنپ 
لها نیبحم  دزن  بوخ ، هدیدنـسپ و  راـک  کـی  ناونع  هب  مه  مهلچ  مسارم  دنـشاب . نیـسح  مسر  هار و  رگاـیحا  دـننکیم  یعـس  دـنریگیم 

رد تسا ، (ع ) تیب لها  مسر  هار و  ندرک  هدنز  دـنریگیم  دوخ  تاوما  يارب  هک  یمـسارم  زا  نایعیـش  فدـه  دوشیم و  بوسحم  (ع ) تیب
نوعبرا ذـئموی  هلو  هلاـسرلاب ... ص )  ) عدـص . " دـش ثوـعبم  يربماـیپ  هب  یگلاـس  نس 40  رد  (ص ) ربماـیپ هدـمآ : نیعبرا  هراـبرد  تاـیاور 

(ع) رقاب ماما  ( 3") كرذح ذـخ  هل ، لیق  ۀنـس  نوعبرا  دـبعلا  یلع  تتأ  اذا  : " دـسریم یلقع  لامک  هب  یگلاس  هنـس 40  رد  ناسنا  ( 2" .) ۀنس
رگا دومرف : ص )  ) ربمایپ شاب .) دوخ  بظاوم   ) نک عمج  ار  تنماد  دوشیم : هتفگ  وا  هب  تشذـگ ، لاس  لهچ  ادـخ  هدـنب  رب  یتقو  : " دومرف

هتزانج رـضحف  نمؤملا  تام  اذا  : " دومرف (ع ) قداص ماما  ( 4 .) دنکیم باجتـسم  ار  نانآ  ياعد  دنوادخ  دـننک  اعد  يرما  هرابرد  رفن  لهچ 
هل ترفغ  مکتداهـش و  تزجا  دق  ّینا  یلاعت : هَّللا  لاق  انم " هب  ملعا  تنا  اریخ و  الا  هنم  ملعن  انا ال  مهّللا  : " اولاقف نینمؤملا  نم  ًالجر  نوبعرا 

ایادخ : " دنیوگیم دنوشیم و  رضاح  وا  هزانج  رب  نینمؤم  زا  رفن  لهچ  دنکیم و  توف  ینمؤم  هک  یماگنه  ( 5" .) نوملعت امم ال  تملع  ام 
ار وا  مدرک و  لوبق  وا  قح  رد  ار  امـش  تداهـش  نم  دیامرفیم : یلاعت  كرابت و  يادـخ  یتسه " رتاناد  وت  میدـیدن و  وا  زا  یبوخ  زج  هب  ام 

یتّما یلع  ظفح  نم  : " دـنادرگیم روشحم  هیقف  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، ظفح  ثیدـح  لهچ  سک  ره  هک  هدـش  دراو  یتاـیاور  رد  مدیـشخب .
هلیل نیثالث  یسوم  اندعاو  و  : " بش لهچ  یسوم  ترـضح  تاقیم  ( 6" .) املاع اهیقف  ۀمایقلا  موی  یلاعت  هَّللا  هثعب  هب  نوعفتنی  انثیدـح  نیعبرا 
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نوـخ زور  لـهچ  ع )  ) نیـسح رب  نامـسآ  و  ( 8 .) درک هیرگ  بـش  لـهچ  لـیباه  رب  مدآ  ( 7" .) ۀـلیل نیعبرا  هبر  تاقیم  متف  رـشعب  اـهانممتاف 
ره ( 10" .) هناـسل یلع  هبلق  نم  ۀـمکحلا  عیباـنی  ترج  ـالا  احابـص  نیعبرا  لـجوزع  هَّللادـبع  صلخأ  اـم  : " دومرف (ص ) ربماـیپ ( 9 .) تسیرگ

.1 اهتشون : یپ  دوشیم . يراج  شناـبز  رب  شبلق  زا  تمکح  ياههمـشچ  دـشاب ، هتـشاد  صـالخا  ادـخ  يارب  زور  هنابـش  هک 40  ياهدـنب 

.4 توریب . عبط  ح 7 ، ص 389 ، ج 7 ، نامه ، . 3 توریب . عبط  ح 25 ، ص 281 ، ج 15 ، راونالاراحب ، . 2 ص 248 . ج 98 ، راونالاراحب ،
هیآ ( 7  ) هروس . 7 ح 8 . ص 156 ، ج 2 ، نامه ، . 6 ح 27 . ص 376 ، ج 78 ، راونالاراحب ، . 5 توریب . عبط  ح 6 ، ص 394 ، ج 90 ، نامه ،

. توریب عبط  ح 10 ، ص 242 ، ج 67 ، راونالاراحب ، . 10 ح 13 . ص 206 ، ج 45 ، نامه ، . 9 ح 49 . ص 44 ، ج 11 ، راونالاراحب ، . 8 . 142

؟ دنک مادقا  یهار  هچ  زا  دناوتیم  رگا  دنک ؟ يراگتساوخ  درم  زا  دناوتیم  نز  ایآ  گنهرف  نید و  رظن  زا 

شسرپ

؟ دنک مادقا  یهار  هچ  زا  دناوتیم  رگا  دنک ؟ يراگتساوخ  درم  زا  دناوتیم  نز  ایآ  گنهرف  نید و  رظن  زا 

خساپ

، دـنک يراگتـساوخ  درم  زا  نز  رگا  ًالومعم  ام  ینونک  گـنهرف  رظن  زا  یلو  دـنک ، يراگتـساوخ  درم  زا  نز  درادـن  لاکـشا  مالـسا  رظن  زا 
ات دنـشاب  هتـشاد  لماک  یگدامآ  یتسیاب  دـنراد  نانز  هک  یـصاخ  هیحور  اب  اما  دوش ، هتفگ  وا  هقالع  هطـساو  قیرط  زا  رگم  دوشیم ، ریقحت 
ره درک ، تواضق  دوشیمن  یلک  تروص  هب  درک ، مادـقا  دـیاب  یهار  هچ  زا  هتبلا  دـندرگن . هتـسکش  لد  نیگمغ و  دندینـش  در  باوج  رگا 
هب یکی  دوخ ، ناتـسود  هلیـسو  هب  یکی  دـناسر ، یمار  لیامت  نیا  هماـن  هلیـسو  هب  یکی  دراد : ناـکما  شیارب  یهار  هچ  زا  دـنیبب  دـیاب  سک 
رد یلامتحا  ياهدمآ  یپ  زا  ات  دنک  باختنا  ار  هار  نیرتهب  دیاب  دوخ . لیماف  ناگیاسمه و  هلیسو  هب  یکی  ناگتسب ، ریاس  ای  رهاوخ و  هلیـسو 

. دوشن ثیدح  فرح و  ثعاب  دشاب و  ناما 

 , تسا یلم  مسر  ای  دراد  یبهذم  هشیر  راهن , ای  ماش  فرص  هب  مدرم  ندرک  توعدایآ  دراد و  یبهذم  ءهشیر  دارفا , گرم  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 
؟  تسیچ مالسارظن 

شسرپ

مسر ای  دراد  یبهذم  هشیر  راهن , ای  ماش  فرص  هب  مدرم  ندرک  توعدایآ  دراد و  یبهذم  ءهشیر  دارفا , گرم  رد  هایـس  سابل  ندیـشوپ  ایآ 
؟  تسیچ مالسارظن  تسا ,  یلم 

خساپ

دراد و یعرـش  ناحجر  تسا ,  ریاعـش  میظعت  قیداصم  زا  هک  نیا  لیلد  هب  همئا :  رگید  و  نیـسح :  ماما  يرادازع  رد  هایـس  ساـبل  ندیـشوپ 
رد یهلا  يایلوا  زا  یخرب  هک  ( 1  ) هدش دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  هوالع  هب  دندیشوپ  یم  هایس  سابل  اروشاع , زور  رد  ناگرزب  زا  يرایـسب 
رد یلو  تسا ,  هورکم  زامن  لاح  رد  نانز  يارب  یتح  هایـس ,  سابل  زا  هدافتـسا  هتبلا  دـندرک ; یم  هدافتـسا  هایـس  سابل  زا  ناشنازیزع  يازع 

تسا هدش  شرافس  ماعطا ,  لصا  هب  مالسا  رد  هک  هدوب  ماعطا  راهان , ای  ماش  فرص  هب  مدرم  ندرک  توعد  ( 2  .) تسا هدش  انثتسا  يرادازع 
رظن زا  نکیل  تسا ,  رثؤم  نانآ  شزرمآ  ترفغم و  رد  ناـسحا  نیا  دـنا و  هتفراـیند  زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  تاّربم  تاریخ و  نینچ  مه  , 
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ام نایم  رد  هچ  نآ  نیاربانب ,  دنیامنن ; مهارفار  نانآ  تمحازم  بابـسا  دنربب و  اذغ  تّیم  ناگنامزاب  يارب  زور  هس  ات  تسا  بحتـسم   , یهقف
ثعاـبرگا مسر ,  نیا  هچرگ  تسا ,  یلم  مسر  یعون  دراد , جاور  دارفا , گرم  ازع و  ماـیا  رداذـغ  هب  اـه  ناـمهم  توـعد  رب  ینبم  ناـیناریا 

ار وفع  تمحر و  شزرمآ ,  تابجوم  هک  تسا  یبوخ  مسر  دریگ , تروص  نانآ  لماک  تیاضر  اب  دوشن و  هدرم  ناگدنامزاب  رازآ  تیذا و 
 , يدزی ییابطابط  مظاـک  دـمحم  یقروا 2.ر.ك :  پـ  . ) ناشوپهایـس باـتک  یلع ,  هرذـنم  نسحلاوبا  یقروا 1.ر.ك :  پـ . ) دزاـس یم  مهارف 

ج 1 لئاسملا ,  عماج  ینارکنل ,  لضاف  دمحم  تیآ ا ... ر.ك :  تاعوبطملل ; )  یملعلا  ۀسـسؤم  تاروشنم  ج 1 ص 572( یقثولا ,  ةورعلا 
لاؤس 2170 ص 621 

مارآ و اه  یناحور  هکیلاح  رد  دننز , یم  هنیـس  هدروآ ,  رد  نت  زا  سابل  ناناوجزا ,  يا  هدع  هک  دوش  یم  هدهاشم  تیب :  لها  يرادازع  مسارم  رد 
؟ دراد يرتشیب  باوث  تسا و  رترب  ود  نیا  زا  کی  مادک  دننز . یم  هنیس  ادصو  رس  نودب 

شسرپ

اه یناحور  هکیلاح  رد  دننز , یم  هنیـس  هدروآ ,  رد  نت  زا  سابل  ناناوجزا ,  يا  هدع  هک  دوش  یم  هدـهاشم  تیب :  لها  يرادازع  مسارم  رد 
؟ دراد يرتشیب  باوث  تسا و  رترب  ود  نیا  زا  کی  مادک  دننز . یم  هنیس  ادصو  رس  نودب  مارآ و 

خساپ

برق ماقم  هب  ناسنا  برقت  بجوم  ینعی  تسا ;  تابرق  لضفا  زا  بولطمرایسب و  تراهط :  تمـصع و  تیب  لها  بیاصم  مایا  رد  يرادازع 
اب هارمه  دـیاب  ینز  هنیـسو  يرادازع  هتبلا  تـسا ;  رتـهب  دـشاب , يرت  شیب  رادـگ  زوـس و  رگ  ناـیب  يرادازع  هـچ  ره  ( 1 .) ددرگ یم  یبوـبر 

لها یناگدنز  اب  ییانـشآ  نید و  ناملاع  داشرا  ظعو , سلجم  ربنم , زا  هدافتـسا  کش  نودب  دـشاب . تیب :  لها  رت  شیب  تخانـش  تفرعم و 
رد مّرکم  تیناحور  دیلقت و  مظعم  عجارم  املع ,  , خـیرات لوط  رد  تسا .  بوخ  رایـسب  مرتحم ,  ناظعاو  قیرط  زا  تراهط  تمـصع و  تیب 

دـندومن و یم  مهارف  تیب :  لـها  يارب  ار  ینز  ریجنز  ینز و  هنیـس  ازع و  سلاـجم  ءهـنیمز  دوـخو  دـندرک  یم  تکرـش  يرادازع  سلاـجم 
مادقا راقو , تناتم و  اب  ادص و  رـس و  نودب  نید ,  ناملاع  هکدنک  یم  اضتقا  یفرع  تانوئـش  یهاگ  نکیل  دـندرک , یم  قیوشت  ار  نارادازع 

 . ینز هنیس  يادازع و  ءهرابرد  تائاتفتسا ,  ینیمخ ,  ماما  یقروا 1.ر.ك :  پـ . ) دنیامن يرادازع  ینز و  هنیس  هب 

؟ دراد دوجو  ینز  ریجنز  ای  ینز  هنیس  نوچمه  همئا ,  يارب  يرادازع  صاخ  ءهوحن  رب  یلیلد  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ینز  ریجنز  ای  ینز  هنیس  نوچمه  همئا ,  يارب  يرادازع  صاخ  ءهوحن  رب  یلیلد  هچ 

خساپ

سلاجم و ییاپرب  هیرگ و  تروص  هب  يرادازع  اریز  تسا ;  نید  ياـیلوا  هجوتدروم  7 ادهـشلادیس يارب  هژیو  هب  همئا :  يارب  يرادازع  لصا 
ماما يارب  اه  هناخ  رد  ازع  ییاـپرب  ءهنیمز  رد  7 رقاب ماما  تسا .  نانآ  تیمولظم  نییبت  همئا و  طـخ  ياـیحا  یناوخ ,  هحون  ندـنایرگو و  رکذ 

ءهزرابم کـی  تسا ;  جوم  کـی  تسا ;  تکرح  کـی  یلع 7 نب  نیـسح  يرادازع  دـیوگ : یم  يرهطم  داتـسا  ( 1 : .) دیامرف یم  نیسح 7
ینز و هنیـس  ياه  تأیه  يرادازع و  ياه  هتـسد  یگناـخ و  ياـه  هضور  دـننام  فلتخم  ياـه  هویـش  هب  يرادازع  نیا  ( 2  .) تسا یعامتجا 
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حور اب  نوچ  اه  هویش  هنوگ  نیا  تسا .  هتفای  یمدرم  ءهبنج  هدوب و  حرطم  زابرید  زا  دریگ و  یم  ماجنا  یکشم  سابل  ندیشوپ  ینز و  ریجنز 
دزن موسرمء  هویـش  دیآ  یم  رب  تایاور  زا  ددرگ . یم  تیب :  لها  ناگتفیـش  لکـشت  بذج و  لماع  تسا ,  هتخیمآ  هعیـش  ءهفطاع  ناج و  و 
رعش میارب  : دومرف ترضح  مدیـسر .  قداص 7 ماما  تمدـخ  يزور  دـیوگ : یم  نوراـهوبا  تسا .  هدوب  همئا :  ماـمتها  دروم  رت  شیب  مدرم , 
دزن هک  هنوگ  نامه  دینک و  یم  یناوخ  رعـش  ناتدوخ  يارب  هک  هنوگ  نامه  هکلب  روط , نیا  هن  دومرف : ترـضح  مدـناوخ .  زین  نم  ناوخب . 

ظفحرب هراومه  هر  ینیمخ  ماما  تسا .  تیب  لها  طـخ  موادـت  نماـض  تنـس ,  نیا  ظـفح  ( 3  .) یناوخ یم  هیثرم  ادهـشلادیس  ترـضح  ربق 
يا هناگادج  لیلد  دـنک و  یم  تیافک  ینز  ریجنز  ینز و  هنیـس  دروم  رد  يرادازع ,  لصا  لیلد  نیاربانب  درک ; یم  دـیکأت  یتنـس  يرادازع 

یثدحم داوج  یقروا 1. پـ . ) ددرگ ظوفحم  نآ  تسادق  ات  دشاب , رود  هب  اوران  لامعا  هتفارخ و  هنوگ  ره  زا  يرادازع  دیاب  هتبلا  درادـن . مزال 
ج 44 راونالاراحب , یقروا 3. پـ  ) ص 89 ریخا , هلاس  دص  یمالـسا  ياه  تضهن  يرهطم ,  داتـسا  یقروا 2. پـ  ) ص 312 اروشاع , گـنهرف  , 

ص 287

؟ دراد لاکشا  ندز  پیت  ایآ  دیهد ؟ یمن  باوج  ار  ناناوج  یصخش  ياه  لاؤس  ارچ 

شسرپ

؟ دراد لاکشا  ندز  پیت  ایآ  دیهد ؟ یمن  باوج  ار  ناناوج  یصخش  ياه  لاؤس  ارچ 

خساپ

 , ناناوج ریغ  ناناوج و  زا  یبهذم ,  ریغو  یبهذم  یصخش ,  ریغ  یصخش و  زا  معا  ياه ـ  لاؤس  مامت  تالاؤس  هب  خساپ  دحاو  هناتخبـشوخ 
راد زار  مه  ام  دیـسرپب و  نفلت ـ  ای  هبتاکم  اب  ار ـ  یلاؤس  هنوگره  لماک  نانیمطا  اب  دـیناوت  یم  امـش  دـهد . یم  خـساپ  ار  نادرم ـ  نانز و  زا 

یکبـس بجوم  دـشابن و  نجهتـسم  رگا  تسا ,  دوخ  يارب  یـصاخ  ءهفایق  لکـش و  باـختنا  زا  تراـبع  هک  ندز  پیت  میتسهامـش .  رارـسا 
زا ودنشاب  رادروخرب  لوقعم  ابیز و  هتسارآ و  يرهاظ  زا  ناملسم  ناناوج  تسا  بوخ  یلو  درادن , یلاکشا  دوشن , ییامن  تشگنا  یتشزو و 

. دننکن ادج  ار  دوخ  یمالسا  رهاوظ 

؟ دراد لاکشا  نلکدا  رطع و  ندز  ایآ  دنک ؟ هاتوک  یلدم  هچ  هب  هنوگچ و  ار  شیاهوم  ناوجون  کی 

شسرپ

؟ دراد لاکشا  نلکدا  رطع و  ندز  ایآ  دنک ؟ هاتوک  یلدم  هچ  هب  هنوگچ و  ار  شیاهوم  ناوجون  کی 

خساپ

. دنک شیارآ  ار  دوخ  ياه  فلز  وم و  , دوشن امن  تشگنا  هعماج  رد  دشابن و  تشز  نجهتسم و  هک  یلکش  ره  عون و  ره  هب  دناوت  یم  ناسنا 
ًاصوصخم نلکدا  رطع و  ندز  تسا .  یمالـسا  ياهروتـسدو  اه  شرافـس  زا  تروص ,  رـس و  سابل و  عضو  ندوب  مظنم  تفاظن و  يزیمت و 

رطع و دیرخ  فرـص  ار  دوخ  لوپ  زا  يرادقم  مالـسا 6 ربمایپ  تسا .  بوخ  بسانم و  رایـسب  يدّمحم  لگ  رطع  دـننام  وب  شوخ  ياهرطع 
 ( نّیزم تروص  رـس و  زیمت و  تسا :  هدـمآ  نآرق  رد  تسا .  هدـش  لـقن  هدیدنـسپ  شور  نیا  زین  احلـصو  اـملع  زا  درک و  یم  شوخ  يوـب 

رس و تیعـضو  دیورب . دجاسم  هب  سابل  ییابیز و  عون  ره  اب  زین  ناناوجون  امـش  تسین ;  ناریپ  صوصخم  نتفر ,  دجـسم  < دینک . هدافتـسا 
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تسود ار  ییابیز  تسا و  ابیز  دنوادخ  لامجلا ;  بحی  لیمج و  هّللا   ّ نا تسا ,  ناربمایپ  ءهویـش  یگتـسارآ  اریز  تسا ;  رهاوظ  زا  تروص 
رادروخرب یـصاخ  ییابیز  زا  زامن , تدابع و  ادخ و  قشع  هب  ندیـسر  تقادـص و  لد و  یکاپ  ناناوجون ,  ًاصوصخم  ناسنا  ره  يارب  دراد .

ماـما دـینک . میظنت  زاـمن  ادـخ و  هب  قـشع  ساـسا  رب  يوـنعم و  یحور و  تیعـضو  ساـسا  رب  ار  ساـبل  تروـص و  رـس و  تیعـضو  تـسا . 
اب 7 اضر ماما  ( 4 .) درک یم  وبشوخ  ار  دوخ  ربنع  کشم و  اب  مالسا 6 ربمایپ  ( 3 : .) دومرف 6 ربمایپ ( 2 : .) دومرف قداص 7 ماما  ( 1 : .) دومرف 7 اضر
هک یماگنه  تسا :  هدـش  لقن  قداص 7 ماما  زا  ( 5 .) درک یم  وبـشوخ  ار  دوخ  کشم  بالگ و  اب  درک و  یم  وبـشوخ  ار  هناـخ  يدـنه  دوع 

ْنیَـشلا و نم  کبذوعا  نیدـلاو و  ۀـنیزلا  کـلأس  ّینا  مهّللا  وگب : ینک ,  لامعتـسادوخ  تروص  رـس و  ندـب و  يارب  مرک  نغور و  یتساوخ 
تروص و رس و  ياهوم  دروم  رد  ( 6 < .) مرب یم  هانپ  وت  هب  یقالخا  دب  یتشز و  زا  مشاب و  رادنیدو  ابیز  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  نآنـشلا ; 
(7 .) دوش یمن  اهوم  تفاثک  هب  طوبرم  يرامیب  راچد  دـنک , هناشار  شیاهوم  سک  ره  دومرف : 6 ربمایپ تسا :  هدـمآ  تایاور  رد  ندز ,  هناش 

نایاپ رد  ( 9 : .) دومرف 6 ربمایپ زین  ( 8 .) دـنک یم  عـفد  ندـب  زا  ار  يدرز  مغلب و  دـنک و  یم  داـیز  ار  شوـه )  هظفاـح و   ) نـهذ ندز ,  هناـش 
نآ رب  هتـشاد  يرتشیب  هجوت  يزیمتو  شیارآ  تشادهب  تفاظن ,  هب  بهاذم  نایدا و  مامت  زا  مالـسا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 

یقروا پـ  ) ص 142 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) ص 141 نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ج 76 ص 140 راونالاراحب , یقروا 1. پـ  . ) تسا هدرک  دیکأت  رایـسب 
ص نامه ,  یقروا 9. پـ  . ) نامه یقروا 8. پـ  ) ص 117 نامه ,  یقروا 7. پـ  ) ص 145 ناـمه ,  یقروا 6. پـ  . ) ناـمه یقروا 5. پـ  . ) ناـمه .4

116

؟ دننارذگب ار  دوخ  تغارف  تاقوا  دیاب  هنوگچ  دنوش  یمن  لوبق  روکنک  رد  هک  ییاه  ناوج 

شسرپ

؟ دننارذگب ار  دوخ  تغارف  تاقوا  دیاب  هنوگچ  دنوش  یمن  لوبق  روکنک  رد  هک  ییاه  ناوج 

خساپ

يزپ شآ  هب  ار  یتمسق  دنک , میسقت  ار  دوخ  زور  هنابش  تاقوا  دیاب  تغارف  تاقوا  ندرکرپ  يارب  تسا .  هدشن  لوبق  روکنک  رد  هک  یناوج 
يزودـلگ یفاب و  بالق  یفاباوماک ,  یفاب ,  یلاق  یطایخ ,  لثم  ییاهراک  هب  ار  یتاعاس  دـنهد . صاصتخا  ردام  هب  کمک  هناخ و  تفاظن  , 

زا يا  هراپ  دهدب . صاصتخا  اعد  ندناوخ  و  نآرق .  توالت  زامن و  ندناوخ  رد  ار  دوخ  تقو  تعاس  کی  يزور  ره  لقادح  دزادرپب . وو ...
رد دـهاوخ  یم  رگا  دـنک . هعلاطم  تعاس  دـنچ  يزور  ره  دـنارذگب . وو ... نویزیولت  ياه  همانرب  هب  ندرک  هاگن  تحارتسا و  اب  ار  تاـعاس 

کی لصف  دنچ  ای  کی و  یتعاس  کی  ای  تعاس و  مین  ره  دنک و  يدنب  میـسقت  ار  یـسرد  ياه  باتک  دنک  تکرـش  روکنکرد  هدنیآ  لاس 
صوصخ هب  یمالسا  ماکحا  اب  ییانشآ  لئاسملا و  حیضوت  لثم  ییاه  باتک  دنک  تکرـشروکنک  رد  دهاوخ  یمن  رگا  و  دناوخب . ار  باتک 

ترضح دوب . دهاوخ  دیفم  رایسب  شا  هدنیآ  يارب  هک  دنک  هعلاطمار  يراد و ... رهوش  كدوک ,  یـسانش  ناور  ياه  باتک  ناوناب و  ماکحا 
هرامش 390 راصق , تاملک  هغالبلا ,  جهن  یقروا 1. پـ ( ) 1 : ) دومرف یلع 7

نیا ایآ  دشاب ! هرفس  رـس  دیابن  يدرم  چیه  دوشزاب و  کیرات  ّلحم  رد  هرفـس  نیا  دیاب  دنیوگ  یم  هک  تسا  موسرم  3 ارهز ترضح  مان  هب  يا  هرفس 
؟  تسا تسرد 

شسرپ
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! دشاب هرفس  رـس  دیابن  يدرم  چیه  دوشزاب و  کیرات  ّلحم  رد  هرفـس  نیا  دیاب  دنیوگ  یم  هک  تسا  موسرم  3 ارهز ترضح  مان  هب  يا  هرفس 
؟  تسا تسرد  نیا  ایآ 

خساپ

 , تسا یبوخ  رایـسب  راک  نداد ,  ماعطو  نتخادنا  هرفـس  ندرک و  تاریخ  هتبلا  میدرکن .  هدهاشم  ییاج  رد  يداقتعا ,  نینچ  يارب  یکردم 
 . میتفاین یکردم  دیا , هدرک  حرطم  هک  شور  لکش و  نیا  اب  اما 

؟  تسا عوضوم  یتسرد  ءهناشن  هسطع  ایآ 

شسرپ

؟  تسا عوضوم  یتسرد  ءهناشن  هسطع  ایآ 

خساپ

گرم زا  ناما  هسطع ,  هک  هدـش  تیاور  قداـص 7 ماـما  زا  تسا .  هفارخ  هب  هیبـش  هکلب  تسین ,  تسرد  بلاـطم  هنوگ  نیا  مالـسا ,  رظن  زا 
دیوگب زین  لباقم  فرط  مییوگب و  وا  هب  دـنز  یم  هسطع  یـصخش  هک  یماگنه  تسا  بحتـسم  اذـل  تسا ,  جازم  یتمالـس  تمـالع  تسا و 

اناد هاگآ و  ناملـسمدیاب  هک  تسا  هفارخ  هناسفا و  یگمه  هسطع ,  ود  هسطع و  کی  نیب  ندراذـگ  قرف  ای  ندرک و  ثکم  ربص و  اـما  ( 1 ,)
یماگنه دهد  یم  روتسد  هک  اج  نآ  اتدرادن  شزاس  بلاطم  هنوگ  نیا  اب  مالسا  حور  ًاساسا  دنک و  مزج  ار  مزع  دزیهرپب و  اه  هناسفا  نیا  زا 

هناشن ار  ندز  دب  لاف  دیورب و  فده  لابند  هب  هدرک  لکوت  دنوادخ  رب  دـینکن و  انتعا  دز  دـب  لاف  یـسک  رگا  دـیدش , مّمـصم  يراک  رب  هک 
. دـیبایرد ّقح  هاگـشیپ  زا  ار  یبوخ  ریخ و  نآ  اـت  دـینزب  لأـفت  یکین  ریخ و  هب  هراوـمه  (2 : ) دـنا هدوـمرف  هراوـمه  تسا و  هداد  رارق  كرش 
ج 2 راحبلا , ۀنیفس  یقروا 1. پـ . ) دـنک داجیا  یللخ  ناسنا  میمـصت  مزع و  رد  دـیابن  هسطع  ای  مشچ و  شرپ  دـغج و  گـنهآ  غاز ,  يادـص 

 . تَمَس ءهدام  نامه ,  یقروا 2. پـ  . ) سطع ءهدام 

يدارم مجلم  نبا  هب  يدارم )   ) مان هب  یلیماف  ایو  دوش  یم  طوبرم  حلاص  دّیس و  دارفا  هب  تسا ,  ینیـسح )   ) ای يدمحم )   ) مان هب  هک  ییاه  یلیماف 
مان هب  هک  يدارفا  زا  یضعب  ای  دنتسه و  يدب  ياه  مدآ  دنتسه , ینیسح  ای  يدمحم  مان  هب  هک  دارفا  زا  یـضعب  دوش  یم  هدهاشم  دوش , یم  طوبرم 

دارم )

شسرپ

مجلم نبا  هب  يدارم )   ) مان هب  یلیماف  ایو  دوش  یم  طوبرم  حلاص  دّیـس و  دارفا  هب  تسا ,  ینیـسح )   ) ای يدـمحم )   ) مان هب  هک  ییاه  یلیماف 
زا یـضعب  ای  دنتـسه و  يدب  ياه  مدآ  دنتـسه , ینیـسح  ای  يدمحم  مان  هب  هک  دارفا  زا  یـضعب  دوش  یم  هدـهاشم  دوش , یم  طوبرم  يدارم 

؟ دنتسه یبوخ  ياه  مدآ  دنتسه  يدارم )   ) مان هب  هک  يدارفا 

خساپ

ای نسح  ار  شدـنزرف  مان  هک  يردـپ   , تسا يرابتعا  زین  دارفا  ياه  مسا  هک  نانچ  دنتـسه , يرابتعا  نیواـنع  دـنراد , دارفا  هک  ییاـه  لـیماف 
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ینعی دوش ; یمن  اه  مان  نیا  ندوب  یعقاو  رب  یلیلد  چیه  , دراذگ یم  مان  تقیقح )   ) ار شا  هزاغم  مسا  هک  يراد  هزاغم  ای  دراذگ  یم  نیسح 
یمن دـب  تقو  چـیه  نیـسح  نسح و  نیا  ای  دـهد  یمن  ماجنا  تقیقح  فالخراک  چـیه  هزاغم  نیا  هک  مینک  فشک  اه  مان  نیا  زا  ناوت  یمن 

یمظاک ای  لضفلاوبا  ای  ینیسح  ای  ینسح  ای  يدمحم  یسک  یلیماف  رگا  نیاربانب ,  دنتسه ; نینچ  نیا  اه  یلیماف  اه و  مسا  زا  يرایـسب  دوش .
يدارم یسک  مان  لیماف و  رگا  سکعلاب ,  تسا و  نانآ  لسن  زا  ای  تسا و  یحلاص  مدآ  ای  تسا و  دّیس  وا  هک  دوش  یمن  لیلد  دشاب , هریغ  ای 

لبق لاس  دص  دودحار  اه  لیماف  عون  نیا   . تسا يدارم  مجلم  نبا  لسن  زا  ای  تسا و  يدـب  مدآ  هک  دوش  یمن  لیلد  دـشاب , هریغ  ای  يرکبای 
یمن ار  نانآ  ياه  مان  ام  هک  دنا  هدوب  بوخدارفا  زا  يرایـسب  درادن . همئا :  نامز  رد  لبق  لاس  رازه  هب  یطبر  چیه  دنا و  هدراذگ  دارفا  يور 

دمحم بلاط ,  یبا  نب  یلع  نبرمع  نامثع ,  نب  نابا  نانس ,  نبدمحم  رمع , نب  لضفم  بهو ,  نب  ۀیواعم  راّمع , نب  ۀیواعم  ًالثم  میدنـسپ , 
يدب ای  یبوخ  رب  لیلد  یلیماف ,  مسا و  سپ  دـنا , هدوب  ثیدـح  نایوار  زا  هدوب و  یبوخدارفا  ًابلاغ  نارگید  یـسیع و  نب  نامثع  ناورم ,  نب 
رگید کی  دـیابن  مدرم  تسا و  هدـش  یهن  تشز  باقلا  زا  میرک  نآرق  رد  تسا .  نامثع  یلع 7 ترـضح  نادنزرفزا  یکی  دوش . یمن  دارفا 

. دننک رورغ  تمظع و  ساسحا  اه  نآ  هک  دیراذگب  اه  هچب  يور  بوخ  مان  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  رد  باطخ و  تشز  بقل  اب  ار 

. دیا هدادن  رکذت  لاح  هب  ات  امش  هنافسأتم  ؟ دننک هاگن  نارسپ  نادرم و  هب  دنیایب و  اه  هاگشزرو  هب  نارتخد  نانز و  دنهد  یم  هزاجا  ارچ 

شسرپ

. دیا هدادن  رکذت  لاح  هب  ات  امش  هنافسأتم  ؟ دننک هاگن  نارسپ  نادرم و  هب  دنیایب و  اه  هاگشزرو  هب  نارتخد  نانز و  دنهد  یم  هزاجا  ارچ 

خساپ

هاگشزرو زا  یکی  رد  راب  کی  طقف  يا  هلئسم  نینچ  تسا و  هتـشادن  نز  رگاشامت  هنادرم ,  ياه  هاگـشزرو  میراد ,  عالطا  ام  هک  اج  نآ  ات 
, رـضاح لاـح  رد  رگید و  ياـه  هاگـشزرو  رد  رگا  دـش . ور  هـب  ور  دـیدش  تاـضارتعا  اـب  هـک  داـتفا  قاـفتا  هتـشذگ  لاـس  رد  نارهت  ياـه 

 . میهد رکذتات  دیسیونب  ام  يارب  دننک , تکرش  دنتسه  زاجم  نز  نارگاشامت 

؟ البرک ضرأ  ّلک  راوشاع و  موی  ّلک  دنیوگ : یم  ارچ 

شسرپ

؟ البرک ضرأ  ّلک  راوشاع و  موی  ّلک  دنیوگ : یم  ارچ 

خساپ

اه نامز  ءهمه  رد  لطاب  قح و  يریگرد  موادت  یگتسویپ و  ءهدنهد  ناشن  راعش , هلمج و  نیا  تسا ;  البرک  نیمزرس  ره  اروشاع و  زور  ره 
دـنراد و رارق  مه  يور  رد  ور  لطاب  قح و  هشیمه  تسا .  هریجنز  نیا  ياه  هقلح  نیرتزراب  زا  یکی  ـالبرک  اروشاـع و  تسا .  اـه  ناـکم  و 
 . تسا ینید  یب  لطاب ,  قح و  رانک  زا  نتشذگ  انتعا  یب  دنراد و  هدهع  ربار  لطاب  اب  راکیپ  قح و  زا  يرادساپ  ءهفیظو  هدازآ ,  ياه  ناسنا 

رویرهـش مهدفه  تبـسانم  هب  یمایپ  رد  و  یلیمحت :  گنج  ماّیا  رد  هلمج  زا  دنداد , هجوت  مهمء  هتکن  نیا  هب  اهراب  هّرـس  سّدق  ینیمخ  ماما 
متـساب و يریگرد  نیرت  ینالوط  دادـتما , رظن  زا  یلو  زور ) مین   ) دوب يریگرد  نیرت  هاتوک  نامز ,  رظن  زا  هچ  رگ  اروشاـع , دربن  دومرف . . :
, دیـسر یم  تداهـش  میظع  زوف  هب  نادیهـش ,  ماما  يرای  رد  دوب و  البرک  رد  شاک  دنک  وزرآ  يدنموزرآ  ره  هک  نامز  ره  ات  تسا و  لطاب 
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 ; تسا دمحم  یسیع و  یسوم و  حون و  میهاربا و  مدآ و  ثراو  نیـسح 7 هک  هنوگ  نآ  تسا .  ریاد  اروشاع  يریگرد  مرگ و  البرک  ءههبج 
یـسایس دُعب  رد  عّیـشت  رهوج  نیا  دـنهن و  یمن  نیمز  ربار  البرک  مچرپ  دـنا و  تداهـش  داهج و  خرـس  طخ  ثراو  زین  وا  ییاروشاع  ناوریپ 

 . صیخلت اب  ص 371  اروشاع , گنهرف  یثّدحم ,  داوج  یقروا 1. پـ ( ) 1  .) تسا

یم اروشاع  اعوسات و  زور  ود  نیا  هب  یبرع  نابز  رد  نوچ  ای  دراد  یصاخ  هفسلف  ایآ  دوش ؟ یم  هتفگ  اروشاع  اعوسات و  مّرحم  مهد  مهن و  زور  هب  ارچ 
؟  میناوخ یم  مسا  نامه  هب  مه  ام  دنیوگ ,

شسرپ

اعوسات و زور  ود  نیا  هب  یبرع  نابز  رد  نوچ  ای  دراد  یـصاخ  هفـسلف  ایآ  دوش ؟ یم  هتفگ  اروشاع  اعوسات و  مّرحم  مهد  مهن و  زور  هب  ارچ 
؟  میناوخ یم  مسا  نامه  هب  مه  ام  دنیوگ , یم  اروشاع 

خساپ

نوچ یلو  دوش , یم  هتفگ  اروشاعای  رـشاع  مهد ,  زور  هب  و  اعوسات , ای  حـسات  هام  ره  ِمهن  زور  هب  یبرع  نابز  رد  میناد  یم  هک  روط  ناـمه 
 , مّرحم مهد  مهن و  زور  هب  اهنت  لاس  نآ  زا  دعب  دمآ , شیپ  البرک  زوس  ناج  گرزب و  ءهثداح  ق  لاس 61ه . مّرحم  هام  مهد  مهن و  زور  رد 
مان نیا  يارب  یصاخ  ءهفسلف  تّلع و  تایاور ,  یضعب  زا  ناوتب  دیاش  دنچره , درادن ; یصاخ  ءهفسلف  و  دوش , یم  قالطا  اروشاع  اعوسات و 

وا فیعـضت  رد  هتــشاذگ و  بـیرغ  ار  وا  هـک  داـب  یــسک  يادـف  هـب  مردـپ  دوـمرف : قداـص 7 ماـما  لاـثم ,  ناوـنع  هـب  درک . ادـیپ  يراذـگ 
ترـضح تما  ارچ  ایادـخ ! راب  تشاد :  هضرع  دوخ  تاـجانم  رد  نارمع 7 نب  یـسوم  ترـضح  میناوخ :  یم  یتـیاور  رد  ( 1< .) دندیشوک

ینب هب  ات  تسا  مادک  زیچ  هد  نآ  درک : ضرع  یـسوم  ترـضح  زیچ . هد  رطاخ  هب  دمآ : باطخ  يداد ؟  يرترب  اه  تما  رگید  رب  ار  دّـمحم 
یـسوم ترـضح  اروشاع . ملع و  نآرق و  تعامجو و  هعمج  داهج و  جح و  هزور و  تاکز و  زامن و  دومرف : دـننک ؟ لمع  میوگب  لیئارـسا 
ندـناوخ هیثرم  هحون و  نتفرگ و  دوخ  هب  هیرگ  تلاح  ای  نتـسیرگ  زا  تسا  ترابع  اروشاع  دیـسر : باطخ  تسیچ ؟  اروشاع  درک : ضرع 

لها هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  هلاـن  هیرگ و  وا  تیمولظم  نیـسح و  رب  مناگدـنب  زا  يا  هدـنب  چـیه  یـسوم !  يا   6 ادخ لوسر  طبـس  يازع  رد 
 , نیرحبلا عمجم  یحیرطلا ,  نیدلا  رخف  خیـشلا  یقروا 2. پـ  . ) حست هدام  راحبلاۀنیفـس , یمق ,  ثّدحم  یقروا 1. پـ ( ) 2 .) دوب دهاوخ  تشهب 

. رشع ءهدام   4 ج 3 ـ

؟  تسیچ رسپ  درم و  نیب  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ رسپ  درم و  نیب  قرف 

خساپ

هدرکن جاودزا  زونه  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  رـسپ  تسا و  هتفرگ  نز  و  درک , جاودزا  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  درم  فرع ,  حالطـصا  رد 
یم هدام )  ناسنا  لباقم   ) رن ناسنا  هب  ار  درم  همان ,  تغل  رد  درادن . وا  اب  یقرف  تسا و  درم  دشاب , هدیسر  غولب  ّنس  هب  رـسپ  رگا  یلو  تسا , 

ج 4 ص 4893 ادخهد , همان  تغل  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دنیوگ
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. دنـشاب تاداس  زا  رگا  دننک و  یم  تکرح  هیقف  تیالو  روحم  رب  ناشدوخرـصع  رد  هک  تفر  يدارفا  رادید  هب  دـیاب  ریدـغ  دـیع  زور  نم  رظن  هب 
و تسیچ ؟  دنور  یم  ناشرادید  هب  نانآ  هیور  تاداس و  ياه  یگژیو  زا  رظن  فرـص  هک  هعماج  رد  دوجوم  مسر  صوصخ  رد  امـش  رظن  لاح  ; دنرتهب

دیدنسپ یمن  ار  نآ  رگا 

شسرپ

تاداس زا  رگا  دـننک و  یم  تکرح  هیقف  تیـالو  روحم  رب  ناشدوخرـصع  رد  هک  تفر  يدارفا  رادـید  هب  دـیاب  ریدـغ  دـیع  زور  نم  رظن  هب 
یم ناشرادید  هب  نانآ  هیور  تاداس و  ياه  یگژیو  زا  رظن  فرص  هک  هعماج  رد  دوجوم  مسر  صوصخ  رد  امش  رظن  لاح  ; دنرتهب دنـشاب .

؟ دینک یم  داهنشیپ  نآ  عفر  يارب  ار  ییاه  هار  هچ  دیدنسپ  یمن  ار  نآ  رگا  و  تسیچ ؟  دنور 

خساپ

اج هب  یلاع و  رایسب  تسا ,  هدش  رظن  دروم  هجیتن  هب  یهتنم  دیا و  هتشون  هک  یتامدقم  امـش . يارب  تیقفوم  يوزرآ  اب  ینایک !  یبتجم  ردارب 
تماما تیوقت  تهج  رد  شنادناخ  هّیرذ و  تیب :  لها  هب  عجار  6 ربمایپ ياه  هیصوت  تاشرافس و  همه  میدنسپ .  یم  ار  امـش  رظنام  تسا و 

دـشاب يریـسم  رد  دیاب  یگمه   , تسا هدش  تیب :  لها  هب  مارتحا  هنیمز  رد  همئا 7 ای  ربمایپ  نابز  زا  هک  ییاـه  قیوشت  تسا و  هدوب  تیـالو  و 
لباق زگره  دوب , هاش  اضر  دـمحم  فرط  زا  بوصنم  نارهت و  هعمج  ماما  توغاط  نامز  رد  هک  يدیـس  هنرگ  دـنک و  تیوقت  ار  تیـالو  هک 

هب باطخ  هّللا 6 لوسرو  دومرف . : 7 اـضر ماما  هک  تسا  تیاور  رد  دش و  دهاوخ  روشحم  اضر  دمحم  اب  ترخآ  رد  تسین و  هدوبن و  مارتحا 
زور نآ  رد  اه  نآ  نایم  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  زا  کی  چیه  دوش , هدـیمد  تسا :  هدومرف  دـنوادخ  تسا . :  هدورف  بلطملادـبع  نادـنزرف 

 , تسا نیگنس  ناشلامعا  هنزو  هک  یناسک  تسین )  هتخاس  یـسکزا  يراک  نوچ  . ) دننک یمن  کمک  ياضاقت  رگید  کیزا  دوب و  دهاوخن 
هنادواج منهج  رد  هداد ,  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  هیامرس  هک  دنتسه  یناسک  دشاب , کبـس  ناشلامعا  ءهنزو  هک  نانآ  دنناراگتـسر و  نامه 

ندوب هعیـش  هدش  هداد  تیمها  نآ  هب  تایاور  رد  هچ  نآ  ثیدح 11  ج 7 ص 241  راونالاراحب , یسلجم ,  یقروا 1. >پـ .)( ) دنام دنهاوخ 
6و ربمایپ كاپ  نامدود  روآدایاریز  دریگ ; رارق  مارتحا  دروم  رت  شیب  دیاب  دشاب , وریپ  هک  يدیس  هتبلا  ندوب ;  دیـس  هن  تسا ,  ندوب  وریپ  و 

تـسا هدرک  لزاـن  ناـشیا  نأـش  رد  ار  ریهطت )( ءهیآ  دـنوادخ  دنتـسه و  ـالعا  لَـثَم  تراـهطو  یکاـپ  رد  هک  یناـمدود  تسا ;  تیب :  لـها 
. دوش هذخاؤم  دیاب  یلومعم  ناسنا  کی  زا  شیب  هکلب  تسین ,  مارتحا  دروم  اهنت  هن  راک , هنگ  دیـس  یلو  ءهیآ 33   33  ) بازحا یقروا 2. پـ ,)

,)( دوش یم  تیب  لها  نادـناخ  زا  یکی  مالـسا ,  زا  شیعقاو  يوریپ  رطاخ  هب  ناملـسم ,  ریغ  نامز  زا  يا  ههرب  رد  دیـس و  ریغ  ناملـس  یتقو 
مارتحا یناسک  هچ  هب  دـیاب  نایعیـش  تسا و  هنوگچ  مالـسا  رد  اـهرایعم  هک  دـش  هجوتم  دـیاب  ص 170 . ج 17  راونالاراحب , ..) یقروا 3 (پـ

ماقم رد  تسا و  فلاخم  هیقف  تیالو  ماظن  اب  هک  يدیـس  ولو  ندوبدیـس ـ  فرـص  دنورب و  یناسک  هچ  ندید  هب  ریدغ  دیع  زور  دنراذگب و 
هتفـشآ عاضوا  رطاخ  هب  تاغیلبت و  رطاخ  هبرگا  هک  دنورب  يدیـس  رادید  هب  دیاب  هکلب  دشاب , اهرادید  رایعم  دیابن  تسا .  ینمـشدو  تیدض 
هدرکن بصن  دوخ  هناخ  رد  رب  ار  تیدض  مچرپ  دشابن و  فلاخم  هدرکن  يادخ  تسین ,  هیقف  تیالوو  ماظن  دـصرددص  راد  فرط  لقاال  ,, 
نادناخ زا  سک  نآ  اریز  تسا :  هدومرف  مراهچ 7 ماما  دشابن . زاب  هیقف  تیالو  ماظن  زا  ییوج  بیع  ییوگدـب و  هب  شنابز  ناهد و  دـشاب و 
مارتحا تیثیح و  هک  نیا  رگید  هدرک و  یکین  راک  نارگید  دـننام  هک  نیا  یکی  هدرک ,  راـک  ود  تقیقح  رد  دـنک , یم  يراـکوکین  هک  اـم 

هدرک و يدبراک  نارگید  دننام  هک  نیا  یکی  تسا ,  هدـش  بکترم  هانگ  ود  دـنک , یم  هانگ  هک  مه  سک  نآ   . تسا هدرک  ظفح  ار  ربمغیپ 
نیا وگ  تسا ,  ادـخ  رما  تعاطا  لمع و  حالـص  يونعمدـنویپ و  راک , ساـسا  تسا ...  هدرب  نیب  زا  ار  ربمغیپ  تیثیح  وربآ و  هک  نیا  رگید 

یقیقحدالوا و زا  هک  نیا  وگ  تسین ,  ام  زا  دشاب  راک  هنگ  سک  ره  دشاب و  هتشادن  ام  اب  ینامـسج  یلـسن و  هطبار  تبـسن و  هنوگ  چیه  هک 
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هک مینک  یم  بلج  هلئـسم  نیا  هب  ار  زیزع  ردارب  نآ  رظن  همتاخ  رد  ج 1 ص 65  راونالاراحب , یقروا 1. >پـ .)( ) دشاب 3 ارهز بسنلا  حیحص 
رادید هب  مدرم  یتقو  توغاط ,  نامز  رد  هژیو  هب  تسا ,  هدوب  تیالو  تماما و  هلئـسم  نامه  موادـت  تاداس ,  هب  مارتحا  تاداسزا و  رادـید 

دنیامن و هدنز  ارریدغ  هرطاخ  دننک و  تیوقت  ار  تیالو  تماما و  هلئـسم  دنا  هتـساوخ  یم  دنا , هتفر  یمریدغ  دیع  زور  رد  مه  نآ  تاداس , 
عوضوم نیا  ساسا  نوچ  یلو  دنور , یم  تاداس  دیدزاب  دید و  هب  هیقف ,  تیالو  هلئـسم  هب  هجوت  نودب  ماوع  زا  یـضعب  هچرگ  مه ,  زورما 

رد هک  دـنورب  یتاداس  رادـید  هب  هک  درک  ییامنهار  ار  مدرم  دوش  یم  یلو  تسین ,  حالـص  نآ  اب  تفلاخم  تسا ,  هدوب  هنـسح  تنـس  کی 
 . هّللاءاش نا  دنشاب . هتشاد  یفعاضم  شاداپ  تسا ,  یبوخراک  هک  یلومعم  دیدزابو  دید  زا  ریغ  ات  دنشاب  تماما  تیالو و  طخ 

!؟ درکن ابق  رخآ  هک  تخودن  نهاریپ  سک  تسیچ :  هلمج  نیا  يانعم 

شسرپ

!؟ درکن ابق  رخآ  هک  تخودن  نهاریپ  سک  تسیچ :  هلمج  نیا  يانعم 

خساپ

ندرک كاچ  يانعم  هب  تسا  یحالطـصا  ندرک  ابق  دـندنب . یم  همکد  اب  ای  دـنب  اب  ار  نآ  تسا و  زاب  نآ  يولج  تسا و  يدـنلب  ساـبل  اـبق ,
نهاریپ سک  ره  هک  دـشاب  نیا  ـالاب  ءهلمج  زا  دارم  ًارهاـظ  ( 1 .) دـیآ یم  زین  راک  ندـش  تخـس  تشیعم و  ندـش  گنت  يانعم  هب  نهاریپ و 

وا نهاریپ  ابق و  درم و  دهاوخ  يزور  هک  نیا  زا  هیانک  داتفا ; دهاوخ  یتخـس  يراوشد و  هب  ای  درک و  دهاوخ  كاچار  نآ  هرخالاب  تخود , 
گنهرف همان ;  تغل  ادخهد , یقروا 1. پـ . ) درک دنهاوخ  روگ  لخاد  ینفک  اب  اروا  دروآ و  دنهاوخ  نوریب  شندب  زا  دز و  دنهاوخ  كاچ  ار 

. ابق تغل  نیعم , 

؟  یلیل تسکشب  ارم  فرظارچ  یلیم  دوب  شنارگید  اب  رگا  تسا ؟  انعم  هچ  هب  رعش  نیا 

شسرپ

؟  یلیل تسکشب  ارم  فرظارچ  یلیم  دوب  شنارگید  اب  رگا  تسا ؟  انعم  هچ  هب  رعش  نیا 

خساپ

دربب يا  هیدـه  وا  زا  ات  درب  یم  وا  دزن  یفرظ  یـسک  ره  دـندوب , ناوارف  یلیل  ناقـشاع  نوچ  دوب . یلیل  قشاـع  هک  تسا  نونجم  زا  رعـش  نیا 
یلیل لیامت  لیلد  ار  دوخ  فرظ  نتسکش  نونجم ,  تسکش .  ار  نونجم  فرظ  اه , فرظ  ءهمه  نیب  زا  یلو  درب , وا  دزنار  یفرظ  زین  نونجم 

قـشاع قشع  نتخاـس  رو  هلعـش  يارب  قوشعم ,  زا  اـهراک  هنوـگ  نیا  تسا ,  تبحم  تمـالع  فرظ ,  وبـس  نتـسکش  هک  ارچ  تسناد ,  یم 
. دوش یم  دادملق 

تداهـش هب  گنج  رد  دـندوبن , زامن  لها  یتح  هک  یلاباال  دارفا  یـضعب  ارچ   , تسا نینچ  رگا  دوش , یم  دیهـش  تشاد ,  تقایل  سک  ره  طقف  ایآ 
؟ دندیسر

شسرپ
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هب گنج  رد  دـندوبن , زامن  لها  یتح  هک  یلاـباال  دارفا  یـضعب  ارچ   , تسا نینچ  رگا  دوش , یم  دیهـش  تشاد ,  تقاـیل  سک  ره  طـقف  اـیآ 
؟ دندیسر تداهش 

خساپ

راک دشاب , ینالف  ینالف و  هک  دیهـش  قادصم  هب  ام  هتبلا  دـهاوخ . یم  تقایل  قیفوت و  راگدرورپ , ياقل  تداهـش و  ماقم  هب  ندیـسر  ًامّلـسم 
ادخ رطاخ  هب  هک  یـسک   . تسا لمع  صالخا  طرـش , نیرت  یـساسا  نیلوا و  ماقم ,  نیا  هب  ندیـسر  يارب  مینک .  یم  ثحب  یلک  میرادـن و 

هتشک ریگرد و  نالهاان  اب  ای  دور  یم  یمالسا  روشک  ياهزرم  هب  ناناملسم ,  يوربآ  لام و  ناج و  زا  يراد  هگن  ینید و  ياه  شزرا  ظفح 
ظفح يارب  دـندرک , تکرـش  یلیمحت  گنج  رد  هک  یناسک  رت  شیب  هتبلا  تسا .  روجأـم  ادـخ  دزن  ددرگ و  یم  بوسحم  دیهـش  , دوش یم 
زامن هب  ًالبق  یـضعب  هچ  رگ  دندیـسر , تداهـش  هب  یـضعب  هک  دندرک  تکرح  ادخ  رطاخ  هب  ناشربهر و  دـیلقت و  عجرم  نامرف  هب  روشک و 

, ادـخ هار  رد  دوخ  ناج  راثیا  يریگرد و  ورطخ  ءهنحـص  هب  نتفر  هجوت و  اب  یلو  دـندوب , هجوت  مک  مالـسا  ياهروتـسد  زا  رگید  یـضعبای 
: . دوش یم  كاپ  ناشناهانگ  مامت 

ارچ تسا ؟  حرطم  رت  شیب  رتاریگ و  هعقاو ,  نآ  رد  رضاح  نانز  ءهیقب  نیب  زا  بنیز  ترـضح  مان  دیآ , یم  نایم  هب  يدای  البرک  ءهعقاو  زا  یتقو  ارچ 
؟ دوش یمن  هدرب  دندیشک , یناوارف  ياه  جنر  هک  ترضح  نارتخد  ای  نانززا  یمان 

شسرپ

حرطم رت  شیب  رتاریگ و  هعقاو ,  نآ  رد  رـضاح  نانز  ءهیقب  نیب  زا  بنیز  ترـضح  مان  دـیآ , یم  نایم  هب  يداـی  ـالبرک  ءهعقاو  زا  یتقو  ارچ 
؟ دوش یمن  هدرب  دندیشک , یناوارف  ياه  جنر  هک  ترضح  نارتخد  ای  نانززا  یمان  ارچ  تسا ؟ 

خساپ

نیا رد  مود  تیـصخش  نیـسح 7 ماما  زا  دـعب  تفگ  ناوت  یم  تسین .  هسیاقم  لـباق  ـالبرک , رد  ناـنز  رگید  اـب  بنیز  ترـضح  تیـصخش 
یم بوسحم  ینامیا  یملع و  یتیـصخش  بلاط 7و  یبا  نب  یلع  ماـما  گرزب  رتخد  ترـضح ,  نآ  دوب . بنیز  ترـضح   , هنادواـج ءهنحص 
نیا داتسرف . نادیم  هب  دنورب , نادیم  هب  نیسح  ماما  نارـسپ  هک  نیا  زا  لبق  ار  دمحم  نوع و  ياه  مان  هب  دوخ  دنزرف  ود  هک  دوب  ینز  وا  دش .

 . میورب نادیم  هب  هدب  هزاجا  ام  هب  ارهز ! ءهمطاف  تردام  قح  هب  دنتفگ : دندمآ و  ناش )  ییاد  نیسح 7( ماما  دزن  نوع )  دمحم و   ) ردارب ود 
ناوجون ود  نیا  نیلاب  هب  نیسح 7 ماما  دندیسر . تداهـش  هب  ات  دندرک  هلمح  نمـشد  هب  یبیجع  تعاجـش  اب  ردارب  ود  نیا  داد . هزاجا  ماما 7

دـندش و عمج  ود  نآ  ءهزانج  يالاب  رب  ناکدوک  نانز و  ءهمه  درب . نادیهـش  ءهمیخ  هب  ناشک  ناـشک  دنابـسچ و  هنیـس  هبار  ناـشیا  دـمآ و 
مردارب منک و  هیرگ  یتقاـط  یب  زا  میاـیب و  مناـکدوک  ءهزاـنج  يـالاب  مسرت  یم  : دوـمرف دـشن و  رـضاح  بنیز  ترـضح  اـما  دـندرک , هیرگ 
تشادن دوجو  دشاب ـ  تفرعم  اب  یلاع و  تخانش  اب  ردق  نیا  هک  بنیز ـ  دننام  یسک  اروشاع , ءهعقاو  رد  رضاح  نانز  نیب  زا  دوش . تحاران 
گرزب يوناب  نیا  دـنا . هداد  بقل  یلع  لآ  ءهدـباع  هلماک ,  هلـضاف ,  هثّدـحم ,  هملاع ,  هفراع ,   , نیبلاطلا ۀـلیقع  مشاه ,  ینب  ءهلیقع  ار  وا  . 

ياه يرگمتس  رگاشفا  البرک , روآ  مایپ  وا  دوب . هداعلا  قوف  تماهش  فافع و  عرو ,  دهز و  تعاجش ,  نابز ,  تحاصف  بلق ,  تّوق  ياراد 
نوخ رگایحا   , ماش هفوک و  رد  وا  نیشتآ  ياه  هبطخ  دوب . نیدباعلا  نیز  ماما  بقارم  تیب و  لها  ناریـسا  ناوراک  تسرپرـس  يوما ,  ماکح 
نوچ تماهش  سابل  نید  هار  رد  تسا  بنیز  مان  دبا  ماش  هب  ات  هدنیاپ  تسا  بنیز  مایا  ءهعیلط  لزا  حبـص  دنا . هداد  بقل  ار  وا  دوب . نادیهش 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1179 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هباطخاب هک  دوب , اروشاع  گنهرف  زا  يرادـساپ  بنیز ,  ترـضح  یگدـنز  دـُعب  نیرتزراب   [ تسا بنیز  مادـنا  رب  سابل  نآ  هدـنبیزدنتخود 
هدیربرس ءهدهاشم  ماگنه  دوب و  رادروخرب  بدا  تحاصف و  زا  بنیز  ترـضح  دناسر . نایناهج  هب  ار  نادیهـش  نوخ  مایپ  شنیـشتآ ,  ياه 
گنهرف یثّدـحم ,  داوج  یقروا 1. پـ ( ) 1 : .) دورـس علطم  نیا  اب  يراعـشا  نیـسح 7 ماـما  گوس  رد  اهدـعب  دورـس , : وا  هب  باـطخ  رداربء ,

ص 216 اروشاع ,

؟ دراد يداقتعا  هچ  زا  هشیر  ناریا  رد  يروس  هبنشراهچ  تّنس 

شسرپ

؟ دراد يداقتعا  هچ  زا  هشیر  ناریا  رد  يروس  هبنشراهچ  تّنس 

خساپ

رب ار  یصاخ  موسر  بادآ و  ودریگ  یم  يروس  هبنشراهچ  نشج  نآ ,  بش  رد  نایناریا  یسمش ,  لاس  ره  هام  دنفسا  ِهبنشراهچ  نیرخآ  رد 
يداش نآ و  يور  زا  نتسَج  يزورفا و  شتآ   , نآ مسارم  نیرت  مهم  زا  دنا . هتشاذگ  داینب  رورس  نشج و  يارب  ار  بش  نیا  دننک . یم  رازگ 

يدرز و شتآ !  يا  ینعی  نم ;  زا  وـت  یخرـس  وـت  زا  نم  يدرز  دـنیوگ : یم  شتآ  يور  زا  نتـسج  ره  رد  تـسا .  شتآ  راـنک  رد  ندرک 
كاخ رد  ار  رتسکاخ  اه , مزیه  نتخوس  زا  سپ  شخبب .  نم  هبار  دوخ  یتسردـنت  یباداش و  یخرـس و  ریگب و  نم  زا  ار  يرامیب  یناوتاـن و 

رد تشگزاب  رد  تسا ,  هتخیر  نوریب  ار  نآ  هک  سک  نآ  دنزیر و  یم  راویدرانک  رد  دنرب و  یم  نوریب  هناخ  زا  دـننک و  یم  عمج  يزادـنا 
 . یـسورع زا  دهد : باوج  يا ؟  هدمآ  اجک  زا  دننک : لاؤس  منم .  دیوگب : باوج  رد  واو  تسیک ؟  دنـسرپب : هناخ  نورد  زا  دیاب  دـنز و  یم 

 ; تسا شوگلاف  رگید , یکی  تسا .  يروخ  لیجآ  يروس ,  هبنـشراهچ  بادآ  زا  رگید  یکی  یتسردنت .  دـیوگ : يا ؟  هدروآ  هچ  دنـسرپب 
نخس هب  درذگ , یم  هک  يرباع  نیلوا  دنتـسیا و  یم  رذگ  ای  هار  راهچ  دننک و  یم  تّین  يروس  هبنـشراهچ  بش  , دنراد یتجاح  هک  یناسک 
هزوک بادآ ,  زا  رگید  یکی  دـنریگ . یم  دـب  ای  کین  لاف  هب  تجاـح  تباحتـسا  رد  دـیآ , نوریب  وا  ناـهد  زا  هچ  ره  دـننک و  یم  هجوت  وا 

هب دوخاب  دـنراد و  یم  رب  یکدـنا  اج  نآ  بآ  زا  دـنور و  یم  هناخ  غابد  هب  هک  ییاـشگ ,  تخب  مخز و  مشچ  عفد  رگید  تسا و  نتـسکش 
همان تغل  هب  تسا .  هدش  رکذ  يرهش  ره  رد  يرگید  موسر  بادآ و  هتبلا  دنزیر . یم  رـس  رب  تخب ,  ندش  هدوشگ  يارب  دنروآ و  یم  هناخ 

ج 5,ص 7007 ادخهد , همان  تغل  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دوش عوجر  ادخهد 

؟  تسا ییاهزیچ  هچ  لبمس  نیس  تفه  دراد و  يداقتعا  هچ  رد  هشیر  ناریا  رد  نیس  تفه  ءهرفس  تّنس 

شسرپ

؟  تسا ییاهزیچ  هچ  لبمس  نیس  تفه  دراد و  يداقتعا  هچ  رد  هشیر  ناریا  رد  نیس  تفه  ءهرفس  ّتنس 

خساپ

ًالومعم ددرگ . یم  زاغآ  نیس  فرح  اب  اه  نآ  مان  هک  تسا  زیچ  تفه  ندروآدرگ  نآ  تسا و  نیـس  تفه  زورون , مسارم  نیرتروهـشم  زا 
روبزم ّتنس  دننک . یم  باختنا  ار  زیچ  تفه  يزبس ,  دنمس و  هزبس ,  هکرس ,  ریس , قامـس ,  دجنـس , هنادهایـس ,  بیـس  لیذ :  يایـشا  نیب 
ءهمان تغل  ج 4 ص 5155  نیعم ,  گنهرف  یقروا 1. پـ ( ) 1  .) تسا هزبس  تفه  ای  يزبس  تفه  نیس ,  تفه  دسر و  یم  رظن  هب  نهک  رایـسب 
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 . نیس تفه  ج 14  ادخهد ,

یم رذن  زاین و  زار و  اج  نآ  رد  يدارفا  دنا و  هدیـشک  هلیم  ار  تخرد  کی  فارطا  رد  نارکمج ,  رد  یعقاو  نت ,  جنپ  ِناگدازماما  یتشپ  نحـص  رد 
؟  تسا تسرد  راک  نیا  ایآ  دننک . یم  ترایزار  نآ  دننک و 

شسرپ

زاین و زار و  اج  نآ  رد  يدارفا  دنا و  هدیشک  هلیم  ار  تخرد  کی  فارطا  رد  نارکمج ,  رد  یعقاو  نت ,  جنپ  ِناگدازماما  یتشپ  نحـص  رد 
؟  تسا تسرد  راک  نیا  ایآ  دننک . یم  ترایزار  نآ  دننک و  یم  رذن 

خساپ

حجار عورـشم و  دیاب  رذـن  قلعتم  نکیل  تسا ,  بولطم  ًاتاذ  هچرگزاین  زار و  اعد و  رذـن و  تسین و  لاکـشا  زا  یلاخ  بلاطم  نیا  هب  مازتلا 
نیا تسین .  تسرد  رگید  زیچ  ای  تخرد  هب  نتـسب  خـن  هچراپ و  دوش . ماجنا  ربتعم  ياه  هاگترایز  دـجاسم و  رد  تداـبع  تسا  رتهب  دـشاب .

, درک يراددوخًاّدـج  اـهراک  نیا  زا  دـیاب  دـهد . یم  ماـجنا  هشیدـنا  لـمأت و  نودـب  يرگید  زا  تیعبت  هب  یکی  هک  تسا  يا  هنـالهاج  راـک 
هعیـش دـنهد . یم  رارق  ییوگدـب  نعط و  دروم  نایباهو  ًاصوصخم  نانمـشد  دزن  هابتـشا ,  ياهراک  نیا  رطاـخ  هب  ار  نایعیـش  هک  ًاـصوصخم 

شتـسرپ عوـشخو و  عوـضخ  تداـبع و  مییوـگ :  یم  یّلع و  هّلل  مییوـگ :  یم  رذـن  ءهغیـص  رد  دـشاب و  ادـخ  ياربدـیاب  رذـن  دراد  هدـیقع 
رارق نعط  دروم  ار  ام  دوشب و  نانمشد  کسمتسم  تسا  نکمم  هک  ییاهراک  زا  اذل  مینک ,  یمن  شتسرپ  ار  وا  زج  تسا و  ادخ  صوصخم 

هنوگچ دراوم  نیا  رد  ماظع  ياهقف  گرزب و  ياملع  شور  مینیبب  دیاب  مینک .  يراددوخ  ًاّدج  دننادب , ناملسم  ریغ  كرشمًانایحا و  دنهد و 
یفارخ ياهدنب  دیق و  زا  ار  نایعیش  زا  یضعبدنوادخ  دهد ؟ ماجنا  اهراک  لیبق  نیا  زا  یمالسا  ملاع  هیقف و  کی  تسا  هدش  هدیدایآ  تسا . 

. دهد تاجن  تسا  لیخداه  نآ  رد  هناگیب  ياه  تسد  ًالامتحا  هک 

؟  تسا تقو  هچ  رتخد  کی  جاودزا  عقوم  امش  رظن  هب 

شسرپ

؟  تسا تقو  هچ  رتخد  کی  جاودزا  عقوم  امش  رظن  هب 

خساپ

هدـش هدـیرفآ  يروط  ناسنا  ساسا  نیمه  رب  تسا .  فلاخم  سنجاب  سنا  حـلاص و  ياه  ناسنا  شرورپ  لـسن و  ياـقب  جاودزا ,  زا  فدـه 
یعنام هک  یلاح  رد  دنک , يراددوخ  جاودزا  زا  یـسک  رگا  دشاب و  هتـشاد  یلدتعم  یگدنز  دناوتن  نز  نودب  درم  ودرم  نودب  نز  هک  تسا 

رد لداعت  مدع  داد . دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  تمالـس و  دوش و  یم  یناور  یمـسج و  تالالتخا  راچد  دشاب , هتـشادن  جاودزا  يارب 
نیمه هب  تسا ;  جاودزا  ورگ  رد  ناسنا  یناور  یمسج و  تمالـس  دوش  یم  مولعم  دراد . يرتمک  روهظ  اه  نز  رد  تسا و  سوسحم  اهدرم 

نز و رد  شنیرفآ  رظن  زا  لاعتم  دـنوادخ  فدـه  نیا  هب  وضو  يارب  ( 1 .) درمش رب  دوخ  مهم  ننـس  زا  یکی  ار  ییوشانز  6 ادخ لوسر  تهج 
دنویپ اـب  زج  هک  دراد  دوـجودرم  نز و  رد  یـشطع  رگید : تراـبع  هب  دـنوش . هدـناشک  جاودزا  يوـس  هب  ناـنآ  هک  داد  رارق  یتازیهجت  درم 

دننک مادـقا  یجاودزا  هب  دـننک  یعـس  دـیاب  دارفا  نوناق ,  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .  یعیبط  تیعقاو  کی  جاودزا  دوش . یمن  فرطرب  ییوشانز 
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یم ماجنا  هک  یجاودزا  ره  درک  اعدا  ناوت  یمن  تسا ,  یعیبط  تیعقاو  ّتنس و  جاودزا ,  هک  نیا  نمـض  دشاب . نآ  رد  نیفرط  تداعـس  هک 
رد هک  دنـسربدشر , غولب و  نس  هب  ود  نآ  هک  دـنک  یم  زورب  یماگنه  نز  درم و  رد  ینورد  شطع  دراد . رب  رد  ار  جاودزا  فادـها  دریگ ,

مادقا دیاب  یلاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  یلو  دنشاب , یم  لرتنک  لباق  یتدم  ات  دوش و  یم  عورش  یگلاس  هدزیـس  دودح  زا  نارتخد  نارـسپ و 
ناردارب ردام و  ردپ و  اب  ینوربو  ینورد  ياه  يریگرد  بارطـضا و  راچد  دنکن , جاودزا  درذگب و  ات 25 زا 20 رتخد   ّ نس رگا  نوچ  دننک ,
ناشررض هب  دتفیب , ریخأت  هچره  تسا .  مالـسا  روتـسد  هک  روط  نامه  دننکب , جاودزا  رتدوز  هچ  ره  دیاب  نارتخد  دش . دهاوخ  نارهاوخ  و 

ج 14 ص 6 هعیشلا ,  لئاسو  یلماعرح ,  یقروا 1. پـ . ) دوش یم  مامت 

یگنهرف مجاهت 

یگنهرف مجاهت  فیرعت 

؟ تسا اور  یبرغ  گنهرف  زا  دیلقت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا اور  یبرغ  گنهرف  زا  دیلقت  ایآ 

خساپ

یلک روط  هب  اه و  شیارآ  اهدم و  هب  شیارگ  ور  نیا  زا  هدش ،  هتخانش  هتینردم  رهاظم  ناونع  هب  هزورما  برغ  رهاظم  هب  شیارگ  هنافـسأتم 
، ور نیا  زا  هن  ای  دراد ؟ يراگزاس  ام  گنهرف  اب  یگدنز  کبس  نیا  ایا  هک  درادن  راک  یسک  دوش . یم  یقلت  تفرـشیپ  یعون  یبرغ  یگدنز 

یقیسوم شیارآ و  سابل و  وم و  دم  رد  اهنت  يریذپوگلا  دوش . یم  شومارف  مک  مک  يراگنا ، لهس  یهجوت و  یب  رثا  رب  نامدوخ ، گنهرف 
. دبلط یم  رگید  یتصرف  نآ  حرش  هک  دراد  نایرج  زین  همیب و ...  يرادکناب و  یشزومآ و  ماظن  اه ، نامتخاس  يرامعم  رد  هکلب  تسین ، و ...

دنک ذخا  ار  شتازایتما  اه و  یبوخ  رگید  ياه  گنهرف  زا  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ، نآ  يزاسدوخ  گنهرف و  ذخا  يانعم  هب  رگا  دیلقت 
هتـشاد و یحطـس  یتروص  اهنت  رگا  یلو  تسا ، قطنم  لقع و  قباطم  يرما  هکلب  تسین ، دنـسپان  اهنت  هن  دیامن ، دوخ  گنهرف  ءزج  ار  نآ  و 

نیرفن ار  نآ  انالوم  هک  تسا  دـیلقت  عون  نیا  تسا و  يا  هدوهیب  راک  شیاه  يدـب  اه و  یبوخ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـشاب ، ضحم  يوریپ 
نآ و ندناسانـش  يدوخ و  گنهرف  تخانـش  رد  ام  هنافـسأتم  داب  دیلقت  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا  داد  داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ  تسا : هدومن 
دنهد و جرخ  هب  تیدج  نآ  دروم  رد  دیاب  نالوئسم  مه  هک  تسا  يراک  نیا  میتسه و  لکـشم  راچد  رگید  ياه  گنهرف  اب  لدابت  موزل  رد 

ملظ اشحف و  داسف و  رهاظم  اب  یمالسا  گنهرف  رد  تسا . برغ  گنهرف  زا  رتدنمـشزرا  رتهب و  بتارم  هب  یمالـسا  گنهرف  مدرم . ةدوت  مه 
یگدنز ندیـشاپ  مه  زا  ثعاب  تسا و  اشحف  داسف و  ةدـننک  غیلبت  یبرغ  گنهرف  هنافـسأتم  یلو  دوش ، یم  هزرابم  یتلادـع  یب  فاحجا و  و 

رظن زا  دـیاب  ناناملـسم  ور  نیا  زا  تسا . یتسرپدوس  یهاوخ و  دوس  ياـنبم  رب  دوش و  یم  فاـصنا  تّورم و  محر و  يدوباـن  یگداوناـخ و 
دراو دوخ  گنهرف  رد  ار  اه  نآ  هدرک و  هدافتـسا  زین  رگید  ياه  گنهرف  بوخ  دراوم  زا  لاـح  نیع  رد  دنـشاب . هتـشاد  لالقتـسا  یگنهرف 

. دننک

؟ هچ ینعی  یگنهرف  مجاهت 
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شسرپ

؟ هچ ینعی  یگنهرف  مجاهت 

خساپ

هعماج کی  یموق  ینید و  ننس  رئاعـشو و  بادآ  تیبرت و  میلعت و  موسر  نّدمت و  بادآ و  نتخادنارب  نآ  فده  هک  یتکرح  تضهن و  ره 
لوبق هب  اهنآ  يزاس  هدامآ  يارب  ناشدوخ  بادآ  گنهرف و  هب  ناناوجون  ناناوج و  ًاصوصخ  هعماج  نآ  دارفا  يدنبیاپ  داقتعا و  فیعـضت  و 

ياـههمانرب اهتـضهن و  یمالـسا ، عـماوج  هـب  یگنهرف  مجاـهت  نیارباـنب ، تـسا . هعماـج  نآ  هـب  یگنهرف  مجاـهت  دـشاب ، ناـگناگیب  تاداـع 
یمالسا و ّتیصخش  وحم  يارب  یبرغ  رـضاح  لاح  رد  هناگیب و  قالخا  جیورت  اب  يرامعتـسا و  یگنهرف  ياهتـسایس  اب  هک  تسا  يرگناریو 

سیـسأت درم و  نز و  طباور  رد  ًاصوصخ  یقالخا  ياهزرم  نتـشادرب  ناگناگیب و  موسر  تاداـع و  گـنهرف و  رد  اـهنآ  بوذ  ناناملـسم و 
دالب و رد  شیپ  نرق  ود  دودـح  زاًاصوصخم  ماـکحا ، تّیمکاـح  نید و  تموکح  تلاـصا  یفن  و  یبرغ ، ياـهتموکح  ساـسا  رب  تموکح 

هطقن دنچ  زج  تفگ : ناوتیم  تفرگ و  لکـش  شیب  مک و  یگدـنز ، رهاظم  ّلک  ًابیرقت  لماش  نوگانوگ و  ياهتروص  هب  یمالـسا  کلامم 
، اهتاقالم شور  زرط و  ناناملـسم و  شـشوپ  ساـبل و  یّتح  بادآ و  تاداـع و  زا  يرایـسب  تفرگ و  ارف  ار  اـج  همه  مالـسا  ياهنیمزرـس  زا 

. دیدرگ لماش  ار  اهیسورع  ازع و  مسارم  اهییاریذپ و  اهرادید ، اهدروخرب و 

؟ هچ ینعی  یگنهرف  مجاهت 

شسرپ

؟ هچ ینعی  یگنهرف  مجاهت 

خساپ

هعماج کی  یموق  ینید و  ننس  رئاعـشو و  بادآ  تیبرت و  میلعت و  موسر  نّدمت و  بادآ و  نتخادنارب  نآ  فده  هک  یتکرح  تضهن و  ره 
لوبق هب  اهنآ  يزاس  هدامآ  يارب  ناشدوخ  بادآ  گنهرف و  هب  ناناوجون  ناناوج و  ًاصوصخ  هعماج  نآ  دارفا  يدنبیاپ  داقتعا و  فیعـضت  و 

ياـههمانرب اهتـضهن و  یمالـسا ، عـماوج  هـب  یگنهرف  مجاـهت  نیارباـنب ، تـسا . هعماـج  نآ  هـب  یگنهرف  مجاـهت  دـشاب ، ناـگناگیب  تاداـع 
یمالسا و ّتیصخش  وحم  يارب  یبرغ  رـضاح  لاح  رد  هناگیب و  قالخا  جیورت  اب  يرامعتـسا و  یگنهرف  ياهتـسایس  اب  هک  تسا  يرگناریو 

سیـسأت درم و  نز و  طباور  رد  ًاصوصخ  یقالخا  ياهزرم  نتـشادرب  ناگناگیب و  موسر  تاداـع و  گـنهرف و  رد  اـهنآ  بوذ  ناناملـسم و 
دالب و رد  شیپ  نرق  ود  دودـح  زاًاصوصخم  ماـکحا ، تّیمکاـح  نید و  تموکح  تلاـصا  یفن  و  یبرغ ، ياـهتموکح  ساـسا  رب  تموکح 

هطقن دنچ  زج  تفگ : ناوتیم  تفرگ و  لکـش  شیب  مک و  یگدـنز ، رهاظم  ّلک  ًابیرقت  لماش  نوگانوگ و  ياهتروص  هب  یمالـسا  کلامم 
، اهتاقالم شور  زرط و  ناناملـسم و  شـشوپ  ساـبل و  یّتح  بادآ و  تاداـع و  زا  يرایـسب  تفرگ و  ارف  ار  اـج  همه  مالـسا  ياهنیمزرـس  زا 

. دیدرگ لماش  ار  اهیسورع  ازع و  مسارم  اهییاریذپ و  اهرادید ، اهدروخرب و 
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؟ دوشیم هدرمش  یّلم  دض  یبنجا و  دوش  نیمزرس  نآ  دراو  ینیمزرس  جراخ  زا  هک  يزیچ  تروص  هچ  رد 

شسرپ

؟ دوشیم هدرمش  یّلم  دض  یبنجا و  دوش  نیمزرس  نآ  دراو  ینیمزرس  جراخ  زا  هک  يزیچ  تروص  هچ  رد 

خساپ

هتخانـش تیلم  لوصا  فالخ  رب  نآ  شریذـپ  دوشیم و  هدـناوخ  یبنجا  هناـگیب و  تسا  هدیـسر  جراـخ  زا  هک  يزیچ  نآ  تروص  کـی  رد 
کی ياهراعش  زا  دشاب و  هتشاد  صوصخلاب  تلم  کی  گنر  زیچ  نآ  هک  دیآیم  رامش  هب  تیلم  رییغت  یعون  نآ  شریذپ  ًانایحا  دوشیم و 

فالخ رب  دریگب ، دوخ  هب  ار  تلم  نآ  گنر  دریذپب و  ار  رگید  تلم  راعـش  یتلم  رگا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یهیدب  دـشاب . هناگیب  تلم 
رگید تلم  کی  دارفا  رگا  دراد ؛ یـصوصخلاب  تیلم  گنر  دوهی ، مزینویهـص  ناملآ و  مسیزاـن  ًـالثم  تسا . هدرک  لـمع  دوخ  تیلم  لوصا 

یلع اهتلم  ۀمه  اب  شتبـسن  دشاب ، هتـشادن  صوصخم  گنر  زیچ  نآ  رگا  اما  دناهدرک . لمع  دوخ  تیلم  فالخ  رب  دنریذپب ، ار  نآ  دنهاوخب 
هناگیب و یبنجا و  زیچ  نآ  دشاب ، هتفریذپ  ار  نآ  مه  رظن  دروم  تلم  دشاب و  یناسنا  یمومع و  یلک و  ياهراعش  شیاهراعـش  دشاب ، ءاوسلا 

قلعت ینیعم  موق  هب  نیتشنیا  تیبسن  شروغاثیف و  لودج  دراد . قلعت  ناهج  ۀمه  هب  یملع  قیاقح  لیلد ، نیمه  هب  دوشیمن . هدرمش  یلمدض 
نیا هب  درادـن . ار  یـصوصخم  تلم  موق و  يوب  گنر و  تسا و  گنریب  قیاـقح  نیا  هکنیا  يارب  درادـن ، تاـفانم  یتیلم  چـیه  اـب  درادـن و 
تلم موق و  کی  ةدودحم  رد  روصحم  اهنآ  ياهنامرآ  دیاقع و  هک  دنراد ، قلعت  نایناهج  ۀـمه  هب  ناربمایپ  نافوسلیف و  نادنمـشناد و  لیلد ،

زرم و زا  هک  يزیچ  ره  هن  دـنکیم و  ادـیپ  یلم  ۀـبنج  تساخرب  نطو  زا  هک  يزیچ  ره  هن  یموق ، فطاوع  یلم و  تاـساسحا  رظن  زا  تسین .
گنریب ای  دراد  یـصوصخلاب  تلم  گنر  زیچ  نآ  مینادب  ًالوا  هک  تسا  نآ  هدـمع  هکلب  دوریم ، رامـش  هب  هناگیب  دـشاب  هدـمآ  رگید  موب 

. هارکا روز و  هب  ای  تسا  هتفریذپ  تبغر  عوط و  هب  ار  زیچ  نآ  رظن  دروم  تلم  ایآ  ًایناث  تسا ، یناهج  یمومع و  تسا و 

؟  تسا هنوگچ  نآ  اب  هزرابم  هار  تسیچ  یگنهرف  مجاهت  زا  امش  روظنم 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  نآ  اب  هزرابم  هار  تسیچ  یگنهرف  مجاهت  زا  امش  روظنم 

خساپ

اه هویش  داعبا و  ياه  هشیر  للع و  نآ ،  موهفم  انعم و  یسرربرب  هوالع  تسا  مزال  یگنهرف  مجاهت  زا  لماک  قیقد و  يریـسفت  هیارا  يارب  - 
مجاـهت هب  هزراـبم  ياـه  هار  هب  تیاـهنرد  هداد و  رارق  لـیلحت  دروم  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هب  یگنهرف  مجاـهت  رد  نمـشد  ياـهرازبا  و 

ای یـسایس  هعوـمجم  کـی  هک  تسا  اـنعم  نیا  هـب  یگنهرف  مجاـهت  یگنهرف :  مجاـهت  موـهفمو  اـنعم  یـسررب  فـلا )  میزادرپـب .  یگنهرف 
روز و هب  ار  يا  هزات  ياهرواب  درب و  یم  موجه  تلم  نآ  یگنهرف  ياه  ناینب  هب  تلم ،  کی  تراسا  دوخ و  دـصاقم  يارجا  يارب  يداصتقا 
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هب نید و  هب  ون  لسن  ندرک  داقتعا  یب  يارب  یگنهرف  مجاهت  دننک  یم  روشک  دراو  تلم  نآ  یلم  ياهرواب  گنهرف و  اب  ینیزگیاج  دصق  هب 
ياج هب  هناگیب  گنهرف  ندرک  نیزگیاـج  - 1 دراد :  مهم  یـساسا و  نکر  ود  یگنهرف  مجاـهت  عقاو  رد   . دریگ یم  ماـجنا  یبـالقنا  لوـصا 

نآ و ياه  شزراو  یمالسا  يروهمج  هب  هلمح  - 2 تفرگ .  یم  ماجنا  يولهپ  نارود  رد  هک  تسا  يراک  نامه  همادا  نیا  یموب و  گنهرف 
ماع تروص  هب  ناـهج  رـساترس  رد  هدرتسگ  داـعبا  اـب  یـسایس  یعاـمتجا و   ، یگنهرف هداـعلا  قوف  مجاـهت  کـی  ناریا و  تلم  ياـه  شزرا 

نانمـشد یگنهرف :  مجاهت  ياـه  هشیر  لـلع و  ب )  یمالـسا . تضهن  يرادـیب  نوناـک  ناونع  هب  ناریا  هیلع  تـالمح  نیا  ندرک  زکرمتمو 
دهاوخ قیفوت  دقاف  اعطق " يرامعتـساحرط  ره  يارجا  تسا ،  مکاح  هعماج  رب  یلم  گنهرف  هک  ینامز  ات  دـنتفای  تسد  هجیتن  نیا  هب  مالـسا 

مک نینچمه  يداقتعا و  ياه  شزرا  مالسا و  فیعضت  يارب  نیاربانب  تسین ،  رسیم  یگنهرف  ياه  هناوتـشپ  نودب  یـسایس  هطلـس  اریز  دوب ،
گنهرف ندرک  نیزگیاج  روشک و  یلم  گنهرف  بیرخت  ملظ و  اب  تیدـض  ییاکتادوخ و   ، تداهـش داـهج ، راـثیا ، هیحور  نتخاـس  گـنر 

نیا رب   . دـنروآرد ارجا  هلحرم  هب  هدـش  باسح  ياه  يزیر  همانرباب  ار  یگنهرف  مجاهت  حرط  تیوه ،  نارحب  داجیا  ياتـسار  رد  ییاـکیرمآ 
یمالسا بالقنا  - 2 ناهج .  ناریا و  رد  یبالقنا  مالسا  يالتعا  ایحا و  - 1 زا :  دنترابع  یگنهرف  مجاهت  ياه  هشیر  للع و  نیرت  مهم  ساسا 

مالسا یناهج  تکرح  نوناک  ارقلا و  ما  ناونع  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ندش  حرطم  - 3  . دناشک شلاچ  هب  ار  هطلس  ماظن  ینومره  ناریا 
اه هویش  ، داعبا یسررب  ج )   ... يداصتقا و یسایس ،  هرصاحم  یماظن ،  مجاهت  قیرطزا  یمالسا  يروهمج  تسکش  رد  نانمشد  یماکان  - 4 . 
اب تیناحور  فیعضت  - 2 ناناوج .  نایم  اشحف  داسف و  طلغ ، گنهرف  هعاشا  - 1 مالسا :  بالقنا  هب  یگنهرف  مجاهت  رد  نمشد  ياهرازبا  و 

يدازآ بلس  هب  یمالـسا  ماظن  ندرک  مهتم  -4 یمالـسا .  گـنهرف  رنه و  بدا ،  ناـیرج  ندرک  يوزنم  ریقحت و  - 3 یتاغیلبت .  ياـه  هبرح 
هدرتسگ غیلبت   6 یبرغ .  یگدنز  رهاظم  غیلبت  اب  یطارفا  ییارگ  يدام  یبلطایند و  هعاشا  جـیورت و  - 5. رشب قوقح  اب  تیدض  یندم و  ياه 

یهدنامزاس - 7 قالخا .  نید و  اب  هعسوت  ملع و  نایم  داضت  مالـسا ،  زا  فلتخم  ياه  تیارق  دوجو  مسیناموا ،  مسیـسییال ،  مسیرالوکس ، 
 ، هناگیب ياهویدار  يژتارتسا  ياهروحم  ناونع  هب  دراوم  نیا  یتایح .  ياه  شزرا  یبهذـم و  یلم ،  ياـهرواب  هب  هتخیـسگ  ماـجل  تـالمح 

مالـسا و دض  رب  یگنهرف  مجاهت  هصرعرد  هطلـس  ماظن  هدش  ریجا  نارودزم  هدزبرغ و  نارکفنـشور  رالوکـس ، ياهورین   ، یبرغ ياه  هناسر 
تیمها مک  ياربار  يا  هدرتسگ  يزیر  همانرب  مالسا  نانمـشد  دنچ  ره  یگنهرف :  مجاهت  اب  هزرابم  ياه  هار  د )   . دشاب یم  ناریا  مدرم  نامیا 

سای هیحور  داجیا  یگنهرف و  مجاهت  فادها  هب  تبسن  اه  تیساسح  ندرک  مک  فده  اب  نآ  ندناوخ  مهوت  یگنهرف و  مجاهت  نداد  هولج 
دنا هداد  ماجنا  هعماج ،  رد  یهلا  يالاو  ياه  شزرا  ندوب  ارجا  لـباقریغ  هعاـشا  جـیورت و  اـب  ناوج  لـسن  رد  هژیو  هب  مدرم ،  رد  يدـیماانو 
اهنت دشاب و  یم  هدـش  یهدـنامزاسو  مظنم  ياه  يزیر  همانرب  اب  يدـج و  یقیقح و  هلوقم  کی  یگنهرف  مجاهت  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو 

موب و زرم  نیا  یلم  یمالـسا و  ینغ  گنهرف  هب  کـسمت  هار  زا  هعماـج  دارفا  ریاـس  ناـناوج و  هب  ندیـشخب  تینوصم  زین  نآ  اـب  هزراـبم  هار 
یم هدش  باسح  قیقد ،  يا  همانرب  ساسارب  مدرم ،  راشقا  همه  جیسبو  یگنهرف  ياه  هاگتسد  اصوصخ " تاناکما  همه  زا  دمآراک  هدافتـسا 

 . نیلووسم مدرم و  رد  تیونعم  نامیا و  قیمعتو  ظـفح  - 1 زا :  دـنترابع  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  ياه  هار  نیرت  مهم  ساسا  نیارب   . دـشاب
ظفح یمالسا و  هبیط  تایح  ققحت  - 2 نینموم . ) )  متنک  نا  نولعالا  متنا  و  دـیامرف ( ( :  یم  هیآ 139   ، نارمع لآ  هروس  رد  میرک  نآرق 
هیاس رد  مدرم  يارب  تینما  حلـص و  یـشوخ ،  تداعـس ،  هافر ،  نیمات  یمالـساطسق و  یعامتجا و  تلادـع  رارقتـسا  یبالقنا ،  ياـه  شزرا 

هضیرف يایحا  - 4 یمالـسا .  هعماج  يونعم  فارحنا  لباقمرد  يرادیب  يرایـشوه و  - 3 یهلا .  ياه  شزرا  تیمکاح  دـنوادخ و  هب  ناـمیا 
یم یهلا  ياه  شزرا  ضیارف و  ياـقب  ظـفح و  نماـض  مالـسا و  یـساسا  ناـکرا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم 

هک یناـسک  ینعم  هـب  هعماـج  ناریدـم  رد  مالــسا  شزرا  ماـظن  رب  ینتبم  ینـالقع و  ، راد هـشیر  ینورد ،  قـیمع ،  يرواـب  قـقحت  - 5  . دشاب
هب تبسن   . دنک یم  افیا  شقن   ... یغیلبت و یگنهرف و   ، یـشزومآ یماظتنا ،  یماظن ،  ییاضق ،  ییارجا ،  ینینقت ،  یمـسر ،  ياه  هاگتـسدرد 

سای لاعفنا ،  تلاح  زا  هعومجم  نیا  ندش  جراخ  هعماج و  یـشزرا  یگنهرف و  يریگ  تهج  رد  هعومجم ،  نیا  یـساسا  تیمها  هاگیاج و 
ریبدت شالت و  -6 تشاد .  دـهاوخ  لابند  هب  ار  یناهج  دـحاو  گنهرف  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  هیحور  هک  هنایارگربج  ناهنپ  تاداـقتعا  و 
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هـصرع رد  هعماج و  فلتخم  ياه  شخب  رد  تامادـقا ،  اه و  تیلاعف  همهرد  بولطم  یـشزرا  ماظن  ظاـحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدـج ، 
نالک راتخاس  ناریدم ،  یقوقح  یقیقح و  راتفر  رد  یشزرا  ماظن  نیا  یلجت  رولبت و  - 7  ... یگنهرف و يداصتقا ،  یسایس ،  نوگانوگ  ياه 

نیرتهب ناونع  هب  زگره   ... واهزرم نتسب  یکیزیف و  دروخرب  املسم " هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد  ییارجا ... ياه  همانرب  روشک و 
اما تسین ،  ریذـپ  ناـکما  لـماک  تروـص  هب  يژوـلونکت  تفرـشیپ  تاطابترارـصع و  رد  زین  نآ  قـقحت  دـشاب و  یمن  لـح  هار  نـیرخآ  اـی 
رظن رد  دـیاب  زین  ار  هتکن  نیا  رگید  فرط  زا   . دروآ یم  لمع  هب  يریگولج  یگنهرف  مجاهت  رتشیب  ذوفن  ریثات و  زا  تسا و  مزـال  يدراومرد 
نوخ يراد  هیامرس  مزینویهـص و  موش  هیاس  دراد و  هدهع  رب  ار  رابکتـسا  هطلـس و  ماظن  یناهج  يربهر  رـضاح  لاح  رد  اکیرمآ  هک  تشاد 

تسین يرگید  نایرج  چیه  اب  سایق  لباق  رضاح  لاح  رد  اکیرمآ  اب  هزرابم  ور  نیا  زا   . دنک یمرتسگ  نماد  ناهج  للم  مامت  رـس  رب  ار  ماشآ 
هتفرگرب یگنهرف  مجاهت  گـنهرف و  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  یناهجداسفلا .  ما  اب  هلباـقم  ینعی  اـکیرمآ  اـب  زیتس  رگید  تراـبع  هب  . 

 ; ملعوذ یلعاه  شزرا  بالقنا و  يربهر 2 - مظعم  ماقم  نانخسزا 

؟  تسیچ برغ  گنهرف  هب  ناناوج  شیارگ 

شسرپ

؟  تسیچ برغ  گنهرف  هب  ناناوج  شیارگ 

خساپ

درف اتعیبط  هک  یسنج  هزیرغ  نوچمه  يدنمورین  ياه  شیارگ  دوجو  - 1 هلمج :  زا  دراد  يددعتم  لماوعداسف  یبرغ و  گنهرف  هب  شیارگ 
کینکت يریگراک  هب  میظع و  ياه  هیامرـس  اهرازبا و  لماوع .  زا  اه  یبرغ  هدافتـسا  - 2. دزاس یم  لـیامتم  یبرغ  یفارگ  ونروپ  يوس  هب  ار 

يوریپ هتسناد  ان  نانمشد و  ياه  هیطوت  فادها و  زا  ناناوج  زا  يرایـسب  یهاگآان  - 3 هدرتسگ .  رایسب  یحطس  رد  هدنبیرف  ياه  هویش  اه و 
زا یخرب  دـننام  یعاـمتجارکفت (  هنحـص  رد  نـیرفآ  شقن  رــصانع  زا  یخرب  رد  یمالــسا  حیحــص  شنیب  فعــض  -4 ناــنآ .  زا  ندوـمن 

ییانشآ مدع  - 6 یعامتجا .  شنیب  گنهرف و  هصرع  رد  مالـسا  میلاعت  لوصا و  لـماک  تسرد و  نتفرگن  راـک  هب  - 5 نایهاگشناد و . )... 
هکلب ام ، روشک  رد  اهنت  هن  ینالوط  يا  هقباس  هک  تسا  يا  هدـیدپ  ییارگ ،  برغ  هلاسم  یمالـسا .  تیبرت  لوصا  اب  اه  هداوناخ  زا  يرایـسب 

ابیز و رهاظم   - 1 زا :  تسا  ترابع  هدـیدپ  نیا  للع  زا  یخرب   . دراد دوجو  موس  ناهج  ياـهروشک  همه  ردرت  هدرتسگ  رایـسب  یحطـس  رد 
ياـه هیامرـس  يریگراـک  هب  تراـغ و  لوصحم  وـس  رگید  زا  تسا و  يژولونکتدـشر  دـنیآرب  ییوـس  زا  هک  برغ  يداـم  تاـیح  بیرفلد 

دوخ يدام  یملع و  یقالخا ،  یگنهرف ،  دنمشزرا  ینغریاخذ و  عبانم و  ندرپس  یشومارف  هب   - 2 تسا .  فیعض  هدنام و  بقع  ياهروشک 
یمالـسا بالقنا   . دراد يرتشیب  بسانت  نآ  گنهرف  اب  رت و  یندـمآرب  برغ  ناهج  رد  هک  یناسفن  تـالیامت  اـهاوه و  ماد  رد  نداـتفا   - 3.

ناگدنسیون  ، نارکفنشور ناناوج ،  زا  يرایسب  يارب  تسناوت  دش و  نکفا  نینط  نیفعضتسمو  مالسا  ناهج  رسارس  رد  هک  دوب  يدنلب  ياوآ 
اه هشیدنا  اهرظن و  ندوبر  يارب  وس  ره  زا  هتسشن و  نیمک  رد  هراومهزین  برغ  لماوع  وس  رگید  زا  نکیل   . دهد تهج  رییغت  نادنمشیدنا  و 
رد  . دـنمارخ یم  وس  نیا  هب  یخرب  وس و  نآ  هب  یخرب  نایم  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط   . دـنهد یم  ماـجنا  ناـهج  حطـس  رد  یفعاـضم  شـالت 

زگره میناد و  یمن  یفاک  ار  ییارگ  برغ  هدـیدپ  اب  يا  هشیر  یلوصا و  هرزابم  تهج  رد  دوجوم  ياه  تکرح  ام  دـنچ  ره  ییاهن  یبایزرا 
ساسا رب  اه  ناسنا  اریز  دناکـشخ ؛ ار  اه  شیارگ  هنوگ  نیا  هشیر  یلکروط  هب  دـناوتب  اـه  هماـنرب  نیرت  لـماک  هک  تشاد  راـظتنا  ناوت  یمن 
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هک ینوگانوگ  ياه  هشیدـنا  دـنا و  هدرک  دـشر  نآ  رد  هک  یفلتخم  ياه  طیحم  اب  بسانتم  زین  دـنراد و  هک  توافتم  ياه  تساوخو  لایما 
نیا اب  هزرابم  همانراک  ناوت  یم  يدایز  دـح  ات  هکنآ  نمـض  نیا  ربانب   . دـنبای یم  یتوافتم  ياه  شیارگ   ، تسا هتفاـی  دـشر  نآ  اـب  ناـشنهذ 

دناوت یم  يرگید  تکرح  ره  ای  دوجوم  ياهتکرح  تسا و  زاب  اه  شیارگ  هنوگ  نیا  هدـنورپ  هراومه  یلو  درک ، یباـیزرا  تبثم  ار  هدـیدپ 
 . ; دنک دوبان  ار  نآ  یلک  روط  هب  دناوت  یمن  یلو  دزاس ، دودحمار  نآ 

؟ دنداد ینامرآ  هچ  تسیچ و   ( rap پر (  يانعم 

شسرپ

؟ دنداد ینامرآ  هچ  تسیچ و   ( rap پر (  يانعم 

خساپ

هتفرگ رارق  شنزرـس  دروم  زاب و  هقح  هجوت و  یب  مدآ  ندز ،  دـنت  عیرـس و  تبرـض   ، نابز مخز  يانعم  هب  تغل  رد   ( Rap پر ( ) )  ) ) 
گنت ناشراولـش  ياپ  مد  هدرک و  نت  هب  ریج ) )  سابل ( (  ، دنتـسه سیگ  هالک  ای  دـنلب و  ياـهوم  اـب  ینارـسپ  هورگ ،  نیا  ناراداوه  تسا . 

زا هورگ  نیا  مرآ  تمالع و   . دنوش یمرهاظ  عامتجا  رد  راد  مرآ  ياهدـنب  تسد  دـنبرمک و  صوصخم و  شفک  يدود ،  کنیع  اب  تسا و 
هدع يدالیم  ههد 1980 رد  یخیرات ،  رظن  زا   . دنرادن هورگ  راتفر  رکف و  زرط  اب  یتیخنـس  چیهاما  هدش ،  هتفرگ   ( Peace یناهج (  حلص 

هب ضارتعا  رد  اقیرفآ و  هراق  رد  يدازآ  حلـص و  هب  ندیـسر  تهج  دوب ، ییاقیرفآ  اهنآ  داژن  یلـصا  هشیر  هک  ییاـکیرمآ  تسوپ  هایـس  يا 
دوب كرویوین  رد  ملراه ) )  فورعم ( (  هلحم  زا  اهنآ  تارهاظتزاغآ  ناتـسوپ و  هایـس  عامتجا  هطقن   . دندرک تارهاظت  هب  مادقا  یتسرپداژن 

ضارتعا دندوب  هدرک  باختنا  ار  پر  مان  هک  ناگدـننکعامتجا   . دوش یم  هدرب  مان   Rap تیادـه زکرم  ناونع  هب  لحم  نیا  زا  مه  زونه  و 
ياه تیامح  تفای و  جاور  هورگ  نیا  صوصخم  یقیـسوم  یعون  نامز  رورم  اب  سپـس  دندرک و  مالعا  یبوکیاپ  صقر و  یعون  اب  ار  دوخ 

زاب اکیرمآ  هعماج  رد  ار  دوخ  ياج  پر  هتفر  هتفر   . دـیدرگ پر  هورگ  ترهـش  ثعاـب  فورعم ،  ناگدـنناوخ  یخرب  نتـسویپ  زین  یلاـم و 
نآ نیرتروهشم  هک  دمآ  دیدپ  یفلتخم  نیوانع  اب  پر  یقیسوم  یتدم  زا  سپ  هک  يروط  هب  تفای  يدایز  عونت  انغ و  هورگ  یقیـسوم  . درک
هب اب  دنک و  هدافتـسا  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  نآ  زا  رامعتـسا  ات  دـش  ثعاب  پر  هرظتنمریغ  ترهـش  تسا .  رماهم )  یـس  ما . هورگ ( 

دناشکب یقالخا  فارحنا  هب  ار  ناناوج  ات  دش  لیدبت  گرزب  ياه  تردـق  تسد  رد  يرازبا  هب  هورگ  نیا  پر ،  فادـها  ندـناشک  فارحنا 
رد بیرغ  بیجع و  عضو  رـس و  اب  هک  دوش  یم  هدـید  يرابو  دـنب  یب  ناـناوج  اـقیرفآ ، یتح  ایـسآ و  اـپورا ، اـکیرمآ ، رـسارس  رد  هزورما  .
هب یهاگ  یتح  یگتخابدوخ و  یعون  هب  نانآ   . دـنزادرپب دوخ  تکرح  نیا  یبای  هشیر  یـسررب  هب  هک  نآ  نودـب  دـنوش ، یمرهاـظ  عاـمتجا 

دنتسه يدازآ  حلـص و  بسک  يارب  ناهایـس  مایق  هب  کمک  ینعی  پر  زا  يراداوه  یعدم  هک  یلاحرد  دنوش  یم  هدیـشک  فارحنا  داسف و 
لیاسم یمامت  زا  غراف  ار  دوخ  ناـنآ  تسا .  هتفرگ  رارق  یقـالخا  فرحنم  ياـه  هورگ  هدافتـسا  دروم  پر  هورگ  یقیـسوم  رگید  يوس  زا  .

تسا یناهج  حلص  راعش  هک  ار  شزاس  یتسود و  تلع  نیمه  هبو  دنتسه  هزادنا  دح و  یب  طرفم و  شیاسآ  کی  یپ  رد  هتسناد و  یگدنز 
مرآ دـنراد و  صوصخم  ياهدـنب  تسدو  دـنب  ندرگ  دوخ  يارب  هورگ  نیا   . دـنناد یم  نآ  وریپ  لـصتم و  ار  دوـخ  هدرکریبـعت و  هابتـشا  هب 

ای هقرف  نیدنچ  هب  پر  هورگ   . دنا هدش  لصتم  رگیدـکی  هب  ریجنز  هلیـسو  هب  هتـسب و  شقن  اهنآرب  هکت  ود  ای  هکت  کی  تروص  هب  زین  هورگ 
ار پر  یـشم  طخ و  سار ) )  نارادـفرط ( (  تسا .  نارتخد   RAS هورگ اه  هعومجم  نیا  نیرتمهم  زا  یکی  هدـش و  لیدـبت  هعومجمریز 
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هب هک  پر  هعومجمریز  نایم  رد  مهم  ياه  هقرفزا  یکی   . دنـشاب یم  نارتخد  لـماک  ماـت و  يدازآ  هب  دـقتعم  فدـه  رد  اـما  هدرک  باـختنا 
دارفا تسا .  هدـش  هتفرگ  میتسه ) )  سکـس  ناربمایپ  اـم  هلمج ( (  ففخم  هک  دـشاب  یم   WASP هورگ تسا  روهـشمریغ  تسرپ  ناطیش 

زا رگید  یکی   . دنتسه یطرش  دیق و  هنوگره  زا  دازآ  هنابش و  ياه  يدرگلو  يزاب ،  سنج  مه   ، ینارسوه تارکفت  ياراد  هقرف  نیا  راداوه 
 ، نوریا اکیلاتم ، زا :  دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دشاب  یم  هقرف  نیدنچ  ياراد  دوخ  هک  دـشاب  یم  لاتم ) )  يوه  هورگ ( (  پر ،  ياه  هقرف 
 ، سکـس يدازآ  يارب  حلـص  زین  يدـعب  هدر  رد  تسا و  یـسنج  يدازآ  اـهنآ  همه  لـصتم  كرتشم و  هظقن  لاـتمرتنا .  ، رتـگرب یت  نداـم ، 

.; دراد رارق   ... هداوناخ و هیلع  تنوشخ  یتسرپداژن ،  رسپ ، رتخد و  دازآ  طباور   ، يراب دنب و  یب  يدازآ  ردخم ، داوم  دایتعا  يدازآ 

؟ تسا هدمآ  نآرق ، رد  یتایآ  هچ  ناناوج " ییارگ  دم   " دروم رد 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  نآرق ، رد  یتایآ  هچ  ناناوج " ییارگ  دم   " دروم رد 

خساپ

یبرع هملک  اب  موهفم  رظن  زا  ار  نآ  ناوتیم  هک  دراد  رارق  وگلا "  " مان هب  يرگید  ياـهملک  دـم "  " راـنک رد  تسا ، یگنرف  ياـهملک  دـم " "

يریذـپ وگلا  همدـقم  زا  یـشخب  اهنت  دـنکیم و  هراشا  هرمزور  یگدـنز  ياهدامن  رهاظم و  هب  اهنت  دـم  حالطـصا ، رد  درک . هسیاقم  هوسا " "

يدام و یگدـنز  رهاوظ  هب  دودـحم  تسا و  یگدـنز  رد  يدرف  یعامتجا ، ياهـشنم  راتفر و  لماش  يریذـپ  وگلا  رتعیـسو  يدـید  رد  تسا .
میـالع و هب  شیوخ ، یگدـنز  بولطم  ياوتحم  قیـالع و  تاـیحور ، شیاـمن  يارب  یناـسنا  عماوج  اـهناسنا و  دـشابیمن . یگدـنز  تروـص 

ناسنا ياهـشیارگ  هلمج  زا  هک  دم  وگلا و  هب  شیارگ  هک  اج  نآ  زا  دنتـسه . اههیامن  رهاظم و  نامه  اهوگلا  اهدـم و  دـنراد و  زاین  اههیامن 
يرطف ياهزاین  هب  وگ  خـساپ  تیادـه و  باـتک  هک  میرک  نآرق  دراد ، عونت  هب  لـیم  هدوب و  نازیرگ  یتخاون ، کـی  زا  ناـسنا  حور  تسا و 

لامک ثعاب  هک  ییاهزیچ  اهتیـصخش و  زا  يریذپ  وگلا  هب  ار  اهناسنا  تسا و  هتفگ  خساپ  وگلا ) هب  زاین   ) رـشب مهم  زاین  نیا  هب  تسا ، ناسنا 
، لاـمک ریـسم  ندومیپ  يارب  میرک ، نآرق  تسا . هتـشاد  رذـح  رب  دوشیم  یگناـگیب  دوخ  زا  هب  رجنم  هک  ییاهدـم  زا  هدرک و  قیوشت  دوشیم 

رارق اهناسنا  قشمرـس  نیرتهب  ار  ملاع ) درف  نیرتهب  لماک و  ناسنا  رهظم  ) مرکا ربمایپ  هدرک و  یفرعم  ناسنا  يوگلا  ار  یهلا  أیلوا  ناربماـیپ و 
لباقم رد  ( 21 بازحا ، "  ) اًرِیثَک َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرَِخئ  ْالا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  ْاوُجْرَی  َناَک  نَّمِل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَـک  ْدَـقَّل  تسا " ; هداد 

يورخا هنادواج  تداعـس  ادخ و  زا  يرود  ریـسم  رد  دوش و  فرحنم  یعقاو  ریـسم  زا  ناسنا  دوش ، ثعاب  هک  هچ  ره  باختنا  وگلا ، عون  نیا 
ناسنا یگدرپسرـس  دوخ و  زا  تلفغ  هب  تبـسن  اهراب  دیجم  نآرق  رد  تسا . هدش  حرطم  بسانمان  ياهدـم  اهوگلا و  ناونع  هب  درادرب ، ماگ 

، نارگید ناگرزب و  ناکاین و  زا  هناروکروک  دیلقت  سفن ، ياوه  ناطیـش ، زا  يوریپ  یتسرپ ، تب  زا  هدش و  هداد  رادشه  ادـخ  ریغ  هب  تبـسن 
هیواز زا  ناوتیم  ار  میهافم  نیا  دنکرد . لباق  انـشآ و  یمیهافم  یمالـسا  شنیب  يرـشب و  گنهرف  رد  هدش  دای  میهافم  تسا . هدش  شهوکن 

دوخ زا  یتسرپ "و  دـم  ، " لاح ره  هب  دیـشخب . اهنآ  هب  ياـهزات  هولج  تسیرگن و  دوشیم  یگناـگیب  دوخ  زا  هب  رجنم  هک  یتسرپ  دـم  هلأـسم 
ار يرگید  تیوه  تسرپ ، دـم  ناسنا  تسا . يراثآ  اهدومن و  مزاول ، ياراد  هک  تسا  يرکف  یناور و  تلاح  کی  نآرق  رظنم  رد  یگناگیب 
اج نیا  رد  تشاد . دهاوخ  دوخ  زا  نآ ، اب  بسانتم  يریوصت  هناگیب ، دوخ  زا  ناسنا  دشاب ، هچ  ره  رگید  تیوه  نیا  درادنپیم و  دوخ  تیوه 
زا یخرب  ای  مامت  رد  تسرپ ، دـم  ناسنا  يرگید : هب  نداد  تلاصا  . 1 مینکیم : هراشا  یتسرپ  دـم  یگناگیب و  دوخ  زا  ياهدومن  زا  یخرب  هب 
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روما دهدیم و  رارق  لصا  ار  يرگید  نآ  اهنامرد و ... صیخـشت  اهدرد ، ساسحا  اهیبایزرا ، رد  دـهدیم و  يرگید  هب  ار  تلاصا  دوخ  نووش 
شیوخ يدام  عضو  بترم  روط  هب  و  دنکیم . لمع  نآ  قبط  دنکیم و  باختنا  دنکیم ، تواضق  ناشدروم  رد  دجنـسیم ، وا  ساسا  رب  ار  دوخ 

زا یکی  دـشابیم ، تمه  دوبمک  ینورد و  تراقح  ساـسحا  یفاـک و  دـشر  مدـع  هناـشن  هک  رکفت  زرط  نیا  دـنکیم . هسیاـقم  نارگید  اـب  ار 
دنکیم یهن  رکف  زرط  نیا  زا  تدـش  هـب  مـیرک  نآرق  ور  نـیا  زا  دوـب . دـهاوخ  يداـم ـ  یتـح  یگدـنز ـ  رد  یگدـنام  بـقع  رثؤـم  لـماوع 

(;131 هط ،  ) َیَْقبَأ َو  ٌْریَخ  َّکِبَر  ُقْزِر  َو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَْینُّدـلا  ِةَوَیَْحلا  َةَرْهَز  ِم  ْمُْهنّ اًج   َ َْوزَأ َّیِِهب  اَـنْعَّتَم  اَـم  ََیلِإ  َکـْیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َـال  َو  دـیامرفیم " :
هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  اـهنیا  تسا  اـیند  یگدـنز  ياـهلگ  اـهنیا  نکفین ، میداد  ناـنآ  زا  ییاـه  هورگ  هب  هک  ییاـه  تمعن  هب  ار  دوـخ  مشچ 
نآ زا  یحور ; لداعت  ندروخ  مه  رب  تسا ".2 . رترادـیاپ  رتهب و  تسا  هداد  يزور  وت  هب  ادـخ  هچ  نآ  مییامزایب ، نآ  اب  ار  نانآ  میهاوخیم 
دم ناسنا  هک  يدارفا  تسین و  راگزاس  وا  يدوجو  راتخاس  ياضتقم  اب  دنکیم  دیلقت  وا  زا  هناگیب  دوخ  زا  ناسنا  هک  یسک  ياهتکرح  هک  اج 
رد دوشیم . یحور  لداعت  مدـع  راچد  تسرپ ، دـم  ناسنا  دـنراد ، فلتخم  ای  داضتم  ياهتـساوخ  دـنددعتم و  دریگیم ، وگلا  ناـنآ  زا  تسرپ 
هللا ما  ریخ  نوقرفتم  باـبراء  :" دـیامرفیم كرـشم  ناـسنا  دروم  رد  هلمج  زا  تسا ; قداـص  دارفا  نیا  هب  هک  دراد  دوجو  یتاـیآ  میرک  نآرق 

تـسا هدز  یلثم  دنوادخ  : " دیامرفیم زین  "و  همه . رب  هریچ  هناگی  يادخ  ای  دنرتهب  هدـنکارپ  نادـنوادخ  ایآ  ( ; 9 فسوی ، "  ) راهقلا دحاولا 
، رمز ."  ) دنربارب لثم  رد  ود  نیا  ایآ  تسا  درم  کی  نآ  زا  هک  يدرم  دنشاب و  کیرـش  وا  رد  راگزاسان  دوخدب و  هجاوخ )  ) دنچ هک  يدرم 
َذ َْنَیب  َنِیبَْذبَذُّم  ;" تسا  بذـبذم  دوخ  راتفر  یگدـنز و  رد  دوشیم و  یفدـه  یب  راچد  تیوه  یب  ناسنا  يرایعم ; یب  یفدـه و  یب  . 3 ( 29

هورگ اب  هن  دنا  نادرگرـس  ادخ  ریغ  ادـخ و  نیب  ( 143: أسنلا  ) ًالِیبَس وَُهل  َدَِـجت  نَلَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  نَمَو  ِء   َّ َالُؤ ََّـ ََیلِإ َه َالَو َّ  ِء   َّ َـالُؤ ََّـ ََیلِإ َه َـال َّ  َکـِل  َ
لد لقع و  زا  يریگهرهب  مدـع  یباین "4 . یهار  شیارب  دـنک  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  دـنا و  لدـکی [ وسکی و   [ نارفاک هورگ  اب  هن  نانمؤم و 
هللا تیآ  هنومن ، ریسفت  هر )  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم  ، 163 ص 176 ـ  يدزی ، حابصم  هللا  ۀیآ  یـسانشناسنا ، ر.ك : ...) و

.( هیمالسالا باتکلاراد  ص 242 ، ج 17 ، نارگید ، يزاریش و  مراکم 

؟ تسا هتشاد  دوجو  یگنهرف  مجاهت  مالسا ، خیرات  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  دوجو  یگنهرف  مجاهت  مالسا ، خیرات  رد  ایآ 

خساپ

ندرک نیزگیاج  روظنم  هب  تلم ، کی  یگنهرف  ياهناینب  هب  يداصتقا  اـی  یـسایس  ۀـعومجم  کـی  ندرب  موجه  ياـنعم  هب  یگنهرف ، مجاـهت 
لسن ندرک  داقتعا  یب  . 1 تسا . رظن  دروم  فدـه  ود  یگنهرف  مجاهت  رد  فیرعت  نیا  قبط  تسا . ّتلم  نآ  گنهرف  ياج  هب  دوخ  گنهرف 
مظعم ماقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  .) یموب گنهرف  ياج  هب  هناگیب  گـنهرف  ینیزگیاـج  دوخ ;2 . تادـقتعم  هب  ون 

، یملع يورین  رب  هیکت  نآرق و  ياـههزومآ  هب  لـمع  اـب  ناناملـسم  هیلوا  نورق  رد  یمالـسا ). بـالقنا  یگنهرف  كرادـم  ناـمزاس  يربهر ،
دوخ هکلب  دندادن ، ناگناگیب  هب  ار  یمجاهت  هنوگ  چیه  هزاجا  یلو  دـندش  یتافارحنا  راچد  دوخ  نورد  رد  هچرگا  دوخ ، یماظن  یگنهرف و 

رد هک  یملع ، قنور  دشر و  اب  دنداد و  ناشن  دوخ  زا  هک  یفعـض  یتسـس و  اب  نآ ، زا  سپ  متفه و  نرق  رد  اما  دیناسر ; اپورا  اقیرفآ و  ات  ار 
مجاهت . 1 تساهمجاهت : نیا  هلمج  زا  دـنتفرگ . رارق  یگنهرف  ياهمجاهت  عاونا  دروم  هتخاب و  ار  دوخ  دـمآ ، دـیدپ  برغ  رد  ریخا ، ياهنرق 
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فرصت يارب  نایحیسم  هک  میناوخیم  یلعف ، يایناپسا  ینعی  یمالـسا ، سلدنا  یمالـسا  خیرات  رد  سلدنا  فرـصت  يارب  نایحیـسم  یگنهرف 
حور يرگیپسور و ... هعاشا  بارـش ، هیهت  يارب  اهناتـسوب  اهغاب و  فقو  یـشایع ، لـیاسو  ندرک  مهارف  لـیبق  زا  یگنهرف ، ياـهراک  اـب  نآ 

ص 42، يرهطم ، دیهـش  رـشب ، یناگدـنز  رد  یبیغ  ياهدادـما  .) دـنتفای ـالیتسا  نآ  رب  یتـحار  هب  هتفرگ و  ناناملـسم  زا  ار  داـقتعا  ناـمیا و 
برغ رد  هک  یتعنـص ، یملع و  قنور  اب  يدالیم  هدـجیه  نرق  زا  ییارگملع  دـشر  اب  مالـسا  هب  برغ  یگنهرف  مجاهت  . 2 اردص ). تاراشتنا 

. دناهداد رارق  زات  تخات و  دروم  طاقن  ۀمه  رد  ار  ناناملسم  ینید  گنهرف  اههویش ، عاونا  اب  اهیبرغ  دمآ ، دیدپ 

؟  تسا بارعا  زا  دسر  یم  ام  هب  هک  ییاه  هبرض  رتشیب  هک  یتروص  رد  میتسه  هدزبرغ  ام  دوش  یم  هتفگ  اه  هناسر  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا بارعا  زا  دسر  یم  ام  هب  هک  ییاه  هبرض  رتشیب  هک  یتروص  رد  میتسه  هدزبرغ  ام  دوش  یم  هتفگ  اه  هناسر  رد  ارچ 

خساپ

اب هک  تسا  یگدزبرغو  یبرغ  گنهرف  جـیورت  نامه  اهنیا  همه  یلو  تسا  تسرد  دـیهدیم  تبـسن  یبرع  ياهروشک  هب  امـش  هک  ار  هچنآ 
J .} دوشیم جیورت  یبرع و ... ياهروشک  یتاغیلبت  ياههاگتسد  هطساو 

یگنهرف مجاهت  مییوگ  یمارچ  سپ  دنکیرـش , یگنهرف  مجاهت  رد  یعون  هب  نانیا  دنتـسه . ارگدم  دنتـسین و  دـهعتم  ام  نازاس  ملیف  نادـنمرنه و 
؟  تسا یبرغ  ياهروشکراک 

شسرپ

مجاهت مییوگ  یمارچ  سپ  دنکیرـش , یگنهرف  مجاـهت  رد  یعون  هب  ناـنیا  دنتـسه . ارگدـم  دنتـسین و  دـهعتم  اـم  نازاـس  ملیف  نادـنمرنه و 
؟  تسا یبرغ  ياهروشکراک  یگنهرف 

خساپ

نکمم زین  يرگیدددـعتم  لماوع  یلو  دنتـسه  تکرح  نیا  نابنج  هلـسلس  أشنمرـس و  نانآ  هک  تسا  نآ  برغ  یگنهرف  مجاـهت  زا  دوصقم 
ار نانآ  گنهرف  جیورت  هتـساوخانای  هتـساوخ  هتـسنادن و  ای  هتـسناد  یلخاد  لماوع  بلاغ  دـشاب و  رثءوم  هعماج  یگنهرف  هلاحتـسا  رد  تسا 

J .} دنشابیم نانآ  یگنهرف  هطلس  هطساو  دننکیم و 

. دح هچ  ات  ریخ . ای  تسا  هتفهن  یگنهرف  مجاهت  زین  اهسابل  نیا  رد  ایآ  هک  منادب  دیآ  یم  برغ  زا  هک  ییاه  سابل  دروم  رد  مهاوخ  یم  یلیخ 

شسرپ
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هچ ات  ریخ . ای  تسا  هتفهن  یگنهرف  مجاهت  زین  اهـسابل  نیا  رد  ایآ  هک  منادـب  دـیآ  یم  برغ  زا  هک  ییاه  ساـبل  دروم  رد  مهاوخ  یم  یلیخ 
. دح

خساپ

تفع ظفح  تهج  رد  هک  نیا  رگید  دنکیم ، ظفح  امرگ  امرـس و  زا  ار  وا  هک  نیا  یکی  تسا ؛ یمدآ  زاین  هس  يوگخساپ  مک  تسد  سابل 
هالع نادرم ، نانز و  سابل  تیفیک  عون و  ياهعماج  ره  رد  دشخبیم . راقو  یگتـسارآ و  وا  هب  هک  نیا  موس  دنکیم و  کمک  وا  هب  مرـش ، و 

زین هعماج  نآ  گنهرف  رب  مکاح  ياهشزرا  ینیب و  ناهج  عبات  تسا ، هعماـج  نآ  یمیلقا  یعاـمتجا و  يداـصتقا و  طیارـش  عباـت  هک  نآ  رب 
روصت دوخ  يارب  یتشونرـس  هچ  دـنادب ، يدوجوم  هنوگچ  ار  دوخ  دـشاب ، لئاق  ییانعم  هچ  ناهج ، يارب  هک  نیا  هب  هتـسب  ناـسنا  دـشابیم .

یگتسارآ و دوخ  هب  سابل  هلیسو  هب  ناسنا  میتفگ  هک  روط  نامه  دنکیم . توافت  شندیـشوپ  سابل  دنادب ، هچ  رد  ار  دوخ  تداعـس  دنک و 
، دوشیم یحور  شمارآ  بجوم  هتـشاد و  نارگید  رد  یناور  یحور و  تبثم  راثآ  اهنت  هن  ندرک ، تنیز  ییارآ و  دوخ  دـشخبیم . ییاـبیز 
رد هکلب  تسا ، ناـسنا  تیـصخش  زا  یکاـح  ندیـشوپ  ساـبل  تیفیک  اـهنت  هـن  نیارباـنب ، دراد . درف  دوـخ  رد  زین  یتـبثم  یناور  تارثا  هـکلب 

.1 میرامـشیم : رب  ار  یمدآ  تیـصخش  شـشوپ و  عوـن  طاـبترا  دراوـم  زا  یـضعب  کـنیا  دراد . شقن  وا  تیـصخش  لوـحت  يریگلـکش و 
نیاربانب تسا . ناسنا  رد  میلـس  قوذ  يرکف و  ماظن  دوجو  زا  ياهناـشن  یناـشیرپ ، یگتفـشآ و  عون  ره  زا  زیهرپ  هتـسارآ و  ساـبل  ندیـشوپ 

زا دـشاب ، ملاـس  یعیبط و  تیـصخش  ياراد  رگا  ناـسنا  اریز  دـنکیم ؛ ینورد  یگتفـشآ  زا  تیاـکح  ینورب ، یگتفـشآ  هک  تفگ  ناوتیم 
ییارآدوخ و زا  زیهرپ  . 2 دهدیم . حیجرت  یناشیرپ  یگدـیلوژ و  رب  ار  يزیمت  بیترت و  مظن و  تسا و  نازیرگ  یگتخیر  مهب  یگتفـشآ و 

ناسنا رب  یناور  هنیمز  رد  يدب  تارثا  دراد ، ناسنا  يرطف  ياههتساوخ  اب  هک  یـضراعت  تهج  هب  سابل ، رد  یگدیلوژ  یگتفـشآ و  نتفریذپ 
ات دوشیم  یناور  یلادتعایب  هب  رجنم  هدش ، ناسنا  رد  میلس  قوذ  مادهنا  یحور و  یگدرسفا  زورب  ببس  جیردت  هب  هک  يروطب  دراذگیم ؛

ریگهشوگ يوزنم و  یـصخش  هب  ار  وا  دهدیم و  شهاک  لادتعا  دـح  زا  نآ ، رد  دوجوم  بهاوم  یگدـنز و  هب  ار  ناسنا  قئالع  هک  اج  نآ 
رد نتفای  هار  تبحم و  بلج  رد  ناـسنا  تیقفوم  زمر  اـهنت  دوش ، هارمه  ینورد  ییارآ  دوخ  اـب  رگا  يرهاـظ  یگتـسارآ  . 3 دنکیم . لیدبت 

. دوب دهاوخ  اجیب  يراظتنا  ندرک ، ادـیپ  تیبوبحم  راظتنا  ینطاب ، يرهاظ و  طیارـش  نانچ  زا  يرادروخرب  نودـب  هک  يروط  هب  تساهلد ؛
، ابیز سابل  . 1 میوشیم : روآدای  یمالسا  تایاور  نابز  زا  تسا ، طبترم  ناسنا  تیـصخش  اب  هک  ار  سابل  ياهیگژیو  زا  یـضعب  اج  نیا  رد 
1. دراد تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  ادـخ  اریز  دـینک ؛ ابیز  سابل  هلیـسو  هب  ار  دوخ  دـیامرفیم : (ع ) قداص ماما  تسادـخ . هب  برقت  ثعاب 
، زیمت سابل  دیامرفیم : (ع ) یلع ماما  . 2 دراذگیم . وا  تیـصخشرب  یتبثم  ریثأت  دراد ، تسود  ار  وا  ادخ  دنک  ساسحا  ناسنا  یتقو  نیاربانب 

ندیـشوپ یناور ، یباداش  طاشن و  لماوع  زا  یکی  نیارباـنب   2. تسا یگزیکاپ  عون  کی  زاـمن ، يارب  دـنکیم و  فرطرب  ار  یتحاراـن  مغ و 
(ع) قداص ماما  دـنکیم . دنلبرـس  ناـنآ  لـباقم  رد  ار  ناـسنا  دوشیم و  نانمـشد  يراوخ  تلذ و  ثعاـب  زیمت ، ساـبل  . 3 تسا . زیمت  ساـبل 
: دـیامرفیم (ع ) یلع ماما  دـنکیم . زیزع  مدرم  نایم  رد  ار  ناسنا  بسانم ، ساـبل  . 4 3. دیامنیم لیلذ  ار  نمـشد  هزیکاپ ، سابل  دـیامرفیم :
زا ار  نانآ  ياهنابز  دوش و  نانآ  نایم  رد  وت  شیارآ  بجوم  دزاس و  ناسمه  مدرم  اب  ار  وت  هک  تسا  یـسابل  نآ  سابل ، نیرتوکین  یتسارب 
ره دشاب و  هتـشاد  توافت  نانز  سابل  اب  دیاب  نادرم  سابل  نیاربانب  دشاب ؛ زین  وا  سنج  فرعم  دیاب  ناسنا ، سابل  . 5 4. دراد زاب  وت  ییوگدب 
ادخ تمحر  زا  دنشوپیم ، نادرم  سابل  هک  ار  ینانز  نانز و  سابل  هک  ار  ینادرم  (ص ) ادخ ربمایپ  دنشوپب . ار  دوخ  صوصخم  سابل  مادک 

ار یـسابل  ربکت ، یهاوخ و  دوخ  ساسا  رب  ناسنا  یهاگ  دـشاب . ترهـش  سابل  حالطـصا  هب  فراـعتم و  ریغ  دـیابن  ساـبل  . 6 5. تسناد رود 
سب نیمه  يراوخ  تفخ و  ياههناشن  زا  ناسنا  يارب  دیامرفیم : (ع ) قداص ماما  دـشاب . هدوبن  سک  چـیه  رد  شریظن  هک  دـنکیم  باختنا 
ربمایپ یگدنز  هریـس و  زا  تسا . ربکتم  هاوخ و  دوخ  تیـصخش  هناشن  ترهـش ، سابل  نیاربانب   6. دوش روهشم  نآ  هب  هک  دشوپب  یـسابل  هک 
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هناشن هچ  نآ  زا  دـندوب و  فلاخم  تخـس  سابل  رد  یتسرپ  لمجت  هلئـسم  اب  اهنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینید  ناـیاوشیپ  ریاـس  و  (ص ) مرکا
(ص) مرکا ربمایپ  توعد  هب  خساپ  رد  تسا : هدمآ  نینچ  نارجن ، یگدنیامن  تئیه  هرابرد  دنتـشادیم . رذحرب  تشاد ، ربکت  یهاوخدوخ و 

یلمجت ياهسابل  هک  یلاح  رد  تئیه  نیا  دننک . هرکاذـم  ربمایپ  اب  ات  دـندش  هنیدـم  دراو  نارجن  نایحیـسم  زا  یتئیه  يرجه ، مهد  لاس  رد 
زا یکاح  بسانمان و  هدننز و  عضو  یلو  دندش ؛ دجـسم  دراو  دنتـشاد ، ندرگ  رب  اهبیلـص  تسد و  رب  الط  ياهرتشگنا  نت و  رب  یمـشیربا 

ار (ص ) ربماـیپ یتحاراـن  تلع  اـما  تفریذـپن ؛ روضح  هب  ار  ناـنآ  هجیتـن  رد  دومن و  تحاراـن  ار  (ص ) ربماـیپ ناـنآ ، یهاوـخدوخ  ربـکت و 
ار راوگرزب  نآ  یتحاران  و  (ص ) مرکا ربمایپ  طسوت  تئیه  نتفریذـپن  روضح  هب  تلع  دنتـساوخ و  هراچ  هراـبنیا  رد  (ع ) یلع زا  دنتـسنادن .

نوریب نت  زا  ار  تمیق  نارگ  ياهرتشگنا  یتـالمجت و  ياـهسابل  نیا  دـیاب  اـهنآ  هک  منکیم  رکف  نینچ  نم  دومرف : (ع ) یلع دـندش . اـیوج 
رارق میرکت  مارتحا و  دروم  تفریذپ و  روضح  هب  ار  اهنآ  (ص ،) مرکا ربمایپ  دندرک و  نینچ  اهنآ  دنـسرب . (ص ) ربمایپ تمدخ  دـعب  دـننک و 
رهظم هک  ) ناگناگیب سابل  گنر و  هب  دـنک و  اهر  ار  دوخ  یلم  یمالـسا و  گنهرف  هک  یـسک  هناگیب ؛ ياهگنهرف  ساـبل  زا  زیهرپ  . 7 داد .

هدش ینیبمک  دوخ  ساسحا  راچد  يدرف ، نینچ  تسا . نانآ  هب  یگتسباو  هناشن  لالقتـسا و  نتـشادن  هناشن  دیآ ، رد  تسا ) برغ  يایند  نآ 
دنشوپن و ار  ناگناگیب  سابل  هک  ینامز  ات  دوب  دهاوخ  وکین  تما  نیا  لاح  هراومه  دیامرفیم : (ع ) یلع ماما  دراد . لیلذ  یتیـصخش  تسا و 

تارثا سابل ، رد  داش  ياهگنر  زا  هدافتـسا  . 8 7. درک دهاوخ  لیلذ  ار  اهنآ  دنوادخ  دننک ، نینچ  هک  نامز  نآ  دـنروخن و  ار  نانآ  ياهاذـغ 
ربمایپ دوب . دـهاوخ  رثؤم  دارفا  یتیـصخش  یناور و  تمالـس  رد  دراد و  دارفا  راک  تفرـشیپ  تیلاعف و  تکرح و  شیازفا  رد  یمیقتـسم  ریغ 

داش نشور و  ياهگنر  زا  هک  یناسنا  نیاربانب   8. تسامش یگزیکاپ  شمارآ و  ببس  هک  دیشوپب  گنر  دیفس  سابل  دیامرفیم : (ص ) ادخ
دلوتم (ع ) نسح ماما  هک  ینامز  دیامرفیم : (ع ) نیدـباعلانیز ماما  تسا . رادروخرب  يرتشیب  یناور  شمارآ  زا  دـنکیم ، هدافتـسا  سابل  رد 

رگم دومرف : ترضح  نآ  دنک . باختنا  يو  يارب  ار  یمان  ات  دندروآ  (ص ) مرکا لوسر  تمدخ  هب  دندیچیپ و  يدرز  هماج  رد  ار  وا  دندش ،
دندیچیپ يدیفس  هماج  رد  ار  وا  دندروآ و  نوریب  ار  دازون  درز  هماج  نانآ  دعب  دیچیپن ! درز  هماج  رد  ار  دازون  هک  مدرکن  یهن  ار  امـش  نم 
یگنوگچ تیفیک و  هک  دوشیم  مولعم  تشذـگ ، هچ  نآ  زا   9. دریگ تروص  يراذگمان  مسارم  ات  دـندروآ  (ص ) مرکا ربمایپ  روضح  هب  و 

اب هک  يدارفا  اسب  هچ  تسا و  ناـسنا  تیـصخش  عون  هناـشن  يزیمت ، یگتـسارآ و  رظن  زا  مه  لدـم و  رظن  زا  مه  گـنر و  رظن  زا  مه  ساـبل 
اب یبرغ  ییارگدـم  دـنکیم . ادـیپ  رییغت  ناشلامعا  راتفر و  یلک  هب  دـنوشیم و  یتیـصخش  خـسم  راچد  اهسابل ، زا  یـصاخ  عون  ندیـشوپ 
زا ار  هعماـج  ج )  دوخ ، ساـنجا  يارب  یباـیرازاب  ب )  نارگید ، هب  شیوخ  گـنهرف  لـیمحت  فلا ) دریگیم : تروص  فلتخم  ياـههزیگنا 

یفارخ ًانایحا  دنسپان و  ياهتنس  نتفرگ و  یتما  زا  ار  حیحص  اجب و  ياهتنس  د )  ندناشک ، یگدولآ  فارحنا و  هب  كاپ  حیحص و  ریسم 
هک دیـشاب  هتـشاد  عالطا  دیاش  ندرک . خـسم  نرود  زا  ار  نآ  یلو  ندـش  دراو  تّلم  کی  ياهتنـس  قیرط  زا  ه )  نتخاس ، نآ  نیزگیاج  ار 
هک يریثأت  هب  عجار  دنزادرپیم و  هعلاطم  هب  سانشهعماج و ... ، سانشناور نیـصصختم  يدایز  تاعاس  اهتدم و  اهدم ، نیا  نتخاس  يارب 
هب یبیجع  ياهدرگـش  اب  دش ، بیوصت  یتقو  دننکیم  لیلحت  يرگنهدنیآ و  ، دراذگ ياج  هب  دوخ  زا  هعماج  کی  رد  دناوتیم  یـصاخ  دـم 
زا غیلبت » شور   » نینچمه قروز و  نسح  رتـکد  زا  غیلبت » یناـبم   » تسا هتـسیاش  یغیلبت  ياهدرگـشزا  عـالطا  تهج  دـنزادرپیم . نآ  غـیلبت 

راگیـس و ریظن  يرـضم  ءیـش  کی  ندزاج  يارب  هنوگچ  هک  دومرف  دـیهاوخ  هظحالم  اجنآ  دـیهد . رارق  هعلاطمدروم  ار  ربهر ، یقت  دـمحم 
نیا اتسار ، نیا  رد  رگید  هتکن  دننکیم . هدافتسا  اهنز  سکس  هفایق  زا  صوصخ  هب  یطرـش و  ياهسکع  قیرط  زا  نآ  ریاظنای  ردخم  داوم 

دنزاسیم دوخ  بوذجم  لئاسم  هنوگنیارد  ار  یتّلم  هکلب  دننکیمن ؛ افتکا  دنبرمک  فیک و  سابل ، شفک ، لدم  گنر و  هب  اهنآ  هک  تسا 
. دننکیم بذج  دوخ  فرط  هب  مه  ار  نآ  هدمآ و  تّلم  کی  هدیا  هشیدنا و  راکفا و  غارس  جیردت  هب  سپـس  دنروآیمرد ، دوخ  دیلقت  هب  و 
زا رپ  یمالسارازاب ، ناهگان  توغاط  نامز  رد  هک  مینکیمن  شومارف  تسا . هدیدنـسپ  وکین و  تنـس  کی  یمالـسا  باجح  ناونع  هب  رداچ 

افتکا یصاخ  هطقن  هب  زوردم  ندروآ  دوجو  هب  رد  اهنآ  هک  مینک  رکف  ام  رگا  تسا  یماخ  یشیدنا و  هداس  لاح  دش و ... امنندب  ياهرداچ 
شیپ داسف  یگزره و  تیاهن  ات  دـتفیب ، هار  اهنآ  لابند  هب  زور  حرط  دـم و  ماـن  هب  یتما  رگا  دوب . دـهاوخن  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دـننکیم .
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مان هب  سکس  ياهسابل  حرط  یـسنج و  داسف  یتسرپ و  توهـش  هنیمز  رد  اکیرمآ ) اپورا و   ) برغ رد  هزورما  دینک  هظحالم  تفر . دنهاوخ 
لب دسانشیمن « . شدوخ  يارب  ییاهن  دح  تفر ، ولج  يداو  ره  رد  هک  تسا  ناسنا  هصیصخ  یگژیو و  نیا  تسا ؟ ربخ  هچ  ددجت  ندمت و 

تشاذگ مدق  لامک  يداو  هب  رگا  هیآ 5 .)  تمایق ،  هروس  ) درادرب شهار  رس  زا  ار  یعنامره  دهاوخیم  ناسنا  هماما ؛»  رجفیل  ناسنالا  دیری 
اهنآ ناوتیمن  هک  ياهنوگ  هب  دوریم ، ولج  تیاهنیب  ات  مه  اجنآ  رد  داهن ، مدـق  طاطحنا  داسف و  يداو  هب  رگا  دـشکیم و  رپ  تیاهنیب  ات 

هتشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  دوشیم . هتسخ  یناسکی  زا  تسا و  بلط  عونت  رشب  هک  تسادیپ  هتفگان  . درک فقوتم  ییاج  رد  ار 
رشب ای  میاهدیرفآامـش  يارب  فلتخم  ياههنوگ  اهگنر و  اب  اههویم  ناهایگ و  هیآ 12 .) لحن ،  هروس  «) هناولا ًافلتخم  دـیامرفیم «: هک  تسا 
چیه رگید  و  نابز ) کی  داژنکی ، هایگ ، مقر  کی   ) دوب ناسکی  زیچ  همه  رگا  یتسار  تسا و ... هدـش  هدـیرفآ  نوگانوگ  لئابق  اهداژن و  رد 

 ... نیـشام و نامتخاس و  شفک و  فیک و  حرط  سابل و  لدم  ناسنا ، یبلط  عونت  هب  هجوت  اب  لاح  دنامیم ؟ یقاب  یفطل  هچ  تروص  نآ  رد 
ارچ هک  تسا  نیا  رد  ام  فرح  تفرگ . داریا  نآ  رب  دح  نیا  ات  ناوتیمن  دشاب ، هتشادن  يداضت  ام ، کین  ياهتنـسو  عرـش  نیزاوم  اب  رگا 
نیا الوصا  .و  دنهد هئارا  ار  يدیدج  حرط  ات  دننکیمن  یعس  ام  هعماج  قّالخ  رکتبم و  دارفا  ارچ  میـشابن ؟ زور  لدم  دم و  حارط  نامدوخام 

نآ دـنروآ . شروی  ام  ربدوخ  دـیدج  حرط  اب  نارگید  ات  مینامیم  رظتنم  ردـق  نآ  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  هک  تسام  ياهداریا  زا  یکی 
ای نیـشام  نالف  لدم  ًالثم  هک  دـنوشیمراک  هب  تسد  هزات  دوشیم ، اهنآ  هجوتم  یمومع  راکفا  زا  هک  يدایز  راشف  زا  دـعب  ام  نارکتبم  هاگ 

اسب هچ  میریگ ، تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  اتـسار  نیارد  ام  رگا  هک  یلاح  رد  دنهد . رییغت  ار  یـصاخ  رـشق  سابل  هویـش  ای  ینامتخاس و  حرط 
هب تبـسن  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  نینچ  تاهج  زا  یخرب  رد  هک  نانچمه  میهد . رارق  وگلا  هوسا و  نارگید  يارب  ار  شیوخ  گنهرف  میناوتب 

ياهدـم تسد  هب  ددـجت ، ندـمت و  مان  هب  ار  شیوخ  رکف  تنـس و  گنهرف و  مامز  هکنیازا  دوب و  رایـشوه  دـیاب  یلیخ  ییارگدـم »  » هلأـسم
.3 ص346 . ج3 ، لئاسو ، . 2 ص340 . ج3 ، لـئاسو ، . 1 تشوـنیپ : مینک ------------------- . زیهرپ  تدـش  هـب  میراپـسب  یبرغ 
، نامه . 8 ص356 . ج3 ، لئاسو ، . 7 ص252 . ج78 ، راحب ، . 6 ص60 . ج4 ، دواد ، یبا  ننس  . 5 ص152 . مکحلاررغ ، . 4 ص346 . نامه ،

ص411. ج1 ، لامالا ، یهتنم  . 9 ص355 .

اکیرمآ رد  هک  ییاه  هجدوب  دنا . هتـسنادن  نآ  زیر  همانرب  لووسم و  ار  یهورگ  چیه  هدیمان و  هاگآدوخان  دنور  کی  ار  یگنهرف  مجاهت  دـنور  ارچ 
سپ تسین  یگنهرف  مجاهت  رگا  دوش  یم  هداد  صاصتخا  ییویدار و ...  يا و  هراوهام  نجهتسم  ياه  هکبـش  هب  یمالـسا  يروهمج  يزادنارب  يارب 

. تسیچ

شسرپ

رد هک  ییاه  هجدوب  دنا . هتـسنادن  نآ  زیر  همانرب  لووسم و  ار  یهورگ  چیه  هدیمان و  هاگآدوخان  دنور  کی  ار  یگنهرف  مجاهت  دـنور  ارچ 
مجاهت رگا  دوش  یم  هداد  صاـصتخا  ییویدار و ...  يا و  هراوهاـم  نجهتـسم  ياـه  هکبـش  هب  یمالـسا  يروهمج  يزادـنارب  يارب  اـکیرمآ 

. تسیچ سپ  تسین  یگنهرف 

خساپ

تینوصم زین  نآ  اب  هزرابم  هار  اهنت  دـشاب و  یم  هدـش  يزیر  همانرب  يدـج و  یقیقح و  هلوقم  کـی  یگنهرف  مجاـهت  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
تاناکما همه  زا  دمآراک  هدافتـسا  موب و  زرم  نیا  یلم  یمالـسا و  ینغ  گنهرف  هب  کسمت  هار  زا  هعماج  دارفا  ریاس  ناناوج و  هب  ندیـشخب 

نیرت مهم  ساسا  نیا  رب  دشاب . یم  هدـش  باسح  قیقد و  يا  همانرب  ساسارب  مدرم ,  راشقا  همه  جیـسب  یگنهرف و  ياه  هاگتـسد  اصوصخ "
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نآ لماوع  يریذـپ و  هعماج  حیحـص  دـنیآرف  قیرط  زا  یلم  یمالـسا و  ياه  شزرا  قیمعت  ظفح و  - 1 زا : دـنترابع  نآ  اب  هزرابم  ياـه  هار 
يونعم يدام و  ياهدرواتـسد  یمالـسا و  ندمت  ناشخرد  ياه  هنیـشیپ  اب  ناناوج  ندومن  هاگآ  و  اه و ... هناسر  هسردـم ,  هداوناخ ,  دـننام 

نیمأت یمالسا و  طسق  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  یبالقنا ,  ياه  شزرا  ظفح  یمالـسا و  هبیط  تایح  ققحت  - 2 یمالسا .  بالقنا  میظع 
لباقم رد  يرادیب  يرایشوه و  - 3 یهلا .  ياه  شزرا  تیمکاح  دـنوادخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  مدرم  يارب  تینما  حلـص و  تداعـس ,  هافر , 

مالـسا و یـساسا  ناـکرا  زا  یکی  ناوـنع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هـضیرف  ياـیحا  - 4 یمالـسا .  هعماج  يونعم  فارحنا 
یشزرا ماظن  رب  ینتبم  ینالقع و  راد , هشیر  ینورد ,  قیمع ,  يرواب  داجیا  - 5 دشاب . یم  یهلا  ياه  شزرا  ضیارف و  ياقب  ظفح و  نماض 

 , یـشزومآ یماظتنا ,  یماـظن ,  ییاـضق ,  ییارجا ,  ینینقت ,  یمـسر ,  ياـه  هاگتـسد  رد  هک  یناـسک  ینعم  هب  هعماـج  ناریدـم  رد  مالـسا 
تیلاعف همه  رد  بولطم  یشزرا  ماظن  ظاحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدج ,  ریبدت  شالت و  - 6 دننک . یم  افیا  شقن  یغیلبت و ... یگنهرف و 

ماظن نیا  یلجت  رولبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ,  یـسایس ,  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  هعماج و  فلتخم  ياه  شخب  رد  تامادقا ,  اه و 
مجاهت زا  ندـنام  نوصم  يارب  یلک  روط  هب  ییارجا ...  ياه  همانرب  روشک و  نالک  راتخاس  ناریدـم ,  یقوقح  یقیقح و  راـتفر  رد  یـشزرا 

یملع داـهج  رد  فـلا )  یلمع .  یملع و  داـهج  تسا :  مزـال  هدـمع  داـهج  ود  یبرغ  تاـشیارگ  اـهوگلا و  زا  زیرگ  ناـگناگیب و  یگنهرف 
هب هرـسان  زا  ار  هرـس  دـب و  زا  ار  کین  دزاس و  نوزفازور  هتـسویپ  ینید  ياهراجنه  اـه و  شزرا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تفرعم  دـیاب  صخش 

داهج - 1 دوش : یم  میسقت  شخب  ود  هب  یلمع  داهج  ب )  درادرب . ماگ  اه  یکین  ریـسم  رد  هراومه  یهاگآ  روعـش و  اب  دسانـشزاب و  یبوخ 
راوتـسا و یمزع  داهج  نیا  تسا .  یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  اـهاوه و  ربارب  رد  ریذـپان  یگتـسخ  یمئاد و  یتکرح  داـهج  نیا  يدرف ;  یلمع 

یکی دمآ . نوریب  زارفارس  نآ  زا  ناوت  یمن  سفن  ناطیش  اب  تفلاخم  رد  تیدج  ادخ و  اب  هتـسویپ  طابترا  نودب  دبلط و  یم  یمئاد  یتبقارم 
همیمـض هب  هک  تسا  هبـساحم  هبقارم ,  هطراشم ,  همانرب  يارجا  ریـسم  نیا  رد  تیقفوم  نازیم  ندرب  الاب  يارب  بسانم  يدربراک  ياـه  هار  زا 

تابحتـسم و ماجنا  مود  هبترم  رد  درامگ , تمه  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  ادـتبا  دـیاب  صخـش  ریـسم  نیا  رد  ددرگ . یم  لاـسرا 
رود دوخ  زا  ار  تاحابم ,  زا  یخرب  یتح  تسا ,  یهلا  ریغ  هچنآ  ره  موس  هبترم  رد  دـهد و  رارق  شیوخ  تمه  ههجو  ار  تاـهورکم  كرت 

هعماج و حالـصا  رییغت و  تهج  رد  یعمج  یـششوک  یعاـمتجا ;  یلمع  داـهج  - 2 دزادرپـن . تسوا  بولطم  هچنآ  ادـخ و  ریغ  هب  دزاـس و 
يزیر همانرب  مزلتـسم  زین  مهم  نیا  تسا .  هعماج  رد  يوقت  تلیـضف و  تیونعم و  قالخا ,  ملع ,  طسب  تافارحنا و  اه و  یگدولآ  اب  هزرابم 

" املـسم هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد  تسا .  يأر  مه  هارمه و  ناتـسود  رگید  نارظن و  بحاص  اـب  یماـگمه  تروشم و  قیقد و 
تفرشیپ تاطابترا و  رـصع  رد  زین  نآ  ققحت  دشاب و  یمن  لح  هار  نیرخآ  ای  نیرتهب  ناونع  هب  زگره  اهزرم و ... نتـسب  یکیزیف و  دروخرب 

لمع هب  يریگولج  یگنهرف  مجاهت  رتشیب  ذوفن  ریثأت و  زا  تسا و  مزال  يدراوم  رد  اما  تسین ,  ریذـپ  ناـکما  لـماک  تروص  هب  يژولونکت 
, اه شزرا  بالقنا و  يربهر 2 - مظعم  ماقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ,  مجاهت  گـنهرف و  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاـگآ  يارب  دروآ . یم 
 ( یمالسا بالقنا  یسانش  بیسآ  تالاقم  هعومجم   ) بالقنا یسانش  بیسآ  یعامتجا و  تیوه  نارحب  یفرشا ,  لضفلاوبا  ملعوذ 3 - یلع 

یماـکان هـب  ار  نانمـشد  ياـهشالت  فادـها و  ریخا و  لاـس  هب 150  رـضاح  رـصع  رد  یگنهرف  مجاهت  دـتمم  هقباـس  اـب  ناـناوج  ییانـشآ 
كرد هب  رجنم  یعامتجا ، یخیرات و  ياهدادیور  لیلحت  هیزجت و  دهدیم . شیازفا  ناوج  لسن  رد  ار  یگنهرف  تمواقم  هنیمز  دناشکیم و 

ياهلاس لوط  رد  نانمـشد  ياپ  در  بیقعت  دـشابیم . رظن  دروم  طیارـش  اب  قابطنا  لباق  نامز  زا  ههرب  ره  رد  هک  دوشیم  ییاهيدـنمنوناق 
ياهزاین نیمأت  نایفارطا و  اب  ناـناوج  لـباقتم  طـباور  حیحـصت  میمرت و  دوب . دـهاوخ  ناـناوج  رد  قیمع  فرژ و  یتریـصب  زاـسهنیمز  ریخا ،
تینوـصم یگنهرف ، یعاـمتجا و  ياـهشزغل  زا  ار  ناوـج  یگداوناـخ ، یگدــنز  تیباّذــج  دــیاشگیم و  مهاـفت  رب  ار  هار  ناــنآ ، یناور 

هویـش دوش و  هدودز  يرکف  ياهینارگن  یفـسلف و  ياهدـیدرت  ات  دـنکیم  مهارف  یبولطم  تصرف  داقتنا ، ثحب و  ياـهدرگزیم  دـشخبیم .
نیرتشیب تسا ، دعتـسم  ناوج و  یتلم  ام ، تلم  هک  مینک  شومارف  دـیابن  دریگ . رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  يرکف  تالـضعم  لـح  يارب  یبساـنم 
ینانمشد تسا . يزاسون  يزاسزاب و  ساسح  نارود  رد  ام  روشک  نآ  رب  هوالع  دنشابیم . هعماج  نآ  ناوج  رشق  زین  عامتجا  هدنزاس  يورین 
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رارق فدـه  اب  ات  دـناهدرک  زکرمتم  یگنهرف  مجاهت  رد  ار  دوخ  دـیما  مامت  دنتـسبنرب  یفرط  یـسایس  يداصتقا و  یماـظن ، ياهدـنفرت  زا  هک 
، ناوج يورین  نیا  رد  ار  تاداـقتعا  اـهشزرا و  هب  تبـسن  یتواـفتیب  حور  دـنروآرد و  ياـپ  زا  ار  روشک  لاـعف  يورین  ناوج ، لـسن  نداد 

ندوشگ يارب  ار  هنیمز  تسا و  هجوـت  روـخرد  دـیفم و  یتـصرف ، ره  رد  ناوـج  لـسن  اـب  هدـنزاس  یمیمـص و  ياـهوگتفگ  دـننک . تیوـقت 
نیمأت عون  تسود ، باختنا  حیحـص  ياهرایعم  دـناوتیم  اـهوگتفگ  نینچ  یلـصا  ياـهروحم  دـنکیم . مهارف  لـسن  نیا  يرکف  تالـضعم 

طخ باختنا  دنتـسه و  هک  نانچنآ  اهگنهرف  تخانـش  ناهج ، ناریا و  ياهدادـیور  راـبخا و  لـیلحت  هیزجت و  یگنوگچ  تغارف ، تاـقوا 
هاگیاج و كرد  اب  ناوج  لسن  دنوشیم . بوسحم  ناوج  لسن  يارب  یهجوت  لباق  ياهروحم  هک  دنتـسه  يدراوم  هلمج  زا  یگدـنز  یـشم 
. دـنیامن لیدـبت  ناشیـسایس  ياوزنا  نانآ و  تسکـش  هب  ار  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  دـنناوتیم  بالقنا  ساـسح  طیارـش  دوخ و  تیعقوم 

نینچ هسیاـقم  مجاـهت و  بولطماـن  برخم و  ياهدـمایپ  ندیـشک  ریوـصت  هب  اـب  دـنناوتیم  یتـصرف  ره  رد  زین  ناسانـشراک  ناگدنـسیون و 
اب هلباقم  اب  هطبار  رد  دنیامن . ءاطعا  ناناوج  هب  حیحـص  شنیزگ  باختنا و  يارب  ار  بسانم  تصرف  يدوخ ، گنهرف  هب  يدـنبیاپ  اب  یطیارش 

حالصا ( 1 تلود : فیاـظو  فـلا ) تساـناناوج : هژیوـب  مدرم  شود  رب  یفیاـظو  تـلود و  هدـهع  رب  یفیاـظو  نانمـشد  یگنهرف  نوخیبـش 
تیعضو حالصا  رد  يدج  يراذگهیامرـس  ( 3 یتیبرت . یگنهرف و  ینید  ياه  نوناـک  دـجاسم و  ياـیحا  ( 2 نویزیولت . ویدار و  ياـههمانرب 

نآ و تارطخ  نمشد و  ياهدنفرت  زا  هعماج  هب  ندیشخب  یهاگآ  ( 5 یعامتجا . تارکنم  اب  دروخرب  رد  تیدج  ( 4 اه . هاگشناد  سرادم و 
نمشد لذتبم  ياههمانرب  هب  مدرم  هجوت  زا  گرزب  عنام  هک  بذاج  دیفم و  ملاس و  ياهیمرگرس  داجیا  ( 6 هلباقم و ... يریگشیپ و  ياههار 

حطس ندرب  الاب  ( 3 یبهذم . ياههمانرب  هب  ندیشخب  انغ  تیفیک و  ( 2 ینید . مسارم  رد  رتشیب  هچ  ره  روضح  ( 1 مدرم : فیاظو  ب ) ددرگ .
زا یهن  فورعم و  هب  رما  رتهب  هچ  ره  ياـیحا  ( 4 یبهذم . تاداقتعا  نامیا و  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  ینید و  ياهیهاگآ  قیمعت  تامولعم و 

. رکنم

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم 

خساپ

یکی فیراعت  نیا  نایم  رد  تسین . لاقم  نیا  هلصوح  رد  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  هدش  رکذ  فیرعت  زا 250  شیب  گنهرف  حالطصا  يارب 
تسا ترابع  گنهرف ، دراد  هدیقع  وا  تسا ، هدش  هیارا  یسیلگنا  سانـشمدرم  ( E.B.Taylor  ) رولیات طسوت  عماج  ًاتبـسن  ياهفیرعت  زا 

هیلک هصالخ  روط  هب  اهتنس و  موسر و  بادآ و  تاررقم ، نیناوق و  تاداقتعا ، راکفا و  اهرنه ، اهشناد ، مولع ، زا  ياهدیچیپ  هعومجم   » زا
رد ناوتیم  یساسا  شخب  هس  گنهرف  يارب  یلک ، روط  هب  { 1 «.} دنکیم ذـخا  هعماج  وضع  ناونع  هب  ناسنا  کی  هک  یتاداع  اههتخومآ و 

روط هب  یگنهرف  مجاهت  زا  روظنم  اـهرادرک / اـهراتفر و  موس ، اـهشیارگ و  اـهشزرا و  مود ، اـهرواب ؛ اهتخانـش و  تسخن ، تفرگ ؛ رظن 
دـنک و لیمحت  تسا ، نتـشیوخ  هژیو  گـنهرف  ياراد  هک  رگید  ياهعماـج  هب  ار  دوخ  گـنهرف  دـشوکب ، ياهعماـج  هک  تسا  نیا  هصـالخ 

طـسب تهج  رد  هراومه  دراد و  ناهنپ  ییوجهطلـس  دوخ ، تاذ  رد  مجاهم ، گنهرف  دروآ . دـیدپ  هعماج  نآ  گنهرف  رد  ینوگرگد  یعون 
گنهرف ییوجهطلـس  زا  یلاثم  یبرغ  ياهشزرا  ینابم و  ساسا  رب  یناهج » هدـکهد   » هنامگ هنومن  ناونع  هب  دـنکیم  شـالت  دوخ ، هرطیس 
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نآ فدـه  تسا و  لیمحت  يریگلفاغ و  هصخاش  ود  ياراد  دوخ  ناـهنپ  تکرح  هب  هجوت  اـب  یگنهرف  مجاـهت  هدـیدپ  تسا . برغ  مجاـهم 
. تسا یطابترا  هتفرشیپ  ياههکبش  مجاهت ، نیا  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  تسا / گنهرف  دنمتردق  رصنع  زا  هدافتسا  اب  هعماج  ینوگرگد 

یقالخا يراتفر و  ياهوگلا  اهرایعم و  اههقیلـس ، هک  تسا  روظنم  نادـب  یطاـبترا  يربخ و  ياههکبـش  شرتسگ  رد  برغ  شـالت  عقاو ، رد 
یکی رصاعم ، ناهج  رد  دنک / لیمحت  اهناسنا  همه  هب  ناهج  رسارس  رد  لذتبم ، هدننک  مرگرس  ياههمانرب  رگید  اهملیف و  بلاق  رد  ار  دوخ 

یماظن یسایس ، داعبا  رد  هطلس  دوخب  دوخ  هطلس ، عون  نیا  ققحت  تروص  رد  هک  ارچ  تسا ؛ یگنهرف  هطلس  طلست ، ياههویـش  نیرتمهم  زا 
ماوقا و هب  ار  دوخ  ندمت  نابز و  بادآ ، قالخا ، : » دیوگیم یسیلگنا  فورعم  فوسلیف  رسنپسا  تربره  دش . دهاوخ  ققحم  زین  يداصتقا  و 

یهار نیرتناسآ  رگید  يوس  زا  { 2 «.} دوب دنهاوخ  امـش  ِنآ  زا  هشیمه  هک  دیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دیزومایب و  دوخ  تاکلمتـسم 
ياههنیزه هک  هطلس  رگید  ياههنوگ  فالخ  رب  ینعی  تسا . یگنهرف  هطلس  دناسریم ، فده  هب  هنیزه  نیرتمک  نودب  ار  نایوج  هطلس  هک 

/ تسا فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هار  نیرتجرخ  مک  نیرتناـسآ و  یگنهرف  هطلـس  دراد ، لاـبند  هب  یناـسنا ، یناـج و  تاـفلت  ناوارف و  یلاـم 
ياهشور نیرتدیدج  اهيروآنف و  نیرترب  يریگراک  هب  اههویش و  اهرازبا و  همه  اب  فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  مالـسا  نانمـشد  هزورما 

رامعتسا نیزگیاج  ار  دیدپون  يرامعتـسا  دنراد  یعـس  دناهدمآ و  نادیم  هب  روابنید ، دقتعم و  ياهلد  همه  تعـسو  هب  ياههبج  رد  یملع ،
، میسرتیمن يداصتقا  رصح  زا  ام  : » دیامرفیم  1 ینیمخ ماما  ترـضح  تیناسنا ، تیونعم و  گرزب  نابزرم  صوصخ  نیا  رد  دنیامن . نهک 
دریگیم و تأشن  نآ  یگنهرف  لالقتـسا  زا  هعماـج ، ره  تیدوجوم  لالقتـسا و  . تسا یگنهرف  یگتـسباو  دـناسرتیم ، ار  اـم  هک  يزیچ  نآ 

نم تهجیب و  تسا .... ریذپناکما  اهنآ ، زا  یکی  ای  رگید ، داعبا  رد  لالقتـسا  یگنهرف ، یگتـسباو  اب  دوش ، نامگ  هک  تسا  یـشیدناهداس 
تـسا دیما  تسا /» هطلـس  ریز  عماوج  هب  موجه  تسا ، نانآ  فادها  مامت  سأر  رد  هک  نارگرامعتـسا ، یلـصا  فده  هک  تسین  قافتا  باب 

ههبج نیا  رد  ار  نانآ  نانمـشد ، یگنهرف  ياـههئطوت  تخانـش  اـب  هعماـج ، نـالوؤسم  زین  نارکفتم و  نادنمـشیدنا و  هژیوب  اـم و  مدرم  همه 
[. 3 / ] ص 23 یشیرطا ، یهارود ، رس  رب  مالسا  [. 2 / ] یبارت 154 ربکایلع  یسانشهعماج ، ینابم  [. 1 { ] 3 .} دنزاس هجاوم  یماکان  اب  هدیچیپ 

مسیرالوکس عوضوم : يدزی / حابصم  یگنهرف ، مجاهت  باتک  زا  هدافتسا  اب 

. دینک یفرعم  ییاهباتکو  دیهد  حیضوت  یگنهرف  مجاهت  هرابرد 

شسرپ

. دینک یفرعم  ییاهباتکو  دیهد  حیضوت  یگنهرف  مجاهت  هرابرد 

خساپ

تیادـه نآرب  هیکت  ابو  هداد  شیازفا  ار  شیوخ  ياهیهاگآ  حطـس  دـیراد  دـصق  لاـعفو  يدـج  روطب  امـش  هک  تسا  نآ  زا  یکاحدـهاوش 
رای مینک  یم  یعـس  زین  ام  دیهد  شیازفا  ار  شیوخ  تاعلاطم  حطـس  دـیاب  امـش  تروص  نیارد  دـیزادرپب . هرظانمو  ثحبو  نارگید  داشراو 

حیـضوت یگنهرف  مجاهت  هرابرد  مینک . یفرعم  دـیفمو  بسانتم  ياهباتکو  راـثآ  تـالاؤس ، هب  ییوگخـساپ  نمـضو  میـشاب  امـش  راکددـمو 
يا هژاو  گنهرف  میزادرپ . یم  نآ  ياههویـشو  اه  هشیرو  للعو  موهفمو  انعم  یـسررب  هب  لماکو  قیفد  حیـضوت  هئارا  يارب  دیدوب . هتـساوخ 

يانعم هب  دور  راـک  هب  دـنوشیپ  ناونع  هب  رگاو  تسا  تمظعو  هوکـش  ياـنعم  هب  رف " . " تسا گـنه " رف "و"  " ءزج ود  زا  بکرمو  یـسراف 
هب بکرم  هژاو  نیا  تسا  راقوو  ینیگنس  ندیشک ، يانعم  هب   Thanga گنس ییاتسوا  هشیر  زا  گنه " . " تسا نوریب  شیپ و  الاب ، ولج ،
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حالطصا "  1." تسا هتفر  راکب  دوخ  يوغل  موهفم  هب  یـسراف  تاـیبدارد  هک  دـشاب  یم  ندیـشکربو  ندیـشک  ـالاب  ندیـشک ، نوریب  ياـنعم 
همالع موحرم  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  ار  یفلتخم  یناعم  دوخ ، یخیراـت  ریـسردو  تسا  یعونتمو  تواـفتم  میهاـفمو  یناـعم  ياراد  گـنهرف 

تیلاعف زا  هتسد  نآ  يارب  هتسیاش  ایو  هتـسیاب  هویـش ي  ای  تیفیکزا  تسا  ترابع  گنهرف   : " تسا هدرک  فیرعت  نینچ  يرفعج  یقت  دمحم 
"2." " دشاب یلماکت  لوقعم  تایحرد  نانآ  هدش  دیعـصت  تاساسحاو  میلـس  لقعت  زرط  هب  دنتـسم  هک  اه  ناسنا  يونعمو  يدام  تایح  ياه 

يونعمو يدام  ياهراتفرو  اه ، شیارگ  اـهرواب ، اـه ، شنیب  زا  يا  هعومجم  گـنهرف   : " درک قفاوت  گـنهرف  يارب  اـنعم  نیا  رب  ناوتب  دـیاش 
، یناهگان هلمح  ياـنعم  هب  موجهو  تسا  موجه  ردـصم  زا  مجاـهت  دوش " یم  لـقتنم  رگید  لـسن  هب  یلـسن  زا  هک  تسا  هعماـج  کـی  دارفا 

مجاهت "  3." دـشاب یم  ندروآ  شرویو  ندرب  موجه  رگیدـکی  هب  ندرک  هلمح  رگیدـکی  هب  يانعم  هب  مجاهت  یناهگانزاتو ، تخات  شروی ،
هدـیدپو رـصانع  رییغتو  لیدـبت  روظنم  هب  رگید  تلم  ای  هورگ  ، موق هب  تلم ) ای  هورگای   ) موق کـی  یگنهرف  هلمح   : " زا تستراـبع  یگنهرف 
نیزگیاج . 2 تلم و ... موق ، کـی  ياـه  شزراو  اـهرواب  هب  مجاـهت  . 1 دراد :  نکرود  یگنهرف  مجاـهت  نیارباـنب  " لـباقم . فرط  یگنهرف 

ـ  فلا دـننک :  یم  يرادرب  هرهب  موجه  ياربریز  ياهـشور  اهرازبا و  زا  ًابلاغ  یگنهرف  نامجاهم  بولغم  موق  گنهرف  ياـجب  دوخ  گـنهرف 
یبدا ياهرازباو  تاـیبدا  باذـج 2 . ياه  همانرب  تخاـسو  هراوهاـم ) امنیـس ، وئدـیو ، نویزیولت ،  ویدار ،  ) يرنه ياـهرازباو  رنه  اهرازبا 1 .

.3 یقالخا و ... دض  تالجم  تیوه ، یبو  درـسو  ارگچوپ  راعـشا  هدـننک ، سویأم  تالاقم  زیگنا ، توهـش  ياهناتـساد  لذـتبم ، ياه  نامر  )
دیکأت یسایس ، فادها  اب  هقباسم  يرازگرب  یشزرو ، نیدایمرد  یگنهرف  یعامتجا ، یـسایسو ، يراجت  تاغیلبت   ) یـشزرو نیدایمو  شزرو 

زا يرادرب  هرهب  . 4 ناـنامرهقو ) ناراکــشزرو  نداد  رارق  رازباو  یگدـنزاسو  شـالتو  راـکزا  يرادزاـب  روـظنم  هـب  شزرورب  دـح  زا  شیب 
عامتجارد نارتخدو  نانززا  يرازبا  هدافتـسا  هناگیب 5 . گنهرف  يوگدـنلبو  رامعتـسا  هلمع  ناونع  هب  هتخابدوخ ، نایارگبرغو  نارکفنـشور 

دروم عماوج  هب  داسفو  لاذـتبا  لاقتناو  یطابترا  هتفرـشیپ  ياه  يژولونکتو  نونف  زا  هدافتـسا  . 6 بسانمان و ... تالجم  لذـتبم ، ياـه  ملیفو 
تیمـساو موـجه  دروـم  موـقو  روـشک  تیموـکحمرد  يا  هقطنمو  یللملا  نـیب  ياـهداینبو  اـهداهن  اـهنامزاس ، زا  يرازبا  هدافتـسا  موجه 7 .

ياوق هدننک  جییهت  داوم  تارکسم ، تارکنمو ، ردخم  داوم  زا  هدافتسا  . 8 موق . نآرب  دوخ  یسایسو  یگنهرف  هطلسو  تیمکاح  هب  ندیشخب 
بیرخت يونعم 3 . ياهـشیارگ  فیرحت  یبهذم 2 . تاداقتعاو  اهرواب  فیعـضت  . 1 اهـشور :  ب ـ  رازابرد . ناوارفو  نازرا  عیزوتو  یـسنج 

رورتو بـیرخت  يدوـخ 6 . ياـه  هوـساو  اـهوگلا  درط  . 5 یخیراـت ) هتـشذگ  بیرخت   ) یخیراـت یگتـسسگ  داـجیا  یلم 4 . تیوــه  یفنو 
یفارحنا ياهنایرج  داجیا  هتسباو 9 . ناگبخن  نارکفنـشور ـ  تیوقت  یگدز 8 . برغو  ییارگبرغ  هیحور  شرتـسگ  يدوخ 7 . ياهتیصخش 

زا هدافتسا  تارکنمو 13 . ءاشحفو  داسف  جـیورت  يزاـس 12 . ریوصتو  يزادرپربخ  هناگیب 11 . نابزو  طخ  جـیورت  یموق 10 . ياـه  هقرفتو 
.15 ورـشب ... قوقح  اـب  تیدـض  هب  تلودو  روـشک  ندرک  مهتم  . 14 بان ) مالـسا  ياجب  ییاکیرمآ  مالـسا  یفرعم   ) بهذـم هیلع  بهذـم 

ءایحا - 1 زا :  دـنترابع  یمالـسا  يروهمج  هب  یگنهرف  مجاهت  ياه  هشیر  للع و  نیرت  مهم  يرگ  یفارـشاو  ییارگ  لـمجت  هیحور  جـیورت 
يروهمج ندش  حرطم  یمالسا 3 - بالقنا  طسوت  یناهج  هطلـس  ماظن  ندیـشک  شلاچ  هب  ناهجو 2 - ناریارد  یمالـسا  بالقنا  يالتعاو 
يداصتقا هرصاحم  یماظن ، مجاهت  قیرط  زا  یمالـسا  يروهمج  تسکـشرد  یماکان  ناهجرد 4 - مالسا  ینوناک  روشک  ناونع  هب  یمالـسا 

ققحت - 2" 4" مدرمرد تیونعمو  نامیا  قیمعتو  ظـفح  - 1 یگنهرف :  تمواقم  داجیا  ای  یگنهرف  مجاهت  اـب  هلباـقم  ياـههار  یـسایسو و ...
یهلا 3- ياهشزرا  تیمکاحو  نامیا  هیاسرد  یناگمه  تینماو  حلص  یشوخ ، تداعـس ، هافر ، نیمأت  ینید ، شزرا  ظفح  یمالـسا ، تلادع 

تـسردو حیحـص  روط  هب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  كرابمو  سدقم  هضیرف  يایحا  هعماج 4 - تافارحنا  لباقمرد  يرادیبو  يرایشوه 
، شالت - 6 يدـیماانو و ... سأیزا  بانتجاو  هعماج  حیحـصو  تسرد  هرادارد  ماظن  يدـمآراکو  ییاناوت  هب  مدرمو  نالؤسم  قیمع  رواـب  - 5

نالؤسم راتفرو  شنمرد  یـشزرا  ماـظن  یلجت  - 7 يداصتقا و ... یگنهرف ، یـسایس ، نوگانوگ  ياـه  هصرعرد  هدرتسگ  تیدـجو  راکتـشپ 
تمواقمو گنهرف  .1 دـییامرفب :  هعجارم  ریز  بتک  هب  دـیناوت  یم  یگنهرف  مجاهت  هرابرد  رتشیب  عالطا  تهج  فلتخم  ياهـشخب  ناریدـمو 

، یگنهرف یگنهربو  یگنهرب  گـنهرف  يربهر 3 . مظعم  ماـقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ، مجاـهتو  گـنهرف  دیون 2 . يدـهم  یگنهرف ،
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يرهطم دیهش  يرگیدام ، هب  شیارگ  للع  يروصنم 5 . داوج  رتکد  یمالسا ، بالقنا  هیلع  یگنهرف  گنج  لداع 4 . دادح  رتکد 

؟ تسا یگنهرف  مجاهت  نامه  ایآ  دنیوگ ؟ یم  هچ  هب  نوخ  هیبش 

شسرپ

؟ تسا یگنهرف  مجاهت  نامه  ایآ  دنیوگ ؟ یم  هچ  هب  نوخ  هیبش 

خساپ

هتفگ نوخیبش  بش ، رد  نمشد  ندرک  ریگلفاغ  بش و  رد  یناهگان  نتخات  هب  تسا :  هدمآ  نینچ  نوخیبش  هژاو  فیرعترد  اه  همان  تغل  رد 
دوش یم  دای  یگنهرف  نوخیبش  مان  هب  یگنهرف  مجاهت  زا  هکنیا  تلع  اما  تسا  یگنهرف  مجاهت  ناـمه  عقاو  رد  یگنهرف  نوخیبش  دوش . یم 
دروم هک  یناسک  ًالومعم  تسا  یئرمان  سوسحمان و  اه  گـنج  تاـمجاهت و  ریاـس  فـالخ  رب  یگنهرف  مجاـهت  هک  اـجنآ  زا  هک  تسا  نیا 

ورف باوخ  رد  هک  دنام  یم  نآ  لثم  نیاو  دنوش  یمن  نمشد  مجاهت  هجوتم  دشابن  رایشوه  هک  یتروص  رد  دنریگ  یم  رارق  یگنهرف  موجه 
دوخ يونثم  رد  يولوم  تسا . هدرک  يداـیز  تفرـشیپ  نمـشد  هتـشذگ و  راـک  زا  راـک  هک  دـنوش  یم  رما  نیا  هجوتم  یعقوم  دنـشاب و  هتفر 

ییادـص ورـس  هجوتم  هناخ  بحاص  تفر ، يا  هناخ  ماب  يالاب  رب  يدزد  یبش   : " دـیوگ یم  تسین ، ام  ثحب  اب  طاـبترا  یب  هک  دراد  یلیثمت 
دزد ینک ؟ یم  هچ  نم  هناخ  ماب  تشپ  يالاب  وت  تفگ :  هناخ  بحاص  و  متسه ، نم  تفگ :  دزد  تسیک ؟ ماب  تشپ  يالاب  رب  دیـسرپ  دش و 

مظعم ربهر  " دینش . یهاوخ  ار  نآ  يادص  حبـص  ادرف  تفگ  دزد  دیآ  یمن  شیادص  ارچ  سپ  تفگ :  هناخ  بحاص  منز  یم  لهد  تفگ : 
هب گنج  عون  نیا  تسادـص ... ورـس  یب  مارآ و  راک  کی  یگنهرف ، راک  دوخ  لثم  یگنهرف  مجاـهت   : " دـنیامرف یم  هطبار  نیارد  بـالقنا 

ياج رد  "و  تسا . هلباـقم  زا  هلحرم  کـی  دوخ  یمجاـهت  نینچ  دوجو  هب  ندرک  داـجیا  رواـب  دریگ و  یم  تروص  مارآ  یناـهنپ و  تروص 
دیوگ یم  وا  دندوب  باوخ  اهنآ  دنتفر و  يا  هدع  رس  رب  نادزد  هک  دنک  یم  فیرعت  ار  یناتـساد  ناتـسلگ  رد  يدعـس   : " دنیامرف یم  رگید 
نوریب نمشد  دعب  تخادنا و  راک  زا  ار  اهنآ  تسد  تسب و  ار  اهنآ  مشچ  نورد  نمشد  لوا  دوب ! باوخ " " تخات اهنآ  رب  هک  نمشد  نیلوا 
باوخ ار  مدرم  لوا  دنک . یم  لمع  روطنیمه  یگنهرف  مجاهت  رد  نمشد  " درب ، تشادرب و  ار  اهنآ  لاوما  تسب و  ار  اهنآ  ياهتـسد  دمآ و 

هک تسین  نیا  رب  لیلد  درب ، باوخ  رگنس  ردار  امـش  رگا   : " دندومرف یلع ( ترـضح  نانمؤمریما  درب . یم  ار  اهنآ  زیچ  همه  دعب  دنک و  یم 
اذل يروخب ، هلصافالب  ار  هبرض  هک  یشاب  هتشاد  راظتنا  دیاب  يدش  لفاغ  رگا  امش  تسا ؛ هدرب  شباوخ  زین  امـش  يوربور  رگنـس  رد  نمـشد 
هبرض دناوتب  ات  دنک  یم  فرص  اهدرایلیم  منک  ضرع  دیاب  دشابن  هغلابم  رگا  هکلب  دنک  یم  فرص  لوپ  اهنویلیم  هتـسشن و  رایـشوه  نمـشد 
تلع دـسر  یم  رظن  هب  دـش  نایب  یگنهرف  مجاهت  ياهیگژیو  ةرابرد  هک  یتاکن  هب  هجوت  اب  زیزع ! تسود  " دـنزب . بالقنا  نیا  هب  يراک  يا 

. دشاب هدنامن  یقاب  یماهبا  هنیمز  نیا  رد  دشاب و  هدش  نشور  دوش  یم  دای  یگنهرف  نوخیبش  مان  اب  یگنهرف  مجاهت  زا  هاگ  هک  نیا 

؟  تسا هنوگچ  نآ  اب  هزرابم  هار  تسیچ  یگنهرف  مجاهت  زا  امش  روظنم 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  نآ  اب  هزرابم  هار  تسیچ  یگنهرف  مجاهت  زا  امش  روظنم 
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خساپ

اههویـش و داعبایاههشیر و  للع و  نآ ، موهفم  انعم و  یـسررب  رب  هوالع  تسا  مزـال  یگنهرف  مجاـهت  زا  لـماک  قیقد و  يریـسفت  هئارا  يارب 
یگنهرف مجاهت  هب  هزرابم  ياههارهب  تیاهن  رد  هداد و  رارق  لیلحت  دروم  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  هب  یگنهرف  مجاهت  رد  نمـشد  ياهرازبا 

ياربیداـصتقا اـی  یـسایس  هعومجم  کـی  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  یگنهرف  مجاـهت  یگنهرف : مجاـهت  موهفم  اـنعم و  یـسررب  فلا ) میزادرپب .
ینیزگیاج دصق  هبو  روز  هب  ار  ياهزات  ياهرواب  دربیم و  موجه  تلم  نآ  یگنهرف  ياهناینب  هب  تلم ، کی  تراسا  دوخ و  دصاقم  يارجا 

یبـالقنا لوصا  هب  نید و  هب  ون  لـسن  ندرک  داـقتعایب  يارب  یگنهرف  مجاـهت  دـننکیم  روشک  دراو  تلم  نآ  یلم  ياـهرواب  گـنهرف و  اـب 
نیا یموب و  گنهرف  ياج  هب  هناگیب  گنهرف  ندرک  نیزگیاج  - 1 دراد : مهم  یـساسا و  نکرود  یگنهرف  مجاهت  عقاو  رد  دریگیم . ماجنا 

ناریا تلم  ياهشزرا  نآ و  ياهشزرا  یمالسا و  يروهمج  هب  هلمح  - 2 تفرگیمماجنا . يولهپ  نارود  رد  هک  تسا  يراک  نامه  همادا 
تالمح نیا  ندرک  زکرمتم  ماع و  تروص  هب  ناهج  رـساترس  رد  هدرتسگ  داعبا  اب  یـسایس  ویعامتجا  یگنهرف ، هداـعلاقوف  مجاـهت  کـی  و 

ات دنتفای  تسد  هجیتن  نیا  هب  مالـسا  نانمـشد  یگنهرف : مجاهت  ياههشیر  للع و  ب )  یمالـسا . تضهن  يرادـیبنوناک  ناونع  هب  ناریا  هیلع 
نودـب یـسایس  هطلـس  اریز  دوـب ، دـهاوخ  قـیفوت  دـقاف  اـعطق  يرامعتـسا  حرط  ره  يارجا  تسا ، مکاـحهعماج  رب  یلم  گـنهرف  هک  یناـمز 

، راـثیا هـیحور  نتخاـس  گـنرمک  نـینچمه  يداـقتعا و  ياـهشزرا  مالـسا و  فیعـضت  يارب  نیارباـنب  تـسین ، رـسیمیگنهرف  ياههناوتـشپ 
داجیایاتـسار رد  ییاکیرمآ  گنهرف  ندرک  نیزگیاـج  روشک و  یلم  گـنهرف  بیرخت  ملظ و  اـب  تیدـض  ییاـکتادوخ و  تداهـش ، ، داـهج

ياههشیر للع و  نیرتمهمـساسا  نیا  رب  دنروآرد . ارجا  هلحرم  هب  هدش  باسح  ياهيزیرهمانرب  اب  ار  یگنهرف  مجاهت  حرط  تیوه ، نارحب 
هب ار  هطلـس  ماظن  ینومره  ناریا  یمالـسا  بالقنا  - 2 ناهج . ناریا و  رد  یبالقنا  مالـسا  يـالتعا  ءاـیحا و  - 1 زا : دـنترابع  یگنهرف  مجاهت 
رد نانمـشد  یماکان  - 4 مالـسا . یناـهج  تکرح  نوناـک  ارقلاما و  ناوـنع  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ندـش  حرطم  - 3 دـناشک . شلاچ 
رد نمشد  ياهرازبا  اههویـش و  داعبا ، یـسررب  ج )  يداصتقا و ... یـسایس ، هرـصاحم  یماظن ، مجاهت  قیرط  زا  یمالـسا  يروهمج  تسکش 

-3 یتاغیلبت . ياههبرح  اب  تیناحور  فیعضت  - 2 ناناوج . نایم  اشحف  داسف و  طلغ ، گنهرف  هعاـشا  - 1 مالسا : بالقنا  هب  یگنهرف  مجاهت 
اب تیدـض  یندـم و  ياهيدازآ  بلـس  هب  یمالـسا  ماظن  ندرک  مهتم  - 4 یمالــسا . گـنهرف  رنه و  بدا ، ناـیرج  ندرک  يوزنم  ریقحت و 

، مسیسیئال مسیرالوکس ، هدرتسگ  غیلبت   6 یبرغ . یگدنز  رهاظم  غیلبت  اب  یطارفا  ییارگيدام  یبلطایند و  هعاشا  جـیورت و  - 5 رشب . قوقح 
هب هتخیـسگماجل  تالمح  یهدنامزاس  - 7 قالخا . نید و  اب  هعـسوت  ملع و  ناـیم  داـضت  مالـسا ، زا  فلتخم  ياـهتئارق  دوجو  مسیناـموا ،

ياهورین یبرغ ، ياـههناسر  هناـگیب ، ياـهویدار  يژتارتسا  ياـهروحم  ناونع  هب  دراوم  نیا  یتاـیح . ياـهشزرا  یبهذـم و  یلم ، ياـهرواب 
د دشابیم . ناریا  مدرم  نامیا  مالسا و  دض  رب  یگنهرف  مجاهت  هصرع  رد  هطلـس  ماظن  هدش  ریجا  نارودزم  وهدزبرغ  نارکفنـشور  رالوکس ،
یگنهرف و مجاهتنداد  هولج  تیمهامک  يارب  ار  ياهدرتسگ  يزیرهماـنرب  مالـسا  نانمـشد  دـنچ  ره  یگنهرف : مجاـهت  اـب  هزراـبم  ياـههار  ( 

هژیو هب  مدرم ، رد  يدیماان  سأیهیحور و  داجیا  یگنهرف و  مجاهت  فادها  هب  تبـسن  اهتیـساسح  ندرک  مک  فدـه  اب  نآ  ندـناوخ  مهوت 
مجاهت هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دـناهداد  ماجنا  ، هعماج رد  یهلا  يالاو  ياهشزرا  ندوب  ارجا  لباقریغ  هعاشا  جـیورت و  اب  ناوج  لـسن  رد 

تینوصم زین  نآ  اـب  هزراـبم  هار  اـهنت  دـشابیم و  هدـش  یهدـنامزاسو  مظنم  ياـهيزیرهمانرب  اـب  يدـج و  یقیقح و  هلوـقم  کـی  یگنهرف 
تاناکما همه  زا  دمآراک  هدافتـسا  موب و  زرم  نیا  یلم  یمالـسا و  ینغ  گنهرفهب  کسمت  هار  زا  هعماج  دارفا  ریاس  ناناوج و  هب  ندیـشخب 

ياههار نیرتمهم  ساسا  نیا  رب  دشابیم . هدش  باسح  قیقد ، ياهمانرب  ساسارب  مدرم ، راشقاهمه  جیـسب  یگنهرف و  ياههاگتـسد  اصوصخ 
هیآ 139 نارمع ، لآ  هروس  رد  میرک  نآرق  نیلوؤسم . مدرم و  رد  تیونعم  نامیا و  قیمعت  ظـفح و  - 1 زا : دنترابعیگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم 

طسق یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  یبالقنا ، ياهشزرا  ظفح  یمالسا و  هبیط  تایح  ققحت  - 2 نینمؤم .  متنک  نا  نولعالا  متناو  دیامرفیم :
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يرایشوه - 3 یهلا . ياهشزرا  تیمکاح  دنوادخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  مدرم  يارب  تینما  حلص و  یشوخ ، تداعس ، ، هافر نیمأت  یمالـسا و 
ناـکرا زا  یکی  ناونع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  ياـیحا  - 4 یمالـسا . هعماج  يونعم  فارحنا  لباقم  رد  يرادیب  و 

رب ینتبم  ینـالقع و  رادهشیر ، ینورد ، قیمع ، يرواـبققحت  - 5 دشابیم . یهلا  ياهشزرا  ضیارفیاقب و  ظفح و  نماض  مالـسا و  یـساسا 
، یشزومآ یماظتنا ، یماظن ، ییاضق ، ییارجا ، ینینقت ، یمسر ، ياههاگتـسد  ردهک  یناسک  ینعم  هب  هعماج  ناریدم  رد  مالـسا  شزرا  ماظن 
هعماج و یـشزرا  یگنهرف و  يریگتهج  رد  هعومجم ، نیا  یـساسا  تیمها  هاگیاج و  هب  تبـسن  . دنکیم افیا  شقن  یغیلبت و ... یگنهرف و 

یناهج دحاو  گنهرف  ربارب  رد  میلست  شزاس و  هیحور  هک  هنایارگربج  ناهنپ  تاداقتعا  سأی و  لاعفنا ، تلاح  زاهعومجم  نیا  ندش  جراخ 
، تامادـقا اهتیلاعف و  همه  رد  بولطم  یـشزرا  ماظن  ظاحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدـج ، ریبدـت  شـالت و  - 6 تشاد . دـهاوخلابند  هب  ار 

راتفر رد  یـشزرا  ماظن  نیا  یلجت  رولبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ، یـسایس ، نوگانوگ  ياههصرع  رد  هعماج و  فلتخم  ياـهشخبرد 
یکیزیف و دروخرب  املـسم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد  ییارجایاههمانرب ... روشک و  نـالک  راـتخاس  ناریدـم ، یقوقح  یقیقح و 
هب يژولونکت  تفرـشیپ  تاـطابترا و  رـصع  رد  زین  نآ  قـقحت  دـشابیمن و  لـحهار  نیرخآ  اـی  نیرتـهب  ناوـنع  هب  زگره  اـهزرم و ... نتـسب 
زا دروآیم . لـمع  هب  يریگولج  یگنهرف  مجاـهت  رتشیب  ذوفن  ریثأـت و  زا  تسا و  مزـال  يدراومرد  اـما  تسین ، ریذـپناکما  لـماک  تروص 

هیاس دراد و  هدهع  رب  ار  رابکتسا  هطلس و  ماظن  یناهج  يربهر  رـضاح  لاح  رد  اکیرمآ  هک  تشاد  رظن  رددیاب  زین  ار  هتکن  نیا  رگید  فرط 
لباق رضاح  لاح  رد  اکیرمآ  اب  هزرابم  ورنیازا  دنکیم . رتسگ  نماد  ناهج  للم  مامت  رـس  رب  ار  ماشآنوخ  يرادهیامرـسو  مزینویهـص  موش 

-1 رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  یناـهج . داـسفلاما  اـب  هلباـقم  ینعی  اـکیرمآ  اـب  زیتس  رگید  تراـبع  هب  تسین . يرگید  ناـیرج  چـیه  ابـسایق 
ملعوذ یلع  اهشزرا  بالقنا و  يربهر 2 - مظعم  ماقم  نانخس  زا  هتفرگرب  یگنهرف  مجاهت  گنهرف و 

؟ دنتسه ییاه  یقیسوم  عون  هچ  پپ پ )  ) پاپ و  پآ ت )  ب   ) كار ياه  یقیسوم 

شسرپ

؟ دنتسه ییاه  یقیسوم  عون  هچ  پپ پ )  ) پاپ و  پآ ت )  ب   ) كار ياه  یقیسوم 

خساپ

نایرآ سابع  یقروا 1. پـ ( ) 2 .) دشاب یقیسوم  اب  هارمه  تسا  نکمم  هک  تسا  شخرچ  صقر و  كار ,  و  ( 1  ) تسا یمدرم  یقیسوم  پاپ , 
ص 925 نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ص 824 یسراف ,  هب  یسیلگنا  گنهرف  یناشاک ,  روپ 

ناناوج هفیظو  دراد ، دوجو  یگنهرف  مجاهت  رگا  تسا ؟ یگنهرف  لدابت  ای  دراد  دوجو  یگنهرف  مجاهت  مان  هب  ياهدیدپ  ام  نامز  رد  ایآ  امـش  رظن  هب 
؟ تسیچ نآ  اب  هلباقم  يارب 

شسرپ

هفیظو دراد ، دوجو  یگنهرف  مجاهت  رگا  تسا ؟ یگنهرف  لدابت  ای  دراد  دوجو  یگنهرف  مجاهت  مان  هب  ياهدیدپ  ام  نامز  رد  ایآ  امش  رظن  هب 
؟ تسیچ نآ  اب  هلباقم  يارب  ناناوج 
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خساپ

. تسا مزال  رـشب  تفرـشیپ  يارب  بوخرایـسب و  یگنهرف  لدابت  دـنراد . یـساسا  توافت  مه  اب  یگنهرف  لدابت  یگنهرف و  مجاـهت  هلوقم  ود 
مه اـب  ملاـع  ود  هـک  نـیا  دـننام  تـسین ، شنت  يریگرد و  عازن و  یگنهرف  لداـبت  رد   - 1 تسا : زیچ  دـنچ  یگنهرف  لداـبت  رد  اـههصخاش 

يراک و یـسایس  یگنهرف ، لدابت  رد   - 2 دـننکیم . وگ  تفگ و  ثحب و  مه  اب  دـنیوگیم و  مه  يارب  ار  رگیدـکی  تایرظن  دننیـشنیم و 
نیب هشیمه  یگنهرف  لدابت   - 4 تسین . ندرک  دروخ  راشف و  لـیمحت و  یگنهرف  لداـبت  رد   - 3 دنرادن . ار  يزادنارب  ندرک و  دوبان  دـصق 

یگنهرف مجاهت  رد   - 5 یتاساسحا . داوس و  مک  دارفا  نیب  هن  دریگیم ، ماجنا  هعماج  ره  ناصـصختم  نادنمـشیدنا و  گـنهرف و  ناـبحاص 
یتاـساسحا داوس و  مک  لاـس و  نس و  مک  دارفا  رب  ذوـفن  هار  زا  يرگید  گـنهرف  ندرب  نیب  زا  رگیدـکی و  ندرک  دروـخ  ناـمجاهم  دـصق 

ندرگ دوـشیم و  میلـست  درب ، یپ  رگید  فرط  تیناـقح  هب  نیفرط  زا  یکی  رگا  یگنهرف  مجاـهت  فـالخرب  یگنهرف  لداـبت  رد   - 6 تسا .
. دوریمن ندرک  هیجوت  ییوج و  هناهب  لابند  دهنیم و 

؟ دینک فیرعت  ار  یگنهرف  مجاهت 

شسرپ

؟ دینک فیرعت  ار  یگنهرف  مجاهت 

خساپ

هب تردـق  لاـمعا  ینعی  يربـخ ,  یگنهرف -  مسیلاـیرپما  حالطـصا  فدارتـم  حالطـصا  نیا  (: larutluc (noisavnI یگنهرف مجاـهت 
مجاهت رگید  ترابع  هب  تسا .  اهتلم  نیا  گنهرف  ندرک  هفخ  موس و  ناهج  للم  ناـیم  رد  مسیلاـیرپما  یگنهرف  ياـه  شزرا  هعاـشا  روظنم 

نآ یگنهرف  ياهناینب  هب  تلم ,  کی  تراسا  دوخ و  دـصاقم  يارجا  يارب  يداصتقا  ای  یـسایس  هعومجم  کی  هک  تسانعم  نیا  هب  یگنهرف 
یگنهرف مجاهت  دـنکروشک . دراو  تلم  نآ  ياهرواب  گنهرف و  اب  ینیزگیاج  دـصق  هب  روز  هب  ار  يا  هزات  ياهرواب  و  درب , یم  موجه  تلم 
گنهرف ناریا ,  یملع  كرادـم  تاعالطا و  زکرم  ر.ك :  , ) دریگ یم  ماـجنا  یبـالقنا  لوصا  هب  نید و  هب  ون  لـسن  ندرک  داـقتعا  یب  يارب 

ص 81) یسایس ,  مولع 

. دینک نایب  ار  یمالسا  گنهرف  ياه  یگژیو  و  دینک , فیرعت  ار  گنهرف 

شسرپ

. دینک نایب  ار  یمالسا  گنهرف  ياه  یگژیو  و  دینک , فیرعت  ار  گنهرف 

خساپ
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لامعتسا دراوم  اصوصخ " یسانش  مدرم  یـسانش و  هعماج  رد  امومع "و  یعامتجا  یناسنا و  مولع  رد  هچ  رگا  (: culture  ) گنهرف هژاو 
هئارا نآ  زا  فلتخم  فیرعت  هاجنپ  تسیود و  زا  شیب  نونکاـت  هک  یمـسق  هب  تسا ,  صخـشم  نیعم و  دـحاو و  موهفم  دـقاف  دراد , ناوارف 
نینچ گنهرف  دـیدرگ  هئارا  رلیات  دراودا  طسوت  لاس 1871  رد  هک  گـنهرف ))   )) یملع فیرعت  نیتسخن  برغ ,  تاـیبدا  رد  تسا .  هدـش 

هنوگره موسر و  بادآ و  تایقالخا ,  نوناق ,  رنه , نید ,  شناد ,  لماش  تسا  يا  هتفاب  مهرد  تیلک  ندمت  ای  گنهرف   : )) تسا هدش  نایب 
بالقنا هعیـش و  یـسایس  گنهرف  روپ , فیطل  يرنه  هللادـی  ((, ) دروآ یم  تسد  هب  هعماج  زا  يوضع  نوچمه  یمدآ  هک  یتداع  ییاناوت و 

, اه تنـس  رب  لمتـشم  هعماج ,  کی  تاداقتعا  ماظن  اهراجنه و  اه , شزرا   : )) یتنوم ورملاپ  زا  گـنهرف  رگید  فیرعت  ص 21 .) یمالسا , 
ورملاپ كرتشم ,))  ياه  هاگدـید  اب  اه  تداـع  هیلک  ناـبز و  ثاریم و  یبهذـم ,  تافیرـشت  اـه و  يژولوئدـیا  بهاذـم ,  موسر و  بادآ و 

زیگنچ رتکد  یـسانش ، گنهرف  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  ص 99 .) یعاجش ,  رهچونم  همجرت  تیـسایس ,  ملع  رب  دیدج  یـشرگن  یتنوم , 
هب ناملسم  یعامتجا  مولع  نارکفتم  نادنمشیدنا و  رود  رایسب  ياه  هتـشذگ  زا  زین  یمالـسا  تایبدا  رد  . 1378 زورما ، مایپ  نارهت ، ناولهپ ،

هلمج زا  هک  تسا  هدشن  هدافتـسا  گنهرف  هژاو  زا  دنچ  ره  دنا  هتخادرپ  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  ریاس  اه و  يدـنب  میـسقت  رـصانع و  گنهرف , 
يدالیم اب 973  ربارب  دلوتم 362 ه.ق  ینوریب  ناحیروبا  يدالیم و  مهد  مهن و  نرق  يرجه و  مراهچ  موس و  نرق   ) افصلا ناوخا  هب  ناوت  یم 

رصاعم یمالـسا  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  ص 89 .) مالـسا ,  رد  یعاـمتجا  رکفت  خـیرات  هاگـشناد ,  هزوح و  يراـکمه  رتفد  (, ) دومن هراـشا 
فرص و دننام  یلقن  مولع  یبرجت و  مولع  قطنم ,  تایـضایر و  دننام  یلقع  مولع  لماش  هک  دنا  هدرب  راک  هب  ماع  ییانعم  هب  ار  گنهرف ))  ))

ییابیز ینید و  یقـالخا ,  یقوقح ,  یـشزرا  ياـه  ماـظن  هقف ,  قـالخا ,  مـالک ,  تاـیبدا ,  رنه , نید ,  ناـفرع ,  هفـسلف  رب  خـیرات و  وحن و 
رد ص 271 .) نآرق ,  هاگدـید  زا  خـیرات  هعماج و  يدزی ,  حابـصم  یقت  دـمحم  , ) دـشاب یم  موسر  بادآ و  تاداع و  فرع و  یتخاـنش , 

یمالـسا گنهرف  رد  - 1 دومن : هراشا  یمالـسا  گنهرف  يارب  لیذ  ياه  یـسررب  هب  ناوت  یم  یبرغ  گنهرف  اـب  یمالـسا  گـنهرف  هسیاـقم 
گنهرف رد  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  تیافک  يرـشب  هعماج  لوحت  يارب  کی  ره  هک  دراد  دوجو  يونعم  یقالخا ,  ياـهوگلا  زا  یناـشکهک 

يامن مامت  هنییآ  لماک و  ناسنا  نانآ ,  زا  کی  چیه  یقالخا ,  ياهوگلا  ظاحل  زا  یلو  دـنا  هتفای  روهظ  يدایز  نادنمـشناد  هچ  رگا  یبرغ , 
دهد و خساپ  یگدنز  موهفم  انعم و  ینعی  ناسنا  یگشیمه  هغدغد  هب  تسا  رداق  یمالـسا  گنهرف  - 2 دنیآ . یمن  رامش  هب  یقالخا  لیاضف 

نایم یمالسا  گنهرف  رد  - 3 تسا .  زجاع  نیداینب  شسرپ  نیا  هب  نداد  خساپ  زا  یبرغ  گنهرف  هک  یلاح  رد  دنک  نییبت  ار  نآ  ینـشور  هب 
رد هک  یلاـح  رد  تسا ,  هدـش  هیـصوت  ود  ره  ترخآ  هب  هجوـت  اـیند و  زا  عورـشم  يریگ  هرهب  دراد و  دوـجو  یقطنم  هطبار  ترخآ  اـیند و 
رب یمالسا  گنهرف  رد  - 4 دوش . یم  یقلت  ترخآ  هب  ندرک  تشپ  همزال  ایند  هب  نتـسویپ  دنداضت و  رد  رگیدـکی  اب  ود  نیا  یبرغ  گنهرف 
دیق یب  هعسوت  ریظن  یمیهافم  یبرغ  گنهرف  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  ناوارف  دیکئات  نانآ  يدازآ  لالقتـسا و  اه و  تلم  هب  مارتحا  لصا 

مـشچ هب  دننک  یم  یگدنز  موس  ناهج  ریظن  يرگید  عماوج  رد  هک  یمدرم  ياه  هدوت  ریقحت  اه و  تلم  رامثتـسا  یبلط ,  تردـق  طرـش , و 
طلـست اب  یبرغ  گنهرف  رد  هک  یلاح  رد  دـندحاو , تقیقح  کی  زا  ییاـه  هولج  تسایـس ,  نید و  یمالـسا ,  گـنهرف  رد  - 5 دروخ . یم 

رتشیب هعلاطم  تهج  ص 124 .) ناوج ,  لسن  تالائوس  هب  خساپ  یفرش ,  اضردمحم  رتکد  , ) دوش یم  کفنم  تسایس  زا  نید  مسیرالوکس 
.1382 یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد  تالاقم ، هعومجم  برغ ، ناریا و  یگنهرف  یملع و  تالماعت  ر.ك :

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم 
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خساپ

یکی فیراعت  نیا  نایم  رد  تسین . لاقم  نیا  هلصوح  رد  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  هدش  رکذ  فیرعت  زا 250  شیب  گنهرف  حالطصا  يارب 
تسا ترابع  گنهرف ، دراد  هدیقع  وا  تسا ، هدش  هیارا  یـسیلگنا  سانـش  مدرم  رولیات )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(  طسوت  عماج  ًاتبـسن  ياه  فیرعت  زا 

هـصالخ روط  هب  اه و  تنـس  موسر و  بادآ و  تاررقم ، نیناوق و  تاداقتعا ، راکفا و  اهرنه ، اـه ، شناد  مولع ، زا  يا  هدـیچیپ  هعومجم   » زا
ناوت یم  یـساسا  شخب  هس  گنهرف  يارب  یلک ، روط  هب  دنک .» یم  ذـخا  هعماج  وضع  ناونع  هب  ناسنا  کی  هک  یتاداع  اه و  هتخومآ  هیلک 
هنامگ هنومن  ناونع  هب  دـنک  اهرادرک / اـهراتفر و  موس ، اـه و  شیارگ  اـه و  شزرا  مود ، اـهرواب ؛ اـه و  تخانـش  تسخن ، تفرگ ؛ رظن  رد 
هجوت اب  یگنهرف  مجاهت  هدیدپ  تسا . برغ  مجاهم  گنهرف  ییوج  هطلـس  زا  یلاثم  یبرغ  ياه  شزرا  ینابم و  ساسا  رب  یناهج » هدکهد  »

گنهرف دنمتردق  رصنع  زا  هدافتسا  اب  هعماج  ینوگرگد  نآ  فده  تسا و  لیمحت  يریگلفاغ و  هصخاش  ود  ياراد  دوخ  ناهنپ  تکرح  هب 
تسا روظنم  نادب  یطابترا  يربخ و  ياه  هکبش  شرتسگ  رد  برغ  شالت  عقاو ، رد  تسا . یطابترا  هتفرشیپ  ياه  هکبش  مجاهت ، نیا  تسا /
ناهج رسارس  رد  لذتبم ، هدننک  مرگرس  ياه  همانرب  رگید  اه و  ملیف  بلاق  رد  ار  دوخ  یقالخا  يراتفر و  ياهوگلا  اهرایعم و  اه ، هقیلس  هک 

تربره دـش . دـهاوخ  ققحم  زین  يداصتقا  یماظن و  یـسایس ، داعبا  رد  هطلـس  دوخب  دوخ  هطلـس ، عون  نیا  دـنک / لیمحت  اـه  ناـسنا  همه  هب 
هب ار  نانآ  دیزومایب و  دوخ  تاکلمتـسم  ماوقا و  هب  ار  دوخ  ندمت  نابز و  بادآ ، قالخا ، : » دیوگ یم  یـسیلگنا  فورعم  فوسلیف  رـسنپسا 
هب هنیزه  نیرتمک  نودب  ار  نایوج  هطلـس  هک  یهار  نیرت  ناسآ  رگید  يوس  زا  دوب .» دنهاوخ  امـش  ِنآ  زا  هشیمه  هک  دـیراذگاو  دوخ  لاح 
هب یناسنا ، یناج و  تافلت  ناوارف و  یلام  ياه  هنیزه  هک  هطلس  رگید  ياه  هنوگ  فالخ  رب  ینعی  تسا . یگنهرف  هطلـس  دناسر ، یم  فده 

دریگ و یم  تأشن  نآ  یگنهرف  لالقتـسا  ز  تسا / فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هار  نیرت  جرخ  مک  نیرت و  ناسآ  یگنهرف  هطلـس  دراد ، لاـبند 
نم تهج و  یب  تسا .... ریذپ  ناکما  اهنآ ، زا  یکی  ای  رگید ، داعبا  رد  لالقتسا  یگنهرف ، یگتسباو  اب  دوش ، نامگ  هک  تسا  یشیدنا  هداس 

تـسا دیما  تسا /» هطلـس  ریز  عماوج  هب  موجه  تسا ، نانآ  فادها  مامت  سأر  رد  هک  نارگرامعتـسا ، یلـصا  فده  هک  تسین  قافتا  باب 
ههبج نیا  رد  ار  نانآ  نانمـشد ، یگنهرف  ياه  هئطوت  تخانـش  اـب  هعماـج ، نـالوؤسم  زین  نارکفتم و  نادنمـشیدنا و  هژیوب  اـم و  مدرم  همه 

مسیرالوکس عوضوم : دنزاس . هجاوم  یماکان  اب  هدیچیپ 

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم 

خساپ

یکی فیراعت  نیا  نایم  رد  تسین . لاقم  نیا  هلصوح  رد  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  هدش  رکذ  فیرعت  زا 250  شیب  گنهرف  حالطصا  يارب 
تسا ترابع  گنهرف ، دراد  هدیقع  وا  تسا ، هدش  هیارا  یسیلگنا  سانـشمدرم  ( E.B.Taylor  ) رولیات طسوت  عماج  ًاتبـسن  ياهفیرعت  زا 

هیلک هصالخ  روط  هب  اهتنس و  موسر و  بادآ و  تاررقم ، نیناوق و  تاداقتعا ، راکفا و  اهرنه ، اهشناد ، مولع ، زا  ياهدیچیپ  هعومجم   » زا
رد ناوتیم  یساسا  شخب  هس  گنهرف  يارب  یلک ، روط  هب  { 1 «.} دنکیم ذـخا  هعماج  وضع  ناونع  هب  ناسنا  کی  هک  یتاداع  اههتخومآ و 
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روط هب  یگنهرف  مجاهت  زا  روظنم  اـهرادرک / اـهراتفر و  موس ، اـهشیارگ و  اـهشزرا و  مود ، اـهرواب ؛ اهتخانـش و  تسخن ، تفرگ ؛ رظن 
دـنک و لیمحت  تسا ، نتـشیوخ  هژیو  گـنهرف  ياراد  هک  رگید  ياهعماـج  هب  ار  دوخ  گـنهرف  دـشوکب ، ياهعماـج  هک  تسا  نیا  هصـالخ 

طـسب تهج  رد  هراومه  دراد و  ناهنپ  ییوجهطلـس  دوخ ، تاذ  رد  مجاهم ، گنهرف  دروآ . دـیدپ  هعماج  نآ  گنهرف  رد  ینوگرگد  یعون 
گنهرف ییوجهطلـس  زا  یلاثم  یبرغ  ياهشزرا  ینابم و  ساسا  رب  یناهج » هدـکهد   » هنامگ هنومن  ناونع  هب  دـنکیم  شـالت  دوخ ، هرطیس 

نآ فدـه  تسا و  لیمحت  يریگلفاغ و  هصخاش  ود  ياراد  دوخ  ناـهنپ  تکرح  هب  هجوت  اـب  یگنهرف  مجاـهت  هدـیدپ  تسا . برغ  مجاـهم 
. تسا یطابترا  هتفرشیپ  ياههکبش  مجاهت ، نیا  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  تسا / گنهرف  دنمتردق  رصنع  زا  هدافتسا  اب  هعماج  ینوگرگد 

یقالخا يراتفر و  ياهوگلا  اهرایعم و  اههقیلـس ، هک  تسا  روظنم  نادـب  یطاـبترا  يربخ و  ياههکبـش  شرتسگ  رد  برغ  شـالت  عقاو ، رد 
یکی رصاعم ، ناهج  رد  دنک / لیمحت  اهناسنا  همه  هب  ناهج  رسارس  رد  لذتبم ، هدننک  مرگرس  ياههمانرب  رگید  اهملیف و  بلاق  رد  ار  دوخ 

یماظن یسایس ، داعبا  رد  هطلس  دوخب  دوخ  هطلس ، عون  نیا  ققحت  تروص  رد  هک  ارچ  تسا ؛ یگنهرف  هطلس  طلست ، ياههویـش  نیرتمهم  زا 
ماوقا و هب  ار  دوخ  ندمت  نابز و  بادآ ، قالخا ، : » دیوگیم یسیلگنا  فورعم  فوسلیف  رسنپسا  تربره  دش . دهاوخ  ققحم  زین  يداصتقا  و 

یهار نیرتناسآ  رگید  يوس  زا  { 2 «.} دوب دنهاوخ  امـش  ِنآ  زا  هشیمه  هک  دیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دیزومایب و  دوخ  تاکلمتـسم 
ياههنیزه هک  هطلس  رگید  ياههنوگ  فالخ  رب  ینعی  تسا . یگنهرف  هطلس  دناسریم ، فده  هب  هنیزه  نیرتمک  نودب  ار  نایوج  هطلس  هک 

/ تسا فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هار  نیرتجرخ  مک  نیرتناـسآ و  یگنهرف  هطلـس  دراد ، لاـبند  هب  یناـسنا ، یناـج و  تاـفلت  ناوارف و  یلاـم 
ياهشور نیرتدیدج  اهيروآنف و  نیرترب  يریگراک  هب  اههویش و  اهرازبا و  همه  اب  فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  مالـسا  نانمـشد  هزورما 

رامعتسا نیزگیاج  ار  دیدپون  يرامعتـسا  دنراد  یعـس  دناهدمآ و  نادیم  هب  روابنید ، دقتعم و  ياهلد  همه  تعـسو  هب  ياههبج  رد  یملع ،
، میسرتیمن يداصتقا  رصح  زا  ام  : » دیامرفیم  1 ینیمخ ماما  ترـضح  تیناسنا ، تیونعم و  گرزب  نابزرم  صوصخ  نیا  رد  دنیامن . نهک 
دریگیم و تأشن  نآ  یگنهرف  لالقتـسا  زا  هعماـج ، ره  تیدوجوم  لالقتـسا و  . تسا یگنهرف  یگتـسباو  دـناسرتیم ، ار  اـم  هک  يزیچ  نآ 

نم تهجیب و  تسا .... ریذپناکما  اهنآ ، زا  یکی  ای  رگید ، داعبا  رد  لالقتـسا  یگنهرف ، یگتـسباو  اب  دوش ، نامگ  هک  تسا  یـشیدناهداس 
تـسا دیما  تسا /» هطلـس  ریز  عماوج  هب  موجه  تسا ، نانآ  فادها  مامت  سأر  رد  هک  نارگرامعتـسا ، یلـصا  فده  هک  تسین  قافتا  باب 

ههبج نیا  رد  ار  نانآ  نانمـشد ، یگنهرف  ياـههئطوت  تخانـش  اـب  هعماـج ، نـالوؤسم  زین  نارکفتم و  نادنمـشیدنا و  هژیوب  اـم و  مدرم  همه 
اب [. 3 / ] ص 23 یشیرطا ، یهارود ، رس  رب  مالسا  [. 2 / ] یبارت 154 ربکایلع  یسانشهعماج ، ینابم  [. 1 { ] 3 .} دنزاس هجاوم  یماکان  اب  هدیچیپ 

/ يدزی حابصم  یگنهرف ، مجاهت  باتک  زا  هدافتسا 

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم 

خساپ

، دنتسه انشآ  یسانشهعماج  ثحابم  اب  هک  نانآ  تسا . هدش  هتفگ  نخس  رایـسب  نآ  هرابرد  هک  تسا  هدرتسگ  سب  ياهلوقم  گنهرف ، هلوقم 
نیرتـهب و دـیاش  تسین . هلاـقم  نیا  هلـصوح  رد  نآ  هب  نتخادرپ  هک  هدـش  رکذ  فـیرعت  دـصناپ  هـب  کـیدزن  هژاو  نـیا  يارب  هـک  دـننادیم 
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تاناویح راتفر  زا  ار  ناسنا  راتفر  هک  تسا  ییاههیام  هعومجم  زا  ترابع  گنهرف  : » مییوگب هک  دشاب  نیا  گنهرف  يارب  فیرعت  نیرتهداس 
، مود اهرواب . اهتخانش و  تسخن ، تفرگ : رظن  رد  ناوتیم  یـساسا  شخب  هس  گنهرف  يارب  یلک ، روط  هب  دنادرگیم ». زیامتم  صخـشم و 

ياهعماج رب  ار  دوخ  گنهرف  دـشوکب  ياهعماج  هک  تسا  نآ  یگنهرف  مجاهت  زا  روظنم  اهرادرک . اـهراتفر و  مّوس ، اهـشیارگ و  اهـشزرا و 
. دروآ دـیدپ  هعماج  نآ  گنهرف  رد  ینوگرگد  یعون  مک ، تسد  ای  دـنک  لیمحت  تسا ، نتـشیوخ  هژیو  گـنهرف  ياراد  عبطلاـب  هک  رگید 
دـنکیم و شـالت  يزیر و  هماـنرب  دوخ ، هرطیـس  طـسب  تهج  رد  هراومه  دراد و  ناـهن  ار  ییوج  هطلـس  دوـخ ، تاذ  رد  مجاـهم ، گـنهرف 
ینابم و ساسا  رب  یناهج » دـحاو  هدـکهد   » تروص هب  ار  ناهج  هک  دـننآ  یپ  رد  دـناهدرک ، مـالعا  نآ  ینونک  نارادمدرـس  هک  هنوگناـمه 

راب ام ، هعماج  فرع  رد  هژاو  نیا  هکنآ  ببـس  تسا . هتفهن  لیمحت  يریگلفاغ و  مجاـهت ، ياـنعم  رد  نیارباـنب  دـنروآ . رد  یبرغ  ياهـشزرا 
ار یبرغ  طحنم  گنهرف  نآ  ياـجب  هدناتـس و  اـم  هعماـج  زا  ار  یلاـعتم  ياهـشزرا  اـهرواب و  دـهاوخیم  نمـشد  هک  تسا  نیا  دراد ، یفنم 

يربخ ياههکبش  شرتسگ  رد  برغ ، شالت  عقاو ، رد  تسا . یطابترا  هتفرـشیپ  ياههکبـش  مجاهت ، نیا  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  دناشنب .
رگید ینویزیولت و  ياهوش  اهملیف ، بلاق  رد  ار  دوخ  یقالخا  يراتفر و  ياهوگلا  اـهرایعم و  اههقیلـس ، هک  تسا  روظنم  نادـب  یطاـبترا ، و 
هتفهن یناطیش  هنایوجدوس  فادها  راک ، نیا  ياول  رد  هک  دنک  لیمحت  اهناسنا  همه  هب  ناهج  رـسارس  رد  لذتبم ، هدننک  مرگرـس  ياههمانرب 

نآ نیرتاراک  رصاعم ، نارود  رد  تسا ، هدش  هدومزآ  هتخانش و  نارگید  رب  طلـست  يارب  زابرید  زا  هک  ینوگانوگ  ياهویـش  نایم  رد  تسا .
، یسایس هطلس  دننامه  نآ  رگید  عاونا  دوخب  دوخ  هطلس ، زا  عون  نیا  ققحت  تروص  رد  ًالوا  هک  ارچ  دوشیم ، هتخانـش  یگنهرف  هطلـس  مانب 

نابز بادآ و  قالخا و  : » تسا هتفگ  یسیلگنا  فورعم  فوسلیف  رسنپسا  تربره  هک  هنوگنامه  دش ، دهاوخ  ققحم  مه ، يداصتقا  یماظن و 
ًایناث { 1 .«} دوب دنهاوخ  امـش  ِنآ  زا  هشیمه  هک  دیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دـیزومایب و  دوخ  تاکلمتـسم  ماوقا و  هب  ار  دوخ  ندـمت  و 
رگید ياههنوگ  فالخ  رب  ینعی  تسا . یگنهرف  هطلـس  دناسریم ، فدـه  هب  هنیزه  نیرتمک  نودـب  ار  نایوج  هطلـس  هک  یهار  نیرتناسآ 
يارب هنیزه  نیرتمک  یگنهرف  هطلس  رد  دیآیم ، مزال  یناسنا ، یناج و  تافلت  هاگ  یتح  ناوارف و  یلام  ياههنیزه  فرـص  هک  ییوج  هطلس 
هویـش تسا ، رتناهنپ  لاح  نیع  رد  رتکانرطخ و  همه  زا  هچنآ  يرامعتـسا ، ياههویـش  نایم  رد  نیاربانب ، دوشیم . فرـص  فده  هب  ندیـسر 

نآ و یگدـیچیپ  مجاـهت ، ههبج  یگدرتـسگ  تهج  هب  دـنکیم ، دـیدهت  ار  یمالـسا  ههبج  هنیمز ، نیا  رد  هک  يرطخ  تسا . یگنهرف  هطلس 
دشک يدوبان  هب  يو  نورد  رد  ار  اهشزرا  دیاقع و  راکفا و  هک  تسا  نآ  یپ  رد  دروآیم و  دراو  وا  هب  يونعم  ظاحل  زا  هک  تسا  یتامدص 

يریگراکب اههویـش و  اهرازبا و  همه  اب  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  مالـسا ، نانمـشد  زورما ، دزاس . لـالتخا  راـچد  ار  شیونعم  تاـیح  و 
هلئـسم رگید  . دناهدمآ نادیم  هب  روابنید ، دقتعم و  ياهلد  همه  تعـسو  هب  ياههبج  رد  یملع ، ياهـشور  نیرتدیدج  اهيژولونلت و  نیرترب 
گرزب نابزرم  تسا . ندیـسوپ  نورد  زا  نتـشیوخ و  زا  ندـش  هناگیب  زا  نخـس  هکلب  تسین ، حرطم  كاـخ  کـی  لـخاد  هب  هناـگیب  ندـمآ 

ار اـم  هـک  يزیچ  نآ  میـسرتیمن ، يداـصتقا  رـصح  زا  اـم  : » دوـمرفیم فیرـشلاهرسسدق )  ) ینیمخ ماـما  ترــضح  تیناـسنا ، تیوـنعم و 
هک تسا  یشیدناهداس  دریگیم و  تأشن  نآ  گنهرف  لالقتسا  زا  هعماج ، ره  تیدوجوم  لالقتـسا و  . تسا یگنهرف  یگتـسباو  دناسرتیم ،
هک تسین  قافتا  باب  نم  تهجیب و  تسا .... ریذـپناکما  اهنآ ، زا  یکی  ای  رگید ، داعبا  رد  لالقتـسا  یگنهرف ، یگتـسباو  اـب  دوش ، ناـمگ 

هژیوب ام و  مدرم  همه  تسا  دیما  تسا ». هطلـس  ریز  عماوج  هب  موجه  تسا ، نانآ  فادـها  مامت  سأر  رد  هک  نارگرامعتـسا ، یلـصا  فدـه 
هجاوم یماکان  اب  هدیچیپ  ههبج  نیا  رد  ار  نانآ  نانمشد ، یگنهرف  ياههئطوت  تخانش  اب  ام ، هعماج  نالوئسم  زین  نارکفتم و  نادنمـشیدنا و 
حابصم داتسا  ياهینارنخـس  زا  هدمآ  درگ  یگنهرف ، مجاهت  باتک  زا  هدافتـسا  اب  [. - 2  ] ص 23 یهارود ، رس  رب  مالـسا  [. - 1 { ] 2 .} دنزاس

. يدزی

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  دراوم  یگنهرف و  مجاهت 

شسرپ
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شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  دراوم  یگنهرف و  مجاهت 

خساپ

نانآ نتخاس  رود  اهتلم و  زا  یهلا  لیصا و  ياهگنهرف  خسم  يارب  رابکتسا  هنارگ  هلیح  رمتسم و  شالت  زا  تساترابع  یگنهرف  مجاهت 
زا هکنانچ  یـسایس  يداصتقا و  هطلـس  روظنم  هب  سفن ، هب  دامتعا  دوخ و  هدارا  هب  اکتا  بلـس  زین  ناشدوخیلم و  ینید و  لقتـسم  تیوه  زا 

بلـس یلم و  تورث  تراغ  هنیمز  ندش  مهارف  يارب  یلم  یگنهرف و  تیوه  نتفرگ  یگنهرف ، مجاهت  یلـصا  فده  دـیآیم ، رب  زین  فیرعت 
مجاهت زا  نمشد  فده  نخس ، رگید  هب  دنیامن . عابشا  ار  دوخ  ییوج  هطلس  یبلطهعسوت و  هزیرغ  دنناوتب  ات  تسا  اهتلم  لالقتـسا  نایک و 

هک رواب  نیا  داـجیا  . 2 ملع ؛ زا  نید  ییادـج  تسایـس و  زا  نید  ییادـج  ياقلا  اب  نید  زا  ناـناوج  ندرک  رود  . 1 زا : تساترابع  یگنهرف 
گنهرف جیورت  . 4 یهلا ؛ ياهشزرا  ياج  هب  يدام  ياهشزرا  ندرک  نیزگیاج  . 3 دشاب ؛ وگلا  نیرتهب  دناوتیم  یبرغ  یگنهرف  یگدنز و 

هلمج 1. زا  دـنربیم ، راک  هب  ار  ینوگانوگ  رازبا  اـهشور و  گـنهرف ، هصرع  هب  ناـمجاهم  یتواـفت . یب  ییارگ و  فرـصم  ییوج ، تذـل 
راکفا جیورت  . 2 هریغ ؛ و  ییارگ ، کش  ییارگ ، سح  نوچمه  یفـسلف  يرکف و  ياـهبتکم  بلاـق  رد  یبرغ  ملاـسان  ياههشیدـنا  جـیورت 

ییوئدیو و لذتبم  ياهملیف  قیرط  زا  یسنج  يدازآ  یقالخا و  داسف  جیورت  . 3 یملع ؛ تایضرف  تایرظن و  لکش  رد  یقالخا  دض  رگناریو 
بادآ و تادقتعم ، نتفرگ  ازهتـسا  هب  . 5 اههراوهام ؛ هلیسو  هب  مالـسا  ناهج  رب  ياهناسر  دنمورین  شـشوپ  . 4 نجهتسم ؛ ياهسکع  شخپ 

نتـشون يارب  رودزم  ناتـسد  هب  ملق  قـیوشت  . 6 ناوج ؛ لـسن  رد  ییارگ  وـن  یبلطلالقتـسا و  ياـهنارحب  زا  هدافتـسا  اـب  نید  یلم و  موـسر 
زکارم هب  سوساج  مازعا  . 7 نانآ ؛ تادقتعم  یمالـسا و  ناربهر  ياههرهچ  ندرک  شودخم  فدـه  اب  فلتخم  داعبا  رد  تالاقم  اهباتک و 
هعماج هرادا  ناوت  مالسا  هک  ههبـش  نیا  ياقلا  . 7 یگنهرف ؛ مجاهت  تدم  زارد  فادها  ياتسار  رد  رتشیب  یگدامآ  يارب  یمالـسا  فلتخم 
قیرط زا  هعماج  هب  نداد  رادـشه  یهاگآ و  یگنهرف : مجاهت  اب  هلباقم  ياههار  اـما  نـالوؤسم . هب  يداـمتعایب  هیحور  جـیورت  . 8 درادن ؛ ار 

امیـس و ادص و  هلیـسو  هب  یبرغ  مجاهم  ياهگنهرف  راب  تراسخ  جیاتن  تارـضم و  تارطخ ، نییبت  رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا 
ندرک نیزگیاج  يارب  شـشوک  عّونتم ؛ دـیدج و  ياهویـش  اـب  ناـناوج  يارب  ملاـس  یگنهرف  كاروخ  هیهت  یعمج ؛ طاـبترا  لـیاسو  رگید 
داجیا تاغیلبت ؛ تاطابترا و  شناد  کینکت و  زا  هدافتـسا  یلاعفنا ؛ ياهدروخرب  ياـج  هب  یگنهرف  تاـمجاهت  اـب  هدـنزاس  لاـعف و  دروخرب 
تیوقت یغیلبت ؛ یتیبرت و  یعامتجا ، لیاسم  هنیمز  رد  ناملـسم  ناسانـشراک  زا  هدافتـسا  يریگراک و  هب  ناناوج ؛ يارب  ملاس  ياـهیمرگرس 

. دجاسم ندرک  لاعف  هعماج و  حطس  رد  دهعتم  ناملعمو  دیتاسا 

؟ دننک یم  دیلقت  اه  یبرغ  زا  دنرادن و  لوبق  ار  نامدوخ  گنهرف  یناریا  ناناوج  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  دیلقت  اه  یبرغ  زا  دنرادن و  لوبق  ار  نامدوخ  گنهرف  یناریا  ناناوج  ارچ 

خساپ
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یگدنز یلک  روط  هب  اه و  شیارآ  اهدم و  هب  شیارگ  ور  نیا  زا  دنوش ، یم  هتخانـش  هتینردـم  رهاظم  ناونع  هب  هزورما  برغ  ندـمت  رهاظم 
گنهرف ور ، نیا  زا  دراد ؟ يراگزاس  ام  گنهرف  اب  یگدنز  کبـس  نیا  ایآ  هک  درادن  راک  یـسک  دوش . یم  یقلت  ندش  ندرم  یعون  یبرغ 

دم رد  اهنت  يریذپ  وگلا  نیا  هک  مییوگب  مه  ار  نیا  هتبلا  دوش . یم  هدـش و  شومارف  مک  مک  يراگنا ، لهـس  یهجوت و  یب  رثا  رب  نامدوخ ،
هک دراد  نایرج  زین  همیب و ...  يرادکناب و  یـشزومآ و  ماظن  اه  نامتخاس  يرامعم  رد  هکلب  تسین ، یقیـسوم و ...  شیارآ و  سابل و  وم و 

نیا هب  دشاب ، نآ  يزاسدوخ  گنهرف و  ذخا  يانعم  هب  رگا  دـیلقت  هک  مینک  هفاضا  مه  ار  نیا  دـبلط . یم  رگید  یتصرف  اه  نآ  طسب  حرش و 
هکلب تسین  دنـسپان  اهنت  هن  دـیامن  دوخ  گنهرف  ءزج  ار  نآ  ودـنک  ذـخا  ار  شتازایتما  اه و  یبوخ  رگید  ياه  گنهرف  زا  ناـسنا  هک  اـنعم 

تانّـسحم و نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـشاب  ضحم  يوریپ  دـشاب و  هتـشاد  یحطـس  یتروص  اهنت  رگا  یلو  تسا ، قطنم  لقع و  قباـطم  يرما 
تنعل دص  ود  يا  داد  داب  رب  ناشدـیلقت  ار  قلخ  تسا : هدومن  نعل  ار  نآ  انالوم  هک  تسا  دـیلقت  عون  نیا  تسا و  يا  هدوهیب  راک  شتارـضم 

تخانش رد  هنافسأتم  هک : نیا  نآ  تسین و  شیب  هلمج  کی  تسا ، دایز  ام  ناناوج  رد  دیلقت  هب  شیارگ  ارچ  هک  نیا  خساپ  داب  دیلقت  نیا  رب 
يراک نیا  میتسه و  لکشم  راچد  دوخ  ریغ  ياه  گنهرف  ذخا  رگید و  ياه  گنهرف  اب  لدابت  موزل  رد  نآ و  ندناسانـش  يدوخ و  گنهرف 

. مدرم ةدوت  مه  دنهد و  جرخ  هب  تیدج  نآ  دروم  رد  دیاب  نالوئسم  مه  هک  تسا 

؟ تسیچ هنارت  ياه  راون  ررض 

شسرپ

؟ تسیچ هنارت  ياه  راون  ررض 

خساپ

" یتوص یگدولآ   " ثحبم دنلوغشم ، قیقحت  هب  نآ  ةرابرد  يدایز  ناروشیدنا  تسا و  حرطم  ایند  رد  زورما  هک  یلئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی 
تسا رابنایز  ویدار و )...  نویزیولت ، يادص   ) یعونصم يادص  عون  ره  هب  ندرپس  شوگ  تاقیقحت  نیا  قبط  تسا . ییاونـش " تشادهب  و" 

ای هیام  هک  یقیسوم  رعش و  قیفنت  یقیسوم و  نف  تهج  زا  هک  هچ  نآ  اه ، یقیـسوم  نیب  زا  دوش . یم  مه  رایقیـسوم  ياهادص  لیماش  نیا  و 
رگید لکشم  الاب ، تالـضعم  زا  ریغ  دنتـسه  هنارت  هب  فورعم  هک  یناریا  زورما  پاپ  ياه  یقیـسوم  اما  تسا . رت  راب  نایز  دنتـسه ، هیام  یب 
بوخ لاح  تسا . لصا  کی  اه  نآ  رد  رارکت  ةدیدپ  دنتسه و  کیمتیر  ًارثکا  اه  یقیسوم  نیا  تسا . اه  نآ  ندوب  یبرـض  نآ  دنراد و  مه 

عون نیا  هب  ناوارف  ندرپس  شوگ  تروص  رد  دراد و  ار  کیمتیر  یبرض و  تاعطق  ندینش  تیفرظ  يدح  ات  ناسنا  باصعا  هک  دینادب  تسا 
دروم ياه  يدولم  راعـشا و  رثکا  ییاوتحم  یب  ندوب و  هیام  مک  دوب . دـهاوخ  رتشیب  یـسب  باـصعا  رب  اـه  نآ  راـبنایز  تارثا  اـه ، یقیـسوم 

عون نیا  ياـه  ناـیز  هب  يدـح  اـت  هک  تسا  دـیما  دـنهورکم . یفرع  یتـح  یفـالخا و  هاـگن  زا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  هدافتـسا 
. میراپس یم  ناتیادخ  هب  دعب  یخساپ  دعب و  ۀمان  ات  دیشاب . هتفای  یهاگآ  اه  یقیسوم 

؟ تسا حیحص  فرح  نیا  ایآ  دنا . هدرک  نیبدب  ار  اهردام  ردپ و  فرح  نیا  اب  یضعب  تسا ؟ داسف  لحم  هاگشناد  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا حیحص  فرح  نیا  ایآ  دنا . هدرک  نیبدب  ار  اهردام  ردپ و  فرح  نیا  اب  یضعب  تسا ؟ داسف  لحم  هاگشناد  ایآ 

خساپ

هاگشناد یضعب  زا  هک  تسا  ییاه  شرازگ  ساسا  رب  نیدلاو  زا  یضعب  تواضق  تسین . حیحص  یلک  تروص  هب  نخـس  نیا  یمارگ  رهاوخ 
یمالسا نیزاوم  هنافسأتم  یهاگشناد  زکارم  زا  یضعب  هتبلا  تسا . تسرد  ردقچ  تاعالطا  نآ  تسین  مولعم  هک  هدیسر  اه  نآ  شوگ  هب  اه 

. دنرادن یتیعـضو  نینچ  اه  هاگـشناد  ۀمه  تفگ : ناردام  ناردپ و  هب  دیاب  نیاربانب  دننز . یم  نماد  تاعیاش  نیا  هب  دـننک و  یمن  تیاعر  ار 
نیدتم دارفا  رگید . طیحم  هچ  دشاب و  هاگـشناد  هچ  دزرو ، یم  تردابم  رما  نیا  هب  دشاب ، اجک  ره  رد  دشاب ، داسف  لها  هک  یـسک  یفرط  زا 

. دنا هنومن  یقالخا  رظن  زا  هک  دنراد  دوجو  هاگشناد  رد  يدایز  نایوجشناد  هک  يروط  نامه  دننک ، یم  ظفح  ار  دوخ  نامیا  دنشاب ، اج  ره 
. تسا تقیقح  نیا  يایوگ  هرمع  نیرئاز  اعد و  سلجم  رد  روضح  تعامج و  زامن  رد  ناگدننک  تکرش  وجشناد و  نافکتعم  رامآ 

؟ تسا مادک  نآ  ياهدمایپ  راثآ و  تسیچ و  یگتخابدوخ 

شسرپ

؟ تسا مادک  نآ  ياهدمایپ  راثآ و  تسیچ و  یگتخابدوخ 

خساپ

هب یگتخابدوخ  تسا . یگنهرف  یگناگیب  دوخ  زا  ۀـجیتن  يرکف و  لالقتـسا  مدـع  ندـش ، هناگیب  گنهرف  بوعرم  يانعم  هب  یگتخاـب  دوخ 
هتشادن و سفن  هب  دامتعا  صخش  هک  تسا  انعم  نادب  يدرف  یگتخابدوخ  دوش . یم  میسقت  یعامتجا  یگتخاب  دوخ  يدرف و  یگتخاب  دوخ 
دوخ و دوش ؛ یم  نارگید  ةدـیا  بوعرم  بوذـجم و  هدوب و  زجاـع  زین  یـسانشدوخ  زا  هتفرگ و  هدـیدان  ار  شیوخ  دادعتـسا  اـه و  تیلباـق 

نیا لیلد  هب  هتخاب  دوخ  ناسنا  تسا . تراقح  ساسحا  یگتخاـبدوخ  یفنم  ياهدـمایپ  زا  یکی  دـنک . یم  شومارف  ار  شیوخ  ياـه  شزرا 
يدنم و تزع  نداد  تسد  زا  نآ  ۀـجیتن  هک  دـنک  یم  ینیب  مک  تراقح و  ساسحا  دوش ، یم  نارگید  ياه  تیلباق  اه و  شزرا  بذـج  هک 

ییارگ تزع  يدـنم و  تزع  هـب  اـه  ناـسنا  هدـش و  یهن  تراـقح  ساـسحا  زا  ینید  ياـه  هزوـمآ  رد  ور ، نـیا  زا  تـسا . یناـسنا  تـمارک 
رد دبای و  یم  راوخ  زیچان و  ار  نتـشیوخ  هک  یـسک  هّرـش ؛ نمأت  الف  هسفن  هیلع  تناه  نم   : " دومرف (ع ) يداه ماما  تسا . هدـش  هدـناوخارف 

سفن تزع  صوصخ  رد  (ص ) مالـسا ربماـیپ  [ 1" .] شاب هتـشادن  ینمیا  وا  رـش  زا  دراد  تراقح  یتسـس و  ساـسحا  دوخ  هب  تبـسن  نطاـب 
ًادـبع نکت  و ال  : " دومرف شدـنزرف  هب  باطخ  (ع ) یلع ماما  [ 2" .] دـیامن راوخ  لیلذ و  ار  دوخ  هک  تسین  زیاج  یناملـسم  چـیه  رب  : " دومرف

هتشادن و يداصتقا ...  یگنهرف ، یسایس ، لالقتسا  هعماج  نآ  هک  تسا  انعم  نادب  زین  هتخاب  دوخ  هعماج  [ 3" .] ًارح هللا  کلعج  دق  كریغ و 
دادعتـسا اه و  تیلباق  رگید  يوس  زا  ددرگ . یم  رگید  عماوج  بوذـجم  بوعرم و  هتخاب و  دوخ  رگید  ۀـعماج  ندـمت  گـنهرف و  ربارب  رد 

یگنهرف و لالقتـسارد  هعماج  یفنم  ياهدمایپ  دهد . یم  تسد  زا  ار  شیوخ  تزع  رادتقا و  لالقتـسا و  هدومن و  شومارف  ار  شیوخ  ياه 
نآ بادآ  گنهرف و  زا  هدش ، ناگناگیب  گنهرف  بذج  دشاب ، هتخاب  دوخ  ندمت  گنهرف و  رظن  زا  هعماج  رگا  دـنک . یم  روهظ  یـسایس ...
هب هعماـج  هک  دوـش  یم  بجوـم  یـسایس  یگتخاـب  دوـخ  دراد . یم  رب  تسد  دوـخ  ياـه  شزرا  ینید و  ياـهرواب  زا  هدرک و  هدافتـسا  اـه 
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دشاب هتشاد  هنالعفنم  یسایس  ًالوصا  هتشاد و  لکشم  للملا  نیب  طباور  یسایس و  ياه  يریگ  میمصت  رد  هدش و  هتـسبا  هناگیب و  ياهروشک 
یم رهاظ  یماظن  دـعب  رد  یگتخاب  دوخ  یفنم  ياهدـمایپ  زا  یکی  ددرگ . هتـسباو  اه  نآ  هب  ًالماک  هدـش و  میلـست  اه  تردـق  ربا  ربارب  رد  و 

هدش و بذج  دراد  رتشیب  یماظن  ناوت  هک  رگید  ياهروشک  هب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  شیوخ  یماظن  تردـق  ناوت و  هتخاب  دوخ  ۀـعماج  دوش .
[4 .] تسا هدش  دیکأت  یماظن  ییاکتا  دوخ  لالقتـسا و  هب  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  نآ  لاح  دریگ ، یم  نانآ  زا  ار  شیوخ  یماظن  تاناکما 
. دوش تیوقت  ناسنا  رد  يدـنم  تزع  لماوع  هدـش و  ظفح  يدرف  ياهرواب  هک  تسا  مزال  یعامتجا  يدرف و  یگتخاب  دوخ  زا  ییاهر  يارب 

لالقتـسا ياهراکهار  هدومن و  رواب  ار  شیوخ  ياهدادعتـسا  اه و  تیلباق  دـیاب  هعماج  تفگ : دـیاب  زین  هعماج  یگتخاـب  دوخ  صوصخ  رد 
يا هعماج  ره  هک  دـیآ  دوجو  هب  شرگن  نیا  هعماج  ياضف  رد  دوش و  هزرابم  یگتخاـبدوخ  لـماوع  اـب  داـجیا و  ار  يداـصتقا ...  یـسایس و 

خیرات [2 . ] ص 483 لوقعلا ، فحت  [1 . ] دیامن ظفح  ار  تاراختفا  گنسنارگ و  یگنهرف  ثاریم  هتشاد و  ار  دوخ  صاخ  دادعتـسا  تیلباق و 
ۀیآ ( 8  ) لافنا [4 . ] همان 31 هغالبلا ، جهن  [3 . ] ص 291 ج 2 ، ساسحاو ، لقع  رظن  زا  ناوج  یفسلف ، یقت  دمحم  زا : لقن  هب  یبوقعی ص 67 ؛

.80

دوش یم  ایآ  تسا  هدوب  یگنهرف  مجاهت  طقف  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  میتسه  نآ  دهاش  هک  یباجح  یب  داسف و  شرتسگ  تلع  تفگ  ناوت  یم  ایآ 
؟ دورب نیب  زا  ناریا  رد  یباجحیب  يزور 

شسرپ

هدوب یگنهرف  مجاهت  طـقف  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  میتسه  نآ  دـهاش  هک  یباـجح  یب  داـسف و  شرتسگ  تلع  تفگ  ناوت  یم  اـیآ 
؟ دورب نیب  زا  ناریا  رد  یباجحیب  يزور  دوش  یم  ایآ  تسا 

خساپ

یباجح و یب  يراـگنلو و  راـکفا  هدـنامزاب  تسا 1 ـ  یلماوع  لولعم  هدـش  ناوارف  اـم  روـشک  رد  هک  يدـسافم  رگید  یباجحدـب و  داـسف و 
یباجح یب  داسف و  تیعـضو  بالقنا  زا  لبق  هک  دـنناد  یم  دـنکیم  اضتقا  ناشلاس  نس و  هک  ناـنآ  بـالقنا  زا  لـبق  حیحـصان  ياـهتیبرت 
يرابجا ار  باجح  نتشادرب  یتح  دشیم و  ارجا  روشک  نیا  رد  رامعتسا  ناهنپ  ادیپ و  ياهتسد  طسوت  دوب و  یبرغ  ياههخسن  زا  هتفرگرب 

اهيژک نهد  اهازهتـسا و  اههیرخـس و  مجاهت  دروم  دـشاب ، باجح  اـب  تساوخ  یم  ینز  اـی  رتخد  رگا  هک  دوب  يروط  عضو  دـندوب . هدرک 
گنهرف نیا  لاس  هاجنپ  تدـم  سپـس  دـش ، ارجا  ناخاضر  طسوت  هخـسن  نیا  دنتـسنادیم . هداتفا  بقع  رکف و  هاـتوک  لُّمُأ و  دـشیم . عقاو 

دودح 180 تیعـضو  نیا  دمآ ، دوجو  هب  هک  یمالـسا  بالقنا  اما  دـندرک  مکحم  هعماج  رد  ار  داسف  يراگنلو و  گنهرف  درک . ادـیپ  همادا 
هدنزخ روط  هب  مک و  مک  یتدم  زا  سپ  راکفا  نآ  ةدنامیقاب  یلو  تسب  رب  تخر  یلک  روط  هب  یباجح  یب  هک  يروط  هب  دش ، ضوع  هجرد 

،، ارتفا گنهرف و  عویـش  لامعا و  زا  یـضعب  اب  هکلب  دندیـشیدناین  يریبدـت  یگنهرف  ناراکردـنا  تسد  نالوئـسم و  هنافـسأتم  درک و  دـشر 
داسف و شرتسگ  لماوع  نیرتگرزب  زا  یکی  تفگ  ناوتیم  یگنهرف  مجاهت  2 ـ  دنداد . تسد  زا  ماظن  هب  ار  ناشتاداقتعا  دامتعا و  ياهدع 
شخپ و یتنرتنیا و  ياهراوهام و  ياههکبـش  داجیا  نجهتـسم  ياهملیف  اهيدیـس و  دورو  تسا  یبرغ  یگنهرف  ةدرتسگ  مجاهت  يراگنلو 

نمـشد یگنهرف  مجاهت  زا  ياهنومن  اههمان و ... هام  اـههمان ، هتفه  اـههمانزور ، رد  ياهناـسر  هدرتسگ  تاـغیلبت  زین  يوهـش  راـکفا  شرتسگ 
مدرم ياههدـیا  راکفا و  ندرک  هضبق  یگنهرف  هدرتسگ  مجاهت  زا  فدـه  تسا  ادـیپ  زین  یلخاد  كوکـشم  زومرم و  ياـهتسد  هتبلا  تسا 

ره دوجو  رد  توهش  هنیمز  یتسرپ  توهش  ینار و  توهش  یناسفن و  ياهاوه  3 ـ  دنوش . طلسم  نانآ  رب  دنناوتب  ات  تسا  ناناوج  ًاصوصخم 
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؛  هاوه بلغ  نم  ساـنلا  عجـشأ  هدـمآ "  نینمؤملاریما ع ) زا  دوـشیم . طلـسم  ناـسنا  رب  مک  مک  دوـشن ، لرتـنک  رگا  هک  تسه  ینز  درم و 
اهناف اهتوارض  ةّوق  لبق  ةوهـشلا  بلاغ  : " دومرف (ع ) نینمؤملاریما [ 1]1." دنکهبلغ شایناسفن  ياهاوه  رب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتعاجش 

، زیتس هب  اهنآ  اب  دـننک ، تداع  يوردـنت  هب  یناسفن  تالیامت  هک  نآ  زا  شیپ  اهتمواقم ؛ یلع  ردـقت  مل  کتداقتـسا و  کـتکلم و  تیوق  نا 
رد دنربیم ، دنهاوخب  هک  وس  ره  هب  ار  وت  دش و  دنهاوخ  وت  ياورنامرف  دنوش ، دنمورین  يرـسدوخ  زواجت و  رد  شکرـس  تالیامت  رگا  اریز 

دننک و هزرابم  دسافم  اب  دیاب  روشک  یگنهرف  نالوئـسم  لوا  هجرد  رد  [ 2."] داد یهاوخ  تسد  زا  ار  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  تردـق  هجیتن 
هب رما  زین  مدرم  ۀفیظو  دـننک . لح  ار  اهتمیق  ندوبن  تباث  ینارگ و  مروت و  دـننک . مهارف  ار  جاودزا  هنیمز  زین  دـنریگب . ار  اشحف  داسف و  ولج 

مکحلا ص ررغ  تسرهف  [2 . ] ص 76 ج 67 ، راونالاراحب ، [1 . ] دننک یهاتوک  دـیابن  مهم  ۀـفیظو  ماجنا  رد  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ةرامش 6444. 187

؟ برغ گنهرف  لک  رد   ) دوشیم مالسا  رد  يدراوم  هچ  لماش  ناناملسم  يارب  یبرغ  مجاهت 

شسرپ

؟ برغ گنهرف  لک  رد   ) دوشیم مالسا  رد  يدراوم  هچ  لماش  ناناملسم  يارب  یبرغ  مجاهت 

خساپ

تسا مزال  ور  نیا  زا  یماظن ، مجاهت  ای  تسا و  یگنهرف  مجاهت  یبرغ ، مجاهت  زا  دوصقم  تسین  مولعم  اریز  تسا ، مهبم  شـسرپ  هنافـسأتم 
: تفگ باوج  رد  دیاب  دشاب ، یگنهرف  مجاهت  داعبا  دوصقم ، رگا  دییامن ، حرطم  ار  شیوخ  ياهشسرپ  فافش  روط  هب  يدعب  ياههمان  رد 
هب يداصتقا و  یسایس ، يداقتعا ، ینابم  ندمت و  بادآ ، تنس و  اهشزرا و  هتخادرپ و  ینید  ياهرواب  فیعضت  هب  یگنهرف  مجاهت  اب  برغ 
زا يریگهرهب  اب  مجاهت  نیا  دـهدیم . رارق  مجاهت  دروم  دوشیم ، روشک  ماظن و  کـی  ماکحتـسا  بجوم  هک  ار  ییاـهزیچ  ماـمت  یلک  روط 
ریز اب  برغ  رگید  يوس  زا  دـشابیم . نامز  طیارـش  اـب  وسمه  هتفاـی و  ماـظن  برغ ، تاـغیلبت  هتفرگ و  تروص  یگنهرف  رازبا  نیرتهتفرـشیپ 

گنهرف هک  دـنکیم  دومناو  هتخادرپ  برغ  گنهرف  تیوقت  هب  ناـنآ ، گـنهرف  نداد  رارق  همجه  ناناملـسم و  ینید  ياـهرواب  ندرب  لاؤس 
، یبرغ مجاهت  زا  دوصقم  رگا  دوشیم . نیمأت  برغ  گنهرف  يریگهرهب  رد  ناسنا  تداعس  ياههتساوخ  مامت  هدوب و  گنهرف  نیرتهب  برغ 

یمومع راکفا  هک  دنکیم  یعس  ادتبا  رد  برغ  دریگیم . لکش  یصاخ  يزاس  اضف  اهینزیار و  اب  زین  مجاهت  عون  نیا  دشاب ، یماظن  مجاهت 
ناتسناغفا ای  قارع و  هباکیرمآ  یماظن  هلمح  دننام  دنک ، یماظن  هلمح  سپـس  هدومن و  مهارف  یمالـسا  ياهروشک  هب  یماظن  هلمح  تهج  ار 

یمالسا ياهروشک  رد  برغ  یماظن  هلمح  دومن ، یماظن  هلمح  سپـس  دومن و  حرطم  ار  قارع  رد  ییایمیـش  ياهحالـس  دوجو  تسخن  هک 
مجاهت دروم  روشک  هب  برغ  ندش  طلسم  رگید  يوس  زا  دوشیم ، يدام  تاناکما  نتفر  نیب  زا  بجوم  هتـشاد و  یپ  رد  ار  یفنم  ياهدمایپ 

. دورب نیب  زا  نامز  رورم  هب  روشک  نآ  یمالسا  گنهرف  بادآ و  و  دش ، فیعض  مدرم  ینید  ياهرواب  هک  دوشیم  بجوم 

؟ تسا هتشادن  ار  يریثأت  نینچ  برغ  ناناوج  يور  ام  تاغیلبت  هدوب ، راذگ  ریثأت  ام  ناناوج  رب  اهیبرغ  تاغیلبت  هک  ياهزادنا  هب  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا هتشادن  ار  يریثأت  نینچ  برغ  ناناوج  يور  ام  تاغیلبت  هدوب ، راذگ  ریثأت  ام  ناناوج  رب  اهیبرغ  تاغیلبت  هک  ياهزادنا  هب  ارچ 

خساپ

ار یناوارف  ياهرازبا  بابسا و  یتاغیلبت  یگنهرف و  مجاهت  يارب  اهیبرغ  . 1 تسا : هدوب  رتشیب  اهیبرغ  تاغیلبت  يراذگ  ریثأت  تهج  دنچ  را 
یعمج طابترا  نردـم  ياههاگتـسد  یتنرتنیا ، ددـعتم  ياههاگیاپ  شاهنومن  تسین . ام  تاناکما  اب  هسیاقم  لباق  ًالـصا  هک  دـنراد  راـیتخا  رد 

هدافتسا ياهویش  ره  زا  دوخ  تاغیلبت  ریثأت  يارب  اهیبرغ  . 2 دشابیم . هریغ  ددعتم و  ياهيرازگربخ  ینویزیولت ، ياههکبش  هراوهام ، دننام 
یتحار هب  قیاقح  فیرحت  ییامن و  مولظم  رهاظت و  دـنفرت و  هلیح و  زا  ور  نیا  زا  دـننادیمن ، دـیقم  ار  دوخ  یقالخا  لـئاسم  هب  دـننکیم و 
دیاـبن زین  ار  تیعقاو  نیا  . 3 میریگب . راک  هب  ار  اههویـش  نیا  میناوتیمن  ام  مالـسا  یقـالخا  ماـظن  ساـسا  رب  هک  یلاـح  رد  دـنیوجیم ، هرهب 

رد هک  دنرادروخرب  ياهفرح  رـصانع  نردم و  ياهراک  هار  زا  رگرامعتـسا ، ياهروشک  مجاهت ، هنیـشیپ  هقباس و  لیلد  هب  هک  میریگب  هدیدان 
باذـج ياههویـش  زا  اسب  هچ  میراد و  اـطخ  نومزآ و  هب  زاـین  ̠ لوط هقباس  مدـع  لیلد  هب  اـم  یلو  تسا ، رثؤم  رایـسب  ناـبطاخم  بذـج 

رد يدازآ ، سح  یـسنج و  هزیرغ  دـننام  ناسنا  يزیرغ  يرطف و  ياهزاین  يرـس  کی  يور  نتـشاذگ  تسد  اب  اـهنآ  . 4 میاهدرکن . هدافتسا 
هیلوا ياهزاین  زا  یهاگ  یتح  تسا ، یناسنا  زاین  هک  نیا  رب  هوالع  لئاسم  نیا  هک  تسا  یعیبط  دـنریگیم و  هرهب  رایـسب  دوخ  یتاغیلبت  راک 

اب دنراد و  هک  ياهدرتسگ  تاغیلبت  اهکینکت و  اب  نایبرغ  هار  نیا  رد  تسا . اهزاین  نآ  اضرا  ییوگ و  خساپ  ددـص  رد  یناسنا  ره  هک  تسا 
و تسا . رتناسآ  عافد  زا  مجاهت ، راک  هک  تفرگ  هدیدان  دیابن  ار  هتکن  نیا  . 5 دنربیم . رایسب  هرهب  ياهناسر  تاطابترا  ندوب  دازآ  هب  هجوت 

تسا یگدنزاس  زا  رتتحار  بیرخت  هشیمه 

یگنهرف مجاهت  فادها 

؟ دنراد یشم  طخ  فده و  هچ  دنتسه ؟ یصاخ  هورگ  ایآ  پر ،

شسرپ

؟ دنراد یشم  طخ  فده و  هچ  دنتسه ؟ یصاخ  هورگ  ایآ  پر ،

خساپ

دساف لذتتم و  ادتبا  زا  هچ  رگا  دش ، جیورت  مسا  نیا  هب  یهورگ  طسوت  اهدعب  دشیم و  قالطا  برغ  رد  یقیـسوم  یعون  هب  لوا  زا  پر " "

دوشیم هتخانش  ناریا  رد  لذتبم  ياههورگ  لبمس  ناونع  هب  نونکا  مه  پر  دیدرگ ، راچد  لذتبم  رابفسا و  عضوم  نیا  هب  اهدعب  یلو  دوبن ،
ناناوج و يارب  ییوگلا  دوخ ، ياهکبـس  اهدـم و  هئارا  اب  هک  دنـشابیم ، پر "  " ياههورگ هب  بستنم  لذـتبم  دـساف و  ياهدـم  یماـمت  و 

ندیشوپ هگنل و  هگنل و  ياهشفک  ندیـشوپ  ناریا ، رد  هورگ  نیا  ياههصخـشم  زا  دنناشکیم . فارحنا  هب  زین  ار  اهنآ  هوب و  دوخ  ناوریپ 
یگنز دوجوم  ای  بولطم  قیالع و  تایحور و  شیامن  يارب  یناسنا  عماوج  رد  اهناسنا  دـشابیم . داشگ  هاتوک و  ياههچاپ  اـب  ییاـهراولش 

و رظن ، دروم  ياهوگلا  گنهرف و  هب  رهاظت  دم  تسا . ددع  کی  تیوه  گنهرف و  ياههیامن  اهدم " دنراد و"  زاین  ییاه  هیامن  هب  شیوخ ،
لذتبم ياههورگ  یناهج و  رابکتـسا  فادها  زا  یکی  دشاب . هعماج  ای  درف  یتیوه  یتیـصخش و  لوحت  زا  یـشیامن  دناوتیم  دح  نیرخآ  رد 
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يزاس و هرهچ  اب  ریگارف ، هدرتسگ و  همانرب  اب  اهنآ  تسا . اهناسنا  ياهاضاقت  يرطف و  زئارغ  اـهزاین و  زا  يریگهرهب  یگنهرف ، مجاـهت  رد 
یمالـسا ياهتلم  هژیو  هب  یلم  ینید و  گنهرف  رییغت  خـسم و  تهج  فلتخم ، ياههنیمز  رد  شور  وگلا و  هئارا  ددـص  رد  يرورپ  نامرهق 

صاصتخا و  (ع ) نیموصعم همئا  هریس  نید و  اب  ریاغم  ياهوگلا  اهدم و  هئارا  يرامعتـسا و  یتغیلبت  ياههاگنب  تاغیلبت  میظع  مجح  دنتـسه .
تلع هب  تسا ، یبرغ  لذـتبم  گنهرف  ياقلا  تهج  ایند ، طاقن  یـصقا  هب  نآ  لاسرا  زور و  هنابـش  لوط  رد  اههناسر  زا  هدرتسگ  ياـههمانرب 

ینورد ياهزاینو  داهن  رد  اهناسنا  دشاب . برخم  رایـسب  دناوتیم  تاغیلبت  اهدم و  ریثأت  یتادراو ، عماوج  يریذپبیـسآ  یگنهرف و  فعض 
رب دراد . دوجو  همه  رد  ییوج  لاـمک  سح  وهزیرغ  دـنراد  شیارگ  یگدـنز ، زرط  شور و  باـختنا  ییارگدـم و  هب  دوـخ ، تعیبـط  رد  و 
هک یناوجون  دـننامه  تسا . ییوج  لاـمک  يوس  هب  دوخ  تکرح  يارب  رتهب  شور  باـختناو  وگلا  لاـبند  هب  هراومه  ناـسنا  ساـسا ، نیمه 

. دهد رییغت  نارگید  راتفر  هدهاشم  اب  ار  دوخ  رهاظ  راتفر و  ای  دیامن و  باریـس  نوگانوگ  داعبا  رد  ار  دوخ  یگنـشت  دنکیم  شالت  هراومه 
میظنت يارب  ار  یعجارم  هچ  دـیامن و  هعجارم  یعبنم  هچ  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یلـصا  لکـشم  تسا . ینورد  زاـین  زا  یکاـح  اـهنیا  هـمه 

هب شیارگ  لصا  دیامن ؟ باختنا  شیوخ  ياهراجنه  اهراتفر و  ندرک  هدایپ  يارب  ار  ییاه  شور  هچ  هداد و  رارق  هجوت  دروم  دوخ  یگدنز 
هطبار تالیـصحت  نازیم  دـنک . رپ  ار  شیوخ  یتیـصخش  ياهالخ  دـناوتب  ناسنا  ات  دراد  ینورد  هشیر  نارگید  راتفر  شور و  زاـیوریپ  ودـم 

زا جراـخ  هب  فوـطعم  ییارگدـم  رد  دـشاب ، هناـگیب  يراـتفر  يرکف و  ياـهوگلا  ساـسا  رب  میلعت  رگا  اریز  دراد ، ییارگدـم  اـب  یمیقتـسم 
رگا اما  تسا ، اهناسنا  رد  یعیبط  لیامت  کی  عورشم ، لوقعم و  وحن  هب  سابل  ندیـشوپ  نتـسارآ و  تشاد . دهاوخ  رثا  " یتیوه ،  " ياهزرم
نماد لماوع  نیرتمهم  زایکی  دوش ، جراخ  دوخ  حیحـص  یعیبط و  ریـسم  زا  لیامت  نیا  فعـض ، طاقن  زا  ياهراپ  تلاخد  اـی  تلفغ  يور  زا 
ادـیپ رییغت  ییامندوخ  فارحنا  تلاح  هب  ییارآ  دوخ  یعیبط  تلاح  زا  هک  تسا  یتسرپدوخ  یـشورف و  رخف  ییاـمندوخ و  ياـضرا  ندز و 

نیا رد  دیدرگ . دهاوخ  هناقمحا  ياهتباقر  اهتداسح و  ياضرا  اهیهاوخدوخ  واه  يزاب  سوه  هبلیدبت  هتفرـشیپ ، لحارم  رد  دـنکیم و 
دم هضراع  راتفرگ  هک  اهپر  تفر . دـهاوخ  یحور  طاـطحنا  طوقـس و  یقـالخا و  بیاـعم  يوس  هب  هتفرگ و  یحور  ضرم  تلاـح  لاـح ،

یحول هداس  یهاـگآان و  اـب  هک  یناـسک  رگم  دـنهدیم ، ناـشن  ار  یتسرپدوخ  زا  هتفرگرب  تافـص  یحور و  ضارما  عاونا  دنتـسه ، یتسرپ 
، يداّیـش هب  هتخیمآ  یـشوهزیت  اب  نازاس  دـم  دـناهتفرگ و  رارق  ریـسم  نیا  رد  نارگید ، زا  هناروکروک  دـیلقت  هب  یطیحم  لماوع  ریثأـت  تحت 

ياـههشقن هنارایـشوه  دـیاب  هک  میتـسه  اـم  نیا  دـنربیم . شیپ  ار  دوخ  راـک  هدومن و  كرد  ار  یمدآ  داـهن  رد  فعـض  هطقن  نینچ  دوـجو 
یپ ( 1 .) مینک عاـفد  دوـخ  ینید  یقیقح و  تیوـه  تلاـصا و  زا  هدرک و  بآ  رب  شقن  تناـید ، نیدو و  نامنادـنزرف  هب  تبـسن  ار  نانمـشد 

همانزور ص 7 و  ، 1375/5/22 ییارگدم ، هب  شیارگ  للع  ص 6 و  ، 1375/5/27 ییارگدم ، يریذپ و  دم  ناهیک ، همانزور   - 1 اهتشون :
. صیخلت اب  ص 13 ، ، 1357/5/17 ییارگدم ، ییارگون و  یناور  ياههشیر  یسررب  تلاسر ،

يرابودنب یب  تشز و  ياهراک  رطاخ  هب  دیاب  ارچ  تسیچ ؟ دنوش  یم  هدیشک  ینارتوهش  تشز و  ياهراک  داسف و  هب  ناهج  ناریا و  مدرم  هک  نیا  تلع 
؟ دنزوسب مه  اب  رت  کشخ و  دیاب  دنشاب و  انگنت  رد  دیاب  مه  نارگید  دنهد ، یم  ماجنا  دنهاوخ  یم  يراک  ره  هک  یناریا  ناناوج  زا  یضعب 

شسرپ

تشز و ياهراک  رطاخ  هب  دیاب  ارچ  تسیچ ؟ دنوش  یم  هدیـشک  ینارتوهـش  تشز و  ياهراک  داسف و  هب  ناهج  ناریا و  مدرم  هک  نیا  تلع 
اب رت  کشخ و  دیاب  دنشاب و  انگنت  رد  دیاب  مه  نارگید  دنهد ، یم  ماجنا  دنهاوخ  یم  يراک  ره  هک  یناریا  ناناوج  زا  یـضعب  يرابودنب  یب 

؟ دنزوسب مه 

خساپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1212 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نامیا لماش  مه  دهعت  نیا  تسا . اه  ناسنا  دّهعت  ندـش  گنر  مک   " نآ دوش و  یم  هصالخ  زیچ  کی  رد  ملاع  رد  داسف  جاور  یلـصا  تلع 
ناسنا کی  یتقو  دنک . یم  ریبعت  تیمدآ "  " هب نآ  زا  يدعس  هک  عون  مه  هب  تبسن  دهعت  لماش  مه  دوش و  یم  یبهذم  تاداقتعا  ادخ و  هب 
شتایح يوپاکت  مامت  دنادب و  شلامعا  اریعم  ار  شیوخ  یگدنز  دوخ و  اهنت  دشاب -  هتشاد  هک  ینید  ره  دشاب و  هک  ملاع  ياجک  ره  رد  - 

ياه هچیرد  هب  یبایهار  هب  ار  ناسنا  نامیا  اریز  تّیمدآ ، هن  دـنام  یم  يربخ  وا  رد  نامیا  زا  هن  رگید  دـشاب ، شینورد  لایما  هب  یباـیتسد  رد 
قفا رد  ار  ناسنا  لسن  شمارا  شیاسآ و  تیمدآ ، دزاس و  یم  رت  نوزف  كاخ  هطرو  زا  ار  ناـسنا  تمه  دـنک . یم  توعد  نامـسآ  ةدوشگ 

دنب و یب  جاور  داسف و  عویـش  ببـس  يزورما  ناسنا  رد  دهعت  نیا  ِدوبن  دزاس . یم  ادـج  يدرف  لامآ  زا  ار  وا  دزاس و  یم  نشور  ناسنا  رکف 
اهراودـی نیا  هک  دـسر  یم  يزور  هرخالاب  اریز  دـسر ، یم  اه  ناسنا  دوخ  هب  مه  نآ  ياه  نایز  اهررـض و  مامت  هتبلا  هک  تسا  هدـش  يراـب 

دنام یم  رد  ییاهنت  هب  تسا ، هدنک  دوخ  تسد  هب  هک  یهاچ  رد  ناسنا  هک  دبای  یم  شیازفا  يردق  هب  يدرف  یگدنز  دندرگ و  یم  رت  دـنلب 
مه اب  رت  کشخ و  امـش  لوق  هب  دنوش و  هتـسناد  یکی  دـب  ياه  ناسنا  اب  مه  بوخ  ياه  ناسنا  دـیاب  ارچ  هک  نیا  اما  ددرگ . یم  نامیـشپ  و 
نآ رد  راوناخ  یـس  ات  تسیب  هک  دینک  یگدنز  هقبط  هد  نامتراپآ  کی  رد  رگا  امـش  هک  نیا  نآ  مینک و  یم  يروآ  دای  ار  هتکن  دـنزوسب ؟

نامتخاس یماـمت  هک  دـینک  یم  هظحـالم  هاـگ  نآ  دوش . قیرح  راـچد  یلیلد -  ره  هب  اـه  هناـخ  نیا  زا  یکی  تسا  یفاـک  دـنراد ، تنوکس 
رد ام  سایق ، نیمه  هب  ریخ ! ًامّلـسم  دـنا ؟ هتخوس  مه  اب  رت  کشخ و  ارچ  تفگ  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  اـیآ  ددرگ ! یم  بیرخت  شوختـسد 
هب تسد  هعماج  دارفا  زا  هدـع  کی  یتقو  دـشاب . یم  یطابترا  یـصاخ  تلکـسا  اه و  تخاـس  ریز  ياراد  هک  مینک  یم  یگدـنز  يا  هعماـج 

نارتخد و تقرس  ياه  دناب  نیا  لاثم  روط  هب  دندرگ . یم  نآ  زا  لصاح  كوش  شوختسد  زین  هعماج  یقابلا  ًامّلسم  دننزب . يراکهبت  داسف و 
دنتسه بظاوم  نانز  نارتخد و  هزورما  یعیبط  یلیخ  روط  هب  دننز ، یم  تسد  يراکهبت  هب  یـشک  رفاسم  ۀناهب  هب  هک  مینز  یم  لاثم  ار  نانز 

رد دیاش  دنتـسه و  يدودعم  ةدع  طقف  ناراکهبت  هورگ  هک  یلاح  رد  دـننک ! رفـس  یمومع  لیاسو  اب  رتشیب  دـنوشن و  یلیبموتا  ره  راوس  هک 
لاح مینازوس . یم  مه  اب  ار  رت  کشخ و  یعون  هب  تقیقح  رد  مینک و  یم  زیهرپ  ره  رطخ  لامتحا  زا  ام  یلو  دنوش ، لماش  ار  یکدـنا  دـص 

، دروخ دـهاوخن  مه  هب  هعماج  یناور  لداعت  ددرگ  زاـب  اـه  ناـسنا  هب  شمارآ  دوش و  فرط  رب  دوز  یلیخ  هدـمآ  دوجو  هب  سرتسا  نیا  رگا 
امـش رظن  دروم  ۀلئـسم  تشاد . میهاوخ  داسف  راشف  تحت  ای  دساف  هاوخان  هاوخ  يا  هعماج  دوش ، رتشیب  داسف  رامآ  زور  هب  زور  رگا  سکعرب 

 - كاپ سدقم و  یتح  يدمآ -  تفر و  عون  ره  هکتسا  هدش  ببس  مه  اب  نارسپ  نارتخد و  ۀطباض  نودب  طباور  شیازفا  تسا . روط  نیمه 
. دراد راتفر  عون  نیا  دروم  رد  هعماج  هک  تسا  یتواضق  نیا  دشاب و  یتسردان  هب  موکحم 

مه يدایز  دودح  ات  هک  ناوج  لسن  يور  دنک  یم  یگنهرف  تاغیلبت  یلو  دنک  یمن  یماظن  ۀلمح  ناریا  هب  اکیرمآ  دنیوگ  یم  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ 
؟ تسیچامش رظن  تسا ؟ هدش  قفوم 

شسرپ

ات هک  ناوج  لسن  يور  دـنک  یم  یگنهرف  تاـغیلبت  یلو  دـنک  یمن  یماـظن  ۀـلمح  ناریا  هب  اـکیرمآ  دـنیوگ  یم  هک  تسا  تسرد  نیا  اـیآ 
؟ تسیچامش رظن  تسا ؟ هدش  قفوم  مه  يدایز  دودح 

خساپ

لـسن میلعت  تیبرت و  هب  دوخ  ریبدتو  هشیدنا  اب  هک  ردـقنارگ  ملعمو  زیزع  رهاوخ  امـش  يارب  نوزفا  زور  قیفوتو  تیقفوم  يوزرآو  مالـس  اب 
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. دیناسر ماجنا  هب  یبوخ  هب  ار  شیوخ  یهلا  تلاسر  دـیناوتب  ات  مینک  یم  اعد  میهف  زیزع و  رایـسب  رهاوخ  امـش  يارب  دـیتسه  لوغـشم  ناوج 
تخس رایسب  ناریا  زا  ندنک  لد  تسا و  هتشاد  هطلـس  روشک  نیا  تاررقم  همه  رب  ههد  هس  زا  شیب  هک  راکتیانج  ياکیرمآ  همرتحم  رهاوخ 
لاگنچ زا  ار  ناریا  اهنت  هن  رصاعم  نرق  ياتمه  یب  ریظن و  مک  هدیدپ  نیا  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  یطیارش  رد  صوصخب  تسا . هاکناج  و 

دیفـس خاک  نارادمدرـس  اذـل  تسا . هتخادـنا  رطخ  هب  ار  اکیرمآ  یناطیـش  عفانم  یتیگ  رـسارس  رد  هک  تسا  هتخاس  اهر  اـکیرمآ  تردـقربا 
هک ینامز  رایتخب  تموکح  هرود  ردو  یمالـسا  بالقنا  تیمکاح  زا  لبق  یتحو  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هعیلط  ياهزور  نیزاغآ  نامهزا 

، شترا یفرطیب  مالعا  اب  هک  دنتشاد  ار  مدرم  هیلع  اتدوک  دصق  رزیاه " مانب  دوخ " هتـشکراک  لارنژ  مازعا  اب  دوب  عوقولابیرق  مدرم  يزوریپ 
کیرحت زا  دنا  هتشادنرب  تسد  ماظن  هیلع  ینیچ  هئطوت  زا  راودا  همهرد  زین  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  . دش هفخ  هفطنرد  نانآ  هئطوت 

يارب قارعروشک  زا  تیامح  زینو  اهناگورگ  يدازآ  هناهب  هب  یماظن  میقتسم  هلمح  اتدوک و  یحارط  ات  هتفرگ ، ناقفانمو  اهکهورگ  حیلستو 
هیلع قارع  گنج  دناشکب ، يریگرد  هنحـص  هب  ار  ناریا  تسا  هتـساوخ  اهرابواهراب  زین  ناریا  هب  قارع  زواجت  نایاپ  زا  سپ  قارع . هب  هلمح 

هب ار  یمالـسا  ناریا  تسا  هدرک  یعـس  یـشارت  هناـهب  اـب  اـکیرمآ  قوف  دراوم  همهرد  ... قارع و هب  هلمح  نونکاو  ناتـسناغفا  گـنج  تیوک 
هنماخ ... تیآ ا ترضح  یمالسا  بالقنا  هنازرف  ربهرو  روشک  هبتریلاع  نالؤسم  هک  تسا  نآ  زا  لفاغ  یلو  دزاس  دراو  يا  هتـساوخان  گنج 

اب یمالسا  يروهمج  ناربهر  دنوربورف . یناهج  مسینویهص  نارادمرـسو  برغ  یناطیـش  هدش  رفح  هاچرد  هک  دننآ  زارت  رایـشوه  رایـسب  يا 
هدـش یحارط  ياه  هئطوت  هنامیکح  ریبادـت  اب  هکلب  دـنروخ  یمن  ار  راوخنوخ  ياکیرمآ  ياه  هسیـسد  لوگ  اهنت  هن  یمدرم  یهلا و  هناوتـشپ 

يزاسوج قیرط  زا  وا  دـنا . هتـشاذگ  یقاب  نانآ  هایـسو  گنـس  لدرب  ار  هآو  ترـسح  اهرابواهراب  نونکاتو  دـننک  یم  هفخ  هفطنرد  ار  نانآ 
دهاوخب رگاوا  دـیآ . یم  یمالـسا  يروهمج  اب  گنج  هب  زورما  لسن  تیناسناو  فرـش  نتخاس  یهتو  اهیراک  هابتو  دـسافم  جـیورتو  غیلبتو 

دنهاوـخن یهجوـت  لـباق  یگداتـسیا  وا  رباربرد  مدرمو  هدـش  مهارف  شیارب  یلخاد  هنیمز  دـنک  ساـسحا  دـیاب  دـنک ، هلمح  ناریا  هـب  يزور 
ياـه هاگتـسد  يدـمآراکان  ياـقلا  قیرط  زا  ماـظن  زا  مدرم  ندرک  ادـج  يا  هنماـخ  ... تیآ ا ترـضح  یمالـسا  بـالقنا  مظعمربهر  تشاد .

دنتـسناد یمالـسا  ناریا  اب  ههجاومرد  اه  ییاکیرمآ  اه و  تسینویهـص  دیما  هطقنود  ار  جرمو  جره  ياضفو  يدـنب  هتـسد  داجیاو  یتموکح 
دنـسرت یمن  گرم  زا  هک  بلط  تداهـشو  طاشنرپ  ناناوجو  ناریا  زیزعو  عاجـش  تلم  لباقمرد  هک  دـناد  یم  اـکیرمآ   : " دـندش روآداـیو 

داجیاو ماظن  اب  مدرم  مکحتـسم  طابترا  فیعـضت  يارب  شـالت  نیارباـنب  درادـن . یگدنکفارـسو  تسکـش  زج  يا  هجیتن  چـیه  یماـظن  هلمح 
نیاربانب "  1." تسا هملک  تدـحو  مدرم و  هب  تمدـخ  ورگ  رد  زین  هئطوت  نیا  كالم  هک  تسا  هداد  رارق  دوخ  راک  روتـسدرد  ار  فـالتخا 

وا ربارب  رد  نیمز  ناریا  ناـناوجو  مدرم  دـنک  ساـسحا  هـک  دوـب  دـهاوخ  يزور  دـنک ، هـلمح  ناریا  هـب  دریگب  میمـصت  يزور  اـکیرمآ  رگا 
هدامآ ناوتو  دوجو  همه  اب  یمالـسا  ناریا  دـنمورب  ناناوجو  مدرم  دـنک  ساسحا  هک  ینامز  اـت  یلو  درک . دـنهاوخن  يریگمـشچ  تمواـقم 

دهاوخن دراو  شا  هلیخم  رد  مه  زواجت  لیخت  هکلب  درک ، دهاوخن  هلمح  اهنت  هن  دنتـسه ، شیوخ  نیدو  نیمزرـس  زا  عافدو  زواجتم  اب  هلباقم 
نیا شرتسگو  یگدامآو  دادعا  اب  میشوکب  . دشاب یم  نادرمتلودو و ... ام  لاثماو  امشو  نم  درکلمع  هب  هتـسب  هلمح  مدع  ای  هلمح  سپ  دش .

( یتشهب رتکد  ... تیا ا مولظم  دیهش  ریبعت  هبو  ، ) میزاس نامیـشپ  ناریا  هب  ندیـسر  زا  هشیمه  يارب  ار  اکیرمآ  ناوج ، لسن  نایم  رد  یگدامآ 
نیدرورف 1382،ص4 هبنش 16 ، ناسارخ همانزور  دریمب . تینابصع  زا 

هدمآ و ایندب  یمالسا  يروهمج  رد  هک  زورما  ناناوج  نیب  رد  يراجنهانو  يداقتعا  یب  داسف و  همه  نیا  هک  تسا  هدش  ببـس  یلماوع  ای  لماع و  هچ 
. دنتسین مک  زین  دقتعم  ناناوج  میراد  لوبق  هک  لاح  نیعرد  دشاب ؟ یم  دایز  دنا  هتفای  تیبرت 

شسرپ

یمالـسا يروهمج  رد  هک  زورما  ناناوج  نیب  رد  يراجنهانو  يداقتعا  یب  داـسف و  همه  نیا  هک  تسا  هدـش  ببـس  یلماوع  اـی  لـماع و  هچ 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1214 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتسین مک  زین  دقتعم  ناناوج  میراد  لوبق  هک  لاح  نیعرد  دشاب ؟ یم  دایز  دنا  هتفای  تیبرت  هدمآ و  ایندب 

خساپ

دیاهتـشاد راکورـس  ناوج  رـشق  اـب  هدوب و  یگنهرف  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  هک  تسا  نیا  ةدـنهد  ناـشن  لکـش  نیا  هب  یلاعترـضح  لاؤـس  حرط 
هعماج رد  دقتعم  ناناوج  دنتـسه  يداقتعا  یقالخا و  ياه  يراجنهان  ياراد  هک  ياهدع  رانک  رد  هک  دیراد  لوبق  دیراد و  هنالداع  یتواضق 
عقوت نانآزا  يراجنهان ، يداقتعا و  یب  داـسف و  دـنا ، هتفاـی  شرورپ  یمالـسا  يروهمج  رد  ناـناوج  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـما  دنتـسین  مک 

رد هک  زورما  ناناوج  تیبرت  یعمج ، طاـبترا  لـئاسو  شرتسگ  هب  هجوت  اـب  هک  تشاد  هجوت  هلأـسم  نیا  هب  دـیاب  لقادـح  خـساپ  رد  تسین .
ایند طاقن  نیرترود  زا  زورما  هکلب  تسین  یشزومآ  طیحم  هداوناخ و  زا  رثأتم  اهنت  هتـشذگ  دننام  دننک  یم  یگدنز  تاعالطا  راجفنا  رـصع 
زاـب ياـضف  نیا  زا  رثأـتم  اـهنآ  دوشیم و  رارقرب  یگنهرف  طاـبترا  لزاـنم  لـخاد  يراویدراـهچ و  رد  موب  وزرم  نیا  نادـنزرف  اـب  یتحار  هب 

نمشد یگنهرف  مجاهتو  هئطوت  رد  یتسیاب  ار  تافارحنا  نیا  زا  يا  هدمع  شخب  اذل  دنـشاب  یم  هدش  مهارف  يژولونکت  ددم  هب  هک  یگنهرف 
يا هراچ  دنا  هداد  رادشه  ًاررکم  نآ  هب  عجار  يربهر  مظعم  ماقم  هک  عیسو  مجاهت  نیا  رد  رما  نیلوؤسم  تسا  مزال  دنچ  ره  درک  وجتـسج 

. دنشیدنیب

؟  تسیچ ریخا  ياه  لاس  رد  روشک  یگنهرف  عاضوا  لزنت  للع 

شسرپ

؟  تسیچ ریخا  ياه  لاس  رد  روشک  یگنهرف  عاضوا  لزنت  للع 

خساپ

گنهرف هناگیب و  هب  هتسباو  رـصانع  ریگمـشچ  تیلاعف  - 2 هناگیب ، یگنهرف  مجاـهت  شرتسگ  - 1 هلمج : زا  دراد ، یتوافتم  لـلع  هلأـسم  نیا 
، دروآ دیدپ  ار  بالقنا  هک  یفادها  اهشزرا و  بالقنا و  هنیـشیپ  خیرات و  زا  موس  لسن  يرود  - 3 روشک ، تاعوبطم  هصرع  رد  يدوخریغ 

تیدج مدع  یگنهرف و  مجاهت  رطخ  نتفرگن  يدج  - 5 یلخاد ، رصانع  رب  نآ  يراذگریثأت  هعسوت و  وترپ  رد  هناگیب  گنهرف  اب  یقالت  - 4
ییارجا و ياـهتیلوؤسم  زا  یخرب  حطـس  رد  یتـح  یلخاد ، رـصانع  زا  یخرب  يوـس  زا  يدـمحم  مالـسا  باـن  گـنهرف  ظـفح  رد  یفاـک 

J . } روشک یگنهرف 

؟  تسیچ داسف  هب  ناناوج  شیارگ  للع 

شسرپ

؟  تسیچ داسف  هب  ناناوج  شیارگ  للع 
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خساپ

مهارف ار  یکاپ  رادتـسود  وج و  تقیقح  ياه  ناـسنا  امـش  هب  تمدـخ  هئارا  هنیمز  رد  هک  امـش  هبتاـکم  زا  باوج ,  هب  ندروآ  يور  زا  لـبق 
هب تفگ  ناوت  یمن  تسا و  توافتم  یناسنا  ره  يارب  یلمع  رظن  زا  داسف  هب  ندش  هدولآ  ياه  هار  مینک .  یم  رکـشت  ریدقت و  تسا ,  هدروآ 

لقع فالخ  دنچ  ره  یفارحنا -  داسف و  هانگ و  هب  ندش  هدولآ  یملع  يروئت و  رظن  زا  یلو  دـندرگ  یم  التبم  هویـش  کی  هب  اه  ناسنا  مامت 
زا غراف  رذگدوز و  ياه  شهاوخ  زا  يوریپ  - 2 حیحص .  تخانش  مدع  تلاهج و  - 1 تسا :  ریز  لماع  ود  زا  یکی  ای  لـماع  ود  لولعم  - 
هار تروص  نیا  رد  دـنک  طوقـس  داسف  هانگ و  هطرو  رد  یمدآ  هک  دوش  یم  ثعاب  تلاهج  تاقوا  یهاگ  سفن .)  ياوه  زا  يوریپ   ) لـمئات

نایمدآ رتشیب  هک  هدمع  یـساسا و  تلع  تلع ,  نیا  رانک  رد  اما  تسا .  هشیدنا  رکف و  قیمعت  نیقی و  هبترم  هب  ندیـسر  ملع و  بسک  جالع 
قح و قیقد  تخانـش  قح و  زا  یهاگآ  مغر  یلع  یمدآ  دروم  نیا  رد  تسا .  سفن  ياوه  زا  يوریپ  دـنوش  یم  التبم  داسف  هب  نآ  لاناک  زا 

يوس هب  ار  وا  توهش  بضغ ,  زا  يوریپ  یتسود و  تورث ,  لوپ و  یتسرپ ,  ماقم  ییاسآ ,  نت  یلبنت ,  نوچ  يا  هدنکارپ  لماوع  یلو  لطاب 
قمع لوا  لماع  رتشیب و  یگدرتسگ  مود  لماع  لماع ,  ود  نیا  نیب  زا  دهد . ماجنا  درامش  یم  هتـسیاش  دناد و  یم  قح  هچنآ  فالخ  یلمع 

هک دومن  دـس  ار  لماع  ود  ذوفن  هار  هراما  سفن  ندرک  اهر  هطوبرم و  شناد  لیـصحت  اب  دـیاب  اذـل  دراد , ناـسنا  فارحنا  رد  يرتشیب  ریثئاـت 
. دنریگ شوغآ  رد  ار  تداعس  يامه  دنوش و  حلسم  ملاع  ود  نیا  هب  یمدآ  هک  هدوب  نیمه  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  زا  فده 

؟ دیسیونب یفنم  تبثم و  هبنج  زا  ار  اهروشک  گنهرف  طابترا 

شسرپ

؟ دیسیونب یفنم  تبثم و  هبنج  زا  ار  اهروشک  گنهرف  طابترا 

خساپ

. دشاب یم  اهگنهرف  ریاس  اب  طابترا  رد  رثئات  ریثئات و  رییغت و  لاح  رد  هتـسویپ  هکلب  درادن  تباث  اتـسیا و  تلاح  گنهرف  کی  تیهام  تاذ و 
دنوش و لیدبت  شزرا  راجنه و  هب  دنا , هدش  دراو  هناگیب  ياهگنهرف  اب  طابترا  هار  زا  هک  لذتبم  رـضم و  رـصانع  گنهرف  کی  رد  رگا  لاح 

رگا اـما  دـشاب  یم  یفنم  ریثئاـت  دـنناشکب  دوکر  هب  ار  هعماـج  هدرک و  تکرح  گـنهرف  نآ  یگدـنلاب  ییاـیوپ و  دـشر و  سکع  تهج  رد 
تکرح هجیتن  رد  نآ و  ییافوکش  دشر و  موق و  کی  گنهرف  هب  ندیشخب  انغ  تهج  رد  اهگنهرف  ریاس  اب  طابترا  رثا  رد  هدش  دراو  رصانع 

. دراد مان  تبثم  تارثا  دشاب , هعسوت  لامک و  دشر و  يوس  هب  هعماج  نآ 

؟  تسیچ برغ  گنهرف  هب  ناناوج  شیارگ 

شسرپ

؟  تسیچ برغ  گنهرف  هب  ناناوج  شیارگ 
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خساپ

اتعیبط هک  یـسنج  هزیرغ  نوچمه  يدـنمورین  ياه  شیارگ  دوجو  - 1 هلمج :  زا  دراد  يددـعتم  لماوع  داـسف  یبرغ و  گـنهرف  هب  شیارگ 
يریگراک هب  میظع و  ياه  هیامرـس  اـهرازبا و  لـماوع .  زا  اـه  یبرغ  هدافتـسا  - 2 دزاـس . یم  لـیامتم  یبرغ  یفارگ  ونروپ  يوـس  هب  ار  درف 

ان نانمـشد و  ياه  هئطوت  فادـها و  زا  ناناوج  زا  يرایـسب  یهاـگآان  - 3 هدرتسگ .  رایـسب  یحطـس  رد  هدـنبیرف  ياه  هویـش  اه و  کینکت 
دننام  ) یعاـمتجا رکفت  هنحـص  رد  نیرفآ  شقن  رـصانع  زا  یخرب  رد  یمالـسا  حیحـص  شنیب  فعـض  - 4 ناـنآ .  زا  ندومن  يوریپ  هتـسناد 

مدع - 6 یعامتجا .  شنیب  گنهرف و  هصرع  رد  مالـسا  میلاـعت  لوصا و  لـماک  تسرد و  نتفرگن  راـک  هب  - 5 نایهاگـشناد و .)... زا  یخرب 
, ام روشک  رد  اهنت  هن  ینالوط  يا  هقباس  هک  تسا  يا  هدیدپ  ییارگ ,  برغ  هلأسم  یمالسا . تیبرت  لوصا  اب  اه  هداوناخ  زا  يرایسب  ییانشآ 

ابیز رهاظم   - 1 زا : تسا  ترابع  هدیدپ  نیا  للع  زا  یخرب  دراد . دوجو  موس  ناهج  ياهروشک  همه  رد  رت  هدرتسگ  رایسب  یحطس  رد  هکلب 
ياه هیامرـس  يریگراک  هب  تراـغ و  لوصحم  وس  رگید  زا  تسا و  يژولونکت  دـشر  دـنیآرب  ییوس  زا  هک  برغ  يداـم  تاـیح  بیرفلد  و 
يدام یملع و  یقالخا ,  یگنهرف ,  دنمـشزرا  ینغ و  ریاـخذ  عباـنم و  ندرپس  یـشومارف  هب   - 2 تسا .  فیعـض  هدـنام و  بقع  ياهروشک 

بالقنا دراد . يرتشیب  بساـنت  نآ  گـنهرف  اـب  رت و  یندـمآرب  برغ  ناـهج  رد  هک  یناـسفن  تـالیامت  اـهاوه و  ماد  رد  نداـتفا   - 3 دوخ .
 , نارکفنشور ناناوج ,  زا  يرایسب  يارب  تسناوت  دش و  نکفا  نینط  نیفعضتسم  مالـسا و  ناهج  رـسارس  رد  هک  دوب  يدنلب  ياوآ  یمالـسا 

اهرظن ندوبر  يارب  وس  ره  زا  هتسشن و  نیمک  رد  هراومه  زین  برغ  لماوع  وس  رگید  زا  نکیل  دهد . تهج  رییغت  نادنمشیدنا  ناگدنسیون و 
یم وس  نیا  هب  یخرب  وس و  نآ  هب  یخرب  نایم  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دـنهد . یم  ماجنا  ناهج  حطـس  رد  یفعاـضم  شـالت  اـه  هشیدـنا  و 

یمن یفاک  ار  ییارگ  برغ  هدـیدپ  اب  يا  هشیر  یلوصا و  هرزابم  تهج  رد  دوجوم  ياه  تکرح  ام  دـنچ  ره  ییاـهن  یباـیزرا  رد  دـنمارخ .
ناسنا اریز  دناکـشخ ; ار  اه  شیارگ  هنوگ  نیا  هشیر  یلک  روط  هب  دـناوتب  اه  همانرب  نیرت  لماک  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  زگره  میناد و 

ياه هشیدـنا  دـنا و  هدرک  دـشر  نآ  رد  هک  یفلتخم  ياه  طیحم  اب  بسانتم  زین  دـنراد و  هک  توافتم  ياه  تساوخ  لاـیما و  ساـسا  رب  اـه 
همانراک ناوت  یم  يدایز  دح  ات  هکنآ  نمـض  نیا  ربانب  دـنبای . یم  یتوافتم  ياه  شیارگ  تسا ,  هتفای  دـشر  نآ  اب  ناشنهذ  هک  ینوگانوگ 
تکرح ره  اـی  دوجوم  ياـهتکرح  تسا و  زاـب  اـه  شیارگ  هنوگ  نیا  هدـنورپ  هراومه  یلو  درک , یباـیزرا  تبثم  ار  هدـیدپ  نیا  اـب  هزراـبم 

. دنک دوبان  ار  نآ  یلک  روط  هب  دناوت  یمن  یلو  دزاس , دودحم  ار  نآ  دناوت  یم  يرگید 

؟ تسیچ مسینومک  هب  ناناوج  زا  یضعب  شیارگ  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ مسینومک  هب  ناناوج  زا  یضعب  شیارگ  تلع 

خساپ

شخب و تایح  تامیلعت  مالـسا و  ناـشخرد  بتکم  هراـبرد  عـالطا  مدـع  یهاـگآان و  یتسینومک  بتکم  هب  ناـناوج  یخرب  شیارگ  تلع 
یـسک تسا و  هدش  هداهن  ناینب  تعیبط  ءاروام  یکیزیفاتم و  قیاقح  ادخ و  راکنا  ساسارب  مسینومک  بتکم  دـشابیم . نآ  نیرفآ  یگدـنز 

ار یهلا  نیناوق  هتـسناد و  میکح  ار  اناوت  اناد و  يادخ  دراد و  هدیقع  داعم  أدبم و  هب  هدش و  راوتـسا  مکحم  ياهیلد  ساسارب  شتاداقتعا  هک 
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بتکم نیا  دوش  هتفگ  رگا  و  دـنکیمن . ادـیپ  شیارگ  مسینومک  ساسایب  بلاط  هب  هاگچیه  دـنادیم  یهلا  هدرتسگ  دودـحم و  ریغ  ملع  زا 
ارجا لباق  تسا و  هدـشن  ارجا  ناهج  رد  نونکات  مسینومک  ًـالّوا  اریز  تسین  حیحـص  دوشیم  ارجا  نیچ  رد  مالـسا  زا  رتیلاـع  رتهب و  یلیخ 

هک یلاح  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  هدـیدان  یلک  روطب  ناسنا  يونعم  یحور و  تالامک  مسینومک  رد  دـش  يروآ  دای  هکنانچ  ًاـیناث  تسین  مه 
مالسا رب  یهوکش  رپ  ياهنارود  ًاثلاث  تسا  یناسنا  دوجو  داعبا  رگید  زا  رتدنمـشزرا  رتیلاع و  رایـسب  نآ  هب  طوبرم  تالامک  یحور و  دعب 

رد ندش  هدایپ  يارب  مالسا  ینامسآ  میلاعت  تیحالص  رب  ینیع  دهاش  نیتسار و  یهاوگ  اما  هدوب  دودحم  هاتوک و  هک  لاح  نیع  رد  هتشذگ 
باتک مراکم و  ياقآ  هتـشون  اهامن  فوسلیف  باتک  هب  دـیناوتیم  مسینومک  فعـض  طاـقن  زا  یتمـسق  یهاـگآ  يارب  تسا . یناـسنا  عماوج 

رد دییامرف . هعجارم  باحس  يدهم  ياقآ  هتشون  مسیسکرام  ندوب  یملع  باتک  یسراف و  نیدلا  لالج  هتشون  مسیسکرام  هرابرد  ییاهسرد 
نانآ تایرظن  دیاقع و  زا  یخرب  رگم  درادن . يدروم  نونکا  دش و  هدرپس  یخیرات  ياههزوم  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  لوق  هب  بتکم  نیا  نمض 

ياهزاین نیمأت  زا  یهاـگآان  . 1 دوش . هصالخ  دروم  دـنچ  رد  دـیاش  شیارگ  زار  و  دوشیم . هتفاـی  یبرغ  نونکا  بتاـکم  زا  یـضعب  رد  هک 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  اهتسیسکرام « . باذج  تاغیلبت  روشک و  یخیرات  تیعقوم  . 2 مالسا .  یقرتم  بتکم  رد  ناسنا 

؟ تسا شیازفا  هب  ور  فارحنا  داسف و  یبهذم  تاغیلبت  ینید و  تاسسؤم  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا شیازفا  هب  ور  فارحنا  داسف و  یبهذم  تاغیلبت  ینید و  تاسسؤم  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

نیا تقباطم  . 2 ناسنا . يدازآ  . 1 دوب . دـهاوخ  لیلد  دـنچ  هب  فارحنا  نیا  زاب  دـنریگ  راک  هب  ار  شیوخ  تّمه  مامت  رگا  یغیلبت  تاناکما 
رد برغ . یگنهرف  مجاـهت  . 4 جاودزا . گـنهرف  شرتسگ  رد  درکلمع  فعـض  . 3 یناوج . نینـس  رد  هژیو  هب  یمدآ  تالیامت  اـب  اـههمانرب 

ینابم رطاخ ، نیمه  هب  دنک و  هشیپ  يراکهانگ  هک  دـهاوخیم  ناسنا  همایقلا » موی  نایا  لئـسی  هماما  رجفیل  ناسنالا  دـیری   » میناوخیم نآرق 
نیا همه  اب  دنک . باختنا  ار  یبوخ  دیاب  هکلب  دوشیمن . تعاطا  هب  روبجم  ناسنا  یمالـسا  ماظن  رد  دهدیم . رارق  دـیدرت  دروم  مه  ار  ینید 

دـصاقم نانمـشد  یهاگ  هکنآ  هژیو  هب  دومن  فارتعا  هراـب  نیا  رد  حیحـص  يزیرهماـنرب  مدـع  فیعـض و  دروخرب  هب  فرتعم  دـیاب  لاوحا ،
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکیم « . ارجا  ناتسود  رهاظ  هب  هار  زا  ار  شیوخ 

؟ تسیچ ناناوج  فارحنا  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ ناناوج  فارحنا  تلع 

خساپ
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رارق فلتخم  عماوج  نازوس  لد  نادنمشیدنا و  هجوت  دروم  هتشذگ  زا  شیب  هزورما  دراد  هک  یتیمها  ظاحل  هب  ناوج  لسن  تیبرت  تیاده و 
، ینورد ياهناجیه  يراتفر ، ياهتلصخ  عونت  تیـساسح ، تسا . ینامـسج  یعامتجا و  یفطاع ، تایـصوصخ  ياراد  ناوج  تسا . هتفرگ 
هب لیم  یبلطصیخـشت و  تیـصخش و  هب  راختفا ، دـیلقت ، يریذـپ و  وگلا  تاذ ، راتفر ، لرتنک  مدـع  نالاسمه ، اـب  یتسود  هب  دـیدش  هقـالع 

نارگید زا  عیرـس  دیلقت  يریذپوگلا و  ینعی  ناناوج  ياهیگژیو  زا  یکی  دروم  رد  (ع ) قداص ماما  تسوا . ياهیگژیو  زا  ياهمـش  يدازآ ،
نانآ هتفرگ و  یشیپ  امـش  رب  فرحنم  ياههورگ  هکنیا  زا  لبق  دینک  انـشآ  ام  ثیداحا  اب  ار  دوخ  ناناوجون  ناناوج و  دومرف : هداد و  رادشه 
قاط نموم  رفعجوبا ؛ هب  هدرک و  هجوت  ناناوجون  رد  یقالخا  يایاجـس  عیرـس  شریذپ  هیحور  هب  ترـضح  نآ  نینچمه  و  دننک / بذـج  ار 

ار اـهیبوخ  نارگید  زا  رتدوز  ناـنآ  اریز  ناـناوجون ، تـیبرت  داـب  وـت  رب  { 1»;} ریخ لک  یلا  عرـسا  مهناف  ثادـحالاب  کـیلع  : » دـیامرفیم
، هعماج راشرـس  ياههنیجنگ  نیا  زا  يریگهرهب  يارب  دـیاب  دـنراد و  ار  دوخ  هب  صوصخم  تایحور  ناـناوج  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنریذپیم .

یفطاع رقف  تبحم و  دوبمک  { 2 :} مینکیم هراشا  ناناوج  فارحنا  لماوع  للع و  زا  یخرب  هب  دریگ  ماجنا  ياهتـسیاش  ياهيراذگ  هیامرس 
هنامیرک هنامیکح و  يراتفر  لالز  كاپ و  ياهبلق  نیا  اب  دنریگب و  رارق  یمارتحا  یب  یفطل و  مک  دروم  هعماج  لاعف  رشق  نیا  ناناوج  رگا 

نیرتيدج ضرعم  رد  نانآ  تیوه  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  هدـنبیرف  ياههورگ  یفرحنم و  دارفا  تبحم  دروم  جـیردتب  نانآ  دریگن ، تروص 
رقف بلاغ  رقف  هکلب  تسین  یگنهرف  يداصتقا و  رقف  بلاغ  رقف  یتعنـص  عماوج  رد  هزورما  هکناـنچمه  دوب . دـهاوخ  یعاـمتجا  ياهبیـسآ 
روط نامه  ناسنا  تسا . تبحم  هفطاع و  قشع ، دوبمک  اههداوناخ  رد  يزورما  ناناوجون  ناـناوج و  فارحنا  تلع  نیرتمهم  تسا . یفطاـع 

. تسا ینامـسج  ياهزاین  زا  رتشیب  بتارم  هب  وا  يونعم  یفطاع و  ياهزاین  یتح  تسا و  دنمزاین  مه  تبحم «  » هب دراد  زاین  اذغ  بآ و  هب  هک 
، اهيزابجل اهتنوشخ ، اهییوخدـنت ، ناناوج  ياهيراجنهان  تافارحنا و  زا  يرایـسب  تلع  اههداوناخ و  رد  يراگزاسان  لیلد  نیرتهدـمع 

 - هریغ هسردـمو و  هناخ  زا  رارف  قالط و  اهيراگزاسان ، اهيدـیماان ، اـهيریگهشوگ ، اهیگدرـسفا ، اـهدایتعا ، اهینیبدـب ، اـهییوگروز ،
ربهر نآ  هک  میوشیم  هجوتم  دنکیم و  انشآ  تقیقح  نیا  اب  ار  ام  مالسا  یمارگ  لوسر  یتیبرت  هریس  هعلاطم  دراد . تبحم  دوبمک  رد  هشیر 

قیفوت زار  نیا  هب  مه  لاعتم  دنوادخ  و  داد . تاجن  تافارحنا  زا  هدومن و  بذج  ار  ناناوج  هدرک و  دیص  ار  اهبلق  تبحم  اب  هنوگچ  ینامسآ 
، يدوب لدگنـس  نشخ و  رگا  يدـش و  نابرهم  مرن و  مدرم  نآ  ربارب  رد  یهلا  تمحر  تکرب  هب  دـیامرفیم : هدرک و  هراشا  (ص ) هللا لوسر 

نتـشادن رد  هشیر  ناوج  لسن  تالکـشم  تاـفارحنا و  زا  یـشخب  سفن  هب  داـمتعا  هیحور  نتـشادن  { 3 .} دندشیم هدـنکارپ  وت ، فارطا  زا 
زا يرایـسب  اهتیلوئـسم  شریذپ  مدـع  اههشیدـنا ، راهظا  تاعامتجا و  هب  دورو  زا  سرت  دراد . يرواب  دوخ  مدـع  سفن و  هب  دامتعا  هیحور 
هب ناوج و  تیـصخش  تیوقت  يارب  نیاربانب  تسا . سفن  تزع  نتـشادن  تراقح و  ساسحا  ضراوع  هلمج  زا  اهتیقفوم  مدع  اهیماکان و 

مارتحا دومن . مادقا  یفلتخم  ياههار  زا  دیاب  نانآ  دوجو  رد  هدوتس  تافص  وکین و  ياهتلصخ  داجیا  يارب  بسانم  ياهرتسب  ندمآ  دوجو 
هب لاکتا  رب  ناناوج  نداد  تداع  ندرک و  تروشم  نداد  هیده  نیـشنلد ، نحل  اب  ندرک  مالـس  هنامیمـص ، طابترا  تیوقت  ناناوج ، راکفا  هب 

یخرب رد  لاعتم  دـنوادخ  دـشابیم  ناوج  لسن  رد  يرواب  دوخ  سفن و  تزع  تیوقت  ياههویـش  زا  یخرب  تالکـشم ، رد  لاـعتم  دـنوادخ 
نک و شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  شخبب و  ار  اهنآ  سپ  : » دـیامرفیم شیوخ  راوگرزب  ربمایپ  هب  هدرک و  هراـشا  اههویـش  نیا  هب  نآرق  تاـیآ 

نتشادن { 4 .} دراد تسود  ار  نالکوتم  دـنوادخ  اریز  نک  لکوت  ادـخ  رب  یتفرگ  میمـصت  هک  یماگنه  اما  نک ، تروشم  نانآ  اب  اهراک  رد 
ناغلبمو نایبرم  نیدلاو  توص  نحل و  دنتسه . ساسح  رایسب  یمالک  طابترا  هب  ناناوجونو  ناناوج  مومع  نایبرم  نیدلاو و  اب  یمالک  هطبار 

دارفا نماد  هب  هدـش و  ادـج  هعماج  یتیبرت  نایلوتم  زا  ناـنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب  یتبثم  یفطاـع  راـب  ياراد  دـیاب  یمـالک  طاـبترا  رد 
عورـشم قیرط  زا  یعیبط  يدادادخ و  زاین  نیا  هب  دیاب  تسا و  جاودزا  دنمزاین  ًاترطف  یناوج  ره  جاودزا  لکـشم  درب / دـنهاوخ  هانپ  فرحنم 
ياهزاین نیمأت  یعامتجا و  تینما  تمالس و  یـسنج ، زاین  نیمأت  لماکت ، لیمکت و  نوکـس ، شمارآ و  هب  ندیـسر  لسن ، ياقب  داد . باوج 

ناناوج جاودزا  هار  رس  رب  ددعتم  عناومو  تالکـشم  دوجو  تسا . ناناوج  رب  جاودزا  سدقم  رما  ياهدروآتـسد  زا  یـشخب  یناور  یحور و 
ناوج کی  ینورد  ياهدادعتـسا  نتفر  نایم  زا  بجوم  اـهنت  هن  يراـکیب  لاغتـشا  هلأـسم  تخاـس . دـهاوخ  مهارف  ار  ناـنآ  فارحنا  بابـسا 
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راچد ار  ناملـسم  ناوج  کی  یعاـمتجا ، لـضعم  کـی  ناونع  هب  هکلب  دـنکیم ، لیدـبت  تیـصاخ  یب  رورپ و  نت  يدرف  هب  ار  وا  دوشیم و 
راتفرگ هدومن و  عامتجا  رابرـس  دشاب  هعماج  زابرـس  ناونع  هب  دیاب  هک  ار  یناسنا  يورین  کی  دیامنیم و  یعامتجا  یقالخا و  دـسافم  عاونا 
تیوه تخانش  یهاوخ و  مالـسا  نوزفازور  دشر  اب  هلباقم  يارب  یناهج  رابکتـسا  هناگیب  لماوع  یگنهرف  مجاهت  دیامنیم . تافارحنا  عاونا 

فارحنا رد  يرابودنب و ... یب  جـیورت  ینکفا ، ههبـش  هلمج  زا  نوگانوگ  لاکـشا  رد  یگنهرف  مجاهت  یهدـناماس  اب  روشک  ناناوج  یقیقح 
 / نام [. 4 / ] هیآ 159 نارمع ، لآ  هروس  [. 3 / ] ص 93 ج 8 ، یفاکلا ، [. 2 / ] ص 111 ج 8 ، بیذهتل ، [. 1 . ] دنکیم شالت  روشک  زیزع  ناناوج 

؟ تسیچ ام  ناناوج  فارحنا  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ ام  ناناوج  فارحنا  تلع 

خساپ

نآ هب  نتخادرپ  دریگیم و  رب  رد  ار  يدرف  یـصوصخ و  یلماوع  زین  ریگ و  همه  یمومع و  لـماوع  اـهتلع و  زا  عیـسو  ياهنماد  شـسرپ  نیا 
زا یخرب  اما  تسا  جاتحم  یبهذـم  یگنهرف -  يایفارغج  یـسانشناور و  یتخانـش ، هعماـج  داـعبا  یماـمت  رد  هبناـج  همه  هدرتسگ و  یلاـجم 
هب ناوتیم  ار  هدـیدرگ  ناناوج  زا  یخرب  رد  تافارحنا  نیا  ثعاب  لماوع  ریاس  زا  رتریگارف  رتسوملم و  ياهنوگ  هب  هک  نآ  یمومع  لماوع 
رد لامعا  زا  ياهراپ  ارچ  هک  دنتسه  وربور  شـسرپ  نیا  اب  هراومه  ناناوج  زا  يرایـسب  مالـسا  رد  يدازآ  مهوت  - 1 تشاد . نایب  حرـش  نیا 

فطاوع تاساسحا و  نایلغ  هطـساو  هب  شـسرپ  نیا  تسا ؟ هدومن  مارح  عونمم و  ار  اـهنآ  ماـجنا  مالـسا  اـما  هدوب  زیاـج  برغ  ياـهروشک 
يدـنبیاپ هیقت و  یعون  ار  عوضوم  نیا  هک  دـناهدرک  یعـس  یخرب  اما  دـیامنیم  زورب  ناناوج  ناناوجون و  رد  لومعم  روط  هب  یناوج  نارود 

زا ناوج  لسن  يرود  ثعاـب  هدومن و  دادـملق  يدازآ  اـب  مالـسا  تفلاـخم  رب  يدـهاش  ناونع  هب  ار  نآ  دـنهد و  هولج  يدازآ  مدـع  دـیاز و 
هنافـسأتم یلو  تسا  يزرو  ضرغ  ای  يرگن و  یحطـس  یعون  زا  یـشان  یـشرگن  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دـندرگ . نانآ  فارحنا  بهذـم و 

زا یخرب  بذاک  هبذاج  برغ و  ياههناسر  هدرتسگ  تاغیلبت  زین  سدقم و  عراش  شرافـس  دروم  دودح و ؟؟؟؟ زا  یخرب  هفـسلف  نییبت  مدع 
دیاز هدـیاف و  یب  مهوت  - 2 تسا . هدـیماجنا  ناـناوج  زا  یخرب  فارحنا  نآ  عبت  هب  يدازآ و  مدـع  تسرداـن  یقلت  هب  عورـشمان  ياـهیدازآ 
یعـس دننادیم و  ون  دیاقع  تارکفت و  بحاص  دیدج و  لسن  ار  دوخ  ناناوج  لومعم  روط  هب  ناسنا  یگدنز  رد  ینید  دیاقع  ینید و  ندوب 
لسن لیامت  نیا  هب  شخب  تهج  تیاده و  هچ  رگا  دنریگب  هلـصاف  دنتـسه  هنهک  رکفت  نابحاص  نانآ  دید  رد  هک  هتـشذگ  لسن  زا  دننکیم 

نیا شزومآ  رد  یفاک  شرورپ  متسیس  راک و  زاس و  دوبن  هنافسأتم  یلو  دماجنیب  ياهدادعتـسا  قلخ  ییافوکـش و  یگدنلاب ، هب  دناوتیم  ون 
ینید و دیاقع  تسا  یهیدب  دـنیامن و  یقاب  دـیاز  هداتفا و  راک  زا  هنهک  دـشاب  هتـشذگ  لسن  هب  قلعتم  هک  ار  زیچ  ره  نانآ  هدـش  ثعاب  لسن 

هدـش ثعاب  رما  نیمه  تسا و  هدـیدرگ  یقلت  هدـیاف  یب  دـیاز و  هدـیدرگ و  تشادرب  نیمه  لـماش  ناـناوج  زا  یخرب  دـید  رد  زین  یبهذـم 
بهذمو ینید  دیاقع  یهورگ  هدش  ثعاب  رما  نیمه  تسا و  هدیدرگ  یقلت  هدیاف  یب  ناسنا  یگدنز  رد  ار  بهذم  ینید و  دـیاقع  یهورگ 

نیا هتفاـی  ناـمزاس  لکـش  هک  برغ  رد  ییارگون  دـتفین و  ردـم  دـنور  رگید  يوـس  زا  دـنراگنیب . دـیاز  هدـیاف و  یب  ناـسنا  یگدـنز  رد  ار 
تسا و هدـیدرگ  ناـناوج  زا  یهورگ  فارحنا  ثعاـب  هدوزفا و  لـیامت  نیا  رب  نآ  زا  ناـناوج  زا  یهورگ  یفاـکان  عـالطا  تسا و  ییارگون 
زا رگید  یکی  یبهذم  تادقتعم  قیقد  حیحـص و  نییبت  مدع  - 3 دروآ . رامـش  هب  ون  لسن  فارحنا  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیم 
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ای هک  یناناوج  دـیدرت  نودـب  تسا و  یبهذـم  تادـقتعم  بهذـم و  زا  نآ  تسرد  عـالطا  مدـع  یهاـگآان و  ناوج  لـسن  فارحنا  لـماوع 
رارق شزغل  فارحنا و  رطخ  ضرعم  رد  دنروآ  تسد  هب  یتخانـش  نینچ  دناهتـساوخن  ای  دنوش و  انـشآ  یبهذم  دیاقع  ینابم و  دناهتـسناوتن ؛

ناناوج هژیو  یفاک  ییانشآ  مدع  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  هتبلا  دناهتفرگ . رارق  فارحنا  ناجورم  فرحنم  تاغیلبت  بذج  یتحار  هب  هتفرگ و 
رما نیا  دنرادن و  یبهذم  دیاقع  ینید و  ياهرواب  یهلا  ینیب  ناهج  زا  یحیحص  ریوصت  زونه  زین  صاوخ  ناگبخن و  زا  يرایـسب  هکلب  هدوبن 

. دراد ینید  تادقتعم  بهذم و  زا  یفاک  یهاگآ  داجیا  يارب  یمومع  یتضهن  هب  زاین  هدومن و  نایناحور  ناغلبم و  هجوتم  ار  يریطخ  هفیظو 
هک نانچ  تسا  یبهذم  فراعم  ینید و  ياهرواب  نداد  هولج  هنوراو  فیرحت و  دومن  هجوت  نآ  هب  دـیاب  صوصخ  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

بهذم هرهچ  نداد  هولج  شودخم  رد  بهذم  نانمشد  عیسو  غیلبت  زین  یهورگ و  يوس  زا  بهذم  زا  دولآ  هفارخ  راجنهبان و  ریوصت  ياقلا 
زا تسردان  ریوصت  هیارا  هرابرد  يرهطم  دیهش  هدیماجنا  فارحنا  دنور  هب  تیاهن  رد  هک  تسا  هدیدرگ  بهذم  زا  حیحصان  یهاگآ  ثعاب 
زا یخرب  هک  تسا  يزیتس  گنج و  نید ، زا  ندنادرگور  ضارعا و  تابجوم  زا  رگید  یکی  : » دـیوگیم ناغلبم  زا  یهورگ  طسوت  بهذـم 
... دـننکیم یفرعم  رـشب  تایرطف  ریاس  نمـشد  یفانم و  ار  نآ  هدـننک  یفرعم  رگید  زیارغ  ریاس  نید و  نایم  درخ  یب  ینید  ناغلبم  نایعاد و 

مادک چیه  هب  هتخادنین و  ملق  زا  ار  مادک  چیه  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ناسنا  يرطف  تالیامت  همه  هک  تسا  نیا  مالـسا  نید  تاصتخم  زا  یکی 
دنزیخیمرب گنج  هب  زیچ  همه  اب  نید  مان  هب  نید  غیلبت  نایعدم  نابآم و  سدقم  زا  یـضعب  تسا ... هدادن  اهنآ  یعیبط  قح  زا  يرتشیب  مهس 

، نک ماقم  تیثیح و  كرت  درگن ، تورث  لام و  درگ  زیچ ،  همه  هب  نزب  اپ  تشپ  یشاب  هتـشاد  نید  یهاوخیم  رگا  تسا : نیا  ناشرامـش  و 
نید هک  دناهدرک  نامگ  ياهدع  یملع  ياهتفرـشیپ  یبرجت و  مولع  اب  یبهذم  میهافم  ضراعت  ههبـش  - 4 { 1 ...«} نک و اهر  ار  دـنزرفو  نز 

یهورگ ینادرگ  يور  ثعاب  ياههبش  نیا  تسا و  فلاخم  یملع  ياهتفرشیپ  یبرجت و  مولع  اب  ییاطسو  نورق  تیحیسم  دننامه  زین  مالـسا 
هک دـهدیم  ناشن  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد  شرازگ  هک  نآ  لاح  تسا و  هدـیدرگ  ناـنآ  فارحنا  ثعاـب  هدـش و  ناـناوج  هلمج  زا  و 

یقلت اهنت  دـش و  هراشا  نآ  زومر  رارـسا و  هب  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین  فلاـخم  نآ  ياهتفرـشیپ  یبرجت و  مولع  اـب  اـهنت  هن  مالـسا 
اهنامسآ هک  نیا  نیمز و  نامسآ و  تقلخ  هرابرد  میرک  نآرق  تسا . هدز  نماد  ههبش  نیا  هب  تایاور  تایآ و  زا  دارفا  زا  یهورگ  تسردان 
يرادـم رد  تارک  زا  کی  ره  شدرگ  زین  هدـش و  ادـج  مه  زا  یهلا  تردـق  اب  سپ  هدوب و  هتـسویپ  مه  هب  يزاگ  هدوت  تروص  هب  زاغآ  رد 

رون هک  نیا  دیـشروخ و  زا  هام  رون  تسوا و  دوخ  زا  دیـشروخ  رون  هک  نیا  دـننکن و  مداصت  رگیدـکی  اـب  هک  یلـصاوف  تیاـعر  اـب  نیعم و 
ياههبـش مهوت و  اهنت  لـماع  نیا  تفگ  ناوتیم  و  { 2} نتفگ نخـس  رگید  یملع  بلاطم  همه  هدش و  بیکرت  يددعتم  راونا  زا  دیـشروخ 

فعض - 7 درک . فذـح  ناوج  لسن  فارحنا  لـماوع  هلمج  زا  ار  نآ  مالـسا  حیحـص  یفرعم  اـب  ناوتیم  هدـش و  اـقلا  هعماـج  رد  هک  هدوب 
شقن ناوج  لسن  فارحنا  رد  نآ  داعبا  یمامت  رد  هعماج  نایدـصتم  نالوؤسم و  درکلمع  فعـض  هعماـج  نایدـصتم  نـالوؤسم و  درکلمع 

کشخ و نیناوق  هعومجم  ار  یبهذم  دـیاقع  بهذـم و  دوخ  نیدـلاو  ياهیوخ  دـنت  لیلد  هب  هک  یناناوج  رایـسب  هچ  تسا . هتـشاد  ییازـسب 
یتـیبرت شزوـمآ -  نایدـصتم  یفاـکان  شزوـمآ  رطاـخ  هب  هک  یناـناوج  دـناهدوبن  مک  دـناهدش و  نادرگیور  بهذـم  زا  هتـشاگنا و  نشخ 
هعومجم نیا  رب  هنافـسأتم  دناهدش و  نادرگیور  یبهذم  دیاقع  زا  ور  نیا  زا  دندمآ و  تسد  هب  بهذم  زا  حیحـص  يرواب  دناهتـسناوتندوخ 
تـسردان يریوصت  دوخ  حیحـصان  لامعا  اب  هک  دوزفا  ار  هعماج  ییارجا  نایدصتم  زین  یبهذم و  ناجورم  زا  یخرب  تسردان  درکلمع  دیاب 

زا ياهعومجم  دش  هتفگ  هچنآ  دناهدش . اهنآ  فارحنا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  بهذـم و  هب  ناناوج  یلیم  یب  ثعاب  هدومن و  هیارا  بهذـم  زا 
لماوع نیا  يریذـپ  جالع  لمأت ، یکدـنا  اب  هک  تسانانآ  زا  یهورگ  فارحنا  نآ  عبت  هب  بهذـم و  زا  ناناوج  ینادرگیور  یمومع  لماوع 

، يدرف یعامتجا  داعبا  یمامت  رد  هبناج  همه  شهوژپ  مزلتـسم  ناناوج  فارحنا  ثحبم  هب  نتخادرپ  هک  تسا  حضاو  رپ  هتبلا  تسا . دوهـشم 
يارب [. 2 . ] 47 ص 45 -  یبیغ ، ياهدادما  [. 1 . ] دراد رتهدرتسگ  رتفرژ و  شواک  هب  زاین  دـشابیم و  یبهذـم  يرکف و  یگنهرف ، یناور ،

. ینامرک تجح  یلع  نآرق ، مولع  خیرات و  رتشیب ر.ك : عالطا 
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؟ تسا ناریا  دض  رب  یگنهرف  مجاهت  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ناریا  دض  رب  یگنهرف  مجاهت  ارچ 

خساپ

ياهداینب هب  تلم ، کـی  تراـسا  دوخ و  دـصاقم  يارجا  يارب  يداـصتقا  اـی  یـسایس  هعومجم  کـی  هک  تساـنعم  نیا  هب  یگنهرف  مجاـهت 
دراو تلم  نآ  یلم  ياهرواب  گنهرف و  اب  نیزگیاج  دـصق  هب  روز و  هب  ار  ياهزات  ياـهرواب  موجه ، نیا  رد  دربب . موجه  تلم  نآ  یگنهرف 
ندرک نیزگیاج  یکی  دراد : مهم  هخاش  ود  تسادص و  ورـسیب  مارآ و  راک  کی  یگنهرف ، راک  دننامه  یگنهرف  مجاهت  دـننکیم . روشک 

، ام تلم  هیلع  یگنهرف  مجاهت  { 1 .} ناریا تلم  ياهشزرا  یمالـسا و  يروهمج  هب  هلمح  يرگید  یموب و  گنهرف  ياج  هب  هناگیب  گنهرف 
برغ و هطلـس  عفن  هب  ار  مدـق  نیرتگرزب  اما  دوب ؛ هدـش  مهارف  مجاهت  تامدـقم  وا  زا  لبق  هتبلا  دـش . عورـش  ناخاضر  نارود  زا  اصخـشم 

سپـس دـش . ملاع  دوشیمن  سابل  نیااب  دـنتفگ  دـندرک و  عونمم  ار  تلم  نیا  یلم  سابل  تسخن  اهنآ  تشادرب . ناریا  رب  سیلگنا  رامعتـسا 
تکرـش یعامتجا  تیلاعف  ردو  دوش  دنمـشناد  ملاع و  ینز  تسین  نکمم  رداچ  اب  هک  دـندرک  اقلا  نینچ  دنتـشادرب و  اهنز  رـس  زا  ار  رداـچ 

نارگ هطلس  يارب  بیترت  نیدب  داد و  ماجنا  يردلق  اب  ار  ییاهراکو  درک  عونمم  ار  نید  داد ، رییغت  ار  مدرم  ياهتنـس  زا  يرایـسب  وا  دنک .
اهرواب و هتخاس ، رو  هلعش  یمالسا  ياهروشک  هب  تبسن  ار  ناربکتسم  هنیکشتآ  هراومه  هچنآ  { 2 .} دش لیدبت  بوبحم  ياهرهچ  هب  یبرغ 

ناهاوخ نوزف  رواب ، نیا  هب  هجوت  تسا . زاسرطخ  ناربکتم  عفانم  يارب  هدناود و  هشیر  ناناملسم  دوجو  يافرژ  ات  هک  تسا  ینید  تاداقتعا 
للع فادها و  دننک . عورش  یمالـسا  عماوج  رد  ینید  گنهرف  یفن  تیوه و  وحم  يارب  یعیـسو  شالت  دنیآرب  ددصرد  ات  تشاد  نآ  رب  ار 
هنوگ نیا  یگنهرف  يداقتعا و  لئاسم  رد  يدوخ . یگنهرف  اب  یمالـسا  ياهروشک  ندومن  هناگیب  . 1 زا : تسا  ترابع  ناریا  هب  نانآ  مجاهت 

ساـسا نیا  رب  تسین . ریذـپناکما  نآ  اـب  ضراـعم  ياهشیدـنا  ذوـفن  ددرگن ، هدودز  ناـسنا  بلق  نهذ و  زا  يرواـب  هشیدـنا و  اـت  هک  تـسا 
.2 دـمآرب . یمالـسا  ياهروشک  ینید  ياهرواب  یموب و  گـنهرف  ندودز  ددـص  رد  دوخ ، یگنهرف  شروی  ياـهماگ  نیتسخن  رد  رابکتـسا 

فیعضت . 3 دنک . سویأم  یمالسا  ماظنو  مالسا  زا  ار  مدرم  دهاوخیم  هک  تسا  یعیسو  تاغیلبت  ناربکتسم  مهم  تاغیلبتزا  مالسا  فیعضت 
نوناک ار  یمالـسا  بالقنا  دیـشک و  نالطب  طخ  نانآ  ياههشقن  رب  داد و  دابرب  ار  ناربکتـسم  ياهوزرآ  مامت  هک  ناریا  یمالـسا  تموکح 

ياههنیمز اهنآ ، رد  ذوفن  اب  دراد  یعس  رابکتسا  زکرم ، ود  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  هاگشناد  زا  هزوح  يزاسادج  . 4 داد . رارق  نایناهج  هجوت 
ار اـجنآ  رد  دوـخ  ذوـفن  روـشک ، رـسارس  رد  اههاگـشناد  یگدرتـسگ  رطاـخ  هب  دـنک و  مهارف  ار  دوجومياـهورین  ینید  يرکف و  فارحنا 

هـشیدنا هلیـسو  نیدب  دـنهاوخیم  نانآ  یقالخا  دـض  ياهوگلا  یفرعم  . 5 دـنکیم . رتشیب  يراذگهیامرـس  اجنآ  رد  دـنیبیم و  رتناـسآ 
يالتعاو ایحا  زا  يریگولج  . 7 ناملسم . للم  یمالـسا  شزیخ  زا  يریگولج  . 6 دنهد . رارق  هدوهیب  چوپ و  يریسم  رد  ار  ناناوج  دادعتـساو 

ناربکتـسم يارب  نیا  تسا و  مالـسا  یناـهج  تـکرح  کـی  نوناـک  ارقلا و  ما  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  . 8 ناریا . رد  یبـالقنا  زا  مالـسا 
ماظن لرتنک  . 10 تسا . نانمـشد  فادـها  یفانم  نیا  هک  ناهج  رب  مکاح  ياههطلـس  ماظن  اب  یمالـسا  بالقنا  تیدـض  . 9 تسا . زاسرطخ 

یـشزومآ و ماظن  رد  ذوفن  رما ، نیا  هب  هجوت  اـب  اـهیبرغ  دـنیآیم و  رامـش  هب  هعماـج  يادرف  نارازگراـک  زورما ، نازومآشناد  یـشزومآ 
رب هبناج  همه  يالیتسا  یـسایس : يالیتسا  . 11 دـناهداد . رارق  هجوت  دروم  رابرید  زا  رابکتـسا ، فادـها  تهج  رد  ار  نآ  راتخاس  ینوگرگد 
هب یسایس  هطلس  هراومه  ساسا  نیمه  رب  تسا ؛ اهنآ  یناسنا  ریغ  دیلپ و  فادها  زا  نانآ ، عبانم  نتفرگ  رایتخا  رد  و  مورحم ، فیعـض و  للم 
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شروی فده  نیرتمهم  ناوتیم  ار  يداصتقا  هطلس  يداصتقا  هطلس  . 12 تسا . هدوب  اهنآ  هدافتسا  هجوت و  دروم  هلیسو  نیرتدمآراک  ناونع 
تباث خیرات  هبرجت و  . 15 ینید . ياهرواب  یقالخا و  ياهداینب  ندرک  تسس  . 14 اهشزرا . ینوگرگد  . 13 دروآ . رامش  هب  برغ  یگنهرف 

یگنهرف مجاهت  نیرتزاسراک ، يرگید  هبرح  چـیه  هک  ییاـهاج  رد  تسا و  هزراـبم  قیرط  نیرتدـمآراک  یگنهرف  مجاـهت  هک  تسا  هدومن 
گنهرف و [. 1 . ] تسا هدـمآ  نادـیم  هب  یگنهرف  مجاهت  اب  کنیا  هدروخ ، تسکـش  اههویـش  ریاـس  يریگراـک  هب  رد  نوچ  تسا و  زاـسراک 

ص 102. نامه ، [. 2 . ] ص 37 يربهر ،) مظعم  ماقم  نانخس  زا  هتفرگرب   ) یگنهرف مجاهت 

؟ تسا هتساخرب  موس  ناهج  ياهروشک  اب  هلباقم  هب  دوخ  یگنهرف  مجاهت  اب  برغ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هتساخرب  موس  ناهج  ياهروشک  اب  هلباقم  هب  دوخ  یگنهرف  مجاهت  اب  برغ  ارچ 

خساپ

هک دوخ  فادـها -  هب  ندیـسر  يارب  هکلب  درادـن ، یگنهرف  مجاهت  هب  صاصتخا  موس  ناـهج  ياـهروشک  هب  اـکیرمآ  هژیو  هب  برغ  موجه 
نیا زا  دنریگیم ؛ نامز  طیارـش  اب  وسمه  ياه  تسایـس  راشف و  مرها  زا  تسا -  هبناج  همه  عفانم  ریخأت  زین  يداصتقا و ...  یـسایس ، طلـست 

رایسب ياهراکهار  زا  یکی  دننک . یم  هدافتـسا  يداصتقا و ...  میرحت  زا  یهاگ  یماظن و  هلمح  زا  یهاگ  دوخ  فادها  قیقحت  تهج  زین  ور 
يربهر مظعم  ماقم  تسا . یگنهرف  نوخیبش  يربهر  مظعم  ماقم  ریبعت  هب  اـی  یگنهرف و  مجاـهت  دریگ ، یم  هرهب  نآ  زا  برغ  هک  دـمآ  راـک 

ندرک یهت  مجاهت ، نیا  زا  برغ  یـساسا  فده  " تسا . ادـص  ورـس  یب  مارآ و  راک  کی  یگنهرف ، راک  دـننامه  یگنهرف  مجاهت  : " دومرف
دریگ و تروص  یگنهرف  هلاحتـسا  ات  تسا  دوخ  هعماج  هب  تبـسن  رطاخ  قلعت  مدـع  نآ و  هدـش  هتفریذـپ  ياهراجنه  اـهرایعم و  زا  هعماـج 
: دیآ یم  تسد  هب  برغ  ناهج  يارب  يرایسب  جیاتن  فده  نیا  اب  دندرگ . یبرغ  ۀعماج  گنهرف و  هتفیش  دنقح ، موس  ناهج  رد  هک  یناسک 

رازاب ًایناث  دوش . دنم  هرهب  نآ  تامدخ  زا  ات  دـهد  رارق  یبرغ  ياهروشک  تمدـخ  رد  ار  دوخ  دـشاب ، نادنمـشناد  نارکفتم و  ءزج  رگا  ًالّوا 
یـسایس و طلـست  یگنهرف ، طلـست  ًاـثلاث  دوش . یم  داـجیا  برغ  ناـهج  گرزب  ياـه  هناـخراک  عیانـص و  یفرـصم  يـالاک  يارب  يدوـسرپ 

لماک ةدافتسا  دوخ  عفن  هب  اه  نآ  عبانم  زا  موس ، ناهج  ياهروشک  رازاب  نتفرگ  تسد  هب  نمـض  قیرط  نیا  زا  دراد و  لابند  هب  ار  يداصتقا 
یگنهرف و مجاهت  یتح  دـنهد . یم  ماجنا  یگنهرف  مجاهت  اـب  هزورما  دـنداد  یم  ماـجنا  یماـظن  هلمح  اـب  هتـشذگ  رد  هک  يراـک  دـنرب . یم 
، دنیامن یماظن  هلمح  تاقوا  یخرب  رد  برغ  رگا  دروآ . مهارف  دـننیبب  مزال  هک  یتروص  رد  مه  ار  یماظن  طلـست  ۀـنیمز  دـناوت  یم  تاغیلبت 
زا دراذگ ؛ یم  شیامن  هب  ار  برغ  راکشآ  ینمـشد  میقتـسم ، هلمح  اریز  دنزادرپ ، یم  دوخ  روشک  زا  عافد  هب  هدش و  ریگرد  برغ  اب  مدرم 

برغ درادـن . ار  یماظن  ۀـلمح  راکـشآ  یفنم  يادـمایپ  هک  تسا  یناهنپ  هئطوت  یگنهرف  مجاهت  یلو  دـننک ، یم  زیهرپ  نآ  زا  برغ  ور  نیا 
گنهرف نیرت  دـمآراک  نیرتهب و  برغ  گنهرف  اه و  تنـس  هک  نیا  دوخ و  گـنهرف  تیوقت  شرتسگ و  هب  تسخن  یگنهرف  مجاـهت  يارب 

دنک یم  یعس  برغ  رگید  يوس  زا  دننک . مهارف  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  ۀمه  يارب  ار  برغ  گنهرف  شریذپ  ياه  هنیمز  ات  دزادرپ  یم  تسا 
یگنهرف مجاهت  : " دومرف يربهر  مظعم  ماقم  دروآ . دوجو  هب  یگنهرف  ءالخ  یعون  فیعضت و  ار  موس  ناهج  ياه  شزرا  ینید و  ياهرواب 
داقتعایب مه  یبـالقنا و  لوصا  هب  ندرک  داـقتعا  یب  مه  نید ، هب  ندرک  داـقتعا  یب  مه  دریگیم و  ماـجنا  ون  لـسن  ندرک  داـقتعا  یب  يارب 

برغ گنهرف  تیوقت  " تسا . هتخادنا  تشحو  رطخ و  هب  ار  يرابکتسا  ياه  تردق  ورملق  رابکتـسا و  زورما  هک  یلاعف  رکفت  نآ  هب  ندرک 
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فدـه دـننک . یم  مهارف  ار  نآ  شریذـپ  یگنهرف و  مجاهت  ۀـنیمز  رگید ، بناج  زا  موس  ناـهج  یگنهرف  ءـالخ  فیعـضت و  وس و  کـی  زا 
تبسن هتفرشیپ  ياهروشک  دوخ  یتح  موس ، ناهج  ياهروشک  هب  مجاهت  اهنت  هن  تسا . ياهروشک  رگید  رب  هطلس  یگنهرف ، مجاهت  زا  برغ 

. دندوب هطلس  یپ  رد  رامعتسا  یماظن  مجاهت  اب  18 و 19  ياه 17 ، نرق  رد  دراد . يرگ  هطلـس  رد  هشیر  نیا  دنراد و  یگنهرف  مجاهت  مه  هب 
رد سپ  نیز  دراد . دوجو  یتالکشم  یماظن  هلمح  قیرط  زا  هک  دش  ساسحا  مود  لّوا و  یناهج  گنج  ود  ياه  تبیـصم  اب  متـسیب  نرق  رد 

. دنشاب یم  ناهج  رب  شیوخ  تدایس  ییاقآ و  یپ  رد  يزاسیناهج  یگنهرف و  مجاهت  اب  هزورما  و  دندمآرب ، ون  رامعتسا  یپ 

؟ تسا هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  ارچ 

خساپ

 ، اعدم تابثا  ضرف  هب   - 2 تسا . هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  ًاعقاو  ایآ   - 1 درک : یسررب  ار  شسرپ  ناوت  یم  هبنج  دنچ  زا 
هـسیاقم ینامز  هچ  اب  شـسرپ  رد  ندش " رتمک  " ؟ يرتشیب يرتمک و  كالم  تسا . مادک  نآ  اب  ییورایور  ياه  هار   - 3 تسیچ ؟ نآ  للع 

ار دوخ  خساپ  یتیعضو  ره  هلاس ؟ تشه  گنج  نارود  هب  طوبرم  ياه  لاس  يزوریپ ؟ زا  سپ  ای  بالقنا  زا  شیپ  هب  تبـسن  ایآ  تسا ؟ هدش 
ندش گنهرف  بالقنا و"  زا  شیپ  رد  ناریا  عاضوا  زا  مرتحم  رگـشسرپ  دوش  یم  مولعم  بالقنا ،  زا  شیپ  هب  تبـسن  دوش  هتفگ  رگا  دراد .

يوشتسش مالسا و  اب  یملع  حالطصا  هب  هزرابم  يارب  دینادب  تسا  یفاک  درادن . یحیحـص  عالطا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  یعامتجا " داسف 
 ، وس رگید  زا  دندرمـش . یقرـش  يرکفنـشور  هناشن  ار  نآ  دـندرک و  غیلبت  ار  مسینومک  مسیـسکرام و  وس  کی  زا  ناناوج ، يرکف  يزغم و 
یم باسح  هب  یبرغ  يرکفنـشور  كالم  ندمت ،  تفرـشیپ و  تعنـص و  ملع و  لباقم  رد  نید  نداد  رارق  تسایـس و  زا  نید  ییادج  رکفت 

مالسا نید  اب  تفلاخم  تیدض و  نآ  دندرک و  یم  لابند  ار  فده  کی  ود  ره  دندوب و  یچیق  ۀغیت  ود  یقرش  یبرغ و  رکفت  عقاو  رد  دمآ .
اشحف داسف و  جیورت  شرتسگ و  اب  رگید  ییوس  زا  دندوب . رکفت  ود  نیا  زا  یکی  راتفرگ  هعماج  ناناوج  زا  یمیظع  رشق  دوب . ینید  رهاظم  و 

اشحف و ياه  كرهش  اه و  هدکترـشع  يرگ ، یپور  ینلع  یمـسر و  سیـسأت  زیوجت  زین  اهرتائت ،  اه و  ملیف  اهامنیـس ، اه ،  هراباک  قیرط  زا 
 ، مالـسا ماـکحا  اـب  یلمع  ةزراـبم  ینید و  تاداـقتعا  فیعـضت  هب  نویزیولت  ویدار و  تاـعوبطم ، يریگراـک  هب  زین  اـه ،  یـشورف  بورـشم 

ناوت یم  هنوگچ  سپ  راگزور . نآ  ةدـینت  مهرد  تاملظ  ناـیم  دوب  يرون  مالـسا ، گـنهرف  رب  هیکت  اـب  بـالقنا  يزوریپ  دـندوب . هتـساخرب 
ورف بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  بالقنا  زا  سپ  يداع  ریغ  تیعضو  درک ؟ هسیاقم  بالقنا  زا  شیپ  اب  ار  زورما  ناناوج  ییارگ  نید  تیعضو 

هریـس و دـیاقع ،  راکفا و  مهکولم " نید  یلع  سانلا   " ياضتقم هب  مدرم  رثکا  یهاشنهاش ،  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  تنطلـس  خاـک  نتخیر 
، وس کی  زا  ناش  يزیتس  متـس  یهاوخ و  تلادـع  یبلط و  ددـجت  عونت و  ياضتقم  هب  زین  ناـناوج  دـنتفرگ . شیپ  ار  بـالقنا  ناربهر  شور 

یمدرم شیارگ  تکرح و  نیا  دنتسویپ . بالقنا  هناخدور  هب  وس ، رگید  زا  یناوج  ینس و  فطاوع  تاساسحا و  زا  هتـساخرب  طاشن  روش و 
، دوبن یهاگآ  بالقنا  یماح  راشقا  همه  نایم  نکیل  دوب ، تفرعم  تخانـش و  ۀـیاپ  رب  اه  هدوت  زا  میظع  یهورگ  ناـیم  هچ  رگا  بـالقنا ،  هب 
زا يرطف  ییادـتبا  یقیقحت و  ریغ  تخانـش  ای  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس و  عاضوا  زا  یلاـمجا  یحطـس و  یهاـگآ  رب  ینتبم  هکلب 

يارب يدعاسم  ۀـنیمز  اضف و  تیونعم " ییارگ و  نافرع   " ندـش ریگارف  یـسامح "و  حور   " ییافوکـش یلیمحت و  گنج  زورب  اب  دوب . نید 
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گنج نارود  زا  هچ  ره  ور  نیا  زا  دـش ، مهارف  مزر  نیدایم  هب  ندروآ  ور  بالقنا و  زا  شیپ  مزب  سلاجم  زا  ندـش  نادرگور  يزاسدوخ و 
یم هلـصاف  فطاوع  تاساسحا و  ۀـبلغ  يزاسدوخ و  يارب  ایهم  ياهرتسب  نافرع و  هساـمح و  زا  هچ  ره  رگید : ناـیب  هب  میریگ ، یم  هلـصاف 

رب هوالع  تسا . هدش  رت  گنر  مک  تعامج  هعمج و  زامن  رد  تکرـش  دـننام  بهذـم  رهاظم  هب  شیارگ  هک  دوش  یم  ( 1  ) ساسحا میریگ ،
ریغ ياهراتفر  يوس  تمـس و  هب  ناناوج  ناناوجون و  شیارگ  اه و  شزرا  زا  تسـسگ  شیازفا  ثعاـب  زین  رگید  لـماوع  دـش ، رکذ  هچ  نآ 

ینامسج یجیردت  دشر  ینیوکت  یعیبط و  لماوع  أ ) درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هاگن  کی  زا  هک  تسا  هدیدرگ  یبهذم 
ندـید هب  هقالع  هجیتن  رد  ددرگ ، یم  ناور  راتفر و  قالخا و  رد  ییاه  ینوگرگد  ینورد و  تالوحت  روهظ  بجوم  یـسنج ، زیارغ  زورب  و 
تیاده لرتنک و  رگا  هک  دوش ، یم  دیدشت  یسیلپ  ییانج و  یقشع و  ياه  ناتساد  ندناوخ  یسنج ، تالیامت  هدننک ، کیرحت  ياه  هنحص 
شیادیپ یقالخا و  تافارحنا  يارب  هنیمز  دوشن ، اضرا  ینوناق  ینید و  تاررقم  قبط  دریگن و  رارق  شا  ینیوکت  یعیبط و  ریـسم  رد  و  دوشن ،

یشورفدوخ یقالخا ، میارج  یعامتجا و  ياه  يراکهزب  تروص  هب  هاگ  نآ  و  ددرگ . یم  مهارف  هدروخرس  ياه  هدقع  یناور و  تالکشم 
لماوع یلخاد  دـمآراک  تیریدـم  نادـقف  اهدرکلمع و  اهدروخرب و  فعـض  ب ) دوش . یم  رهاـظ  یناـسفن  تفع  تزع و  نداد  تسد  زا  و 

ماقم شیوخ و  ۀتـسیاش  لامک  هب  دناوتب  ات  تسا  دشر  یگدنلاب و  ریـسم  رد  ییامنهار  تیاده و  دنمزاین  ناسنا  یعیبط  تالیامت  ینیوکت و 
تیادـه تیبرت و  هب  یهجوت  یب  نایب : رگید  هب  ددرگ . یم  لیدـبت  هدـش  خـسم  دوجوم  کی  هب  یمدآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـسرب . تیناسنا 

ندش گنر  مک  ببس  هک  دوش ،  هداد  قوس  يراکهبت  يوس  هب  يزاس  هنیهب  ياج  هب  اه " تصرف   " هک دوش  یم  ثعاب  یعیبط  ياهدادعتسا 
بسانمان ياهدروخرب   - 1 درک . هراشا  ریز  روما  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دوش . یـشزرا  يونعم و  لـیاسم  هب  ناـناوج  یخرب  یتبغر  مک  و 

ۀصرع رد  يدوخ  ریغ  گنهرف  هناگیب و  هب  هتسباو  رـصانع  ریگمـشچ  تیلاعف   - 2 هسردـم ، يایلوا  ناملعم و  نایفارطا ،  نیدـلاو و  هداوناخ 
حیحصان ياهدروخرب  اهراتفر و  اه و  تکرح   - 3 ینیرفآ ، مرج  يوس  هب  نآ  کیرحت  هعماج و  رد  ملاسان  وج  داجیا  روشک و  تاـعوبطم 
يزوسلد نواعت و  حور  نتـشادن  تیریدم و  دـقاف  دـمآراکان و  دارفا  باصتنا   - 4 يراذـگنوناق ، ییاضق و  ییارجا و  ياه  هاگتـسد  یخرب 

تافالتخا  - 5 يرالاس ، هتسیاش  ياج  هب  تموکح  ياهداهن  زا  یخرب  رد  يرالاس  حانج  بزح و  يرالاس و  لیماف  تیمکاح  زین  یمالسا ، 
ندشن لح  نانآ و  ةداوناخ  ناناوج و  یتسدـیهت  رقف و   - 6 يداصتقا و ،... یگنهرف و  یعامتجا و  یسایس و  لیاسم  رد  يا  هقیلـس  ییانج و 

یعامتجا و تلادع  دننام  هعماج  رد  ینید  یمالسا و  ياه  شزرا  يارجا  مدع  زین  جاودزا ، هافر و  نکسم و  لاغتشا ، تالکـشم  زا  يرایـسب 
لسن يرود   - 7 درادـن ، دوجو  زین  برغ  رد  نآ  زا  یخرب  یتح  هک  هتخیـسگ  ماجل  ياه  يدازآ  جـیورت  نینچمه  داسف ، رهاظم  اـب  هزراـبم 

اهرطخ و نتفرگن  يدـج   - 8 دروآ ، دـیدپ  ار  بالقنا  هک  یفادـها  اه و  شزرا  لماوع و  زا  یهاـگآان  بـالقنا و  ۀنیـشیپ  خـیرات و  زا  موس 
صاخ لکـش  هویـش و  نّیعم ،  فدـه  یمجاهت  موجه و  ره  یجراخ  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  ج ) نآ . نتـشادنپ  مهوت  یگنهرف و  مجاـهت 

نیا يروآدای  اما  تسین  خـساپ  نیا  هلـصوح  رد  هدـش  رکذ  لماع  هس  هب  نتخادرپ  دراد . صوصخ  هب  یناسنا  تارفن  ورین و  هژیو ،  ياهرازبا 
صوصخ هب  نید "  " هک داد  ناشن  ایند  هب  دوب ) یناهج  رفک  رب  مالسا  يزوریپ  تقیقح  رد  هک  یمالـسا (  بالقنا  يزوریپ  تسا : مزال  هتکن 

دـش بجوم  تردق  نیا  روهظ  دنک . ملع  دق  ناتـسرپرز  نارادمروز و  هیلع  یتموکح  یـسایس و  تردق  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  مالـسا " "

زا ار  نآ  ای  دنریگب ،  ار  بالقنا  رودص  شرتسگ و  يولج  ای  دـننک ، دوبان  دـنزادنارب و  ار  نآ  دـنیآرب ، نآ  اب  هلباقم  ۀـشیدنا  رد  نایارگایند 
میرحت جراخ ،  زا  گنج  يارب  مادص  کیرحت  یلخاد ، ياه  يریگرد  اه و  بوشآ  داجیا  دننک . طقاس  فادها  هب  لین  ییآراک و  زا  نورد 

ماگ ققحت  يارب  همه  للملا و ... نیب  وفع  رشب و  قوقح  للم و  نامزاس  تینما  ياروش  نوچ  ییاهرازبا  زا  هدافتسا  یماظن ، يداصتقا و  ياه 
بالقنا مظعم  ربهر  ریبعت  هب  یگنهرف و  ندرک  نوگرگد  ددـصرد  دـننک ، لـصاح  قیفوت  دنتـسناوتن  ماـگ  ود  نآ  رد  نوچ  دوب . مود  لّوا و 
مجاـهت يوـنعم ، ياـه  شزرا  نید و  بـالقنا و  ةدـننک  دـیدهت  تکرح  نیرت  كاـنرطخ  نیرت و  هدـیچیپ  دـندمآرب . یگنهرف " نوخیبـش  "

اه هد  يزادنا  هار  رب  هوالع  دنک . یم  هدافتـسا  یجراخ  یلخاد و  ياه  تصرف  ۀمه  زا  موش  فده  نیا  هب  لین  يارب  نمـشد  تسا . یگنهرف 
يرازگربخ ندروآ  رد  مادختـسا  هب  زین  یطابترا ، لئاسو  ریاس  همانزور و  باتک و  راـشتنا  اـه و  هراوهاـم  ینویزیولت و  ییویدار و  هاگتـسیا 
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مه دـنراد ، لکـشم  تیمکاح  ماظن و  اب  هک  یناسک  بالقنا و  فلاخم  ياه  فیط  غارـس  هب  یـسوساج ، ياه  هاگتـسد  ناهج و  مهم  ياـه 
ای هناهاگآ  دنیامن و  کمک  ار  نارگرامعتسا  حرط  نیا  رد  دنتسناوت  یم  دنتشاد و  یبهذم  لیامت  يدودح  ات  هک  دنتفر  ینارکفنشور  نینچ 
هب هدش ، هتکید  ياه  هیرظن  هئارا  توافتم و  ياه  هویش  زا  هدافتسا  اب  دنشاب و  اه  تردق  تسایس  يرجم  هطـساو ،  اب  ای  میقتـسم  هناهاگآان ، 
هب تسایـس   - 1 دوش : یم  هراشا  یگنهرف " گـنج  ياـه  هویـش  اـه و  هیرظن   " زا یخرب  هب  لـیذ  رد  دـنزیخرب . بـالقنا  اـب  یگنهرف  گـنج 

3 نّیدت ، اب  ندمت  لباقت  ای  نید  ملع و  گنج  يزادنا  هار   - 2 یبهذم ، ینید و  فالتخا  دیدشت  ای  داجیا  بهذم و  هیلع  بهذم  يریگراک 
رد نید  ییآراک  مدـع  ياقلا   - 4 ییادز ، تسادق  ینید و  ياه  يرواب  فیعـضت  يارب  ییاه  شـسرپ  اه و  هیرظن  حرط  تاهبـش و  ياقلا  - 
زا يرایسب  هب  یتنس  ياهرواب  نید و  ندوبن  وگخساپ  ياقلا   - 5 یعامتجا . یسایس و  تالکشم  لح  رد  نآ  يدمآراکان  یعامتجا و  هصرع 
هب  - 6 رـضاح . نامز  يارب  هن  تسا ، هتـشذگ  هب  طوبرم  نآ  تایآ  ماکحا و  اـهرواب و  نید و  هک  نیا  رـصاعم و  ناـسنا  ياـهزاین  لـیاسم و 

دـح و یب  ياه  يدازآ  نداد  هولج  هّجوم  اه و  ناسنا  يزیرغ  ياـهزاین  رب  دـیکأت  زین  تنرتنیا و ... هراوهاـم و  دـننام  ییاـهرازبا  يریگراـک 
یخرب ییامن  گرزب   - 7 دنک . هدافتسا  نآ  زا  تساوخ  یلکش  ره  هب  دناوتب  دیاب  ناسنا  تسا و  رشب  قح  روما  نیا  هک  نیا  یـسنج و  رـصح 
رهاظت زا  ینید . ياهرواب  تاداقتعا و  اب  اهنآ  نداد  دنویپ  طبر و  دراد و  دوجو  هعماج  رد  هک  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، تالکـشم  زا 

يرهاظ و تهج  زا  ناناوج  زا  یخرب  مینیب  یم  رگا  دـش ،  هراشا  نآ  هب  هک  ینید  ياه  شزرا  تاـفآ  ةدرتسگ  مجح  هب  هجوت  اـب  تیعقاو  اـت 
هچ رگا  دنا ، هدش  یهت  هلاحتـسا و  زین  يرظن  يداقتعا و  دـعب  زا  هک  تسین  نیا  شموهفم  دـنوش ، یم  هدیـشک  وس  نآ  وس و  نیا  هب  يراتفر 

يرهاظ و تیعـضو  هلادمحب  اما  دشاب ، نینچ  دـنا  هتـشاد  یفیعـض  یگنهرف  تیوه  ینید و  ۀـیام  لّوا  زا  هک  نانآ  زا  یخرب  رد  تسا  نکمم 
ًافاضم دنک . یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  اهرامآ  اه و  یهاوخ  رظن  تسا . یتقوم  يرذـگ و  يرما  ناناوج ، زا  هتـسد  نیا  رثکا  بولطمان  يراتفر 

رد روضح  اه ، هداز  ماما  ناماما و  مرح  ناـضمر ، هاـم  ردـق  ياـه  بش  اروشاـع ، اـعوسات و  یبهذـم  ياـمهدرگ  رد  ناـناوج  ناـمه  روضح 
رد يدایز  ناناوج  هوالع ،  هب  تسا . اعدـم  نیا  لیلد  هدوب ، راثیا  يراکادـف و  هب  زاین  هک  ییاه  هنحـص  رد  روضح  نینچ  مه  اه و  فاـکتعا 

شیارگ اه و  شرگن  لیلحت  هب  دنشاب . یم  دنبیاپ  ینید  رهاوظ  مالسا و  هب  ًالمع  هک  هک  دنتـسه  نآ  ریغ  یهاگـشناد و  یملع و  ياه  طیحم 
( يرادـنید  ) ینید ياه  شیارگ  دـینک . هجوت  هدـش  ذـخا  ناوج  ینید  ياه  شیارگ  ناونع  تحت  یقیقحت  جـیاتن  زا  هک  ناناوج  ینید  ياـه 
قفاوم و ًالماک  . ) دننک یم  راختفا  دوخ  ندوب  ناملـسم  هب  نایوجـشناد  دـصرد   82 لاس 1380 1 ) روشک  هاگـشناد  رد 20  وجـشناد   1522
ردپ و نایوجـشناد  دصرد   11  ( 3 دنا . هدرک  یفرعم  یبهذم  ریغ  فیعـض و  یبهذـم ، رظن  زا  ار  دوخ  نایوجـشناد  دـصرد   16  ( 2 قفاوم )

مهم رایسب  یگدنز  رد  ار  دنوادخ  شقن  نایوجشناد  دصرد   80  ( 4 دنا . هدرک  یفرعم  یبهذم  ریغ  فیعض و  یبهذم ، رظن  زا  ار  دوخ  ردام 
يداع ناملـسم  ار  دوخ  نایوجـشناد  دصرد   43  ( 5 دـنا . هدرک  یبایزرا  مهم  یگدـنز  رد  ار  دـنوادخ  شقن  زین  دـصرد  دنا و 13  هتـسناد 

نیرتمک يا  همانسانش  .) دنا هدرک  یفرعم  يا  همانسانش  ناملسم  ار  دوخ  دصرد  یبالقنا و 5/2  دصرد   16 شیدناون ، دصرد   28 دنا . هتسناد 
داقتعا نایوجشناد  دصرد   95  ( 7 دنقفاوم . قفاوم و  ًالماک  دـنوادخ  هب  داقتعا  دروم  رد  نایوجـشناد  دـصرد   97  ( 6 یناملـسم ) هناشن ي 
تشهب ازج ، زور  دنراد  داقتعا  نایوجشناد  دصرد   91  ( 8 قفاوم ) قفاوم و  ًالماک  . ) تسا رشب  تداعـس  يامنهار  ادخ و  مالک  نآرق  دنراد 

و جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  دنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دصرد   88  ( 9 قفاوم ) قفاوم و  ًـالماک  . ) تسا ریذـپان  راـکنا  تقیقح  خزود ، و 
یگدنز رظان  رـضاح و  دنوادخ  دـنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دـصرد   87  ( 10 قفاوم ) قفاوم و  ًـالماک  . ) تسا یهلا  ریذـپان  راـکنا  يا  هدـع 

دصرد  71  ( 12 دـنا . هتـساوخ  کمک  اهاطخ  زا  یـضعب  ناربج  يارب  دـنوادخ  زا  تاقوا  یهاگ  نایوجـشناد  دـصرد   80  ( 11 تساهنآ .
 ( 13 دنناوخ .  یم  زامن  تردن  هب  ای  دنناوخ و  یمن  زامن  ای  هیقب  اهزور و  رتشیب  دصرد   10 دنناوخ . یم  زامن  زور  ره  دنا  هتفگ  نایوجشناد 

زامن رد  ای  دنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   57  ( 14 دـنریگ . یم  هزور  ار  ناضمر  هام  ياـهزور  همه ي  دـنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   73
یمن تکرـش  تعامج  زامن  رد  ای  دنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   85  ( 15 دننک . یم  تکرـش  تردن  هب  ای  دـننک و  یمن  تکرـش  تعامج 
هعمج زامن  رد  ًالـصا  نازومآ  شناد  دصرد  هک 90  داد  ناشن  قیقحت  کـی  لاـس 1375  رد   ( 16 دننک . یم  تکرـش  تردن  هب  ای  دـننک و 
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نیمه دنا . هدرک  تکرـش  تعامج  زامن  رد  مدرم  دصرد  هک 26  تسا  هداد  ناشن  قیقحت  کـی  لاس 1353  رد   ( 17 دننک ). یمن  تکرش 
هب رما  هک  دنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دصرد   60  ( 18 دنا . هدرک  تکرـش  تعامج  زامن  رد  مدرم  زا  دـصرد  طقف 6  لاس 1379  رد  قیقحت 

هرامش ي ( 1383  ) شهوژپ گنهرف ، همان ي  هتفه  رد  قیقحت : عبنم  تسا . هدرک  ادیپ  لیلقت  یعامتجا  یگدـنز  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ص هرامـش 158 ، ناناوجون ،  ناناوج و  ینید  ياه  شیارگ  اه و  شرگن  رب  یلیلحت  ( ، 1383  ) شهوژپ گنهرف  هداز ، جارس  نیسح  . 158

.10  - 11

؟ تسا هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  ارچ 

خساپ

 ، اعدم تابثا  ضرف  هب   - 2 تسا . هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  ًاعقاو  ایآ   - 1 درک : یسررب  ار  شسرپ  ناوت  یم  هبنج  دنچ  زا 
هـسیاقم ینامز  هچ  اب  شـسرپ  رد  ندش " رتمک  " ؟ يرتشیب يرتمک و  كالم  تسا . مادک  نآ  اب  ییورایور  ياه  هار   - 3 تسیچ ؟ نآ  للع 

ار دوخ  خساپ  یتیعضو  ره  هلاس ؟ تشه  گنج  نارود  هب  طوبرم  ياه  لاس  يزوریپ ؟ زا  سپ  ای  بالقنا  زا  شیپ  هب  تبـسن  ایآ  تسا ؟ هدش 
ندش گنهرف  بالقنا و"  زا  شیپ  رد  ناریا  عاضوا  زا  مرتحم  رگـشسرپ  دوش  یم  مولعم  بالقنا ،  زا  شیپ  هب  تبـسن  دوش  هتفگ  رگا  دراد .

يوشتسش مالسا و  اب  یملع  حالطصا  هب  هزرابم  يارب  دینادب  تسا  یفاک  درادن . یحیحـص  عالطا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  یعامتجا " داسف 
 ، وس رگید  زا  دندرمـش . یقرـش  يرکفنـشور  هناشن  ار  نآ  دـندرک و  غیلبت  ار  مسینومک  مسیـسکرام و  وس  کی  زا  ناناوج ، يرکف  يزغم و 
یم باسح  هب  یبرغ  يرکفنـشور  كالم  ندمت ،  تفرـشیپ و  تعنـص و  ملع و  لباقم  رد  نید  نداد  رارق  تسایـس و  زا  نید  ییادج  رکفت 

مالسا نید  اب  تفلاخم  تیدض و  نآ  دندرک و  یم  لابند  ار  فده  کی  ود  ره  دندوب و  یچیق  ۀغیت  ود  یقرش  یبرغ و  رکفت  عقاو  رد  دمآ .
اشحف داسف و  جیورت  شرتسگ و  اب  رگید  ییوس  زا  دندوب . رکفت  ود  نیا  زا  یکی  راتفرگ  هعماج  ناناوج  زا  یمیظع  رشق  دوب . ینید  رهاظم  و 

اشحف و ياه  كرهش  اه و  هدکترـشع  يرگ ، یپور  ینلع  یمـسر و  سیـسأت  زیوجت  زین  اهرتائت ،  اه و  ملیف  اهامنیـس ، اه ،  هراباک  قیرط  زا 
 ، مالـسا ماـکحا  اـب  یلمع  ةزراـبم  ینید و  تاداـقتعا  فیعـضت  هب  نویزیولت  ویدار و  تاـعوبطم ، يریگراـک  هب  زین  اـه ،  یـشورف  بورـشم 

ناوت یم  هنوگچ  سپ  راگزور . نآ  ةدـینت  مهرد  تاملظ  ناـیم  دوب  يرون  مالـسا ، گـنهرف  رب  هیکت  اـب  بـالقنا  يزوریپ  دـندوب . هتـساخرب 
ورف بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  بالقنا  زا  سپ  يداع  ریغ  تیعضو  درک ؟ هسیاقم  بالقنا  زا  شیپ  اب  ار  زورما  ناناوج  ییارگ  نید  تیعضو 

هریـس و دـیاقع ،  راکفا و  مهکولم " نید  یلع  سانلا   " ياضتقم هب  مدرم  رثکا  یهاشنهاش ،  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  تنطلـس  خاـک  نتخیر 
، وس کی  زا  ناش  يزیتس  متـس  یهاوخ و  تلادـع  یبلط و  ددـجت  عونت و  ياضتقم  هب  زین  ناـناوج  دـنتفرگ . شیپ  ار  بـالقنا  ناربهر  شور 

یمدرم شیارگ  تکرح و  نیا  دنتسویپ . بالقنا  هناخدور  هب  وس ، رگید  زا  یناوج  ینس و  فطاوع  تاساسحا و  زا  هتـساخرب  طاشن  روش و 
، دوبن یهاگآ  بالقنا  یماح  راشقا  همه  نایم  نکیل  دوب ، تفرعم  تخانـش و  ۀـیاپ  رب  اه  هدوت  زا  میظع  یهورگ  ناـیم  هچ  رگا  بـالقنا ،  هب 
زا يرطف  ییادـتبا  یقیقحت و  ریغ  تخانـش  ای  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس و  عاضوا  زا  یلاـمجا  یحطـس و  یهاـگآ  رب  ینتبم  هکلب 

يارب يدعاسم  ۀـنیمز  اضف و  تیونعم " ییارگ و  نافرع   " ندـش ریگارف  یـسامح "و  حور   " ییافوکـش یلیمحت و  گنج  زورب  اب  دوب . نید 
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گنج نارود  زا  هچ  ره  ور  نیا  زا  دـش ، مهارف  مزر  نیدایم  هب  ندروآ  ور  بالقنا و  زا  شیپ  مزب  سلاجم  زا  ندـش  نادرگور  يزاسدوخ و 
یم هلـصاف  فطاوع  تاساسحا و  ۀـبلغ  يزاسدوخ و  يارب  ایهم  ياهرتسب  نافرع و  هساـمح و  زا  هچ  ره  رگید : ناـیب  هب  میریگ ، یم  هلـصاف 

رب هوالع  تسا . هدش  رت  گنر  مک  تعامج  هعمج و  زامن  رد  تکرـش  دـننام  بهذـم  رهاظم  هب  شیارگ  هک  دوش  یم  ( 1  ) ساسحا میریگ ،
ریغ ياهراتفر  يوس  تمـس و  هب  ناناوج  ناناوجون و  شیارگ  اه و  شزرا  زا  تسـسگ  شیازفا  ثعاـب  زین  رگید  لـماوع  دـش ، رکذ  هچ  نآ 

ینامسج یجیردت  دشر  ینیوکت  یعیبط و  لماوع  أ ) درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هاگن  کی  زا  هک  تسا  هدیدرگ  یبهذم 
ندـید هب  هقالع  هجیتن  رد  ددرگ ، یم  ناور  راتفر و  قالخا و  رد  ییاه  ینوگرگد  ینورد و  تالوحت  روهظ  بجوم  یـسنج ، زیارغ  زورب  و 
تیاده لرتنک و  رگا  هک  دوش ، یم  دیدشت  یسیلپ  ییانج و  یقشع و  ياه  ناتساد  ندناوخ  یسنج ، تالیامت  هدننک ، کیرحت  ياه  هنحص 
شیادیپ یقالخا و  تافارحنا  يارب  هنیمز  دوشن ، اضرا  ینوناق  ینید و  تاررقم  قبط  دریگن و  رارق  شا  ینیوکت  یعیبط و  ریـسم  رد  و  دوشن ،

یشورفدوخ یقالخا ، میارج  یعامتجا و  ياه  يراکهزب  تروص  هب  هاگ  نآ  و  ددرگ . یم  مهارف  هدروخرس  ياه  هدقع  یناور و  تالکشم 
لماوع یلخاد  دـمآراک  تیریدـم  نادـقف  اهدرکلمع و  اهدروخرب و  فعـض  ب ) دوش . یم  رهاـظ  یناـسفن  تفع  تزع و  نداد  تسد  زا  و 

ماقم شیوخ و  ۀتـسیاش  لامک  هب  دناوتب  ات  تسا  دشر  یگدنلاب و  ریـسم  رد  ییامنهار  تیاده و  دنمزاین  ناسنا  یعیبط  تالیامت  ینیوکت و 
تیادـه تیبرت و  هب  یهجوت  یب  نایب : رگید  هب  ددرگ . یم  لیدـبت  هدـش  خـسم  دوجوم  کی  هب  یمدآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـسرب . تیناسنا 

ندش گنر  مک  ببس  هک  دوش ،  هداد  قوس  يراکهبت  يوس  هب  يزاس  هنیهب  ياج  هب  اه " تصرف   " هک دوش  یم  ثعاب  یعیبط  ياهدادعتسا 
بسانمان ياهدروخرب   - 1 درک . هراشا  ریز  روما  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دوش . یـشزرا  يونعم و  لـیاسم  هب  ناـناوج  یخرب  یتبغر  مک  و 

ۀصرع رد  يدوخ  ریغ  گنهرف  هناگیب و  هب  هتسباو  رـصانع  ریگمـشچ  تیلاعف   - 2 هسردـم ، يایلوا  ناملعم و  نایفارطا ،  نیدـلاو و  هداوناخ 
حیحصان ياهدروخرب  اهراتفر و  اه و  تکرح   - 3 ینیرفآ ، مرج  يوس  هب  نآ  کیرحت  هعماج و  رد  ملاسان  وج  داجیا  روشک و  تاـعوبطم 
يزوسلد نواعت و  حور  نتـشادن  تیریدم و  دـقاف  دـمآراکان و  دارفا  باصتنا   - 4 يراذـگنوناق ، ییاضق و  ییارجا و  ياه  هاگتـسد  یخرب 

تافالتخا  - 5 يرالاس ، هتسیاش  ياج  هب  تموکح  ياهداهن  زا  یخرب  رد  يرالاس  حانج  بزح و  يرالاس و  لیماف  تیمکاح  زین  یمالسا ، 
ندشن لح  نانآ و  ةداوناخ  ناناوج و  یتسدـیهت  رقف و   - 6 يداصتقا و ،... یگنهرف و  یعامتجا و  یسایس و  لیاسم  رد  يا  هقیلـس  ییانج و 

یعامتجا و تلادع  دننام  هعماج  رد  ینید  یمالسا و  ياه  شزرا  يارجا  مدع  زین  جاودزا ، هافر و  نکسم و  لاغتشا ، تالکـشم  زا  يرایـسب 
لسن يرود   - 7 درادـن ، دوجو  زین  برغ  رد  نآ  زا  یخرب  یتح  هک  هتخیـسگ  ماجل  ياه  يدازآ  جـیورت  نینچمه  داسف ، رهاظم  اـب  هزراـبم 

اهرطخ و نتفرگن  يدـج   - 8 دروآ ، دـیدپ  ار  بالقنا  هک  یفادـها  اه و  شزرا  لماوع و  زا  یهاـگآان  بـالقنا و  ۀنیـشیپ  خـیرات و  زا  موس 
صاخ لکـش  هویـش و  نّیعم ،  فدـه  یمجاهت  موجه و  ره  یجراخ  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  ج ) نآ . نتـشادنپ  مهوت  یگنهرف و  مجاـهت 

نیا يروآدای  اما  تسین  خـساپ  نیا  هلـصوح  رد  هدـش  رکذ  لماع  هس  هب  نتخادرپ  دراد . صوصخ  هب  یناسنا  تارفن  ورین و  هژیو ،  ياهرازبا 
صوصخ هب  نید "  " هک داد  ناشن  ایند  هب  دوب ) یناهج  رفک  رب  مالسا  يزوریپ  تقیقح  رد  هک  یمالـسا (  بالقنا  يزوریپ  تسا : مزال  هتکن 

دـش بجوم  تردق  نیا  روهظ  دنک . ملع  دق  ناتـسرپرز  نارادمروز و  هیلع  یتموکح  یـسایس و  تردق  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  مالـسا " "

زا ار  نآ  ای  دنریگب ،  ار  بالقنا  رودص  شرتسگ و  يولج  ای  دـننک ، دوبان  دـنزادنارب و  ار  نآ  دـنیآرب ، نآ  اب  هلباقم  ۀـشیدنا  رد  نایارگایند 
میرحت جراخ ،  زا  گنج  يارب  مادص  کیرحت  یلخاد ، ياه  يریگرد  اه و  بوشآ  داجیا  دننک . طقاس  فادها  هب  لین  ییآراک و  زا  نورد 

ماگ ققحت  يارب  همه  للملا و ... نیب  وفع  رشب و  قوقح  للم و  نامزاس  تینما  ياروش  نوچ  ییاهرازبا  زا  هدافتسا  یماظن ، يداصتقا و  ياه 
بالقنا مظعم  ربهر  ریبعت  هب  یگنهرف و  ندرک  نوگرگد  ددـصرد  دـننک ، لـصاح  قیفوت  دنتـسناوتن  ماـگ  ود  نآ  رد  نوچ  دوب . مود  لّوا و 
مجاـهت يوـنعم ، ياـه  شزرا  نید و  بـالقنا و  ةدـننک  دـیدهت  تکرح  نیرت  كاـنرطخ  نیرت و  هدـیچیپ  دـندمآرب . یگنهرف " نوخیبـش  "

اه هد  يزادنا  هار  رب  هوالع  دنک . یم  هدافتـسا  یجراخ  یلخاد و  ياه  تصرف  ۀمه  زا  موش  فده  نیا  هب  لین  يارب  نمـشد  تسا . یگنهرف 
يرازگربخ ندروآ  رد  مادختـسا  هب  زین  یطابترا ، لئاسو  ریاس  همانزور و  باتک و  راـشتنا  اـه و  هراوهاـم  ینویزیولت و  ییویدار و  هاگتـسیا 
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مه دـنراد ، لکـشم  تیمکاح  ماظن و  اب  هک  یناسک  بالقنا و  فلاخم  ياه  فیط  غارـس  هب  یـسوساج ، ياه  هاگتـسد  ناهج و  مهم  ياـه 
ای هناهاگآ  دنیامن و  کمک  ار  نارگرامعتسا  حرط  نیا  رد  دنتسناوت  یم  دنتشاد و  یبهذم  لیامت  يدودح  ات  هک  دنتفر  ینارکفنشور  نینچ 
هب هدش ، هتکید  ياه  هیرظن  هئارا  توافتم و  ياه  هویش  زا  هدافتسا  اب  دنشاب و  اه  تردق  تسایس  يرجم  هطـساو ،  اب  ای  میقتـسم  هناهاگآان ، 
هب تسایـس   - 1 دوش : یم  هراشا  یگنهرف " گـنج  ياـه  هویـش  اـه و  هیرظن   " زا یخرب  هب  لـیذ  رد  دـنزیخرب . بـالقنا  اـب  یگنهرف  گـنج 

3 نّیدت ، اب  ندمت  لباقت  ای  نید  ملع و  گنج  يزادنا  هار   - 2 یبهذم ، ینید و  فالتخا  دیدشت  ای  داجیا  بهذم و  هیلع  بهذم  يریگراک 
رد نید  ییآراک  مدـع  ياقلا   - 4 ییادز ، تسادق  ینید و  ياه  يرواب  فیعـضت  يارب  ییاه  شـسرپ  اه و  هیرظن  حرط  تاهبـش و  ياقلا  - 
زا يرایسب  هب  یتنس  ياهرواب  نید و  ندوبن  وگخساپ  ياقلا   - 5 یعامتجا . یسایس و  تالکشم  لح  رد  نآ  يدمآراکان  یعامتجا و  هصرع 
هب  - 6 رـضاح . نامز  يارب  هن  تسا ، هتـشذگ  هب  طوبرم  نآ  تایآ  ماکحا و  اـهرواب و  نید و  هک  نیا  رـصاعم و  ناـسنا  ياـهزاین  لـیاسم و 

دـح و یب  ياه  يدازآ  نداد  هولج  هّجوم  اه و  ناسنا  يزیرغ  ياـهزاین  رب  دـیکأت  زین  تنرتنیا و ... هراوهاـم و  دـننام  ییاـهرازبا  يریگراـک 
یخرب ییامن  گرزب   - 7 دنک . هدافتسا  نآ  زا  تساوخ  یلکش  ره  هب  دناوتب  دیاب  ناسنا  تسا و  رشب  قح  روما  نیا  هک  نیا  یـسنج و  رـصح 
رهاظت زا  ینید . ياهرواب  تاداقتعا و  اب  اهنآ  نداد  دنویپ  طبر و  دراد و  دوجو  هعماج  رد  هک  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، تالکـشم  زا 

يرهاظ و تهج  زا  ناناوج  زا  یخرب  مینیب  یم  رگا  دـش ،  هراشا  نآ  هب  هک  ینید  ياه  شزرا  تاـفآ  ةدرتسگ  مجح  هب  هجوت  اـب  تیعقاو  اـت 
هچ رگا  دنا ، هدش  یهت  هلاحتـسا و  زین  يرظن  يداقتعا و  دـعب  زا  هک  تسین  نیا  شموهفم  دـنوش ، یم  هدیـشک  وس  نآ  وس و  نیا  هب  يراتفر 

يرهاظ و تیعـضو  هلادمحب  اما  دشاب ، نینچ  دـنا  هتـشاد  یفیعـض  یگنهرف  تیوه  ینید و  ۀـیام  لّوا  زا  هک  نانآ  زا  یخرب  رد  تسا  نکمم 
ًافاضم دنک . یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  اهرامآ  اه و  یهاوخ  رظن  تسا . یتقوم  يرذـگ و  يرما  ناناوج ، زا  هتـسد  نیا  رثکا  بولطمان  يراتفر 

رد روضح  اه ، هداز  ماما  ناماما و  مرح  ناـضمر ، هاـم  ردـق  ياـه  بش  اروشاـع ، اـعوسات و  یبهذـم  ياـمهدرگ  رد  ناـناوج  ناـمه  روضح 
رد يدایز  ناناوج  هوالع ،  هب  تسا . اعدـم  نیا  لیلد  هدوب ، راثیا  يراکادـف و  هب  زاین  هک  ییاه  هنحـص  رد  روضح  نینچ  مه  اه و  فاـکتعا 

شیارگ اه و  شرگن  لیلحت  هب  دنشاب . یم  دنبیاپ  ینید  رهاوظ  مالسا و  هب  ًالمع  هک  هک  دنتـسه  نآ  ریغ  یهاگـشناد و  یملع و  ياه  طیحم 
( يرادـنید  ) ینید ياه  شیارگ  دـینک . هجوت  هدـش  ذـخا  ناوج  ینید  ياه  شیارگ  ناونع  تحت  یقیقحت  جـیاتن  زا  هک  ناناوج  ینید  ياـه 
قفاوم و ًالماک  . ) دننک یم  راختفا  دوخ  ندوب  ناملـسم  هب  نایوجـشناد  دـصرد   82 لاس 1380 1 ) روشک  هاگـشناد  رد 20  وجـشناد   1522
ردپ و نایوجـشناد  دصرد   11  ( 3 دنا . هدرک  یفرعم  یبهذم  ریغ  فیعـض و  یبهذـم ، رظن  زا  ار  دوخ  نایوجـشناد  دـصرد   16  ( 2 قفاوم )

مهم رایسب  یگدنز  رد  ار  دنوادخ  شقن  نایوجشناد  دصرد   80  ( 4 دنا . هدرک  یفرعم  یبهذم  ریغ  فیعض و  یبهذم ، رظن  زا  ار  دوخ  ردام 
يداع ناملـسم  ار  دوخ  نایوجـشناد  دصرد   43  ( 5 دـنا . هدرک  یبایزرا  مهم  یگدـنز  رد  ار  دـنوادخ  شقن  زین  دـصرد  دنا و 13  هتـسناد 

نیرتمک يا  همانسانش  .) دنا هدرک  یفرعم  يا  همانسانش  ناملسم  ار  دوخ  دصرد  یبالقنا و 5/2  دصرد   16 شیدناون ، دصرد   28 دنا . هتسناد 
داقتعا نایوجشناد  دصرد   95  ( 7 دنقفاوم . قفاوم و  ًالماک  دـنوادخ  هب  داقتعا  دروم  رد  نایوجـشناد  دـصرد   97  ( 6 یناملـسم ) هناشن ي 
تشهب ازج ، زور  دنراد  داقتعا  نایوجشناد  دصرد   91  ( 8 قفاوم ) قفاوم و  ًالماک  . ) تسا رشب  تداعـس  يامنهار  ادخ و  مالک  نآرق  دنراد 

و جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  دنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دصرد   88  ( 9 قفاوم ) قفاوم و  ًـالماک  . ) تسا ریذـپان  راـکنا  تقیقح  خزود ، و 
یگدنز رظان  رـضاح و  دنوادخ  دـنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دـصرد   87  ( 10 قفاوم ) قفاوم و  ًـالماک  . ) تسا یهلا  ریذـپان  راـکنا  يا  هدـع 

دصرد  71  ( 12 دـنا . هتـساوخ  کمک  اهاطخ  زا  یـضعب  ناربج  يارب  دـنوادخ  زا  تاقوا  یهاگ  نایوجـشناد  دـصرد   80  ( 11 تساهنآ .
 ( 13 دنناوخ .  یم  زامن  تردن  هب  ای  دنناوخ و  یمن  زامن  ای  هیقب  اهزور و  رتشیب  دصرد   10 دنناوخ . یم  زامن  زور  ره  دنا  هتفگ  نایوجشناد 

زامن رد  ای  دنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   57  ( 14 دـنریگ . یم  هزور  ار  ناضمر  هام  ياـهزور  همه ي  دـنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   73
یمن تکرـش  تعامج  زامن  رد  ای  دنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   85  ( 15 دننک . یم  تکرـش  تردن  هب  ای  دـننک و  یمن  تکرـش  تعامج 
هعمج زامن  رد  ًالـصا  نازومآ  شناد  دصرد  هک 90  داد  ناشن  قیقحت  کـی  لاـس 1375  رد   ( 16 دننک . یم  تکرـش  تردن  هب  ای  دـننک و 
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نیمه دنا . هدرک  تکرـش  تعامج  زامن  رد  مدرم  دصرد  هک 26  تسا  هداد  ناشن  قیقحت  کـی  لاس 1353  رد   ( 17 دننک ). یمن  تکرش 
هب رما  هک  دنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دصرد   60  ( 18 دنا . هدرک  تکرـش  تعامج  زامن  رد  مدرم  زا  دـصرد  طقف 6  لاس 1379  رد  قیقحت 

هرامش ي ( 1383  ) شهوژپ گنهرف ، همان ي  هتفه  رد  قیقحت : عبنم  تسا . هدرک  ادیپ  لیلقت  یعامتجا  یگدـنز  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ص هرامـش 158 ، ناناوجون ،  ناناوج و  ینید  ياه  شیارگ  اه و  شرگن  رب  یلیلحت  ( ، 1383  ) شهوژپ گنهرف  هداز ، جارس  نیسح  . 158

.10  - 11

؟ درکدیاب راک  هچ  نآاب  هلباقم  يارب  تسیچ و  ناریا  یمالسا  هعماج  رد  یباجح  یب  لیلد 

شسرپ

؟ درکدیاب راک  هچ  نآاب  هلباقم  يارب  تسیچ و  ناریا  یمالسا  هعماج  رد  یباجح  یب  لیلد 

خساپ

تـسا ییاه  هفلوم  هعومجم  ینورد ،  لماوع  زا  روظنم  ینورد :  لماوع  فلا )  دوش :  یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  هعماج  رد  یباجحدب  لماوع 
نآرب مکاح  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ،  متسیس  هعماج و  کی  دارفا  درکلمع  زا  یـشانو  هتـشاد  تلاخد  هدیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  هک 

یم رایتخا  تردـق  ياراد  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  یتخانـش  ناور  یتخانـش و  ناسنا  رظن  زا   . 1 زا :  تسا  تراـبع  اـهنآ  نیرت  مهم  تسا . 
یناسفن ياهاوهو  لایما  زا  يوریپ  ییاناوت  مه  دراد و  ار  یناسنا  لامک  بتارم  ندرک  یط  تسرد و  هار  باختنا  ییاـناوت  مه  ینعی ،  دـشاب ،

رب هیآ 3 . )  ناسنا ،  اروفک ( ، ) )  اما  ارکاش "و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا  دـیامرف ( ( :  یم  نآرق   . ار طوقـس  طاطحنا و  جرادـم  ندرک  یط  و 
هدش و نییبت  هعماج  هرادا  يارب  یمالـسا  فراعم  اه و  شزرا  ماکحا ،  زا  يرایـسب  هک  ام -  یمالـسا  هعماجدـننام  يا  هعماج  رد  ساسا  نیا 

نیا هب  دوش ، یم  هتفرگ  هدـیدان  دارفا  یخرب  يوس  زا  باجح )  دـننام  یهلا (  ماکحا  زا  یـضعب  تسین -  يا  هناهب  رذـع و  هنوگ  چـیه  ياج 
یناسفن ياهاوه  زا  يوریپ  هعماجرد ،  یباجحدـب  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  رگید  ترابع  هب   . ددرگ یم  زاب  یتخانـش  ناوررـصنع  لـصا و 

ییامندوخ ییارگ ،  لمجت  لـیبق  زا  يرهاـظم  رد  دـشاب و  یم   ... تسا و تیـصخش  لزلزت  اوقت ، ناـمیا و  فعـض  زا  یـشان  دوخ  هک  تسا 
تیوقت نآ و  یتخانـش  ناور  لماوع  اب  هلباقم   ، لضعم نیا  زا  هعماج  حالـصا  ياه  هار  زا  یکی   . دنک یم  ادیپ  دومن   ... ناگناگیب و لباقمرد 

یم هعماجحطس  رد  یمالسا  تاررقم  نیزاوم و  یهلا و  ماکحا  يارجا  رد  نانآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ،  تیوقت  هعماج و  دارفا  ياوقت  نامیا و 
، دهد یمن  رییغت  ار  یموق  چیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفنابام ؛ ... اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  دـیامرف ( ( :  یم  میرک  نآرق   . دـشاب

میژر تامادقا  هب  هک  هلاسم  نیا  یخیرات  ياه  هشیر   . 2 هیآ 11 . )  دعر ، دـنهد ( ، ) )  رییغت  تسا  ناشدوخ  ردار  هچنآ  نانآ  هک  نآ  رگم 
نیا راچد  ار  ام  هعماج  زا  یـشخب  تسناوت  هک  ددرگ ، یم  رب  باـجح  فشک  يراـب و  دـنب و  یب  یگنهرب ،  گـنهرف  شرتسگ  يارب  يولهپ 
عوقو اب  دـنچ  ره  لضعم ،  نیا  شرتسگ  دـنور   . دروآرد شزرا  راـجنه و  کـی  تروص  هب  اـه  هداوناـخ  رد  ار  یباـجح  یبو  دـنک  فارحنا 

ار دوخ  ياه  هشیر  اه و  هگر  يددعتم ،  لیالد  هب  یلو  دش ؛ لرتنک  يدایزدح  ات  سدقم ،  عافد  نارود  زا  یشان  ياضف  یمالـسا و  بالقنا 
لاجم هرابود  سدقم ،  عافد  بالقنازا و  لصاح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هلصاف  هعماج و  یشزرا  طیحم  رییغت  زا  دعب  دومنظفح و  نانچمه 
قیمعت یمالـسا و  ماـکحا  اـه و  شزرا  تیبثت  رد  روشک  یگنهرف  نـالووسم  زا  یخرب  یهجوت  یب  یهاـتوک و   . 3  . درک ادـیپ  زورب  روهظ و 

 ، یمالسا بالقنا  تیبثت  زا  یشان  تالکشم  دوجو  تلع  هب  هک  تسا  ینتفگ  تسا .  یباجحدب  شرتسگ  رگید  لیاسو  زا  نآ ،  هب  ندیشخب 
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نالووسم و يژرنا  تقو و  نیرتشیب  هک  دـش  ثعاب   ... یـسایس و يداصتقا ،  نوگانوگ  ياه  هرـصاحم  یجراخ  ياهراشف  یلیمحت ،  گـنج 
تهج رد  ییاه  همانرب  اهراک و  هار  يارجا  هعماـج و  یگنهرف  لـیاسم  هب  ینادـنچ  هجوت  دوش و  فرـص  روما  نیا  هب  یتلود  ياـه  هاگتـسد 

ياه تسایس  لیبق  زا  لاس 1368 (  زا  دعب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  زا  یـضعب   . 4  . ددرگن لوذبم  یمالـسا  ماکحاو  اه  شزرا  قیمعت  تیبثت و 
شزرا رییغت  بجوم  هتـساوخان  تفرگ ،  ماجنا   ... تعنـص و يداصتقادـشر ،  هعـسوت و  دـنور  رد  عیرـست  روظنم  هب  هک  يزرا و )...  یلوپ و 
هاگتـسد زا  یخرب  بولطمانو  یفنم  درکلمع   . 5  . دـیدرگ  ... یتسرپ و لمجت  ییارگ ،  كردـم  يدام ،  ياهراجنه  يوس  هب  هعماـج ،  ياـه 

هب يداقتعا  چیه  هک  يرـصانع  دارفا و  هب  نداد  نادـیم  و  ریخا )  ياه  لاس  رد  هتـسباو  تاعوبطم  داشرا و  ترازو  هلمج  زا  یگنهرف (  ياه 
جیورت رشن و  تابجوم  هعماج ،  تراظن  نودبو  زاب  ياضف  داشرا و  ترازو  يونعم  يدام و  تالیهست  زا  دافتـسا  اب  دنرادن و  یمالـسا  ماظن 

هدولآ مومـسم و  تدـش  هب  ار  روشک  یگنهرف  عاضوا  مهارف و  ار  برغ  عماوج  رب  مکاح  ياهـشزراو  يولهپ  نارود  طحنم  دـساف  گـنهرف 
داشرا ترازو  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاضران  هداد ،  یگنهرف  نیلویـسم  هب  دـیدش  ياهرادـشه  يربهر  مظعم  ماقم  هک  يا  هنوگ  هب  دـندومن 

زا دعب  بالقنا و  هیلوا  ياهلاس  رد  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  زا  یخرب   . 6  . دیدرگ داشرا  ریزو  يافعتسا  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  دندومن  مالعا 
راجزنا رفنت و  ندمآ  دوجوب  ثعاب   ... یکیزیف و زیمآ و  تنوشخ  ياهـشور  هدافتـسا  لیبق  زا  دش  یباجح  دب  یباجح و  یب  اب  هزرابم  رد  نآ 

ریگارف و تروـص  هـب  یلم  تراـظنای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  مـهم  هـضیرف  ندــشن  ارجا   . 7  . دـیدرگ یهلا  مکح  نیا  هـب  ینیبدـب  و 
 . تسا هدش  هدرمش   ... ینما و ان  داسف ، زا  هعماج  تمالس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاوررد  هک  هعماج ،  داحا  فرط  زا  دنم  ماظن  هدرتسگ و 

یب يارب  اـم ، یلم  یمالـسا و  ياـه  شزرا  هب  برغ  هبناـج  همه  هدرتسگ و  یگنهرف  مجاـهت  ینوریب  لـماع  نیرتمهم  ینوریب :  لـماوع  ب ) 
نیرت هتفرشیپ  زا  هدافتـسااب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  تسکـش  تیاهن  رد  مدرم و  رد  یتدیقع  ياهرواب  فیعـضت   ، ناوج لسن  ندومن  تیوه 
مکاح تهج  رد   ... يداصتقا و یگنهرف و  ياه  هصرع  رد  لخاد  هتسباو  رصانع   ، يرازفا تخـس  يرازفا و  مرن  زا  معا  يژولونکت -  لیاسو 

زا ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  مغریلع  هنافساتم  هک  هدیدرگ  ببـس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ .  ندمت  رهاظم  اه و  شزرا  گنهرف و  ندومن 
تشز هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  دروخرب و  ياه  هار  دروم  رد  اما   . دشاب هتشاد  دوجو  ام  یمالـسا  هعماجرد  یباجح  دب  لضعم  یمالـسا ،  بالقنا 

هدش باسح  دیاب  دروخرب  نیا  هتبلا  نیفلختم  اب  تردق  عضومزا  دروخرب  یکیزیف و  ياهراکهار   . 1 دشاب :  یم  ینیب  شیپ  لباق  راکهار  ود 
رایـسب یتلود ،  ياههاگتـسد  قیرط  زا  یکیزیف و  تروص  هب  هدـیدپ  نیا  اب  دروخرب  املـسم " یگنهرف .  يداینب  راـک  .2  . دشاب دـنمراجنه  و 

لالدتسا و میوش ،  دراو  روز  قیرط  زا  میهاوخب  افرص " یمالسا  شـشوپ  سابل و  هلیـسم  رد  ام  رگا  اریز  تسا .  نکممان  يدح  ات  راوشد و 
فلتخم داعبا  رد  یهلا  هضیرف  نیا  يارجا  تاکرب  دیاوف و  تبثم و  راثآ  یمالسا ،  شـشوپ  موزل  تیناقح و  میناوتن  میـشاب و  هتـشادن  قطنم 

یگنهرف و ياههاگتسد  زا  هدافتسا  اب  يا  هشیر  قیمع و  رمتسم  یگنهرف  راک  اب  ار   ... باجح و هفسلف  دارفا و  یعامتجا  یـصخش و  یگدنز 
جاور و رظتنم  دـیاب  هنافـساتم  مینک ،  تباـث  ناـهرب ،  لـیلد و  هیارا  تروص ،  نیرتهب  نیرتاـبیز و  هب   ... تاـعوبطم و یعمج و  ياـه  هناـسر 
رد ار  ام  دناوت  یم  هک  يرگید  مهم  لماع  میشاب .  نامیمالـسا  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص  هب  یبرغ  ياهـشزرا  جاور  یباجحدب و  شرتسگ 

رگا تسا  یهیدـب  تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماجنا  هب  هعماج  يدـج  مامتها  دـیامن  يرای  یعامتجا  لضعم  نیا  اب  هلباقم 
هدیدرگ نیعم  سدقم  عرش  رد  هک  یبتارمو  طیارـش  اب  قبطنم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دوش و  لمع  دراو  يدج  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  هعماج 

دادح -1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب   . دـنیامن مادـقا  یعامتجا  لضعم  نیا  لح  رد  دـنناوت  یمرتهب  زین  یگنهرف  ياههاگتـسد  دزاس  یلمع  ، 
 ، يرهطم دیهش   . اهـشزرا 4 بالقنا و  ملعوذ ،  یلع   . 3 داضت هعـسوت و  روپ ، عیفر  زرمارف   . یگنهرف 2 یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداـع ، 

 . ; باجح هلاسم 

؟  تسیچ هعماج  رد  یباجحدب  لماوع 

شسرپ
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شسرپ

؟  تسیچ هعماج  رد  یباجحدب  لماوع 

خساپ

تسا ییاه  هفلوم  هعومجم  ینورد ،  لماوع  زا  روظنم  ینورد :  لماوع  فلا )  دوش :  یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  هعماج  رد  یباجح  دب  لماوع 
نآ رب  مکاح  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ،  متسیسو  هعماج  کی  دارفا  درکلمع  زا  یشان  هتـشاد و  تلاخد  هدیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  هک 
یم رایتخا  تردـق  ياراد  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  یتخانـش  ناور  یتخانـش و  ناسنا  رظن  زا   . 1 زا :  تسا  تراـبع  اـهنآ  نیرت  مهم  تسا . 

یناسفن ياهاوه  لایما و  زا  يوریپ  ییاناوت  مه  دراد و  ار  یناسنا  لامک  بتارم  ندرک  یط  تسرد و  هار  باختنا  ییاناوت  مه  ینعی ،  دـشاب ،
رب هیآ 3 . )  ناسنا ،  اروفک ( ، ) )  اما  ارکاش "و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا  دـیامرف ( ( :  یم  نآرق   . ار طوقـس  طاطحنا و  جرادـم  ندرک  یط  و 

هدش و نییبت  هعماج  هرادا  يارب  یمالـسا  فراعم  اه و  شزرا  ماکحا ،  زا  يرایـسب  هک  ام -  یمالـسا  هعماج  دننام  يا  هعماج  رد  ساسا  نیا 
نیا هب  دوش ، یم  هتفرگ  هدـیدان  دارفا  یخرب  يوس  زا  باجح )  دـننام  یهلا (  ماکحا  زا  یـضعب  تسین -  يا  هناهب  رذـع و  هنوگ  چـیه  ياج 

یناسفن ياهاوه  زا  يوریپ  هعماج ،  رد  یباجحدب  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  رگید  ترابع  هب   . ددرگ یم  زاب  یتخانـش  ناور  رـصنع  لصا و 
رد ییامندوخ  ییارگ ،  لمجت  لیبقزا  يرهاظم  رد  دـشاب و  یم   ... تسا و تیـصخش  لزلزت  اوقت ، نامیا و  فعـض  زا  یـشان  دوخ  هک  تسا 

تیوقتو نآ  یتخانـش  ناور  لماوع  اب  هلباقم  لضعم ،  نیا  زا  هعماج  حالـصا  ياه  هار  زا  یکی   . دـنک یم  ادـیپ  دومن   ... ناـگناگیب و لـباقم 
یم هعماج  حطس  رد  یمالسا  تاررقم  نیزاوم و  یهلا و  ماکحا  يارجارد  نانآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ،  تیوقت  هعماج و  دارفا  ياوقت  نامیا و 

، دهد یمن  رییغت  ار  یموق  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  ؛ ... مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  دـیامرف ( ( :  یم  میرک  نآرق  . دـشاب
میژر تامادقا  هب  هک  هلاسم  نیا  یخیرات  ياه  هشیر   . 2 هیآ 11 . )  دعر ، دـنهد ( ، ) )  رییغت  تسا  ناشدوخرد  ار  هچنآ  نانآ  هک  نآ  رگم 

یـشخب تسناوـت  هک  ددرگ ، یم  رب  باـجح  فـشک  يراـب و  دـنب و  یب  یگنهربدـعب ،  رد  هژیو  هب  یبرغ  گـنهرف  شرتـسگ  يارب  يوـلهپ 
نیا شرتسگ  دـنور   . دروآرد شزرا  راجنه و  کی  تروص  هب  اـه  هداوناـخ  رد  ار  یباـجح  یب  دـنک و  فارحنا  نیا  راـچد  ار  اـم  هعماـجزا 

 ، يددعتم لیالد  هب  یلو  دـش ؛ لرتنک  يدایز  دـح  ات  سدـقم ،  عافد  نارود  زا  یـشان  ياضف  یمالـسا و  بالقناعوقو  اب  دـنچ  ره  لضعم ، 
بالقنازا لصاح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هلصاف  هعماج و  یشزرا  طیحم  رییغت  زا  دعبو  دومن  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  ياه  هشیر  اه و  هگر 

اه شزرا  تیبثت  رد  روشک  یگنهرف  نالووسم  زا  یخرب  یهجوت  یبو  یهاـتوک   . 3  . درک ادیپ  زورب  روهظ و  لاجم  هرابود  سدـقم ،  عافد  و 
یشان تالکشم  دوجو  تلع  هب  هک  تسا  ینتفگ  تسا . یباجحدب  شرتسگ  رگید  لیاسو  زا  نآ ،  هب  ندیـشخب  قیمعت  یمالـسا و  ماکحا  و 

نیرتشیب هک  دـش  ثعاب   ... یـسایس و يداصتقا ،  نوگانوگ  ياه  هرـصاحم  یجراخ  ياهراشف  یلیمحت ،  گنج   ، یمالـسا بالقنا  تیبثت  زا 
اهراک و هار  يارجا  هعماج و  یگنهرف  لیاسم  هب  ینادنچ  هجوت  دوش و  فرص  روما  نیا  هب  یتلود  ياه  هاگتـسد  نالووسم و  يژرنا  تقو و 
 ) لاس 1368 زا  دعب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  زا  یضعب   . 4  . ددرگن لوذبم  یمالسا  ماکحا  اه و  شزرا  قیمعت  تیبثت و  تهج  رد  ییاه  همانرب 

هتـساوخان تفرگ ،  ماجنا   ... تعنـص و يداصتقادشر ،  هعـسوت و  دنور  رد  عیرـست  روظنم  هب  هک  يزرا و )...  یلوپ و  ياه  تسایـس  لیبق  زا 
بولطمان یفنم و  درکلمع  .5  . دیدرگ  ... یتسرپ و لمجت  ییارگ ،  كردـم  يدام ،  ياهراجنه  يوس  هب  هعماج ،  ياه  شزرا  رییغت  بجوم 

هک يرـصانعو  دارفا  هب  نداد  نادیم  و  ریخا )  ياه  لاس  رد  هتـسباو  تاعوبطم  داشرا و  ترازو  هلمج  زا  یگنهرف (  ياه  هاگتـسد  زا  یخرب 
 ، هعماج تراظن  نودـب  زاب و  ياضف  داشرا و  ترازو  يونعم  يدام و  تالیهـست  زا  دافتـسا  اـب  دـنرادن و  یمالـسا  ماـظن  هب  يداـقتعا  چـیه 
هب ار  روشک  یگنهرف  عاضوا  مهارف و  ار  برغ  عماوج  رب  مکاح  ياهـشزرا  يولهپ و  نارود  طحنم  دـساف  گنهرف  جـیورت  رـشن و  تابجوم 
زا ار  دوخ  یتیاضران   ، هداد یگنهرف  نیلویـسم  هب  دیدش  ياهرادـشه  يربهر  مظعم  ماقم  هک  يا  هنوگ  هب  دـندومن  هدولآ  مومـسم و  تدـش 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1232 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد هـک  ییاــهطیرفت  طارفا و  زا  یخرب   . 6  . دـیدرگ داـشرا  ریزو  يافعتـسا  هبرجنم  تیاـهن  رد  هک  دـندومن  مـالعا  داـشرا  ترازو  درکلمع 
یکیزیف و زیمآ و  تنوشخ  ياهـشور  هدافتـسا  لیبق  زا  دـش  یباجح  دـب  یباـجح و  یب  اـب  هزراـبم  رد  نآ  زا  دـعب  بـالقنا و  هیلوا  ياـهلاس 
ای رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مـهم  هـضیرف  ندـشن  ارجا   . 7  . دـیدرگ یهلا  مکح  نیا  هب  ینیبدـب  راجزناو و  رفنت  ندـمآ  دوجوب  ثعاب  ...

، داسفزا هعماج  تمالس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاور  رد  هک  هعماج ،  داحا  فرطزا  دنم  ماظن  هدرتسگ و  ریگارف و  تروص  هب  یلم  تراظن 
ياه شزرا  هب  برغ  هبناج  همه  هدرتسگ و  یگنهرف  مجاهت  ینوریب  لماع  نیرتمهم  ینوریب :  لماوع  ب )  تسا .  هدش  هدرمـش   ... ینما و ان 
ناریا رد  یمالسا  ماظن  تسکش  تیاهن  رد  مدرمرد و  یتدیقع  ياهرواب  فیعـضت  ناوج ،  لسن  ندومن  تیوه  یب  يارب  ام ، یلمو  یمالـسا 

یگنهرف و ياه  هصرع  رد  لخاد  هتـسباو  رـصانع  يرازفا ،  تخـس  يرازفا و  مرن  زا  معا  يژولونکت -  لیاسو  نیرت  هتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  اـب 
هنافـساتم هک  هدـیدرگ  ببـس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ .  ندـمت  رهاظم  اـه و  شزراو  گـنهرف  ندومن  مکاـح  تهج  رد   ... يداـصتقا و

ياه هار  دروم  رد  اما   . دشاب هتـشاد  دوجو  ام  یمالـسا  هعماج  رد  یباجحدب  لضعم  یمالـسا ،  بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  مغریلع 
اب تردـق  عـضوم  زا  دروـخرب  یکیزیف و  ياـهراکهار  .1 دـشاب :  یم  ینیب  شیپ  لـباق  راـکهار  ود  تشز  هدـیدپ  نـیا  اـب  هلباـقم  ودروـخرب 

یکیزیف تروص  هب  هدیدپ  نیا  ابدروخرب  املسم " یگنهرف .  يداینب  راک   . 2  . دشاب دنمراجنه  هدش و  باسح  دیابدروخرب  نیا  هتبلا  نیفلختم 
زا میهاوخب  " افرص یمالسا  ششوپ  سابل و  هلیسم  رد  ام  رگا  اریز  تسا .  نکممان  يدح  ات  وراوشد  رایسب  یتلود ،  ياههاگتسد  قیرط  زا  و 

يارجا تاکرب  دیاوف و  تبثم و  راثآ  یمالسا ،  ششوپ  موزل  تیناقح و  میناوتن  میشاب و  هتـشادن  قطنم  لالدتـسا و  میوش ،  دراو  روز  قیرط 
اب يا  هشیر  قیمع و  رمتسم  یگنهرف  راک  اب  ار   ... باجح و هفـسلف  دارفا و  یعامتجا  یـصخش و  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  یهلا  هضیرف  نیا 
 ، مینک تباث  ناهرب ،  لیلد و  هیارا  تروص ،  نیرتهبو  نیرتابیز  هب   ... تاعوبطم و یعمج و  ياه  هناسر  یگنهرف و  ياههاگتسدزا  هدافتـسا 

مهم لماع  میـشاب .  نامیمالـسا  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص  هب  یبرغ  ياهـشزرا  جاور  یباجحدـب و  شرتسگو  جاور  رظتنم  دـیاب  هنافـساتم 
زا یهنو  فورعم  هب  رما  هضیرف  ماجنا  هب  هعماج  يدـج  مامتها  دـیامن  يرای  یعامتجا  لضعم  نیا  اب  هلباقم  رد  ار  اـم  دـناوت  یم  هک  يرگید 
هک یبتارم  طیارش و  اب  قبطنم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دوش و  لمع  دراو  يدج  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  هعماج  رگا  تسا  یهیدب  تسا .  رکنم 

يارب  . دنیامن مادـقا  یعامتجا  لضعم  نیا  لحرد  دـنناوت  یم  رتهب  زین  یگنهرف  ياههاگتـسد  دزاس  یلمع  هدـیدرگ ،  نیعم  سدقمعرـش  رد 
بالقنا ملعوذ ،  یلع   . 3 داضت هعسوت و  روپ ، عیفر  زرمارف   . یگنهرف 2 یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداعدادح ،  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ 

 . ; باجح هلاسم  يرهطم ،  دیهش   . اهشزرا 4 و 

؟ درک توعد  مالسا  نید  هب  ار  نانآ  ناوت  یم  روطچ  و  تسیچ ؟ ناناوج  ندش  هارمگ  یلصا  تّلع 

شسرپ

؟ درک توعد  مالسا  نید  هب  ار  نانآ  ناوت  یم  روطچ  و  تسیچ ؟ ناناوج  ندش  هارمگ  یلصا  ّتلع 

خساپ

یمالسا دیاقع  هب  ناناوج  ییانشآان  . 1 تسناد : لماع  دـنچ  ار  اهنآ  نیرتمهم  ناوت  یم  هک  دراد  یفلتخم  ياه  هزیگنا  ناناوج  ندـش  هارمگ 
رکف و هک  عامتجا  رد  داـسف  فارحنا و  لـماوع  شرتسگ  عویـش و  . 2 تسا . یلماوع  لولعم  دوخ  نیا  هک  مالـسا  نیرفآ  یگدـنز  میلاـعت  و 

یگدنز لیصا  لیاسم  هب  شیارگ  تصرف  تسا و  هداد  قوس  هانگ  يوس  هب  رابودنب و  یب  ار  نانآ  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  ناناوج  هشیدنا 
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لیاسم رد  رایسب  تاداریا  تالاکـشا و  شرتسگ  . 3 تسا . هدومن  بلـس  نانآ  زا  ار  نیتسار  نییآ  حیحـص و  تادقتعم  هرابرد  ندیـشیدنا  و 
دش وربور  ییاهداریا  اب  تشادن و  ییانشآ  مالسا  قطنم  اب  یناوج  یتفو  هک  ظاحل  نیدب  مالسا  نانمـشد  رامعتـسا و  هیحان  زا  ینید  فلتخم 
نید هب  هدش و  اهنآ  میلـست  دروآ  تسد  هب  ار  روکذم  تاداریا  خساپ  ات  دروآ  لمع  هب  ییوج  یپ  قیقحت و  هک  دوبن  هشیدنا  نیا  رد  ًاساسا  و 
مزال مینک  توعد  مالـسا  هب  ار  ناناوج  میهاوخب  رگا  هک  دوش  یم  نشور  لماوع  نیا  هب  هّجوت  اب  دوش . یم  نیبدـب  تسرد  نییآ  حـیحص و 

يرابودنب یب  فارحنا و  نیگمهس  ياهنایز  ندرک  دزشوگ  اب  مینک و  یفّرعم  نانآ  هب  ار  نیتسار  مالـسا  تسرد  حیحـص و  تاغیلبت  اب  تسا 
خـساپ دوش  یم  نانآ  يرکف  ناسون  لزلزت و  ثعاـب  هک  یتالاکـشا  مینک و  هدـنز  ناـنآ  رد  ار  حیحـص  تخانـش  ناـمیا ، هب  شیارگ  موزل  و 

یـسک رگا  تسا و  ناسنا  جایتحا  نیرتگرزب  نید  هب  زاین  مینادب  هک  تسنیا  تخادرپ  نآ  هب  هنادـنمدرد  دـیاب  هک  يرگید  ببـس  . 4 مییوگ .
ار یهارمگ  داسف و  ياه  هار  هدومن و  هدافتسا  عوضوم  نیا  زا  ناتفص  ناطیـش  ناطیـش و  5 ـ ـ  دشاب شیوخ  یئادتبا  يدرف و  ياهزاین  دـنبرد 
هک میهد  يرای  ار  وا  لّوا  مدق  رد  دیاب  دهد ، یم  رازآ  ار  وا  یـسنج  ساسحا  دراد و  جاودزا  هب  زاین  یناوج  یتقو  نیاربانب  دـنهد . یم  ناشن 
هک یـسک  دومرف : هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوسر  هک  ارچ  دـنک . تنایـص  دوخ  زا  دـبایب و  ار  شیوخ  گرزب  زاین  لکـشم  نیا  عفر  اـب 

سح نیا  مینک  لـح  هظعوم  اـب  میهاوخ  یم  ار  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  اـم  لکـشم  و  تسا . هتـسناد  نوصم  ار  دوـخ  نید  مین  دـنک  جاودزا 
مادقا رگا  هکنآ  لاح  و  مینک . یم  لمع  فیعض  لئاسم  نیا  رد  ًابلاغ  نارادنید  ام  یلو  دراد  هتـشاد و  یناشخرد  جیاتن  يرایمه  يراکمه و 

6ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تشاذگ ( . میهاوخن  نارگید  شود  هب  ار  ریصقت  همه  داد و  دهاوخ  يرای  مه  ادخ  مینک 

؟ تسیچ مسینومک  هب  ناناوج  زا  یضعب  شیارگ  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ مسینومک  هب  ناناوج  زا  یضعب  شیارگ  تلع 

خساپ

شخب و تایح  تامیلعت  مالـسا و  ناـشخرد  بتکم  هراـبرد  عـالطا  مدـع  یهاـگآان و  یتسینومک  بتکم  هب  ناـناوج  یخرب  شیارگ  تلع 
یـسک تسا و  هدش  هداهن  ناینب  تعیبط  ءاروام  یکیزیفاتم و  قیاقح  ادخ و  راکنا  ساسارب  مسینومک  بتکم  دشاب . یم  نآ  نیرفآ  یگدـنز 

ار یهلا  نیناوق  هتـسناد و  میکح  ار  اناوت  اناد و  يادخ  دراد و  هدیقع  داعم  أدبم و  هب  هدش و  راوتـسا  مکحم  ياهیلد  ساسارب  شتاداقتعا  هک 
بتکم نیا  دوش  هتفگ  رگا  و  دنک . یمن  ادیپ  شیارگ  مسینومک  ساسا  یب  بلاط  هب  هاگچیه  دناد  یم  یهلا  هدرتسگ  دودـحم و  ریغ  ملع  زا 

ارجا لباق  تسا و  هدـشن  ارجا  ناهج  رد  نونکات  مسینومک  ًالّوا  اریز  تسین  حیحـص  دوش  یم  ارجا  نیچ  رد  مالـسا  زا  رت  یلاع  رتهب و  یلیخ 
هک یلاح  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  هدـیدان  یلک  روطب  ناسنا  يونعم  یحور و  تالامک  مسینومک  رد  دـش  يروآ  دای  هکنانچ  ًاـیناث  تسین  مه 

مالسا رب  یهوکش  رپ  ياهنارود  ًاثلاث  تسا  یناسنا  دوجو  داعبا  رگید  زا  رتدنمشزرا  رت و  یلاع  رایـسب  نآ  هب  طوبرم  تالامک  یحور و  دعب 
رد ندش  هدایپ  يارب  مالسا  ینامسآ  میلاعت  تیحالص  رب  ینیع  دهاش  نیتسار و  یهاوگ  اما  هدوب  دودحم  هاتوک و  هک  لاح  نیع  رد  هتشذگ 

باتک مراکم و  ياقآ  هتـشون  اهامن  فوسلیف  باتک  هب  دـیناوت  یم  مسینومک  فعـض  طاقن  زا  یتمـسق  یهاـگآ  يارب  تسا . یناـسنا  عماوج 
. دییامرف هعجارم  باحس  يدهم  ياقآ  هتشون  مسیسکرام  ندوب  یملع  باتک  یـسراف و  نیدلا  لالج  هتـشون  مسیـسکرام  هرابرد  ییاهـسرد 
دـیاقع و زا  یخرب  رگم  درادـن . يدروم  نونکا  دـش و  هدرپـس  یخیراـت  ياـه  هزوم  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  لوق  هب  بتکم  نیا  نمـض  رد  ـ2 ـ
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زا یهاگآان  . 1 دوش . هصالخ  دروم  دـنچ  رد  دـیاش  شیارگ  زار  و  دوش . یم  هتفای  یبرغ  نونکا  بتاـکم  زا  یـضعب  رد  هک  ناـنآ  تاـیرظن 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  اه ( . تسیسکرام  باذج  تاغیلبت  روشک و  یخیرات  تیعقوم  . 2 مالسا .  یقرتم  بتکم  رد  ناسنا  ياهزاین  نیمأت 

ـ3ـ

يروشک هچ  زا  نآ و  شیادیپ  یگنوگچ  هداد و  حیـضوتًافطل  یپیه و ... هورگ  لثم  هدرک  ادـیپ  جاور  ناناوج  نایم  رد  هک  یبرغ  ياههورگ  دروم  رد 
؟ دیهد حیضوت  ار  اههورگ  نیا  فادها  اهراکهار و  هدش ، دراو 

شسرپ

هچ زا  نآ و  شیادیپ  یگنوگچ  هداد و  حیـضوتًافطل  یپیه و ... هورگ  لثم  هدرک  ادیپ  جاور  ناناوج  نایم  رد  هک  یبرغ  ياههورگ  دروم  رد 
؟ دیهد حیضوت  ار  اههورگ  نیا  فادها  اهراکهار و  هدش ، دراو  يروشک 

خساپ

یفلتخم قیرط  زا  اهنآ  ياهراعـش  مئالع و  راکفا ، دـناهدرک ، خوسر  ًاضعب ـ اـم ـ تکلمم  ناـناوج  نیب  رد  هزورما  یبرغ  فلتخم  ياـههورگ 
ظفل دروم  رد  : RAP پر دوشیم . هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  راصتخا  هب  هک  هدیسر  ناناوج  هب  تاعوبطم  اهملیف و  يد و  یس  هراوهام ، نوچ 

" یتسرپ داژن   " هب ضارتعا  رد  يدالیم  ههد 80  زاغآ  رد  ییاکیرمآ  ناتسوپ  هایـس  زا  ییاههورگ  تفگ : دیاب  حالطـصا  کی  ناونع  هب  پر 
هلحم ریقف  نینکاـس  زا  هک  ضرتـعم  ياـههورگ  دارفا و  نیا  دـندز . تسد  دوـجوم ، عـضو  هیلع  نایـصع  هـب  يدازآ " حلـص و   " راعـش اـب  و 

هب دـندومن . هارمه  یبوک  ياـپ  صقر و  یعون  اـب  ار  دوخ  تاـضارتعا  ییاـقیرفآ  یموق  ياهتبـسن  زا  يوریپ  رد  دـندوب  كرویوین  ملراـه " "

هعماج زا  ینادنمرنه  نکمتم ، ناتسوپ  هایس  یلام  تیامح  تیوقت و  اب  دیدرگ و  قیفلت  یقیسوم "  " زا یعون  عادبا  اب  اهصقر  هنوگنیا  جیردت 
یـسایس و ياهفدـه  نادـنمتردق ، تلاخد  اب  پر "  " يریگ لکـش  نیتسخن  ياهلاس  نامه  رد  دنتـسویپ . ضرتعم  ياههورگ  نیا  هب  اکیرمآ 

مـسینویهص نارادمتـسایس و  تسد  رد  يرازبا  هب  هجیتـن  رد  هدـیدرگ و  فیرحت  یعون  شوخ  تسد  تسوـپ ، هایـس  ياـههورگ  یعاـمتجا 
اب هک  دمآ  دوجو  هب  اهنیـسیزوم  طسوت  یقیـسوم  عون  نیا  زا  یفلتخم  نیوانع  تفرگیم ، لکـش  پر  هک  یتدـم  لوط  رد  دـندش . لیدـبت 
هب تبـسن  پر "  " نآ دومن . بذـج  بلج و  دوـخ  هب  ار  يداـیز  نارادـفرط  پر " یقیـسوم   " هورگ نیا  هب  فورعم  یناگدـنناوخ  نتـسویپ 

ءاقلا اهنآ  هب  هک  ییاهلدـم  ساـسا  رب  دنراپـسیم و  شوگ  نآ  یقیـسوم  هب  دـنمقالع  ناـناوج  دراد و  يرتشیب  نارادـفرط  رگید  ياـههورگ 
، دشیم هدیـشک  نیمز  يور  رب  نآ  داشگ  ياههچاپ  هک  ییاهراولـش  دننیزگیم . رب  ار  پر  يرهاظ  ياهـشیارآ  دنـشوپیم و  سابل  دوشیم 
نارـسپ و شوگ  زا  رتنییاپ  شیر  طخ  يزلف ، بلاق  اب  يدود  ياهکنیع  رـس ، رب  هدیبسچ  هدز و  نغور  ياهوم  دنلب ، ياهنیتسآ  اب  ییاهوتنام 
تسا و نیگنـس  زلف  يانعم  هب  لاتم  يوه  لاتم : يوه  تسا . اهنآ  يرهاظ  یگژیو  نارتخد ، گنر  دیفـس  ًـالومعم  کـچوک و  ياهيرـسور 
. تسا تازلف  دروخرب  يادص  هب  کیدزن  اهزاس ، زا  هشعترم  تاوصا  نآ  رد  هک  دوشیم  قالطا  ییاکیرمآ  دیدج  ًاتبـسن  یقیـسوم  زا  یعون 

یقیسوم تالآ  زا  هدافتسا  تسا . دنت  هداعلا  قوف  ًالومعم  اهگنهآ  برض  هدوب و  دیدش  رایسب  تاعطق  ساون )  ) دورف جوا و  یقیسوم  نیا  رد 
لاتم يوه  تسا . نآ  نداد  شوگ  هب  رداق  یسک  رتمک  هک  دروآیم  دیدپ  ییایقیسوم  دنت  ياضف  نانچ  يا  " هبوک  " ياهزاس یکینورتکلا و 

ار راجنهان  ياهادص  داجیا  تیلباق  هک  یقرب " راتیگ   " زا هک  دندورفا  دوخ  یقیسوم  هب  ار  یشارخلد  ياهدایرف  ًاریخا )  ) دوخ ياهترـسنک  رد 
اههورگ نیا  ناگدنناوخ  هک  ییاههنارت  ياوتحم  لیلحت  اهگنهآ ، نیا  ياهیقیسوم  یسررب  زا  دنیامنیم . هدافتـسا  اهزاس  ریاس  زا  شیب  دراد 

هداعلا قوف  هتشذگ " هب  تشگزاب   " لیم لاح "و   " هب تبسن  روک  ینایصع  اهنآ  رد  هک  دیآیم  رب  نینچ  اهنآ  ياهراعـش  زا  زین  دنناوخیم و 
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، قشع گنج ، حلـص ، نوچمه  یمیهافم  زا  اهنآ  هک  یفیرعت  دیکأت و  دسریم . ماشم  هب  تیودب "  " يوب نآ  زا  هاگ  هک  نانچنآ  تسا . يوق 
، ارت لوپـس  اناورین ، سیک ، هورگ  زا : دنترابع  لاتم  يوه  ۀعومجم  ریز  ياههورگ  زا  یخرب  تسا . هتکن  نیا  دـیؤم  دـنراد  يدازآ  تقیقح و 

 ... سیزور و سزناگ 

؟ ارچ دنکیمن ؟ يراک  سکچیه  ارچ  تسا و  شیازفا  هب  ور  هظحل  هب  هظحل  زور و  هب  زور  ییارگ  فرصم  گنهرف  ام  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟ ارچ دنکیمن ؟ يراک  سکچیه  ارچ  تسا و  شیازفا  هب  ور  هظحل  هب  هظحل  زور و  هب  زور  ییارگ  فرصم  گنهرف  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

داصتقا دـنریذپ . یم  زین  ار  نآ  راـثآ  دـنوش  یم  کـیدزن  برغ  گـنهرف  هب  یمالـسا ، ناریا  نینچمه  یمالـسا و  ياـهروشک  هک  ینازیم  هب 
رتشیب هچره  فرـصم  هب  ار  دوخ  نادنورهـش  هدـش و  انب  فرـصم  رازاب  نازرا و  راک  يورین  هیلوا ، عباـنم  رـصنع  هس  هب  برغ  یمـسلیتناکرم 

هتبلا دوش ، يزاس  گنهرف  دـیاب  دـنز ، یم  ار  داصتقا  رد  لوا  فرح  تعاـنق  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یمالـسا  گـنهرف  رد  اـما  دـنک . یم  هیـصوت 
دومن نوچ  ییارگفرصم  رهاظم  یلو  دنرادن  دومن  اما  دنتـسین . مه  مک  تسا و  اهنآ  یگدنز  ءزج  تعانق  یناریا  ياههداوناخ  زا  يرایـسب 

زاس لوپ  طلغ  ياهتسایس  زا  یخرب  تسا  هدش  ببس  يداصتقا  ياهانگنت  تالکشم و  هنافسأتم  دسر . یم  رظن  هب  ریگمشچ  دنراد  يرتشیب 
نآ برخم  تاریثأت  نیرتمک  زا  یفرـصم  گنهرف  ۀعاشا  یبرغ و  کبـس  هب  الاک  تاغیلبت  هک  دریگ  رارق  امیـس  ادص و  ياهتیلاعف  ۀحولرس 
رد ار  قالخا  نید و  هب  تبـسن  يدیقیب  ناگناگیب و  گنهرف  هک  نآ  طلغ  لکـش  اب  يدرگناهج  جـیورت  دـننام  يرگید  ياهتسایـس  تسا 
هار برغ  یگنهرف  نوخیبش  هب  هجوتیب  هک  يرگید  طلغ  ياهشور  دنز و  یم  نماد  ییارگ  فرـصم  گنهرف  هب  زین  دهد  یم  رـشن  هعماج 

سلجم تاـبوصم  يریگتهج  دوـش  حالـصا  دـیاب  هک  طـلغ  ياهتسایـس  نـیا  راـنک  رد  هـکنیا  اـما  دزاـس . یم  راوـمه  نانمـشد  يارب  ار 
نینچمه دومن و  دیدرت  نآ  هب  دیابن  هک  تسا  یتقیقح  تسا  ییارگ  فرصم  لاذتبا و  گنهرف  اب  هزرابم  تهج  رد  ماظن  یلک  ياهتسایسو 

جیورت رد  نانمـشد  یفنم  هزرابم  مجاهت و  مجه  نکیل  تفرگ و  هدـیدان  هار  نیارد  ار  سلجم  تلود و  قیدـص  نارازگتمدـخ  شالت  دـیابن 
. دیآیمن مشچ  هب  اهشالت  نیا  هک  تسا  عیسو  ردقنآ  دوخ  لذتبم  گنهرف 

داسف هب  رتمک  ناناوج  ات  تفرگ  ار  اه  یباجحدب  نیا  يولج  دوش  یمن  ایآ  تسیچ و  مینیب  یم  یمالـسا  هعماج  رد  هزورما  هک  ییاه  یباجحدب  لیلد 
؟ دوش بوسحم  تفرشیپ  ياراد  هنومن و  یمالسا  هعماج  کی  ناونع  هب  ام  هعماج  دنوش و  هدیشک 

شسرپ

رتمک ناناوج  ات  تفرگ  ار  اه  یباجحدب  نیا  يولج  دوش  یمن  ایآ  تسیچ و  مینیب  یم  یمالـسا  هعماج  رد  هزورما  هک  ییاه  یباجحدب  لیلد 
؟ دوش بوسحم  تفرشیپ  ياراد  هنومن و  یمالسا  هعماج  کی  ناونع  هب  ام  هعماج  دنوش و  هدیشک  داسف  هب 

خساپ
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زین يولهپ و  سوحنم  هلـسلس  تموکح  نرق  مین  دودـح  رد  هشیر  راتفر  هنوگ  نیا  تساـم . هعماـج  ینونک  تالـضعم  زا  یباجحدـب  هلأـسم 
اهنآ زا  هناروکروک  دیلقت  و  برغ ، ربارب  رد  یگتخابدوخ  هنافسأتم  میرذگب ، هک  هلأسم  یخیرات  هشیر  اههتـشذگ و  زا  دراد . برغ  تاغیلبت 

هک هچنآ  همه  دوـجو  اـب  هتبلا  دـیاهدرک . هئارا  ار  نآ  زا  ییاـههشوگ  امـش  هک  تـسا  هدروآ  دـیدپ  ار  یتیعـضو  ًاـعومجم  یتسرپتوهـش  و 
يدایز دودـح  ات  تسا و  رتهب  یمالـسا  رگید  ياهروشک  هب  تبـسن  تفع  ظفح  باـجح و  رظن  زا  اـم  هعماـج  یمومع  تیعـضو  دیاهتـشون 

هنوگ نآ  هب  لیامت  یعون  تالجم  اهملیف و  دـننام  یگنهرف  تالوصحم  هلیـسو  هب  برغ  نیگنـس  تاغیلبت  رثا  رد  یلو  دراد . دوجو  تاعارم 
نآ جیاتن  هک  یگنهرف  يداینب  راک  فلا ) درک : مادقا  نآ  حالصا  هب  قیرط  ود  زا  دیاب  هک  ددرگیم  هدهاشم  هعماج  زا  یحوطس  رد  اهراتفر 

هدـیاف دـیفم  يرگید  یهارمه  نودـب  هلوقم  ود  نیا  زا  کی  ره  یکیزیف . راتفر  لرتنک  ینوناـق و  راـک  ب ) ددرگ . رهاـظ  دـعب  ياـهههد  رد 
تروص نیلوئسم  تلود و  يوس  زا  یناوارف  تامادقا  قوف  ياههنیمز  رد  دش . دهاوخ  هنوراو  ریثأت  تسکش و  هب  رجنم  ًاتیاهن  دوب و  دهاوخن 

اب تـسا  دـیما  تـسا . هدرک  زورب  لـماک  روـط  هـب  نآ  راـثآ  برغ ، يوـس  زا  هدــننک  یثـنخ  تاـغیلبت  مـکارت  لـیلد  هـب  یلو  تـسا ، هـتفرگ 
تیعـضو دوبهب  ددرگ . لـصاح  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  ياـهتیقفوم  هدـنیآ  رد  ینوناـق  یگنهرف و  هدـش  باـسح  قیقد و  ياـهيزیرهمانرب 

اب یتسیاب  نارگید  داشرا  تهج  رد  يدرف ، فیلاکت  رب  هوالع  اتـسار  نیا  رد  دراد . یعامتجا  یگنهرف و  عیـسو  يزیر  همانرب  هب  زاین  باجح 
، ینورد لماوع  زا  روظنم  ینورد : لماوع  فلا ) دوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  هعماج  رد  یباجح  دـب  لماوع  درک . شالت  نالک  ياـههمانرب 
، یـسایس متـسیس  هعماج و  کی  دارفا  درکلمع  زا  یـشان  هتـشاد و  تلاخد  هدـیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  رد  هک  تسا  ییاـههّفلؤم  هعومجم 
هک تسا  يدوجوم  ناسنا  یتخانشناور  یتخانشناسنا و  رظن  زا  . 1 تسا : ترابع  اهنآ  نیرتمهم  تسا . نآ  رب  مکاح  یگنهرف  یعامتجا و 
زا يوریپ  ییاناوت  مه  دراد و  ار  یناسنا  لامک  بتارم  ندرک  یط  تسرد و  هار  باختنا  ییاناوت  مه  ینعی ، دـشابیم ، رایتخا  تردـق  ياراد 
رب فلا .) ، ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلَا  ُهاْنیَدَه  ِانإ  دیامرفیم : نآرق  ار و  طوقـس  طاطحنا و  جرادم  ندرک  یط  یناسفن و  ياهاوه  لایما و 

هدـش و نییبت  هعماج  هرادا  يارب  یمالـسا  فراعم  اهشزرا و  ماکحا ، زا  يرایـسب  هک  ام - یمالـسا  هعماج  دـننام  ياهعماـج  رد  ساـسا  نیا 
لصا نیا  هب  دوشیم ، هتفرگ  هدیدان  دارفا  یخرب  فرط  زا  باجح ) دننام   ) یهلا ماکحا  زا  یـضعب  تسین - ياهناهب  رذع و  هنوگ  چیه  ياج 

هک تسا  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  هعماج ، رد  یباجحدب  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  رگید  ترابع  هب  ددرگیم . زاب  یتخانشناور  رـصنع  و 
لباـقم رد  یخرب  ییارگلـمجت ، لـیبق  زا  يرهاـظم  رد  دـشابیم و  تـسا و  تیـصخش و ...  لزلزت  اوـقت ، ناـمیا و  فعـض  زا  یـشان  دوـخ 

نامیا و تیوقت  نآ و  یتخانـشناور  لماوع  اب  هلباقم  لضعم ، نیا  زا  هعماـج  حالـصا  ياـههار  زا  یکی  دـنکیم . ادـیپ  دومن  ناـگناگیب و ...
. دـشابیم هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  تاررقم  نیزاوم و  یهلا و  ماکحا  يارجا  رد  نانآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ، تیوقت  هعماـج و  دارفا  ياوقت 
هک نآ  رگم  دـهدیمن ، رییغت  ار  یموق  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  ْمِهِـسُْفنَِأب . ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللَا ال  َّنِإ  دـیامرفیم : میرک  نآرق 

گنهرف شرتسگ  يارب  يولهپ  میژر  تامادـقا  هب  هک  هلأسم  نیا  یخیرات  ياههشیر  ب -) ، ) دـنهد رییغت  تسا  ناـشدوخ  رد  ار  هچنآ  ناـنآ 
دنک فارحنا  نیا  راچد  ار  ام  هعماج  زا  یـشخب  تسناوت  هک  ددرگیم ، رب  باجح  فشک  يراب و  دنبیب و  یگنهرب ، دعب  رد  هژیو  هب  یبرغ 

بـالقنا عوقو  اـب  دـنچ  ره  لـضعم ، نیا  شرتسگ  هب  ور  دـنور  دروآرد . شزرا  راـجنه و  کـی  تروص  هب  اـههداوناخ  رد  ار  یباـجحیب  و 
نانچمه ار  دوخ  ياههشیر  اههگر و  يددعتم ، لیالد  هب  یلو  دش  لرتنک  يدایز  دـح  ات  سدـقم ، عافد  نارود  زا  یـشان  ياضف  یمالـسا و 

روهظ لاجم  هرابود  سدقم ، عافد  بالقنا و  زا  لصاح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هلصاف  هعماج و  یـشزرا  طیحم  رییغت  زا  دعب  دومن و  ظفح 
ندیشخب قیمعت  یمالـسا و  ماکحا  اهشزرا و  تیبثت  رد  روشک  یگنهرف  نالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب  یهاتوک و  ج -) درک . ادیپ  زورب  و 

گنج یمالـسا ، بـالقنا  تیبثت  زا  یـشان  تالکـشم  دوجو  تلع  هب  هک  تسا  ینتفگ  . تسا یباجحدـب  شرتـسگ  رگید  لـیاسو  زا  نآ ، هب 
نـالوؤسم و يژرنا  تـقو و  نیرتـشیب  هـک  دــش  ثعاـب  یــسایس و ... يداـصتقا ، نوگاـنوگ  ياههرــصاحم  یجراـخ ، ياـهراشف  یلیمحت ،
تیبثت و تهج  رد  ییاههمانرب  راکهار و  يارجا  هعماج و  یگنهرف  لئاسم  هب  ینادنچ  هجوت  دوش و  فرص  روما  نیا  هب  یتلود  ياههاگتـسد 
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یلوپ و ياهتسایـس  لیبق  زا   ) لاس 1368 زا  دعب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  زا  یـضعب  د -) ددرگن . لوذـبم  یمالـسا  ماکحا  اهشزرا و  قیمعت 
، هعماج ياهشزرا  رییغت  بجوم  هتساوخان  تفرگ ، ماجنا  تعنص و ... يداصتقا ، دشر  هعـسوت و  دنور  رد  عیرـست  روظنم  هب  هک  يزرا و )...
زا  ) یگنهرف ياههاگتـسد  زا  یخرب  بولطمان  یفنم و  درکلمع  دـیدرگ ه -) یتسرپلمجت و ... ییارگكردـم ، يدام ، ياهراجنه  يوس  هب 

دنرادن یمالسا  ماظن  هب  يداقتعا  چیه  هک  يرـصانع  دارفا و  هب  نداد  نادیم  و  ریخا ) ياهلاس  رد  هتـسباو  تاعوبطم  داشرا و  ترازو  هلمج 
طحنم دساف  گنهرف  جیورت  رشن و  تابجوم  هعماج ، تراظن  نودب  زاب و  ياضف  داشرا و  ترازو  يونعم  يدام و  تالیهـست  زا  دافتـسا  اب  و 

هک ياهنوگ  هب  دندومن  هدولآ  مومسم و  تدش  هب  ار  روشک  یگنهرف  عاضوا  مهارف و  ار  برغ  عماوج  رب  مکاح  ياهـشزرا  يولهپ و  نارود 
رد هک  دـندومن  مـالعا  داـشرا  ترازو  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاـضران  هداد ، یگنهرف  نیلوئـسم  هب  دـیدش  ياهرادـشه  يربهر  مظعم  ماـقم 
اب هزرابم  رد  نآ  زا  دـعب  بالقنا و  هیلوا  ياهلاس  رد  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  زا  یخرب  و -) دـیدرگ . داشرا  ریزو  يافعتـسا  هب  رجنم  تیاـهن 

نیا هب  ینیبدب  راجزنا و  رفنت و  ندمآ  دوجوب  ثعاب  یکیزیف و ... زیمآتنوشخ و  ياهـشور  هدافتـسا  لیبق  زا  دـش  یباجح  دـب  یباجح و  یب 
زا دنمماظن  هدرتسگ و  ریگارف و  تروص  هب  یلم  تراظن  ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  ندشن  ارجا  ز -) دیدرگ . یهلا  مکح 

: ینوریب لماوع  ب ) تسا . هدـش  هدرمـش  ینما و ... ان  داسف ، زا  هعماج  تمالـس  ظفح و  نماض  ددـعتم  تایاور  رد  هک  هعماج ، داـحا  فرط 
، ناوج لسن  ندومن  تیوه  یب  يارب  ام ، یّلم  یمالسا و  ياهشزرا  هب  برغ  هبناج  همه  هدرتسگ و  یگنهرف  مجاهت  ینوریب  لماع  نیرتمهم 
زا معا  يژولونکت - لیاسو  نیرتهتفرشیپ  زا  هدافتسا  اب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  تسکـش  تیاهن  رد  مدرم و  رد  یتدیقع  ياهرواب  فیعـضت 

اهشزرا و گنهرف و  ندومن  مکاح  تهج  رد  يداصتقا و ... یگنهرف و  ياههصرع  رد  لخاد  هتسباو  رـصانع  يرازفاتخـس ، يرازفامرن و 
دب لضعم  یمالـسا ، بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  مغریلع  هنافـسأتم  هک  هدـیدرگ  ببـس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ . ندـمت  رهاظم 

ینیبشیپ لباق  راکهار  ود  تشز  هدـیدپ  نیا  اب  هلباقم  دروخرب و  ياههار  دروم  رد  اما  دـشاب . هتـشاد  دوجو  ام  یمالـسا  هعماج  رد  یباجح 
. دـشاب دـنمراجنه  هدـش و  باسح  دـیاب  دروخرب  نیا  هتبلا  نیفلختم  اب  تردـق  عضوم  زا  دروخرب  یکیزیف و  ياـهراکهار  فلا -) دـشابیم 

يّدـح ات  راوشد و  رایـسب  یتلود ، ياههاگتـسد  قیرط  زا  یکیزیف و  تروص  هب  هدـیدپ  نیا  اب  دروخرب  ًاملـسم  یگنهرف . يداـینب  راـک  ب -)
میشاب و هتشادن  قطنم  لالدتسا و  میوش ، دراو  روز  قیرط  زا  میهاوخب  ًافرص  یمالسا  ششوپ  سابل و  هلئـسم  رد  ام  رگا  اریز  تسا . نکممان 
یـصخش و یگدـنز  فلتخم  داعبا  رد  یهلا  هضیرف  نیا  يارجا  تاـکرب  دـیاوف و  تبثم و  راـثآ  یمالـسا ، شـشوپ  موزل  تیناـقح و  میناوتن 
یعمج و ياههناسر  یگنهرف و  ياههاگتسد  زا  هدافتسا  اب  ياهشیر  قیمع و  رمتسم  یگنهرف  راک  اب  ار  باجح و ... هفسلف  دارفا و  یعامتجا 

جاور یباجحدـب و  شرتسگ  جاور و  رظتنم  دـیاب  هنافـسأتم  مینک ، تباث  ناهرب ، لیلد  هئارا  تروص ، نیرتهب  نیرتاـبیز و  هب  تاـعوبطم و ...
یعامتجا لضعم  نیا  اب  هلباقم  رد  ار  ام  دناوتیم  هک  يرگید  مهم  لماع  میشاب . نامیمالسا  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص  هب  یبرغ  ياهـشزرا 

تروص هب  هنیمز  نیا  رد  هعماج  رگا  تسا  یهیدب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماجنا  هب  هعماج  يدـج  مامتها  دـیامن  يرای 
ياههاگتـسد دزاس  یلمع  هدـیدرگ ، نیعم  سدـقم  عرـش  رد  هک  یبتارم  طیارـش و  اب  قبطنم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دوش و  لـمع  دراو  يدـج 

یگنهرب و گنهرف  لداع ، دادح  - 1 ك : رتشیب ر . یهاگآ  يارب  دـنیامن . مادـقا  یعامتجا  لضعم  نیا  لح  رد  دـنناوتیم  رتهب  زین  یگنهرف 
: ذخآم عبانم و  باجح . هلأسم  يرهطم ، دیهش  اهشزرا 4 . بالقنا و  ملعوذ ، یلع  داضت 3 . هعسوت و  روپعیفر ، زرمارف  یگنهرف 2 . یگنهرب 

هیآ 11 دعر ، هیآ 3 ب ) ناسنا ، فلا )

؟ درادن یگشیپ  هار  ایآ  نارتخد  نیب  رد  صوصخب  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  ردقنیا  ام  روشک  ناناوج  نیب  رد  برغ  گنهرف  ارچ 

شسرپ
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؟ درادن یگشیپ  هار  ایآ  نارتخد  نیب  رد  صوصخب  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  ردقنیا  ام  روشک  ناناوج  نیب  رد  برغ  گنهرف  ارچ 

خساپ

زا ار  ینـس  ۀلحرم  نیا  ياه  یگژیو  یناور ، ینامـسج و  دـشر  ثحابم  هب  هجوت  اب  امـش ! لاؤس  خـساپ  لاسرا  رد  ریخأت  زا  ناوارف  شزوپ  اب 
رس تشپ  ار  ینیع  تایلمع  و  یتکرح ، یسح ـ  ياه  هرود  یتخانش ، دشر  رظن  زا  ناوجون , داد . زییمت  ناوت  یم  یبوخ  هب  دعب  لبق و  لحارم 

بابسا رگا  دوب و  یسح  ياه  تفایرد  رب  ینتبم  شیاه  تخانش  هک  زورید  كدوک  ینعی  دبای ، یم  تسد  یعازتنا  تخانش  هب  دراذگ و  یم 
تسا و هدش  زورما  ناوجون  هب  لیدبت  درک ، یم  یقلت  دوجوم  ریغ  ار  نآ  تشگ و  یمن  نآ  لابندـب  رگید  دـندرک ، یم  یفخم  ار  شا  يزاب 
ره زور و  ره  بترم ، روط  هب  دنز و  یم  یعازتنا  رکفت  هب  تسد  دوخ ، یلعف  ساوح  زا  غراف  اسب  هچو  یلبق ، یسح  ياه  هتخودنا  هب  هیکت  اب 
رد یقـالخا ، رظن  زا  ( 1 . ) دوش یم  ور  هب  ور  تاهج ، ۀـمه  رد  ینوریب  ینورد و  ددـعتم  ياه  يواـکجنک  فلتخم و  ياـهلاؤس  اـب  تعاـس ،
یم لمع  ییارگ  تذل  ییارگدوخ و  ساسا  رب  دـنمان ، یم  يداد " رارق  شیپ   " قالخا ار  نآ  ًاحالطـصا  هک  هیوناث ، هیلوا و  یکدوک  نارود 

زا تسا ؛ يداد  رارق  نیناوق  يدرف و  ياهراگزاس  عبات  وا  راـتفر  دوش ، یم  هدـیمان  يداد " رارق   " ۀـلحرم ًاحالطـصا  هک  یناوجون  رد  درک و 
یم مهم  ار  یعامتجا  تادهعت  هرود ، نیا  ياهتنا  رد  و  دوش ؛ یم  لاحـشوخ  دوش  هدز  بوخ " رـسپ  بوخ و  رتخد   " بسچرب وا  هب  هک  نیا 

رب ای  شاداپ و  هیبنت و  رگید  هلحرم ، نیا  رد  دوش . یم  يداد  رارق  قوف  قالخا  دراو  هدیدرگ ، هتفریذـپ  دوخ  قالخا  هجوتم  مک  مک  دـناد و 
نامیپ ساسا  رب  اـی  نوناـق ، مظن و  ساـسا  رب  لقادـح  هک  دوش  یم  یقـالخا  دراو  هکلب  درادـن ، تیمها  شیارب  بوخ  رـسپ  اـی  رتخد  بسچ 

ـ  یعامتجا دشر  رد  ( 2 . ) دوش یم  ناوجون  يارب  يدیدش  یساسحا  یفطاع و  لئاسم  زورب  ثعاب  دوخ  نیا  و  تسا ؛ هتفرگ  لکش  یعامتجا 
ساسحا دوش و  ادج  هداوناخ  زا  جیردت  هب  دیامن ، یگدنلاب  ساسحا  دنک ، يریگ  میمـصت  دیاب  هک  دسر  یم  یـصاخ  ۀلحرم  هب  زین  یـسایس 

زا دوش . هعماج  دراو  جاودزا  لیصحت و  لغـش و  اب  لقادح ، دهدب و  يأر  دشاب ، هتـشاد  رظن  یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  رد  دنک ، لالقتـسا 
زورب روهظ و  ثعاب  و  لصاح ، کیژولویزیف ، کیژولویب و  تارییغت  دوش ، یم  ور  هب  ور  یصاخ  لئاسم  اب  مه ، غولب  ینامـسج و  دشر  رظن 
عیرس دشر  وم ، ندییور  نارتخد ، رد  هناهام  تداع  اه و  هنیس  دشر  و  نارسپ ، رد  ادص  رییغت  ندش و  ملتحم  دوش ؛ یم  یـسنج  ۀیوناث  میالع 

درف و یحور  تیعضو  اب  تارییغت  نیا  ۀمه  و  تسا ؛ غولب  ةرود  ياه  هناشن  اهدمایپ و  زا  ود ، ره  رد  یـسنج  لیم  ندش  راکـشآ  و  یندب ، رت 
یم ادج  ًالماک  دعب  لبق و  تاقبط  زا  ار  ینـس  ۀـقبط  نیا  و  داجیا ، درف  ره  يارب  ار  یـصاخ  تیعـضو  تسا و  لماعت  رد  وا  یطیحم  شزومآ 

دوجو ۀـصرع  رد  یلو  دـنوش ، یم  عـقاو  ثحب  دروـم  هناگادـج  داـعبا ، نیا  زا  کـی  ره  شهوژپ ، ملعت و  میلعت و  ماـقم  رد  هچ  رگا  دزاـس .
یتخانـش ناور  ياه  یگژیو  ۀـمه  دـنیآرب  دـنز ، یم  رـس  ناوجون  زا  هک  راتفر  کی  هکلب  دـننک ؛ یمن  لـمع  رگیدـکی  زا  يازجم  ناوجون ،

ار ناوجون  ناوـج و  یلک  ياـه  یگژیو  دـیاب  راـتفر ، کـی  ناـمه  لـیلحت  يارب  دـنک . یم  ادـیپ  یلجت  راـتفر ، کـی  تروـص  هب  هک  تسوا 
ياه یگژیو  زا  یخرب  دوش ، یم  هتخادرپ  نآ  هب  دـشر  ثحابم  رد  ًالومعم  هک  يداینب ، تاقیقحت  اه و  هشیر  نآ  هب  هجوت  اب  لاح  میـسانشب .
رظن زا  فلا ) درک : میهاوخ  ناـیب  دـنک ، ادـیپ  زورب  وا  راـتفر  رد  دـناوت  یم  رت  شیب  هک  ار  ناوـجون  يراـتفر ) و  یفطاـع ، یتخانـش ،  ) یناور

هدـهاشم ار  يراظتنا  فالخ  هک  نیا  ضحم  هب  ودـنا  ساسح  جـنردوز و  دـنراد ؛ يرت  مک  یفطاع  تابث  لاسگرزب ، اب  هسیاقم  رد  یفطاـع ،
عیجرت دوش ، داجیا  ناشیارب  یـصاخ  لکـشم  رگا  دنهد ؛ یم  نالاس  مه  هب  يرایـسب  تیمها  ب ) دنوش . یم  رثأتم  ناشدوجو  قمع  زا  دننک ،

اهنآ عفن  هب  نالاسگرزب ، اب  تفلاخم  هک  دنناد  یم  لاح  نیع  رد  دنـشاب ؛ رادروخرب  اهنآ  دییأت  زا  هتفرگ ، کمک  نالاس  مه  زا  هک  دنهد  یم 
نیدـلاو و دوـشیم ؛ ضراـعت  راـتفرگ  یهاـگ  ناوـجون  ساـسا ، نیا  رب  دنتـسه . هاـگآ  دوـخ  ياـه  یگتـسباو  یـضعب  زا  هک  نیا  هچ  تسین ؛
هک دنادب  ناوجون  ینعی  دننک ، یم  تفلاخم  هاگره  و  دننکن ؛ تفلاخم  ناوجون  ياه  هتـساوخ  اب  رودقملا ، یتح  هک  دـنا  قفوم  ینالاسگرزب 

ییاج ره  هب  ینهذ ، دایز  تیلاعف  ياضتقم  هب  يرگ : داقتنا  يریذـپان و  داقتنا  ج ) تسا . راک  رد  يرایعمو  كالم  نیدـلاو ، ای  وا  لیم  زا  ریغ 
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یعون دوخ ، ياهراک  هب  دـنا . هتفاین  تسد  یفاک  مزال و  ياه  ینیب  عقاو  هب  زونه  اما  دـننک ؛ یم  زاربا  دـننیب و  یم  ار  اهلاکـشا  دـنراد و  رظن 
دـنناد و یمن  دراد  مه  ار  نارگید  داقتنا  دـنهد ، یم  ار  شیوخ  ياهراک  هب  ندرک  داقتنا  رکف و  ةزاجا  دوخ  هب  رت  مک  دـنراد و  رطاـخ  قلعت 

دنلب رایـسب  تهج  نیا  رد  مولظم ؛ زا  عافد  ملظ و  اب  هزرابم  رد  هناراکادـف  ساسحا  د ) دـنرادرب . تسد  دوخ  راتفر  شنم و  زا  دـنهاوخ  یمن 
شیازفا ار  نآ  هتفرگ ، لرتنک  تحت  زین  ار  ناش  ینامسج  يورین  نانآ ، رایسب  یفطاع  یناور و  يورین  دنتـسه ؛ ارگ  لآ  هدیا  دنـشیدنا و  یم 

دنهاوخ یمن  دنا و  هدرکن  هبرجت  ار  دوجوم  ياهتیدودـحم  دـنورب ؛ نآ  اب  هزرابم  هب  دـنراد  تسود  دـننک  ساسحا  یملظ  اج  ره  دـهد . یم 
یمهم دارفا  دنراد  تسود  ه ) دوشب . لطاب  ای  حیحـص  ةدافتـسا  نآ  زا  تسا  نکمم  تسا و  دنمـشزرا  رایـسب  ساسحا  نیا  دـنریذپب . ار  اهنآ 

اهنآ رظن  یتاهج ، زا  یهاگ ، رگا  دنشاب و  لیاق  مارتحا  دنـسانشب و  تیمـسر  هب  ار  نانآ  نالاسگرزب ، اه و  هداوناخ  تسا  مزال  دنوشب ؛ یقلت 
ار ناشتارظن  تیمها  دـنیامن ؛ ناربج  رگید  تاهج  زا  دـندرک ، تفلاخم  اهنآ  اب  يدراوم  رد  رگا  دـننک و  هیجوت  ار  نانآ  دـنناد ، یمن  مات  ار 

اهنآ هب  يدـیماان  سأی و  ساسحا  اه ، یماکان  ربارب  رد  و ) دنـشکب . روصت  هب  لیماف  هداوناخ و  رد  نانآ  يارب  بسانم  یتیعقوم  دـننک و  زاربا 
نمـض دیاب  اه  رت  گرزب  تسین ؛ یگـشیمه  تسکـش  ینعم  هب  تسکـش  کی  هک  دنناد  یمن  زونه  هبرجت ، یمک  تلع  هب  دـهد ؛ یم  تسد 
نیریـش خلت و  يزوریپ و  تسکـش و  عومجم  اهنآ  ات  دننک ، لقتنم  اهنآ  هب  زین  ار  دوخ  تایبرجت  ینیب ، عقاو  طاشن و  روش و  داجیا  قیوشت و 

یم تیمها  رایـسب  دوخ ، یندـب  ةزادـنا  شیارآ و  سابل و  رـس و  رهاظ و  عضو  هب  ز ) دـننیبب . لوقعم  یقطنم و  ۀـخرچ  کـی  رد  ار  یگدـنز 
ياه ییاناوت  دننام  فارطا ، تایعقاو  هب  هجوت  اب  دیاب  لیم  نیا  اما  دوش ؛ تفلاخم  نآ  اب  دـیابن  تسا و  بوخ  هسفن  یف  یگژیو ، نیا  دـنهد ؛
دیابن یناتـسریبد ، رتخد  رـسپ و  دوش ؛ ءاضرا  هریغ  یعامتجا و  فرع  یـسالک ، مه  ناتـسود و  نیب  رد  ندوب  بولطماـن  اـی  بولطم  يداـم ،
داجیا لکـشم  ناتـسریبد  نالوئـسم  ناتـسود و  دوخ و  يارب  دـنراذگب و  شیامن  هب  ار  دوخ  ياه  يدرگاش  مه  طـسوتم  زا  رتارف  یتاـناکما 

یگـشیپ قشاع  ییایور و  تالاح  ح ) دوش . تیاعر  لادـتعا  هنیمز ، نیا  رد  دـیاب  زین  رگید  یعامتجا  ياه  طیحم  ۀـمه  رد  نینچ  مه  دـننک ؛
اما دـنراد ، تسود  هک  ار  هچنآ  تسا ؛ دایز  رایـسب  نانآ  لیخت  تردـق  و  دوش ، یم  فارطا  عیـسو  يایند  هجوتم  اـهنآ  ياوق  نهذ و  دـنراد ؛

یتلاح نیا  دنشک ؛ یم  ریوصت  هب  دوخ  يارب  ینامرآ ، ییادرف  دیما  هب  هنافاب و  لایخ  یتلاح  اب  دنرادن ، ار  نآ  یعقاو  میقتسم و  ۀبرجت  ناکما 
زاس و اب  اه  یبوخ  رگا  داد . تهج  اه  یگـشیپ  قشاع  اهایؤر و  نیا  هب  دیاب  یلو  دوب ؛ نارگن  یتلاح  نینچ  زا  دیابن  تسا و  كرابم  بوخ و 

نالف ای  هر )  ) ینیمخ ماما  قشاع  يدرف  تسا  نکمم  ًالثم  دنشاب ؛ ناوجون  ناوج و  قشع  عوضوم  دنناوت  یم  دنوش ، هئارا  یحیحص  ياهراک 
، يرگ یپیه  لثم  یفنم ، تاعوضوم  هجوتم  دوشن ، تیادـه  تسرد  قشع  نیا  رگا  یلو  دوشب ؛ ملع  قشاع  ای  عرتخم و  نالف  ای  فراع  رعاش 

ناشیارب رگید  ياه  هبنج  یقالخا و  يداصتقا ، یلیصحت ، یلغش ، ةدنیآ  دنتـسه ؛ هدنیآ  نارگن  ط ) دوش . یم  اه  نیا  لاثما  يراب و  دنب و  یب 
هجوتم رت  شیب  یگنهرف  موجه  یتخانـش ، ناور  ياه  تیـساسح  اه و  یگژیو  نیا  هب  هجوت  اب  دـنک . یم  داـجیا  ینهذ  لاغتـشا  تسا و  مهم 
تیوه لابند  هب  واکجنک و  دنتـسه ، یندش  رپ  یلاخ ، ياهفرظ  دننامه  دنراذگ ؛ ریثأت  ریذپ و  ریثأت  دنمورین ، اهنآ  دوش . یم  ینـس  ۀـقبط  نیا 

تاریثأـت مغر  یلع  دـنراد . هجوت  هورگ  نیا  هب  رت  شیب  یگنهرف  ناـمجاهم  ور  نیا  زا  تسا ؛ داـیز  اـهنآ  تیعمج  دـندوخ و  يارب  بوـلطم 
، صوصخ نیا  رد  هدنریگ  میمصت  نیرت  مهمو  نیرت  یلصا  هک  تسناد  دیاب  دراد ، دوجو  نیدلاوو  نیلوئـسم  يارب  هک  یفیاظو  یعامتجا و 

طلـسم ياه  شزرا  یگنهرف ، ياـضف  دروم  رد  هچنآ  دراد . هلـصاف  ییاـهن  ياـه  بولطم  اـب  اـهتیعقاو  هراومه  تسا . ناوج  ناوجون و  دوخ 
روط هب  هعماج ، طلـسم  ياهـشزرا  یگنهرف و  ياضف  دوش . یمن  عقاو  شا  همه  اما  تسا ؛ بولطم  دوش  یم  هتفگ  نیدـلاو  فیاظو  هعماج و 

، ییاهتیدودحم اب  نیدلاو  زا  يرایسب  دننک . یمن  لمع  دوخ  فیاظو  مامت  هب  لیلد ، ره  هب  نیلوئسم  یهاگ  تسین . یناسنا  یمالسا و  لماک ،
فالتخا يرامیب و  لثم  یتالکـشم  دوجو  بسانم ، یعامتجا  ۀـهجوو  طباور  نتـشادن  يداصتقا ، ییاسران  يداوس ، مک  يداوس و  یب  لـثم 

تیادـه و هب  زاین  اسب  هچ  هکلب  دـننک  کمک  ناوجون  هب  دـنناوت  یمن  اـهنت  هن  هجیتن  رد  دنتـسه و  هجاوم  یگداوناـخ و ؛...  ياـه  عازن  رظن ،
هدنیآ هب  نارگید ، یناوتان  ای  یـسانشان  هفیظو  ۀناهب  هب  ناوجون  هک  تسین  یقطنم  یتیعقوم ، نینچ  رد  دنراد . دوخ  ناوج  ناوجون و  کمک 
هرهب یفاک  هزادنا  هب  نآ  زا  دسانـشب و  دوش ، رید  هکنیا  زا  لبق  ار  هرود  نیا  دیاب  وا  دـنک . یهجوت  مک  دوخ  ياه  يدـنمناوت  اه و  تیفرظ  و 
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ره زور و  ره  دنوشن و  هدنکارپ  دنوش و  هداد  تهج  اهورین  نیا  رگا  تسا ؛ هداعلا  قوف  یناور  ياهورین  یندـب و  تردـق  هرود  نیا  رد  دربب .
مه هک  درک  هیبشت  یبآ  هب  ناوت  یم  ار  نارود  نیا  يورین  تشذگ ، هک  روط  نامه  دنا . هدافتس  لباق  دنمشزرا و  رایسب  دنورن ، ییوس  هب  هام 
نیا رد  دوشب . اهنآ  یباریـس  ثعاب  ات  درک  تیاده  هنـشت  عرازم  اه و  غاب  هب  ار  نآ  هک  تسا  نکمم  مه  دوش و  لیـس  هب  لیدبت  تسا  نکمم 

ةدنیآ تیوه  رکف  هب  جیردت ، هب  یناوجون ، يادتبا  نامه  زا  دیاب  ناوجون  فلا : مینک : یم  دیکأت  مهم  ملـسم و  يدیلک  تاکن  رب  صوصخ ،
تاناکما قیالع و  هب  دنـشاب ؛ رگیدـکی  لکمک  تهج و  مه  وا ، ياه  تیلاعف  تاساسحا و  راکفا و  هعومجم ي  ات  دـنک  شالت  دـشاب . دوخ 

هکنیا نمـض  دنکن ؛ افتکا  اه  لقادح  هب  دنک و  هاگن  تسد  رود  ياه  قفا  هب  دشاب  هتـشاد  دـنلب  تمه  ب : دـشیدنیب ؛ هعماج  ياهزاین  دوخ و 
زا شیاه  يریگ  میمـصت  رد  ج : دشیدنیب ، یناهج  رودقملا ، یتح  دوشن و  تالکـشم  میلـست  یتحار  هب  دـنیب  یم  ار  اهتیدودـحم  اهتیعقاو و 
زا يدـج و  رایـسب  بوخ ، ناتـسود  نتـشاد  باختنا و  رد  د : دـیازفیب . دوخ  لقع  هب  ار  نارگید  لقع  دوش و  دـنم  هرهب  نارگید  اـب  تروشم 
هک يدب  ناتـسود  اسب  هچ  دنهد و  هیده  وا  هب  ار  اه  یبوخ  ۀمه  دـنناوت  یم  هک  یبوخ  ناتـسود  اسب  هچ  دـشاب  رذـح  رب  ًالماک  دـب  ناتـسود 

دوش یمن  هیـصوت  هجو  چیه  هب  دـنک  بانتجا  تامرحم  زا  دزادرپب و  یهلا  تابجاو  هب  ه : دـنریگب . وا  زا  ار  شیاه  یبوخ  ۀـمه  تسا  نکمم 
هرمزور یگدنز  اهیریگ و  میمـصت  رد  هتـشاد و  دـنوادخ  اب  ار  یناور  ینهذ و  طابترا  کی  هشیمه  اما  درازایب  ار  دوخ  رایـسب  تادابع  اب  هک 

دـشاب هتـشاد  لاغتـشا  بسانم  یتیلاعف  هب  رودقملا  یتح  درادن و  هگن  دوخ  يارب  یلاخ  تقو  و : دـشاب . لیاق  دـنوادخ  يارب  مه  یمهـس  شا 
هب ندرک  رکف  دوخ و  شناد  رب  ندوزفا  هعلاطم و  هب  ز : تسا . بولطم  ندوبن  راک  یب  هکلب  تسین ؛ ازدمآرد  یمسر  لغش  لاغتـشا  زا  روظنم 

کی دـنبای  یم  شیازفا  یـسدنه ) دـعاصت  تروص  هب  اسب  هچ  و   ) يدـعاصت تروص  هب  اه  ینتـسناد  هزورما  دزادرپب  نوگانوگ  تاعوضوم 
فراعم و جاوم  يایرد  هب  دـناوتب  ات  دـشاب  يوق  ةزیگنا  ياراد  یفاک و  تاناکما  زا  رادروخرب  يوق  لاعف ، دادعتـسا ، شدوخ  دـیاب  ناوجون ،

تـسا يا  هیامرـس  نیرتهب  ملع  دریگرب . نآ  زا  ار  دوخ  بسانم  مهـس  دنک و  باختنا  تسرد  درگنب و  تسرد  رـشب ، زورما  يروانف  شناد و 
عاعـشلا تحت  ار  شرگید  تالیامت  زا  يرایـسب  اسب  هچ  و  دوب ، دهاوخ  وا  رایتخا  رد  هدنیآ  رد  مه  دنک و  یم  لوغـشم  ار  وا  لعفلاب  مه  هک 

هب ح : دبلط . یم  ار  يدعب  مدق  یمدق  ره  عوضوم  ود  نیا  رد  ملع . يرگید  لام و  یکی  دوش  یمن  ریس  زیچ  ود  زا  یمدآ  هک  ارچ  دهد ، رارق 
ملاس فدـه  هب  ار  ملاس  تاحیرفت  شزرو و  دراد . هگن  ملاـس  ار  دوخ  حور  مسج و  دـهدب ؛ تیمها  بساـنم  ملاـس و  تاـحیرفت  شزرو و 

زین هانگ ) زا  يراد  دوخ   ) سفن فک  هب  هجوت  ط : دنهد . یم  فارحنا  يوب  اسب  هچ  هک  یفادها  اب  هن  دـهد ، ماجنا  دوخ  حور  مسج و  يزاس 
زا دیاب  هک  دراد  دوجو  زین  ییاهراک  دهد ، ماجنا  دیاب  هک  ییاهراک  رانک  رد  هکد  نادب  دیاب  ناوجون  تسا . يرورـض  مزال و  ناوجون  يارب 

مرکا ربمایپ  هک  تسا  ربکا  داهج  نامه  نیا  دراد . رایـسب  نیرمت  هب  زاین  هکلب  تسین ، یناسآ  راک  هانگ  زا  يراد  دوخ  و  دـنک ؛ بانتجا  اـهنآ 
تسا یتاساسحا  راتفر و  دارم  هکلب  تسین ، روظنم  یعرش  تامرحم  طقف  دنا . هتـسناد  دربن  نادیم  رد  داهج  زا  رت  شیب  ار  نآ  تیمها  (ص )
هتـشاد هجوت  لـیبق  نیازا  یلئاـسم  هب  اـم  ناـناوج  ناـناوجون و  رگا  دـناد . یم  بولطم  ریغ  حیحـصان و  ار  نآ  نیدـتم ) ریغ  ولو   ) درف ره  هک 
هکنیا هچ  تسا  مهم  يرورـض و  رایـسب  مادقا  نیا  دنوش . یم  هنیـسکاو  ناگناگیب  یگنهرف  ياه  موجه  لباقم  رد  يدایز  دودـح  ات  دنـشاب ،
دنشاب هتـشادن  تاعوضوم  نیا  هب  هجوت  ناناوج ، ناناوجون و  دوخ  اما  دنهد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاظو  اه  هعومجم  دارفا و  ۀمه  رگا 

ر.ك. ص98ـ116 2 ـ کـیتنژ ، یـسانش  نار  روصنم ، دومحم  ر.ك . 1 ـ ذـخآم : عبانم و  تشاد . دـهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  تامادـقا  نآ 
ج2 یمالسا ، عبانم  هب  شرگن  اب  دشر  سانش  ناور  هاگشناد ، هزوح و  يراکمه  رتفد 

تسیچ ام  ۀعماج  رد  لاذتبا  گنهرف  شرتسگ  للع 

شسرپ
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تسیچ ام  ۀعماج  رد  لاذتبا  گنهرف  شرتسگ  للع 

خساپ

رد هراومه  نآ  حیحـص  لکـش  رد  یگنهرف  ۀعـسوت  هب  نتخادرپ  ياج  هب  هعـسوت و  گنهرف  راتخاس  رد  هدـمع  روط  هب  یخیرات  هاـگن  زا  . 1
اهنآ یگنهرف  ياههویـش  برغ و  ۀعـسوت  ياهوگلا  رب  ینتبم  هعـسوت  ياهيزیرهمانرب  اهيراذـگ و  تسایـس  هک  تسا  هدـش  شـالت  ناریا 
رکفت زا  یگنهرف  لاذـتبا  شرتـسگ  نخـس  رگید  هب  تسا  روشک  رد  یگنهرف  لاذـتبا  شرتـسگ  لـماوع  زا  یکی  هلئـسم  نیا  دریگ . تروص 
ياـج هب  هک  تسا  نآ  هراـچ  هار  تسا  ندـش  یبرغ  رادماو  هعماـج  تفرـشیپ  دـننکیم ، رّوـصت  هـک  دریگیم  همـشچرس  هدز  برغ  يدارفا 
هجوت . 2 دوش . باختنا  نآ  اب  راگزاس  ییوگلا  نامروشک  یگنهرف  یخیرات ـ  تفاب  اب  بساـنتم  دوش  یعـس  قوف  هابتـشا  ياـهوگلا  شریذـپ 

هار نتفرگ  شیپ  رد  تسا  لاذـتبا  گنهرف  اب  هلباقم  رگید  ياـههار  زا  هعماـج  دارفا  نورد  يزاـسكاپ  هیکزت و  تیبرت و  میلعت و  هب  يّدـج 
، اهییوج دوس  هب  ناوتیم  ناـیاپ  رد  تسا 3 . هار  نیا  رد  یلمع  راکهار  ناطیـش  ياههلیح  ریـسم  رد  يورهر  ياج  هب  یهلا  تیادـه  ینارون 

لماع ناونع  هب  اهنآ ، يارب  یقطنم  ياهلحهار  نتفای  هعماج و  یقیقح  تالکشم  هب  نتخادرپ  ياج  هب  اهيزاب ، تسایـس  اهیبلطتصرف و 
. درک هراشا  یگنهرف  لاذتبا  شرتسگ  زا  يریگولج  رگید 

؟ درک يریگولج  نآ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ یگنهرف  مجاهت  یگدرتسگ  تلع 

شسرپ

؟ درک يریگولج  نآ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ یگنهرف  مجاهت  یگدرتسگ  تلع 

خساپ

؟  تسیچ قاچاق  داسف و  شیازفا  لمجت و  ییارگ ,  فرصم  هب  مدرم  ندروآ  يور  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ قاچاق  داسف و  شیازفا  لمجت و  ییارگ ,  فرصم  هب  مدرم  ندروآ  يور  تلع 

خساپ

زا يرس  کی  لولعمرگید  فرط  زا  تسا  نآ  رهاظم  زا  یـشخب  عقاو  رد  دنکیم و  یگنهرف  مجاهت  هلأسم  هب  تشگزاب  ییوس  زا  هلأسم  نیا 
رد عماج  يزیرهمانرب  مدـع  یعاـمتجاو  يداـصتقا  تفاـب  رد  عیرـس  تارییغت  يداـصتقا  ياـهيراتفرگ  دـننام  یلخاد ؛ تالکـشم  لـماوع و 
... فرـصم و ياهوگلا  رییغت  ناناوج  يراکیب  اهرهـشهب  ترجاهم  لیـس  یگنهرف  راک  يارب  صخـشم  یفیرعت  نتـشادن  یمومع و  گـنهرف 
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J .} تسا

تسا يا  هزیگنا  هچ  هب  ییارگدم  دیئامرفب  اقیقد 

شسرپ

تسا يا  هزیگنا  هچ  هب  ییارگدم  دیئامرفب  اقیقد 

خساپ

ج دوخ . سانجا  يارب  یبایرازاب  ب )  نارگید . هب  شیوخ  گنهرف  لیمحت  فلا ) دریگیم : تروص  فلتخم  ياههزیگنا  اب  یبرغ  ییارگدم 
دنسپان و ياهتنس  نتفرگ و  یتما  زا  ار  حیحص  اجب و  ياهتنس  د )  ندناشک . یگدولآ  فارحنا و  هب  كاپ  حیحص و  ریسم  زا  ار  هعماج  ( 

هتشاد عالطا  دیاش  ندرک . خسم  نرود  زا  ار  نآ  یلو  ندش  دراو  تّلم  کی  ياهتنس  قیرط  زا  ه )  نتخاس . نآ  نیزگیاج  ار  یفارخ  ًانایحا 
هب عجار  دنزادرپیم و  هعلاطم  هب  سانشهعماج و ... ، سانـشناور نیـصصختم  يدایز  تاعاس  اهتدم و  اهدم ، نیا  نتخاس  يارب  هک  دیـشاب 

ياهدرگـش اب  دش ، بیوصت  یتقو  دننکیم  لیلحت  يرگنهدنیآ و  ، دراذگ ياج  هب  دوخ  زا  هعماج  کی  رد  دناوتیم  یـصاخ  دم  هک  يریثأت 
شور  » نینچمه قروز و  نسح  رتکد  زا  غیلبت » یناـبم   » تسا هتـسیاش  یغیلبت  ياهدرگـشزا  عـالطا  تهج  دـنزادرپیم . نآ  غیلبت  هب  یبیجع 
ریظن يرـضم  ءیـش  کی  ندزاج  يارب  هنوگچ  هک  دومرف  دـیهاوخ  هظحالم  اجنآ  دـیهد . رارق  هعلاـطمدروم  ار  ربهر ، یقت  دـمحم  زا  غیلبت »

نیا رد  رگید  هتکن  دـننکیم . هدافتـسا  اهنز  سکـس  هفایق  زا  صوصخب  یطرـش و  ياهسکع  قیرط  زا  نآ  ریاظنای  ردـخم  داوم  راـگیس و 
بوذـجم لئاسم  هنوگ  نیارد  ار  یتّلم  هکلب  دـننکیمن ؛ افتکا  دـنبرمک  فیک و  سابل ، شفک ، لدـم  گنر و  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  اتـسار ،

دوخ فرط  هب  مه  ار  نآ  هدمآ و  تّلمکی  هدیا  هشیدنا و  راکفا و  غارـس  جـیردت  هب  سپـس  دـنروآیمرد ، دوخ  دـیلقت  هب  دـنزاسیم و  دوخ 
ناهگان توغاط  نامز  رد  هک  مینکیمن  شومارف  تسا . هدیدنـسپ  وکین و  تنـس  کی  یمالـسا  باـجح  ناونع  هب  رداـچ  دـننکیم . بذـج 

زوردم ندروآ  دوجو  هب  رد  اهنآ  هک  مینک  رکف  ام  رگا  تسا  یماخ  یـشیدنا و  هداس  لاح  دش و ... امنندـب  ياهرداچ  زا  رپ  یمالـسارازاب ،
تیاهن ات  دـتفیبهار ، اهنآ  لابند  هب  زور  حرط  دـم و  مان  هب  یتما  رگا  دوب . دـهاوخن  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دـننکیم . افتکا  یـصاخ  هطقن  هب 

حرط یـسنج و  داسف  یتسرپتوهـش و  هنیمز  رد  اـکیرمآ ) اـپورا و   ) برغ رد  هزورما  دـینک  هظحـالم  تفر . دـنهاوخ  شیپ  داـسف  یگزره و 
يارب ییاهن  دح  تفر ، ولج  يداو  ره  رد  هکتـسا  ناسنا  هصیـصخ  یگژیو و  نیا  تسا ؟ ربخ  هچ  ددـجت  ندـمت و  مان  هب  سکـس  ياهسابل 

رگا هیآ 5 .)  تمایق ،  هروس  ، ) M} درادرب شهار  رـس  زا  ار  یعنامره  دهاوخیم  ناسنا  هماما  رجفیل  ناسنالا  دیری  لب  دسانـشیمن . شدوخ 
، دوریم ولج  تیاهنیب  ات  مه  اجنآ  رد  داهن ، مدق  طاطحنا  داسف و  يداوهب  رگا  دشکیم و  رپ  تیاهنیب  ات  تشاذگ  اپ  مدق  لامک  يداو  هب 

میرک نآرق  دوشیم . هتسخ  یناسکی  زا  تسا و  بلط  عونت  رـشب  هک  تسادیپ  هتفگان  درکفقوتم . ییاج  رد  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  ياهنوگ  هب 
فلتخم ياههنوگ  اهگنر و  اب  اههویم  ناهایگ و  هیآ 12 .) لحن ،  هروس   ، ) هناولا ًافلتخم  دیامرفیمهک : تسا  هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  زین 

، هایگ مقر  کـی   ) دوب ناـسکی  زیچ  همه  رگا  یتسار  تسا و ... هدـش  هدـیرفآ  نوگاـنوگ  لـئابق  اـهداژن و  رد  رـشب  اـی  میاهدیرفآامـش  يارب 
فیک و حرط  سابل و  لدم  ناسنا ، یبلط  عونت  هب  هجوت  اب  لاح  دنامیم ؟ یقاب  یفطل  هچ  تروص  نآ  رد  چـیه  رگید  و  نابز ) کی  داژنکی ،

داریا نآ  رب  دـح  نیا  ات  ناوتیمن  دـشاب ، هتـشادن  يداضت  اـم ، کـین  ياهتنـسو  عرـش  نیزاوم  اـب  رگا  نیـشام و ...  ناـمتخاس و  شفک و 
ات دننکیمن  یعـس  ام  هعماج  قّالخ  رکتبم و  دارفا  ارچ  میـشابن ؟ زور  لدـم  دـم و  حارط  نامدوخام  ارچ  هک  تسا  نیا  رد  ام  فرح  تفرگ .
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اب نارگید  ات  مینامیم  رظتنم  ردـق  نآ  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  هک  تسام  ياهداریا  زا  یکی  نیا  الوصا  .و  دـنهد هئارا  ار  يدـیدج  حرط 
راک هب  تسد  هزات  دوشیم ، اهنآ  هجوتم  یمومع  راکفا  زا  هک  يدایز  راشف  زا  دعب  نارتبکم  هاگ  نآ  دـنروآ . شروی  ام  ربدوخ  دـیدج  حرط 
نیا رد  اـم  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنهد . رییغت  ار  یـصاخ  رـشق  ساـبل  هویـش  اـی  یناـمتخاس و  حرط  اـی  نیـشام  نـالف  لدـم  ًـالثم  هکدـنوشیم 

زا یخربرد  هک  نانچ  مه  میهد . رارق  وگلا  هوسا و  نارگید  يارب  ار  شیوخ  گنهرف  میناوتب  اسب  هچ  میریگ ، تسد  هب  ار  لمع  راکتبااتـسار 
ار شیوخ  رکف  تنس و  وگنهرف  مامز  هکنیازا  دوب و  رایـشوه  دیاب  یلیخ  ییارگدم »  » هلأسم هب  تبـسن  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  نینچ  تاهج 

J .} مینک زیهرپ  تدش  هب  میراپسب  یبرغ  ياهدم  تسد  هب  ددجت ، ندمت و  مان  هب 

؟ دراد رب  رد  یعامتجا  دب  بوخ و  تارثا  هچ  تاهبش 

شسرپ

؟ دراد رب  رد  یعامتجا  دب  بوخ و  تارثا  هچ  تاهبش 

خساپ

دوعـص رّکفت  زا  رتالابیاهلپ  هب  درف  اعون  ياههبـش ، ره  هب  نداد  باوج  لح و  زا  سپ  تسا و  يرکف  دیفم  راثآ  ياراد  اعون  لاکـشا ، ههبش و 
ياقلا هب  یطیارش  ره  رد  دیابن  نیاربانب  . دشاب هتـشاد  یپ  رد  یتارطاخم  تسا  نکمم  ماوع ، فیعـض و  دارفا  يارب  ههبـش  ياقلا  هتبلا  دنکیم .

تفاـیرد یبساـنم  خـساپ  یلو  دوـش ، هتفرگ  بوـخ  ، ههبـش تسا  نکمم  دنافیعـض ، يرکف  رظن  زا  هک  يدارفا  يارب  اریز  تـخادرپ ؛ هـهبش 
. ددرگن

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  فلتخم  داعبا 

شسرپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  فلتخم  داعبا 

خساپ

، تسایـس هنیمزرد  یـصخشم  ياـهيریگ  تهج  راـکفا و  ياراد  برغ  تسین . یلکـشم  راـک  برغ ، یگنهرف  مجاـهت  یگنوـگچ  تخاـنش 
زا غیلبت ، رشن و  نیا  دنکیم . مادقازین  نآ  رشن  هب  رت ، مامت  هچ  ره  یگدرتسگ  تعرس و  اب  دشابیم و  قالخا و ... یعامتجا ، طباور  داصتقا ،

نیا اـب  هلباـقم  هار  اـهنت  دریگیم . تروص  ناـهجزا  هطقن  ره  رد  دوخ  نارکفمه  تیوـقت  وـسمه و  تـالجم  هراوهاـم ، وـیدار ، ملیف ، قـیرط 
نآرق و تخانـش  ناناوج و  رد  يروابدوخ  داجیا  تسا . هعماج  هب  نآ  ياـهشزرا  غیلبت  ندناسانـش و  يدوخ و  گـنهرف  تخانـش  مجاـهت ،

یهاگـشناد طیحم  رد  دراد و  یفلتخم  داعبا  یگنهرف  مجاهت  دوشیم . بوسحم  مجاهت  نیا  اب  هلباقم  ياههار  نیرتمهم  زا  نآ ، ياـهشزرا 
زا همانرب  نیا  يداقتعا . يرکف و  ماظن  رد  ینوگرگد  داجیا  فلا -  زا : تسا  ترابعاههار  نآ  زا  یخرب  دریگیم ؛ ماجنا  ياهژیو  ياـههار  زا 
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ینید ینیبناهج  اب  ریاغم  ياههزومآ  زا  یخرب  ندوب  یملع  ياـقلا  یملع و  ياـهدروآهر  زا  يرظن  یفـسلف و  تسرداـن  ياههدافتـسا  قیرط 
یبرغ و یعامتجا  یـسایس و  تارکفت  یتخانـش و  ناور  یتخانـش ، هعماـج  یتخانـش ، تفرعم  ياـهشرگن  ياـقلا  ب -  دریذـپیم . تروص 

يزاسگنر مک  ج -  اهتحاس . نیا  هب  طوبرم  تایوتحم  زا  نید  ندوب  یلاـخ  غیلبت  قوف و  ياـههصرعزا  ینید  ياههشیدـنا  ندـنار  نوریب 
، یموق هنابلط  ددـجت  ياههقیلـس  قوذ و  زا  نآ  تیعبت  اهشزرا و  لوصا  يدـنمخیرات  تیبسن و  غیلبت  ینید و  رادـیاپ  لیـصا و  ياـهشزرا 

يوـس هـب  اـهنآ  ندــناشک  ناـنآ و  ریــسم  رد  فارحنا  داـجیا  تـهج  رد  شـالت  راذــگشقن و  تاــنایرج  رد  ذوـفن  د -  يداژن و ...  یلم ،
اب دـهعتم و  يوجـشناد  ره  قوف  لئاسم  اب  هلباقم  رد  یمالـسا . یبالقنا و  ياهشالت  ياج  هب  يراـک  یـسایس  زیمآهضراـعم و  ياـهتکرح 

نآ و فراعم  مالسا و  رتشیب  هچ  ره  تخانـش  تهج  هتـسویپ  شالت  یملع و  داهج  - 1 تسور :  هبور  هنماد  رپ  ریگیپ و  داهج  هس  اـب  ناـمیا 
ناینب تیوقت  ياتـسار  رد  یلمع  داهج  - 2 یعامتجاو . یـسایس  لئاسم  تسرد  كرد  تخانـش و  فلتخم و  ياههصرع  رد  نید  تاـیوتحم 

ندنارتسگ تهج  رد  شالت  ینعی ، یعامتجا ؛ داهج  - 3 نید . نایاوشیپ  نآرق و  ادخ ،  اب  هتـسویپ  طابترا  قیرط  زا  شیوخ  ینامیا  يونعم و 
ياهورین تیبرت  هرابرد  هک  هچنآ  نایهاگشناد . رد  ینید  ساسحا  روعش و  یهاگآ ،  هب  ندیشخب  تیوقت  هاگشناد و  طیحم  رد  تیونعم  رون 

نیب رد  دنـشاب  هتـسناوت  هک  نیا  یلو  تسا ؛ حیحـص  ، دـیاهتفگ برغ  یـسوساج  ياهسیورـس  طسوت  هعماـج  فلتخم  ياهرـشق  رد  يذوفن 
حرطم هک  تسا  یتروص  هب  تیناـحور  ماـظن  نوچ  درادـن ؛ تیعقاو  ، دـننک حرطم  هتخاـس و  ار  يدارفا  نآ  تسخن  ياـههدر  رد  تیناـحور ،

تسا و طیارـش  رگید  اوقت و  ملع ، نازیم  قباوس ، درکلمع ، هب  دعتـسم  اهنت  دارفا ، هبتر  ياقترا  نوچ  درادـن ؛ یهار  نآ  رد  یعونـصم  ندـش 
هب ات  دنتـسه و  اشوک  يدارفا  نینچ  ییاسانـش  رد  بالقنا  ياهداهن  هتبلا  دنک . يزاسهنحـص  هزادـنا  نیا  ات  دـناوتیمن  سوساج  کی  زگره 

. دوب رایشه  دیاب  هراومه  لاح  نیع  رد  دناهدش . ریگتسد  هدش و  هتخانش  اهنآ  زا  يرایسب  هدع  لاح 

تسیچ تشحو  همهنیا  لیلد  سپ  دسرت  یم  یگنهرف  مجاهت  زا  دراد  ینغ  يوق و  گنهرف  هک  يا  هعماج  ایآ 

شسرپ

تسیچ تشحو  همهنیا  لیلد  سپ  دسرت  یم  یگنهرف  مجاهت  زا  دراد  ینغ  يوق و  گنهرف  هک  يا  هعماج  ایآ 

خساپ

هعماج دوش ، هدناشوپ  لمع  هماج  نآ  هب  رگا  هک  تسا  دوخ  صاخ  گنهرف  ياراد  ینغ و  لماک و  نید  کی  مالـسا  یعامتجا : ياهخـساپ 
زا تسه  هک  بیع  ره  یبیع  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا  میتسه ؟ یعقاو  ناملسم  زین  ام  ایآ  یلو  تفای ؛ دهاوخ  ییاهر  تالـضعم  يرایـسبزا 

رگا مالـسا ؟ یعقاو  عباـت  اـی  دنمالـسا  زا  لـبق  دوخ  یموب  گـنهرف  ناـکاین و  موسر  بادآ و  عباـت  رتـشیب  ناناملـسم  اـیآ  تساـم  یناملـسم 
... و دـنامدهاوخ ؟ یقاب  هنیمز  نیا  رد  یگنهرف  مجاهت  مسا  هب  لکـشم  ایآ  دوش ، ارجا  جاودزا  درم و  نز و  هطبار  هب  عجار  یهلا  ماکحامامت 

روشک نالوؤسم  یتح  ودرک  راثیا  دیاب  تخادرپ . مالـسا  گنهرف  جیورت  هب  دیاب  یگنهرف ، مجاهت  زا  ندش  رادهصغ  ندیلان و  ياج  هب  سپ 
يانغ یگنهرف ، يانغ  راعـش  زا  روظنمرگا  هجیتن  رد  ددرگ ، حالـصا  ام  گنهرف  ات  دراذـگب  هیام  شیوخ  ياههیامرـس  مامت  وربآ و  زا  دـیاب 

حیجرت مالـسا  لیـصا  گنهرف  جیورت  رب  ار  ینوراکامو  یکمن  کفپ  جـیورت  ام  هک  یتقو  ات  یلو  تسا ؛ تسرد  دـشابیم ، مالـسا  گنهرف 
ددرگیم جـیورت  یتح  هن  ددرگیم و  ارجا  رـضاح  لاح  رد  یمامت  هب  هن  مالـسا  ماکحا  هلمج  کی  رد  درادـن و  ام  هب  یطبر  اـنغ  نآ  میهد ،

؛ دریگب ار  اهناسنا  ندرک  رکف  ولج  رگید -  هعماج  چیه  رد  هن  یمالسا و  هعماج  رد  هن  دناوتیمن -  سک  چیه  یـسایس : ياهباوج  و !!؟...
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دنافـظوم هعماـج  کـی  هرادا  نـالوؤسم  یلو  تسا ؛ ریذـپانزیرگ  راـکفا  فـالتخا  سپ  دـنک . راـبجا  هنیمز  نیا  رد  هک  نیا  هـب  دـسر  هـچ 
داحآ یتح  نالوؤسم و  ینعی ، ددرگ ؛ حیحـص  رکفت  هب  رجنم  هک  دـنزاس  ملاـس  يروط  ار  روشک  یـسایس  یعاـمتجا و  یبهذـم ، یملعّوج ،

هب طلغ  تاعالطا  یلو  دشاب  یکانرطخ  ِدوجوم  ياهدرپ  ِسَپ  رد  رگا  ًالثم  دننک و ؛... يریگولج  رگیدکی  تاهابتـشا  زا  دنراد  هفیظو  تلم ،
سپ ِدوجوم  نآ  هب  عجار  اهنت  هن  امش  هک  دوشیم  ببـس  یناسرعالطا  نیا  دنهد ، هولج  دیفم  هکلب  رطخیب  ار  دوجوم  نآ  دوش و  هداد  امش 

دننک و جیورت  ار  قیاقح  دـنراد  هفیظو  نادنمـشیدنا  سپ  دیـشیدنین . مه  تسرد  ریبادـت  ددرگیم  بجوم  هکلب  دـینکن ؛ رکف  حیحـص  هدرپ 
نامز رد  درادن . يدربراک  هنیمز  نیا  رد  رابجا  دـندرکن  يوریپ  یهورگ  رگا  یلو  دـنیامن ؛ يروآدای  دزـشوگ و  مدرم  نالوؤسم و  هب  انایحا 

ار یناسک  یناوتیمن  وت  دیامرفیم : ربمایپ  هب  نآرق  دشن . ریگارف  هعماج  رد  قح  هشیدنا  هاگدید و  زین  (ع ) یلع ترضح  و  (ص ) مرکا ربمایپ 
ترـضح نامز  رد  هک  يدـح  اـت  تشاد  دوجو  یفلتخم  راـکفا  زین  مالـسا  ردـص  رد  هجیتنرد  ینک . اونـش  اـنیب و  دـناهدش ، ینطاـب  هدرم  هک 

هارمگ لطاب و  جیورت  هب  هک  دندازآ  ییاج  ات  قح  نافلاخم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـندمآ ؛ دـیدپ  نیثکان  نیقرام و  نیطـساق ، (ع ) یلع
یلو تسه ؛ اقلطم  هشیدنا  يدازآ  سپ  دنزادرپن . دنتـسین -  رادروخرب  یفاک  تاعالطا  زا  هک  يداع -  مدرم  اصوصخم  هعماج  دارفا  ندومن 
دویق دودح و  هنوگنیا  تسا . هعماج  فلتخم  راشقا  یعالطا  مک  ای  یعالطایب  زا  هدافتـسا  ءوس  مدع  هب  طورـشم  لمع  ملق و  نایب ، يدازآ 

هدرک و ملظ  مدرم  هب  دـیامن  زیوجت  ار  يدودـحمان  طرـشیب و  يدازآ  یمکاحرگا  هتبلا  تسا . مزـال  هکلب  دـیفم  یمیلـس  لـقع  ره  دزن  رد 
ِلتاق دیوگیم : یلوا  قیرط  هب  دشاب ، دازآ  هعماج  رد  دـیابن  دزد  لتاق و  دـیوگیم : لقع  یتقو  تسا . هدروآ  مهارف  ار  نانآ  یهارمگ  ببس 

، دنتـساخرب گنج  هب  اهیماش  جراوخ و  اب  (ع ) ریما ترـضح  ورنیازا  دـشاب . دازآ  هعماج  رد  دـیابنزین  مدرم  قالخا  نید و  دزد  تیادـه و 
هعماج رد  یلو  دنتفرگیم ، ار  لطاب  زاربا  ولج  اذل  دندادیم و  صیخشت  مه  ار  لطاب  قح و  دندوب و  موصعم  اهنآدییوگب  تسا  نکمم  لاح 

نیا خساپ  تسا ؟ یصاخ  صاخشا  هقیلس  افرـص  ای  تسا  قح  هلأسم  نیا  میمهفب  اجک  زا  و  تسیک ؟ لطاب  قح و  صیخـشت  عجرمام  ینونک 
لئاسم رد  تاهباشتم . تامکحم و  : تسا هتـسد  ود  رب  زین  نآرق  تایآ  هک  روط  نامه  يرظن ؛ یهیدب و  تسا : هتـسد  ود  رب  لئاسم  هک  تسا 

تاوهـش کیرحت  ییارگایند ، ملظزاوج ، مدـع  تارکنم ، اشحف و  جـیورت  زاوج  مدـع  لاملا ، تیب  ظـفح  لـثم   ) نید تاـمکحم  یهیدـب و 
. دشاب هتشاد  نآ  رد  یتلاخد  دناوتیمن  یصخش  ياههقیلس  ( لیبق نیا  زا  يرایسب  نآ و  ياضرا  یعرش ، بابسا  ندروآ  مهارف  نودب  یناسفن 
رد هجیتن  رد  دیمهف . ار  قح  رظن  درک و  عوجر  نانآ  هب  دیاب  تسه ، قافتا  ناسانشراک  نیب  هک  یتمسق  رد  زین  تاهباشتم  يرظن و  لئاسم  رد 
هک دش  نشور  سپ  دریگ . رارق  هذخاؤم  دروم  نآ ، رکنم  ای  كرات  بیغرت و  قیوشت و  نآ  هدنهد  ماجنادیاب  تسا ، نشور  قح  هک  يدراوم 
اما تسین . حیحـص  اهنآ  نیب  طلخ  دراد و  ار  دوخ  هب  صتخم  ماـکحا  کـی ، ره  نوچ  تسا ؛ ناـیب  يدازآ  زا  ریغ  يزیچ  ، ندرک رکف  يدازآ 

نـشور تسا و  یلکرایـسب  بلطم  نیا  دوشیم »؟ تفلاخم  ینایاقآ  رظن  اب  فلاخم  فلتخم و  تارظن  راکفا و  اب  ام  هعماج  رد  ارچ  : » هک نیا 
؟ دشابیم یـصاخشا  هچ  نایاقآزا  ناتروظنم  دنتـسه و  یناسک  هچ  نافلاخم  دوشیم و  تفلاخم  ام  هعماج  رد  يراکفا  هچ  اب  هک  دیاهدرکن 

هکلب تارکذت  دیاب  مزال  دراوم  رد  دـندقتعمو  دـننادیم  نید  صـصختم  سانـشراک و  ار  دوخ  نانآ  بوخ  دـشاب ، نید  ياملع  روظنم  رگا 
مدرم یتقو  دندقتعم  دننادیم و  لوؤسم  ار  دوخ  زین  اهنآ  ، تسا روشک  نالوؤسم  روظنم  رگا  دریگ و  ماجنا  مالسا  ریغ  جیورت  اب  ییاههلباقم 

هن دـنروآرد  ارجا  هب  ار  دوخ  تاداقتعا  تارکفت و  دـیاب  تسا ، هدـشراذگاو  اهنآ  هب  تیلوؤسم  نیا  يوحن  ره  هب  ای  دـناهداد ، يأر  نانآ  هب 
براضت و تهج  بسانم  ياههنیمز  داجیا  حیحـص  هار  هتبلا  دنتـسین . هابتـشا  اطخزا و  نوصم  کی  چیه  لاح  نیع  رد  ار . نارگید  ياههتفای 
تواضق و ناوتب  ات  تسا  یعامتجا  ینید و  تاعالطا  حطـس  ياقترا  تهج  شالت  تسا ، مهم  همه  يارب  هچنآ  یلو  دـشابیم ؛ راکفا  لدابت 

تقیقح قح و  نانآ  طقف  هک  دنتـسه  هدوب و  یعدـم  یهورگ  ینامز  ره  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  تشاد . لئاسم  زا  یعقاو  تسرد و  لـیلحت 
نیارد ام ، هعماج  فلتخم  ياهحانج  اهفیط و  همه  هک  تسا  اج  نیا  بلاج  دننکیم . یفرعم  رجحتم  ای  هدزبرغ  ار  نارگید  ودـنمهفیم  ار 

بولطم و ام  هعماج  یلعف  تیعـضو  ایآ   » هک نیا  اـما  دنتـسه . صقن  نیا  يارب  زراـب  قادـصم  دوخ  يرگن ، وس  کـی  رد  دـنکرتشم و  صقن 
؛ الاح هب  دـسر  هچ  دوبن  ناشیا  بولطم  دـص  رد  دـص  هعماج  عضو  مه  ناشیا  دوخ  نامز  رد  تفگ : دـیاب  هن »؟ ای  تسا  لـحار  ماـما  هاوخلد 
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تانایب ص 15 ) ج 15 ، رون ، هفیحـص  رد   ) قدصم يدازآ و  تضهن  تمذم  هب  عجار  دندوب -  بالقنا  رامعم  هک  هر - ) ) ماما ترـضح  ًالثم 
، يدشر ناملس  اکیرمآ ، اب  هطبار  هب  عجار  نینچمه  دنوشیم . جیورت  اهنآ  ام  هعماج  رد  هزورما  هنافـسأتم  اما  دندومرف ؛ داریا  ینحللا  دیدش 
. دوشیمن هتسیرگن  اهنآ  زا  یضعب  هب  مه  راعش  کی  دح  رد  یتح  زورما  هنافسأتم  هک  دنتشاد  ییاهشرافس  هیقف و ... تیالو  یساسا ، نوناق 

سپ دـنتفریمن . رابریز  یهورگ  گنج و ... سمخ ، تایلام ، هراـبرد  ًـالثم  تشاد ؛ دوجو  یهباـشم  لـئاسم  مه  زیزع  نآ  تاـیح  ناـمز  رد 
یلوق و هریس  ودیامنن  صاخ  یحانج  ياهیشم  طخ  راکفا و  هب  روصحم  ار  دوخ  دنک و  رکف  یحانجارف  هک  تسا  ماما  طخ  رد  اعقاو  یسک 
یئزج و تروص  هب  ار  دوخ  تاداریا  دیاب  دیراد  یلاکـشا  رگا  مه  امیـس  ادص و  هرابرد  دهد . رارق  دوخ  یگدـنز  همانرب  ار  هر ) ) ماما یلمع 
دیشیدنا و یحانجارف  دیاب  یلو  میراد ؛ نامزاس  نآ  ياههمانرب  زا  یضعب  هب  تبـسن  یناوارف  تالاکـشازین  ام  دوخ  هتبلا  دینک و ... رکذ  زیر ،

فک اب  تاساسحا  زاربا  هرابرد  داد . هئارا  حرط  امیس ، ادص و  ياههمانرب  تیفیک  ندرب  الاب  دشر و  ياههار  هرابرد  يروادشیپ ، چیه  نودب 
؛ درادن لاکـشا  هسفنیف  نانارنخـس  ناراکـشزرو و  ، نالـصحم قیوشت  يارب  ندز  فک  ًالثم  دنکیم ؛ قرف  نآ  دراوم  هک  تفگ  دـیاب  ندز ،

ثیدح نامه  قادصم  نیا  دننزب ، فک  وا  يارب  دنزب و  یلطاب  فرح  ای  دنک  تناها  یبهذم  تاداقتعا  نید و  تایرورض  هب  یسک  رگا  یلو 
لوبق ار  تناها  نآ  مه  ام  هک  مینکیم  مالعا  ندز  فک  اب  اریز  تسا ؛» هانگ  نآ  هدـنهد  ماـجنا  دـننام  راـکهنگ  هاـنگ  هب  یـضار  : » هک تسا 
يراج زین  دوشیم  هتفگ  فلتخم  تاسلج  رد  هک  ییاهریبکت  تاولص و  رد  تسین و  ندز  فک  هب  صتخم  روکذم  يدنبمیسقت  هتبلا  میراد .

زین تاعوبطم  هرابرد  دراد . لاکشا  دشاب ، یلطاب  دییأت  ای  یصخش و  ندرک  وُه  ای  نارگید  يازهتـسا  يارب  مه  تاولـص  رگا  ورنیازا  تسا .
يدرف یعامتجا و  یـسایس ، ینید ، گنهرفاب  تاعوبطم  اریز  تسا ؛ یحیحـص  راک  تاعوبطم  هب  تبـسن  تیـساسح  لـصا  هک  تسا  ینتفگ 

هناتخبشوخ هک  یلعف  نامز  رد  اصوصخم  دنیامن ؛ افیا  هعماج  ياهرواب  یهد  لکش  رد  یمهم  شقن  دنناوتیم  دنراد و  راک  رس و  صاخـشا 
هنافسأتم درک . يزیرهمانرب  اهنآ  یفیک  حطـس  ياقترا  يارب  دوب و  زین  اهنآ  تیفیک  بقارم  دیاب  سپ  میتسه . تاعوبطم  یّمک  شیازفا  دهاش 

يروط هب  ددرگیم ؛ داهنـشیپ  یبرغ  ییاههار  یهلا ، ماکحا  يارجا  ياج  هب  دوشیم و  در  احیرـص  مالـسا  ماکحا  اـهنیا  زا  یلیخ  رد  هزورما 
کیرحت ار  ناـناوج  زیارغ  اـی  دـنهدیم ، هوـلج  هلـضاف  ياهنیدـم  ار  یبرغ  ياـهوگلاو  ملــسم  يرما  ار  نـید  یگدـنام  بـقع  رّجحت و  هـک 

، اهیگتخابدوخ جّورم  اههیرشن  نیا  زا  يرایـسب  ددرگ . داهنـشیپ  نانآ  ياههتـساوخ  ندروآرب  يارب  یحیحـص  هار  هک  نیا  نودب  دنیامنیم 
جاور یمالـسا و  بـالقنا  راذـگناینب  تاـیرظن  ّدر  دـقن و  هصـالخ  دنتـسه . یقـالخا و ... یگنهرف و  لاذـتبا  اهيزابدـناب ، یـسایس ، لاذـتبا 

رمک اهنادب  تاعوبطمزا  یخرب  هک  تسا  یلئاسم  زا  نید و ... ياهنم  تسایس  جیورت  یقالخا ، دض  ياهمایپ  اب  یبرغ  هناقشاع  ياهناتـساد 
نودب ناسنا  سکع  یتح  ام  تایرـشنرد  دینادیم  ایآ  دیرطاخ ، هدوسآ  هک  دینیبیم  ار  تاعالطا  ناهیک و  طقف  امـش  دیاش  دناهتـسب . تمه 
تسا هدش  ّدر  یفن و  یمالسا  بالقنا  ینابم  نیرتیلوصارگید  یضعب  رد  ای  تسا ؟ هدیسر  پاچ  هب  تخل  تروص  هب  یششوپ و  هنوگ  چیه 

یلک هاگدید  رد   ..... لیبق نیا  زا  رگید  یلئاسمو   . * هنابیرف ماوع  یتاغیلبت و  تکرح  کی  لکش  هب  هکلب  یملع  ثحب  تروص  هب  هن  مه  نآ 
تـسا ههبـش  داجیا  هلحرم  نیاوا  رد  هک  تخاس  رود  شیوخ  نییآو  گنهرف  زا  تلمو  هعماج  نا  دـیاب  ادـتبا  هعماج  کـی  ندرب  نیبزا  يارب 

دوش یم  تاـبث  یب  نورد  زا  هعماـج  نآ  , دوش نیزگیِاـج  لزلزتم  یتیوه  کـی  هاـگ  نآ  , هدرک مهارفار  یتیوه  یب  هنیمز  دوخ  ماجنارـس  ... و
(* زابرید ) دیشاب ینغ  گنهرف  ياراد  هعماج  نآ  دنچره  دنک , یم  ناسآ  ار  نمشد  يدعب  تامادقاو 

؟ دراد یبقاوع  هچ  برغ  زا  دیلقت  هب  دم  ياه  سابل  ندیشوپ 

شسرپ

؟ دراد یبقاوع  هچ  برغ  زا  دیلقت  هب  دم  ياه  سابل  ندیشوپ 
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خساپ

، دوخ سانجا  يارب  یبایرازاب  ب )  نارگید ، هب  شیوخ  گنهرف  لیمحت  فلا ) دریگیم : تروص  فلتخم  ياـههزیگنا  اـب  یبرغ  ییارگدـم 
ياهتنـس نتفرگ و  یتما  زا  ار  حیحـص  اـجب و  ياهتنـس  د )  ندـناشک ، یگدولآ  فارحنا و  هب  كاـپ  حیحـص و  ریـسم  زا  ار  هعماـج  ج ) 

دیاش ندرک . خـسم  نرود  زا  ار  نآ  یلو  ندـش  دراو  ّتلم  کی  ياهتنـس  قیرط  زا  ه )  نتخاس ، نآ  نیزگیاج  ار  یفارخ  ًاـنایحا  دنـسپان و 
دنزادرپیم هعلاطم  هب  سانشهعماج و ... ، سانشناور نیصصختم  يدایز  تاعاس  اهتدم و  اهدم ، نیا  نتخاس  يارب  هک  دیشاب  هتشاد  عالطا 

اب دش ، بیوصت  یتقو  دننکیم  لیلحت  يرگنهدنیآ و  ، دراذگ ياج  هب  دوخ  زا  هعماج  کی  رد  دـناوتیم  یـصاخ  دـم  هک  يریثأت  هب  عجار  و 
قروز و نسح  رتـکد  زا  غـیلبت » یناـبم   » تسا هتـسیاش  یغیلبت  ياهدرگـشزا  عـالطا  تـهج  دـنزادرپیم . نآ  غـیلبت  هـب  یبـیجع  ياـهدرگش 

ءیـش کی  ندزاج  يارب  هنوگچ  هک  دومرف  دیهاوخ  هظحالم  اجنآ  دیهد . رارق  هعلاطمدروم  ار  ربهر ، یقت  دـمحم  زا  غیلبت » شور   » نینچمه
هتکن دننکیم . هدافتـسا  اهنز  سکـس  هفایق  زا  صوصخ  هب  یطرـش و  ياهسکع  قیرط  زا  نآ  ریاظنای  ردخم  داوم  راگیـس و  ریظن  يرـضم 
لئاسم هنوگنیارد  ار  یتّلم  هکلب  دننکیمن ؛ افتکا  دنبرمک  فیک و  سابل ، شفک ، لدم  گنر و  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  اتـسار ، نیا  رد  رگید 

هب مه  ار  نآ  هدمآ و  تّلم  کی  هدیا  هشیدنا و  راکفا و  غارـس  جیردت  هب  سپـس  دـنروآیمرد ، دوخ  دـیلقت  هب  دـنزاسیم و  دوخ  بوذـجم 
توغاط نامز  رد  هک  مینکیمن  شومارف  تسا . هدیدنسپ  وکین و  تنـس  کی  یمالـسا  باجح  ناونع  هب  رداچ  دننکیم . بذج  دوخ  فرط 
ندروآ دوجو  هب  رد  اهنآ  هک  مینک  رکف  ام  رگا  تسا  یماخ  یـشیدنا و  هداس  لاح  دش و ... امنندب  ياهرداچ  زا  رپ  یمالـسارازاب ، ناهگان 

ات دتفیب ، هار  اهنآ  لابند  هب  زور  حرط  دم و  مان  هب  یتما  رگا  دوب . دـهاوخن  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دـننکیم . افتکا  یـصاخ  هطقن  هب  زوردـم 
یـسنج و داسف  یتسرپ و  توهـش  هنیمز  رد  اکیرمآ ) اپورا و   ) برغ رد  هزورما  دینک  هظحالم  تفر . دـنهاوخ  شیپ  داسف  یگزره و  تیاهن 

ییاهن دح  تفر ، ولج  يداو  ره  رد  هک  تسا  ناسنا  هصیـصخ  یگژیو و  نیا  تسا ؟ ربخ  هچ  ددجت  ندمت و  مان  هب  سکـس  ياهسابل  حرط 
 (. هیآ 5 تمایق ،  هروس  ) درادرب شهار  رـس  زا  ار  یعنامره  دـهاوخیم  ناسنا  هماما ؛»  رجفیل  ناسنالا  دـیری  لب  دسانـشیمن « . شدوخ  يارب 
ولج تیاهنیب  ات  مه  اجنآ  رد  داهن ، مدـق  طاـطحنا  داـسف و  يداو  هب  رگا  دـشکیم و  رپ  تیاـهنیب  اـت  تشاذـگ  مدـق  لاـمک  يداو  هب  رگا 

. دوشیم هتـسخ  یناسکی  زا  تسا و  بلط  عونت  رـشب  هک  تسادـیپ  هتفگان  . درک فقوتم  ییاج  رد  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  ياهنوگ  هب  دوریم ،
اهگنر و اب  اـههویم  ناـهایگ و  هیآ 12 .) لـحن ،  هروـس  «) هناوـلا ًاـفلتخم  دـیامرفیم «: هک  تسا  هتـشاد  هجوـت  هتکن  نیا  هب  زین  میرک  نآرق 

دوب ناسکی  زیچ  همه  رگا  یتسار  تسا و ... هدـش  هدـیرفآ  نوگانوگ  لـئابق  اـهداژن و  رد  رـشب  اـی  میاهدیرفآامـش  يارب  فلتخم  ياـههنوگ 
سابل لدم  ناسنا ، یبلط  عونت  هب  هجوت  اب  لاح  دنامیم ؟ یقاب  یفطل  هچ  تروص  نآ  رد  چیه  رگید  و  نابز ) کی  داژنکی ، هایگ ، مقر  کی  )

رب دح  نیا  ات  ناوتیمن  دشاب ، هتشادن  يداضت  ام ، کین  ياهتنسو  عرش  نیزاوم  اب  رگا  نیـشام و ...  نامتخاس و  شفک و  فیک و  حرط  و 
یعـس ام  هعماـج  قّـالخ  رکتبم و  دارفا  ارچ  میـشابن ؟ زور  لدـم  دـم و  حارط  ناـمدوخام  ارچ  هک  تسا  نیا  رد  اـم  فرح  تفرگ . داریا  نآ 

ات مینامیم  رظتنم  ردق  نآ  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  هک  تسام  ياهداریا  زا  یکی  نیا  الوصا  .و  دنهد هئارا  ار  يدیدج  حرط  ات  دـننکیمن 
هزات دوشیم ، اهنآ  هجوتم  یمومع  راکفا  زا  هک  يدایز  راشف  زا  دعب  ام  نارکتبم  هاگ  نآ  دـنروآ . شروی  ام  ربدوخ  دـیدج  حرط  اب  نارگید 

ام رگا  هک  یلاح  رد  دـنهد . رییغت  ار  یـصاخ  رـشق  سابل  هویـش  ای  ینامتخاس و  حرط  ای  نیـشام  نالف  لدـم  ًالثم  هک  دـنوشیمراک  هب  تسد 
رد هک  نانچمه  میهد . رارق  وگلا  هوسا و  نارگید  يارب  ار  شیوخ  گنهرف  میناوتب  اـسب  هچ  میریگ ، تسد  هب  ار  لـمع  راـکتبا  اتـسار  نیارد 

رکف تنس و  گنهرف و  مامز  هکنیازا  دوب و  رایشوه  دیاب  یلیخ  ییارگدم »  » هلأسم هب  تبـسن  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  نینچ  تاهج  زا  یخرب 
. مینک زیهرپ  تدش  هب  میراپسب  یبرغ  ياهدم  تسد  هب  ددجت ، ندمت و  مان  هب  ار  شیوخ 

؟  تسیچ هناگیب  ياهوگلا  هب  ناناوج  شیارگ  لیلد 
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شسرپ

؟  تسیچ هناگیب  ياهوگلا  هب  ناناوج  شیارگ  لیلد 

خساپ

زا فرژ  حیحـص و  كرد  مدـع  - 2 یموب ، ياهـشزرا  زا  یفاک  تخانـش  مدع  - 1 تسا : ریز  روما  زا  یـشان  هناـگیب  ياـهوگلا  هب  شیارگ 
J . } ییارگچوپ يرگیلاباال و  - 4 یعامتجا ، یگدروخرس  - 3 اهنآ ، تیهام  هناگیب و  ياهشزرا 

؟  تسیچ دنا  هدروآ  يور  هاتوک  گنت و  ياه  سابل  ندیشوپ  هب  فلتخم  عماوج  هک  نیا  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ دنا  هدروآ  يور  هاتوک  گنت و  ياه  سابل  ندیشوپ  هب  فلتخم  عماوج  هک  نیا  تلع 

خساپ

الاو و تقیقح  ، يدام گنهرف  رد  تسا . نآ  يدام  ینارسوه  ییارگتذـل و  شخب  رد  هژیو  هب  یبرغ  گنهرف  شرتسگ  نآ  یـساسا  تلع 
مات رابتعا  تلاصا و  یناویحو ، تسپ  تاوهـش  ییارآنت و  دوشیم و  هتـشاذگورف  يونعم  دوعـص  ریـس و  ناسنا و  یناـحور  فیرـش  رهوگ 

.} تسا هدش  نایب  نامزلا » رخآ  دسافم  » ناونع هب  یمالسا  صوصن  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  یکی  تیعضو  نیا  دوشیم . هداد 

؟  تسیچ میتسه  یمالسا  روشک  کی  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراوم  یضعب  رد  برغ  گنهرف  جیورت  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ میتسه  یمالسا  روشک  کی  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراوم  یضعب  رد  برغ  گنهرف  جیورت  تلع 

خساپ

ینید ياهشزرا  زا  یعامتجا  ياهراجنه  رییغت  . 1 میزادرپیم : اهنآ  نیرتمهم  زا  یخرب  حیـضوت  هب  هک  دراد  يددعتم  لماوع  عوضوم  نیا 
زورب ثعاب  هک  دشابیم  ياهعـسوت  لدم  نتفرگ  شیپ  رد  يداصتقا و  تامادـقا  یخرب  رثا  رد  يراگنادوس  يدام و  ياهشزرا  هب  يونعم  و 

ياههاگتــسد زا  یخرب  بولطماـن  یفنم و  درکلمع  . 2 تسا . هدـیدرگ  یمالـسا  ياهشزرا  زا  هعماج  نتفرگ  هلـصاف  یـشزرا و  ياهداضت 
هب يداقتعا  چـیه  هک  يرـصانع  دارفا و  هب  نداد  نادـیم  و  هتـشذگ ـ  لاس  نیدـنچ  رد  هتـسباو  تاعوبطم  داشرا و  ترازو  هلمج  زا  یگنهرف 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1249 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


جیورت رشن و  بجوم  هعماج ، تراظن  نودب  زاب و  ياضف  داشرا و  ترازو  يونعم  يدام و  تالیهـست  زا  هدافتـسا  دنتـشادن و  یمالـسا  ماظن 
هب دش ؛ مومسم  تدش  هب  روشک  یگنهرف  عاضوا  دیدرگ و  هدز  برغ  غماوج  رب  مکاح  ياهشزرا  يولهپ و  نارود  طحنم  دساف و  گنهرف 

مـالعا داـشرا  ترازو  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاـضران  هداد ، یگنهرف  نیلوئـسم  هب  يدـیدش  ياهرادـشه  يربـهر  مظعم  ماـقم  هک  ياهنوـگ 
ياهتیریدـم يدـصت  رد  یبالقنا  ياههاگتـسد  اهورین و  يراـک  مک  . 3 دـیدرگ . داـشرا  ریزو  يافعتـسا  هب  رجنم  تیاـهن  رد  هک  دـندومن 

یمالـسا ياهشزرا  هب  برغ  يهبناج  همه  هدرتسگ و  مجاهت  . 5 رمتسم . قیقد و  یتراظن  شنیزگ و  ماظن  فعـض  . 4 یگنهرف و ... ییارجا ،
زا هدافتـسا  اب  ناریا  رد  یمالـسا  ماـظن  تسکـش  مدرم و  رد  یتدـیقع  ياـهرواب  فیعـضت  ناوج ، لـسن  ندومن  تیوه  یب  يارب  اـم ، یّلم  و 

... . يداصتقا و یگنهرف و  ياههصرع  رد  لخاد  يهتسباو  رصانع  يرازفاتخس ،ـ يرازفامرن و  زا  معا  یکیژولونکت ـ  لیاسو  نیرتهتفرـشیپ 
هداد تیلاعف  هزاجا  دـشاب ، یمالـسا  ياهـشزرا  فلاـخم  هک  یلاـمعا  نینچ  زگره  یمالـسا  يهعماـج  رد  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت 

ـ  یمالسا ماظن  هکلب  دوش ؛ هتـشاذگ  ماظن  لک  باسح  هب  دیابن  داد ، ماجنا  ار  لمع  نیا  هنارـس  دوخ  یهاگتـسد  ای  یلوؤسم  رگا  دوشیمن و 
ار يریگمـشچ  تامادقا  هتخادرپ و  ار  يدایز  ياههنیزه  هدرک و  شالت  دسافم  نیا  اب  هزرابم  رد  تسا  هداد  ناشن  نونکات  ادتبا  زا  هک  نانچ 

تسا یلماوع  دوجو  برغ و  یگنهرف  مجاهت  مجح  یگدرتسگ و  زا  یشان  دراد ، دوجو  هعماج  رد  دسافم  نیا  زونه  رگا  تسا . هداد  ماجنا 
طـسوت برغ  ندمت  رهاظم  هناروکروک  دیلقت  ییارگبرغ و  هلأسم  هک : تفگ  دـیاب  ییارگبرغ  هدـیدپ  دروم  رد  اما  دـش ، هراشا  نآ  هب  هک 

یخرب هب  هک  دشابیم  ینالوط  هقباس  ددعتم و  للع  ياراد  هک  تسا  ياهدیدپ  یمالـسا  ياهروشک  هلمج  زا  موس  ناهج  ياهروشک  ناناوج 
ساسحا هچ  ره  هک  دـهدیم  ناشن  دـش ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاقیقحت  جـیاتن  مییاـمنیم : هراـشا  موش  هدـیدپ  نیا  لـماوع  نیرتمهم  زا 

هب تبـسن  نانآ  یعامتجا  تیوه  ساسحا  دوش ، رتشیب  هعماج  رد  مکاح  ياهشزرا  یعامتجا و  مانظ  هب  تبـسن  ناناوج  یعامتجا  یتیوهیب 
نیا هب  رگید  ترابع  هب  دوشیم . رتشیب  لاتميوه و ... پر و  یبرغ  ياههورگ  رب  مکاح  يداـمن  يراـتفر و  یـشزرا ، یتخانـش و  ياـهوگلا 
قیرط زا  یمالـسا  بالقنا  ماظن و  ياهشزرا  ساسارب  ار  ناناوج  یعامتجا  تیوه  بسک  يارب  مزـال  ياـههنیمز  یعاـمتجا  ماـظن  هک  لـیلد 

اب بسانتم  ناناوج  يدامن ، يراتفر و  یتخانـش ، یـشزرا و  ياهشیارگ  تسا ، هدرکن  مهارف  يریذـپهعماج ، ییاـنبم  یلوصا و  ياهدـنیارف 
ناناوج سرتسد  رد  روفو  هب  یبرغ  گنهرف  ياهشزرا  اهوگلا و  هک  نیا  لیلد  هب  رگید  فرط  زا  تسین ، یمالـسا  بالقنا  ماظن و  فادـها 

غیلبت هب  زین  نامدوخ  یعامتجا  ماظن  هدـش و  جـیورت  يزاسوگلا و  اهنآ  يارب  یبرغ  ياهماظن  طسوت  نانآ  ياهزاین  بساـنت  هب  هتفرگ و  رارق 
، یـشزرا یتخانـش و  ياهیگژیو  هتفرگ و  لکـش  یبرغ  ياهوگلا  اـب  بساـنتم  ناـناوجون  یعاـمتجا  تیوه  ساـسحا  تسا ، هتخادرپ  اـهنآ 

تدـش نآ  هب  هدومن و  مهارف  ار  دـنور  نیا  ياههنیمز  هک  یلماوع  هلمج  زا  تسا . هدـش  رگهولج  اهنآ  رب  ینتبم  زین  اـهنآ  يداـمن  يراـتفر و 
لوصحم وس  رگید  زا  وتـسا  يژولونکت  دـشر  دـنیآرب  ییوس  زا  هک  برغ  يدام  تاـیح  بیرفلد  اـبیز و  رهاـظم  - 1 زا : دنترابع  دـشخبیم 

هک یـسنج  هزیرغ  نوچمه  يدنمورین  ياهشیارگ  دوجو  - 2 تسا . فیعـض  هدنامبقع و  ياهروشک  ياههیامرـس  يریگراک  هب  تراغ و 
یهاـگآان دراد و  يرتشیب  بساـنت  نآ  گـنهرف  اـب  رتیندـمآرب و  برغ  ناـهج  رد  هک  یناـسفن  تـالیامت  اـهاوه و  ماد  رد  نداـتفا  بجوم 

ینغ و ریاـخذ  عباـنم و  ندرپس  یـشومارف  هب  - 3 اهنآ . زا  ندومن  يوریپ  هتـسنادان  نانمـشد و  ياـههئطوت  فادـها و  زا  ناـناوج  زا  يرایـسب 
رکفت هنحص  رد  نیرفآشقن  رـصانع  زا  یخرب  رد  یمالـسا  حیحـص  شنیب  فعـض  - 4 دوخ . يدام  یملع و  یقـالخا ، یگنهرف ، دنمـشزرا 
میلاعت لوصا و  لماک  تسرد و  نتفرگن  راـک  هب  - 5 جراخ و .)... هب  هتسباو  تاعوبطم  هدزبرغ و  نارکفنـشور  زا  یخرب  دننام   ) یعامتجا
هزرابم ياههار  دروم  رد  یمالسا . تیبرت  لوصا  اب  اههداوناخ  زا  يرایسب  ییانـشآ  مدع  - 6 یعامتجا . شنیب  گنهرف و  هصرع  رد  یمالـسا 

هدش یهدنامزاس  مظنم و  ياهيزیرهمانرب  اب  يدج و  یقیقح و  هلوقم  کی  ییارگبرغ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تفگ : دـیاب  ییارگبرغ  اب 
نیا یلم  یمالسا و  ینغ  گنهرف  هب  کسمت  هار  زا  هعماج  دارفا  ریاس  ناناوج و  هب  ندیـشخب  تینوصم  زین  نآ  اب  هزرابم  هار  اهنت  دشابیم و 

باسح قیقد ، ياهمانرب  ساسارب  مدرم ، راشقا  همه  جیـسب  یگنهرف و  ياههاگتـسد  اصوصخ  تاناکما  همه  زا  دـمآراک  هدافتـسا  موب و  زرم 
دنیآرف قیرط  زا  یلم  یمالـسا و  ياهشزرا  قیمعت  ظـفح و  - 1 زا : دـنترابع  نآ  اب  هزرابم  ياههار  نیرتمهم  ساسا  نیا  رب  دـشابیم . هدـش 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1250 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یمالـسا و ندمت  ناشخرد  ياههنیـشیپ  اب  ناناوج  ندومن  هاگآ  و  اههناسر و ... هسردم ، هداوناخ ، دننام  نآ  لماوع  يریذپهعماج و  حیحص 
تلادـع رارقتـسا  یبالقنا ، ياـهشزرا  ظـفح  یمالـسا و  هبیط  تاـیح  ققحت  - 2 یمالـسا . بـالقنا  میظع  يوـنعم  يداـم و  ياهدرواتـسد 

ياهشزرا تیمکاح  دنوادخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  مدرم  يارب  تینما  حلـص و  یـشوخ ، تداعـس ، هافر ، نیمأت  یمالـسا و  طسق  یعامتجا و 
هب هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مـهم  هـضیرف  ياـیحا  - 4 یمالـسا . هعماج  يونعم  فارحنا  لباقم  رد  يرادیب  يرایـشوه و  - 3 یهلا .

، ینورد قیمع ، يرواـبققحت  - 5 دـشابیم . یهلا  ياـهشزرا  ضیارف و  ياـقب  ظـفح و  نماـض  مالـسا و  یــساسا  ناـکرا  زا  یکی  ناوـنع 
، ییاضق ییارجا ، ینینقت ، یمسر ، ياههاگتسد  رد  هک  یناسک  ینعم  هب  هعماج  ناریدم  رد  مالسا  شزرا  ماظن  رب  ینتبم  ینالقع و  رادهشیر ،

يریگتهج رد  هعومجم ، نیا  یساسا  تیمها  هاگیاج و  هب  تبـسن  دنکیم . افیا  شقن  یغیلبت و ... یگنهرف و  یـشزومآ ، یماظتنا ، یماظن ،
میلـست شزاس و  هیحور  هک  هنایارگربج  ناهنپ  تاداقتعا  سأی و  لاعفنا ، تلاح  زا  هعومجم  نیا  ندـش  جراخ  هعماج و  یـشزرا  یگنهرف و 
بولطم یـشزرا  ماظن  ظاحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدج ، ریبدت  شالت و  - 6 تشاد . دهاوخ  لابند  هب  ار  یناهج  دـحاو  گنهرف  ربارب  رد 

رولبت و - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ، یـسایس ، نوگانوگ  ياـههصرع  رد  هعماـج و  فلتخم  ياـهشخب  رد  تامادـقا ، اـهتیلاعف و  همه  رد 
ات دوریم  دیما  تروص  ره  رد  ییارجا ... ياههمانرب  روشک و  نالک  راتخاس  ناریدـم ، یقوقح  یقیقح و  راتفر  رد  یـشزرا  ماظن  نیا  یلجت 

نانآ و درکلمع  رب  رمتـسم  قیقد و  تراـظن  ییارجا و  ناریدـم  شنیزگ  رد  تقد  روشک و  یتیریدـم  ماـظن  راـتخاس و  حالـصا  اـب  هّللاءاـشنا 
اب ضقانتم  یمالـسا و  ياهشزرا  ریاغم  تامادـقا  اهراتفر و  هنوگنیا  دـهاش  هجو  چـیه  هب  نافلختم  اـب  حالـصيذ  عجارم  ینوناـق  دروخرب 

ماقم نانخس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  میشابن . هعماج  رد  یمالسا  ماظن  ياهنامرآ  فادها و 
هعومجم  ) بالقنا یـسانشبیسآ  یعاـمتجا و  تیوه  نارحب  یفرـشا ، لـضفلاوبا  ملعوذ 3 - یلع  اـهشزرا ، بـالقنا و  يربـهر 2 - مظعم 

هعماج یموتانآ  روپ ، عیفر  زرمارف  داضت 6 - هعسوت و  روپ ، عیفر  زرمارف  - 5 یمالسا ) بالقنا  یسانشبیسآ  تالاقم 

؟ تسیچ ناریا  گرزب  ياهرهش  رد  یباجح  یب  جاور  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ ناریا  گرزب  ياهرهش  رد  یباجح  یب  جاور  لیلد 

خساپ

هشیر اه  هاگشناد  رد  اصوصخم  زین  گرزب و  ياهرهش  هلمج  زا  روشک  رـسارس  رد  لضعم  نیا  هک  تفگ  دیاب  یباجحدب  لکـشم  دروم  رد 
ماجنا هدشباسح  یـساسا و  تامادقا  اهنآ  هب  هجوت  اب  داد و  رارق  ییاسانـش  دروم  هعماج  رد  ار  لماوع  نآ  دیاب  هک  دراد  يددعتم  لماوع  رد 

هعومجم ینورد ، لماوع  زا  روظنم  ینورد : لـماوع  فلا ) دوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  هعماـج  رد  یباجحدـب  لـماوع  ساـسا  نیا  رب  داد .
یعامتجا و یـسایس ، متـسیس  هعماج و  کی  دارفا  درکلمع  زا  یـشان  هتـشاد و  تلاـخد  هدـیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  هک  تسا  ییاـههّفلؤم 

ياراد هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  یتخانـشناور  یتخانـشناسنا و  رظن  زا  . 1 زا : تسا  ترابع  اـهنآ  نیرتمهم  تسا . نآ  رب  مکاـح  یگنهرف 
لایما و زا  يوریپ  ییاناوت  مه  دراد و  ار  یناسنا  لامک  بتارم  ندرک  یط  تسرد و  هار  باختنا  ییاناوت  مه  ینعی ، دشابیم ، رایتخا  تردـق 
(. هیآ 3 ناسنا ، « ، ) اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  : » دیامرفیم نآرق  ار . طوقـس  طاطحنا و  جرادم  ندرک  یط  یناسفن و  ياهاوه 

هدش و نییبت  هعماج  هرادا  يارب  یمالـسا  فراعم  اهشزرا و  ماکحا ، زا  يرایـسب  هک  ام ـ  یمالـسا  هعماج  دننام  ياهعماج  رد  ساسا  نیا  رب 
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لصا و نیا  هب  دوشیم ، هتفرگ  هدیدان  دارفا  یخرب  يوس  زا  باجح ) دننام   ) یهلا ماکحا  زا  یضعب  تسین ـ  ياهناهب  رذع و  هنوگچیه  ياج 
هک تسا  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  هعماج ، رد  یباجحدـب  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  رگید  ترابع  هب  ددرگیم . زاـب  یتخانـشناور  رـصنع 

لباـقم رد  ییاـمندوخ  ییارگلـمجت ، لـیبق  زا  يرهاـظم  رد  دـشابیم و  تسا و ... تیـصخش  لزلزت  ، اوقت ناـمیا و  فعـض  زا  یـشان  دوـخ 
هب رهاظت  دیلقت و  بجوم  سفن  هب  دامتعا  مدع  تیـصخش و  لزلزت  یگتخابدوخ و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دنکیم . ادیپ  دومن  ناگناگیب و ...
رد ندوب  حرطم  ندوب و  بوبحم  ار  یعامتجا  یگتسیاش  تمارک و  رد  كالم  یگتخابدوخ  رثا  رب  ددرگ . یم  نارگید  حیحـصان  ياهراتفر 
رد مه  دوب و  دهاوخ  بوبحم  مه  دشاب  یهلا  ياه  شزرا  تیاعر  هب  دـیقم  نمادـکاپ و  اوقت و  اب  ناسنا  رگا  هتبلا  دـنناد . یم  نارگید  مشچ 
زا حیحـص  تفرعم  یلاع و  ياه  هزیگنا  يوق و  نامیا  يروابدوخ و  هب  زاین  هلأسم  نیا  نکیل  دوب ، دـهاوخ  حرطم  ءایلوا  ناـبز  لد و  مشچ و 

حالـصا ياـههار  زا  یکی  دـهد . یم  تهج  وا  ياـهراتفر  هب  هک  تسا  لـیاق  ار  میظع  یتلاـسر  دوخ  يارب  یناـسنا  نینچ  دراد . هبیط  تاـیح 
رد نانآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ، تیوقت  هعماج و  دارفا  ياوقت  نامیا و  تیوقت  نآ و  یتخانـشناور  لـماوع  اـب  هلباـقم  لـضعم ، نیا  زا  هعماـج 
ام اوریغی  یتح  ٍموقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دشابیم . هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  تاررقم  نیزاوم و  یهلا و  ماکحایارجا 
(. هیآ 11 دعر ، ، ) دنهد رییغت  تسا  ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دهدیمنرییغت ، ار  یموق  چیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفنأب »...
رب باـجح  فشک  يراـب و  دـنبیب و  یگنهرب ، گـنهرف  شرتـسگ  يارب  يوـلهپ  میژر  تامادـقا  هب  هک  هلأـسم  نیا  یخیراـت  ياـههشیر  . 2

شزرا راجنه و  کی  تروص  هب  اـههداوناخ  رد  ار  یباـجحیب  دـنک و  فارحنا  نیا  راـچد  ار  اـم  هعماـج  زا  یـشخب  تسناوت  هک  ددرگیم ،
؛ دش لرتنک  يدایز  دح  ات  سدـقم ، عافد  نارود  زا  یـشان  ياضف  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  اب  دـنچ  ره  لضعم ، نیاشرتسگ  دـنور  دروآرد .

ياضف زا  نتفرگ  هلـصاف  هعماج و  یـشزرا  طیحم  رییغت  زا  دعب  دومن و  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  ياههشیر  اههگر و  يددـعتم ، لیالد  هب  یلو 
یگنهرف نالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب  یهاـتوک و  . 3 درک . ادـیپ  زورب  روهظ و  لاجمهرابود  سدـقم ، عافد  بالقنا و  زا  لـصاح  يونعم 

هب هک  تسا  ینتفگ  تسا . یباجحدـب  شرتسگ  رگید  لـیاسو  زا  نآ ، هب  ندیـشخب  قیمعت  یمالـسا و  ماـکحا  اـهشزرا و  تیبـثت  رد  روشک 
یـسایس يداصتقا ، نوگانوگ  ياههرـصاحم  یجراخ  ياهراشف  یلیمحت ، گنج  یمالـسا ، بالقنا  تیبثت  زا  یـشان  تالکـشم  دوجو  تلع 
یگنهرف لئاسم  هب  ینادـنچ  هجوت  دوش و  فرـص  روما  نیا  هب  یتلود  ياههاگتـسد  نالوؤسم و  يژرنا  تقو و  نیرتشیب  هک  دـش  ثعاب  و ...

ماجنا تامادقا  زا  یضعب  . 4 ددرگن . لوذبم  یمالـسا  ماکحا  اهشزرا و  قیمعت  تیبثت و  تهج  رد  ییاههمانرب  اهراکهار و  يارجا  هعماج و 
... تعنـص و يداصتقا ، دشر  هعـسوت و  دنور  رد  عیرـست  روظنم  هب  هک  يزرا و )... یلوپ و  ياهتسایـس  لیبق  زا   ) لاس 1368 زا  دـعب  هتفرگ 

.5 دـیدرگ . ... یتـسرپ و لـمجت  ییارگكردـم ، يداـم ، ياـهراجنه  يوس  هب  هعماـج ، ياـهشزرا  رییغت  بجوم  هتـساوخان  تفرگ ، ماـجنا 
نداد نادیم  و  ریخا ) ياهلاس  رد  هتسباو  تاعوبطم  داشرا و  ترازو  هلمج  زا   ) یگنهرف ياههاگتـسد  زا  یخرب  بولطمان  یفنم و  درکلمع 
نودب زاب و  ياضف  داشرا و  ترازو  يونعم  يدام و  تالیهست  زا  دافتسا  اب  دنرادن و  یمالسا  ماظن  هب  يداقتعا  چیه  هک  يرصانع  دارفا و  هب 

عاـضوا مهارف و  ار  برغ  عماوج  رب  مکاـح  ياهـشزرا  يوـلهپ و  نارود  طـحنم  دـساف  گـنهرف  جـیورت  رـشن و  تاـبجوم  هعماـج ، تراـظن 
، هداد یگنهرف  نیلوئـسم  هب  دیدش  ياهرادـشه  يربهر  مظعم  ماقم  هک  ياهنوگ  هب  دـندومن  هدولآ  مومـسم و  تدـش  هب  ار  روشک  یگنهرف 
طارفا و زا  یخرب  . 6 دـیدرگ . داشرا  ریزو  يافعتـسا  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  دـندومن  مالعا  داـشرا  ترازو  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاـضران 
زیمآتنوشخ و ياهشور  هدافتسا  لیبق  زا  دش  یباجح  دب  یباجح و  یب  اب  هزرابم  رد  نآ  زا  دعب  بالقنا و  هیلوا  ياهلاس  رد  هک  ییاهطیرفت 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  ندشن  ارجا  . 7 دیدرگ . یهلا  مکح  نیا  هب  ینیبدب  راجزنا و  رفنت و  ندـمآ  دوجوب  ثعاب  یکیزیف و ...

هعماج تمالس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاور  رد  هک  هعماج ، داحآ  فرط  زا  دنمماظن  هدرتسگ و  ریگارف و  تروص  هب  یلم  تراظن  ای  رکنم 
هب برغ  هبناـج  همه  هدرتسگ و  یگنهرف  مجاـهت  ینوریب  لـماع  نیرتـمهم  ینوریب : لـماوع  ب ) تسا . هدـش  هدرمـش  ینما و ... اـن  داـسف ، زا 

ماـظن تسکـش  تیاـهن  رد  مدرم و  رد  یتدـیقع  ياـهرواب  فیعـضت  ناوج ، لـسن  ندومن  تیوه  یب  يارب  اـم ، یّلم  یمالـسا و  ياـهشزرا 
ياههصرع رد  لخاد  هتسباو  رصانع  يرازفاتخس ، يرازفامرن و  زا  معا  ـ  يژولونکت لیاسو  نیرتهتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  اب  ناریا  رد  یمالـسا 
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هک هدـیدرگ  ببـس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ . ندـمت  رهاظم  اـهشزرا و  گـنهرف و  ندومن  مکاـح  تهج  رد  يداـصتقا و ... یگنهرف و 
دروم رد  اما  دشاب . هتشاد  دوجو  ام  یمالـسا  هعماج  رد  یباجح  دب  لضعم  یمالـسا ، بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  مغریلع  هنافـسأتم 

اب تردق  عضوم  زا  دروخرب  یکیزیف و  ياهراکهار  . 1 دشابیم : ینیبشیپ  لباق  راکهار  ود  تشز  هدـیدپ  نیا  اب  هلباقم  دروخرب و  ياههار 
یکیزیف تروص  هب  هدیدپ  نیا  اب  دروخرب  املسم  یگنهرف . يداینب  راک  . 2 دشاب . دنمراجنه  هدش و  باسح  دیاب  دروخرب  نیا  هتبلا  نیفلختم 

زا میهاوخب  افرص  یمالسا  ششوپ  سابل و  هلئسم  رد  ام  رگا  اریز  تسا . نکممان  يّدح  ات  راوشد و  رایـسب  یتلود ، ياههاگتـسد  قیرط  زا  و 
يارجا تاکرب  دیاوف و  تبثم و  راثآ  یمالـسا ، شـشوپ  موزلو  تیناقح  میناوتن  میـشاب و  هتـشادن  قطنم  لالدتـسا و  میوش ، دراو  روز  قیرط 

اب ياهشیر  قیمع و  رمتـسم  یگنهرف  راک  اب  ار  باجح و ... هفـسلف  دارفا و  یعامتجا  یـصخش و  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  یهلا  هضیرف  نیا 
، مینک تباث  ناهرب ، لیلد و  هئارا  تروص ، نیرتهب  نیرتابیز و  هب  تاـعوبطم و ... یعمج و  ياـههناسر  یگنهرف و  ياههاگتـسد  زا  هدافتـسا 

مهم لماع  میـشاب . نامیمالـسا  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص  هب  یبرغ  ياهـشزرا  جاور  یباجحدـب و  شرتسگ  جاور و  رظتنم  دـیاب  هنافـسأتم 
هب رما  هضیرف  ماجنا  هب  نایوجـشناد  هعماج و  يدـج  مامتها  دـیامن  يراـی  یعاـمتجا  لـضعم  نیا  اـب  هلباـقم  رد  ار  اـم  دـناوتیم  هک  يرگید 
اب قبطنم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دوش و  لـمع  دراو  يدـج  تروـص  هب  هنیمز  نیا  رد  هعماـج  رگا  تسا  یهیدـب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و 

دنناوتیم رتهب  زین  اههاگشناد  رد  دوجوم  زکارم  یگنهرف و  ياههاگتسد  دزاس  یلمع  هدیدرگ ، نیعم  سدقم  عرـش  رد  هک  یبتارم  طیارش و 
يداینب تامادقا  اهراکهار و  یمالسا ، تانوؤش  ماجنا  هب  نایوجـشناد  بیغرت  قیوشت و  نمـض  دنیامن و  مادقا  یعامتجا  لضعم  نیا  لح  رد 

نیلوؤـسم و يراـکمه  اـب  هک  يزور  دـیما  هـب  دـنزاس . مـهارف  نایوجـشناد  نـیب  رد  یمالـسا  ياـهشزرا  شرتـسگ  تـهج  رد  ار  یگنهرف 
هتفگان هللاءاشنا . میشاب ، اههاگشناد  رد  یمالـسا  ياهشزرا  تیاعر  هب  يدج  مامتها  افـص و  ویکاپ  زا  راشرـس  یطیحم  دهاش  نایوجـشناد 

... مروت و يراکیب ، لضعم  تسا ، هدروخ  هرگ  زین  يداصتقا  یناـماس  یب  هب  یباجحدـب  هلمج  زا  یعاـمتجا  ياـهراجنهان  زا  يرایـسب  دـنامن 
یمالسا و ماظن  ور  نیا  زا  دریذپ . یم  تروص  فلتخم  ياه  لکش  رد  نآ  ياهزورب  روهظ و  هک  دنتسه  یعامتجا  دسافم  زا  يرایـسب  دلوم 
. دنهد ماجنا  يدج  شالت  یعامتجا  يداصتقا و  تالـضعم  لح  ماظن و  يدـمآراک  تهج  رد  دـیاب  سدـقم  ماظن  نیا  هب  نادـنم  هقالع  همه 

یناسر تمدخ  تضهن  زین  عطاق و  لکـش  هب  یعامتجا  يداصتقا و  دسافم  اب  هزرابم  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  تاشیامرف و 
زرمارف یگنهرف 2 . یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداـع ، دادـح  1 ـ رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دوش . یم  یباـیزرا  اتـسار  نیا  رد  مدرم ، هب 

باجح هلأسم  يرهطم ، دیهش  اهشزرا 4 . بالقنا و  ملعوذ ، یلع  داضت 3 . هعسوت و  روپعیفر ،

؟ دننک یم  دراو  ار  اهملیف  نیا  یناسک  هچو  ؟  تسیچ هعماج  رد  لذتبم  ياه  ملیف  ياشامت  نس  ندمآ  نیئاپ  تلع 

شسرپ

؟ دننک یم  دراو  ار  اهملیف  نیا  یناسک  هچو  ؟  تسیچ هعماج  رد  لذتبم  ياه  ملیف  ياشامت  نس  ندمآ  نیئاپ  تلع 

خساپ

دروم عوضوم  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  دنناوت  یم  هک  درمش  رب  ناوت  یم  ار  يدراوم  تسین و  راوشد  نادنچ  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  هچ  رگ 
کی عقاو  رد  امـش  لاوئـس  نیا  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اما  دـشاب  هتـشاد  لذـتبم ، ياهملیف  ياشامت  رد  نس  شهاک  ینعی  یـسررب 
هعماج رد  لذتبم  ياهملیف  ناگدننک  اشامت  هکنیا  هب  امـش  دانتـسا  اعقاو  تسا ، ینادـیم  قیقحت  شهوژپ و  کی  هب  دـنمزاین  هک  تسا  ییاعدا 
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تاقیقحت هب  امـش  دـنا و  هدرک  قیقحت  نارگید  ای  دـیا  هداد  ماجنا  یملع  قیقحت  کی  هنیمز  نیا  رد  امـش  دوخ  ایآ  تسیچ ؟ تسا ، هتفر  الاب 
. دیهد یم  میمعت  هعماج  همه  هب  ارنآ  دـیا و  هتـشاد  دروخرب  ناتدوخ  هلحم  ای  رهـش و  رد  هک  يدراوم  اب  هکنیا  ای  دـینک  یم  دانتـسا  نارگید 

نیا رد  یقیقحت  امش  دوخ  هک  تسنیا  زا  یکاح  امش  لاوئس  دشاب  هلئـسم  قوقـش  ساسا  رب  دیاب  زین  باوج  دراد و  یقوقـش  هلئـسم  نیاربانب 
باوج نیاربانب  دیا  هدرکن  دانتـسا  تاقیقحت  نآ  هب  امـش  لقادح  دنا  هداد  ماجنا  یقیقحت  رگا  زین  نارگید  نینچمه  دیا و  هدادن  ماجنا  هنیمز 

یم شامت  لذتبم  ياهملیف  لاسو  نس  مک  دارفا  ناکدوک و  هک  دیا  هدرک  دروخرب  يدراوم  هب  الامجا  امش  ینعی  تسا  موس  قش  رب  ینتبم  ام 
 - یگنهرف بیـسآ  نیا  هک  تفگ  دـیاب  ضرف  نیا  اـب  تسا  نینچنیا  زین  هعماـج  هیقب  هک  تسنیا  امـش  روـصت  ساـسا  نـمیه  رب  دـنا و  هدرک 

بـسانتم ان  نوزفا و  زور  شرتسگ   - 1 دوش : یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  دشاب  هتـشاد  دناوت  یم  يددـعتم  نوگانوگ و  للع  یعامتجا  یقالخا - 
لقادح رگا  ینعی  اهملیف  نیا  ياشامت  رد  اه  هداوناخ  نیدـلا و  ندرکن و  تیاعر   - 2 لاذتبا . گنهرف  جـیورت  رد  نآ  يریگراکب  تعنص و 

هـسردم ناکدوک  هک  دـندرک  یم  اشامت  زور  ای  بش  زا  یتاـعاس  کـی  رد  تسا  رـضم  زین  اـهنآ  دوخ  يارب  هک  ار  اـهملیف  نیا  اـه  هداوناـخ 
ياهرواب حطس  شهاک   - 3 دش . یم  يریگولج  ناناوجون  ناکدوک و  نایم  رد  نآ  شرتسگ  زا  يدایز  دودح  ات  دنا  هتفر  باوخب  ای  دنتسه 

 - 4 تسا . ناکدوک  ناناوجون و  رد  لذتبم  گنهرف  لاذتبا  شرتسگ  رد  يرثؤم  رایسب  لماع  یبهذم  نامیا  فیعـضت  رگید  یترابعب  ینید و 
نیا یناسک  هچ  دیدومرف  هکنیا  اما  دنتـسه . لیخد  هلئـسم  نیا  رد  زین  يرگید  لماوع  هتبلا  تسا  رثؤم  زین  ملاس  ياه  حیرفت  مدـع  يراکیب و 

هب فلتخم  حوطـس  رد  هک  يذوفن  لـماوع   - 2 دنتـسه . ناشدوخ  عفانم  ییوجدوس و  لابند  هکیناسک  ماـمت   - 1 دـننک : یم  دراو  ار  اهملیف 
گنهرف ياراد  ياهروشک  هب  رفـس  اـب  هک  نید  یب  ربخ و  یب  ادـخ  زا  لـفاغ و  دارفا   - 3 دـنراد . دوجو  هعماج  یگنهرف  ياـهداهن  رد  هژیو 

هکلب دوشن  ناشدـیاع  مه  یـصخش  دوس  هنوگچیه  تسا  نکمم  دارفا  نیا  دـنروآ  یم  روشک  لخاد  هب  تاـغوس  ناونع  هب  ار  اـهنآ  لاذـتبا ،
یقلت یگنهرف  ار  یگنهرف  دض  ياهزیچ  هک  دوش  یم  ثعاب  اهنآ  تیـصخش  تابث  مدع  یبهذم و  نامیا  نادقف  یلو  دـشاب  هتـشاد  اه  هنیزه 
دوجو تسا  نکمم  زین  يرگید  رثؤم  لماوع  دـننادب . ندوب ، گنهرف  اب  هناشن  ار  اـهنآ  ياـشامت  جراـخ و  زا  اـه  هماـنرب  نیا  ندروآو  دـننک 

اعدا و کی  افرـص  هک  دراد  قیقد  قیقحت  کی  هب  زاین  لاوئـس  نیا  لصا  لاح  ره  رد  تسین .  اهنآ  ندرمـش  رب  لاجم  ـالعف  هک  دـشاب  هتـشاد 
. داد هئارا  زین  بسانم  خساپ  یملع  قیقد  لاوئس  نآ  ساسا  رب  ناوت  یم  هاگنآ  دشابن  یهد  میمعت 

یگنهرف مجاهت  اهشورورازبا 

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  نید  هدنیآ  ناوج  ياهرسپ  بسانمان  رهاظ  ناوج و  ياه  مناخرتخد  رد  باجح  عضو  نیا  اب 

شسرپ

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  نید  هدنیآ  ناوج  ياهرسپ  بسانمان  رهاظ  ناوج و  ياه  مناخرتخد  رد  باجح  عضو  نیا  اب 

خساپ

یگنهرف نامجاهم  ياه  هویش  هلمج  زا  منک ؛ ضرع  دیاب  امـش  لاؤس  صوصخ  رد  هسـسؤم ، اب  طابترا  رطاخ  هب  امـش  زا  رکـشت  ریدقت و  ابو 
یباجح یب  یباجحدب و  عویش  نآ  زراب  ياه  هنومن  زا  یکی  دشاب و  یم  یمالسا  عماوج  رد  فلتخم  ياهلکش  هب  تارکنم  داسف و  شرتسگ 

ياهیدازآ باجح و  هلأسم  هب  تبـسن  ناـناوج  ناـنز و  فیرحت  اـب  هعماـج  یمومع  تفع  قـالخا و  هک  ارچ  تسا  ناملـسم  ناـنز  ناـیم  رد 
هنحص دناوت  یمن  ییاهنت  هب  مه  تلود  تسین و  یناسآ  راک  یعامتجا  دسافم  زا  يریگولج  ًالوصا  ددرگ . یم  رتریذپ  بیـسآ  ناشیعامتجا 
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موش ةدـیدپ  اب  هزرابم  صوصخرد  دراد . راکورـس  مدرم  تاداقتعا  اهرواب و  اه و  هشیدـنا  اب  هعماج  کی  گنهرف  اریز  دـشاب  ارجام  نادرگ 
دنرادرب و لضعم  نیا  عفر  رد  یـساسا  مدق  یگنهرف  راک  اب  دیاب  یمالـسا  هعماج  دارفا  همه  یقالخا  داسف  یباجح و  یب  ًاضعب  یباجحدـب و 
اب ناوت  یم  هعماج ؛ حالـصا  يارب  نتـشادرب  ماگ  اه و  یهابت  داسف و  اب  هزرابم  ینعی  رادانعم  رادفده و  یگدـنز  هک  ارچ  دـش  سویأم  دـیابن 

يایحا اب  تشاد . دـیابن  زین  يروف  هجیتن  راظتنا  هتبلا  تخادرپ  يرگنـشور  هب  هعماج  حطـس  رد  نآ  شرتسگ  یگنهرف و  ياه  هتـسه  لیکـشت 
رکنم يدوباـن  وحم و  تهج  رد  يرثؤم  ياـهماگ  دـناوت  یم  سک  ره  نآ  طیارـش  تیاـعر  اـب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یتاـیح  لـصا 

ماجنارس ماما  تسین  ینیعم  ناکم  نامز و  صوصخم  هتشاد و  دوجو  رـشب  خیرات  لوط  رد  هراومه  لطاب  قح و  ةزرابم  هک  دینادب  و  درادرب .
لطاب رس  رب  ار  قح  ام  "  ) 1 "" قهاز وه  اذاف  هغمدیف  لطابلا  یلع  قحلاب  فذقن  لب   : " میرک نآرق  هدومرفب  دوب  دهاوخ  قحاب  ییاهن  يزوریپ 
جاوما يور  ياهفک  هب  ار  لطاب  هیآ 17 ،  دعر  ةروس  رد  ای  و  دـش ). دـهاوخ  دوبانو  وحم  لطاب  دزاس و  كاله  دوبان و  ار  نآ  ات  میبوکیم 

یم ار  یتخرد  هن  دـنک و  یم  باریـس  ار  يا  هنـشت  زگره  هن  اهفک  نیا  اما  دـندراد  نالوج  ییامندوخ و  یحابـص  دـنچ  هک  دـنک  یم  هیبشت 
یب وا  ریدقت  لاعتم و  يادخ  تردق  دیـشاب  نئمطم  تسا . یندش  دوبانو  اوتحم  یب  یلاخوت و  یلو  تساغوغرپ  ادصورـسرپ و  لطاب  دنایور 

هعاشا یلصا  عنام  هک  ار  لطاب  تانایرج  دشاب  قح  ترضح  حالص  هک  یلکش  هب  هدرک و  تیامح  یمالـسا  بالقنا  كاپ  تکرح  زا  دیدرت 
ياعد دوخ  اب  هدش و  همیب  يرایسب  يادهش  نوخ  اب  بالقنا  نیا  هک  ارچ  درک  دهاوخ  بوکرس  تسا  یمالـسا  بالقنا  شرتسگ  تیونعم و 

يوگلا ات  دـیریگ  راـکب  ار  شیوخ  يدـج  شـالت  یعـس و  هکلب  دیـشابن  سویأـم  نارگن و  سپ  دراد . هارمه  هب  ار  ادـخ  ياـیلواو  ناـحلاص 
هک تسا  لمأت  لباق  زین  هتکن  نیا  هتبلا  دیـشخب . تاجن  اهبیـسآ  هنوگ  نیا  زا  ار  اهنآ  اـت  دیـشاب  دوخ  نادـنزرف  يارب  لـقاال  یبساـنم  يراـتفر 

هعماج رد  كاپ  ناناوج  هک  تسا  نیا  هعماجرد  باجح  غیلبت  هوجو  زا  یکی  تسین . مک  هعماج  رد  نیدتم  دـقتعم و  كاپ ، ناناوج  دـصرد 
هک ارچ  دـنربب  نیب  زا  ار  نمـشد  یغیلبت  ّوج  فلتخم  تامـسارم  رهـش و  فلتخم  نکاـما  رد  دوخ  روضح  اـب  دنـشاب و  هتـشاد  روـهظ  رتـشیب 

قیقد يزیر  همانرب  کی  نیودت  رب  هوالع  ام  دنهد  هولج  رابودنب  یب  ار  ناناوج  تیرثکا  هک  دنتـسه  نیا  ددـصرد  بالقناو  مالـسا  نانمـشد 
یمرگلد ببـس  ات  میهد  ناشن  رتشیب  فلتخم  عماجم  رد  ار  دوخ  روضح  دـیاب  هعماج  ات  هداوناخ  زا  فلتخم  حوطـس  رد  باـجح  غیلبت  يارب 

. دوش یمالسا  ماظن  نیدقتعم  نینیدتم و 

؟ دنیوگیم ییاهراون  هچ  هب  لذتبم  ياهراون 

شسرپ

؟ دنیوگیم ییاهراون  هچ  هب  لذتبم  ياهراون 

خساپ

ياهراون هلمچ  زا  دـنکیم ؛ ضوع  ار  نانا  یلماکت  تکرح  ریـسم  دزاسیم و  رود  میقتـسم  طارـص  تسار و  هار  زا  ار  ناسنا  هک  ییاـهراون 
ناسنا رد  ار  توهش  هزیرغ  دنکیم ، تیوقت  وا  رد  ار  ینامیا  یب  حور  لفاغ و  ادخ  زا  ار  ناسنا  اهراون  هنوگ  نیا  دنوشیم . بوسحم  لذتبم 

بعل وهل و  سلاجم  اب  بسانم  هک  زیگنارب  توهش  ياههنارت  یقیسوم و  ياهراون  نیاربانب ، دناسریم . بیسآ  يو  قالخا  هب  دزیگنایم و  رب 
. دنشابیم لذتبم ) ياهراون   ) یمالسا ياهقف  هاگدید  زا  تسا ،

؟ دوش یم  رتشیب  زور  هب  زور  یباجح  یب  ارچ 
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شسرپ

؟ دوش یم  رتشیب  زور  هب  زور  یباجح  یب  ارچ 

خساپ

زور ادـخ و  هب  نامیا  رگا  اریز  تسا ، باجح  یب  ياهمناخ  ناج  حور و  رد  نامیا  خوسر  مدـع  ییاوقت و  یب  یباجح ، یب  لماع  نیلوا  - 1
دص میکح  دنوادخ  ياهروتسد  هک  دنک  یم  رواب  ناسنا  دشاب ، لماک  تسا ، باجح  اهنآ  زا  یکی  هک  نآ  ماکحا  نآرق و  هب  داقتعا  ازج و 

نالذخ باذع و  ثعاب  ترخآ  رد  یتخبدـب و  بجوم  ایند  رد  نیمارف  نآ  زا  یچیپرـس  فّلخت و  دـشاب و  یم  هعماج  درف و  عفن  هب  دـص  رد 
لّوا هجرد  رد  سپ  دنک . یم  يراددوخ  تسا ، یباجح  یب  اهنآ  زا  یکی  هک  یـصاعم  باکترا  زا  ناسنا  ًارهق  يرواب  نینچ  اب  دش . دـهاوخ 

نیمود - 2 دننک . توعد  یکاپ  اوقت و  ار  مدرم  ّدِج  هب  مه  یتاغیلبت  لماوع  دنیامن و  هعماج  لیوحت  اوقت  اب  دارفا  دننک  یعـس  اههداوناخ  دیاب 
ینعی تسا ؛ یعاـمتجا  گرزب  هفیظو  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  تـسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  كرت  یباـجح ، یب  لـماع 
لماع یهلا ، مهم  هضیرف  ود  نیا  ماجنا  هک  دـنراد  زاب  اهيدـب  زا  هدرک و  توعد  اهیکین  هب  ار  مدرم  هک  دـنفظوم  یمالـسا  هعماج  ناـنمؤم 

فالخ و لامعا  هب  رهاظت  اب  اوقت  یب  قیالان و  دارفا  سّدقم ، هفیظو  نیا  ندرپس  یـشومارف  هب  اب  تسا و  یمالـسا  هعماج  يراگتـسر  حالف و 
ياهراک مامت  : " دیامرف یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  رد  (ع ) نانمؤمریما دـنیامن . یم  هابت  هدرک و  هدولآ  ار  هعماج  هتـسیاشان ،

همه نیا  ( 1" .) رواـنهپ ياـیرد  ربارب  رد  تسا  ناـهد  بآ  نوچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادـخ ، هار  رد  داـهج  یتحو  کـین 
اب تسا و  یعاـمتجا  يدرف و  فیاـظو  هیقب  يارجا  نماـض  ود  نآ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دروـم  رد  دـیکأت 
یب هب  ار  یخرب  تسا  نـکمم  هـک  يزیچ  نیموـس  - 3 داد . دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  یقالخا  لوصا  ماـکحا و  ماـمت  اـهنآ  لـیطعت 

ماظن نالوئسم  زا  ياهدع  يوس  زا  یماقم  یلام و  ياههدافتسا  ءوس  یتلادع و  یب  هدهاشم  ای  لایخ  دناشکب ، یباجح  یب  هلمج  زا  يرابودنب 
: اهتشون یپ  دنهد . ناشن  لمعلا  سکع  اهراک  هنوگ  نیا  لباقم  رد  فالخ  لامعا  باکترا  اب  دنهاوخ  یم  یـضعب  هک  دـشاب  یم  یمالـسا 

ص 1253. هرامش 366 ، راصق ، تاملک  مالسالا ،) ضیف   ) هغالبلا جهن  . 1

؟ تسیچ یمالسا  ریغ  ياهسابل  ندیشوپ  زا  اهرتخد  فده 

شسرپ

؟ تسیچ یمالسا  ریغ  ياهسابل  ندیشوپ  زا  اهرتخد  فده 

خساپ

. نآ هفسلف  باجح و  زا  لماک  حیحص و  تخانش  كرد و  نتـشادن   - 1 هلمج : زا  دراد ، يددعتم  لماوع  یمالسا ، ریغ  ياهسابل  ندیـشوپ 
تیاعر تابجاو  رگید  هزور و  زامن و  لثم  تسا و  نید  تابجاو  زا  یعرـش  باجح  تیاعر  هک  دـناهدشن  هیجوت  ناـنز  نارتخد و  زا  یخرب 

نانآ يارب  باجح  هک  هتفای  شرورپ  یطیحم  هداوناخ و  رد  حیحـص ، تیبرت  نتـشادن   - 2 دشابیم . نامیا  طیارش  زا  تسا و  يرورـض  نآ 
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هنوگ نیا  هصالخ  تسا . هدوبن  حرطم  یمالـسا  تاررقم  مرحمان و  مرحم و  ناـنآ  يارب  اـی  دناهتـشادن  نآ  هب  یهجوت  هدوبن و  یمهم  هلئـسم 
. تسا دیلقت " ، " ناناوج ناناوجون و  یعیبط  تالیامت  زا  یکی  هناروکروک . دـیلقت   - 3 تسین . راک  رد  يرگید  فده  تسا و  هدش  گرزب 

همانرب ار  اهنآ  شور  دننکیم و  دـیلقت  نارگید  زا  عامتجا ، اب  راگزاس  مزال و  تافـص  ندـیزگرب  شیوخ و  تیـصخش  نتخاس  يارب  نانآ 
زا هک  یطرش  هب  اما  ددرک ، دنمهرهب  یگدنز  رد  نآ  زا  دیاب  ناسنا  تسا و  رـشب  يرتیـساسا  ناکرا  زا  یکی  دیلقت  دنهدیم . رارق  دوخ  راک 
زا یخرب  دـنوشیم . فرحنم  تحلـصم  تلیـضف و  ریــسم  زا  هدـش و  یهارمگ  اـطخ و  راـچد  اریز  دـیامنن ، يوریپ  هدوـلآ  فرحنم و  دارفا 
ریغ شـشوپ  اب  مینیبیم  دنهدیم و  رارق  دوخ  یگدنز  يوگلا  ار  اهنآ  هدرک و  يوریپ  باجحیب  ای  باجحدب و  نانز  زا  هنافـسأتم  نارتخد 
رترب یبلطصخـشت و  ناناوج  ناناوجون و  یعیبط  تالیامت  زا  رگید  یکی  تراـقح . ساـسحا  ناربج   - 4 دنوشیم . عامتجا  دراو  یمالـسا 
رگا دروایب . تیلعف  هب  ار  اهدادعتسا  دهد و  قوس  لامک  هب  ار  نانآ  دناوتیم  دوش ، تیاده  حیحص  ریسم  رد  رگا  هتساوخ  نیا  تسا . ییوج 
لیم اعبط  یناوج  ره  دزاسیم . مهارف  ار  نانآ  يزور  هریت  تابجوم  دنیارگب ، يور  دنت  طارفا و  هب  ناناوج  دوشن و  ییامنهار  تسرد  هار  رد 
نیا ترهـش  هار  دـننادیمن  یلو  دـننک ، دـیجمت  وا  زا  همه  دریگب و و  رارق  نارگید  هجوتدروم  دـنکادیپ . هزاوآ  ترهـش و  هعماـج  رد  دراد 

رد هک  یناوجون  دشابیم . تراقح  ساسحا  لمعلا  سکع  يزارفرس ، نارگید و  هجوت  بلج  هب  ناوجون  دیدش  لیم  تفگ : ناوتیم  تسین .
رد هک  یناوجون  دوشیم . ریقحت  المع  دوشیمن ، انتعا  يو  هب  هعماج  رد  نونکا  هدـمآ و  راب  سول  هدـید و  هزادـنا  زا  شیب  تبحم  یکدوک 

یلبنت تلع  هب  هک  یناوجون  دنزیم . هتسیاشان  ياهراک  هب  تسد  هدش  بوکرس  شسفن  تزع  هدوب و  ردام  ردپ و  يرهم  یب  دروم  تیلوفط 
رد ای  دـنکیم ، دوبمک  ساسحا  ییابیز  زا  ندوبن  رادروخرب  وضع و  صقن  رطاخ  هب  ای  هداتفا  بقع  لیـصحت  زا  شوه  لـقع و  ییاـسران  اـی 

کشخ دیدش و  لرتنک  تحت  نوریب  هناخ و  رد  هک  یناوجون  دوشیم . يراتفر  جک  راچد  هتفرگ ، رارق  ملظ  دروم  عامتجا  هداوناخ و  طیحم 
و ( 1) دشابیم نآ  ناربج  رکف  هب  دنکیم ، تراقح  یکچوک و  ساسحا  دوخ  رد  درادن و  مارآ  ریمض  ای  هدوب ، هداوناخ  دارفا  ردام و  ردپ و 

یباجح دـب  ای  یباجح  یب  قیرط  زا  رگا  یتح  دریگب ، رارق  ناگمه  هجوت  دروم  دـهد و  ناـشن  ار  دوخ  تیـصخش  یقیرط  ره  زا  دـهاوخیم 
نیناوق اب  تفلاخم  ماظن و  هب  ندز  هبرض  يارب  یمالـسا  يروهمج  دنمـشزرا  ماظن  تخـسرس  نمـشد  دراد  لامتحا  هناگیب ؛ لمع   - 5 دشاب .

ار ماظن  هرهچ  تفع و  فالخ  لامعا  یباجحدب ؛ لثم  لامعا  یضعب  اب  هک  دشاب  هدرک  يریجا  ار  ياهدع  نآ ، نداد  هولج  قفومان  یمالسا و 
.416 ص 402 -  ج 1 ، یفسلف ، ناوج ،  - 1 اهتشون : یپ  دیامن . هوشم 

؟ دنزاس رود  مالسا  زا  دناشکب و  داسف  هب  ار ؟ ناناوج  دهاوخیم  ییاههار  هچ  زا  نمشد 

شسرپ

؟ دنزاس رود  مالسا  زا  دناشکب و  داسف  هب  ار ؟ ناناوج  دهاوخیم  ییاههار  هچ  زا  نمشد 

خساپ

ردخم و داوم  شرتسگ  ردخم : داوم  تسا 1 ـ هدش  دراو  یفلتخم  ياههار  زا  هنحـص  زا  ناناوج  ًاصوصخم  مدرم  ندرک  نوریب  يارب  نمـشد 
اهنابایخ و رد  ناداتعم  ةدهاشم  تسا  مالسا  تسایس و  ۀنحـص  زا  ناناوج  ینعی  هعماج  مهم  رـشق  ندرک  نوریب  رد  یمهم  لماع  نآ  جیورت 

ترثک شرتسگ و  لاذتبا  گنهرف  جیورت  2 ـ تسا .  هلئسم  نیا  زا  ییاههنومن  دایتعا  ببس  هب  قالط  ییادج و  یگداوناخ و  تافالتخا  زورب 
 . دوشیم بوسحم  ناناوج  ندـناشک  داسف  هب  لماع  نیرتكانرطخ  نیرتگرزب و  ياهراوهام  ياههمانرب  لذـتبم و  ياهيد  یـس  اهملیف و 
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قیرط زا  ریخا  ياهلاس  رد  مدرم  يداقتعا  ینابم  رد  کیکـشت  حـماست و  لهاست و  زا  غیلبت  حالطـصا  هب  يرگیحابا و  گنهرف  جـیورت  3 ـ
بـالقنا يزوریپ  لـماع  هچ  نآ  هب  یپ  رد  یپ  هدرتـسگ و  موـجه  زیچ و  همه  ندرک  یـسایس  اـههمانهتهف و  تـالجم و  اـههمانزور و  یخرب 

كاپ ندودز و  ياتسار  یبهذم د  ياهورین  هب  هلمح  سدقم و  عافد  دننام  هتشذگ  تامیمصت  زا  یخرب  ةرابرد  کیکـشت  زین  دش ، یمالـسا 
ًاریخا هک  ًاصوصخم  تسا ؛  زیزع  ناناوج  ًاصوصخم  ناریا  فیرـش  تلم  يارب  گرزب  يرطخ  نیا  هدوب و  یمالـسا  یبالقنا و  راـکفا  ندرک 

دنکیم و یهت  یبلطتزع  یهاوخ و  لالقتسا  ینید و  تیوه  زا  ار  ناملسم  هک  يزت  دننکیم ؛ اقلا  ناهذا  هب  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  زت 
یماظن رد  مه  نآ  تکلمم  ناریدـم  نایرجم و  ناراکردـنا و  تسد  زا  یخرب  ندرک  لمع  دـب  5 ـ دزاسیم . هدامآ  یبلطتلذ  يارب  ار  ناـنآ 

يارب مالـسا  یناوتان  ياپ  هب  ار  تسا .  ناناوج  ًاصوصخم  مدرم  یگدزلد  مهم  لـماوع  زا  رگید  یکی  تسا  تیناـحور  مالـسا و  ماـن  هب  هک 
تـسا نانیا  ياهراک  ندرک  ناسآ  مدرم و  هب  تمدخ  ناونع  هب  تسایر  تیلوئـسم و  تسین .  نینچ  هک  یلاح  رد  دـنرادنپیم ، هعماج  ةرادا 

ریسا ار  مدرم  هک  دننادیم  نیا  هب  ار  دوخ  تسایر  نادنمراک  ای  ناریدم  زا  یخرب  اهراک . نتخادنا  ریخأت  یمارتحا و  یب  یشارت و  لاکشا  هن 
نانآ مدرم و ==== ناریگب  دزم  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنهد ، هولج  مهم  لکـشم و  ار  راک  دـننک  لـطعم  راـظتنا  نلاـس  رد  ار  ناـنآ  دـننادرگ ؛

هک بیع  ره  ـی  بیع دراد  دو نـ تاذ خـ هب  مال  ــ ـسا مینادـب .  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  ياپ  ار  دارفا  یخرب  ندرک  لمع  دـب  دـیابن  اـم  دنتـسه . 
تسا ام  یناملسم  زا  تسه 

هاجنپ ار  نآ  هک  هداد  روتسد  هدومرف و  یـصخش  هب  باوخ  ملاع  رد  ربمایپ  ار  بلطم  نالف  هک  نیا  رب  یبنم  دنناسریم  پاچ  هب  ار  یبلاطم  یهاگ  هاگ 
وا تاجاح  ردقچ  دنکب  ار  راک  نیا  رگا  دوشیم و  راتفرگ  الب  نالف  الثم  دنکن  ار  راک  نیا  سک  ره  دینک و  پاچ  هبترم 

شسرپ

نآ هک  هداد  روتسد  هدومرف و  یصخش  هب  باوخ  ملاع  رد  ربمایپ  ار  بلطم  نالف  هک  نیا  رب  یبنم  دنناسریم  پاچ  هب  ار  یبلاطم  یهاگ  هاگ 
هدروآ رب  وا  تاجاح  ردقچ  دنکب  ار  راک  نیا  رگا  دوشیم و  راتفرگ  الب  نالف  الثم  دنکن  ار  راک  نیا  سک  ره  دینک و  پاچ  هبترم  هاجنپ  ار 

؟ درک لمع  نیا  هب  دیاب  تسا و  حیحص  بلاطم  نیا  ایآ  دوشیم . ناوارف  يزور  قزر و  دوشیم و 

خساپ

ار اهنآ  تاقوا  هدرک و  یفرعم  یفارخ  ار  ام  تلم  دـنهاوخیم  ناهنپ  ادـیپ و  ياهتسد  دراد و  یگنهرف  مجاهت  رد  هشیر  بلاـطم  هنوگ  نیا 
رد هک  یبلاطم  هچ  رگ  درک  دامتعا  اهنآ  رب  ناوتیمن  درادن  يربتعم  حیحـص و  عبنم  كردم  نوچ  یهگناو  دنناشکب  هدوه  یب  ياهراک  هب 

نادنزرف هب  دینک ، تاعارم  ار  دوخ  باجح  هدش  هتـشون  اهنز  هب  باطخ  الثم  تسا  عقاو  اب  قباطم  حیحـص و  تسه  اههتـشون  نیا  زا  یخرب 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هک  تسا  نیا  نانمؤم  ۀفیظو  تسا  حیحص  تسرد و  بلاطم  هنوگ  نیا  دننک . تعاطا  ناشرام  ردپ و  زا  دییوگب 

هدـهاشم يدـب  داـسف و  هعماـج  دارفا  رد  رگا  دـننک و  عورـش  نادـنزرف  ناـشیوخ و  زا  دـیرامگب  تمه  تسا  یهلا  مهم  بجاو  هدرک  رکنم 
: دیامرفیم (ص ) ربمایپ ةرابرد  نآرق  دنراد . رذح  رب  اهیچوپ  تافارخ و  زا  ار  نانآ  دننک و  تحیـصن  ار  رگیدکی  دـنهدب و  رکذـت  دـندرک 

نانآ يارب  ار  اههزیکاپ  تشادیم  زاب  رکنم  زا  درکیم و  رما  فورعم  هب  ار  نانآ  ربمایپ ) [ ) 1 ؛... "] رکنملا نع  مهاهنی  فورعملاب و  مهرمأی  "

وا هب  هک  اهنآ  تشادیم  رب  ناشـشود  زا  دوب  مدرم  رب  هک  ییاهریجنز  نیگنـس و  ياهراب  درکیم و  میرحت  ار  اهیکاپان  درمـشیم ، لـالح 
ياوتحم دنناراگتـسر . نانآ  دـندرک  يوریپ  نآرق   ) هدـش لزان  وا  اب  هک  يرونت  زا  دـندومن و  شیرای  دـندرک و  شتیامح  دـندروآ و  ناـمیا 

یهن اهیتشز  اهيدـب و  زا  دـنکیم و  توعد  دسانـشیم  درخ  هچ  نآ  اـهیکین و  هب  تسا  راـگزاس  ـالماک  لـقع  ناـمرف  اـب  ربماـیپ  توعد 
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درامشیم و لالح  مدرم  يارب  ددنسپیم ، میلس  عبط  هک  ار  هچنآ  تابیط و  تسا  گنهآ  مه  میلـس  ترطف  اب  (ص ) ربمایپ توعد  دیامنیم .
رب نانآ  شود  زا  ار  اهراب  هکلب  دراذـگیمن ، ناـنآ  شود  رب  يراـب  اـهنت  ربماـیپ  دـنکیم . میرحت  ناـنآ  رب  دـشاب ، زیمآرفنت  ثیبخ و  هچ  نآ 

اهنآ اب  هکلب  تسین  قفاوم  تافارخ  اب  ربمایپ  دنکـشیم . درکیم  ینیگنـس  ناـشندرگ  اـپ و  تسد و  رب  هک  ار  ییاـهریجنز  لـغ و  درادیم و 
ۀیآ 157. ( 7  ) فارعا [1 . ] دینکن مادقا  بلاطم  نیا  پاچ  ریثکت و  هب  و  دینکن . انتعا  اههتشون  نیا  هب  تروص  ره  رد  دنکیم ! هزرابم 

؟ دیرمشرب ار  ناوج  رشق  رد  نمشد  ذوفن  ياههار 

شسرپ

؟ دیرمشرب ار  ناوج  رشق  رد  نمشد  ذوفن  ياههار 

خساپ

دنناـم وـن  یمیهاـفم  زا  ندز  مدو  ییاـسراپو  دـهز  يراکادـف , تداهـش , داـهج , دـننام  یبـالقناو  یمالـسا  شزرا  هـب  تبـسن  توکــس  . 1
نیب زا  يارب  يدیهمتو  همدقم  رگید  يوس  زاو  دشاب  باذج  ناوج  رشق  ًاصوصخ  همه  يارب  ییوس  زا  هک  يدازآ و ... هعسوت , یـسارکومد ,

لئاسو دوبمک  مّروتو , ینارگ  مدرم , يداصتقا  تالکشم  لماع  ناونع  هب  تیناحور  یفّرعم  . 2 دریگ . رارق  یمالسا  ياه  شزرا  وحمو  ندرب 
اه تیـساسح  ندرب  نیب  زا  . 3. دنتـسه تیناحور  اهیناماسبان  نیا  همه  لووسم  هکنیا  ندرک  دومناوو  نآ  ياهدـمآیپو  گنج  عوقو  یهاـفر ,

. ندرک یفّرعم  فالتخا  لماع  ار  يرادنیدو  نید  ینید 4 . تریغو 

؟  دیرمش رب  ار  داحلا »  شرتسگ «  شیادیپ و  لماوع  للع و 

شسرپ

؟  دیرمش رب  ار  داحلا »  شرتسگ «  شیادیپ و  لماوع  للع و 

خساپ

شدوخ دنچ  ره  دشاب ،  هتـشاد  دوجو  صخـش  رد  داحلا  هب  شیارگ  ینید و  یب  يارب  تسا  نکمم  هک  ییاه  هزیگنا  ینعی  یناور :  للع  - 1
 ) يراب دنب و  یب  هب  لیم  و  نید )  رد  شهوژپ  قیقحت و  تمحز  لباقم  رد  تسا (  یبلط  تحار  اهنآ  نیرتمهم  دشاب و  ربخ  یب  اهنآ  ریثأت  زا 

عاضوا ینعی  یعامتجا :  للع  - 2 تسا .  یتسرپاوه )  زا  نید  يریگولج  و  هتشاذگ ،  ناسنا  هدهع  هب  نید  هک  ییاهتیلوئـسم  لوبق  لباقم  رد 
 ، دنراد نآ  شرتسگ  ای  شیادیپ  رد  یشقن  ینید  روما  نایدصتم  دیآ و  یم  دوجو  هب  عماوج  زا  يا  هراپ  رد  هک  یبولطمان  یعامتجا  لاوحاو 
 ، اهنآ عوقو  رد  نارادـنید  تلاخد  لیلد  هب  ار  اهیناماسبان  نیا  دنتـسه ،  فیعـض  ینالقع  رکفت  رظن  زا  مدرم  زا  يرایـسب  یطیارـش  نینچ  رد 
رد دونـش و  یم  نارگید  زا  ای  دیآ  یم  صخـش  نهذ  هب  هک  یتاهبـش  ماهوا و  ینعی  يرکف :  للع  - 3 دـنراذگ .  یم  نید  بتکم و  باسحب 

. دریگ یم  رارق  اهنآ  ریثات  تحت  شیبامک  درادن و  ار  اهنآ  عفد  رب  تردق  لالدتسا ،  رکفت و  يورین  فعض  رثا 
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؟ دنک یم  هارمگ  ار  ناناوج  ام  یلماوع ، هچ 

شسرپ

؟ دنک یم  هارمگ  ار  ناناوج  ام  یلماوع ، هچ 

خساپ

یبایتسد رطاخ  هب  هک  تسا  برغ  ياهیزیر  همانرب  نامه  یجراخ  لماع  مینک .  یم  میـسقت  یلخاد  یجراخ و  لماع  ود  هب  ار  لماوع  نیا  ام 
ياهوگلاو اهدم  عاونا  تعرس  هب  اهنآ  دراد . ناناوج  ینعی  دنمناوت  ياه  هیامرـس  فارحنا  یمرگرـس و  هب  زاین  ام  يداصتقا  يدام و  عبانم  هب 

ياهالاک نیا  هنادنمگوس  و  دنراذگ . یم  ام  ضرعم  هب  دوخ  یلخاد  ناتـسود  هراوهام و  نویزیولت ، ویدار  قیرط  زا  ار  یگنهرفدض  دساف و 
ار رصع  نیا  دوخ  یبرغ  نیرکفتم  هکیلاح  رد  دننک . یم  حالس  علخ  ار  هعماج  نازوسلد  دننک و  یم  بلاغ  گنهرف  ندمت و  مان  هب  ار  دساف 

ناگدرپسرس یکی  دوش  یم  تمـسق  ود  دوخ  هک  میراد  یلخاد  لماع   0 2 دنناد . یم  یبرغ  ياهبتکم  تسب  نب  ینیشن و  بقع  نامیا  رـصع 
هچب نهذ  هب  یناسآ  هب  ار  يرمسم  ياذغ  یناتسا ، تایبدا و  اهناتـساد و  تالاقم  نتـشوناب  هک  روشک  لخاد  رد  یبرغ  گنهرف  ناگتـسبلد  و 
هچب دروخ  هب  ار  ام  بتکم  خیرات  اب  گنهامهان  هدیسوپ و  راکفا  دنراد و  مه  عونتم  تایرشن  نانآ  زورما  هنافسأتم  دننک . یم  قیرزت  ام  ياه 

حالطصاب دنک ، هضرع  دنک  باریس  ار  لد  زغم و  هک  ییاناوت  ینیب  ناهج  هفـسلف و  تسناوتن  برغ  رد  هک  تیحیـسم  دنهد  یم  مولظم  ياه 
يارب ار  شزرا  یب  ییالاک  نآ  يا  هّدـع  تقونآ  دـنوش  راچد  ار  تافارحنا  عاونا  دنـشیدنیب و  يا  هراـچ  هک  تشاداو  ار  یبرغ  نادنمـشیدنا 

... مزیرالوکس و یلدنشور ، نودب  يرکفنشور  دودح ) نودب   ) يدازآ مزیلارولپ  لثم  ییاهفرح  هلمجنآ  زا  دنروآ . یم  ناغمرا  هب  ام  ناناوج 
ار اههانگ  همه  دیابن  هک  اجنآ  زا   0 3 دیئامن . هعجارم  نآ  تافیلأت  هب  دنا  هداتسیا  اهنیا  لباقم  رد  هاگشناد  هزوح و  دمعتم  نادنمـشیدنا  هتبلا 
. دـباین تهج  یهلا  قشع  تداـبع و  تفرعم و  اـب  رگا  هک  تسوربور  هاوخ  عونت  3 ـ ـ  یـسفن اب  ناسنا  هک  میفرتعم  تشاذـگ  نوریب  ندرگ  هب 

رگا اـیند  ياـه  هوـلج  ناطیـش و  ءوسلاـب .) ةراـمال  سفنلا  نا  . ) تسا هناـخ  رد  دزد  نیا  نوـچ  دـناشک  یم  فارحنا  هب  یتـحار  هـب  ار  یمدآ 
ناقفانم هب  ار  زورید  نادهاجم  هکنانچ  دنوش . یم  یهارمگ  لماع  نیرتگرزب  دـندرگن  دودـسم  مکحم  نامیاو  اهتربع  اب  دـنوشن و  یئاسانش 

نوناق کی  نیا  ّالا  و  داد . دهاوخ  يرایدوخ  دنوادخ  دیزادرپب .  نآ  تیوقت  هب  دینک و  راک  دیراد  هک  ینامیا  يارب  دننک . یم  لیدـبت  زورما 
ار نارشاعم  ناتـسود و  شقن   0 4 دـیزی .) نبّرح   ) ناـمیا هب  كرحتم  رفک و  و  ریبز ) هحلط و   ) دـنویپ یم  رفک  هب  كرحت  یب  ناـمیا  تـسا ،

یم هارمه  لابند  دوخ  يارب  دور  یم  یکیرات  رد  هک  یمدآ  دـشاب . یم  دوخ  تسود  نید  رب  ناسنا  دـنا  هدومرف  ناگرزب  دـیریگن  مک  تسد 
ًامتح ار  دروم  نیا  رد  دیفم  ياه  هتشون  زا  یضعب   0 5 میوش .  ادج  Ơزا آ میتسین  بابان  ناتسود  رییغت  رپ  دنمناوت  رگا  تسا  مزال  ددرگ .

 ) تمادن راوید  تشپ  یعاجش  يدهم  هتشون  منطو  ناناوج  اب  هر )  ) یفسلف مالسالا  ۀجح  ناوج  باتک  دینک .  هیـصوت  نارگید  رب  دیناوخب و 
4ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  ناهیک ( ....) تاراشتنا  زا 

هب ور  لاس 1358  هب  تبسن  هعماج  رد  داسف  حطـس  ارچ  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  هب  هجوت  اب  بالقنا و  يزوریپ  زا  لاس  تشذگ 23  هب  هجوت  اب 
؟  دشاب یم  شیازفا 

شسرپ
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لاس 1358 هب  تبسن  هعماج  رد  داسف  حطس  ارچ  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  هب  هجوت  اب  بالقنا و  يزوریپ  زا  لاس  تشذگ 23  هب  هجوت  اب 
؟  دشاب یم  شیازفا  هب  ور 

خساپ

تادـقتعم قباـطم  دوش . یم  حرطم  زین  نینموملاریما (  تموکح  هراـبرد  لاؤس  نیا  : " دـنیامرفیم لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  حابـصم  هللا  تیآ 
فلتخم ياـه  هقرف  ناـیم  يا  ههبـش  دـیدرت و  چـیه  یلع  تموکح  تیعورـشم  تیناـقح و  رد  تسا .  موـصعم  یلع (  نینموـملا  ریما  ینید ،

یم ناــشن  لآ  يا  Ř�  ̘ داـجیا رد  ار  ترـضح  نآ  تیقفوـم  نازیم  تموـکح ، هلاـس  جـنپ  خـیرات  هب  یهاـگن  درادـن . دوـجو  یمالـسا 
ترثک هدـش ، تیبرت  دـنمناوت و  یناـسنا  يورین  دوبمک  هب  یجراـخ  نانمـشد  تادـیدهت  ناورهن ، لـمج و  نیفـص ، یلخاد  ياـهگنج  . دـهد

ار عضو  نیا  ياه  هنیمز  یـشزرا ، ماظن  بوچراچ  رییغت  یعامتجا ، نمزم  ياهیگدولآ  دساف و  ياهتنـس  اهتعدب و  یگدرتسگ  تالکـشم ،
یمالـسا يروهمج  ماظن  رد  زین  نونکا  دوب . زور  نآ  عاضوا  رد  تموکح  يارب  درف  نیرت  هتـسیاش  یلع (  لاح  نامه  رد  دوب . هدروآ  مهارف 

اهالاک تمیق  هدـش ، ربارب  ود  نونکاـت  تیعمج  هکنآ : حیـضوت  روشک . يداـصتقا  تالکـشم  ـالثم  دروخ . یم  مشچ  هب  یناوارف  تالکـشم 
هدرک رییغت  رایسب  هعماج  فرـصم  گنهرف  تسا . هتفای  لزنت  موس  کی  زا  رتمک  هب  تفن  تمیق  یلو  تسا  هتفر  الاب  یناهج  مروت  اب  بسانتم 

زا یهورگ  دش . لیمحت  ام  روشک  رب  هک  يرایسب  ياهیناریو  گنج و  يداصتقا ، ياهمیرحت  هتفر ، الاب  يریگشمچ  وحن  هب  تاعقوت ، حطس  و 
رب نوزفا  يرهطم و  دیهش  یتشهب ،  دیهش  نوچ  یناگرزب  دندیسر  تداهـش  هب  بالقنا  نیزاغآ  ثداوح  رد  ناگتفای  تیبرت  نیرت  دنمـشزرا 

همه نیا  اب  تشاذـگ  قیمع  يریثأت  یگنهرف  ياهیناماسبان  رد  ناوج و ...  لسن  يارب  یگنهرف  ةدولآ  ياضف  داجیا  رد  نمـشد  تلاـخد  نیا ،
مه يرگید  لماوع  اما  تسا  لماک  ًاتبـسن  دـش  هئارا  هک  یخـساپ  ( 1") درب یمن  لاؤس  ریز  ار  ماظن  تیعورـشم  اـهییاسران  تالکـشم و  نیا 

ییاهوزرآ اه و  هدـیا  مدرم  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  یلک  روط  هب  درک . همیمـض  مهم  ياـهتلع  ناونع  هب  ار  اـهنآ  ناوتیم  هک  درا  دوجو د 
هللا انبر  اولاق  نیذلا  نا   " دنراد يدایز  تالکشم  هلحرم  نیا  ظفح  يرادهگن و  يارب  هک  دندید  ًالمع  دنتفای  تسد  نآ  هب  یتقو  اما  دنتـشاد 
غوی زا  یهلا  يربهر  هطـساو  هب  مدرم  نیا  یتقو  ًادـعب  اما  دـناهدرکیم  یگدـنز  اهتیمورحم  ملظ و  هرطیـس  ریز  هک  دـندوب  ( 2") اوماقتسا مث 

هب مدرم  لوا  هرود  رد  تسا . توافتم  مه  اب  هرود  ود  نیا  نیاربانب  دـندش . ثراو  مکاـح و  ناـشدوخ  دـندرک  ادـیپ  تاـجن  ملظ  رامعتـسا و 
یم شالت  ناشدوخ  ندرک  اهر  يارب  اذـل  دنتـشاد  رارق  صاخ  یحور  تیعـضو  کی  رد  ملظ  تیمورحم و  تیعقوم  رد  نتـشاد  رارق  رطاـخ 

کی رد  دشاب و  اهنآ  تسد  رد  تموکح  هک  دنـشاب  یناثراو  ناشدوخ  دـنهاوخ  یم  تقیقح  رد  مدرم  نوچ  دـیدج  هرود  رد  یلو  دـندرک 
. دوش یم  ضوع  اهراشف  نآ  ندش  هتشادرب  رطاخ  هب  هرود  نیا  رد  دنتـشاد  البق  هک  اه  هدیا  لامآ ، دنریگ . یم  رارق  شیاسآ  یتحار و  ةرود 

نیا دروم  رد  حیرصت  هب  هیآ  نیا  رد  ( 3") ینغتسا هار  نَا  یغطیل  ناسنالا  نا  دیامرف " : یم  هک  تسا  نآرق  هفیرـش  هیآ  بلطم  نیا  رب  دهاش 
دندوب مولظم  هک  یمدرم  نامه  دـینیب  یم  ایبنا  ناتـساد  رد  دوش . یم  رگنایغط  دـسر  یم  يزاین  یب  انغتـسا و  هب  ناسنا  یتقو  هک  هدـمآ  هرود 

دننک و یم  ملظ  دوخ  ناتـسد  ریز  هب  هک  دنوشیم  یناملاظ  هب  لیدبت  اهنامه  دوش و  یم  شومارف  اه  هدیا  یتدم  زا  دعب  دـنوش و  یم  مکاح 
یم ادیپ  همادا  یهلا  تنس  بیترت  نیمه  هب  دنوش و  یم  مکاح  اهنآ  زاب  درذگ و  یم  ینایلاس  دننک و  یم  اعد  ییاهر  يارب  نیمولظم  نآ  زاب 

ناربهر هکلب  تسین ، مکاح  هقبط  درفا  مامت  هب  تبسن  میمعت  لباق  تیعضو  نیا  هک  میوگب  دیاب  یمالسا  دنمهوکـش  بالقنا  دروم  رد  دنک .
اهنآ يارب  تیفاع  ِهرود  نیا  هک  دنتسه  زین  يدارفا  دنتسه و  نوصم  يدایز  رایسب  دودح  ات  تفآ  نیا  زا  هک  دنتـسه  يا  هنازرف  ياهتیـصخش 

فادها يریگیپ  رد  اهنیا  هک  دنرادن  مه  ار  هتشذگ  شیاسآ  یتح  دنریگ و  یم  رارق  يرتشیب  راشف  یتخس و  رد  اسب  هچ  هکلب  هدوبن ، تیفاع 
تیعـضو حلـص  گنج و  هرود  ودرد  هعماج  لک  یلو  دـنوش  یم  بوسحم  يربهر  صلخم  ناراـی  تقیقح  رد  قیدـص و  ناورهر  یمالـسا 

دندوب يداع  يدارفا  دندوبن و  یبهذم  یلیخ  هک  ییاهناوج  یتح  هک  میدوب  دـهاش  سدـقم  عافد  لاس  نامز 8  رد  تسا  هتفای  ادـیپ  یتوافتم 
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هاگـشناد کی  فده  هار  رد  ناج  راثیا  تداهـش و  دندمآ و  دربن  نادیم  هب  همه  دندرک و  رپس  هنیـس  دندید  ار  يدعت  زواجت و  ملظ و  یتقو 
، یگدنز ياه  هغدـغد  اه ، هغدـغد  دنتـشگرب . اهنیا  دـش  مامت  گنج  دیـسر و  ارف  تیفاع  ةرود  یتقو  اما  دوب . هدـش  همه  يارب  يز  اس  مدآ 
، دش لیدبت  هافر  لیـصحت  یگدنز و  عضو  هب  نداد  ناماس  ورـس  هب  يراکادف  راثیا و  تاّین  تایحور و  نآ  دش و  هناخ  شاعم و  راک ، نیمات 

نیرت دـیدش  رد  هک  دوب  نزیجیپرآ  کی  اـی  تفرگ  یم  هدـهع  هب  ار  یهورگ  هتـسد و  يربهر  گـنج  رد  هک  یناوج  نآ  لاـثم  ناونع  هب 
وج کـی  رد  تسا و  هدـش  ینپوک و ...  ياهـسنج  شرف و  لاـچخی ، هیهت  شاهغدـغد  نـالا  داد  یم  ناـشن  يراکادـف  شدوخ  زا  اهتیعـضو 
هیآ قادـصم  هک  تسا  یتیفاع  ياراد  اجنیا  تسا  لبق  هلحرم  زا  رت  تخـس  یلیخ  هلحرم  نیا  هک  تسا  یعیبط  اـجنیا  رد  هتفرگ  رارق  يرگید 

دـنیب و یم  ار  دوخ  ناکیدزن  ناشیوخ و  هب  متـس  ملظ و  بترم  ناسنا  گنج  ناـمز  رد  نوچ  تسا  ( 4") ینغتسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  "

هغدـغد دوش و  یم  لفاغ  ناسنا  تیفاع  حلـص و  نامز  رد  اما  دراد ، یم  هگن  هزاـت  رون و  رپ  ار  وا  یناـسنا  هرهوج  ّتیمح و  اـه  هنحـص  نیا 
هب ار  ناسنا  زیچ ، همه  درادن و  دوجو  هتـشذگ  دـننام  رگید  تیناسنا  ةرهوج  هب  ندـش  رکذـتم  اذـل  دـیآ . یم  دوجوب  يارب ا و  يرگید  ياه 

ناشعـضو لاح و  اهناسنا  تسا و  تخـس  یلیخ  طیارـش  نیا  دـنک ، یم  توعد  تسا  تیفاع  هرود  صاـخ  هک  يرگید  ياوه  لاـح و  کـی 
لماوع نیا  زا  یکی  دومن . هفاضا  دـش  رکذ  ادـتبا  رد  هک  یلماوع  هب  ار  اهنآ  دـیاب  هک  تسا  رثؤم  هنیمز  نیا  رد  یلماوع  اذـل  دوش  یم  ضوع 

يارب دنک و  یم  شالت  دوش  یم  ییاهر  بلاط  هدش و  رادیب  هتفرگ  رارق  نآ  رد  هک  یتیعضو  هب  تبـسن  هلحرم  کی  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا 
، یهلا عورـشم  تموکح  يرارقرب  دـساف و  تموکح  ینوگنرـس  بالقنا و  نیا  زا  دـعب  اما  دـنک  یم  بـالقنا  بولطم  تیعـضو  هب  ندیـسر 
هب رییغت  نیا  هک  تسا  عاـمتجا  گـنهرف  رییغت  نراود  نارود ، نیا  تسا و  تیبرت  نارود  عـقاو  رد  نارود  نـیا  هـک  دوـشیم  عورـش  ینارود 

بش و کی  راک  مدرم  تایحور  تایقلخ و  تاداع ، ندرک  ضوع  نیاربانب  دریگیم . تروص  جـیردت  هب  هکلب  تسین  ینآ  یعفد و  تروص 
دندوب و هدرک  مان  تبث  دندوب و  بلطواد  بالقنا  نیا  رد  ادتبا  هک  ییاهنامه  دینک  ضرف  ار  لاس 58  تسین .  لاس  ود  لاسکی و  ای  بش  ود 
تیبرت و تسا و  تخس  یلیخ  یگدنزاس  تیبرت و  هک  ار  نیا  رکف  مه  یخرب  دیاش  دننک  لمحت  بالقنا  هار  رد  ار  یتخس  ره  دندوب  رضاح 

نیا رب  دهاش  دندرک . ینیـشن  بقع  اه  یـضعب  هرود  نیا  رد  اذـل  دـندوب ، هدرکن  ار  اهزیچ  یلیخ  زا  ندیـشوپ  مشچ  اب  تسا  يواسم  نتخاس 
ترـضح اـب  تعیب  يارب  مدرم  یتقو  هک  يروط  هب  دوب  تروص  نیمه  هب  مدرم  تیعـضو  هک  تسا  یلع (  ترـضح  تموکح  نارود  بلطم 

نوچ دنداهن و  نم  هب  ور  يوسره  زا  مدرم  مدید  ناهگان   " دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ترـضح  هک  دش  دایز  تیعمج  ماحدزا  ردـقنآ  دـندمآ 
هلگ نوچ  دندومن و  عامتجا  نم  درگ  هب  دش و  هدرزآ  میولهپ  ود  دنتشگ و  هدرشف  نینـسح  هکنادنچ  دنداتـسیا  مه  تشپ  سپ و  راتفک  لای 

ناشیا رب  ترـضح  تلادـع  يارجا  نوچ  دـندرک  هدـهاشم  ار  یلع (  الوم  شور  هویـش و  مدرم  یتقو  اـما  ( 5 ... ") تسرپرس یب  نادنفسوگ 
هکنیا اب  دنتـشاد  یم  رب  تسد  یناطیـش  ياهیدازآ  و  اـهیگ ، هزره  اـهیراب ، دـنب و  یب  اهترـشع ، هلمج  زا  اـهزیچ  یلیخ  زا  دـیاب  دوب و  تخس 

هک منادرگ  یم  زاب  ار  نآ  دشاب  هتفر  ناکزینک  ياهب  ای  نانز  رهم  هب  لاملا  تیب  هک  منیبب  رگا  ادخ  هب  هک " : دندوب  هدومرف  ادتبا  زا  ترـضح 
دنک لمع  ار  شنانخس  ترضح  دندرکیمن  رکف  اهنیا  ( 6") دبای رت  تخس  ار  متـس  دباتن  رب  ار  تلادع  هک  نآ  تسا و  شیاشگ  تلادع  رد 
نیب هسیاـقم  دروم  رد  دنتـشگرب . هار  زا  اـهیلیخ  دوش  یم  ارجا  اـهفرح  نیا  دـندید  یتقو  اـما  تسا  راعـش  طـقف  اـهنیا  دـندرکیم  ناـمگ  و 
لاس زا  لبق  ياهلاس  هک  تسا  نیا  تقیقح  میهد  هئارا  اشحف  داسف و  جاور  زا  يرامآ  میهاوخب  رگ  یمالـسا ا  يروهمج  يولهپ و  تموکح 
یب یتح  ام  تسا . هدش  هتفرگ  نآ  يولج  تسین و  ینلع  تروص  هب  اشحف  داسف و  رضاح  لاح  رد  اما  دوب  یمـسر  ینلع و  اشحف  داسف و   58
اما دراد  دوجو  هعماج  رد  یباجحدـب  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  تسرد  میتشاد  یباـجح  یب  ناـمز  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  میرادـن  یباـجح 

تموکح زا  هک  يرایـسب  عقوت  هتـشذگ و  بالقنا  زا  هک  لاس  همه  نیا  زا  دـعب  لاح  نیا  اب  تسین . هسیاقم  لباق  اهلاس  نآ  هب  تبـسن  مهزاـب 
زین يدزد و ...  تقرـس و  راکتحا ، دننام  داسف  ياه  هنیمز  رگید  تسین و  لمحت  لباق  ام  يارب  مه  دوجوم  داسف  هزادـنا  نیا  میراد  یمالـسا 

، يدزی حابصم  هللا  تیآ  اهخساپ ، اهشسرپ و  1 ـ دراد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . هباشم  يا  هصق 
/ هغالبلا جهن  خ 3 6 ـ هغالبلا / جـهن  6 5 ـ قلع / 6 4 ـ قلع / 13 3 ـ فاقحا / 76 2 ـ ص 75 ، ینیمخ ،(  ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  ۀسـسؤم 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1262 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خ15

؟ دشابیم هچ  هدرکلیصحت  ناناوج  مهنآ  ناناوج  یقالخا  لئاسم  زا  يرود  یلصا  تلع 

شسرپ

؟ دشابیم هچ  هدرکلیصحت  ناناوج  مهنآ  ناناوج  یقالخا  لئاسم  زا  يرود  یلصا  تلع 

خساپ

رـصع رد  یتح  خـیرات  هکلب  دـشابن  نآ  دـهاش  رـشب  زگره  هک  تسین  ون  هزات و  ياهدـیدپ  یقالخا  ياهشزرا  قالخا و  زا  يرود  هلـصاف و 
هدرک و لیـصحت  ناناوج  هژیوب  مدرم  روضح  رانک  رد  زین  ام  هعماج  دراد  نآ  زا  يراب  فسأـت  ياـهشرازگ  هدوب و  نآ  دـهاش  نیموصعم ( 

لئاسم ناناوج  زا  ياهظحالم  لباق  ًاتبـسن  رـشق  يرود  دهاش  اهیرادازع و ...  فاکتعا و  هبدـن ، لیمک ، ياعد  يونعم  مسارم  رد  یهاگـشناد 
یتیبرت یگنهرف و  يرکف ، لئاسم  رد  تیلوؤسم  نابحاص  هژیوب  مدرم  ۀـمه  هب  يدـج  تسا  يرادـشه  رطخ و  گـنز  هک  دـشابیم  یقـالخا 

داشرا و یگنهرف ، یـشزومآ ، اهنامزاس  اهداهن و  ۀـمه  ات  هتفرگ  ناگهتخیهرف  نارکفنـشور و  نویناحور و  ناملعم و  نیدـلاو و  زا  هعماـج 
شتعیبط ثیح  زا  ناـسنا  اریز  دراد  شیارگ  تیناویح  هب  ناـسنا  تعیبـط  . 1 تسناد . رثوم  ار  لیذ  لـماوع  ناوتیم  قوف  ةدـیدپ  رد  یغیلبت .

ياجب یگنهرف  يرکف و  مجاـهت  ینیزگیاـج  . 3 ییارگاـیند . اـیند و  شیاریو  شیارآ و  نـییزت و  . 2 تسا . هوقلاب  ناـسنا  لـعفلاب و  ناویح 
.5 نادرمتلود . یخرب  ياــهيزاب  بزح  فـــالتخا و  . 4 یناـهج . رابکتـسا  طـسوت  ناریا  رد  هژیوـب  ناـهج  رد  یعمج  راتــشک  ياـهحالس 

ندوبن زور  هب  بسانم و  ییوگخـساپ  مدـع  . 6 یـسایس . تیریدم  ۀندب  رد  يروحم  ادـخ  تیریدـم  ياجب  ییارگایند  تیریدـم  ینیزگیاج 
زا يرایسب  نتفرگ  هلصاف  ام  ةدیقع  هب  : " دناهدومرف نینچ  خساپ  رد  يزاریـش  مراکم  هللا  تیآ  ترـضح  هعماج . یگنهرف  یتاغیلبت و  متـسیس 

اهتدـم زا  هناگیب  لامع  هک  تسا  یمومـسم  تاغیلبت  لوا : تسا . لماع  ود  رتمهم  همه  زا  هک  دراد  يددـعتم  لماوع  ینید  عماجم  زا  ناناوج 
هولج اهنآ  رظن  رد  رگید  يروط  ار  قیاقح  و  دناهتخاس ، نیبدب  تیناحور  ینید و  عماوج  هب  تبسن  ار  اهنآ  هدرک و  ام  ناناوج  نایم  رد  شیپ 

، عماجم نیا  زا  یضعب  رد  ینید  تاغیلبت  ینارنخس و  حیحص  لوصا  تیاعر  مدع  و  ینید ، تاسلج  یـضعب  رد  طابظنا  مدع  مود : دناهداد ".
تسه مه  يرگید  مهم  لماوع  دنیامن . باریس  مالسا  هدنزرا  یلع و  تامیلعت  اب  ار  هدرک  لیصحت  ناناوج  هنـشت  راکفا  دناوتب  هک  يروط  هب 

. دنک یم  رادهشدـخ  ار  مدرم  داحتا  هک  اهیدـنب  حانج  طوطخ و  داجیا  نادرمتلود و  نایم  تافالتخا  زا  یـضعب  دـننام : درب  مان  ناوت  یم  هک 
هاج يراب و  رد  تیناحور  هار  هک  دوب  نیا  لحار  ماـما  گرزب  رنه  دـشاب . یم  نید  هب  نیبستنم  نیلوؤسم و  یـضعب  ییارگاـیند  رگید  لـماع 

، بالقنا رد  نیلوؤسم  تیناحور و  رـشق  زا  نارازگتمدـخ  نیـصلخم و  هک  روطنامه  دومن . ادـج  يوقت  دـهز و  لها  زا  ار  ارگ  اـیند  بلط و 
مدرم تیامح  دامتعا و  هب  يریذپان  ناربج  تامدص  زین  یخرب  یبلط  هافر  ییارگایند و  دنتسه . تسا  اهنآ  دامتعا  لحم  تلم  مشچ  ینـشور 
لزلزت بجوم  اهنآ  جورخ  دوشب و  جراخ  یگبلط  يز  نیا  زا  تقو  کی  هتـساوخن  يادـخ  ادابم  : " دـندومرف ماما  ترـضح  دروآ . یم  دراو 

نآ تامهم  زا  یکی  هک  تسا  يروما  هب  هتسب  اهتلم  یتخبـشوخ  یتخبدب و  : " دندومرف نادرمتلود  ةرابرد  دوشب "و  مدرم  دروم  رد  یتدیقع 
." تسا همکاح  تأیه  نتشاد  تیحالص 

يد یس  ای  اهراون  ای  اهباتک  يارب  یلو  میهدب  يدایز  لوپ  دیاب  نآرق  ریسفت  هنومن  يارب  یبهذم  راون  ای  يد  یس  ای  باتک  هیهت  يارب  ام  هعماج  رد  ارچ 
؟ تسین مزال  يدایز  لوپ  لذتبم 
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شسرپ

اهراون ای  اهباتک  يارب  یلو  میهدب  يدایز  لوپ  دیاب  نآرق  ریـسفت  هنومن  يارب  یبهذم  راون  ای  يد  یـس  ای  باتک  هیهت  يارب  ام  هعماج  رد  ارچ 
؟ تسین مزال  يدایز  لوپ  لذتبم  يد  یس  ای 

خساپ

تاهابم راختفا و  بجوم  نیسحت و  شیاتس و  روخ  رد  یمالسا  ماظن  مالـسا و  هب  تبـسن  یلاعبانج  يزوسلد  تیلوئـسم و  هفیظو و  ساسحا 
دقن و حور  يریذپتیلوئـسم و  سح  اب  مأوت  هنادنمتفارـش  یگدنز  هب  موب  زرم و  نیا  هنهپرد  تیلوئـسم  اب  ینانز  مینیبیم  هک  نیا  زا   . تسا

لماوع نانمـشد و  يراذگهیامرـس  ياهدرک  هراشا  یلاعبانج  هک  هنوگ  نامه  مینکیم . راختفا  رورغ و  ساـسحا  دـننکیم  یگدـنز  يداـقن 
تسا هدمآ  هنحص  هب  شیوخ  ناوت  ۀمه  اب  یمالسا  بالقنا  مالـسا و  ياوتحم  رپ  ینغ و  گنهرف  ندومن  گنرمک  يدوبان و  يارب  رابکتـسا 

ندـیزان و اب  اهنت  روشک  نالوئـسم  هعماج و  لباقمرد ،  یلو  دـنکیمن  راذـگورف  یـششوک  شالت و  چـیه  زا  ینید  گـنهرف  وحم  هار  رد  و 
هب نتخادرپ  ياج  هب  دنکیم و  افتکا  هتـشذگ  نورق  رد  یمالـسا  ندـمت  گنهرف و  تمظع  رادـتقا و  شیوخ و  یگنهرف  هتـشذگ  هب  راختفا 

فرــصمیب و ياـهعازن  هـب  هنافــسأتم  یگنهرف  ییاـیوپ  ییازوـن و  گـنهرف و  ياـههیاپ  مـیکحت  يارب  ییاـنبریز  یــساسا و  يزیرهماــنرب 
نآ لاح  دناشکیم و  تکالف  يدوبان و  هب  ار  ناوج  لسن  راشرس  مکارتم و  يژرنا  یتسه و  هدش و  لوغشم  یموق ...  یسایس و  تیصاخیب 

هتفرگ لکش  يدام  نازرل  ياههیاپ  زا  هک  برغ  يدام  فرصمیب  چوپ و  گنهرف  ربارب  رد  یگداتـسیا  یگنهرف و  لاذتبا  اب  هلباقم  يارب  هک 
نآرق یللملانیب  تاقباسم  يرازگرب  دننامه  هدـنزرا  بوخ و  تکرح  دـنچ  زجب  دریذـپیمن و  تروص  ياهتـسیاش  روخ و  رد  مادـقا  ، تسا

ریاس هتفرگ و ،...  تروص  زامن  هماقا  گنهرف  جیورت  صوصخ  رد  هک  ییاهتکرح  یمالسا ، دازآ  هاگـشناد  ترتع  نآرق و  هنالاس  تاقباسم 
هتخاس و نارگن  ار  امـش  هچنآ  زیزع  ردارب  تسین . هجوت  لباق  نادـنچ  هشیدـنا  گنهرف و  هصرع  رد  هتفرگ  تروص  ياهـشالت  اه و  تیلاـعف 
سأی و راهظا  هاگ  يزوسلد و  نیمه  دح  زا  هنافسأتم  یلو  تسا  یمالسا  بالقنا  مالسا و  نازوسلد  همه  كرتشم  درد  دیاهدومن  داد  راهظا 

روشک زاس  هدنیآ  یتآ و  لسن  زا  ار  دیما  قوش و  عقاوم  زا  يرایسب  رد  هکلب  دنکیمن  اود  يدرد  اهنت  هن  رما  نیا  هک  دوریمن  رتارف  يدیماان 
دنتـسین مک  زیزع  ردارب  ددرگیم . مهارف  نانآ  دوجو  رد  يدوخ  گنهرف  یناوتان  سح  جیورت  اب  لاذتبا  گنهرف  شریذپ  هنیمز  دیابریم و 

رد هنازور و  هک  تسا  هنوگچ  ؛  تسا يرگید  زیچ  تقیقح  یلو  دننادیم  ندناوخن  باتک  لماع  ار  باتک  ینارگ  امـش  دـننامه  هک  یناسک 
يارب نآ  مرازه  کی  یلو  مینکیم  نامدوخ  نامنادنزرف و  يارب  فرصمیب  تیصاخیب و  تالقنت  دیرخ  جرخ  لایر  نارازه  هناهام  هتفه و 
مـسج ياذغ  ناونع  هب  همه  اهنیا  میرخیم . سپیچ و ...  کفپ ، هچولک ، کیک  تالکـش  ردقچ  هتفه  رد  مینکیمن . هنیزه  وا  يرکف  هیذغت 
باتک يدایز  رادـقم  مینکب  باتک  دـیرخ  جرخ  ار  اـههنیزه  نیمه  مرازه  کـی  رگا  دـینکیمن  روصت  اـیآ  درادـن  ییاذـغ  شزرا  هک  تسا 
ياذـغ ناونع  هب  بترم  روطب  اههام  اهزور و  میرخب و  دـیاب  راب  کی  ار  باتک  کی  یلو  دـیرخ  دـیاب  بترم  ار  اـهنیا  مینک . هیهت  میناوتیم 

باتک باتک ، ینارگ  هناهب  هب  هک  یناـسک  دنرایـسب  هچ  تسین . نارگ  مـالقا  ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  باـتک  ًاـفاصنا  مینک . هیذـغت  نآ  زا  حور 
رکف نینچ  هک  یناـسک  دنرایـسب  هچ  دـناهدرکن . هعلاـطم  دـننکیم  يرادـهگن  لزنم  رد  دـناهدیرخ و  هـک  ییاـهباتک  یتـح  یلو  دـنرخیمن 

هک یناسک  دنرایسب  هچ  دنزرویم . تلفغ  يرـشب  حور  ياذغ  نیرتیلاع  ناونع  هب  میرک  نآرق  زا  هیآ  دنچ  هنازور  توالت  زا  یلو  دننکیم 
هعجارم نتفرگ  باـتک  ندـش و  وضع  يارب  یمومع  ياـههناخباتک  هب  زگره  یلو  دـننادیم  ندـناوخن  باـتک  هناـهب  ار  باـتک  ندوـب  نارگ 

رارق هعلاطم  دروم  لاس  ياهلاس  اههناخباتک  ياهباتک  زا  یخرب  یهاگ  تسا و  رـسیم  ندـیرخ  باتک  اب  طقف  ندـناوخ  باتک  ایآ  دـناهدرکن .
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رد روضح  اـب  ندـناوخ  باـتک  ًاـقافتا  تسا . هدرک  هنیزه  موـمع  هدافتـسا  يارب  تلود  هک  تسا  یمیظع  هیامرـس  هک  نآ  لاـح  دریگیمن و 
دوشیم هدافتـساالب  هتـشاذگ و  رانک  دـش  هعلاطم  یباتک  یتقو  ندـیرخ .  باتک  هن  دـنکیم  ادـیپ  موهفم  هناخباتک  رد  تیوضع  هناخباتک و 
شیارب نآ  دـیرخ  هک  دـناوخب  باتک  اهنویلیم  دـناوتیم  هناخباتک  رد  تیوضع  اب  ناسنا  دـننکیم . هعلاطم  فلتخم  دارفا  هناـخباتک  رد  یلو 

... ءاشنا ا دوش . فرطرب  یناگمه  تمه  اب  دیاب  هک  تسا  یگنهرف  یگدنام  بقع  یگنهرف و  تفا  ام  هعماج  لکشم  تسین .  رودقم 

تسا هدش  دایز  داسف  يرابودنبیب و  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

تسا هدش  دایز  داسف  يرابودنبیب و  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

; يراکیب رقف و  هلمج : زا  دوش  عفد  عفر و  للع  نآ  دیاب  نآ  عفر  يارب  هک  تسا  يددعتم  روما  لولعم  هعماج  ینونک  داسف  يراب و  دـنبیب و 
نیا رد  يرابودنبیب  اب  يدازآ  طلخ  يدازآ و  زا  حیحصان  ياهریسفت  ناناوج ; يارب  جاودزا  ندش  لکشم  یگدنز ; هرادا  یتخس  ینارگ و 

 ; ملاس تاحیرفت  يارب  تاناکما  دوبمک  نجهتسم ; ياهسکع  لذتبم و  ياهملیف  هراوهام ، جاور  نمشد و  یگنهرف  مجاهت  ریخا ; هلاس  دنچ 
اههداوناخ مرگ  نوناک  ندش  یشالتم  دایتعا و  - 

تسیچ اهنا  داقتعا  نامیا و  یتسس  تیونعم و  زامن و  هب  ناناوج  یهجوتیب  تلع 

شسرپ

تسیچ اهنا  داقتعا  نامیا و  یتسس  تیونعم و  زامن و  هب  ناناوج  یهجوتیب  تلع 

خساپ

زا رود  يایند  برغ و  تاغیلبت  میظع  مجح  فلا ) درک . هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  يددـعتم  لـیالد  عوضوم  نیا 
رد ناناوج  یمگردرـس  نامز ;ج ) طیارـش  اب  نآ  ندوب  بسانتمان  ینید و  تاغیلبت  فعـض  یطابترا ;ب ) ددـعتم  فلتخم و  لیاسو  اب  نید 

بالقنا هک  یعناوم  یعامتجا و  تالکـشم  د ) تسا . دروم  نیا  رد  اهرظن  توافت  فالتخا و  زا  یـشان  هک  هدـش  هئارا  ینید  ياهوگلا  دروم 
نید و تیناقح  لیلد  هب  لاح  نیع  رد  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دندرک . یتامدـص  تالکـشم و  راچد  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  رد  ار 
هب تعرـس  هب  ناناوج  هچرگ  دـنیامیپیم . ار  دوخ  یقیقح  ریـسم  ناـنچ  مه  اـهترطف  تسا و  دـنمورین  رایـسب  نید  هب  شیارگ  یتسرپادـخ 

يرتمک تالکـشم  اب  نانآ  يرادنید  ریـسم  ات  درک  لح  ار  ناناوج  يرکف  تالکـشم  دیاب  دنیوگیمن . خساپ  ناردام  ناردپ و  ياههتـساوخ 
. دشاب وربور 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1265 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تسیچ یبهذم  لئاسم  زامن و  هب  ناناوج  یتبغر  یب  للع 

شسرپ

تسیچ یبهذم  لئاسم  زامن و  هب  ناناوج  یتبغر  یب  للع 

خساپ

نت یلبنت و  یگدنام ;3 . بقع  رجحت و  ساسحا  . 2; زامن هفسلف  هب  ییانشآ  مدع  . 1 هلمج : زا  دراد  يددـعتم  للع  زامن  كرت  یتبغریب و 
.8; هداوناخ ندوب ;7 . راکهانگ  تلع  هب  زامن  ندوب  هدـیافیب  ساسحا  . 6; يراکایر ییامندوخ و  ساسحا  يراک ;5 . هحماسم  . 4; يرورپ

نآ هب  دنکیم و  یتسـس  زامن  ندناوخ  رد  هک  یـصخش  یبهذم  دارفا  بسانمان  ياهدروخرب  . 10; دساف تسود  دساف ;9 . عامتجا  طیحم و 
لوغـشم نآ  ندرک  فرطربو  نامرد  هب  تسا ، قداص  وا  ئهرابرد  هک  يدروم  رهرد  دنک و  هجوت  هدش  دای  لماوع  هب  دـیاب  تسا ، تبغریب 

هب درادن ; ییانـشآ  زامن  هفـسلف  اب  رگا  دنک و  عطق  شالماک  ار  وا  اب  هطبار  دیاب  تسا ، زامن  كرت  لماع  دـساف  تسود  رگا  شالثم  دـشاب ; 
. دزادرپب زامن  ياههفسلف  رارسا و  رد  رکفت  هعلاطم و 

؟ تسا رتشیب  ناناوج  هب  تبسن  دجاسم  هب  نالاسگرزب  شیارگ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا رتشیب  ناناوج  هب  تبسن  دجاسم  هب  نالاسگرزب  شیارگ  ارچ 

خساپ

رد دنناوتیمن  زامن ، عقاوم  رد  دنتـسه و  لاغتـشا  ای  لیـصحت  لوغـشم  رتشیب  نالا  نانوج  . 1 هلمج : زا  دراد  یفلتخم  ياـه  تلع  هلاـسم  نیا 
. دننکیم يرپس  دجاسم  رد  ار  دوخ  یلاخ  تاقوا  دنهدیمن ، ماجنا  يراک  نوچ  ناریپ  نالاسگرزب و  لاح  نیع  رد  دـنوش . رـضاح  دـجاسم 

ياهباذع زا  نانآ  سرت  دنهدیم و  تیمها  نآ  تاروتـسد  نید و  هب  رتشیب  نانآ  اذل  تسا و  ناناوج  زا  رتشیب  نسم ، دارفا  رواب  نامیا و  . 2
يرود و ثعاب  ناناوجون ، ناناوج و  اب  دارفا  زا  یـضعب  تسیاشان  اوران و  ياـهدروخرب  . 3 تسا . ناناوج  زا  رتشیب  تماـیق ، گرم و  یهلا و 

لثم  ) رگید تالاغتشا  . 4 دنزاس . فرطرب  ار  يراتفر  تالکـشم  نیا  نایناحور ، دجاسم و  يانما  تایه  دیاب  هک  هدـش  دـجاسم  زا  نانآ  رارف 
ثعاب ناناوج و .. هیحور  اب  اههمانرب  زا  یـضعب  ندوبن  بسانم  باذـج و  يرکف ، یتدـیقع و  ياـهناینب  فعـض  زین  و  حـیرفت و )... شزرو ،

. دمآ رب  اهنآ  ینک  هشیر  عفر و  ددصرد  عناوم ، نیا  یسررب  نمض  درک  یعس  دیاب  هک  هدش  زامن  دجاسم و  زا  نانآ  يرود 

؟ دراد يرتشیب  جاور  یباجح  یب  نارهت  رد  ارچ 

شسرپ
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؟ دراد يرتشیب  جاور  یباجح  یب  نارهت  رد  ارچ 

خساپ

يراذـگ و ریثأتور  نیمه  زا  تسا . نوگانوگ  للم  تارکفت  اهرازاب و  تانایرج  صاخـشا  اب  رتشیب  یقالت  زکرم  اهروشک  تختیاـپ  ـالومعم 
J .} دشابیم رتشیب  دراوم  نیا  رد  مه  اهنآ  يریذپ  ریثأت 

شیازفا زور  هب  زور  هناگیب  گنهرف  هب  ناناوج  شیارگ  ارچ  دراد , ار  یتموکح  نیناوق  نیرت  لماک  یمالـسا  تموکح  میراد  داقتعا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دبای یم 

شسرپ

هب زور  هناگیب  گنهرف  هب  ناـناوج  شیارگ  ارچ  دراد , ار  یتموکح  نیناوق  نیرت  لـماک  یمالـسا  تموکح  میراد  داـقتعا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
؟ دبای یم  شیازفا  زور 

خساپ

درف اتعیبط  هک  یسنج  هزیرغ  نوچمه  يدنمورین  ياهشیارگ  دوجو  - 1 هلمج : زا  دراد  يددـعتم  لماوع  داسف  یبرغ و  گنهرف  هب  شیارگ 
اهکینکت و يریگراک  هب  میظع و  ياههیامرـس  اهرازبا و  لماوع . زا  اهیبرغ  هدافتـسا  - 2 دزاـسیملیامتم . یبرغ  یفارگونروپ  يوس  هب  ار 
زا ندومن  يوریپ  هتسناد  ان  نانمشد و  ياههئطوت  فادها و  زا  ناناوج  زا  يرایسب  یهاگآان  - 3 هدرتسگ . رایسبیحطس  رد  هدنبیرف  ياههویش 

-5 نایهاگشنادزا و .)... یخرب  دننام   ) یعامتجا رکفت  هنحص  رد  نیرفآ  شقن  رصانع  زا  یخرب  رد  یمالسا  حیحص  شنیب  فعض  - 4 نانآ .
اب اههداوناخ  زا  يرایسب  ییانـشآ  مدع  - 6 یعامتجا . شنیب  گنهرف و  هصرع  رد  مالـسا  میلاـعت  لوصا و  لـماک  تسرد و  نتفرگن  راـک  هب 

J .} یمالسا تیبرت  لوصا 

؟  تسیچ برغ  زا  نوگانوگ  لئاسم  رد  یمالسا  ياهروشک  ناناوج  دیلقت  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ برغ  زا  نوگانوگ  لئاسم  رد  یمالسا  ياهروشک  ناناوج  دیلقت  تلع 

خساپ

ياهدیدپ یمالـسا  ياهروشک  هلمج  زا  موس  ناهج  ياهروشک  ناناوج  طسوت  برغ  ندمت  رهاظم  هناروکروک  دـیلقت  ییارگبرغ و  هلأسم 
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یتاقیقحت جیاتن  مییامنیم : هراشا  موش  هدیدپ  نیا  لماوع  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  هک  دشابیم  ینالوط  هقباس  ددـعتم و  للع  ياراد  هک  تسا 
مکاح ياهشزرا  یعامتجا و  ماظن  هب  تبـسن  ناناوج  یعامتجا  یتیوهیب  ساسحا  هچ  ره  هک  دـهدیم  ناشن  دـش ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک 

یبرغیاههورگ رب  مکاح  يدامن  يراتفر و  یـشزرا ، یتخانـش و  ياهوگلا  هب  تبـسن  نانآ  یعامتجا  تیوه  ساسحا  دوش ، رتشیب  هعماـج  رد 
ناناوج یعامتجا  تیوه  بسک  يارب  مزال  ياههنیمز  یعامتجا  ماظن  هک  لیلد  نیا  هب  رگید  ترابع  هب  دوشیم . رتشیب  لاتميوه و ... پر و 

ياهشیارگ تسا ، هدرکن  مهارف  يریذـپهعماج ، ییانبم  یلوصا و  ياهدـنیارف  قیرط  زا  یمالـسا  بـالقنا  ماـظن و  ياـهشزرا  ساـسارب  ار 
اهوگلا و هک  نیا  لیلد  هب  رگید  فرط  زا  تسین ، یمالسا  بالقنا  ماظن و  فادها  اب  بسانتم  ناناوج  يدامن ، يراتفر و  یتخانشو ، یـشزرا 

اهنآ يارب  یبرغ  ياـهماظن  طـسوت  ناـنآ  ياـهزاین  بساـنت  هـب  هـتفرگ و  رارق  ناـناوج  سرتـسد  رد  روـفو  هـب  یبرغ  گــنهرف  ياــهشزرا 
اب بساـنتم  ناـناوجون  یعاـمتجا  تیوه  ساـسحا  تسا ، هتخادرپ  اـهنآ  غیلبت  هب  زین  ناـمدوخ  یعاـمتجاماظن  هدـش و  جـیورت  يزاـسوگلا و 

هلمج زا  تسا . هدـش  رگهولج  اهنآ  رب  ینتبم  زین  اهنآ  يدامن  يراتفر و  یـشزرا ، یتخانـش و  ياـهیگژیو  هتفرگ و  لکـش  یبرغ  ياـهوگلا 
زا هک  برغ  يدام  تایح  بیرفلد  ابیز و  رهاـظم  - 1 زا : دنترابع  دـشخبیمتدش  نآ  هب  هدومن و  مهارف  ار  دـنور  نیا  ياههنیمز  هک  یلماوع 

. تسا فیعـض  هدنامبقع و  ياهروشک  ياههیامرـس  يریگراک  هب  تراغ و  لوصحم  وس  رگید  زا  تسا و  يژولونکت  دشر  دنیآرب  ییوس 
برغ ناـهج  رد  هک  یناـسفن  تـالیامت  اـهاوه و  ماد  رد  نداـتفا  بجوـم  هـک  یـسنج  هزیرغ  نوـچمه  يدـنمورین  ياـهشیارگ  دوـجو  - 2

يوریپ هتـسنادان  نانمـشد و  ياههئطوت  فادـها و  زا  ناناوج  زا  يرایـسب  یهاگآان  دراد و  يرتشیب  بساـنت  نآ  گـنهرف  اـب  رتیندـمآرب و 
حیحص شنیب  فعض  - 4 دوخ . يدام  یملع و  یقالخا ، یگنهرف ، دنمشزرا  ینغ و  ریاخذ  عبانم و  ندرپس  یـشومارف  هب  - 3 اهنآزا . ندومن 
جراخ هب  هتسباو  تاعوبطم  هدزبرغ و  نارکفنشور  زا  یخرب  دننام   ) یعامتجا رکفت  هنحـص  رد  نیرفآشقن  رـصانع  زا  یخرب  رد  یمالـسا 

زا يرایسب  ییانـشآ  مدع  - 6 یعامتجا . شنیب  گـنهرف و  هصرع  رد  یمالـسا  میلاـعت  لوصا و  لـماک  تسرد و  نتفرگن  راـک  هب  - 5 و .)...
هلوقم کی  ییارگبرغ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تفگ : دـیاب  ییارگبرغ  اب  هزرابم  ياههار  دروم  رد  یمالـسا . تیبرت  لوصا  اـب  اـههداوناخ 

ریاس ناناوج و  هب  ندیـشخب  تینوصم  زین  نآ  اب  هزرابم  هار  اهنت  دشابیم و  هدش  یهدنامزاس  مظنم و  ياهيزیرهمانرب  اب  يدج و  یقیقح و 
یگنهرف ياههاگتسد  اصوصخ  تاناکما  همه  زا  دمآراک  هدافتسا  موب و  زرم  نیا  یلم  ویمالسا  ینغ  گنهرف  هب  کسمت  هار  زا  هعماج  دارفا 

-1 زا : دـنترابع  نآ  اب  هزرابم  ياههار  نیرتمهم  ساسا  نیا  رب  دـشابیم . هدـش  باسح  قیقد ، ياهمانرب  ساسارب  مدرم ، راـشقا  همه  جیـسب  و 
و اههناسر و ... هسردـم ، هداوناخ ، دـننام  نآ  لماوع  يریذـپهعماج و  حیحـص  دـنیآرف  قیرط  زا  یلم  یمالـسا و  ياهشزرا  قیمعت  ظفح و 

هبیط تایح  ققحت  - 2 یمالسا . بالقنا  میظع  يونعم  يدام و  ياهدرواتسد  یمالسا و  ندمت  ناشخرد  ياههنیشیپ  اب  ناناوج  ندومن  هاگآ 
يارب تینما  حلـص و  یـشوخ ، تداعـس ، هافر ، نیمأت  یمالـسا و  طسق  یعامتجا و  تلادـع  رارقتـسا  یبالقنا ، ياهشزرا  ظفح  یمالـسا و 

-4 یمالـسا . هعماج  يونعم  فارحنا  لباقم  رد  يرادـیب  يرایـشوه و  - 3 یهلا . ياهشزرا  تیمکاح  دـنوادخ و  هب  ناـمیا  هیاـس  رد  مدرم 
ياهشزرا ضیارف و  ياقب  ظفح و  نماض  مالسا و  یساسا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  يایحا 

هک یناسک  ینعم  هب  هعماج  ناریدـم  رد  مالـسا  شزرا  ماظن  رب  ینتبم  ینالقع و  رادهشیر ، ینورد ، قیمع ، يرواـبققحت  - 5 دشابیم . یهلا 
هاگیاج هب  تبسن  دنکیم . افیا  شقن  یغیلبت و ... یگنهرف و  یشزومآ ، یماظتنا ، یماظن ، ییاضق ، ییارجا ، ینینقت ، یمسر ، ياههاگتسد  رد 

تاداقتعا سأی و  لاعفنا ، تلاح  زا  هعومجم  نیا  ندش  جراخ  هعماج و  یشزرا  یگنهرف و  يریگتهج  رد  هعومجمنیا ، یـساسا  تیمها  و 
، يدـج ریبدـت  شالت و  - 6 تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  ار  یناـهج  دـحاو  گـنهرف  ربارب  رد  میلـست  شزاـس و  هیحور  هک  هناـیارگربج  ناـهنپ 

ياـههصرع رد  هعماـج و  فـلتخم  ياـهشخب  رد  تامادـقا ، اـهتیلاعف و  همه  رد  بوـلطم  یـشزرا  ماـظن  ظاـحل  يارب  قـیمع  هدرتـسگ و 
روشک نالک  راتخاس  ناریدم ، یقوقح  یقیقح و  راتفر  رد  یـشزرا  ماظن  نیا  یلجت  رولبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ، یسایس ، نوگانوگ 

ای نیرتـهب  ناوـنع  هب  زگره  اـهزرم و ... نتـسب  یکیزیف و  دروـخرب  املـسم  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  ناـیاپ  رد  ییارجا ... ياـههمانرب  و 
يدراوم رد  اما  تسین ، ریذپناکما  لماک  تروص  هب  يژولونکت  تفرشیپ  تاطابترا و  رـصع  رد  زین  نآ  ققحت  دشابیمن و  لح  هار  نیرخآ 
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مجاهت گـنهرف و  - 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دروآیم . لـمع  هب  يریگوـلج  یگنهرفمجاـهت  رتـشیب  ذوـفن  ریثأـت و  زا  تـسا و  مزـال 
یعامتجا و تیوه  نارحب  یفرـشا ، لضفلاوبا  ملعوذ 3 - یلع  اهشزرا ، بـالقنا و  يربهر 2 - مظعم  ماـقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ،

J (} یمالسا بالقنا  یسانشبیسآ  تالاقم  هعومجم   ) بالقنا یسانشبیسآ 

؟  تسیچ نآ  ربارب  رد  ام  فیاظو  دینک و  نایب  ار  نمشد  یگنهرف  مجاهت  یگنوگچ  داسف و  لماوع 

شسرپ

؟  تسیچ نآ  ربارب  رد  ام  فیاظو  دینک و  نایب  ار  نمشد  یگنهرف  مجاهت  یگنوگچ  داسف و  لماوع 

خساپ

هداد و رارق  ییاسانـشدروم  ار  داسف  تابجوم  لماوع و  هک  تسا  مزال  ادـتبا  هعماـج  رد  داـسف  اـب  هلباـقم  یگنوگچ  هفیظو و  تخانـش  يارب 
ندیشون هک  یلکلا : تابورشم  1 ـ اهنآ : بّرخم  تاریثأت  هعماج و  رد  داسف  داجیا  لماوع  فلا ـ  میزادرپب : نآ  اـب  هلباـقم  ياـههار  هب  سپس 

یمسج و رظن  زا  مه  ددرگیم و  دنوادخ  زا  يرودو  تاقیفوت  بلس  بجوم  دزاسیم و  تیـصخش  یب  تسپ و  هدارا ، تسـس  ار  یمدآ  نآ 
، يزابرامق 2 ـ دـنکیم . مهارف  ار  مئارج  زا  يرایـسب  هنیمز  هتـشادلابند و  هب  راوگاـن  ياهدـمایپ  یعاـمتجا ، رظن  زا  مـه  یناور و  رظن  زا  مـه 

مهارف ار  ماـقتنا  مشخهنیمز و  دوـشیم ، يزوـتهنیک  ینمـشد و  لـماع  دـشاپیم ، مه  زا  ار  یگداوناـخ  طـباور  دـنکیم ، یلاـباال  ار  ناـسنا 
هدـننک دوباـن  نآ  هب  داـیتعا  هـک  رّدـخم ، داوـم  3 ـ دـنکیم . دراو  نازاـب  راـمق  هـب  ریذــپانناربج  یناور  يداـصتقا و  ياـهنایز  دزاـسیم و 

داب رب  ار  دوخ  زیچ  همه  نید و  تیثیح و  تورث ، سومان ، تفارـش ، ، یمدآ دوشیم  ثعاـب  و  تسا ، ناـسنا  یحور  یمـسج و  ياهدادعتـسا 
عورش زیگناتوهشهاگن  زا  ینعی  دوشیم  ققحم  یجیردت  تروص  هب  عورشم  ان  طباور  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  عورشم ، ان  طباور  4 ـ دهد .

ان هطبار  يارب  هک  دنتسه  یناناوج  . دوشیم مهارف  يدعب  ياهطابترا  يارب  ار  هنیمز  دباییم و  موادت  ییوگتفگ  ای  دنخبل و  کی  اب  دوشیم و 
ار شیوخ  يونعم  یعامتجا و  تیصخش  هتشگ و  اوسرتبقاع  دناهدش و  راچد  یمـسج  یعامتجا و  یحور ، ناوارف  ياهيراتفرگ  هب  عورـشم 

هـشیپ ار  یهلا  ياوقت  فلاخم ، نینچ  اب  دروخرب  ماگنه  دز و  ناطیـش  ياههسوسورب  در  تسد  ادخ ، هب  لکوت  اب  دیاب  اذل  دناهداد ، تسد  زا 
هک يدارفا  ینارذگشوخ : سلاجم  5 ـ درکن . هاگن  نارگید  هب  تسا ، ناطیـش  دولآ  رهز  ياهریتزا  يریت  هک  زیگناتوهـش ، هاگن  اـب  درک و 
اب دـنیامنیم  توعد  دوخ  ناتـسود  زا  دـنکیم ، راداویـسلاجم  نینچ  لیکـشت  هب  هناـیفخم  روـط  هب  ار  ناـنآ  برغ ، گـنهرف  زا  دـیلقت  حور 

وهل اب  هک  یسلاجم  دنزاس ، دراو  یلایخ  یب  ینارذگشوخ و  ملاعرد  ار  دوخ  یتعاس  دنچ  يارب  ترـشع ، شیع و  سلاجم  نآ  رد  تکرش 
داـسف و يارب  ار  یبساـنم  رایـسب  هنیمز  سلاـجم  هنوـگنیا  رد  تکرـش  تـسا  هارمه  ... یبوکیاـپ و صقر و  لذـتبم و  ياهیقیـسوم  بـعل ، و 

رثا رب  یهاگ  هک  ییاضرا ، دوخ  6 ـ دریگب . ار  عرش  فالخ  لامعا  نیا  يولج  دناوتب  یـسکرگم  دزاسیم ، ایهم  هریبک و ... ناهانگ  باکترا 
درف يارب  یحور  تهج  زا  مه  یمسج و  تهج  زامه  يرایـسب ، ياهررـض  موش و  ياهدمایپ  دیآیم ، رد  دایتعا  تروص  هب  رارکت  تداع و 

ناققحم تسا و  عونمم  مارح و  مالسا  تعیرش  هاگدید  زا  یـسنجعورشم  ریغ  ياهراک  ریاس  دننام  راک  نیا  دروآیم  دوجو  هب  نآ  هب  التبم 
ندش تسس  ینوخ ، مک  ندب ، فعض  باصعا  فعض  تروص ، ندش  رغال  مشچفعض ، هلمج  زا  دناهدرمـش  نآ  يارب  ار  يرایـسب  تاّرـضم 
دیاـب ناـناوج  دـشابیم . نآ  ياهدـمایپ  زا  رگید  ضراوـع  زا  يرایـسب  يریگهشوـگ و  تروصندـش ، درز  هظفاـح ، ندـش  فیعــض  وـناز ، 

اههنیمز نیا  دـنیامن  زیهرپ  نآ  زا  دـننک  یعـس  دنـسانشب و  دوـشیم  ییاـضرادوخ  هجیتـن  رد  یـسنج و  هزیرغکیرحت  ثعاـب  هک  ییاـههنیمز 
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نینچمهو دننکیم  کیرحت  ار  یـسنج  هزیرغ  هک  نارفعز و ... زایپ ، زوم ، دننام  ازتوهـش  ياهاذغ  نابـسچ ، گنت و  ياهسابل  : زا دنترابع 
کیکر جّیهم و  ياهیندینش  ... ینارچمشچ و سکـس و  ياهسکع  اهملیف و  دننام  زیگناتوهـش  كرحم و  ياههنحـص  هدهاشم  يروخرپ .

، باوخ رتسب  ندوب  مرن  مرگ و  باوخ ، لحم  ندوبتولخ  دننام  ، ) باوخ بسانم  ان  رتسب  دساف ، ياههنارت  یسنج و  لئاسم  هرابرد  اصوصخم 
، یچوپ ییایح ، یب  یتفع ، یب  ینارذگ  یشوخ  یتسرپتوهش ، ثعاب  هک  لذتبم : ياهملیف  7 ـ نتفر .) باوختخر  هب  لماک  یگتسخ  زا  لبق 
وهل و بسانم  هتشاد ، لاذتبا  تلاح  هک  یقیسوم  زا  هتـسد  نآ  برطم : ياهیقیـسوم  8 ـ دوشیم . تافارحنا  زا  يرایسب  و  عورـشمان ، طباور 

دننام یقالخا  يونعم و  ياهررـض  رب  هوالع  لذتبم  یقیـسوم  دیامن . رود  يونعم  روما  زا  دزادـنیب و  یناطیـشراکفا  رد  ار  ناسنا  دـشاب  بعل 
ندشمهارف يارب  ار  هنیمز  لقع ، ندش  کبس  تمـصع ، ياههدرپ  ندش  هراپ  ادخ ، اب  سنا  تذل  زا  ندش  مورحم  اهلد ، ندرم  ، ینارتوهش

ثعاب هک  بابان  ناتسود  9 ـ تسا . هدش  تباث  یملع  رظن  زا  هزورما  هک  دراد  ییوس  راثآ  مه  باصعا  مسج و  رب  اعد ، تباجتسا  مدع  هانگ ،
تاروتـسد هب  يدـّیقت  یب  زا : دـنترابع  بابانناتـسود  ياههناشن  دوشیم . ددـعتم  ياهیگدولآ  ناهانگ و  بالجنم  رد  ناسنا  طوقـس  داسف و 

ياههنیمز يرـسکی  دنوشیم  هعماج  رد  داسف  بجوم  هک  یلماوع  رب  هوالع  يرگهسوسو و ... ناکاپان ، اب  طابترا  یـسولپاچ ، قّلمت و  یهلا ،
داـسف طاـطحنا و  هب  ار  اـهنآ  روما ، نیا  هک  دـننک  دروخرب  ياهنوگ  هب  هدوب و  اـههنیمز  نیا  بظاومدـیاب  ناـناوج  هک  دراد  دوجو  زین  داـسف 
يارب اهروشکنیا  هب  ترفاسم  تروص  رد  دنشاب  بظاوم  دیاب  ناناوج  یلو  دراد  يددعتم  رایسب  دئاوف  هچرگ  جراخ  هب  ترفاسم  1 ـ دناشکن :

: تغارف تاقوا  2 ـ دـنوشنعقاو . نانآ  گنهرف  هدـنبیرف  ياههبذاج  ریثأت  تحت  دـیفم ، ياهراک  ریاس  ای  تحایـس  لیـصحت ، دـننام  ییاـهراک 
. دنـشابن دـنمدوس و ... یمرگرـسو  یتامدـخ  يدـیلوت ، يرنه ، یگنهرف ، راک  زا  معا  يراک ، هب  لوغـشم  ناـناوج  هک  تسا  یتاـعاس  روظنم 
زا تفـص ، ساـّنخ  ناـبلطتصرف  ینوریب و  وینورد  نارگهسوسو  دـنراذگن  هدوب و  شیوخ  تغارف  تاـقوا  بقارم  تّدـش  هب  دـیاب  ناـناوج 

ياهراک دننام  دیفم  روما  مرگرـس  ار  دوخ  تغارف  تاقوادیاب  ناناوج  دنناشکب  داسف  هب  ار  نانآ  دـننک و  هدافتـسا  ءوس  نانآ  تغارف  تاقوا 
دنشاب و هدرک  ار  هدافتسا  نیرتشیب  شیوخ  تایح  رمع و  زا  مه  ات  دنیامنب  ... ملاس و حیرفت  دیدزاب ، دید و  هعلاطم ، یشزرو ، يرنه ، یملع ،

یتسدگنت رقف و  يارب  دناهدش  هدشک  داسف  اشحف و  هب  هک  یناناوج  زا  يرایـسب  یتسدـگنت . رقف و  3 ـ دندرگن . دـسافم  فارحنا و  راچد  مه 
یلماع یلام ، فعـض  زگره  دـنیامن ، هشیپ  اوقت  هار  دـننک و  لکوت  دـنوادخ  رب  دـنیامنب و  شالت  راک و  رگا  زیزع ، ناناوج  . تسا هدوب  نانآ 

رارق یهاـبت  داـسف و  لـماوع  ءزج  تسا  نکمم  دـشاب  ینـالوط  رگا  درف  تـبوزع  دّرجت و  4 ـ دوب . دـهاوخن  نانآ  ندـناشک  فارحناهب  يارب 
هچرگ . دنـشاب رادروخرب  فیعـض  ینامیا  زا  هک  يدارفا  يارب  ددرگ  داسف  فارحنا و  هنیمز  دـناوتیم  یهاـگ  داـیز  هاـفر  تورث و  5 ـ دریگ .
ماگنه مزال  يرایـشوهاذل  دـیامن  مهارف  فارحنا  هنیمز  تسا  نکمم  ياهدـع  يارب  اما  دـشاب  دـناوتیمن  فارحنا  لماع  یلک  روط  هب  تورث 

زا یکی  تارکنم  جیورت  اشحف و  داسف و  هعاشا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  شخب  نیا  نایاپ  رد  و  تسا . يرورـض  تورث  زا  يرادروخرب 
فیعـضت و يارب  هار  نیرتـهب  ار  تارکنم  داـسف و  هعاـشا  مالـسا  لیـصا  گـنهرف  بـالقنا و  نانمــشد  تـسا . یگنهرفمجاـهت  ياـههنومن 

ردـناریا ناـناوج  ندومن  قرغ  1 ـ دنـشابیم : ریز  فادـها  لاـبند  هب  دـننادیم و  برغ  گـنهرف  ندرک  نیزگیاـج  مالـسا و  گـنهرفیدوبان 
گنهرف هب  شیارگ  دنک 3ـ بلس  نانآ  زا  ار  یبالقنا  هیحور  يداصتقا 2 ـ یسایس و  یعامتجا و  لئاسم  زا  ندنام  لفاغ  هجیتن  رد  تاوهش و 

هفیظو عون  ود  مالـسا  رظن  زا  هدـش ، جـیار  نآ  رد  داسف  هک  ياهعماج  رد  یلک  روطب  هانگ : زا  يرود  داسف و  اب  هزراـبم  ياـههار  برغ ب ـ 
دوخ تظافح  يارب  درف  هک  تسا  یتامادقا  هیلک  يدرف  فیاظو  زا  روظنم  یعامتجا . فیاظو  يدرففیاظو و  دراد : دوجو  ناملسم  درف  يارب 

تیـصعم هانگ و  یمالـسا  ماکحا  رظن  زا  هک  يراـتفر  لاـمعا و  هب  ییانـشآ  1 ـ لماش : تامادـقانیا  دـهدیم  ماجنا  هاـنگ  هب  ندـش  هدولآ  زا 
، یلمع ندوب  هانگ  زا  یعالطایب  رطاخ  هب  هک  یناناوج  اسب  هچ  میدرک ، هراـشا  ناـنآ  زا  ياهراـپهب  لوا  شخب  رد  اـم  هک  دـنوشیم . هدرمش 

نآ دـنچ  ره  هانگ  كرت  رب  تبظاوم  2 ـ تسا . هدوب  اهنآ  ریگنابیرگ  رمع  مامت  رد  هانگ  یعـضو  ياهدـمایپو  راـثآ  دـناهدش و  نآ  بکترم 
ار دنوادخ  هشیمه  هانگ  اب  ههجاوم  نامز  رد  3 ـ دشابیمرتگرزب . ناهانگ  زاسهنیمز  دوخ  هریغص  ناهانگ  باکترا  اریز  دشاب . کچوک  هانگ 

رذگدوز رایسب  هانگ  تذل  هک  دنادب  دنک و  رکف  هانگ  يورخا  ویویند  كانرطخ  ءوس و  راثآ  اهدمایپ و  بقاوع و  هب  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد 
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لامک و يوس  هب  ناسنا  تفرشیپ  زا  عنام  رادیاپ و  يورخا و )... يویند و  تازاجم  ، وربآ نتفر  یمـسج ، یحور و  تالکـشم   ) نآ بقاوع  و 
عابــشا لـیبق : زا  تـسا  یتـبثم  راـثآ  ياراد  هـک  یهلا  ياوـقت  هـب  کـسمت  وا و  رب  لـکوت  ادـخ و  هـب  ناـمیا  تیوـقت  4 ـ دـشابیم . تداعس 

، دسافمو میارج  زا  يریگولج  تایح ، ندرک  رادفده  يونعم ، ياهتّذل  زا  يرادروخرب  یقالخا ، ياهشزرا  هب  شیارگ  ییارگلامکسح ،
شقن هاـنگ  اـب  هلباـقم  يارب  ناـسنا  هدارا  تیوـقت  رد  هک  هزور  اـصوصخ  تاداـبع ، ریاـس  ماـجنا  زاـمن و  هب  تـیمها  5 ـ و ... ناور  شمارآ 

وراکفا ندـش  رود  لد و  ندـش  ینارون  بجوم  اریز  (ع ) تیب لـها  هب  کّـسمت  نآرق و  توـالت  دـنوادخ و  رکذ  رب  تموادـم  ودرادـیدایز 
زا نانآ  رب  ّطلـست  حراوج و  ءاضعا و  مامت  لرتنک  6 ـ دیامنیم . يرای  ساسح  ياههاگشزغل  رد  ار  ناسنا  دوشیم و  یناطیـش  ياههسوسو 
هب لاغتشا  دیفم ، ياهباتک  هعلاطم  یگنهرف ، یملع ، ياهراک  اب  دوخ  تغارف  تاقوا  ندومن  رپ  7 ـ ینطاب . ساوح  ات  هتفرگ  يرهاظ  ساوح 

یعاـمتجا و طـیحم  لـباقم  رد  هاـنگ ، زا  دوـخ  نتـشاد  هـگن  نوـصم  يارب  ناملـسم  يدرف  فیاـظو  رب  هوـالع  ملاـستاحیرفت و ... شزرو و 
: یعامتجا دسافم  اب  هلباقم  هار  نیرتیلصا  یناگمه  جیـسب  1 ـ زا : دنترابع  هک  دراد  یفیاظو  يرـسکی  دنکیم  یگدنز  نآرد  هک  ياهعماج 

يارب يدرف  فیاظو  ماجنا  رب  هوالع  هک  دـشاب  یم  قفوم  یتروص  رد  دـشاب  یم  هانگ  زا  ندـنام  نوصم  یکاپ و  ناـهاوخ  هک  يدرف  امّلـسم 
هانگ باکترا  شزغل و  لامتحا  دساف  طیحم  رد  الاو  دوش  هزیکاپ  هانگ  زا  زین  شطیحم  ات  دهد  ماجنا  ار  تامادـقا  يرـسکی  هانگ ,  زا  يرود 

هلباقم يارب  دوش . یم  هدیشخب  تأدش  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  هطـساو  هب  دراد و  دوجو  هدرتسگ  تروصب  دسافم  هک  اجنآ  زا  دور و  یم 
یلمع هعماج  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  دننک و  تیلوئـسم  ساسحا  دـیاب  همه  دـشاب . یم  یناگمه  جیـسب  دـنمزاین  نآ  اب 
داجیا - 3 مسارم .  نیا  رد  تکرش  هب  نایانشآ  ناتسود و  قیوشت  تعامج و  هعمج و  زامن  یبهذم ,  تاسلج  رد  ندرک  تکرش  - 2 دنزاس .
ناناوج ای  هداوناخ  دارفا  ندـش  بذـج  زا  يریگولج  ثعاب  ناناوج  اـب  هدـنزاس  هناتـسود و  یمیمـص و  دروخرب  یگداوناـخ و  مرگ  طـیحم 

ياهرایعم ندناسانـش  و  داـسف , بولطماـن  برخم و  ياهدـمایپ  هب  ناـناوج  ندومن  هاـگآ  - 4 دوش . یم  فرحنم  باـبان و  ناتـسود  طـسوت 
تصرف داقتنا  ثحب و  ياهدرگزیم  لیکـشت  - 5 يدوخ .  گنهرف  هب  يدنبیاپ  برغ و  لذـتبم  گنهرف  زا  يرود  تسود ,  باختنا  حـیحص 

رد يرکف  تالـضعم  لـح  يارب  یبساـنم  هویــش  دوـش و  هدودز  يرکف  ياـه  ینارگن  یقلخ و  ياهدـیدرت  اـت  دـنک  یم  مـهارف  ار  یبوـلطم 
ناسنا هک  دوش  یم  بجوم  هچنآ  اریز  لالدتـسا  قطنم و  وگتفگ , ثحب و  هار  زا  یمالـسا  ياـه  شزرا  جـیورت  - 6 دراذگ . یم  ناشرایتخا 

هب تبـسن  مدرم  هک  هدوب  نیمه  مه  ئایبنا  تثعب  تلع  تسا و  رترب  ياـه  شزرا  هلـسلس  کـی  نتفریذـپ  دـنک  لرتنک  ار  دوخ  لاـیما  دـناوتب 
هزرابم یمالـسا و  ياه  شزرا  جیورت  ياه  هار  زا  رگید  یکی  دنوشب . تاوهـش  نایغط  زا  عنام  دنناوتب  ات  دننک  ادیپ  رواب  اه  شزرا  زا  یخرب 

ملیف نیرت  هنادنمرنه  لباقم  رد  ار  دوخ  یمالـسا  ياه  شزرا  نردم ,  يژولونکت  ياهدرواتـسد  نیرخآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  نآ  داسف  اب 
تحت ار  نارگید  مینک و  هضرع  یتاغیلبت  يرنه و  لیاسو  زا  هدافتسا  اب  يرنهراثآ  ریاس  بلاق  رد  اه و  نامر  اه , باتک  اه , همان  شیامن  اه ,

یقتدمحم داتـسا  یگنهرف  مجاهت  روپ 2 - بارهـس  تأمهزیارغ  ناـفوط  رد  ناـناوج  - 1 رتـشیب ر.ك :  یهاـگآ  يارب  مـیهد .  رارق  ریثئاـت 
ملعوذ یلعاه  شزرا  بالقنا و  يدزی 3 - حابصم 

؟ درک دیاب  هچ  عامتجا  رد  نآ  یفنم  ياه  هبنج  صوصخ  رد  دراد ؟ مه  یتبثم  اه  هبنج  ایآ  دریگ و  یم  أشنم  اجک  زا  ییارگدم  دم و  ياه  هشیر 

شسرپ

دیاب هچ  عامتجا  رد  نآ  یفنم  ياه  هبنج  صوصخ  رد  دراد ؟ مه  یتبثم  اه  هبنج  ایآ  دریگ و  یم  أشنم  اجک  زا  ییارگدـم  دـم و  ياـه  هشیر 
؟ درک
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خساپ

اما تسا  یگدنز  یناوج  نارود  ياهیگژیو  زا  یبلطعونت  ییارگدم و  میرادیم : میدـقت  ار  اریز  تاکن  ناترظن  دروم  عوضوم  صوصخ  رد 
ای دراد  تیراغم  ناملسم  کی  یگدنز  یـشم و  اب  ییارگدم  نآ  ایآ  فلا . دشابیم : ریز  عوضوم  هس  تسا  تیمها  زئاح  نایم  نیا  رد  هچنآ 
رد الثم  تسیچ ؟ يدارفا  نینچ  ربارب  رد  نارگید  هفیظو  تریاـغم  تروص  رد  ج . تسیچ ؟ ارگدـم  دارفا  هفیظو  دراد  تریاـغم  رگا  ب . هن ؟

گنر اب  سابل و  زا  یـصاخ  لکـش  ینعی  درادـن  دوجو  دـشاب  هژیو  یـششوپ  راتفر  رد  لمع  بوجو  هناشن  هک  دـکؤم ، هیـصوت  مالـسا  نید 
هب لمع  ای  سابل و  ندیشوپ  هک  تسا  نآ  ددرگیم  نایب  یلک  بلاق  رد  هچنآ  تسا  هدیدرگن  میرحت  ای  هدشن و  بجاو  سابل  زا  یصوصخم 

ینعی تسین  زیاج  دوشیم ، یفرعم  راتفر  سابل و  نآ  هب  درف  کی  ددرگیم و  ناسنا  ندـش  هتخانـش  ترهـش و  بجوم  هک  یـصاخ  يراتفر 
زین ندیـشوپ  ندرک و  لمع  ناناملـسم  ریغ  راّفک و  دـننامه  رگید  بناج  زا  تسا و  هدـش  میرحت  ترهـش  لمع  اـی  ترهـش و  ساـبل  ناـمه 
رگا ینعی  تسین .  زیاج  تسا ـ  نینچ  هاگ  هزورما  هک  دوش ـ  ناناملـسم  ماقم  هب  تناها  بجوم  رگا  لاـمعا  نیا  تسین و  ناناملـسم  هتـسیاش 
مارح دزادنایب  رفک  ياهروشک  دای  هب  ار  همه  ناناملـسم  راتفر  رهاظم  هدهاشم  هک  ياهنوگب  ددرگ  ناگناگیب  هطلـس  هنیمز  رازبا و  ییارگدم 

هک تسا  نینچ  نآ  رایعم  دنکیم و  اضتقا  ار  يرگید  زیچ  یمالسا  قالخا  هک  یلاح  رد  تسا  یهقف  ماکحا  هیواز  زا  دش  هتفگ  هچنآ  تسا .
. تسین یناملـسم  هتـسیاش  دشخب  ینوزف  ام  لد  رد  ار  ایند  هب  یگتـسبلد  یتسرپایند و  دیادزب و  اهلد  زا  ار  دنوادخ  دای  هک  يراتفر  لمع ، ره 

دشوپیم دنکیم و  باختنا  ار  یسابل  رگا  یتح  دبلط و  هب  ار  وا  تیاضر  دیوجب و  ار  ادخ  دوخ  ياهراتفر  تالاح و  مامت  رد  دیاب  ناملـسم 
( تسا یئابیز  زا  ياهولج  سابل  هچ   ) دیارآیب ار  دوخ  دیاب  یلکـش  هب  تسا  بجاو  هک  باجح  تفع و  تیاعر  دوخ و  ندـب  ظفح  رب  هوالع 

ددرگیم يزاسرهاظ  هجوتم  وا  ّمغ  ّمه و  دشاب و  نآ  دـم  سابل و  گنر  راتفرگ  زونه  هک  یـصخش  دـیدرت  یب  تسا . یـضار  دـنوادخ  هک 
زا ار  یمدآ  یحطـس  روما  نیمه  هب  هجوت  هک  اسب  هچ  و  دیوجب . ار  وا  تیاضر  دهد و  لد  دنوادخ  هب  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  دنناوتیمن 

تابجاو و ماجنا  عنام  نوچ  دوب  دهاوخ  مارح  انیقی  روما  نیا  هب  نتخادرپ  تروص  نیا  رد  دراد و  زاب  یهلا  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا 
نتسج برقت  ددص  رد  دیاب  شیوخ  رمع  هظحل  هظحل  دوخ و  لامعا  هرذ  هرذ  رد  ناملسم  صخـش  هک  یلاح  رد  ددرگیم  تامرحم  كرت 

نیرتزراب نیرترب و  زا  ییارگدـم  و  تسوا . لماکت  یلاعت و  عنام  اـیند  هب  قلعت  هک  دـشاب  هتـشاد  رواـب  لد  قمع  زا  دـشاب و  قح  ترـضح  هب 
یگنهرف و هطلـس  زاسهنیمز  نآ  دننام  دم و  هب  مامتها  یعامتجا  هاگدید  زا  رگید  بناج  زا  و  تسایند . هب  ندروآ  يور  یتسرپایند و  رهاظم 

تالاح یخرب  ربانب  هاگ  یقالخا و  فیاظو  زا  یتسیزهداس  تسین . زیاج  دیدرتیب  لمع  نیا  هک  دـشابیم  ناناملـسم  رب  ناگناگیب  یعامتجا 
اب ًالماک  هک  تسا  ياهدیدپ  سابل  رد  ییارگدم  تخود و  هویش  سابل و  هب  یطارفا  يّدج و  هجوت  تسا و  ناناملـسم  ام  یعرـش  فئاظو  زا 
هب هک  یلاح  رد  مالـسا  دومن و  بانتجا  نآ  زا  دـیاب  تسا و  هدـیهوکن  مومذـم و  دوش  هیحور  نیا  عنام  هچ  ره  دراد و  تریاغم  یتسیزهداس 

بجوم ات  تسا  هدرکن  بجاو  ار  صاخ  گنر  نآ  هاگچیه  دنکیم  هیصوت  اهسابل  يارب  ار  اهگنر  زا  یخرب  دراد و  لماک  تیانع  شـشوپ 
لامعا یکاپ  بلق و  تراهط  هب  نتخادرپ  زا  يرهاظ  ارذـگ و  روما  هب  ماـمتها  هبنج  رد  یمدآ  دوش و  رهاـظ  هب  ماـمتها  نورد و  ندرک  اـهر 
تـسا بجاو  زین  ایح  تفع و  هب  مامتها  باجح ، تیاعر  رانک  رد  نانز  يارب  هک  میزاس  ناشن  رطاخ  دـیاب  ار  هتکن  نیا  اجنیا  رد  دوش . لفاغ 
تاقوا یهاگ  هنیمز  نیا  رد  تسا و  يراع  ًالماک  تفع  ایح و  زا  اهنآ  باجح  لکـش  اـما  دنتـسه  بوجحم  رهاـظ  رد  هک  يدارفا  اـسب  هچ  و 
ظوفحم یمومع  تفع  ات  ددرگ  تیاعر  تسا ) بجاو   ) دـیاب زین  هیواز  نیا  زا  هک  دوشیم  ایح  تفع و  نداهن  اـپ  ریز  تاـبجوم  ییارگدـم 
ياهراتفر دیاب  هیواز  نیا  زا  سپ  تشاد . دهاوخن  ابا  یلمع  چیه  ماجنا  زا  یمدآ  (ع ) ماما لوق  هب  دشوپب  تخر  هعماج  زا  ایح  رگا  هک  دنامب 

هویـش تسا  راوتـسا  يزروربکت  رب  هک  ایح  فافع و  اـب  هارمه  لـماک  شـشوپ  مـالک  کـی  رد  دـیهد و  رارق  هقادـم  دروم  ار  دوخ  یـششوپ 
. سب تسا و  ناملسم  نانز  یعامتجا  یگدنز 

؟ تسا هدرک  دشر  ارچ  ام  یمالسا  هعماج  رد  یسنج  هژیو  هب  یقالخا  ياهیراب  دنب و  یب  دشر  عویش و  امش  رظن  هب 
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؟ تسا هدرک  دشر  ارچ  ام  یمالسا  هعماج  رد  یسنج  هژیو  هب  یقالخا  ياهیراب  دنب و  یب  دشر  عویش و  امش  رظن  هب 

شسرپ

؟ تسا هدرک  دشر  ارچ  ام  یمالسا  هعماج  رد  یسنج  هژیو  هب  یقالخا  ياهیراب  دنب و  یب  دشر  عویش و  امش  رظن  هب 

خساپ

فلتخم داعبا  هب  نانآ  نتخاس  هاگآ  ناناوج و  تیادـه  داشرا و  هار  رد  اـهنت  هن  یگنهرف  یلاـع و  تاـناکما  همه  اـب  زورما  ياـیند  هنافـسأتم 
یگدنز و حیحص  ریـسم  زا  ناناوج  فارحنا  ببـس  یناوهـش  لئاسم  هدننک  کیرحت  لماوع  داجیا  اب  هکلب  تسا ، هتـشادن  رب  یمدق  یگدنز 
، دوش یم  بوسحم  يداع  رما  کی  یـسنج  فارحنا  یبرغ  هعماج  رد  رگا  تسا . هدش  يدوجو  زیارغ  اهدادعتـسا و  زا  حیحـص  يریگ  هرهب 
زا ییاهراب  یبرغ  ناوج  هدـش و  هتخانـش  ردـخم  هداـم  کـی  ناونع  هب  بهذـم  هعماـج  نآ  رد  هک  اریز  دـشاب  اـم  بجعت  دروم  دـیابن  یلیخ 

نوچ ارچ ؟ ام  یبهذـم  هعماج  رد  اما  تسا ، هدـش  يویند  صاخ  لئاسم  یناـسفن و  ياـهاوه  ریـسا  هدروآ و  يور  یناوهـش  دویق  هب  بهذـم 
ربارب رد  يرایـسب  یگتخاب  دوخ  و  ام ، يا  همانرب  یب  درادـن  يدوبمک  یناسنا  یلاع  لئاسم  یناسنا و  هدـنزاس  گـنهرف  دوجو  رظن  زا  یناریا 

ار نانآ  و  هتخادـنا ، یناوهـش  تاکیرحت  ماد  رد  ار  ناناوج  یمالـسا ، گنهرف  لوصا  ینابم و  زا  ندـش  رود  برغ و  يدام  ياـهقرب  قرز و 
ياه هتـساوخ  هب  ًایناث : میربب . نیب  زا  هعماج  رد  ار  تاوهـش  كرحم  لماوع  دـیاب  ًـالوا : تسا . هتخاـس  هنـالهاج  ییاهـسوه  رورغ و  یناـبرق 

یبهذـم ساسحا ، ینـس و  بهذـم  ياج  هب  ًاثلاث : میهد  خـساپ  مروت  یفن  حیحـص و  همانرب  اـب  يداـصتقا  جاودزا )  ) يداـم دـعب  رد  ناـناوج 
هاگنآ میزاس و ... هاگآ  یگدنز  تیفیک  یگدنز ، فده  هب  تبسن  ار  وا  ًاعبار : میهد  هئارا  وا  هب  لالدتسا  تنـس و  نآرق و  رب  یکتم  ینالقع 
شخب دوب ( . دهاوخ  کبـس  يداع و  يرما  وا  يارب  هانگ  هک  تسین  یکـش  ددرگ  جراخ  یناسنا  نوئـش  زا  دوش و  لفاغ  ادخ ، زا  ناسنا  هک 

 ( تالاؤس هب  خساپ 

دوجو یبرغ  هعماج  اب  ام  هعماج  نیب  یقرف  هچ  درادن  یقرف  رگا  دراد ؟ نز  نآ  يوم  مامت  ندید  اب  یقرف  هچ  مرحمان  يارب  نز  يوم  زا  یمک  ندید 
. نز يوم  مامت  یبرغ  عماوجرد  یلو  تسا  مولعم  اهنز  يوم  زا  یمک  ام  ۀعماجرد  اریز  دراد 

شسرپ

یبرغ هعماج  اب  ام  هعماج  نیب  یقرف  هچ  درادن  یقرف  رگا  دراد ؟ نز  نآ  يوم  مامت  ندید  اب  یقرف  هچ  مرحمان  يارب  نز  يوم  زا  یمک  ندید 
. نز يوم  مامت  یبرغ  عماوجرد  یلو  تسا  مولعم  اهنز  يوم  زا  یمک  ام  ۀعماجرد  اریز  دراد  دوجو 

خساپ

یمتحو ملـسم  كرـشم  ای  باتک  لها  نانز  رب  ناملـسم  نز  تمارک  تفارـش و  تمرحو و  يرترب  نآرق ، همیرک  تایآو  تاـیاور  ساـسارب 
ًادمع رگا  وا ، ياهوم  مامت  ندید  ای  ناملسم  مرحمان  يوم  زا  یمک  ندید  هک  مینک  صرع  دیاب  امش  لاؤس  صوصخرد  رظن  نیاربانب  تسا ،

انب یبرغ  عماوج  ياهنز  لثم  ناملسم ، ریغ  نز  دروم  رد  اما  دشاب ، یم  مارح  مالسا  رظن  زا  دریگ  تروص  توهشو  تذل  يور  زا  ای  ًارایتخاو 
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تذل دصق  هب  دیاب  یهتنم  دشاب  یمن  مارح  دنک  هاگن  دنناشوپ  یمن  ار  اهنآ  اتداع  هک  یئاهاج  هب  یـسک  رگا  ردقیلاع ، عجارم  رثکا  ياوتف  رب 
یم هعماج  دارفا  زا  یـضعب  یباجحدب  زا  هیالگ  هب  رظان  رتشیب  یلاعبانج  لاؤس  هک  دـسر  یم  رظن  هب  اماو  " 1." دشابن هانگرد  نداتفا  فوخو 
نرق مین  دودـحرد  هشیر  راتفر  هنوگ  نیاو  تسام  ۀـعماج  ینونک  تالـضعم  زا  یباجحدـب  ًاتقیقح  هک  میئوگب  دـیاب  دروم  نیارد  هک  دـشاب 

رد یگتخابدوخ  هنافسأتم  میرذگب ، هک  هلأسم  یخیرات  هشیر  اه و  هتـشذگ  زا  دراد .  برغ  تاغیلبت  زینو  يولهپ  سوحنم  هلـسلس  تموکح 
هئارا ار  نآ  زا  ییاـه  هشوگ  امـش  هک  تسا  هدروآ  دـیدپ  ار  یتیعـضو  ًاـعومجم  یتسرپ  توهـش  اـهنآزا و  هناروکروک  دـیلقتو  برغ ، ربارب 
رگید ياهروشک  هب  تبـسن  تفع  ظفحو  باجح  رظنزا  اـم  هعماـج  یمومع  تیعـضو  دـیا  هتـشون  هک  هچنآ  همه  دوجو  اـب  هتبلا  دـیا . هدرک 

اهملیف دننام  یگنهرف  تالوصحم  هلیسو  هب  برغ  نیگنـس  تاغیلبت  رثارد  یلو  دراد .  دوجو  تاعارم  يدایز  دودح  اتو  تسا  رتهب  یمالـسا 
 : درک مادـقا  نآ  حالـصا  هب  قیرط  ود  زا  دـیاب  هک  ددرگ  یم  هدـهاشم  هعماج  زا  یحوطـسرد  اهراتفر  هنوگ  نآ  هب  لیامت  یعون  تـالجمو 
زا قیرط  ود  زا  کی  ره  یکیزیف .  راتفر  لرتنکو  ینوناق  راک  .ب ) ددرگ رهاظ  دـعب  ياه  ههدرد  نآ  جـیاتن  هک  یگنهرف  يداـینب  راـک  فلا )

قوف ياه  هنیمز  رد  دش . دـهاوخ  هنوراو  ریثاتو  تسکـش  هب  رجنم  ًاتیاهنو  دوب  دـهاوخن  هدـیاف  دـیفم  يرگید  یهارمه  نودـب  هلوقم  ود  نیا 
نیارد يرتشیب  ياه  تیقفوم  هدنیآرد  ینوناق  یگنهرف و  هدش  باسحو  قیقد  يزیر  همانرب  اب  تسا  دـیما  تلود  يوس  زا  یناوارف  تامادـقا 

نانمشد یتاغیلبت  ياهراشف  ریزرد  يزکرم  طاقن  زا  شیب  زاوها ) دننام   ) يزرم ياهرهش  هنافـساتم  هک  نیا  رگید  هتکن  ددرگ . لصاح  هنیمز 
زا نتفر  الاب  یلو  تسا ، طوقس  یبیشارسرد  تکرح  هکارچ  تسا ؛ یناسآ  راک  زین  يرابو  دنب  یب  تاوهش و  تمس  هب  ندیزغل  دنرادرارق و 
رب دـیزم  دوخ  زین  نیاو  دـنهد  یم  لیکـشت  ناناوج  ار  تیعمج  رتشیب  رـضاح  لاحرد  رگید  يوس  زا  تسا . راوشد  يراک  یبای ، لامکو  هلق 

دیما ار . لاح  مهو  میاهدید  ار  نامز  نآ  مهام  هک  ارچ  درادن ؛ تیعقاو  دشاب  رتدب  توغاط  نامز  زا  تیعضو  هک  نیا  یلو  تسا .  هدش  تلع 
اب زین  نوناـقو  دـنرادرب  یـساسا  مدـق  یگنهرف  راـک  اـب  دـنناوتب  ناـنآو  دوـشن  شوـمارف  نیدـتم  دارفارد  یمالــسا ، تـیمح  تریغ و  تـسا 

ردارب مینک .  ادا  نادیهـش  نوخ  هب  ار  دوخ  نید  یگمهو  درادرب  يراـبو  دـنب  یب  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  یمدـق  بساـنم  ياـهراکهار 
ـط یارش هچ  رد  هراو  ـ مه ناگش  ـ یپاو ـ قت ناکا و  ـم کـه پـ یناد یم  ـی  لو ـت ؛ ـسا ادخ  ناگد  ـ نب ـه  مه نامرآ  ملاس  يا  هعماجرد  یگدنز  زیزع !
. دش سویأم  دیابن  سپ  دنا .  هداد  هار  نیار  ار د  دوخ  ناج  یتح  هتـشادنرب و  هزرابم  زا  تسد  لاح  نیع  رد  ـی  لو دـنا  هت  ـ ـشاد رار  ـی قـ تخس

نادیهش نوخزا  سأی ، ياج  هب  نیاربانب  هعماج . حالصا  يارب  نتـشادرب  مدق  اه و  یهابت  داسف و  اب  هزرابم  ینعی ، رادانعمو ؛ رادفده  یگدنز 
 . دیشاب هتشادن  زین  يروف  هجیتن  راظتنا  دیزادرپب و  يرگنشور  هب  هعماج  حطسرد  نآ  شرتسگو  یگنهرف  ياه  هتسه  لیکشتابو  دیریگب  مایپ 

قفوم مکمادقا " تبثیو  مکرـصنی  ... اورـصنت نا  ." دش دیهاوخ  لیان  دوخ  فادها  هبو  درک  دـهاوخ  يرای  ار  امـش  دـنوادخ  تروص  نیا  رد 
هاگشناد رد  يربهر  یگدنیامن  داهن  خساپو  شسرپ  تیاس  زا  هتفرگرب  دعب  هب  ،ص31 یموصعم دوعسمدیس  ، درمو نز  طباور  ماکحا  دیشاب . 

www.nahad.net

؟ دنمادک هعماج  رد  یگنهرف  مجاهت  رهاظم 

شسرپ

؟ دنمادک هعماج  رد  یگنهرف  مجاهت  رهاظم 

خساپ
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هک دـنا , هدـمآ  دوجوب  هعماج  کی  رد  یگنهرف  مجاهت  رثا  رد  هک  يا  هتفای  ققحت  ینیع و  ياهدومن  نامه  عقاو  رد  یگنهرف  مجاهت  رهاظم 
, داصتقا شخب  رد  الثم " دـشاب , هتـشاد  یفلتخم  رهاظم  یعاـمتجا و ... يداـصتقا ,  یـسایس ,  یگنهرف ,  فلتخم ,  ياهـشخب  رد  دـناوت  یم 

نوناق يراکهزب ,  عامتجا :  شخب  رد  بیرخت و ... وجه و  گنهرف  تسایـس :  شخب  رد  ریذـبت و ... فارـسا و  ییارگ ,  فرـصم  گـنهرف 
ص 333) عماج ,  یموتانآ  روپ , عیضر  زرمارف  ر.ك :  ..., ) یقالخا و ياهداسف  لاذتبا ,  ییارگ ,  كردم  يزیرگ , 

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  ياهرازبا 

شسرپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  ياهرازبا 

خساپ

رد اـکیرمآ  مسیلاـیرپما  دـیامن , ذوـفن  خوـسر و  لـباقم  فرط  هب  نآ  قـیرط  زا  هک  دراد  ییاهـشور  اـهرازبا و  هب  زاـین  یگنهرف  ناـیرج  ره 
فلا دنترابع : صتخم  روطب  هک  دنا  هدرک  هدافتسا  یفلتخم  ياهرازبا  اهـشور و  زا  روشک  یگنهرف  ياهناینب  هب  مجاهت  رد  یبرغ  ياهروشک 

ياهلایرـس و  اهملیف , عاونا  رتائت , و  امنیـس , رنه , زا  هدافتـسا  تسا .  یگنهرف  ياـهرازبا  نیرترثئوم  زا  هک  یگنهرف ;  ياهـشور  اـهرازبا و  - 
مدرم ندرک  تیوه  یب  ییارگ و  چوپ  جـیورت  تهج  فلتخم  ياهنامر  تـالاقم و  راعـشا و  رـشن  پاـچ و  بتک ,  تاـعوبطم و  ینویزولت , 

مسیناموا جیورت  اههاگشناد و  سرادم و  رد  ذوفن  ناریا ,  یمالسا  يروهمج  یـسایس  ماظن  کیروئت  ینابم  ندرب  لائوس  ریز  روشک و  کی 
لوپ للملا  نیب  قودنص  يداصتقا :  ياهشور  اهرازبا و  ب -  ینید و ... تموکح  یتفرعم  ینابم  فیعضت  يارب  ینید  مسیلارولپ  میسیئال و  , 

گنهرف لیمحت  رد  هک  دراذـگ  یم  ار  یطیارـش  اهتلود  هب  اهماو  نداد  رد  هشیمه  برغ  یتسیلایرپما  فادـها  ياتـسار  رد  یناهج  کـناب  و 
یصوصخ عیرست  رب  ینتبم  ناریا  هب  ماو  نداد  يارب  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  یناهج و  کناب  طیارش  الثم " تسا  رثئوم  برغ  يراد  هیامرس 

یبرغ گنهرف  جیورت  يارب  یبسانم  رایسب  هنیمز  هک  يراجت  دازآ  قطانم  داجیا  ناهج ,  دازآ  رازاب  اب  گنهامه  يداصتقا و  لیدعت  يزاس و 
طرــش برغ  ياـهیژولونکت  رودـص  لرتـنک  زکارم  رگید  فرط  زا  برغ و ... ياهدــم  ییارگ ,  لـمجت  فرــصم  يوـگلا  رییغت  هـلمج  زا 

ياهـشور اهرازبا و  ج -  دزاس . روشک  نآ  دراو  زین  ار  هناگیب  گنهرف  هک  دـنیامن  یم  میـسرت  يا  هنوگ  هب  ار  يژولونکت  لاقتنا  يراکمه و 
ریواصت تالجم و  يا ,  هراوهام  ینویزولت و  ياه  همانرب  یئوئدـیو و  ياهملیف  هعماج ,  رد  یـسنج  داسف  دـننام  یگنهرف  مجاهت  یعاـمتجا 

داسف و شرتسگ  ناوج ,  لسن  ندرک  تیوه  یب  یعامتجا ,  ياهداسف  جیورت  رد  یگمه  یتاغیلبت ,  سکول و  ياهالاک  گولاتاک  لذـتبم , 
بالقنا گنهرف  يونعم و  فادها  زا  ار  ناوج  لسن  اصوصخ " ار  هعماج  دارفا  هلیسو  نیدب  ات  هتسناد  هریغ  يراکیب و  ینما ,  ان  و  تنوشخ , 

... لاتم و يوه  پر و  ياههورگ  بلاق  رد  اهدم  نیا  ناگدننک  جیورت  صاخ  قالخا  ییارگدـم و  هیحور  داجیا  دـنیامن . فرحنم  یمالـسا 
رگید فرط  زا  دنتسه . یـسنج و ... دازآ  طباور  رارقرب  يزاب و  سنجمه  هلمج  زا  یقالخا  دض  ياهـشزرا  هدننک  جیورت  هک  دوش  یم  هدید 

یلع ر.ك :  , ) دنشاب یم  یگنهرف  مجاهت  یعامتجا  ياهرازبا  رگید  زا  یلکلا  تابورـشم  ردخم و  داوم  فرـصم  شرتسگ  مسیروت  تعنص 
 , یگنهرف مجاهت  یمالـسا و  بالقنا  تیهام  نایمیرک ,  اضریلع  یمالـسا )  بالقنا  نوماریپ  یـشهوژپ  هلاقم  یـس   ) يراـج هعرج  ملعوذ , 

ص 469)

؟ تسیچ ام  هعماج  رد  صقر  ندوب  يداع  تلع 
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شسرپ

؟ تسیچ ام  هعماج  رد  صقر  ندوب  يداع  تلع 

خساپ

« هدـش يداع  ام  هعماج  رد  صقر   » دیاهتـشون هک  نیا  اما  تسا . ریدـقت  لباق  شزرا  یعامتجا و  یگنهرف ، لئاسم  هب  تبـسن  امـش  تیـساسح 
هک دراد  دوجو  یفلتخم  ياههاگدید  نآ  عاونا  صقر و  یعرـش  مکح  اب  طابترا  رد  دـشابن . تسرد  دـیاش  یلک  تروص  هب  ینعم  نیا  لوبق 

يارب نآ  ندوب  زیاج  هب  اهقف  زا  یخرب  تفگ ، دیاب  عوضوم  نییبت  يارب  طقف  هصلاخ و  روط  هب  اما  متسین . نآ  یعرش  مکح  نایب  یپ  رد  ًالعف 
لیالد هک  ار  مادـک  چـیه  یخرب  دناهتـسناد و  زاجم  ار  رهوش  يارب  نز  صقر  اـهنت  رگید  یخرب  دـناهداد و  رظن  رهوش  يارب  زین  سنجمه و 

هک یتروـص  رد  سنجمه  يارب  صقر  : » دـناهدومرف باـب  نـیا  رد  يربـهر  مـظعم  ماـقم  تـسا . دوـجوم  هطوـبرم  ياـهباتک  رد  نآ  یهقف 
نیب یقرف  عومجم  رد  و  درادـن » لاکـشا  دوشن ، هدافتـسا  مارح  یقیـسوم  نآ  هارمه  دوـشن و  ياهدـسفم  بجوـم  دـشابن و  توهـش  كرحم 

شزرا رابتعا و  يدوجو و  تمارک  هب  دیاب  مالـسا ، هاگدـید  زا  میرحت  هفـسلف  نوماریپ  تسین .» یلحم و ... یتنـسریغ و  یتنـس و  ياهصقر 
هب ار  ناسنا  هک  هچ  نآ  ره  مینادـب . لامک  هب  ندیـسر  ار  ناـسنا  فدـه  رگا  و  تسا . هتفرگ  رظن  رد  ناـسنا  يارب  دـنوادخ  هک  تشاد  هجوت 

ناسنا يارب  دناوتیم  لمع  نآ  هک  تسا  یتلفغ  نازیم  هب  یگتسب  زین  عنم  نازیم  تسا و  هدش  عنم  مالـسا  رد  دنک ، رود  ریـسم  نیا  زا  يوحن 
لثم دزاسیم  مهارف  داسف  یفارحنا و  ياهریسم  هب  ار  ناسنا  دورو  هنیمز  هک  یلامعا  یضعب  لیلد  نیمه  هب  و  دنک . داجیا  هدش ، دای  ریسم  رد 
تهج رد  یماد  هعماج  رد  یلامعا  نینچ  ندـش  ریگارف  تسا و  هدـش  عنم  مالـسا  رد  برطم و ... یقیـسوم  صقر ، رامق ، یلکلا ، تابورـشم 
ضرف رب   ) هدرک ادـیپ  يداع  تلاح  صقر  ارچ  اما  دـشابیم . یناسنا  لامک  زا  ندـش  رود  دوخ و  هلحرم  نیرتنییاپ  هب  هعماج ، نآ  طاـطحنا 

غیلبت یگتفیـش و  داجیا  ینید و  یگنهرف و  لیاسم  هب  نیلوئـسم  یهجوتمک  نآ  نیرتمهم  هک  دشاب  هتـشاد  دناوتیم  يددعتم  لیالد  لوبق ،)
فارحنا هب  يارب  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  يزیرهماـنرب  رگید  فرط  زا  دـشابیم و  صاـخ  فادـها  اـب  برغ ، لذـتبم  گـنهرف  هب  تبـسن 
یمالسا ياهروشک  رد  نارگرامعتسا  يوس  زا  هدش  ماجنا  تاقیقحت  تایبرجت و  ساسا  رب  هک  تسا  یمالسا  لیصا و  تکرح  نیا  ندیـشک 

دنبیب داجیا   » ار دوخ  يرابکتسا  موش  فادها  هب  یبایتسد  يارب  يزاسهنیمز  یهلا و  یلصا و  ریـسم  رییغت  يارب  هار  نیرترثؤم  ناریا ، هژیو  هب 
زین صقر » . » دننکیمن راذگورف  فده  نآ  هب  ندیسر  يارب  یـششوک  چیه  زا  روظنم  نیا  هب  دناهتـسناد و  اهروشک  نیا  رد  داسف » يراب و  و 

رگید زیگناهدـسفم  لامعا  اب  هارمه  فلتخم  ياهيراب  دـنبیب و  داـسف و  يوس  هب  ار  هعماـج  مارآ  مارآ  دـناوتیم  هک  تسا  يروما  زا  یکی 
زیگناهدـسفم لاـمعا  هنوگ  نیا  ربارب  رد  اـم  هفیظو  اـی  درک و  دـیاب  هچ  اـما  دـنک . مهارف  ریگارف  داـسف  جـیورت  يارب  ار  هنیمز  دـهد و  قوـس 

خـساپ رد  هک   ) نآ بتارم  بادآ و  طیارـش ، تیاـعر  اـب  هتبلا  یموـمع  هفیظو  کـی  ناوـنع  هـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  1 ـ تسیچ ؟
ریغ زا  مارح  روما  کیکفت  دارفا ، تایحور  هعماج ، تیعقوم  عوضوم ، قیقد  تخانـش  اب  و  دـمآ ) دـهاوخ  حیـضوت  لـصفم  يدـعب  تـالاؤس 
هیلک ماـمتها  4 ـ روـبزم . نیناوـق  تهج  يوـق  تالیکـشت  دوـجو  3 ـ عماـج . راوتــسا و  نـقتم ، نیناوـق  بیوـصت  نیودـت و  2 ـ و . ... مارح 

هک هناگیب ، لاذـتبا و  گنهرف  ذوفن  زا  يریگولج  ینید و  گنهرف  تیوقت  داجیا و  رد  زکارم  نآ  نیلوئـسم  روشک و  یگنهرف  ياههعومجم 
نیجورم اب  هیئاضق  هوق  عطاق  دوخرب  5 ـ دنراد . يرتنیگنس  هفیظو  هنیمز  نیا  رد  یعمج  طابترا  لیاسو  یهورگ و  ياههناسر  امیـس ، ادص و 

هتکن نیا  هب  دیاب  نیا ، ربانب  ناناوج . یگدنز  رد  عونت  حـیرفت و  يارب  زاجم  ياهنیزگیاج  هئارا  6 ـ نوناق . فالخ  لامعا  هناگیب و  گنهرف 
روشک ییاضق  هاگتـسد  يراذـگنوناق و  یئارجا ، نیلوئـسم  شود  رب  تیلوؤسم  هدـمع  دـنب 1 )  ) یمومع هفیظو  رب  هوـالع  هک  تشاد  هجوـت 
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. مینکیمن لمع  نامفیاظو  هب  تسرد  هک  تسا  نآ  هناشن  میتسه  داسف  رهاظم  ضعب  دهاش  هعماج  رد  هچنانچ  هک  تسا 

ار ینید  ضئارف  زامن و  ندناوخن  یمالسا و  ینغ  گنهرف  زا  يرود  برغ و  گنهرف  هب  ام  زیزع  روشک  رکف  نشور  ناناوج  ندروآ  يور  یلـصا  تلع 
هدروخ مسق  نمشد  تسد  رد  ام  روشک  هدیسر  ياه  هویم  هزات  نیا  دیاب  ارچ  و  تسیچ . ندوب  نیبدب  ماظن  نیلؤسم  نید و  هب  تبـسن  ندادن و  ماجنا 

دساف ش دتفیب و 

شسرپ

زاـمن و ندـناوخن  یمالـسا و  ینغ  گـنهرف  زا  يرود  برغ و  گـنهرف  هب  اـم  زیزع  روشک  رکف  نشور  ناـناوج  ندروآ  يور  یلـصا  تلع 
رد ام  روشک  هدیـسر  ياه  هویم  هزات  نیا  دـیاب  ارچ  و  تسیچ . ندوب  نیبدـب  ماظن  نیلؤسم  نید و  هب  تبـسن  ندادـن و  ماجنا  ار  ینید  ضئارف 

. تسین یسک  بالقنا  زا  دعب  لسن  نیا  رکف  هب  ارچ  دورب و  تسد  زا  دوش و  دساف  دتفیب و  هدروخ  مسق  نمشد  تسد 

خساپ

شهوژپ ینادـیم و  قیقد  تاقیقحت  هئارا  دـنمزاین  ام  ینونک  هعماج  رد  يزیتس  نید  ای  يزیرگ و  نید  دوجو  ینعی  عوضوم  نیا  لصا  تاـبثا 
ناشرهاظ رد  هک  دـنراد  دوجو  يرایـسب  دارفا  اریز  تسا ؛ هعماج  رد  نآ  نازیم  يزیرگ و  نید  ياـهدامن  قیداـصم و  رکذ  اـب  يراـمآ  ياـه 
ياهراتفر ریاس  یـسررب  هب  رت  قیمع  تروص  هب  رگا  یلو  دوش ، یم  هدـهاشم  ینید  ياه  هزومآ  اه و  شزرا  اب  ریاغم  یلاـمعا  اـه و  تکرح 

نیا زا  دنشاب . یم  نید  هب  دقتعم  دیقم و  دنب ، ياپ  شیوخ  راتفر  لامعا و  زا  يرایـسب  رد  دارفا ، نامه  هک  دوش  یم  صخـشم  میزادرپب  اهنآ 
دودحم رایسب  ام  هعماج  رد  دنشاب -  هتشادن  نید  هب  يدنب  ياپ  هنوگ  چیه  لماک  روط  هب  دارفا  هک  قلطم -  يزیرگ  نید  دسر  یم  رظن  هب  ور 
دوجوم تاـیعقاو  هب  تبـسن  ناـنیا  دنتـسه . زیتس  نید  اـنایحا  زیرگ و  نید  اـم  هعماـج  زورما  لـسن  تفگ ، ناوت  یمن  یگداـس  هب  اذـل  تسا ،

دارفا زا  یـضعب  تسا ، نکمم  یلو  دـشاب ؛ دراو  اهیتیاضران ، اههاگدـید و  نآ  زا  یـشخب  اسب  هچ  دـنراد و  یتوافتم  ياههاگدـید  هعماـج ،
زا یـشان  ار  اهییاسران  زا  یـضعب  دنـشاب و  رادروخرب  يرتشیب  یتیاضران  زا  یگداوناـخ ، یطیحم و  طیارـش  هب  هجوت  اـب  ناـناوج  هعماـج و 

ناریدم زا  یخرب  يدمآراک  تسا و  یثحب  نید  يدمآراک  هتبلا  دـننکب . نید  هجوتم  ار  شیوخ  تالاکـشا  هجیتن  رد  دـننادب و  ینید  نیناوق 
ناریدـم و هب  هکلب  نید ؛ لـصا  هب  هن  ناـنآ  تالاکـشا  هک  دـننکیم  حیرـصت  اـبلاغ  دارفا ، لـیبق  نـیا  اـب  وـگوتفگ  رد  اـقافتا  رگید . ثـحب 

ینید یحور و  يرکف ، تمالـس  ثیح  زا  ناناوج  نیرتهب  زا  روشک  ناـناوج  تفگ : ناوتیم  دـیدرتیب  نیارباـنب ، ددرگیم . رب  نارازگراـک 
هک تسا ؛ گرزب  يرطخ  ناناوج ، فارحنا  مکحتسم و  ژد  نیا  ریخست  يارب  روشک ، نید و  نانمشد  نالک  يراذگهیامرـس  هتبلا  دنـشابیم 

تاغیلبت . 1 هلمج : زا  دراد ؛ يددعتم  لماوع  فیعـض _ یلیخ  دح  رد  دنچ  ره   _ يزیرگنید لاح ، ره  هب  دوب . رایـشوه  نآ  هب  تبـسن  دـیاب 
فعض و . 3 یناوجون ، یکدوک و  نارود  رد  ینید  شزومآ  رد  تسردان  ياـهشور  . 2 نید ، هرابرد  ههبش  ياقلا  داجیا و  نانمـشد و  ءوس 
زا تسرد  یهاگآ  نتـشادن  شنیب و  فعـض  . 5 یناـسفن ، ياـهاوه  تـالیامت و  يوس  هب  شیارگ  . 4 هداوناـخ ، رد  ینید  ياـهناینب  یتسس 

يارجا رد  هعماـج  ناریدـم  زا  یخرب  يدـمآراکان  . 6 ناـسنا . يورخا  يوـیند و  تداعــس  نیمأـت  رد  نآ  درکراـک  شقن و  نـید و  تیهاـم 
.7 نکـسم و ،)... لاغتـشا ، جاودزا ،  ) ناناوج یعامتجا  هیلوا  ياهزاین  ندـنام  خـساپیب  هجیتن ، رد  ینید ، تموکح  هدـش  مالعا  ياـههمانرب 

یـسایس ياهحانج  اههورگ و  یخرب  يریگرد  . 8 روشک ، ياههاگتـسد  تارادا و  زا  یخرب  رد  اهتصرف  تاناکما و  هنـالداع  عیزوت  مدـع 
اب هزراـبم  يارب  شیوـخ . عورـشم  ياههتـساوخ  هب  لـین  يارب  ناـناوج  يدـیماان  سأـی و  داـجیا  هجیتـن ، رد  یـسایس و  تردـق  بـسک  يارب 

مهم رایـسب  ام  زورما  هعماج  رد  هچنآ  دـیزگرب . ار  بسانم  ياـهراکهار  نآ ، لـماوع  لـلع و  هبناـج  همه  یـسررب  زا  سپ  دـیاب  يزیرگنید 
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تاـفارخ و راـبغ  ندودز  نـید و  ياـبیز  هرهچ  هـیارا  نانمــشد و  یگنهرف  مجاــهت  ربارب  رد  هدــنفوت  نیگمهــس و  یجوـم  داــجیا  تـسا ،
فرط زا  دناشکیم . ارف  دوخ  يوس  هب  ار  ناناوج  يدنمناوت  اب  دراد ، هک  ياهداعلاقوف  تیباذج  اب  نید  تروص  نیا  رد  تساهیشیدناژک ،

مجاهم گنهرف  يدـج  تارطخ  زا  یکی  دوب . ناوج  لسن  ياـهشیارگ  یگنهرف و  تیوه  رد  ینوگرگد  رطخ  بظاوم  دـیاب  ادـیدش  رگید 
رد تناید  نید و  هب  شیارگ  اساسا  هک  دـهد  قوس  یـسنج  ياهيدازآ  یناوهـش و  تالیامت  يوس  هب  نانچ  ار  ناناوج  هک  تسا  نیا  برغ 

رشب هب  یهلا  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  یناوج ، لاح ، ره  هب  دشاب . هتشادن  یتیمها  نادنچ  لطاب  قح و  نانآ  يارب  رگید  دزاب و  گنر  نانآ 
گنج و ماگنه  هب  اهروشک  ياههیامرـس  نیرتاهبنارگ  ناناوج ، درک . هنیهب  ياهدافتـسا  نآ  زا  دیاب  رگید ، دادادـخ  تمعن  ره  لثم  تسا و 

دیاب نیاربانب ، دنیآیم . رامش  هب  یگنهرف و ... یملع ، یعامتجا ، یـسایس ، ياههصرع  رد  هوقلاب  ناریدم  نازابرـس و  ناونع  هب  هدوب و  حلص 
یلمع ياهراکهار  نانآ ، تالکـشم  يارب  دودز و  ار  هتفگ ) شیپ  يزیرگنید  لماوع   ) رـضاح لـسن  يورشیپ  عناوم  قیقد ، يزیرهماـنرب  اـب 

همه هن  هتـشادن و  تیلک  تیمومع و  هجو  چیه  هب  عوضوم  نیا  دنچ  ره  تفگ  دیاب  ماظن  نیلوئـسم  نید و  هب  ینیبدب  اب  هطبار  رد  درک . هئارا 
ار تیعقاو  نیا  دراد و  دوجو  نآ  نالوؤسم  همه  ماظن و  لک  هب  تبـسن  ینیبدـب  نیا  هن  دـنا و  هدـش  هدز  نیلوئـسم  یمالـسا و  ماظن  زا  مدرم 
هب هنافـسأتم  اما  دـنا , هدـیناسر  تابثا  هب  زاین , عقاوم  رد  هدرتسگ  روضح  تاباختنا و  اه , ییامیپهار  رد  تارک  هب  ام  یبـالقنا  هاـگآ و  مدرم 

یتیاضران ینیبدب و  یعون  دوجو  دهاش  دراد  دوجو  ماظن  ییارجا  هندب  رد  هک  يرادا و ... دسافم  تالضعم و  تالکشم و  زا  يا  هراپ  تلع 
للع یبای  هشیر  رد  میـشاب .  یم  نامزیزع  مدرم  يوس  زا  ییارجا  نییاپ  ياه  هدر  رد  اصوصخ " نالوؤسم  ياهدرکلمع  اهراتفر و  یخرب  زا 

نـالوؤسم یخرب  زا  یتیاـضران  ینیبدــب و  فـلا )  داد . رارق  یــسررب  دروـم  شخب  ود  رد  ار  نآ  ناوـت  یم  عوـضوم  نـیا  داـجیا  لـماوع  و 
زا یتیاضران  ینیبدب و  ب )  دـشاب . یم  نآ  لماوع  للع و  يایوگ  يدایز  دـح  ات  لوا  لاؤس  خـساپ  رد  هدـش  هئارا  بلاطم  هک  یناحورریغ : 

یناحور دارفا  زا  يدودحم  دادعت  راتفر  درکلمع و  . 1 درک : هراشا  بلطم  دنچ  هب  ناوت  یم  تمـسق  نیا  رد  هک  یناحور :  نالوؤسم  یخرب 
هدوت هاگدید  زا  لمع  راتفگ و  نیب  فاکـش  ضراعت و  ندش  ادیپ  بجوم  دنراد  لاغتـشا  یتموکح  یتلود و  ياهداهن  اه و  هاگتـسد  رد  هک 
زوسلد قداص و  دارفا  تامدخ  زا  يرایسب  هک  دش  ثعاب  هدروآ و  مهارف  ار  تیناحور  یمامت  هب  ینیبدب  تابجوم  رما  نیا  هتشگ و  مدرم  ي 
ماکحا نایب  رد  حیحـصان  ياهدروخرب  اهراتفر و  طیرفت , طارفا و  یخرب  . 2 دوش . عقاو  تلفغ  دروم  هتفرگ و  رارق  عاعـشلا  تحت  زین  اوقت  اب 

 , یـسایس يداصتقا ,  لئاسم  رد  يا  هقیلـس  یحانج و  تاـفالتخا  . 3 تسا .  هدروآ  مـهارف  ار  دارفا  زا  يا  هدـع  ینیبدـب  تاـبجوم  عرش و ...
تالکشم زا  یخرب  ندشن  لح  نآ ,  للع  رگید  زا  . 4 تسا .  هدش  مدرم  هاگدید  رد  تیناحور  تلزنم  هاگیاج و  تفا  ثعاب  یعامتجا و ...

و داسف و )... رهاظم  اب  هزرابم  یعاـمتجا ,  تلادـع  دـننام   ) لـماک تروص  هب  هعماـج  رد  یمالـسا  ياـه  شزرا  يارجا  مدـع  تالـضعم ,  و 
زورب لماوع  زا  رگید  یکی  هعماج  ياهشزرا  رییغت  . 5 تسا .  ندید )  تیناحور  مشچ  زا  هراومه  ار  تالکشم  ینعی   ) مدرم تسردان  لیلحت 

رد یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت ي  يارب  یلدـم  روشک , يزاـسزاب  نارود  زاـغآ  گـنج و  ناـیاپ  زا  سپ  تسا  ینتفگ  تسا .  لکـشم  نیا 
. دش ییارگ و ... كردم  یتسرپ ,  لمجت  يدام ,  ياه  شزرا  يوس  هب  هعماج  ياهـشزرا  رییغت  اهداضت و  زورب  بجوم  هک  دش  هتفرگ  شیپ 
هدرتسگ ي دـیدش و  مجاهت  . 6 دش . دنا -  یمالـسا  ياه  شزرا  عفادـم  هک  نایناحور  هب  تبـسن  هعماج  هاگدـید  رییغت  نآ  یعیبط  هجیتن ي 

رـصانع هتفرـشیپ ,  ياه  يژولونکت  يرازفا ,  تخـس  يرازفا و  مرن  تاناکما  یمامت  زا  هدافتـسا  اـب  یمالـسا  ياهـشزرا  هیلع  برغ  یگنهرف 
هیملع و ياـه  هزوح  هیقف و  تیـالو  ینعی  یمالـسا  بـالقنا  نکر  نیرتـمهم  هب  ندز  هبرـض  يارب  هتـسباو و ... تاـعوبطم  یلخاد و  هتـسباو 
ع  ) یلع ماما  هدومرف ي  هب  . 7 هورگ .  نیا  هب  تبسن  مدرم  ینیبدب  تابجوم  ندروآ  مهارف  یهقف و  تیریدم  ندناوخ  دمآراکان  اب  تیناحور 
زا شیب  یعقاو و  ریغ  تاراـظتنا  . 8 دنریگ . یم  هلـصاف  اهنآ  زا  یعیبط  روط  هب  مدرم  دشاب  یـسک  ره  تسد  رد  تردق  رثأتـسا ) کلم  نم  ( )

میمعت . 9 یعامتجا . يدرف و  كولـس  ياه  هویـش  رد  هچ  و  نوگانوگ ,  ياـه  هنیمز  رد  تالکـشم  لـح  رد  هچ  نتـشاد  تیناـحور  زا  دـح 
ییاطخ یناحور  ثدرف  کی  زا  یصخش  رگا  هچنانچ  تیناحور  یمامت  هعومجم و  هب  رصانع  يا  هراپ  زا  هدش  هدهاشم  تالاکـشا  تسردان 

دارفا زا  یخرب  ینیبدب  تابجوم  لیبق  نیا  زا  یلماوع  قوف و  لماوع  هعومجم  تسا .  هتـشگ  فرحنم  تیناحور  لک  هک  دنز  یم  دایرف  دنیبب 
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 , یعامتجا تالـضعم  داسف , ضیعبت ,  دننام  تالکـشم  زا  يرایـسب  زا  هک  نیا  ای  هدوبن و  لماک  تخانـش  لیلحت و  هوق  ياراد  هک  ار  هعماج 
: دومن میسقت  شخب  ود  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  مه  لضعم ,  نیا  لح  ياهراکهار  دروم  رد  اما  دروآ . مهارف  ار , دندوب  هدمآ  هوتـس  هب  يراکیب 
رد هک  یناـحور  دارفا  اـصوصخ " اـه  شنیزگ  رد  تـقد  لـیبق ,  زا  دـهد  ماـجنا  دـیاب  تیناـحور  ناـمزاس  دوـخ  هـک  ییاـهراکهار  فـلا . 

یطاخ دارفا  اب  دروخرب  نانآ و  لامعا  رب  قیقد  تراظن  دـنوش و  یم  ای  دنتـسه  راـک  هب  لوغـشم  یتموکح  ياـهداهن  یتلود و  ياههاگتـسد 
مدرم و تخانــش  كرد و  ندرب  ـالاب  دـننام  دریگب  ماـجنا  دـیاب  هعماـج  رد  هـک  یتامادــقا  ب .  هـقرفت و ... یحاـنج و  تاـفالتخا  زا  زیهرپ 

ياه همانرب  هئارا  قیرط  زا  تیناحور و ... فیعـضت  رد  نانمـشد  ياه  هئطوت  یعامتجا ,  يداـصتقا و  تالکـشم  لـماوع  لـلع و  ندـناسانش 
رد هک  يدـیفم  شزرا و  اب  ياهدرواتـسد  نییبت  يروآدای و  و  یلم و ... ياـه  هناـسر  تاـعوبطم و  هلیـسو  هب  هناسانـشراک  قیقد و  یگنهرف 

رتشیب یهاگآ  يارب  بالقنا .  زا  لبق  نامز  هیاسمه و  ياهروشک  ریاس  اب  هسیاـقم  رد  هدـش  لـصاح  تیناـحور  يربهر  تکرب  هب  اـم  روشک 
, روپ عیفر  زرمارف  تلود 3 . داهتجا و  تیناحور ,  ج 8 , یمالسا ,  تموکح  ینیمخ و  ماما  اهشزرا 2 . بالقنا و  ملع ,  وذ  یلع  . 1 ر.ك : 

داضت هعسوت و 

یگنهرف مجاهتاب  هلباقم 

؟ دینک یم  ینیب  شیپ  هنوگچ  ار  روشک  هدنیآ  برغ ,  یگنهرف  مجاهت  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دینک یم  ینیب  شیپ  هنوگچ  ار  روشک  هدنیآ  برغ ,  یگنهرف  مجاهت  هب  هجوت  اب 

خساپ

رگا مهـسفناباما .  ریغی و  یتـح  موقب  اـم  ریغیـال  هّللا  نا  دراد : یگتـسب  اـم  هعماـج  زورما  یلمع  يرکف و  یـشم  طـخ  هب  اـم  هعماـج  هدـنیآ  {
رگا یلو  تشاد ؛ دهاوخنیونعم  يدام و  لالحمـضا  زج  یتشونرـس  هک  تسا  نشور  دـش ، يدام  ذـیاذل  یناسفن و  تاوهـش  ریـسا  ياهعماج 

یخرب دوجو  اب  رـضاح  لاـح  رد  تفردـهاوخ . لاـمک  هب  ور  هعماـج  تروص  نیا  رد  دـشاب ، روحم  یناـسنا  یهلا و  ياـهرایعم  اـهشزرا و 
هک دروخیم  مشچ  هب  هعماج  رد  زین  شزرا  نامیازا و  یغورفرپ  ياههلعـش  هک  ارچ  دوب ؛ دـیماان  هدـنیآ  زا  یتسیابن  هنابلطایند ، ياهشیارگ 

نینچ هک  ییاههداوناخ  و  دنتـسین -  مه  كدنا  هّللادمح  هب  هک  امـش -  دـننامه  یناناوج  دوجو  درادیم . هاگن  هدـنز  اهلد  رد  ار  دـیما  رون 
ققحت تهج  رد  هک  تسا  یتیلاعف  زورما و  ورگ  رد  هدنیآ  تروص  ره  رد  تسا . اعدم  نیا  رب  ینشور  ناهرب  دنهدیمـشرورپ ، ار  ینادنزرف 

، هنیمز نیا  رد  مزـال  ياـهوگلا  یگنهرف و  ینغ  ياـههنیمز  دوـجو  اـب  اـم  هعماـج  رد  دریگیم . تروـص  یناـسنا  ياـهنامرآ  یهلافادـها و 
نکر نیرتمهم  هدنزرا و  رایسب  امش  ینید  قیالع  كاپ و  تاساسحا  هّللا .  حور  نم  اوسأیت  الو  دراددوجو : ریس  نیا  يارب  یناوارف  ياهدیما 

رواـی و هراوـمه  دـنوادخ  دـشابیم  نازیزع  امـش  دوـجو  رد  هک  یخـسار  داـقتعاو  صـالخا  اـب  تسا . يوـنعم  لاـمک  دـشر و  یگدـنلاب و 
ترطف يابیز  لگ  دیناوتب  شیوخ  تایح  نارود  نیرتهدنزرا  نیرتساسح و  رد  یلکش  نیرتوکینهب  هک  نیا  يارب  دوب . دهاوخ  ناتریگتـسد 

دیور شیپ  هب  هدش  باسح  مظنم و  ياهمانرب  راوتـسا و  ياهدارا  عطاق و  یمزع  اب  دیاب  دیزاس  روراب  ار  نآ  رتشیبهچ  ره  هتخاس و  افوکـش  ار 
يداـهج هب  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  يرکف : یملع و  دـشر  ( 1 دیهد : دشر  ار  دوخ  دـیاب  هنیمز  ود  رد  اتـسار  نیا  رد  دـیزرون . گنردـیاهظحل  و 

رد دییوج . هرهب  اتـسار  نیا  رد  نکمم  تصرف  ره  زا  هداد و  بیترت  یمظنم  یتاعلاطمریـس  دوخ  يارب  قیقد  يزیرهمانرب  ابو  دـیزادرپب  یملع 
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ار اهنآ  مییامنیم . هیـصوتار  يرهطم  داتـسا  یمالـسا » ینیب  ناهج  رب  ياهمدقم   » يدلج يرـس 7  ناتـسباتتالیطعت -  رد  هژیوب  لوا -  هلحرم 
دعب رد  ( 2 ددرگ . مالعا  يدعب  لحارم  ات  دـییامن  شرازگ  ار  هجیتن  همانرب  نیا  مامتا  زا  سپ  دـییامن . يرادرب  هصالخ  هدومنهعلاطم و  رابود 
رکذ ياهشور  هب  لمع  رد  ددرگیملاسرا . ناتتمدـخ  هوزج  ود  هنیمز  نیا  رد  تسا . تامرحم  كرت  تاـبجاو و  ماـجنا  ماـگ  نیلوا  یلمع :

يادـخ هدـش و  ماجنا  ياههمانرب  هزور  همه  یلودـجرد  دـییامن . هیبنت  ار  دوخ  تفلاخم  تروص  رد  دیـشاب و  يدـج  رایـسب  اـهنآ  رد  هدـش 
هجیتن و دیریگب . هدش  رکذ  ياهشور  اب  اهنآ  ندرب  نیب  زا  هب  میمـصتهلصافالب  دینک و  تبث  ار  دیاهدش  بکترم  هک  ییاهفالخ  هتـساوخن 
میراتـساوخ و ار  ناتنوزفا  زور  تاقیفوت  گرزب  دنوادخ  زا  دـیراد . لاسرا  ام  ياربنایاپ  رد  دـینک و  تبث  ار  اهنآ  زا  کی  ره  تیقفوم  نازیم 
زا تفرعم » نامسآ  رد   » و اههمانرب » اههمان و   » ياهباتک نینچمه  دیشاب . جع ) ) رصع یلو  ترضحتایانع  تحت  هراومه  هک  میراد  نآ  دیما 

.} دیناوخب ار  یلمآ  هدازنسح  همالع 

؟ درک دیاب  هچ  دنریگ ؟ یم  هلصاف  بالقنا  نویناحور و  زا  ناناوج  ارچ 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دنریگ ؟ یم  هلصاف  بالقنا  نویناحور و  زا  ناناوج  ارچ 

خساپ

ياههاگتـسد بـالقنا ، لّوا  لـسن  اـم ، هعماـج  رد  يونعم  یگنهرف و  لـئاسم  ياـنغ  یناـسنا و  يـالاو  ياـهشزرا  دوـجو  مغر  هب  هنافـسأتم 
يراگنالهـس و بـالقنا ، لوا  لـسن  ِدوخ  يارب  اـهنآ  قـیمعت  یتـح  بـالقنا و  موـس  مود و  لـسن  هب  اـهشزرا  نیا  لاـقتنا  رد  یگنهرف و ...

كانفـسا میخو و  عاضوا  هب  تبـسن  نـالوؤسم  هب  هزوح  ناـگرزب  يربهر و  مظعم  ماـقم  دـیدش  ياههیـصوت  واهرادـشه  مغریلع  هنافـسأتم 
حوضو هب  ییامنیـس  يرنه و  تالوصحم  تادـیلوت و  یخرب  رد  نآ  زراب  ياههولج  هک  یمالـسا  ياهشزرا  رییغت  دـنور  هعماج و  یگنهرف 
شخپ زا  يریگولج  داشرا ، ترازو  نیشیپ  ریزو  يافعتـسا  دننام  صوصخ  نیا  ردهتفرگ  تروص  تامادقا  یخرب  دشابیم و  هدهاشم  لباق 

قیقد تخانـش  یـسررب و  دـنمزاین  دوخ  نیا  هک  میـشابیم  هعماج  رد  دـنور  نیا  شرتسگ  دـهاش  اـم  ناـنچمه  اـهملیف و ،... یخرب  نارکا  و 
ناوتیم لاؤس  نیا  خساپ  رد  هچنآ  تروص  ره  رد  دشابیمبـسانم . یلوصا و  ياهراکهار  هئارا  نآ و  هدـنروآ  دوجو  هب  ياههنیمز  لماوع و 

هب یخرب  دوب و  داشرا  ترازو  دشابیم . ماظن  یگنهرف  ياههاگتـسد  درکلمع  هب  طوبرم  تالـضعم  لیبق  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تفگ 
ریخا ياهلاس  رد  اصوصخ  هناخ ـ  ترازو  نیا  درکلمع  هنافسأتم  هک  تفگ  دیاب  داشرا  ترازو  هب  طوبرم  تامادقا  دروم  رد  امیس . ادص و 

نآ ریزو  ضیوعت  هب  رجنم  هک  دـناهدومن  مـالعا  نآ  زا  ار  دوخ  یتیاـضران  تاّرک  هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هدوـبن و  بوـلطم  هجو  چـیه  هب   ـ
داشرا ترازو  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  دـندومرف ...« : یگنهرف  بالقنا  یلاـع  ياروش  رادـید  رد  رذآ 78  رد 24 ناشیا  دـیدرگ . هناخترازو 

رد بترم  نالا  تسا ؟ هتخاس  بالقنا  یمالسا و  يرکف  تیوقت  يارب  ملیف  دنچ  تسا ؟ هدرک  پاچ  یمالسا  رکفت  تیوقت  يارب  باتک  دنچ 
دنچ همه  نیا  رانک  رد  رگا  تسا . بالقنا  دض  تسا ، نید  دـض  دـص  رد  دصاهیـضعب  دوشیم ، هداد  شیامن  داشرا  هب  هتـسباو  ياهنلاس 

اب مه  نالا  و  مدوب ، ندـناوخ  نامر  لها  هدـنب  مدرکیمن . ضارتعا  نم  تسا ، مالـسا  غّلبم  نیا  هک  دـنتخاسیم  یمالـسا  ملیف  رتاـئت و  هنومن 
امیس ادص و  دروم  رد  اما  دوشیم و .»... رشتنم  نالااهنامر  نیرتدساف  تسا  ربخ  هچ  نامر  يایند  رد  هک  مراد  ربخ  متسین ، طابترا  یب  نامر 
ماغیپ منکیم و  ضارتعا  رتمک ، ای  راب  کی  ياهتفه  امیس  ادص و  هب  نم  دندومرف ...« : هراب  نیا  رد  ناشیا  دناهتـشاد . یتارکذت  هل  مظعم  مه 
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، يرنهیاههمانرب تسا . هدرک  تسرد  یمالـسا  ياههمانرب  هداد و  ماجنا  مالـسا  ناونع  هب  يداـیز  ياـهراک  امیـس  ادـص و  اـما  مهدیم ؛ دـنت 
یلاخ اههاگتسد  ریاس  دننام  مه  امیـس  ادص و  درکراک  تروص  ره  رد  یلو  ...«، دراد مه  شالت  دراد  اطخ  رگا  یملع ، شرازگ و  یمالـسا ،
هعماج ياهشرگن  دیاقع و  یمومع ، راکفا  رب  نآ  راذـگریثأت  مهم و  شقن  هناسر و  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  اما  دـشابیمن ، صقن  بیع و  زا 
ندودز هعماج و  رد  یهلا  یمالسا و  ياهشزرا  تیبثت  شرتسگ و  تهج  رد  بالقنا  زا  دعب  اصوصخ  یلم  هناسر  نیا  هکینیگنس  فیاظو  و 

ياههمانرب یمک  یفیک و  دوبهب  هناسر و  نیا  تالضعم  تالکـشم و  عفر  دراد ، هدهع  رب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يولهپ و  دساف  گنهرف 
ییازـسب تیولوا  زا  درب  مان  يزاسناسنا  هاگـشناد  کـی  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتب  دـشاب و  یمالـساتموکح  هدـنبیز  هک  يدـح  رد  مه  نآ  نآ ،

امیس و ادص و  داشرا و  ترازو  هب  طوبرم  اهنیا  زا  یشخب  هک  تفگ  ناوتیم  دیدرب  مان  امش  هک  یتاداقتنا  دروم  رد  اما  دشابیم . رادروخرب 
، مامـضنا هک ، دناهتـشاد  ییاهيراکمک  دشابیم . نآ  نیبطاخم  وهدـننیب  دارفا  هب  طوبرم  مه  یـشخب  دـشابیم و  نآ  ياهدرکراک  حالـصا 

تالکشم . 1 زا : تسا  ترابع  لماوع  نیا  زا  یضعب  تسا . هدش  یمالسا  ياهشزرا  زا  ناناوج  زا  یخرب  یجیردت  نتفرگ  هلـصاف  تعامج 
یـسانشراک قیقد و  ياهيزیرهمانرب  نادـقف  نآ  یعیبط  هجیتن  هک  یعافد و )... یتینما و  لـئاسم  هب  هّجوت  گـنج و  دـننام   ) بـالقنا زا  سپ 

هب يوـنعم  ینید و  ياـهشزرا  زا  یعاـمتجا  ياـهراجنه  رییغت  . 2 تسا . یمالـسا  فراعم  اـهشزرا و  تیبثت  يزاـس و  هنیداـهن  يارب  هدـش 
یـشزرا و ياهداضت  زورب  ثعاب  هعـسوت ، لدـم  نتفرگ  شیپ  رد  يداصتقا و  تامادـقا  زا  یـضعب  رثا  رد  ییارگدوس ، يدام و  ياـهشزرا 

ياهلاس رد  یگنهرف  ياههاگتـسد  زا  یـضعب  بولطمان  یفنم و  درکلمع  . 3 تسا . هدیدرگ  یمالـسا  ياهشزرا  زا  هعماج  نتفرگ  هلـصاف 
ياهدروخرب ياهراپ  . 4 نانآ . يوس  زا  یبرغ  گنهرف  جـیورت  یمالـسا و  ماظن  هب  دـقتعم  ریغ  هک  يرـصانع  دارفا و  هب  نداد  نادـیم  ریخا و 

. هعماج تارکنم  اهيراجنهان و  اب  هلباقم  رد  زوسلد  یبهذم  دارفا  زا  یـضعب  طسوت  طارفا  يورهدایز و  اب  هارمه  ای  بولطمان و  هدیجنـسن و 

. لمع رد  هدش  داجیا  یفنم  هاگدـید  ندومن  فرطرب  مالـسا و  زیمآتبحم  یعقاو و  هرهچ  ندادناشن  رد  یبهذـمدارفا  زایخربيراکمک  . 5
دنک و رپ  ار  ناناوج  تغارف  تاقوا  دناوتب  هک  يدـیفم  باّذـج و  ملاس ، ياههمانرب  دـیلوت  رد  یبالقنا ، ياههاگتـسد  اهورین و  يراکمک  . 6

لـسن ندرک  تیوه  یب  تهج  رد  برغ  یگنهرف  مجاهت  . 7 دراد . زاب  هناگیب  گنهرف  دـساف  یقالخا و  دـض  ياههمانرب  هب  هّجوت  زا  ار  نانآ 
تیریدم ییآراک  هب  تبسن  دیدرت  داجیا  یتموکح و  نالوؤسم  ناوج و  لسن  نایم  فاکش  داجیا  مدرم ، یتدیقع  ياهرواب  فیعضت  ناوج ،

زا یشان  هک  یناسفن  ياهاوه  لایما و  زا  يوریپ  . 8 ویژولونکت ... لیاسو  نیرتهتفرشیپ  زا  هدافتسا  اب  ناریا  رد  یمالسا  ماظن  تسکـش  یهقف ،
. تسا ناسنا  دوخ  رایتخا  هدارا و  زا  یـشان  لکـشم  نیا  تسا . يونعم و ... ياهشزرا  هب  ییانتعا ، یب  اـب  حیحـصان  تیبرت  یطیحم ، لـماوع 

يوریپ سفن و  ياوه  ریثأت  تحت  دارفا  زا  يرایسب  هنافـسأتم  هیآ 3 .) ناسنا ،  ، ) اروفکاما ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  دیامرفیم : دـنوادخ 
نـسحایف ناسنالا  انقلخ  دقل  تسا : هدومرف  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دننیزگیم . رب  ار  یهارمگ  تلالـض و  هار  یناسفن ، ياهشهاوخ  لایما و  زا 

لئاسم اهشزرا و  زا  ناناوج  یخرب  نتفرگ  هلـصاف  ثعاـب  لـماوع ، نیا  هنافـسأتم  و 5 .) هیآ 4  نیت ،  ، ) نیلفاـس لفـسا  هاـنددر  مث  میوقت * 
هب ار  تدارا  لاـمک  هراوـمه  اـم  هاـگآ  نـیب و  زیت  ناـناوج  مدرمدـنچ و  ره  تـسا . هدــش  دــجاسم  ناـیناحور و  زا  ناـنآ  يرود  يوـنعم و 

تفایرد تلود  زا  یقوقح  هنوگ  چیه  هک  رگید  ياهتیصخش  زا  يرایسب  يربهر و  مظعم  ماقم  ماما و  ترضح  دننام  یناحور  ياهتیصخش 
تانایرج يراذگریثأت  . 9 دـنراد . ، دـناهدوب بالقنا  تمدـخ  رد  هراومه  هتـشاد و  ینییاپ  یلیخ  حطـس  رد  هداس و  ًالماک  یگدـنز  هدرکن و 

زا ياهدع  ییادـج  تیناحور . مالـسا و  هب  تبـسن  ینیبدـب  داجیا  تهج  رد  روشک  لخاد  رد  رالوکـس  هتـسباو و  يرکفنـشور  ای  یطاقتلا و 
رد نـالغاش  زا  یهورگ  تسیاـشان  راــتفر  درکلمع و  . 1 هلمج : زا  دـشاب ، هتـشاد  مه  يرگید  لـیالد  تسا  نـکمم  نویناـحور  زا  ناـناوج 

یمامت هب  ینیبدب  بجوم  هدـش و  نانآ  لمع  راتفگ و  نیب  فاکـش  ضراعت و  ندـش  ادـیپ  ثعاب  یتموکح  یتلود و  ياهداهن  اههاگتـسد و 
زا ياهدع  ینیبدب  تابجوم  یعرش ، ماکحا  نایب  رد  عرـش  فلاخم  حیحـصان و  ياهدروخرب  اهراتفر و  زا  یخرب  . 2 تسا . هتشگ  تیناحور 
رد هدش و  رکذتم  ار  دارفا  هنوگ  نیا  رطخ  اهراب  بالقنا  مظعم  ربهر  و  هر ) ) ماما ترـضح  تسا ، هدروآ  مهارف  ار  ناناوج ـ  اصوصخ  دارفا ـ 
هب دنک ، هدافتسا  هعماج  يانب  يارب  مالسا ، هقف  مالسا و  ینابم  زا  دهاوخیم  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  رجحتیانعم  : » دنیامرفیم صوصخ  نیا 
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زاین يارب  دنک و  كرد  تسا  ششک  لباق  هک  ییاج  نآ  رد  ار  یمالسا  فراعم  ماکحا و  یعیبط  شـشک  دناوتن  دنک و  افتکا  ماکحا  رهاوظ 
يالب نیا  دـهدب ، هئارا  دـنک و  هخـسن  ار  زور  روتـسد  جالع و  دـناوتن  تساهظحل ، هب  هظحل  زاین  هک  روشک  کی  ماظن و  کی  ّتلم و  کـی 

، یعامتجا یـسایس و  يداصتقا ، لئاسم  رد  ياهقیلـس  یحانج و  تافالتخا  . 3 (. 17/3/1376 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  «، ) تسا یگرزب 
دننام  ) يداصتقا یگنهرف و  یعامتجا ، تالـضعم  تالکـشم و  زا  یخرب  ندشن  لح  . 4 تسا . هدروآ  نییاپ  ار  تیناحور  تلزنم  هاـگیاج و 
داسف رهاظم  اب  هزرابم  یعامتجا ، تلادع  دننام   ) لماک تروص  هب  هعماج  رد  یمالـسا  ياهشزرا  يارجا  مدع  و  هافر ،) نکـسم و  لاغتـشا ،

. دنشاب هتشاد  نانآ  زا  دح  زا  شیب  یعقاو و  ریغ  تاراظتنا  دننیبب و  تیناحورمـشچ  زا  هراومه  ار  تالکـشم  نیا  مدرم  هک  هدش  ثعاب  و ،)...
هـشیدنا ياقلا  هب  تالکـشم ، ییامن  تشرد  و  یگنهرف ، مجاهت  اب  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  ات  هدـش  ثعاب  لماوع  نیا  هعومجم 

نیا اب  هلباقم  يارب  اما  دناهتخادرپ . تیناحور  ياهنم  مالـسا  یهقف ، تیریدـم  يدـمآراکان  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  اهـشزرا ، ندوب  یبسن 
: ياهشیدنا يرظن و  تامادقا  فلا ) داد . رارق  یـسررب  دروم  دعب ، ود  رد  ناوتیم  ار  اهنآ  هک  هدش  ماجنا  يددعتم  تامادـقاو  اهراک  دـنور ،
شسرپ و تاسلج  يرازگرب  قیرط  زا  مالسا  زیمآتبحم  یعقاو و  هرهچ  میـسرت  یبهذم و  نامیا  یمالـسا و  ياهـشزرا  تیبثت  تیوقت و  - 1

ياهینارنخس اعد و  شخب  حور  تاسلج  يرازگرب  یتدیقع و  تاهبـش  تالکـشم و  لح  يارب  یبتک  یهافـش و  تروصب  هرواشم  خساپ و 
اـصوصخ اهرهـش  حطـس  رد  فاکتعا  شخب  حور  هماـنرب  شرتسگ  يرازگرب و  تارادا  تاسـسؤم و  رد  تعاـمج  زاـمن  يوتحمرپو  دـیفم 

اهدادعتـسا و تخانـش  قیرط  زا  ناناوج  تیوه  تیوقت  داـجیا و  - 2 تسا . هدوب  وربور  يرتشیب  لابقتـسا  اب  لاـس  ره  هکیروطب  اههاگـشناد 
زا دعب  بالقنا و  نارود  رد  هک  ییاهدرواتسد  دوخ و  یلم  یمالسا و  ناشخرد  هتشذگ  اب  اهنآ  ندومن  انشآ  دنراد  هک  ياهوقلاب  ياهییاناوت 

تخانش و كرد و  ندرب  الاب  دایتعا و  یقالخا و  تافارحنازا  یشان  تارطخ  نانمشد و  موش  دیاقع  هب  تبسن  نداد  یهاگآ  دناهتشاد و  نآ 
عامتجا تالضعم  يداصتقا و  تالکشم  لماوع  ندناسانش  ناناوج و  لیلحت  تردق 

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  نیرتهب 

خساپ

نآرق تیونعم : نامیا و  قیمعت  ظفح و  - 1 دوشیم : هراشا  نآ  هب  ًالیذ  هک  تسا  يروما  تیاعر  ورگ  رد  برغ  یگنهرف  مجاهت  اـب  هزراـبم 
تیونعم و ندرک  شومارف  ینعی  ادخ ؛ رکذ  زا  ندش  رود  یکی  دنادیم : یمومع  فارحنا  یهارمگ و  بابـسا  زا  ار  یلـصا  لماع  ود  دـیجم 
اب زین  نمشد  ( 1") تاوهشلا اوعبتاو  ةالصلا  اوعاضا  فلخ  مهدعب  نم  فلخف  : " دیامرفیم هک  اج  نآ  تسا  یبلطایند  ینارتوهـش و  يرگید 

نامیا و هب  حلـسم  ار  ناناوج  دیاب  نمـشد  یناطیـش  هسیـسد  اب  هلباقم  يارب  دنکیم  يراذـگ  هیامرـس  روحم  ود  نای  رد  عوضوم  نیا  هب  ملع 
هک یمالـسا  یماـظن  تردـق  تسین  یمتا  بمب  دـهدیم  تردـق  ماـظن  کـی  هب  هک  يزیچ  دـیامرفیم : يربـهر  مظعم  ماـقم  درک . تیونعم 

نامیا تردق  دننک ، هلباقم  نآ  اب  تسناوت  دنهاوخن  دناهتـسناوتن و  زورما  ات  ملاع  تشرد  زیر و  ياهتردـق  هیقب  قباس و  يوروش  اکیرمآ و 
هطوبرم ياههاگتـسد  تبقارم  یمومع و  تراـظن  اـب  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  ياـیحا  - 2 ( 2 .) تسا هَّللا  بزح  ياهورین 

بجاو هزور  زاـمن و  راـنک  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  مالــسا  ساـسا  نـیا  رب  دوـشیم . نـک  هـشیر  هعماـج  زا  یهاــبت  داــسف و 
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الا رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالادـنع  هَّللا  لیبس  یف  داهجلا  اهلکربلا و  لامعا  اـم  و  : " دـیامرفیم (ع ) یلع هک  ییاـج  اـت  تساـهدرک 
رد داهج  کین و  ياهراک  تسا  رتالاب  داهج  زا  یتح  یمومع  عیـسو و  ساـیقم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 3 (؛ ّیّجل رحب  یف  ۀثفنک 
اج نآ  زا  یگنهرف : روما  هب  نداد  اهب  - 3" روانهپ . جومرپ  ییایرد  هب  تسا  یندیمد  نوچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادـخ  هار 

دراو یعمج  ياههناسر  سکع و  ملیف و  دـننام  رازبا  نامه  اـب  دـیاب  نآ  نتخاـس  یثنخ  يارب  دـنکیم  هزراـبم  یگنهرف  رازبا  اـب  نمـشد  هک 
هب هژیو  هجوت  - 4 تسا . هدننک  نییعت  مهم و  رایسب  یگنهرف  تاسسؤم  تاعوبطم و  امیـس و  ادص و  ناغلبم و  تلاسر  ور  نیا  زا  دش ، نادیم 

لوبق ار  نیا  نم  دیتسه و  یگنهرف  مجاهت  مدقم  طخ  رد  امـش  هک  تسا  حضاو  دـیامرفیم : ناناوج  هب  باطخ  يربهر  مظعم  ماقم  ناناوج :
هب ندرک  داقتعا  یب  مه  نید ، هب  ندرک  داقتعا  یب  مه  دریگیم . ماـجنا  ون  لـسن  ندرک  داـقتعا  یب  دوصقم  هب  یگنهرف  مجاـهت  نوچ  مراد ،

یهاگآ حطـس  ياقترا  عورـشم و  ياهزاین  عفر  اهنآ و  ياههتـساوخ  زا  حیحـص  كرد  ناـناوج و  نداد  تیلوئـسم  اـب  ( 4 .) یبالقنا لوصا 
یگنهرف مجاهت  نیلوئسم : مدرم و  يروابدوخ  - 5 تخاس . مواقم  نمشد  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  ار  توارط  رپ  لسن  نیا  ناوتیم  ناناوج 

هب مینک و  رواب  ار  ناـناوج  دـیاب  نآ  اـب  هلباـقم  يارب  دریگیم . تروص  اـهنآ  یگتخاـبدوخ  مدرم و  هدارا  ندرک  تسـس  روظنم  هب  نمـشد 
ماما دنلسگب . يداصتقا  شخب  رد  ار  یگتـسباو  ياههتـشر  تیقالخ  راکتبا و  اب  ات  میـشاب  هتـشاد  دامتعا  دوخ  دهعتم  صـصختم و  ياهورین 

تـسکش ساسا  تسا و  يزوریپ  ساسا  رب  ناسنا  دوشیم . عورـش  مدآ  دوخ  زا  اهيزوریپ  اهتسکـش و  همه  ساـسا  : " دـیامرفیم ینیمخ 
گرزب و عیانـص  دـیناوتیمن  دـینکب و  تعنـص  دـیناوتیمن  هک  دـشاب  ناترواب  هچنانچ  رگا  امـش  تسا . روما  مامت  ساسا  ناسنا  رواب  تسا .
. دـیهدب ماجنا  هک  دـیناوتیمن  تسه  رواب  نیا  ات  دـینکب  تسرد  ار  اهنآ  ناتدوخ  تسا ، هدوب  برغ  هب  جایتحا  هک  ییاهزیچ  ار و  کچوک 

هیآ میرم ، . 1 اهتشون : یپ  ( 5" .) میراد رکفت  تردق  مه  ام  میناسنا ، مه  ام  هک  دیایب  ناترواب  دیاب  لّوا  دینک . تسرد  ار  ناتدوخ  دیاب  لوا 
.5 ص 402 . یگنهرف ، مجاـهت  گـنهرف و  . 4 ص 374 . راصق ، تاملک  هغـالبلا ، جـهن  . 3 ص 179 . یگنهرف ، مجاـهت  گـنهرف و  . 2 . 59

ص 193 و 194. ج 14 ، رون ، هفیحص 

دنشاب یم  یگنهرف  مجاهت  نوچ  يریگنماد  تالکشمراچد  زین  اه  نآ  ایآ  و  دنک ؟ یم  یط  ار  یلاور  هنوگچ  یتسرپاتکی  یمالسا  ياهروشک  رگید  رد 
؟ دیهد حرش  تالکشماب  ار  للم  نیا  هلباقم  ياه  هار  ندوب  علطم  تروص  رد 

شسرپ

مجاـهت نوـچ  يریگنماد  تالکـشمراچد  زین  اـه  نآ  اـیآ  و  دـنک ؟ یم  یط  ار  یلاور  هنوـگچ  یتسرپاـتکی  یمالــسا  ياـهروشک  رگید  رد 
؟ دیهد حرش  تالکشماب  ار  للم  نیا  هلباقم  ياه  هار  ندوب  علطم  تروص  رد  دنشاب  یم  یگنهرف 

خساپ

طالتخا ترشاعم و  رد  يدازآ  يراب و  دنب و  یب  يرگ  یلاباال  یگنهرف  مجاهت  دنتـسه  تالکـشم  راتفرگ  زین  اهروشک  ریاس  رد  ناناملـسم 
اه نآ  تموکح  یلو  دـنا , هتخادرپ  هلباقم  هب  دـنا و  هدـشرادیب  يدودـح  ات  نیملـسم  هزورما  هچ  رگ  تسا .  هتخاس  ناریو  ار  اهنآ  سرادـم 

. دننک ادیپ  تاجن  اه  نآ  لاگنچ  زا  ات  دننک  هزرابم  جراخ  لخاد و  اب  دیاب  اهنآ  تسا  اه  تردقربا  هطلسریز 

؟ مینک هزرابم  فلتخم  طاقن  رد  یمومع  لاذتبا  اب  هنوگچ  میریگب  ار  اههاگشناد  رد  لاذتبا  يولج  میناوتیمن  یتقو 
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شسرپ

؟ مینک هزرابم  فلتخم  طاقن  رد  یمومع  لاذتبا  اب  هنوگچ  میریگب  ار  اههاگشناد  رد  لاذتبا  يولج  میناوتیمن  یتقو 

خساپ

دوجو هنیمز  نیا  رد  هک  یکدنا  ياهتوافت  هتبلا  تسین ، هعماج  رد  یگنهرف  نوخیبش  اب  هزرابم  زا  ادج  هاگشناد  رد  موجه  لاذتبا و  اب  هزرابم 
مشچ تامادقا  یمالسا  يروهمج  تموکح  ققحت  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیا  اب  دیابن  دراد 

ادـص و ياههمانرب  رد  یتاحالـصا  تارییغت و  داجیا  . 1 دوشیم : هراـشا  نآ  هب  لـیذ  رد  هک  تسا  هتفرگ  تروـص  اتـسار  نیا  رد  زین  يریگ 
دنناـم تارادا و ...  اههاگـشناد ، سرادـم ، رد  یتیبرت  ینید و  ياـههمانرب  تیوقت  ارجا و  . 2 يونعم . هدـنزاس و  ياههمانرب  شیازفا  اـمیس و 

داسف و شرتسگ  ياههکبش  فشک  . 4 زیگنا . داسف  لیاسو  اهرازبا و  ردـخم و  داوم  دورو  زا  يریگولج  اهزرم و  لرتنک  . 3 زامن و ...  حرط 
اب هلباقم  ياههار  سرادم و  رد  یگنهرف  مجاهت  ياههویش  اب  ییانـشآ  تهج  سرادم  ناریدم  حطـس  رد  ییاهـشزومآ  هیارا  . 5 اهنآ . مادهنا 

یعیسو حطس  رد  هک  يرگید  تامادقا  روکذم و  ياهشـشوک  ياهراوهام . ياههمانرب  زا  هدافتـسا  تیدودحم  تیعونمم و  داجیا  . 6 اهنآ .
نیا هک  تشادنپ  دیابن  زگره  یلو  هدمآ  راب  هب  زین  یناشخرد  جیاتن  نانمـشد ، ۀـئطوت  يالاب  رایـسب  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  هدـیدرگ و  ماجنا 
هنیمز رد  دـح و  رد  يریثأت  قوف  لـماوع  زا  کـی  ره  هکلب  . دوشیم نک  هشیر  یگنهرف  مجاـهت  هئطوت  اـهشالت  نیا  اـب  تسا و  یفاـک  روما 

. تسین نکمم  لاذـتبا  جاور  یگنهرف و  مجاـهت  دـنزگ  زا  تینوـصم  نیلؤـسم  مدرم و  هـفقویب  يدـج و  يراـکمه  نودـب  دراد و  یـصاخ 
ww. Nakad. net: زا هتفرگرب 

هب نآ  اب  ار  هعماج  هک  نیا  ای  مینک  تمواقم  مینک و  یفن  ار  نآ  دوب ؟  دـهاوخ  هنوگچ  نآ  اب  هلباقم  تفای ،  ار ه  يا  هعماج  لخاد  هب  یجوم  هچناـنچ 
؟  دوشن رتشیب  یگنهرف  لاذتبا  رطخ  هک  مینک  راگزاس  يوحن 

شسرپ

ار هعماج  هک  نیا  ای  مینک  تمواقم  مینک و  یفن  ار  نآ  دوب ؟  دـهاوخ  هنوگچ  نآ  اب  هلباقم  تفای ،  ار ه  يا  هعماج  لخاد  هب  یجوم  هچناـنچ 
؟  دوشن رتشیب  یگنهرف  لاذتبا  رطخ  هک  مینک  راگزاس  يوحن  هب  نآ  اب 

خساپ

رد دـیا  هتـشاد  رظن  روظنم  ار  یگنهرف  جوم  هعماج ،  لخاد  هب  جوم  ذوفن  زا  یلاـعبانج  روظنم  هک  دـیآ  یم  رب  هنوگنیا  امـش  لاؤس  رهاـظ  زا 
برخم یفنم و  یگنهرف  جاوما  هدنزاس 2 - تبثم و  یگنهرف  جاوما  - 1 دنمسق :  ود  رب  یگنهرف  جاوما  تفگ :  دیاب  شـسرپ  نیا  هب  خساپ 

یگنهرف جوم  لاثم  روطب  دراد .  یناسنا  ياهـشزرا  یمالـسا و  ياـهتلاصا  رد  هشیر  هعماـج ،  هدـنرب  شیپ  نیرفآ و  تکرح  یگنهرف  جاوما 
جوم کی  یلیمحت ،  گنج  نایرج  رد  یبالقنا  یلم و  ياهـشزرا  زا  عافد  تیامح و  جوم  یمالـسا و  تیوه  هب  تشگزاـب  ینید و  يرادـیب 
هشیر برخم  یگنهرف  جاوما  یلو  دنتشاد .  هدهع  رب  رادیب  تیناحور  لحار و  ماما  ار  نآ  يربهر  هک  دوب  ولج  هب  ور  تکرح  کی  لیـصا و 

 . دشابیم مسیرالوکس  مسیلاربیل و  نانآ  یلصا  راعش  تسا و  یناهج  رابکتسا  نآ  رادمدرـس  هک  دراد  اهـشزرا  دض  یتادراو و  گنهرف  رد 
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نیا هب  نخـس  نیا  هتبلا  دـنکیم .  یگداتـسیا  تمواقم و  یگنهرف  نینچ  لابق  رد  يرادـیب  هعماج  ره  دـنمدرخ و  ناسنا  ره  هک  تسا  یعیبط 
ياههلوقم رد  ًاساسا  مینک  یفن  هتفرگ و  هدـیدان  ار  نآ  دوشیم  هدـهاشم  نارگید  گنهرف  رد  یتبثم  ياه  هبنج  ًاـنایحا  رگا  هک  تسین  اـنعم 

نیا رد  بالقنا  مظعم  ربهر  یگنهرف  مجاـهت  یگنهرف -  لداـبت  دـنکیم - :  ییاـمندوخ  ثحبم  ود  یلملا  نیب  یگنهرف  طـباور  یگنهرف و 
هک ییاهزیچ  تسرد و  طاقن  هدـنریگارف ،  تلم  دریگ .  یم  ار  هقالع  دروم  هدـنزاس و  بوخ و  نیـشنلد و  و  دـنیامرف :  یم  نینچ  صوصخ 

گنهرف ات  تسا .  نمـشد  فرط  زا  یگنهرف  مجاهت  یلو  تسام  فرط  زا  یگنهرف  لداـبت  دریگ .  یم  میلعت  دـنکیم  لـماک  اروا  گـنهرف 
تلم کی  ییاناوت  توق و  ماگنه  یگنهرف  لدابت  تسا .  دـب  یگنهرف  مجاهت  یلو  تسا  بوخ  یگنهرف  لدابت  دـنک .  نک  هشیر  ار  يدوخ 

لیمکت ار  ناسنا  نارگید  گنهرف  زا  هدافتـسا  ددـنویپ .  یم  عوقو  هب  تلم  کی  فعـضراگزوررد  یگنهرف  مجاهت  یلو  دریگ ،  یم  ماـجنا 
ملق دص  نیب  زا  يرایشوه  ياردیب و  تفرعم و  اب  دورب  ار  يوقم  ياذغ  کی  ای  يوقم  يوراد  کی  ناسنا  هکنیا  نیب  تسا  قرف  اما  دنکیم . 
نیا هب  ار  هناگیب  گنهرف  يولهپ  نارود  رخآ  ات  دشاب . مه  وا  ررـض  هب  هک  دننک  لیمحت  وا  هب  ار  ییاذغ  وراد و  ای  دنک  باختنا  اذـغ  وراد و 

هک دوب  نتفرگ  رارق  هناگیب  گنهرف  لوعفم  ندش و  قرغ  هکلب  دوبن  لیمکت  ناونع  هب  هتـشذگ  رد  هناگیب  گنهرف  ذخا   . دندرک قیرزت  تلم 
دوجو یبوخ  رصانع  کی  ًافاصنا  برغ  گنهرف  رد  نالا  تسا . حیحـص  دنکب ، باختنا  شدوخ  رایتخا  اب  دورب  ناسنا  رگا  تشادن . یـشزرا 

هب برغ  هک  دوبن  بوخ  ياهزیچ  نیا  رگا  دـنراد ،  يدایز  بوخ  ياهزیچ  میریگب ،  دای  ار  اهنآ  دـیاب  اـم  تسا و  یتاـیح  اـم  يارب  هک  دراد 
دود هکنیا  تلع  درب .  یم  اوه  هب  دود  لثم  درک و  یم  لحمـضم  ًالـصا  ار  برغ  دـیاب  دراد  برغ  هک  يداـسف  همه  نیا  دیـسر .  یمن  اـجنیا 

رد دـنا  يراکرپ  ياهمدآ  دنتـسه ،  یمظنم  ياهمدآ  اهنیا  هدوب ،  اهنیا  راـک  رد  یباـسح  ًاـعقاو  رـصانع  هک  تسا  نیا  اوه ، دـنتفرن  دـندشن و 
اهیئاپورا یتقو  درک .  هدافتـسا  تفرگ و  دـیاب  ار  اـهنیا  گـنهرف  بولطم  تبثم و  رـصانع  يور  نیمه  زا  دـنریذپان و  یگتـسخ  ناشاهـشالت 

ار یملع  يواکجنک  سـسجت و  لئاسم ،  رد  ندرکرطخ  تعاجـش ،  یـسانش ،  تقو  هیحور  دـندرک  عورـش  امروشک  هب  ار  یگنهرف  مجاهت 
اهنآ دوشب .  یملع  نادـجو  راک  نادـجو  ياراد  تلم  کی  ناریا  تلم  يریگیپ ،  تاغیلبت و  تامیلعت و  اب  ات  دنتـساوخن  دـندرواین ،  ام  يارب 
رگا تسا  رتلیف  کـی  شقن  نوچمه  نآ  نادنمـشیدنا  هعماـج و  ناـگبخن  شقن  دـندرک ››.  اـم  روشک  دراو  ار  یـسنج  يرابودـنب  یب  طـقف 

گنهرف هب  نداد  نت  یلو  درک  دـهاوخ  افیا  زین  هدـنزاس  یـشقن  هکلب  تسین  رـضم  اهنت  هن  دوش  شیـالاپ  حیحـص  لکـشب  نارگید  گـنهرف 
 . درک یگداتسیا  تمواقم و  نآ  ربارب  رد  دیاب  هک  تسا  مومذم  دنسپان و  يرما  نآ  برخم  یفنم و  ياه  هبنج  نتشاد  رظنرد  نودب  نارگید 

ناگتخیهرف و شقن  دبای .  شیازفازور  هب  زور  هعماج  یبالقنا  يرایـشوه  یـسایس و  شنیب  ینید و  یهاگآ  هک  تسانعم  نیا  هب  یگداتـسیا 
گنهرف لدابت  رد  وا  تینوصم  دوش  هدوزفا  هعماج  یهاـگآ  هب  هچ  ره  تسا .  هدـنرب  شیپ  ورـشیپ و  شقن  کـی  هنیمز  نیا  رد  نادنمـشیدنا 

دوب دهاوخ  رتشیب  هناگیب 

؟ دشاب یم  هچ  تسا  مکاح  هعماج  رد  هک  یگنهرف  داسف  لابق  رد  ام  ۀفیظو 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  تسا  مکاح  هعماج  رد  هک  یگنهرف  داسف  لابق  رد  ام  ۀفیظو 

خساپ

اـهرواب و تیوقت  هب  دومن و  ظـفح  ار  دوـخ  دـیاب  هکنیا  نمـض  تسا ، نمـشد  یگنهرف  مجاـهت  راـثآ  ًـالومعم  هک  یگنهرف  داـسف  لاـبق  رد 
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نمـشد یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  هب  دـیاب  دومن ، مکحتـسم  اهرواب  نآ  اب  ار  شیوخ  ۀـطبار  حـلاص  لـمع  اـب  تخادرپ و  شیوخ  تاداـقتعا 
یتاکن هک  دوش ، ماجنا  هژیو  راک  کی  دـیاب  بالقنا  ربهر  ریبعت  هب  یگنهرف  مجاهت  ثحب  رد  تسا . قیقد  يزیرهماـنرب  هب  زاـین  هک  تخادرپ 

ۀمه یگنهرف  ماـظن  رگا  یگنهرف ، ماـظن  ب . دـنهد . یم  رییغت  ار  مدرم  یگدـنز  تهج  هک  یگنهرف ، ياـهوگلا  فلا . دوـمن : تقد  دـیاب  ار 
ینعم هب  یگنهرف ، راک  ج . دریگ . یم  تسد  هب  ار  هعماج  تیاده  طیارش  ياضتقا  هب  یلماوع  دنکن ، هطاحا  ار  یسایس  یعامتجا و  تابـسانم 

. دریگ تروص  گنهرف  ةزوح  رد  دـیاب  هعماج  شیالاپ  يزاس و  دـننامه  د . تسا . هدـش  هجوت  رتمک  ام  روشک  رد  هعماـج  یمومع  تیادـه 
رد هک  هدننک ، هلمح  ياهنامزاس  یئاسانش  . 1 دومن : یط  ار  ریز  لحارم  دـیاب  یلک  دـید  رد  مجاهت  اب  هلباقم  رد  الاب  تاکن  هب  هجوت  اب  الاح 

.2 دـش . عـلطم  ناـنآ  هلمح  تیفیک  زا  درک و  یئاسانـش  دـنهد  یم  لکـش  ار  یگنهرف  هلمح  راـک  هـک  يزکارم  اـهنامزاس و  دـیاب  لوا  مدـق 
يارب اذل  دهد ، صیخشت  ار  نانمـشد  رـضم  تیلاعف  دناوتیمن  ًانیقی  دشابن ، یگنهرف  لئاسم  سانـشراک  رگا  ناسنا  یگنهرف ، راک  صیخـشت 

: دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یباجیا ، یبلـس و  راک  دوب . انـشآ  یگنهرف  راک  اـب  دـیاب  نمـشد  یگنهرف  مجاـهت  یئاـسانش 
ۀظعوم بوخ ـ  ربنم  بوخ ـ  يربنم  تسا ، حیحص  یگنهرف  راک  یباجیا ، راک  تسا ، اهنآ  هئطوت  زا  يریگولج  اهنآ و  اب  هلباقم  یبلـس  راک  "

اجنآ اج و  نیا  رد  بترم  هک  نالوؤسم  نایاقآ  نیا  ام ، ناگدـنیوگ  نیا  ام ، تالجم  نیا  ام ، ياـههمانزور  نیا  اـهنآ ، يرکف  هیجوت  مدرم و 
ربهر مـالک  هطبار  نیا  رد  ًاـتیاهن  دـشاب "و  نیا  ناشیلـصا  فرح  دـننز ، یم  فرح  رهـش  نآ  رهـش و  نیا  اـهنوبیرت و  تشپ  اهدجـسم و  رد 
دوش یم  لثم  هب  ۀـلباقم  اب  ار  یگنهرف  دربن  : " میروآ یم  ار  یگنهرف  مجاهت  هب  ییوگخـساپ  ةوحن  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  بـالقنا  راوگرزب 

گنهرف نالوؤسم  ات  میئوگ  یم  ار  نیا  تسا ، ملق  وا ، گنفت  داد ، باوج  دوشیمن  گنفت  اب  ار  یگنهرف  موجه  یگنهرف و  راک  داد ، خساپ 
، نویزولت ویدار ، دییامش ـ  هیضق  نیا  زابرس  زورما ، هک  دینک  ساسحا  � نایگنهرف �̠� یحطس و  ره  رد  یگنهرف  نارازگراک  روشک و 

دـش هداد  رکذت  هک  یتاکن  ۀمه  اب  دنراد " تیلوؤسم  روشک ، یگنهرف  يانب  هعومجم  ًالک  تالجم و  اههمانزور ، داشرا ، ترازو  سرادـم ،
تـسین فورعم  هب  رما  لماع  يدـنمورین  هب  ناگناگیب  مجاهت  اب  هلباقم  هعماج و  یگنهرف  حالـصا  رد  یلماع  چـیه  هک  دومن  راکنا  ناوتیمن 

. دوش ایحا  تلم  ییارجا  ياوق  تلود و  ۀیلسو  هب  توق  اب  دیاب  یم  هک 

( دشاب یلمع  ینونک  طیارش  هب  هجوت  اب  هک  یهار  ( ؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  یلمع  هار 

شسرپ

( دشاب یلمع  ینونک  طیارش  هب  هجوت  اب  هک  یهار  ( ؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  یلمع  هار 

خساپ

، یگنهرف ياهوگلا  فلا . دومن : تقد  دـیاب  ار  یتاکن  هک  دوش ، ماجنا  هژیو  راک  کی  دـیاب  بالقنا  ربهر  ریبعت  هب  یگنهرف  مجاهت  ثحب  رد 
، دـنکن هطاحا  ار  یـسایس  یعامتجا و  تابـسانم  ۀـمه  یگنهرف  ماظن  رگا  یگنهرف ، ماـظن  ب . دـنهد . یم  رییغت  ار  مدرم  یگدـنز  تهج  هک 

رتمک ام  روشک  رد  هعماج  یمومع  تیادـه  ینعم  هب  یگنهرف ، راک  ج . دریگ . یم  تسد  هب  ار  هعماـج  تیادـه  طیارـش  ياـضتقا  هب  یلماوع 
اب هلباقم  رد  الاب  تاکن  هب  هجوت  اـب  ـالاح  دریگ . تروص  گـنهرف  ةزوح  رد  دـیاب  هعماـج  شیـالاپ  يزاـس و  دـننامه  د . تسا . هدـش  هجوت 
هک يزکارم  اهنامزاس و  دیاب  لوا  مدق  رد  هک  هدـننک ، هلمح  ياهنامزاس  یئاسانـش  . 1 دومن : یط  ار  ریز  لحارم  دـیاب  یلک  دـید  رد  مجاهت 

سانشراک رگا  ناسنا  یگنهرف ، راک  صیخشت  . 2 دش . علطم  نانآ  هلمح  تیفیک  زا  درک و  یئاسانش  دنهد  یم  لکش  ار  یگنهرف  هلمح  راک 
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راک اب  دیاب  نمـشد  یگنهرف  مجاهت  یئاسانـش  يارب  اذل  دهد ، صیخـشت  ار  نانمـشد  رـضم  تیلاعف  دناوتیمن  ًانیقی  دشابن ، یگنهرف  لئاسم 
زا يریگولج  اهنآ و  اب  هلباقم  یبلـس  راـک  : " دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  یباـجیا ، یبلـس و  راـک  . 3 دوب . انـشآ  یگنهرف 

نیا اـهنآ ، يرکف  هیجوـت  مدرم و  ۀـظعوم  بوـخ ـ  ربـنم  بوـخ ـ  يربـنم  تسا ، حیحـص  یگنهرف  راـک  یباـجیا ، راـک  تـسا ، اـهنآ  هئطوـت 
اهنوبیرت و تشپ  اهدجـسم و  رد  اجنآ  اج و  نیا  رد  بترم  هک  نالوؤسم  نایاقآ  نیا  ام ، ناگدـنیوگ  نیا  ام ، تالجم  نیا  ام ، ياـههمانزور 
زا لاؤس  هب  خساپ  رد  بالقنا  راوگرزب  ربهر  مالک  هطبار  نیا  رد  ًاتیاهن  دشاب "و  نیا  ناشیلصا  فرح  دننز ، یم  فرح  رهش  نآ  رهش و  نیا 

موـجه یگنهرف و  راـک  داد ، خـساپ  دوـش  یم  لـثم  هب  ۀـلباقم  اـب  ار  یگنهرف  دربـن  : " میروآ یم  ار  یگنهرف  مجاـهت  هب  ییوگخـساپ  ةوـحن 
رد یگنهرف  نارازگراک  روشک و  گنهرف  نالوؤسم  ات  میئوگ  یم  ار  نیا  تسا ، ملق  وا ، گنفت  داد ، باوج  دوشیمن  گنفت  اب  ار  یگنهرف 

، اههمانزور داشرا ، ترازو  سرادم ، نویزولت ، ویدار ، دییامش ـ  هیضق  نیا  زابرـس  زورما ، هک  دینک  ساسحا  زیزع ، نایگنهرف  یحطـس و  ره 
یلماع چیه  هک  دومن  راکنا  ناوتیمن  دش  هداد  رکذت  هک  یتاکن  ۀمه  اب  دـنراد " تیلوؤسم  روشک ، یگنهرف  يانب  هعومجم  ًالک  تالجم و 

تلود و ۀیلـسو  هب  توق  اب  دیاب  یم  هک  تسین  فورعم  هب  رما  لماع  يدنمورین  هب  ناگناگیب  مجاهت  اب  هلباقم  هعماج و  یگنهرف  حالـصا  رد 
. دوش ایحا  تلم  ییارجا  ياوق 

؟ میا هدرک  ادیپ  ار  عضو  نیا  ارچ  دشاب  یم  رتشیب  نمشد  ياهشالت  یگنهرف و  مجاهت  تردق  یلو  تسا  هدوب  بوخ  یگنهرف  هعسوت 

شسرپ

؟ میا هدرک  ادیپ  ار  عضو  نیا  ارچ  دشاب  یم  رتشیب  نمشد  ياهشالت  یگنهرف و  مجاهت  تردق  یلو  تسا  هدوب  بوخ  یگنهرف  هعسوت 

خساپ

ياه هنیمز  رد  ام  تامحز  زا  رتشیب  رایـسب  ام  بـالقنا  نید و  يزادـنارب  هار  رد  نمـشد  شـالت  دـیا ، هدرک  هراـشا  امـش  دوخ  هک  روطناـمه 
لـصا زا  دوـخ ، یگنهرف  ياـهراک  هب  نداد  تعرـس  نمـض  دـیاب  میـشاب  قـفوم  اـه  هـنیمز  نـیا  رد  میهاوـخب  اـم  رگا  و  دـشابیم ، یگنهرف 

رکف زین  یلام  ياه  يراذگ  هیامرـس  هب  دـیاب  نینچمه  میوشن . لفاغ  زین  موصعم ( ناماما  هب  لسوت  رانک  رد  دـنوادخ  هب  لّکوت  يزاسدوخ و 
زور یملع  ياهتفرـشیپ  نیرخآ  هب  ار  دوخ  دیاب  زین  و  دشاب . یم  عیـسو  یلام  تاناکما  زا  يریگهرهب  نمـشد  ياه  هبرح  زا  یکی  اریز  مینک ،
راک رد  وا  دننام  هک  درک  میهاوخ  هبلغ  نمـشد  رب  یتروص  رد  ام  هکنیا  هصالخ  میـشابن . لفاغ  زین  يرازفا  مرن  يژولونکت  زا  هدرک و  زّهجم 
چیه زا  و  میراذـگن ، اهنت  ار  يربهر  مظعم  ماقم  و  نامز ( ماما  اـقآ  هار ، ياـه  یتخـس  تاـمیالمان و  رطاـخب  و  میـشاب ، هتـشاد  تّیدـج  دوخ 
ریاـس هب  تبـسن  ناـمتیعمج  یمک  ناـمروشک و  یکچوک  دوـجو  اـب  مه  نـآلا  نیمه  هک  دـنچ  ره  ) میـشابن راذـگورف  هار  نیا  رد  یـششوک 

نیا نآو  میـسر  یم  شخب  تذل  یتقیقح  هب  تیرـشب  خـیرات  هب  يرظن  اب  میاهدوبر " اکیرمآ و ...  مشچ  زا  ار  باوخ  دـنمتردق ، ياهروشک 
لثم تسا  هدوب  نیملاظ  تسد  رد  یناطیـش  ياه  هسوسو  اـب  هتخیمآ  يداـم و  تردـق  خـیرات ، لوط  رد  اـهناکم  اـهنامز و  رثکا  رد  هک  تسا 

ياهناسنا تسد  رد  تسا  دنوادخ  تردـق  یلجت  تسا و  يونعم  تردـق  هک  یقیقح  تردـق  اما  هیواعم و ...  نایفـسوبا و  دورمن و  نوعرف ،
ریخ و هب  ینید  موق و  ره  ماجنارـس  و  نیموصعم ( ریاـس  ناربماـیپ و  و  یلع ( نینمؤملاریما  مالـسا ( راوگرزب  ربماـیپ  ریظن  تسا ، هدوب  دّـحوم 
قرش و دینادرگ و  زوریپ  حون  موق  رب  ار  حون  دورمن و  رب  ار  میهاربا  نوعرف و  رب  ار  یـسوم  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدش  متخ  یهلا  تیمکاح 
هیما و ینب  هناملاظ  ياهتموکح  راتفرگ  دندش و  جراخ  مالسا  یقیقح  ریـسم  زا  ناناملـسم  هچ  رگ  . دروآ مالـسا  مچرپ  ریز  هب  ار  ملاع  برغ 
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رافک و رادتقا  رب  دش و  هدـنز  مالـسا  ینیمخ ، ( ماما  ارهز ، ( كاپ  دـنزرف  تّمه  یمالـسا و  بالقنا  تکرب  هب  یلو  دـندش  سابع و ...  ینب 
نوعرف هک  داد  دهاوخن  هزاجا  ادهش  ناردام  مشچ  کشا  نادیهش و  خرـس  نوخ  هک  میراد  نامیا  میدقتعم و  امو  داد . نایاپ  ناهج  نیملاظ 

، ناریا ناملـسم  مدرم  صالخا  قشع و  لین  يایرد  رد  نامز  ربکتم  نوعرف  نیا  تبقاع ، دنامب و  یقاب  شیوخ  ملظ  تخت  هب  اکیرمآ )  ) نامز
هک تسا  هتفرگ  رارق  يراوگرزب  دیـس  تسد  رد  هک  داتفا  دهاوخن  نیمز  رب  دـش ، هتـشارفارب  ماما ( تسد  هب  هک  یمچرپ  دـش . دـهاوخ  قرغ 

) نامز ماما  تسد  هب  ار  یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  مچرپ  راثیاو  قشع  رادرـس  نیا  و  دنک . یم  تموکح  يولع  دشیدنا و  یم  ینیـسح 
. میناسرب نامز ( ماما  اقآ  تسد  هب  ار  دوخ  یمالـسا  بالقنا  مچرپ  میناوتب  هک  يزور  دیما  هب  سپ  تسا . نآرق  ةدعو  نیا  دـناسر و  دـهاوخ 

نیمآ

؟ درک دیاب  هچ  دنناشک  یم  دوخ  فرط  هب  ار  همه  دنوش و  یم  رهش  دراو  لذتبم  ياه  سابل  اب  هک  برغ  گنهرف  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ایآ 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دنناشک  یم  دوخ  فرط  هب  ار  همه  دنوش و  یم  رهش  دراو  لذتبم  ياه  سابل  اب  هک  برغ  گنهرف  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ایآ 

خساپ

ییالب هکلب  دـشاب ، هتفرگ  ار  موب  زرم و  نیا  ناوج  رـشق  نابیرگ  اـهنت  هک  تسین  یعوضوم  ینونک  رـصع  رد  ناـناوج  ناـناوجون و  فارحنا 
لیاسو دوجو  تاطابترا و  ثحب  ددرگ . یم  هدوزفا  یناهج  لضعم  نیا  داـعبا  رب  مه  زور  هب  زور  هدـناود و  هشیر  اـیند  رـسارس  رد  هک  تسا 

سکع و ملیف و  راشتنا  قیرط  زا  اشحف  داسف و  جـیورت  رد  برغ  تاغیلبت  ةدرتسگ  عیـسو و  مجح  فلتخم و  ياـه  هناـسر  یعمج و  طاـبترا 
اهگنهرف و اب  هلباقم  تهج  يرازبا  ناونع  هب  راشقا  ریاـس  ناـناوج و  ناـناوجون و  ناـیم  تنرتنیا  هکبـش  یتح  هراوهاـم و  يد و  یـس  هلجم و 

رامعتـسا دیدج  حور  زاغآ  دوخ  هک  برغ  گنهرف  ندـش  نیزگیاج  اهگنهرف و  نیا  يدوبان  تیاهن  رد  ناهج و  زا  هقطنمره  یموب  ياهتنس 
يدـیقال و يدوخ و  گنهرف  موسر  بادآهب و  ندرک  تشپ  هجیتن  رد  و  تاغیلبت ، نیا  ربارب  رد  اهتلم  یگتخاـبدوخ  تسا ، ییاـپورا  یبرغ و 

یمالسا عماوج  رد  هنافسأتم  و  هتـشگ ، بجوم  ار  یناهج  حطـس  رد  فارحنا  داسف و  شرتسگ  همه  همه و  یبهذم ، لوصا  هب  يدنبیاپ  مدع 
نیلوؤسم یخرب  یشزرا  ّدض  ياهتیلاعف  اهدرکلمع و  دریگ ، یم  تروص  ینید  رئاعش  يایحا  ظفح و  هنیمز  رد  هک  یتبثم  ياهـشالت  مغریلع 

يراگنالهس نانآ ، يوس  زا  یعامتجا  داسف  فارحنا و  ناهنپ  راکـشآ و  ياه  هولج  اب  یقطنم  حیرـص و  عطاق و  دروخرب  مدع  اههناسر و  و 
ایآ تسیچ ؟ هراچ  اما  هدز ، نماد  عماوج  نیا  رد  فارحنا  داسف و  هعاشا  هب  دوخ  ناناوجون ، ناکدوک و  تیبرت  رما  رد  نایبرم  اه و  هداوناـخ 

ار نرق  تفآ  نیا  اب  هلباقم  هار  دیاب  ریخ  ای  دریگرب ، رد  ار  ام  یگدنز  داعبا  مامت  برغ  یقالخا  ّدض  هتخیسگ و  ماجل  گنهرف  ات  تسشن  دیاب 
نآ رد  هک  يا  هعماـج  شیوـخ و  تاـجن  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  مّلـسم  درک ؟ هبناـج  همه  تامادـقا  نآ  يدوباـن  يارب  تـفرگ و  شیپ  رد 

قطنم رد  هنوگچ ؟ اما  تسا . نیمه  رد  وا  ترخآ  ایند و  تداعس  ریخ و  هک  دریگ  شیپ  رد  ار  هلباقم  هار  دیاب  دشیدنا ، یم  دنک  یم  یگدنز 
و تسا ، لوؤسم  مه  رـشب  دارفا  رگید  لابق  رد  تسا ، ناهانگ  تافارحنا و  زا  شیوخ  تظافح  لوؤسم  هکنیا  رب  هوالع  یناملـسم  ره  مالـسا 

یم ماجنا  نارگید  هک  یفالخ  لاعفا  لامعا و  ربارب  رد  دـیابن  دـناوت و  یمن  و  دوش ، نارگید  فارحنا  عنام  دـیاب  دراد  ناوت  رد  هک  اـجنآ  اـت 
تیبرت میلعت و  ثحابم  تاعوضوم  نیرتمهم  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هک  تسورنیا  زا  دـنامب . تکاس  تواـفت و  یب  دـنهد ،

كرت نآرق  هدومرف  هب  تسادخ و  هار  رد  داهج  زا  يا  هبعـش  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایاور ، قبط  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، یمالـسا 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب  : " دیامرف یم  ص )  ) ربمایپ تشاد . دهاوخ  یپ  رد  ار  يرـشب  عماوج  يدوبان  یهلا و  باذـع  هضیرف ، نیا 
تسا يردقب  عوضوم  تّیمها  ( 1.") دش دهاوخن  باجتسم  دینک  اعد  هچ  ره  دنک و  یم  ّطلـسم  امـش  ناکین  رب  ار  نادب  دنوادخ  ّالا  دینک و 
ربارب رد  تسا  نهد  بآ  دننامه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادخ  هار  رد  داهج  ریخ و  ياهراک  مامت  : " دیامرف یم  ع )  ) یلع هک 

ناـکدوک و ینید  شزوـمآ  تسا  تـیمها  زئاـح  یعاـمتجا  يدرف و  داـسف  فارحنا و  اـب  هلباـقم  ثـحب  رد  هـک  يرگید  عوـضوم  ( 2") ایرد
دـتفا و ریخأت  هب  غولب  نس  ات  دـیابن  ینید  فیلکت  ماجنا  شزومآ و  تسا . ینید  فیلاـکت  هب  لـمع  رد  ناـنآ  تیبرت  یگنوگچ  ناـناوجون و 
مرحم و تساجن و  تراـهط و  هزور و  زاـمن و  اـب  ًـالمع  یلاـسدرخ  زا  هک  يدرف  دریگوخ . راـگدرورپ  تداـبع  اـب  یکدوک  زا  دـیاب  ناـسنا 
، دزومآ یم  بدا  ددرگ و  یم  تیبرت  یمالـسا  بادآ  اـب  ددرگ ، یم  انـشآ  هداوناـخ  طـیحم  رد  نیدـلاو  قیرط  زا  مارح  لـالح و  مرحماـن و 

رایـسب یقالخا  ینید و  ینابم  لوصا و  زا  وا  شزغل  نازیم  ای  و  ددرگ ، یمن  فارحنا  راچد  یلاسگرزب  یتح  یناوج و  یناوجون و  رد  هاـگنآ 
انـشآ یمالـسا  میلاعت  اب  صقان  هنوگ  هب  ای  هدرکن و  كرد  هداوناخ  طیحم  رد  ار  یمالـسا  ماکحا  نیناوق و  هک  یناسک  دوب . دهاوخ  كدـنا 

تساهنآ بولطم  هچنآ  دنتسه و  یلیم  یب  یتسس و  يدنک و  راچد  ینید  ضئارف  ماجنا  هب  تبسن  یکدوک ، زا  سپ  نارود  رد  دنـشاب ، هدش 
دوخ ناناوجون  هب  ار  یمالـسا  ثیداحا  : " دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  تسا . یفارحنا  روما  هب  شیارگ  سفن و  ياوه  تاوهـش و  زا  يوریپ 

تسردان نانخس  دنریگ و  یشیپ  امش  رب  هارمگ  نیفلاخم  هکنآ  زا  شیپ  دیشاب ، هتشاد  لمع  تعرس  یتیبرت  ۀفیظو  نیا  ماجنا  رد  دیزومایب و 
هداوناخ تسرپرـس  هک  ناردـپ  هب  ًاصوصخ  نیدـلاو و  هب  دـنوادخ  ( 3 .) دـننک ناشهارمگ  دـنهد و  ياج  نانآ  كاـپ  ریمـض  رد  ار  شیوخ 

زا هداوناخ  میرح  بقارم  هاگآ ، زوسلد و  ینابهگن  دننام  دنـشابن و  توافتیب  هداوناخ  روما  نادنزرف و  لابق  رد  هک  دـهد  یم  نامرف  دنتـسه 
تیبرت و يارب  طیارـش  ددرگ و  یهانگ  فارحنا و  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  يراع  هداوناخ  طیحم  ات  ( 4 ،) دنشاب سنا  نج و  نیطایش  دربتسد 

نکـسم یگدنز و  هنیزه  نیمأت  راد  هدهع  وا  هک  تسین  نیا  اهنت  ردپ  رب  دنزرف  نز و  قح  دیآ . مهارف  وجادخو  كاپ  ملاس و  نادنزرف  دشر 
یشالت چیه  زا  شیوخ  هداوناخ  ياضعا  يرکف  طخ  راتفگ و  راتفر و  حالصا  رد  دیاب  هداوناخ  مّیق  ناونع  هب  ردپ  هکلب  دشاب ، اهنآ  هیذغت  و 

هب يدج  هّجوت  هتفرگ ، رارق  دیکأت  دروم  رایسب  تایاور  رد  تسا و  ّتیمها  ياراد  نادنزرف  تیبرت  رد  هک  يرگید  عوضوم  دشابن . راذگورف 
يوریپ دوخ  نیـشنمه  تسود و  شور  نید و  زا  یناسنا  ره  : " دـیامرف یم  ص )  ) ادـخ لوسر  تسا . نادـنزرف  ینیـشنمه  یتسود و  طـباور 

يریگولج يارب  ( 6.") دنک ترشاعم  تسلاجم و  راوگرزب  دارفا  اب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدنمتداعـس  : " دیامرف یم  زین  و  ( 5.") دنکیم
دوب و يّدج  رایسب  دیاب  هدیدپ  نیا  اب  دروخرب  رد  ددرگ - : یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  هدرشف  روط  هب  نادنزرف  فارحنا  نامرد  ای  فارحنا و  زا 

شنم قالخا و  عضو  یگدـنز و  طـیحم  رگا  تشاد - . دـهاوخ  یپ  رد  ار  یهلا  باذـع  باـقِع و  نیدـلاو  يوس  زا  يراـگنا  لهـس  عون  ره 
یقطنم و يا  هنوگ  هب  اهنآ  لرتنک  لیدبت و  رییغت و  رد  دیاب  هدوب ، راذگریثأت  نادنزرف  فارحنا  زورب  رد  یلیماف  ياهدـمآ  تفر و  هداوناخ و 
رد تسین ، ریثأت  یب  ناناوجون  تاشیارگ  راکفا و  عون  رد  يرهـش  قطانم  یخرب  رد  یگدنز  تخادرپ - . یـشیدنا  هراچ  هب  لاجنج  زا  رودـب 

رظن دیدجت  زیگنا ، هدسفم  ياهترشاعم  رد  يدج  روط  هب  دیاب  ردام  ردپ و  دریگ - . رارق  یـسررب  دروم  دیاب  زین  طیحم  رییغت  ناکما  تروص 
راـتفر و تسا - . راذـگریثأت  هداوناـخ  ياـضعا  قـالخاو  نید  تمالـس  رب  هک  دـنهد  بیترت  ار  يدارفا  اـب  دـمآ  تفر و  ضوـع  رد  دـننک و 

نیمأت شاعم و  بسک  ةوحن  دـشاب - . هتـشاد  شقن  نادـنزرف  فارحنا  رد  هناخ  رد  اهنآ  شـشوپ  عون  رگیدـکی و  اب  رداـم  ردـپ و  ترـشاعم 
هک ییاج  ات  دـنک ، یم  کیرات  ار  ناسنا  حور  بلق و  كاـپان  ياذـغ  اریز  تسا ، رادروخرب  يا  هداـعلاقوف  تیمها  زا  زین  هداوناـخ  دـمآرد 
هب دـیاب  وا  ّتیـصخش  هب  مارتحا  ناوج و  ناوجون و  اب  نیدـلاو  تقاـفر  یتسود و  دراد - . یم  زاـب  نید  تقیقح  لوبق  كرد و  زا  ار  ناـسنا 

ردـپ و نامه  سک  نیرتهب  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ییاونـش  شوگ  دـیاب  وا  ياه  هتفگ  اههتـساوخ و  يارب  ددرگ و  یقلت  لـصا  کـی  ناونع 
، درک زیهرپ  نادنزرف  هبنت  تبحم و  رد  طیرفت  طارفا و  زا  درک و  لمع  میقتسمریغ  يا  هنوگ  هب  دیاب  تحیصن  هظعوم و  دنپ و  رد  دنردام - .

مهم دیاب  دنهد ، يرای  ار  نیدلاو  نادنزرف ، حالصا  تیبرت و  هنیمز  رد  دنناوت  یم  هک  يزکارم  ای  دارفا  اب  طابترا  تسا - . برخم  ود  ره  هک 
تروص رد  هناخرد  سلاجم  نیا  يرازگرب  ینید و  سلاجم  رد  تکرـش  نادنزرف و  اب  هارمه  سدقم  نکاما  هب  دـمآ  تفر و  ددرگ - . یقلت 
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ۀـصالخ تسا . رثؤم  نادـنزرف  یحور  يرکف و  تمالـس  رد  همه  هداوناخ ، طیحم  رد  نیدـلاو  طسوت  اعد  نآرق و  اب  سنا  تئارق و  ناکما ،
شالت یعس و  یعامتجا  دحاو  نیا  حالـصا  رد  دیاب  ادتبا  تسا ، هداوناخ  نوناک  یناسنا  ره  یتیبرت  طیحم  نیلوا  هک  ییاجنآ  زا  هکنیا  مالک 

يدیق و یب  یتیافک و  یب  يراکلامها و  يراگنالهس و  ددرگ ، رادروخرب  دوخ  یمالسا  لیـصا و  هاگیاج  زا  هداوناخ  رگا  هک  درک ، يّدج 
رد دیاب  يداسف  فارحنا و  عون  ره  اب  هلباقم  يارب  نیاربانب  ددرگ . یم  حالصا  هعماج  ناکرا  مامت  دیسر و  دهاوخ  لقادح  هب  دارفا  یهاگآان 

هنیـسکاو تافارحنا  ربارب  رد  نانآ  زا  يوریپ  اـب  نادـنزرف  اـت  دـننک  ینید  یقـالخا و  تاروتـسد  تیاـعر  هب  مزلم  ار  دوخ  نیدـلاو  لوا  هلهو 
ج3، هنومن ، ریـسفت  زا  لـقنب  هرامـش 374 ،  راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن  ص448و449 2 ) ج1 ، راحبلا ، ۀنیفـس  ( 1 ذخآم : عبانم و  دـنوش .
ص62 6) كردتـسم ج2 ، ص207 ،  ج4 ، هعیـشلا ، لیاسو  هیآ 6 5 ) مـیرحت / هکراـبم  هروـس  ص46 4 ) ج6 ، یفاـک ، لوصا  ص4 3 )
، كدوک تیبرت  هداوناخ و  یتجح -  رقاـب  دـمحم  دیـس  مالـسا ، یتیبرت  لـئاسم  ینیما -  میهاربا  تیبرت ، نیئآ  ص51 -  ج15 ، راونالاراحب ،

یتشهب دمحا  رتکد  مالسا ، هاگدید  زا  تیبرت  یمئاق -  یلع 

تاغیلبت و نیا  اب  هزرابم  يارب  زین  ام  دننک  یم  اهنآ  ندـناشک  داسف  هب  يارب  ناریا  یبالقنا  هعیـش و  ناناوج  يارب  رگید  ياهروشک  هک  یتاغیلبت  ایآ 
؟ تسا یفاک  هزرابم  رادقم  نیا  ایآ  میهد ؟ یم  ماجنا  یگنهرف  نوخیبش  نیا  اب  هزرابم 

شسرپ

نیا اب  هزرابم  يارب  زین  ام  دـننک  یم  اهنآ  ندـناشک  داسف  هب  يارب  ناریا  یبالقنا  هعیـش و  ناـناوج  يارب  رگید  ياـهروشک  هک  یتاـغیلبت  اـیآ 
؟ تسا یفاک  هزرابم  رادقم  نیا  ایآ  میهد ؟ یم  ماجنا  یگنهرف  نوخیبش  نیا  اب  هزرابم  تاغیلبت و 

خساپ

رپ تایحور  زا  زکرم  زا  هداتفا  رود  کچوک و  ياهرهش  رد  یتح  نامروشک  زیزع  ناناوج  هک  تسا  یلاحشوخ  یتقوشوخ و  لامک  بجوم 
یم تمه  نآ  هعـسوت  جـیورت و  يارب  دـننازوس و  یم  لد  عیـشت  شخبتاـیح  بـتکم  مالـسا و  يارب  دـنرادروخرب و  ینید  یبـالقنا و  روـش 

وزرآ طاشن . روش و  تیدج و  شالت و  راکتشپ و  تمه و  نیا  رب  نیرفآ  دنراد . هوکش  هیالگ و  بهذم  جیورت  غیلبت و  صقن  زا  دنرامگ و 
دنهن و ماگ  هسامح  روش و  هنحـص  نیا  هب  روشک  زیزع  ناناوج  زا  یهجوت  لباق  شخب  دـبای و  شرتسگ  شیپ  زا  شیب  هیحور  نیا  مینک  یم 

يرابکتسا عماوج  هدرتسگ  ياه  همجه  اب  هلباقم  یتریـصب و  یب  یهاگآان و  لهج و  اب  هزرابم  نادیم  هب  قوش  روش و  تیقالخ و  راکتبا و  اب 
ام هعماج  روشک و  یگنهرف  شالت  ملسم  ردق  زیزع ! تسود  دننک . قلخ  راگدنام  نادواج و  ياه  هسامح  اب  ماوت  يا  هدنیآ  دنراذگب و  مدق 

تسا و زیچان  كدنا و  یناهج  هطلس  ماظن  يرابکتسا و  عماوج  نیگآ  رهز  مومـس و  تاغیلبت  نیگمهـس  ياهنافوط  عیـسو و  مجح  ربارب  رد 
دنتسه هدوب و  یعماوج  دارفا و  اهناسنا و  رایسب  هچ  دنک . هزرابم  هلباقم و  یناهج  یغیلبت  يربخ و  میظع  ياههاگتـسد  همه  نآ  اب  ناوت  یمن 

هعیش و تیب و  لها  نآرق و  یمالسا و  يروهمج  ماما و  یمالسا و  بالقنا  مالـسا و  و  دنا . هدینـشن  ام  نابز  زا  مالک  کی  یتح  نونکات  هک 
پاچ و همجرت و  نانآ  طسوت  هک  ییاهنآرق  رایسب  هچ  دنا . هدناوخ  زیتس  مالسا  ناسانش  قرش  ملق  زا  و  دنا . هدینش  ناقرـشتسم  نابز  زا  ار  ... 
رد هک  ییاـه  ینارنخـس  تـالاقم و  تـالجم ، اـهباتک ، رایـسب  هچ  دـنا . هتـشون  نآرق  مالـسا و  مسا  هب  دـنا  هتـساوخ  هـچنآ  ره  هدـش و  رـشن 

، یمالسا بهاذم  مالسا و  هدش و  هیارا  یبرغ  سانش  مالسا  سانـش و  قرـش  عماجم  طسوت  يدامتم  ياهنرق  لوط  رد  نوگانوگ  ياهروشک 
هلصاف اهگنسرف  یقیقح  نآرق  مالسا و  اب  هک  ینآرق  مالسا و  دنا  هدرک  هضرع  یفرعم و  نایناهج  هب  ار  تماما و ...  توبن ، تیب ، لها  نآرق ،

راثآ یسانش و  قرش  هب  طوبرم  ياهباتک  امش  تسا  یفاک  دراد . رارق  نآرق  مالـسا و  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هک  ینآرق  مالـسا و  هکلب  دراد 
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لوط رد  مالـسا  دـض  رب  یگرزب  ياه  هئطوت  هچ  دـش  یهاوخ  هجوتم  یکدـنا  هاگنآ  ینک  رورم  ار  ناسانـش  رواخ  هب  طوبرم  ياه  هتـشون  و 
یندش یلو  دننک  شوماخ  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  نانمشد  تسا : هدومرف  هک  میرک  نآرق  تکرب  هب  یلو  دنا  هداد  ناماس  هتـشذگ  ياهنرق 

هتسناوتن شدوخ  شالت  همه  اب  تیحیسم  تساپورا . هدنز  نایدا  زا  یکی  مالسا  رابکتـسا  هدرتسگ  عیـسو و  موجه  همه  اب  مه  زورما  تسین .
دنا هتفگ  یبرغ  نارکفتم  زا  یخرب  دـنک و  ریخـست  ار  برغ  اپورا و  هکدور  یم  مالـسا  یلو  دـنک  ریخـست  ار  ناریا  یمالـسا و  عماوج  تسا 
یمن ییاج  هب  نامیادـص  میتسه و  مولظم  ناهج  حطـس  رد  ام  نانچمه  زیزع ! تسود  تساـپورا . رب  مالـسا  تیمکاـح  هبلغ و  نرق  نرق 21 

ياهعازن زا  مینک و  شالت  نیا  زا  شیب  یلیخ  دـیاب  هتبلا  دـش و  دـهاوخ  ناهج  حـتاف  يزور  تسا و  قح  ام  نید  هک  میراد  رواـب  اـما  دـسر .
تیمکاح يزوریپ و  دـیما  هب  حلـسم . نادـند  ات  جوجل  دونع و  نانمـشد  اب  هلباقم  يارب  مینک  زکرمتم  ار  نامیورین  میزیهرپب و  ریقح  تسپ و 

هللا ءاشنا  یتیگ . نیا  رب  نیتسار  مالسا  قح ، نید 

نیا رد  نانآ  تالکـشم  لح  رد  ناناوج  ياشگهار  هک  یگنهرف  مجاهت  قیداصم  نآ و  يریگولج  ياههار  یگنهرف و  مجاهت  دروم  رد  مزال  بلاـطم 
. دییامرفب ار  دشاب ، هنیمز 

شسرپ

تالکـشم لح  رد  ناناوج  ياشگهار  هک  یگنهرف  مجاهت  قیداـصم  نآ و  يریگولج  ياـههار  یگنهرف و  مجاـهت  دروم  رد  مزـال  بلاـطم 
. دییامرفب ار  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  نانآ 

خساپ

نانمشد یناهج و  رابکتسا  دنکیم . دیدهت  ار  یمالـسا  ۀعماج  ةرکیپ  هک  تسا  ینیکرچ  ةدغ  یگنهرف  مجاهت  تفگ :  دیاب  هصالخ  روط  هب 
دیاب اهروشک ، ندیشک  فاعضتسا  هب  یبهذم و  گنهرف  ندرب  نیب  زا  نیملـسم و  یلم  عبانم  هب  یبایتسد  يارب  هک  دناهتفایرد  یبوخب  مالـسا 

ياههنیمز رد  یپ  رد  یپ  ياهتـسکش  زا  دـعب  رابکتـسا  ساسا  نیا  رب  تخادرپ .  یمالـسا  عماوج  دـبلاک  نورد  رد  برغ  یگنهرف  مجاهت  هب 
یبرغ گنهرف  ياقلا  هب  هتسباو و ...  نارکفنشور  يذوفن و  رصانع  تاعوبطم ،  هراوهام  یمومع  ياههناسر  زا  هدافتـسا  اب  یماظن  یـسایس و 

هک ناـمیا  فعـض  مالـسا 2 ـ  ینغ  فراـعم  زا  دارفا  یهاـگآ  فعـض  1 ـ  زا : دـنترابع  یگنهرف  مجاـهت  رد  رثؤـم  لـماوع  تسا .  هـتخادرپ 
، دـشاب رتتسـس  درف  يداقتعا  ياههیاپ  هک  هزادـنا  ره  تسوا  رکفت  زرط  درف و  شنیب  نید  اریز  تسا  یبنجا  گنهرف  ذوفن  لـماع  نیرتمهم 
هک تسا  رت  قفوم  لمع  رد  یگنهرف  مجاهت  ینامز  ور  نیا  زا  . دـش دـهاوخ  رتشیب  اهگنهرف  دـیاقع و  ریاـس  زا  يریذـپریثأت  اـطخ و  لاـمتحا 

یگنهرف مجاهت  هک  مه  ردق  ره  دشاب ، مکحم  هدیقع  نامیا و  دـعب  زا  هعماج  رگا  سکع  رب  دـشاب و  هدـیقع  نامیا و  فعـض  ياراد  هعماج 
يوقت هک  دینادب  ادخ ! ناگدـنب  : دـنیامرفیم هـبطخ 57  هغالبلاجـهن  رد  ( 7  ) یلع ترـضح  تفریذپ  دـهاوخن  يرثا  هنوگ  چـیه  دـشاب  يوق 

هک ار  سک  نآ  تسین و  دوخ  نانکاس  ظفاح  هک  تسا  تسپ  ییوراب  راصح و  یگزره  ییاوقتیب و  تسا و  طلـست  لباق  ریغ  دنلب و  راصح 
نوخیبش هب  ار  راک  نیا  يربهر  مظعم  ماقم  دوشیم . هدـیرب  اهیراکاطخ  هدـنزگ  شین  يوقت  يورین  ابانامه  . دـنکیمن ظفح  درب ، هانپ  نآ  هب 

اب میـسانشب و  یبوخب  ار  لاوحا  عاضوا و  مامت  يرایـشوه  اـب  میراد  هفیظو  اـم  لاـح  دـناهدرک . ریبعت  یگنهرف  تراـغ  هب  یهاـگ  یگنهرف و 
هک تسا  نیا  یساسا  لح  هار  ناناوج  لکشم  لح  اما  مینک  هلباقم  نآ  اب  ییاناوت ،  عسو و  ردق  هب  راهطا ):( همئا  لاعتم و  يادخ  زا  تناعتسا 
زاب هعلاطم  قیقحت و  يارب  هار  یمالسا  يروهمج  تکرب  هب  هک  یلعف  بسانم  ياههنیمز  يدادادخ و  ترطف  زا  هدافتسا  اب  دیاب  زیزع  ناناوج 
اهنآ رب  مجاهت  نافوط  دریگ و  مارآ  ینید  ياهرواب  اب  اهنآ  لد  رکف و  ات  دنـشوکب  اهرواب  ندرک  یلالدتـسا  يداقتعا و  يزاسزاب  رد  تسا ; 
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. دراذگن ریثأت 

رد یلمع  ياههار  هچ  نآ  اب  هلباقم  يارب  مق  ۀیملع  سّدقم  ةزوح  رد  یگنهرف  نوخیبش  يربهر  مظعم  ماقم  هتفگ  هب  یگنهرف  مجاهت  ةرتسگ  هب  هجوت  اب 
تسا هدش  هتفرگ  شیپ 

شسرپ

هچ نآ  اـب  هلباـقم  يارب  مق  ۀـیملع  سّدـقم  ةزوح  رد  یگنهرف  نوخیبش  يربـهر  مظعم  ماـقم  هتفگ  هب  یگنهرف  مجاـهت  ةرتـسگ  هب  هجوت  اـب 
تسا هدش  هتفرگ  شیپ  رد  یلمع  ياههار 

خساپ

وس کی  زا  ناماما  6 و  ربمایپ ّتنس  یحو و  ینعی  نآ  لّوا  تسد  عبانم  هب  هجوت  اب  نید  تخانـش  هّیملع  سدقم  ةزوح  تلاسر  دیدرت ، یب  . 1
تـسا رگید  يوس  زا  شور  شنم و  رد  تیونعم  َيوقت و  ردـق  نارگ  رویز  هب  ندـش  هتـسارآ  یقـالخا و  لـیاذر  زا  نورد  شیـالاپ  هیکزت  و 

: دومرف هک  تسا  میرک  نآرق  شرافس  زا  يریگماهلا  هیملع  ةزوح  وضع  ره  يارب  يرورض  نیداینب و  رـصنع  ود  نیا  رتسب  رد  تکرح  ۀنیمز 
نوریب زا  هشیدـنا  یهدتهج  يزاسزاب و  زین  میلعت  نورد و  شیالاپ  نامه  هیکزت  نارمعلآ 164 )  ) ۀَمْکِْحلاَو َب  َـ َتِْکلا ِلَُعیَو  ُمُهُمّ ْمِهیِّکَُزیَو  "

ّتیوه هک  هیام  نارگ  رهوگ  ود  نیا  تسا 2 . نآ  زاسهنیمز  هکلب  یـساسا و  يرورـض و  يرما  ینورد  شزادرپ  نآ  يارب  نیقی  هب  هک  تسا 
رد مدرم  يادـتقم  هک  دـنارورپیم  دوخ  نماد  رد  ار  ییاههنیجنگ  دـهدیم و  لیوحت  هعماج  هب  ار  یناـگتفای  تیبرت  دـنزیم ، مقر  ار  هزوح 

تکرح نآ  نتخاس  ققحم  يارب  شالت  نیا  ياهدربهار  نیرتمهم  زا  دجاسم ، سّدقم  ۀکبش  . 3 دنریگیم . رارق  نامیاو  تّیونعم  هب  شیارگ 
یناحور اهنآ ، ندش  لاّعف  روزیلاتاک  حالطصا  هب  و  دجاسم ، نتفای  قنور  یلصا  رـصنع  تسا  مدرم  رد  تیونعم  شرتسگ  طسب و  روظنم  هب 
تّیمها هاگیاج و  ةرابرد  میرک  نآرق  تسا ـ  یناحور  مه  دجسم  کمن  تسا و  دجسم  نید  کمن  هک  دوشیم  هتفگ  نخس  رگید  هب  تسا 

ياضف دشخردیم و  دجـسم  رد  كانبات  یغارچ  نوچ  مه  یناحور  جح 40 ) ;) اًرِیثَک ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِج  َـ َـسَم َو  : " ... دیامرفیم دجاسم 
: دیامرفیم تسین  یناحور  هفیظو  اب  طابترا  یب  نادنچ  هک  ياهیآ  رد  میرک  نآرق  دوشیم . هدـنز  دریگیم و  ناج  وا  ّتینارون  وترپ  رد  نآ 
ره زا  ارچ  هبوت 122 )  ;) َنوُرَذْـحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  ْاَّوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  ْاوُرِذـُنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْاوُـهَّقَفَتَّیِل  ٌۀَـفغآ  ِم َطـ ْمُْهنّ ٍۀَـقِْرف  ِّلُـک  نِم  َرَفَن  َـالْوَلَف  "

، دوخ موق  يوس  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  دنبای و  یهاگآ  مالسا  ماکحا  فراعم و  و   ) نید رد  ات  دننکیمن  چوک  ياهفیاط  نینمؤم  زا  یهورگ 
توعد يدجسم  هب  يرایعم  هچ  اب  یناحور  هک  نیا  دننک ". يراددوخ  دنـسرتب و  راگدرورپ ) نامرف  تفلاخم  زا   ) دیاش دنهد ؟ میب  ار  اهنآ 

تسا یلئاسم  زا  و ... دوش ، هشیدنا  دیاب  يریبادت  هچ  ینید  مهم  زکرم  نیا  هب  مدرم  هدرتسگ  قوسو  دجـسم  ياههمانرب  تیباذج  يارب  دوش ،
نآ دجاسم ، هکبش  هزوح  رد  . 5 دنوشیم . هدیزگرب  مدرم  يوس  زا  ًامومع  زین ، قوف  ياضعا  دـنرثؤم . رایـسب  نآ  رد  أنما  تئیه  ياضعا  هک 

اهنآ ندیـشخب  قنور  ندرک و  لاّعف  روظنم  هب  هناقداص  هناـصلخم و  یتکرح  دوشیم ; طوبرم  یگبلط  هفیظو  ناونع  هب  یناـحور  هب  هک  هچ 
دورو يارب  ار  هار  اـهنآ  اـت  دـننیزگرب  أـنما  تئیه  ناونع  هب  ار  ینیلوئـسم  هچ  هک  دوـشیم  طوـبرم  مدرم  هب  لـئاسم  زا  رگید  یـشخب  تسا 

تاـغیلبت ناـمزاس  لـیبق  زا  يددـعتم  ياـهنامزاس  مدرم  اـب  یناـحور  يونعم  ینید و  راـک  ةریجنز  رد  . 6 دـنزاس . راومه  هتـسیاش  یناحور 
رگا یتح  تسا  ّرثؤم  ینید  غیلبت  سّدقم  رما  هب  یشخب  ناماس  رد  اهنآ  یقطنم  درکلمع  هک  دنراد  دوجو  و ... دجاسم ، روما  ةرادا  یمالـسا 

دـنربب و شیپ  هب  ار  دجـسم  روما  دـنناوتیم  شوجدوخ  ۀـنوگ  هب  مدرم  رب  هیکت  اـب  دـجاسم  ۀکبـش  دـننکن ، لـمع  تسرد  اـههعومجم ، نیا 
طابترا هقلح  نیرتمهم  راتشون ، نیا  هاگدید  زا  هک  نآ  هصالخ  . 7 دنتسین . روکذم  ياهنامزاس  زا  هدافتسا  هب  مزلم  اتـسار ، نیا  رد  ًاترورض 
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مدرم یناحور و  رـصنع  ود  زا  يدـنیآرب  هدـش  نایب  هک  هنوگنامه  دـجاسم  رما  یهدنامزاس  دنـشابیم . دـجاسم  مدرم  اب  یناـحور  يونعم 
رد دوخ ، نایب  ملق و  اـب  یگنهرف  نوخیبش  اـب  هلباـقم  ةزوح  رد  تّیناـحور  یهلا  فطل  هب  زورما  دـجاسم ، سدـقم  ۀکبـش  هب  نوزفا  تسا 8 .

مدرم ندروآ  يور  هب  هجوت  دـیامنیم ، يرورـض  هچ  نآ  تسا  لاّعف  تنرتنیا و ... هکبـش  تالجم  اههمانزور ، هلمج  زا  فلتخم  ياههصرع 
رد لحم و  یناحور  زا  ینید  فیلاکت  ندیـسرپ  و  دـیلقت ، عجارم  زا  اتفتـسا  تسا  هورگ  فنـص و  نیا  هب  دوخ ، ینید  فیاظو  يریگداـی  رد 
مه ياهراک  هار  هلمج  زا  تسا  مدرم  اب  الاو  ماقم  نآ  نایم  ۀطساو  ۀقلح  یناحور  هک  دیلقت  عجارم  اب  دوخ  ینید  فیاظو  قابطنا  مالک  کی 

تسا یگنهرف  نوخیبش  مجاهت و  موش  ةدیدپ  اب  هلباقم  رد  یناحور  مدرم و  يراک 

نآرق رظن  دننک ; فرحنم  تسرد  ریـسم  زا  ار  هعماج  دنراد  دصق  يراب و ... دنبیب و  داسف و  هعاشا  اب  ياهدع  زورما ، هعماج  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دییامرف حیرشت  عوضوم  ار  نیا  ةرابرد 

شسرپ

; دننک فرحنم  تسرد  ریـسم  زا  ار  هعماج  دـنراد  دـصق  يراب و ... دـنبیب و  داسف و  هعاشا  اب  ياهدـع  زورما ، هعماج  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دییامرف حیرشت  عوضوم  ار  نیا  ةرابرد  نآرق  رظن 

خساپ

زاغآ زا  هراومه  هک  تسا  یبلطم  دـساف ، دارفا  فرط  زا  عامتجا  نیب  رد  روجف  قسف و  اشحف و  داسف و  جـیورت  یعامتجا و  تافارحنا  هلئـسم 
ِمتاخ ِتلاسر  زا  دـعب  دـناهدوب . ریگرد  دوخ  نامز  نادـساف  اب  هشیمه  یهلا  يایلوا  ماـظع و  ياـیبنا  دراد و  هتـشاد و  دوجو  ناـسنا  ِشنیرفآ 

رد یعـس  هراومه  یغیلبت  ياـهرازبا  نیرتهتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  اـب  فلتخم و  ياـهطیحم  رد  زین  مالـسا  نانمـشد  ، 9 دمحم ترـضح  ناربمایپ 
و  7 یلع ترـضح  تداهـش  هـب  هـک  تـسا  دـیزی  هیواـعم و  ياـهيراکبیرف  نآ  نـشور  ۀـنومن  هـک  دناهتـشاد  ناناملــسم  ندرک  فرحنم 
زا ياهنومن  هک  هداد  هئارا  ار  یلمع  عماج و  ياههمانرب  مجاهت  نیا  زا  يریگشیپ  هلباقم و  هزرابم و  يارب  میرک  نآرق  دش . رجنم   7 نیسحماما
ارم هکنیا  و  سی 61 )  ) میِقَتْسُّم ٌط   َ َرِـص اَذ  َـ ِینوُُدبْعا َه ِنَأ  َو  : " دیامرفیم نآرق  هکنانچ  وا ; زا  تعاطا  ادخ و  تخانـش  تسا 1 . نینچ  نآ 

ماعنا 71) ;) اَنُّرُـضَی َالَو  اَنُعَفنَی  اَم َال  ِهَّللا  ِنُود  نِم  ْاوُعْدَنَأ  ُْلق  : " دـیامرفیم نآرق  ینید  ياهرواب  تیوقت  تسا " 2 . تسار  هار  نیا  دـیتسرپب .
نامینید ياهرواب  رد  دـیابن  ییاهب  چـیه  هب  نیاربانب  ینایز "  هن  دـناسریم و  ام  هب  يدوس  هن  هک  میناوخب  ار  يزیچ  ادـخ  ياج  هب  ایآ  وگب :
هناگجنپ ياهزامن  تاـقوا  رد  تبقارم  هعماـج و  رد  گـنهرف  نیا  ياـیحا  زاـمن و  نتـشاد  اـپ  هب  میرادرب 3 . تسد  اـهنآ  زا  مـینک و  دـیدرت 

يارجا . 4" درادیم . زاب  دنسپان  تشز و  راک  زا  زامن  توبکنع 45 ) ;) رَکنُْملا َو  ِءآَشْحَْفلا  ِنَع  َیَْهنَت  َةَوَلَّصلا  َّنِإ  : " دیامرفیم نآرق  هکنانچ 
ِنَع َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  : " دـیامرفیم نآرق  هعماج  ياـضف  هعماـج و  رد  نآ  ياـیحا  رکنم "و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   " ِگـنهرف
نانآ دنراد و  زاب  یتشز  زا  دنراداو و  هتسیاش  راک  هب  دننک و  توعد  یکین  هب  ار [ مدرم  ( [ نارمعلآ 104  ) نوُِحْلفُْملا ُمُه  َكَغلْوُأَو  ِرَکنُْملا 

یگنهرف مجاهت  گنهرف و  يدزی /  حابصم  هللاۀیآ  یگنهرف  مجاهت  دیون /  يدهم  یگنهرف  تمواقم  گنهرف و  (".ر.ك  دنناراگتـسر نامه 
تسا هدمآ  رون  هروس  تایآ 32 و 33  رد  هچنانچ  نآ  لیهـست  جاودزا و  گنهرف  جیورت  . 5 هتاکربتماد ).ـ  يربهر ـ  مظعم  ماقم  نانخس 

يرادـساپ ار  دوخ  نید  زا  یمین  هک  یتـسرد  هب  دـنک  جاودزا  سک  ره  هنید  فصن  زرحا  دـقف  جّوزت  نم  : " دوـمرف  9 مالسا یمارگربمایپ  و 
تسا مهم  هچنآ  .( 220 ص 219 ـ  ج 103 ، یـسلجم ،  همالع  راونالاراحب ، هراـبنیا ر.ك  رد  تاـیاور  یخرب  ندـید  يارب   .) تسا هدرک 

سک چیه  دنوادخ  هرقب 286 ) ;) اَهَعْـسُو آلِإ  اًسْفَن  ُهَّللا  ِلَُکی  ُفّ " َال  تسا هتـساوخن  یفیلکت  ناوت  دـح  زا  شیب  دـنوادخ  تسا و  هفیظو  ماجنا 
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دنوادخ هب  ار  هجیتن  یلو  دنک ، هفیظو  ماجنا  تسا  بوخ  دراد  ناوت  ات  دـهعتم ، ناسنا  اذـل ، دـنکیمن ". فیلکت  شیئاناوت  ةزادـنا  هب  زج  ار ،
میهاربا 8) ;) دیِمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  اًعیِمَج  ِضْر   ?َ ْالا ِیف  نَم  َو  ُْمتنَأ  ْاَّوُرُفْکَت  نِإ  ََّیَـسُوم  َلاَق  َو  : " دیامرفیم دنوادخ  دوخ  اریز ، دنک ; راذگاو 
زاینیب و دنوادخ ، هک  ارچ  دـسریمن ، ینایز  ادـخ  هب  ، ) دـیوش رفاک  نیمز  يور  مدرم  ۀـمه  امـش و  رگا  تفگ  لیئارـساینب  هب   ) غیـسوم و 
طیارـش و اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داعبا ، تاهج و  یماـمت  رد  ناوت  دـح  رد  یـضتقم  مادـقا  لاـح  ره  هب  تسا "  شیاتـس  ۀتـسیاش 

يروما هلمج  زا  هیقفیلو و ... ناونع  هب  يربهر  مظعم  ماقم  اب  ندـش  گنهامه  هعماج  عضو  يدوبهب  يارب  لسوت  اعد و  دراد ، هک  یطباوض 
. دوش هجوت  نآ  هب  تسا  هتسیاش  هک  تسا 

دنک هزرابم  یگنهرف  مجاهت  اب  هنوگچ  ناوجون  کی 

شسرپ

دنک هزرابم  یگنهرف  مجاهت  اب  هنوگچ  ناوجون  کی 

خساپ

، دوخ ياهرازبا  يژولونکت و  زا  هدافتـسا  اب  یتعنـص  يایند  تسا . زورما  يایند  صخاـش  مهم و  یعاـمتجا  تاـعوضوم  زا  یگنهرف  مجاـهت 
رکف هب  موس  ناهج  ياهتلود  اـهتلم و  رگا  املـسم  دراد . عماوج  رگید  یگنهرف  ياـهناینب  ندـنکفارب  دوخ و  گـنهرف  جـیورت  رد  یعس 
عفانم تهج  رد  اهنآ  زیچ  همه  نآ  لابند  هب  تفر و  دـهاوخ  جارات  هب  اـهنآ  گـنهرف  دنـشیدنین  مجاـهت  عفد  هلباـقم و  يارب  یهار  دنـشابن و 

نآ رـصانع  نیرتهدـمع  هک  تسا  مزال  یگنهرف  يراک  زاغآ  رد  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباـقم  يارب  تفرگ . دـهاوخ  رارق  یناـهج  ياهتردـق 
ياههار تخانش  - 3 مجاهت ياهشور  تخانش  نآ 2 - هفـسلف  داـعبا و  فیرعت و  یگنهرف و  مجاـهت  قیقد  تخانـش  - 1 زا :  تسا  تراـبع 

رد نارگید  هب  نآ  داعبا  مجاهت و  ندناسانـش  نآ 5 - اب  هلباقم  يارب  عیـسو  یلمع  راک  لمع و  هب  اههدیا  ندرک  لیدـبت  مجاهت 4 - اب  هلباقم 
. تشاد دهاوخ  یپ  رد  يدیفم  جیاتن  اعطق  تهج  نیا  رد  اههشیدنا  نتخادنا  راک  هب  قوف  دراوم  رد  قیقحت  تروص 

؟  مینک لماک  ظفح و  ار  دوخ  دیاقع  دیاب  هنوگچ   , یگنهرف مجاهت  لباقم  رد 

شسرپ

؟  مینک لماک  ظفح و  ار  دوخ  دیاقع  دیاب  هنوگچ   , یگنهرف مجاهت  لباقم  رد 

خساپ

شرتـسگ هـنیمز  نـیا  رد  ینید . ياـهیهاگآ  تخانـش و  حطـس  ندرب  ـالاب  - 1 هلمج : زا  دراد  يددـعتم  ياـههار  هدـیقع  ناـمیا و  تیوـقت 
اب یتاغیلبت  یگنهرف و  ياـهتیلاعف  شرتسگ  - 2 تسا . يرورـض  رایـسب  مظنم  هدش و  تیادهیاهيزیرهمانرب  اب  ینید  تاقیقحت  تاعلاطم و 

J .} اهنآ ندرک  رازگرب  رتاوتحمرپ  رتهوکش و  اب  هچ  ره  یبهذم و  ياه  همانرب  تاسلج و  تیوقت  - 3 باذج . ون و  ییاههویش 
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؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  هار  نیرتهب  امش  رظن  هب 

شسرپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  هار  نیرتهب  امش  رظن  هب 

خساپ

تلع هب  هک  تسایمالـسا  ياـهروشک  اـصوصخ  موس  ناـهج  ياـهروشک  رد  رـضاحرصع  یعاـمتجا  تالـضعم  زا  یگنهرف  مجاـهت  هلاـسم 
تـشاد زاربا  ناوت  یم  یلک  روطهب  هک  هچنآ  تسا  راوشد  رایـسب  نآ  اب  هلباقم  هار  یعامتجا  رگید  لئاسم  اـب  نآ  ندوب  هتخیمآو  یگدـیچیپ 

تاناکما زا  نتـشاذگ  هیام  اب  نارادنید  مامتو  دوش  هتفرگ  راک  هب  یلمو  یمالـسا  ياهـشزرارارقتسا  هار  رد  تاناکما  یماـمت  دـیاب  هک  نیا 
رد مزال  ياهرازبا  نتفرگ  راک  هب  اههمانرب و  دیلوت  ینعی  ) دراد يدـیلوت  هبنج  وس  کی  زا  هک  ياهزرابم  دـنزادرپب  هزرابم  هب  هار  نیا  رددوخ 

ینوزفا بیترت  ره  هب  تسا . هعماج  ینید  يداقتعا و  ياهناینب  ندـنکددص  رد  هک  هچنآ  میرحت  یفنم و  هزراـبم  رگید  يوس  زا  و  دروم ) نیا 
مجاهت اب  هزرابم  يانبریز  ع )  ) تیب لها  بتکم  نآرق و  اب  موادـم  طابترا  رکفت و  هعلاطمهلیـسو  هب  یعاـمتجاو  یـسایس  شنیب  اـهیهاگآ و 

J .} تسا یگنهرف 

؟ درک دیاب  هچ  یگنهرف  مجاهت  صوصخ  رد 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  یگنهرف  مجاهت  صوصخ  رد 

خساپ

زا معا  دوخ  نوماریپطیحم  رد  دیـشوکب  هک  تسامـشرب  دـبلطیم . ار  تلود  تلم و  يرایمه  اب  هدرتسگ  یتکرح  یگنهرف  مجاهت  اـب  هلباـقم 
يرایمه اب  هدرتسگ  هدش و  باسح  ياهیزیر  همانرب  اب  دینزب و  تسد  یگنهرف  دیفم  بوخ و  ياه  تیلاعف  هب  راک  لحم  هاگـشناد و  هداوناخ 

J .} دیزاسمکاح ار  تیونعم  حور  دیزیخرب و  داسف  لماوع  اب  هزرابم  هب  ناتسود  رگید 

؟ درک دیاب  هچ  یمالسا  هعماج  هب  برغ  گنهرف  ذوفن  زا  يریگولج  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  یمالسا  هعماج  هب  برغ  گنهرف  ذوفن  زا  يریگولج  يارب 
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خساپ

يوجشناد ره  اههاگشناد  ندش  یمالسا  يوس  هب  تکرح  برغ و  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  يارب  دراد . یفلتخم  ياههار  داعبا و  هلأسم  نیا 
مالسا گنهرف  تخانش  نآ ب -  ياههویش  نمشد و  مجاهت  تخانـش  فلا -  دینک . هدامآ  داهج  هس  يارب  ار  دوخ  دیاب  یناملـسم  دهعتم و 

J  } يرکف یتدیقع و  ینابم  میکحت  مجاهت د -  اب  هلباقم  تهج  رد  بسانم  ياهشور  ذاختا  نآ ج -  نتشاد  رواب  و 

؟ درک دیاب  هچ  تاهبش  ربارب  رد 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  تاهبش  ربارب  رد 

خساپ

هک یصخش  تسایعیبط  تخادرپ . نآ  زا  عافد  هب  دیاب  هک  تسا  یبتکم  زا  ههبش و  زا  یفاک  تاعالطا  نتشاد  دنمزاین  ههبش ، هب  ییوگ  خساپ 
هب حیحـص  خـساپ  نداد  هبرداق  املـسم  نآ ، نودـب  دـشاب و  هتـشاد  نآ  عبانم  ّتیلک  زا  یفاک  عالطا  دـیاب  دـنک ، عافد  مالـسا  زا  دـهاوخیم 

J .} دوب دهاوخن  تاهبش 

؟ درک دیاب  هچ  هریغ  یمالسا و  تانووش  تیاعر  مدع  یگدز ,  برغ  لیبق  زا  یتالضعم  ندرک  فرطرب  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  هریغ  یمالسا و  تانووش  تیاعر  مدع  یگدز ,  برغ  لیبق  زا  یتالضعم  ندرک  فرطرب  يارب 

خساپ

هک یتبثم  ياههبنج  هب  هکلب  دینکن ، رکف  عامتجا  یفنم  داعبا  تالـضعم و  هب  اهنت  فلا ) میوشیم : روآدای  ار  يدـنچ  تاکن  هطبار  نیا  رد  {
دینک هسیاقم  نآ  زا  لبق  نارود  اب  ار  بالقنا  زا  سپ  نارود  دـیناوتب  امـش  رگا  دیـشیدنیب . زین  هدـمآ  شیپام  تلم  يارب  بـالقنا  هنارکـش  هب 

هودـنا مغ و  رد  ار  دوـخ  هک  دـیوش  تحاراـن  ناـنچنآ  یعاـمتجا  تالـضعم  زا  دـیابن  نـیا  رب  هوـالع  ب )  تشاددـیهاوخ . يرگید  شرگن 
عامتجا و یناماسبان  هرابرد  (ص ) مرکا یبن  دوب . دهاوخ  امش  لماکت  هار  ّدس  راک و  يدنک  ثعاب  زین  تلاح  نیا  دوخنوچ  دیزاس ، روهطوغ 

نآرقلا کیلعانلزنا  ام  هط  دیامرفیم : هداد و  يرادلد  ار  شترـضح  ناحبـس  يادخ  هک  نیا  ات  دندشیم  تحاران  تدش  هب  مدرم  نامیامدع 
، هط «، ) M} ینکفیبتقشم جنر و  هب  ار  دوخ  مدرم  نیا  شیارگ  مدع  رفک و  رطاخ  هب  هک  میداتسرفن  نیا  يارب  ار  نآرق  نیا  ام  اربمایپ  یقـشتل 

مدرم نیا  ینامیایب  مغ  زا  هک  یقلخنیا  هشیدـنا  رد  نانچ  وت  لوسر ، يا  نینمؤم  اونوکی  ّالا  کسفن  عخاـب  کـّلعل  دـیامرفیم : زین  و  هیآ 1 )
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رذح رب  هودنا  مغ و  همه  نآ  زا  ار  (ص ) مرکا یبن  هنوگچ  دیجم  نآرق  هک  دینکیم  هظحالم  هیآ 23 .) ءارعش ، «، ) M} ینک كاله  ار  دوخ 
ار يریپ  فصن  ّمغو  ّمه  ِمَرَهلا ؛  فـصن  ّمهلا  دـیامرفیم : هک  تسا  تیمها  زئاـح  اتـسار  نیا  رد  (ع ) یلع هناـمیکحریبعت  زین  تسا و  هتـشاد 

امهچرگ شرگن ، نیا  اب  دروآیم . رد  اپ  زا  دوز  دنکشیم و  ار  ناسنا  هودنا  هصغ و  ینعی ، راصق 143 ؛) هغالبلاجهن  «، ) M} دهدیملیکشت
لماکت دنلبفادها و  زا  هک  دـینکن  ترـسح  هودـنا و  راچد  نانچ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  ام  دومنهر  یلو  میهنیم  جرا  امـش  كاپ  ساسحا  هب 
هبهکلب میرادن ؛ اهدادیور  نیا  يازا  رد  یتیلوؤسم  ام  سپ  هک  دـینکن  تشادرب  نینچ  روبزم  تاکن  زا  درک ؟ دـیاب  هچ  اما  و  ج )  دـینامب . زاب 
تراهم لامک  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دینک و  يزاسرگد  دـیتفای  یبسانم  هنیمز  اجک  ره  - 1 دیشیدنیب . کین  دنچ ، يداهنشیپ 

رد و  - 3 دیشاب . هتشاد  لکـشت  هدوب و  طابترا  رد  ناتدوخ  نوچمه  يزوسلد  دارفا  اب  دیـشاب و  هعلاطم  لها  - 2 دیناسرب . ماجنا  هب  تفارظ  و 
يرایسب نوچمه  و  درک ؟ دیاب  هچ  ناوج  لسن  تیبرت  یگدنزاس و  يارب  هک  دیشاب  هشیدنا  نیا  رب  دیهدیم  لیکـشت  هک  یـسلاجم  لفاحم و 

و تسا . یناگنازرف  نینچ  داشرا  ددص  رد  میرک  يادخ  هک  دیـشاب  نئمطم  دـیرادرب و  ماگ  هار  نیا  رد  اشوک  لاّعف و  روط  هب  نایوجـشنادزا 
Table align=center width=95% cellspacing=1> . > تفرگ دیهاوخ  هجیتن  دوخ  شالت  زا  تیاهن  رد  هکدیـشاب  راودـیما 

زاـس زوس  نآ  اـب  زوس  مهاوخ  زوس  TD> <TD> E >/ زاجم رامـضاو و  ظاـفلا  نیا  زا  دـنچ  < <TR align=Center><TD

<}TD></TR> <TR align=Center><TD> </Table>/

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  لباقم  رد  وجشناد  کی  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  لباقم  رد  وجشناد  کی  هفیظو 

خساپ

فلا زا : تسا  ترابعاههار  نآ  زا  یخرب  دریگیم ؛ ماجنا  ياهژیو  ياههار  زا  یهاگـشناد  طیحم  رد  دراد و  یفلتخم  داعبا  یگنهرف  مجاـهت 
ياقلا یملع و  ياهدروآهر  زا  يرظن  یفـسلف و  تسردان  ياههدافتـسا  قیرط  زا  همانرب  نیا  يداقتعا . يرکف و  ماظن  رد  ینوگرگد  داجیا  - 

، یتخانـش هعماج  یتخانـش ، تفرعم  ياهشرگن  ياقلا  ب -  دریذـپیم . تروص  ینید  ینیبناهج  اب  ریاغم  ياـههزومآ  زا  یخربندوب  یملع 
زا نید  ندوب  یلاـخ  غیلبت  قوـف و  ياـههصرعزا  ینید  ياههشیدـنا  ندـنار  نوریب  یبرغ و  یعاـمتجا  یـسایس و  تارکفت  یتخانـش و  ناور 

اهشزرا لوصا  يدنمخیرات  تیبسن و  غیلبت  ینید و  رادـیاپ  لیـصا و  ياهشزرا  يزاسگنر  مک  ج -  اهتحاس . نیا  هب  طوبرم  تایوتحم 
داـجیا تهج  رد  شـالت  راذـگشقن و  تاـنایرج  رد  ذوـفن  د -  يداژن و ...  یلم ، یموقهناـبلط ، ددـجت  ياههقیلـس  قوذ و  زا  نآ  تیعبت  و 

رد یمالـسا . یبالقنا و  ياهشالت  ياجهب  يراک  یـسایس  زیمآ و  هضراعم  ياهتکرح  يوس  هب  اهنآ  ندـناشک  ناـنآ و  ریـسم  رد  فارحنا 
تهج هتسویپ  شالت  یملع و  داهج  - 1 تسور :  هبور  هنمادرپ  ریگیپ و  داهج  هس  اب  نامیا  اب  دـهعتم و  يوجـشناد  ره  قوف  لئاسم  اب  هلباقم 

. یعامتجا یسایس و  لئاسمتسرد  كرد  تخانش و  فلتخم و  ياههصرع  رد  نید  تایوتحم  نآ و  فراعم  مالـسا و  رتشیب  هچ  ره  تخانش 
داهج - 3 نید . نایاوشیپ  نآرق و  ادـخ ،  اب  هتـسویپ  طاـبترا  قیرط  زا  شیوخ  یناـمیا  يونعم و  ناـینب  تیوقت  ياتـسار  رد  یلمع  داـهج  - 2
ینید ساسحا  روعـش و  یهاگآ ،  هب  ندیـشخب  تیوقت  هاگـشناد و  طیحم  رد  تیونعم  رون  ندـنارتسگ  تهج  رد  شـالت  ینعی ، یعاـمتجا ؛

.} نایهاگشنادرد
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؟  تسیچ هعماج  یگنهرفریغ  یگنهرف و  تالکشم  لباقم  رد  ام  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ هعماج  یگنهرفریغ  یگنهرف و  تالکشم  لباقم  رد  ام  هفیظو 

خساپ

هب ار  تسا  یهلا  ياهتمعن  زا  ینادردق  یـسانشقح و  يریذپ ، تیلؤسم  دـهعت ، زا  یکاح  هک  دنمـشزرا  هیحور  نیا  ام  یمارگ  يوجـشناد 
جنر هعماـج  رد  دوـجوم  یگنهرف  ریغ  یگنهرف و  تالکـشم  لـئاسم و  هب  تبـسن  هک  یناـسک  هـمه  يرآ  مییاـمنیم . ضرع  کـیربت  اـمش 

ام تسیچ ؟ تالکشم  نیا  لباقم  رد  هفیظو  اما  مینکیم  يدردمه  زاربا  امش  اب  دوخ  هبون  هب  زین  ام  دنتسه و  دردمهامش  اب  عقاو  رد  دنربیم 
-2 دینک . ظفح  دوخ  رد  هراومه  ار  يریذپ  تیلؤسم  دهعت و  هیحور  نیا  دینک  یعس  ًالوا  - 1 میراد : لئاسم  هنوگ  نیا  لابق  رد  هفیظو  دنچ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ریثأت  لامتحا  ناـکما و  تروص  رد  - 3 دیوشن . هدولآ  تاهابتشا  هنوگ  نیا  هب  ناتدوخ  هک  دیـشاب  بقارم 
تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  یناگمه  هفیظو  نیا  هب  مدرم  ندرکن  لمع  تالکـشم  نیا  عویـش  للع  زا  یکی  هک  دینکن  تلفغ 
یفاک امـش  ینورد  یتحاران  ریثأت و  نامه  دشابهتـشاد  لابند  هب  يدـج  رطخ  امـش  يارب  تسا  نکمم  اـی  دـیهدیمن و  رثا  لاـمتحا  رگا  هتبلا 

ماکحا اب  ییانـشآ  راک  نیا  همزال  دییامن و  لمع  دوخ  یعرـش  فیلکت  هب  دیاب  دیناوتیم  هک  ياهزادـنا  ره  هب  ناکما  تروص  رد  یلو  تسا 
ات دینک  هعماج  هب  تمدخ  هدامآ  ار  ناتدوخ  مزال  ياهتراهم  بسک  يزاسدوخ ، اب  دییامن  یعس  - 4 تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

تالکشم ای  اهیناماسبان  اهیتساک و  هنوگ  نیا  دوجو  - 5 دییامن . رپ  ار  دنوشیم  اهیناماسبان  نیا  بجوم  هک  يدارفا  زا  یکی  ياج  لقادح 
حالـصا و يارب  دوخ  ات  دنک  ممـصم  ار  امـش  دـیاب  هکلب  دوش  امـش  يدـیماان  سأی و  بجوم  دـیابن  یباجح  یب  لیبق  زا  یقالخا  یگنهرف و 

دیناوتب زوسلد  نادنمدرد  رگیدرانکرد  ات  دهدب  امـش  هب  ار  قیفوت  ناکما و  نیا  هک  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  دـینک و  ایهم  دوجوم  عضو  دوبهب 
J . } مییامنیم تلئسم  ار  امش  نوزفازور  تیقفوم  لاعتم  دنوادخ  زا  دیرادرب  تالکشم  نیا  عفر  تهج  رد  رثؤم  ياهماگ 

؟  تسیچ نایفارطا  دوخ و  رد  یگنهرف  مجاهت  ذوفن  اب  هلباقم  هار 

شسرپ

؟  تسیچ نایفارطا  دوخ و  رد  یگنهرف  مجاهت  ذوفن  اب  هلباقم  هار 

خساپ

کیژتارتساو يدـیلک  طباور  رد  لالتخا  داـجیا  نآ  درک  راـک  هک  تسا  تیمها  زئاـح  تهج  نآ  زا  نمـشد  یگنهرف  مجاـهت  برخم  شقن 
يربهر مالسا ، اب  مدرم  هطبار  جیردت  هب  دومن  حالصا  ار  نمشد  یگنهرف  مجاهت  ياهدرک  راک  یـضتقم  وحن  هب  ناوتن  رگا  ینعی  تسا  ماظن 
فیرعت هک  تسا  مزال  ادتبا  اجنیا  رد  داتفا  دهاوخ  رطخ  هب  ماظن  تیلک  تمالـس  دش و  دهاوخ  ریذپبیـسآ  تسـسماظن و  نیلوؤسم  ریاس  و 

اهتـشادرواب رییغت  يارب  ماـظن  نانمــشد  دـنمفده  هناـهاگآ و  تامادـقا  هعوـمجم  اـهتکرح و  میــشاب : هتــشاد  یگنهرف  مجاـهت  زا  یقیقد 
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اهتـشادرواب رییغت  يارب  ماـظن  نانمــشد  دـنمفده  هناـهاگآ و  تامادـقا  هعوـمجم  اـهتکرح و  میــشاب : هتــشاد  یگنهرف  مجاـهت  زا  یقیقد 
زا ياهراتفر  تالیامت و  اهـشیارگ ، اهتـشاد  رواب  نیا  يزاسرود  فدـه  اب  ار  هعماجمدرم  تیرثکا  بلاغ  ياهراتفر  تالیامت و  تاـشیارگ ،
اما دنمانیم . یگنهرف  مجاهت  ار  مجاهم  کنهرف  اههتساوخ و  ینیب و  ناهج  هزوح  نتخاس  کیدزن  یمالسا و  گنهرف  ینیب و  ناهج  هزوح 

رـصتخم تروص  هب  ار  نآ  ياهرازبا  یگنهرف و  مجاهت  زا  ار  نانمـشد  فادها  تسا  مزال  ادـتبا  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  ياههار  دروم  رد 
مجاهت فادها  یـسررب  فلا ) میهد : رارق  یـسررب  دروم  میاهتـشاد  هک  ار  ییاهدرکلمع  یعافد و  ياهراکهار  دعب  هلحرم  رد  دومن و  رورم 

یشزرا و ینابم  هب  رمتسم  هلمح  - 2 لاذتبا . یبرغ و  یگدنز  رهاظم  غیلبت  اب  یطارفا  ییارگيدام  یبلطایند و  هعاشا  جیورت و  - 1 یگنهرف :
، تسایس زا  نید  يزاسادج  مسیئال و  مسیرالوکس و  هدرتسگ  رمتسم و  غیلبت  - 3 ییارگیبسن . جیورت  قیاقح  فیرحت  اب  يداقتعا  ياههیاپ 
یبرغ و یگدـنز  ملاظم  غیلبت  اب  یطارفا  ییارگيدام  یبلطاـیند و  هعاـشا  جـیورت و  - 3 قالخا . نید و  اب  هعـسوت  ملع و  نایم  داـضت  ياـقلا 
-5 تیوـه . نارحب  داـجیا  فدـه  اـب  بـالقنا  ياـهنامرآ  يداـقتعا و  ياـهشزرا  زا  ناوـج  لـسن  ندرکادــج  يارب  شــشوک  - 4 لاذـتبا .
. ینید تموکح  يروئت  هعماج و  هرادا  رد  نید  يدمآراکان  ءاقلا  يارب  ییارجا  یتیریدم و  ياهفعض  تالضعم  اهییاسران  زا  هدافتـساءوس 
رد یهلا  ياهـشزرا  ندوب  ارجا  لباق  ریغ  یگدوسرف و  هعاشا  جـیورت و  اب  ناوج  لـسن  هژیو  هب  مدرم  رد  يدـیماان  سأـی و  هیحور  داـجیا  - 6

وسمه يزاوتم و  ای  رادیاپ  هعسوت  هب  یبایتسد  دنور  ققحت  هب  یناسر  بیسآ  - 7 اهشزرا . ندوب  یبسن  یخیرات و  هشیدنا  ياقلا  زین  هعماج و 
خوسر لباقم  فرط  هب  نآ  قیرط  زا  هک  دراد  ییاهشور  اهرازبا و  هب  زاین  یگنهرف  نایرج  ره  ب )  روشک . رد  ییند  ياهـشزرا  اهنامرآ و  اب 

هدافتـسا یفلتخم  ياهرازبا  اهـشور و  زا  روشک  یگنهرف  ياهناینب  هب  مجاـهت  رد  یبرغ  ياـهروشک  رد  اـکیرمآ  مسیلاـیرپما  دـیامن ، ذوفن  و 
و امنیس ، رنه ، زا  هدافتسا  تسا . یگنهرف  ياهرازبا  نیرترثؤم  زا  هک  یگنهرف ؛ ياهـشور  اهرازبا و  - 1 دنترابع : صتخم  روطب  هک  دناهدرک 

ییارگچوپ جیورت  تهج  فلتخم  ياهنامر  تالاقم و  راعشا و  رشن  پاچ و  بتک ، تاعوبطم و  ینویزولت ، ياهلایرس  و  اهملیف ، عاونا  رتائت ،
سرادـم و رد  ذوـفن  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  یـسایس  ماـظن  کـیروئت  یناـبم  ندربـلاؤس  ریز  روـشک و  کـی  مدرم  ندرک  تیوـه  یب  و 

ياهـشور اـهرازبا و  2 ـ ینید و ... تموـکح  یتـفرعم  یناـبم  فیعـضت  يارب  ینید  مسیلاروـلپ  مسیئـال و  مسیناـموا ، جـیورت  اههاگــشناد و 
ار یطیارـش  اهتلود  هب  اهماو  نداد  رد  هشیمه  برغ  یتسیلایرپما  فادـها  ياتـسار  رد  یناهج  کناب  لوپ و  لـلملا  نیب  قودنـص  يداـصتقا :

هبماو نداد  يارب  لوپ  یللملانیب  قودنـص  یناهج و  کناب  طیارـش  ًالثم  تسا  رثؤم  برغ  يرادهیامرـس  گنهرف  لیمحت  رد  هک  دراذگیم 
رایـسب هنیمز  هک  يراجت  دازآ  قطانم  داجیا  ناهج ، دازآ  رازاب  اب  گنهامه  يداصتقا و  لیدـعت  يزاـس و  یـصوصخ  عیرـست  رب  ینتبم  ناریا 

رودص لرتنک  زکارم  رگید  فرط  زا  برغ و ... ياهدم  ییارگ ، لمجت  فرـصم  يوگلا  رییغت  هلمج  زا  یبرغ  گنهرف  جیورت  يارب  یبسانم 
3ـ دزاس . روشک  نآ  دراو  زین  ار  هناگیب  گنهرف  هک  دنیامنیم  میسرت  ياهنوگ  هب  ار  يژولونکت  لاقتنا  يراکمه و  طرـشبرغ  ياهیژولونکت 
، ياهراوهام ینویزولت و  ياههمانرب  یئوئدـیو و  ياهملیف  هعماج ، رد  یـسنج  داـسف  دـننام  یگنهرف  مجاـهت  یعاـمتجا  ياهـشور  اـهرازبا و 
، ناوج لسن  ندرک  تیوهیب  یعامتجا ، ياهداسف  جـیورت  رد  یگمه  یتاغیلبت ، سکول و  ياهالاک  گولاتاک  لذـتبم ، ریواصت  تّـالجم و 
يونعم و فادـها  زا  ار  ناوج  لسن  اصوصخ  ار  هعماج  دارفا  هلیـسو  نیدـب  ات  هتـسناد  هریغ  يراکیب و  ینما ، ان  و  تنوشخو ، داسف  شرتسگ 
پر و ياههورگ  بلاق  رد  اهدم  نیا  ناگدننک  جیورت  صاخ  قالخا  ییارگدم و  هیحور  داجیا  دنیامن . فرحنم  یمالـسا  بالقنا  گنهرف 
زا دنتسه . یسنج و ... دازآ  طباور  رارقرب  يزاب و  سنجمه  هلمج  زا  یقالخا  دض  ياهشزرا  هدننکجیورت  هک  دوشیم  هدید  لاتم و ... يوه 

، دنـشابیم یگنهرف  مجاهت  یعامتجا  ياـهرازبا  رگید  زا  یلکلا  تابورـشم  وردـخم  داوم  فرـصم  شرتسگ  مسیروت  تعنـص  رگید  فرط 
مجاهت ویمالـسا  بالقنا  تیهام  نایمیرک ، اضریلع  یمالـسا ) بـالقنا  نوماریپ  یـشهوژپ  هلاـقم  یـس   ) يراـج هعرج  ملعوذ ، یلع  (ر.ك :

هعومجم یگنهرف : مجاهت  لباقم  رد  هدـش  ماجنا  تامادـقا  یخرب  یعافد و  ياهراکهار  هلباقم و  ياههار  یـسررب  ج )  ص 469 ) یگنهرف ،
یتامادقا اهراکهار و  هعومجم  اما  دادرارق  یـسررب  دروم  یلمع  تامادقا  يرظن و  رکف و  ياهشیدـنا  دـعب  ود  رد  ناوتیم  ار  اهراکهار  نیا 

تاسلج يرازگرب  قیرط  زا  یبهذم  نامیا  یمالـسا و  ياهشزرا  تیبثت  تیوقت و  - 1 زادنترابع : هدش  ماجنا  هشیدنا  گنهرف و  دـعب  رد  هک 
اعد و شخب  حور  تاـسلج  يرازگرب  یتدـیقع و  تاهبـش  تالکـشم و  لـح  يارب  یبتک  یهافـش و  تروصب  هرواـشم  خـساپ و  شـسرپ و 
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اهرهـش حطـس  رد  فاکتعا  شخب  حور  همانرب  شرتسگ  يرازگربتارادا و  تاسـسؤم و  رد  تعامج  زامن  يوتحمرپ  دـیفم و  ياهینارنخس 
تخانـش قیرط  زا  ناـناوج  تیوه  تیوـقت  داـجیا و  - 2 تسا . هدوب  وربور  يرتـشیب  لابقتـسا  اـب  لاـس  ره  هکیروطب  اههاگـشناد  اـصوصخ 

نارود رد  هک  ییاهدرواتـسد  دوخ و  یلم  یمالـسا و  ناشخرد  هتـشذگ  اب  اهنآ  ندومن  انـشآ  دـنراد  هک  ياهوقلاب  ياهییاناوت  اهدادعتـسا و 
زا - 3 دایتعا و . ... یقالخاتافارحنا و  زا  یـشان  تارطخ  نانمـشد و  موش  دیاقع  هب  تبـسن  نداد  یهاگآ  دناهتـشاد و  نآ  زا  دـعب  بالقنا و 

تاسـسؤم و اتـسار  نیا  رد  دهدیم  رارق  دوخ  موجه  دروم  ار  هعماج  کی  دارفا  هشیدنا  گنهرف و  رکف و  رتشیب  یگنهرف  مجاهت  هک  اجنآ 
یگنهرف مجاهت  یگنهرف  يرکف و  برخم  راثآ  ندودز  ندیشخب و  تینوصم  تهج  رد  ار  ياهتسیاش  رایسب  تامادقا  یگنهرف  ياههاگتسد 

رد هنومن  ناونع  هب   : مییامنیم هراشا  نانآ  زا  یخرب  هب  هک  دـناهداد  ماجنا  یناسنا  مولع  نارظن  بحاص  نارکفتم و  نیققحمزا و  هدافتـسا  اـب 
تاغیلبت رتفد  نینچمه  دـلج و  دودـح 20779935  رد  يژاریت  اب  یمالـسا  فراعم  نید و  دروم  رد  باتک  ناونع  دادعت 3609  لاس 1377 

تسا هدومن  رشتنم  یمالـسا  مولع  یگنهرف و  فلتخم  ياههنیمز  رد  الاب  ژاریت  اب  باتک  ناونع  رازه  زاشیب  نونکات  مق  هیملع  هزوح  یمالـسا 
جیاتن دشابیم . لاعف  هدبز  نیققحم  يراکمه  اب  یناسر و ... عالطا  یتاقیقحت  ياههنیمز  رد  مق  حطس  رد  هسـسؤم  زا 180  شیب  نونکا  مه 

نیرتهتفرــشیپ زا  یمالــسا  ياههشیدــناو  ینید  فراــعم  هـئارا  رد  دناهتــشادلابند و  هـب  ار  یتــبثم  ریگمــشچ و  رایــسب  ياهدرواتــسد  و 
هب ار  یمالسا  یگنهرف  راثآ  هعومجم  تنرتنیا  زا  هدافتسا  اب  هدش  یعـس  دوشیم  هدافتـسا  هویـش ه  نیرتدیدج  اب  هتفرـشیپ و  ياهيژولونکت 

تیاس دادـعت 15  لاس 79  لئاوا  ات  دـنزاس  مهارفیمالـسا  گـنهرف  اـب  ار  رگید  ياـهتلم  ییانـشآ  هار  هدومن و  لـقتنم  یناـهج  هکبـش  نیا 
(. 59 ص 151 هرامش 62 ، هزوح  هاگن  هلجم  زا  لقن  هب   ) تسا هدش  داجیا  تنس  لها  طسوت  تیاس  نایعیش و 13  هلیسو  هب  یناهج  هاگیاپ ) )
رد ههبـش  ءاـقلا  يارب  نمـشد  یگنهرف  مجاـهت  يدـمآراکان  ياهشیدـنا  يرکف و  تامادـقا  نـیا  ياهدـمایپ  تارثا و  نیرتسوـملم  زا  یکی 

ینید هعماج  ندومن  کـیئال  ندرک و  رالوکـس  تهج  رد  شـالت  ینید و  تموکح  يروئت  هعماـج و  هرادا  رد  نید  يدـمآراکان  صوصخ 
رگید لبق  ياهلاس  دننام  نکفا  ههبش  رصانع  اههنیمز  نیا  رد  لدتسم  یملع و  قیقد  ياهخساپ  هئارا  رطاخ  هب  میتسهدهاش  هکنانچ  دوب  ناریا 

رد نیا  تسا و  هدش  تسکـش  راچد  نمـشد  یگنهرف  مجاهت  نکر  نیرتمهم  رد  عقاو  رد  دنباییمن و  نداد  نالوج  يارب  ياهصرع  لاجم و 
اهشزرا و هب  ندـش  لـمع  يولع و  لدـع  تموکح  ققحت  ارجا و  ناـهاوخ  همه  اـم  هعماـجدارفا  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  یلاـح 

تبثم راـثآ  زا  یکی  دوخ  نیا  هک  دـشابیم  صوصخ  نیا  رد  دـنیامنیم  داریا  نیلؤـسم  هب  هک  زین  ییاـهداقتنا  دـشابیم و  یمالـسا  ماـکحا 
(ع) یلع ماما  یتموکح  ياهشزرا  اههویش و  یفرعم  هطـساوبهک  (ع ) يولع راتفر  مان  هب  لاس 80  و  (ع ) یلع لاس  ماـن  هب  لاس 79  يراذگمان 
زا یحیرفت  ملاس و  دـیفم و  باذـج  ياههمانرب  هیهت  - 4 دـشابیم . دـش  هئارا  هنیمز  نیا  رد  هک  يددـعتم  ياهباتک  تـالاقم و  قیرط  زا  هک 
رد لاس 77  رد  يرسارس  تروص  هب  عونتم  باذج و  ياههمانرب  اب  ناوج  ویدار  هنومن  ناونع  هب  امیس  ادص و  یگنهرف و  ياههاگتسد  قیرط 

هدوب یعامتجا  تعاس  یمالسافراعم و 859  تعاس  یگنهرف و 1238  تعاس  نآ 1701  عومجم  زا  هک  هتشاد  همانرب  تعاس  دودح 7616 
یگنهرف 2980 تعاس  اهناتـسرهش 3859  زکارم  نارهت و  هکبـش  مراهچ و  موس و  مود و  لوا و  ياههکبـش  هعومجم  لاس  ناـمه  رد  تسا 

ياههمانرب تعاس  یگنهرف 587 ياههمانرب  تعاس  مج 386  ماج  رحس و  ياههکبـش  یعامتجا و  تعاس  یمالسا و 7153  فراعم  تعاس 
یگنهرف ياهشهوژپ  يزیرهمانرب  رامآ و  زکرم  روشک 1377  یگنهرف  شرازگ  عبنم  . ) دناهتشاد یمالسا  فراعم  تعاس  یعامتجا و 283 

نمشد یلخاد  لماوع  اب  ینوناق  دروخرب  - 1 زا : دنترابع  هدـش  ماجنا  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  تهج  رد  هک  یلمع  تامادـقا  اما  يرنه .) و 
ياهدـناب اب  هلباقم  رد  یفیک  یمک و  رظن  زا  یماظتنا  یماظن و  ياـهورین  تیوقت  - 2 نکفا . ههبـش  دـناعم و  ياههورگ  اههمانزور و  لیبق  زا 

دایتعا و شرتسگ  رد  یعس  هدوب و  روشک  يزرم  قطانم  رد  ینماان  داجیا  ددص  رد  هک  يرارشا  داسف و 

؟ دوب ناما  رد  نآ  بولطمان  ضراوع  زا  هک  درک  راتفر  دیاب  هنوگچ  ( تنرتنیا ) یناهج تاغیلبت  موجه  لباقم  رد 

شسرپ
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شسرپ

؟ دوب ناما  رد  نآ  بولطمان  ضراوع  زا  هک  درک  راتفر  دیاب  هنوگچ  ( تنرتنیا ) یناهج تاغیلبت  موجه  لباقم  رد 

خساپ

تـسا هدـش  ارگ  شزرا  ياهناسنا  هژیو  هب  اهناسنا و  همه  هجوتم  هک  یعامتجا  مهم  بیـسآ  نیا  هب  امـش  ماـمتها  هغدـغد و  زا  رکـشت  نمض 
هدرک دزـشوگ  زین  میرک  نآرق  هک  تسا  یعامتجا  تیعقاو  کـی  نیا  - 1 دشاب : دیفم  امـش  شـسرپ  هب  خساپ  رد  دیاش  لیذ  تاکن  هب  هجوت 
نیلوا ور  نیا  زا  درک ، دنهاوخ  لیمحت  ام  رب  ار  دوخ  تسردان  اهدیابن ) اهدـیاب و   ) ياه شزرا  دـندرگ  یلوتـسم  ام  رب  نانمـشد  رگا  تسا ،

ره رد  هک  تسا  حضاو  تسا . ناگناگیب  موجه  اب  هلباقم  بسانم و  يرازفا  مرن  ياه  همانرب  دیلوت  يروانف و  تیوقت  شناد ، دـیلوت  ام  هفیظو 
نیرتالاب دـیاب  هوق »...  نم  متعطتـساام  مهل  اودـعا  و   » ياضتقم هب  نیاربانب  دـبلط  یم  ار  نآ  اب  بسانم  تاحیلـست  هب  ندوب  حلـسم  يا  هزرابم 

ینتم میقتسم ، ریغ  میقتـسم و  تاغیلبت  هدومن و  بسک  اههاگـشناد  هیملع و  ياه  هزوح  قیرط  زا  هژیو  هب  ار  یتنرتنیا  ياه  همانرب  دیلوت  ناوت 
یم ار  لذتبم  ياه  همانرب  يوحن  هب  زین  یملع  اه  تیاس  رد  یتح  هک  دیدومن  حرطم  دوخ  شـسرپ  رد  امـش  هک  روط  نامه   ) يا هیـشاح  ای  و 
انکم نا  نیذلا   » نآرق تایآ  ساسا  رب  رادـم ) تلیـضف  تلود  کی  ناونع  هب   ) یمالـسا تلود  مهم  هفیظو  کی  - 2 میهد . ماجنا  دنناجنگ )

هعاشا ددـعتم  تایاور  زین  و  هیآ 41 ) جـح  هروس   ...«) رکنملا نع  اوهن  فورعملاـب و  اورما  هوکزلا و  اوتآ  هالـصلا و  اوماـقا  ضرـالا  یف  مه 
یمالـسا تموکح  رازگراـک  نونکا  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  هنافـساتم  یلو  تسا . نآ  زا  یهن  رکنم و  هلازا  رد  شـالت  یقـالخا و  لـیاضف 

شیپ رد  هلخادم  لقادح  يدازآ و  رثکادح  درکیور و  اب  ار  یسارکومد » لاربیل و  تلود   » هدیا روحم » تلیضف  تلود   » هدیا ياج  هب  دنتسه 
ینانچنآ ياه  ملیف  نمهب  دننام 22  یبالقنا  ياه  هراونـشج  رد  یتح  دنک و  یم  اغوغ  اه  ارـسگنهرف  اه و  امنیـس  رد  داسف  هک  هاگنآ  هتفرگ 

زا يا  هدـع  شـالت  اـب  دـنراد  قلطم  يدازآ  رتلیف  نودـب  یتـنرتنیا  ياـه  تیاـس  دـنوش و  یم  قیوشت  هتفرگ و  هزیاـج  نآ  زا  رت  دـب  شخپ و 
ثحب نیا  هک  هدمآ  رد  تاحالصا  مان  هب  يا  هدع  ياتبیصماو  دایرف  نآ  یبسن  ماجنا  اه و  تیاس  نتشاذگ » رتلیف   » رب ینبم  یـشزرا  ياهورین 

هدش یسایس  همه  همه و  یسانش و ...  ناور  داصتقا ، یـسانش ، ادخ  یتح  ثحابم  همه  هنافـسأتم  هک  مینک  هچ  یلو  تسین  یـسایس  ثحب  ام 
ار ام  یناسنا  زیزع  ياه  هیامرـس  ناناوج و  نآ  زا  رتدب  دایتعا و  دننام  دسانـش  یمن  ور  هنایم  تسار و  پچ و  لاذتبا  داسف و  هللااب  هللاو  تسا .

هدـش ماجنا  ام  زا  لبق  لاس  نایلاس  يراذـگ  رتلیف  هلئـسم  زین  یئاپورا  ياهروشک  زا  یخرب  لیئارـسا و  اکیرمآ و  دوخ  رد  یتح  دریگیم  ام  زا 
زا مه  دوش و  هدافتسا  نآ  یملع  ثحابم  زا  مه  هک  يوحن  هب  رگید  ياهراکهار  ای  يراذگ  رتلیف  ثحب  رب  مدقم  هکلب  رب و  هوالع  - 3 تسا .

یئاوقت و هعماج  تسین ، یـسیلپ  هعماج  یمالـسا ، هعماج  تسا . تیمها  زئاح  رایـسب  یلخاد  شخب  تینوصم  مینامب ، نوصم  اه  بیـسآ  نیا 
یمالـسا و قالخا  تیوقت  دـنامب . ناما  رد  تاـفآ  نیا  زا  دوخ  ناـمیا  ياـضتقم  هب  سک  ره  نورد  زا  هک  مینک  يراـک  دـیاب  تسا  یـشزرا 

دنامن هتفگان  تسا . هلئسم  نیا  رد  یساسا  یماگ  نآ  بسانم  ياهراکهار  تایـضتقم و  اب  هتبلا  نوریب  زا  لیمحت  هن  اه  شزرا  ندرک  ینورد 
روحم نداد و  تلاصا  ام  نخـس  موهفم  هکلب  تسین ، یتینما  یماظتنا و  ياهورین  هنایارگرادـتقا  دروخرب  ای  سیلپ  یفن  ام  نخـس  ياـنعم  هک 

یگنهرف راـک  لـصا  دـندومرف  یم  یتـشهب  دیهـش  هک  روط  ناـمه  هنرگ  تسا و  نوریب  زا  دروخرب  ياـج  هب  ینورد  ياهـشزرا  نتفرگ  رارق 
دش هتشاذگ  ینید  ياه  شزرا  جیورت  يزاسدوخ و  یگنهرف و  راک  رب  لصا  رگا  تسا . مزال  زین  تردق  لامعا  نکیل 20 % تسا و  حیحص 

نانآ اب  ریزگان  دنوش و  یمن  میقتسم  یطارص  چیه  هب  يا  هدع  هک  تسا  یعیبط  دنتشادرب  مدق  ریـسم  نیا  رد  ام  ناناوج  اصوصخم  مدرم و  و 
بـسانم دوب »؟ ناما  رد  مه  یناطیـش  يایالب  زا  ات  درک  راتفر  دـیاب  هنوگچ  هک ...« : يدیـسرپ  دریگ . تروص  عطاق  بساـنم و  دروخرب  دـیاب 

عنام نیرتگرزب  یناریا ، نمؤم  ناوج  فیطل  بلق  تسا . ناناوج  كاپ  حور  اه ، هئطوت  مامت  فده  - 1 دیئامرف : هجوت  تاکن  نیا  هب  میتسناد 
هللا تیآ  ترضح  مان  اب  امتح  دیشاب . هتشاد  نافرع  سفن و  بیذهت  تهج  يا  همانرب  الاح  نیمه  زا  ور  نیا  زا  تساه . تنطیـش  ریثأت  ذوفن و 
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هک ناشیا  زا  هنوگ  هرطاخ  يا  هیصوت  دیئانشآ . تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  يافرع  ینابر و  ءاملع  دیلقت و  عجارم  زا  هک  تجهب 
ینافرع لمعلاروتسد  ياضاقت  امش  زا  درک : ضرع  دیسر و  ناشیا  رضحم  هب  یصخش  : » مینک یم  لقن  هدومیپ  یهلا  ریس  ریـسم  رد  ار  يرمع 

مود لاس  داد : خـساپ  دیلوغـشم ؟ یـسرد  هچ  هب  دیـسرپ : دوب  هیملع  هزوح  هبلط  هک  وا  زا  ناشیا  مراد . كولـس  ریـس و  يزاـسدوخ و  تهج 
یم هعجارم  يدـش  لوغـشم  سرد  هب  هک  یلوا  لاس  نامه  زا  دـیاب  يدـمآ ! رید  لاس  کـی  دـندومرف : ناـشیا  هب  باـطخ  اـقآ  متـسه . هزوح 

هحفـص کی  نآ  هب  لمع  رد  یعـس  زور  نامه  نک و  هعلاطم  قالخا ) ملع  رد   ) هداعـسلا جارعم  باتک  زا  هحفـص  کی  يزور  العف  يدرک .
دیهـش داتـسا  تسین . یندـشن  اما  تسا  هدـش  یتخـس  راـک  يراد  نید  دـنچره  زیزع ! تسود  نک ». رکف  نآ  هراـبرد  هقیقد  يزور 5  اـمن و 

ای هک  ما  هدـید  یئافرع  توغاـط ] ناـمز  نارهت  روظنم   ] نارهت نیمه  رد  نم  دـیوگ : یم  نیرفآ ؛ دـیما  شخب و  حور  دراد  یمـالک  يرهطم 
نآ نارهت  داسف  زا  رپ  طیحم  رد  مه  نآ  یناگرزب  نینچ  شرورپ  تلع  هاگنآ  . ] دـنا هدوب  دـننام  مک  یلیخ  ای  ما  هدـیدن  ار  اـهنآ  لـثم  زگره 
ود يرجا  نادنچ ، ود  یتخس  نیمه  دندرک و  انش  بآ  نایرج  فالخ  نانآ  هک  تسا  نیا  اهنآ  تمظع  تلع  هک ] دنهد  یم  حیضوت  ار  زور 
نآ و  دراد ! طرـش  کی  طقف  تسا . رثؤم  ناتحور  يافـص  رد  هک  میزادرپ  یم  یتاکن  رکذ  هب  هدش  دای  هتفگ  ود  زا  ماهلا  اب  - 2 دراد ». ربارب 

اه بش  دینک . لرتنک  ار  دوخ  يرادیب  باوخ و  تعاس  دینک - : يریگیپ  زور  ره  رمتـسم و  اما  كدـنا ، مک و  دـنچ  ره  ار  ریز  تاکن  هکنیا 
اه و میمصت  زا  يرایسب  باوخ ، ( » مالسلا هیلع   ) ریما ترضح  شیامرف  هب  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  دیشاب . زیخرحس  هدرک و  تحارتسا  رتدوز 

. - تسا یملع  ینافرع ، ياه  همانرب  لاح  دـض  اج  یب  باوخ  هغالبلا ) جـهن  مویلا - » میازعل  مونلا  صقنا  ام  «)» دـنک یم  بارخ  ار  اه  همانرب 
باتک زا  هانگ  کـی  يزور  دـیراذگب - ) زاـمن  وا  اـب  هدرک و  باـختنا  یلداـع  تعاـمج  ماـما  هک  رتهب  هچ  و  تقو (  لوا  زاـمن  هژیوب  زاـمن !
رثکا الومعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دیئامن . دیلقت  وا  زا  دینیزگرب و  یطیارـشلا  عماج  دیلقت  عجرم  دیناوخب . ار  بیغتـسد  دیهـش  هریبک  ناهانگ 

ریس و ریسم  قداص  بلاط  یـسک  رگا   » تجهب هللا  تیآ  دیکا  هیـصوت  هب  تسین - . لاکـشا  زا  یلاخ  دوش  یم  ماجنا  دیلقت  نودب  هک  یلامعا 
نآرق هیآ  يزور 50  امتح  دشاب - ». لاس  رازه  هچ  رگا  تسا  یفاک  شیارب  تیـصعم  كرت  تابجاو و  ماجنا  تسا ، هللا  یلا  برق  كولس و 
دیهش  ) داعم هداعسلا ، جارعم  یسرد : ریغ  هعلاطم  سرد - ! سرد ! سرد ! دینک - ) عورش  ءزج 29 و 30  زا  تداع  یتحار و  يارب  . ) دیناوخب

اب ار  مالـسلا ) مهیلع   ) راـهطا همئا  هب  لـسوت  دـینک  یعـس  دیـشاب - . شخب  نیمه  اـب  يرتشیب  طاـبترا  رد  هراومه  دوش و  هعلاـطم  بیغتـسد )
هدومن و تبقارم  ار  داکی ...  نا  هیآ و  یسرکلا ، هیآ  رافغتسا ، تاولص ، لثم  یبحتسم  راکذا  دیـشخب - . رارمتـسا  زور  ره  ياروشاع  ترایز 

. دینک دای  ار  ناشیا  هداد و  ماجنا  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  زا  تباین  هب  ار  دوخ  یبحتسم  لامعا 

؟  مینک دروخرب  راتفر و  هنوگچ  یگنهرف  تیعضو  نتفای  دوبهب  يارب 

شسرپ

؟  مینک دروخرب  راتفر و  هنوگچ  یگنهرف  تیعضو  نتفای  دوبهب  يارب 

خساپ

ناـتروظنم تفگ  ناوتب  دـیاش  یلبق  لاؤس  هب  هجوـت  اـب  یلو  تسین  نشور  ًـالماک  یلاعترـضح  روـظنم  دراد و  ماـهبا  لاؤـس  نیا  دـنچ  ره 
دشاب ییاضف  نینچ  رد  ناوج  کی  یعرش  یقالخا و  یعامتجا ، يدرف و  هفیظو  هعماج و  رد  دوجوم  یگنهرف  تیعضو  رد  راتفر  یگنوگچ 

ناملـسم درف  يارب  هفیظو  عون  ود  مالـسا  رظن  زا  هدش ، جـیار  نآ  رد  داسف  هک  ياهعماج  رد  یلک  روط  هب  تفگ : ناوتیمتروص  نیا  رد  هک 
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ندش هدولآ  زا  دوخ  تظافح  يارب  درف  هک  تسا  یتامادـقا  هیلک  يدرف  فیاظو  زا  روظنم  یعامتجا . فیاظو  يدرف و  فیاظو  دراد : دوجو 
. دنوشیم هدرمش  تیصعم  هانگ و  یمالـسا  ماکحا  رظن  زا  هک  يراتفر  لامعا و  هب  ییانـشآ  1 ـ لماش : تامادقا  نیا  دـهدیم  ماجنا  هانگ  هب 

دناهدش نآ  بکترم  یلمع ، ندوب  هانگ  زا  یعالطایب  رطاخ  هب  هک  یناناوج  اسب  هچ  میدرک ، هراشا  نانآ  زا  ياهراپ  هب  لوا  شخب  رد  ام  هک 
. دـشاب کچوک  هانگ  نآ  دـنچ  ره  هانگ  كرت  رب  تبظاوم  2 ـ تسا . هدوباهنآ  ریگنابیرگ  رمع  مامت  رد  هانگ  یعـضو  ياهدـمایپ  راـثآ و  و 

دشاب هتشاد  رظن  رد  ار  دنوادخ  هشیمه  هانگ  اب  ههجاوم  نامز  رد  3 ـ دشابیم . رتگرزب  ناهانگ  زاسهنیمز  دوخ  هریغص  ناهانگ  باکترا  اریز 
نآ بقاوع  رذـگدوز و  رایـسب  هانگ  تذـل  هک  دـنادب  دـنک و  رکف  هانگ  يورخا  يویند و  كانرطخ  ءوس و  راـثآ  اهدـمایپ و  بقاوع و  هب  و 

تداعـس لاـمک و  يوس  هب  ناـسنا  تفرـشیپزا  عناـم  رادـیاپ و  يورخا و )... يویند و  تازاـجم  وربآ ، نتفر  یمـسج ، یحور و  تالکـشم  )
، ییارگلامک سح  عابشا  لیبق : زا  تسا  یتبثم  راثآ  ياراد  هک  یهلا  ياوقت  هب  کسمت  وا و  رب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  تیوقت  4 ـ دشابیم .

ناور شمارآ  دـسافم ، میارج و  زا  يریگولج  تایح ، ندرک  رادـفده  يونعم ، ياهتّذـل  زا  يرادروخرب  یقالخا ، ياـهشزرا  هب  شیارگ 
تموادم ودراد  يدایز  شقن  هانگ  اب  هلباقم  يارب  ناسنا  هدارا  تیوقت  رد  هک  هزور  اصوصخ  تادابع ، ریاس  ماجنا  زامن و  هب  تیمها  5 ـ و ...

یناطیـش ياـههسوسو  راـکفا و  ندـش  رود  لد و  ندـش  ینارون  بجوم  اریز  (ع ) تیبلـها هب  کّـسمت  نآرق و  توـالت  دـنوادخ و  رکذ  رب 
هتفرگ يرهاظ  ساوح  زا  نانآ  رب  ّطلـست  حراوج و  ءاضعا و  مامت  لرتنک  6 ـ دـیامنیم . يرای  ساسح  ياههاگشزغلرد  ار  ناسنا  دوشیم و 

تاحیرفت شزرو و  هب  لاغتـشا  دـیفم ، ياهباتک  هعلاطم  یگنهرف ، یملع ، ياهراک  اب  دوخ  تغارف  تاـقوا  ندومن  رپ  7 ـ ینطاب . ساوح  ات 
نآ رد  هک  ياهعماج  یعامتجا و  طـیحم  لـباقم  رد  هاـنگ ، زا  دوخ  نتـشاد  هگن  نوصم  يارب  ناملـسم  يدرف  فیاـظو  رب  هوـالع  ملاـس و ...
هک يدرف  امّلـسم  یعامتجا : دسافم  اب  هلباقم  هار  نیرتیلـصا  یناگمه  جیـسب  1 ـ زا : دنترابع  هک  دراد  یفیاظو  يرـسکی  دـنکیم  یگدـنز 

، هانگ زا  يرود  يارب  يدرف  فیاـظو  ماـجنا  رب  هوـالع  هک  دـشابیم  قفوم  یتروص  رد  دـشابیم  هاـنگ  زا  ندـنام  نوصم  یکاـپ و  ناـهاوخ 
اجنآ زا  دوریم و  هانگ  باکترا  شزغل و  لامتحا  دساف  طیحمرد  الاو  دوش  هزیکاپ  هانگ  زا  زین  شطیحم  ات  دهد  ماجنا  ار  تامادقا  يرـسکی 
جیسب دنمزاین  نآ  اب  هلباقم  يارب  دوشیم . هدیـشخب  تّدش  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  هطـساو  هب  دراد و  دوجو  هدرتسگ  تروصب  دسافم  هک 
تکرش 2 ـ دـنزاس . یلمع  هعماـجرد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  دـننک و  تیلوؤـسم  ساـسحا  دـیاب  همه  دـشابیم . یناـگمه 

مرگ طـیحم  داـجیا  3 ـ مـسارم . نـیا  رد  تکرـش  هـب  نایانـشآ  ناتـسود و  قـیوشت  تعاـمج و  هـعمج و  زاـمن  یبهذـم ، تاـسلج  رد  ندرک 
ناتـسود طسوت  ناناوج  ای  هداوناخ  دارفا  ندش  بذج  زا  يریگولج  ثعاب  ناناوج  اب  هدنزاس  هناتـسود و  یمیمـص و  دروخرب  یگداوناخ و 
باختنا حیحـص  ياـهرایعم  ندناسانـش  و  داـسف ، بولطماـن  برخم و  ياهدـمایپ  هب  ناـناوج  ندومن  هاـگآ  4 ـ دوـشیم . فرحنم  باـبان و 

مهارف ار  یبولطم  تصرف  داقتنا  ثحب و  ياهدرگزیم  لیکـشت  5 ـ يدوخ . گنهرف  هب  يدـنبیاپ  برغ و  لذـتبم  گنهرف  زا  يرود  تسود ،
6ـ دراذگیم . ناشرایتخا  رد  يرکف  تالـضعم  لح  يارب  یبسانم  هویـش  دوش و  هدودز  يرکف  ياهینارگن  یقلخ و  ياهدیدرت  ات  دـنکیم 

دنک لرتنک  ار  دوخ  لایما  دناوتب  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  هچنآ  اریز  لالدتسا  قطنم و  وگتفگ ، ثحب و  هار  زا  یمالسا  ياهشزرا  جیورت 
ات دـننک  ادـیپ  رواب  اهشزرا  زا  یخرب  هب  تبـسن  مدرم  هک  هدوب  نیمه  مه  ءایبنا  تثعب  تلع  تسا و  رترب  ياهشزرا  هلـسلس  کی  نتفریذـپ 
زا هدافتـسا  اب  هک  تسا  نآ  داسف  اب  هزرابم  یمالـسا و  ياهشزرا  جـیورت  ياـههار  زا  رگید  یکی  دـنوشب . تاوهـش  ناـیغط  زاـعنام  دـنناوتب 

اهنامر و اهباتک ، اههمان ، شیامن  اهملیف ، نیرتهنادنمرنه  لباقم  رد  ار  دوخ  یمالسا  ياهشزرا  نردم ، يژولونکت  ياهدرواتسد  نیرخآ 
رتشیب یهاگآ  يارب  میهد . رارق  ریثأت  تحت  ار  نارگید  مینک و  هضرع  یتاـغیلبتو  يرنه  لـیاسو  زا  هدافتـسا  اـب  يرنه  راـثآ  ریاـس  بلاـق  رد 

یلع اـهشزرا  بـالقنا و  يدزیحابـصم 3 ـ یقتدـمحم  داتـسا  یگنهرف  مجاهت  روپبارهـس 2 ـ تّمه  زیارغ  ناـفوط  رد  ناـناوج  1 ـ ك : ر.
J  } ملعوذ

؟  میهد ماجنا  ار  ینید  فیاظو  قایتشا  اب  میشاب و  ادخدای  هب  میناوت  یم  هنوگچ  برغ  یگنهرف  مجاهتو  هاگشناد  یسرد  وج  هب  هجوت  اب 
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شسرپ

؟  میهد ماجنا  ار  ینید  فیاظو  قایتشا  اب  میشاب و  ادخدای  هب  میناوت  یم  هنوگچ  برغ  یگنهرف  مجاهتو  هاگشناد  یسرد  وج  هب  هجوت  اب 

خساپ

هتخادرپ و يزاسدوخهب  ادج  هک  نانآ  يارب  لب  همه  يارب  هن  یلو  تسا  رسیم  لاح  همه  رد  یمالسا  لئاسم  ادخ و  اب  یمئاد  طابترا  سنا و 
ددرگ و نوزفا  یهلا  سدقا  تاذ  هب  یمدآقشع  نامیا و  تفرعم و  هبترم  ردق  ره  نیاربانب  دناهتخاس . مکحتسم  رایـسب  ار  شیوخ  نامیا  يانب 

قرغ یناطیـش  ماهوا  بادرگ  رد  هدرب و  دای  زا  ار  يادخیزیچ  كدـنا  هب  دـشاب  هدیـشچن  ياهرطق  تفرعم  قشع و  لیبسلـس  زا  هک  سک  نآ 
هکنآ زین  دـهن ؟ یماگ  ودـب  لصو  وا و  ياـضر  قیرط  رد  زج  دـشیدناشیوخ و  قوشعم  هب  زج  قشاـع  هک  دـیاهدید  نونکاـت  اـیآ  ددرگیم .

راگدرورپ يوس  هب  برق  ینعی  یقیقح ؛ دوصقم  هب  لین  يارب  تسوا و  دای  هب  لاحهمه  زیچ و  همه  رد  درپس  لد  وا  هب  تخانـش و  ار  يادـخ 
درادـن داضت  یعامتجا و ...  یناسنا  یتعنـص  یعیبط  ياهشناد  يریگارف  يویند و  حیحـص  ياهشالتاب  زگره  ینامرآ  نینچ  دـهنیم . ماگ 
نراقم نآ  اب  ار  یقیقح  قوشعم  دوبعم و  هب  هتـسویپ  هجوت  رکذ و  دای و  دـهدیم و  رارق  یلماکت  فدـه  نامه  ياتـساررد  ار  اهنیا  همه  لـب 

اهاوهزا و لد  درب و  الاب  ار  شیوخ  تفرعم  تشادرب  راوتـسا  یماگ  دـیاب  هار  نیا  رد  داـتفا  ضورعم  هک  ناـنچ  نکیل  دزاـسیم . کـفنیالو 
یگنهرف مجاهت  ربارب  رد  هکتسا  نامیا  اب  زیزع  نایوجشناد  رب  تخاس .  یلاعت  يراب  قشع  زا  لامالام  ار  بلق  هناخ  تسش و  یناسفن  تاقلعت 

نیا يوس  ره  زا  اهیگدولآ  دنراذگن  دنناشفاتیونعم و  رطع  هاگـشناد  طیحم  رب  هدومن و  يدـنلب  ینامرآ  يونعم و  شزیخ  ادـص  کی  برغ 
J .} دزاس شوماخنآ  رد  ار  تیونعم  نامیا و  ناشفا  رون  غارچ  هتخاس و  رادهکل  ار  سدقم  طیحم 

؟ دیراد تسود  ار  نایوجشناد  ایآ  دیا ، هدمآ  هوتس  هب  یگنهرف  مجاهت  زا  اعقاو  ایآ 

شسرپ

؟ دیراد تسود  ار  نایوجشناد  ایآ  دیا ، هدمآ  هوتس  هب  یگنهرف  مجاهت  زا  اعقاو  ایآ 

خساپ

گنر هب  هن  تسوا  گنهرف  هب  يروشک  ره  تیوه  هک  نیا  هچ  دومن ، وجتسج  روشک  نآ  گنهرف  رد  دیاب  ار  يروشک  ره  گرم  یگدنز و 
یب يریذـپ و  ملظ  يریذـپ ، تلذ  گنهرف  یمالـسا ، ملاس  هعماج  کی  ءایحا  يارب  (ع ) نیـسح ماما  ور  نیا  زا  روشک . نآ  مدرم  داژن و ...  و 
هنوگ نامه  دیشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دزرو . یمن  غیرد  دوخ  ناج  راثن  زا  یتح  ریـسم  نیا  رد  دنک و  یم  یفن  ار  لطاب  قح و  ربارب  رد  یتوافت 

نانمـشد ام ، ناناوج  نانمـشد  ام ، نانمـشد  ور  نیا  زا  تسا .» گنهرف  کی  دوبن ، هثداح  کـی  اروشاـع  : » دـندومرف يربهر  مظعم  ماـقم  هک 
مدرم نیا  ینید  ياهرواب  یگنهرف و  يرکف و  ياه  ناینب  رد  لزلزت  داجیا  یگنهرف و  مجاهت  ناشراک  نیرت  يا  هشیر  اـم ، یمالـسا  تکلمم 

هب تبسن  میراد ، تسود  ار  نایوجـشناد  ینعی  نانآ  ناگتخیهرف  ًاصوصخم  ناناوج  ام  ًاتقیقح  نوچ  و  تسا . اههاگـشناد  حطـس  رد  هژیو  هب 
. مینک یم  دزشوگ  ار  نآ  تارطخ  هراومه  هدوب و  فسأتم  رایسب  یگنهرف  مجاهت  ینعی  تیرشب  طاطحنا  لماع  نیا 
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. دیئامرف حرطم  ار  هلباقم  ياهراکهار  مزال و  ییامنهار  صوصخ  نیا  رد  دنتسه  تیلاعف  لوغشم  هیفوص  هقرف  ام  رهش  رد  أدیدج  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

حرطم ار  هلباقم  ياهراکهار  مزال و  ییامنهار  صوصخ  نیا  رد  دنتسه  تیلاعف  لوغشم  هیفوص  هقرف  ام  رهـش  رد  أدیدج  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
. دیئامرف

خساپ

ام هک  نیا  يارب  هک  موش  روآدای  ار  هتکن  نیا  دـیاب  ًءادـتبا  نآ  اب  هلباقم  ياهراکهار  هیفوص و  هورگ  تخانـش  يارب  یئاـمنهار  صوصخ  رد 
هلحرم رد  میمهفب و  بوخ  ار  بتکم  هشیدنا و  نآ  تقیقح  دـیاب  ًءادـتبا  مینک  هلباقم  نآ  اب  هدرک و  در  ای  لوبق و  ار  یبتکم  هشیدـنا و  کی 

نید بتکم و  بحاص  صخش  موس  هلحرم  رد  ریخ و  ای  دراد  تافانم  یلقع  یملع و  تایرورض  اب  ایآ  هکنیا  هدراذگ و  لقع  يداقن  هب  دعب 
زا مه  فوصت  بتکم  یسررب  ریخ ؟ ای  دراد  يراگزاس  یناوخمه و  شنید  یعطق  قیاقح  اب  ایآ  بتکم  هشیدنا و  نیا  هک  دنک  هظحالم  دیاب 
هب مود  نرق  زا  ًاـبیرقت  هک  فوـصت  هقیرط  هراـبرد  مینک . هئارا  بتکم  نیا  زا  یفیرعت  لوا  هلحرم  رد  دـیاب  اذـهل  تسین . ینثتـسم  هدـعاق  نیا 
هب ور  نونکاـت  هن  نرق  زا  تسا و  بتکم  نیا  جوا  ياهنرق 7 و 8  هدوب و  لماکت  هب  ور  متفه  نرق  ات  هدمآرد و  ینیعم  کلـسم  کی  تروص 

نیا ندش  نشور  رد  هک  تسا . لکـشم  رایـسب  هک  درک  فارتعا  دـیاب  تسا  نکممریغ  شفیرعت  هک  مییوگن  رگا  ام  هتـشاد  طاطحنا  لوزن و 
رتکد فوصت ، خـیرات  ، ) هدرک يروآ  عمج  فوصت  هراـبرد  فیرعت  دودح 1000  يدادـغب  روصنملاوبا  هک  مینادـب  هک  تسا  یفاک  بلطم 

رد فوصت  هک  هدش  لصاح  يدایز  رایسب  ياه  ینوگرگد  خیرات  لوط  رد  فوصت  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  تلع  و  ص 4 ) هدازیدهم ،
رد هرود  ره  رد  هکنیا  رب  هوالع  دنناد  یم  فوصت  هتفای  لماکت  ار  نافرع  یـضعب  هزورما  هک  نافرع  جوا  ات  عورـش  یئادـتبا  دـهز  زا  مالـسا 
هک دـهد  یم  ناشن  داضتم  هاگ  ددـعتم  بتاکم  نیمه  هک  دـنا  هدـش  ادـیپ  دـندوب  مه  لباقم  رد  هاگ  یتح  هک  نوگانوگ  ياـه  هقرف  فوصت 

تسین تسرد  قلطم  وحنب  شندرک  لوبق  ای  قلطم و  تروصب  نآ  ندرک  در  تسین و  فیرعت  لباق  مظنم و  بوچراهچ  ياراد  ًاعقاو  فوصت 
لدتسم تروصب  میناوتب  ات  میهد  رارق  تخانش  دروم  میتسه  هجاوم  نآ  اب  ًاصخـش  ام  هک  ار  هیفوص  زا  یـصاخ  هقرف  دیاقع  ءارآ و  دیاب  اذهل 

رد هداس و  بلاطم  . 1 میروخ : یم  رب  بلطم  عون  ود  هب  هراشا  هیفوص  ياه  هتـشون  راثآ و  رد  يواکجنک  لمأت و  اـب  یلو  مینک . در  اـی  لوبق 
تشدرز و یناورـسخ ، ادوب ، تیحیـسم ، مالـسا ، زا  هچ  فلتخم  ياـه  هشیدـنا  ناـیدا و  بهاذـم و  زا  هک  دـنمدوس  ًاـنایحا  هعلاـطم و  روـخ 

بیرغ بیجع و  ياهاعدا  لقع و  نید و  دض  بلاطم  راکشآ و  تافارخ  هنادرخبان و  تسردان و  یبلاطم  . 2 دنا . هتفرگ  نارگید  نوطالفا و 
خیـش تامارک  یبرع و  نبا  يواعد  جالح ، تایحطـش  یماطـسب ، دـیزیاب  همان  جارعم  دـننام  دراد  تهابـش  رتشیب  ناشیرپ  باوخ  هب  هاگ  هک 
حضاو و  دنتسه . داضت  رد  لقع  یتح  ثیدح و  نآرق و  اب  مینک  ذخا  نآ  رهاظ  هب  هک  یتروص  رد  میهافم  نیا  زا  يرایـسب  هک  یماج  دمحا 

هب زیزع  ردارب  امش  هک  نیا  يارب  اذهل  درک . نایب  ار  هفوصم  موسر  بادآ و  دیاقع و  اه و  هقرف  دناوت  یمن  باوج  رطس  دنچ  نیا  اب  هک  تسا 
، نسح هولج  باتک  ینغ ؛ مساـق  رتکد  فیلأـت  مالـسا  رد  فوصت  خـیرات  دـننام  یعباـنم  هب  دـیربب ، هقرف  نیا  تقیقح  هب  یپ  لـماک  تروص 
ای يدمحا و  شویراد  هتشون  نآرق ، رد  نافرع  ياه  هشیر  يزوج و  نمحرلادبع  سیلبا  سیبلت  باتک  ای  يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  فیلأت 
یم رکذ  ار  تسا  فوصت  نوگانوگ  قرف  لوبق  دروم  ًابیرقت  هک  تایلک  یضعب  رصتخم  تروص  هب  لاح  نیا  اب  دیئامرف . هعجارم  رگید  عیانم 
دنا هدرک  فارتعا  نآ  هب  نیققحم  همه  هک  هقرف  نیا  ياهیگژیو  زا  یکی  میراذگ . یم  او  زیزع  يوجـشناد  امـش  دوخ  هب  ار  تواضق  مینک و 

، ودنه تیحیسم ، مالـسا ، دننام  نوگانوگ  ياه  هشیدنا  بهاذم و  نایدا و  زا  ار  دوخ  ینابم  هک  انعم  نیدب  تسا . بتکم  نیا  ندوب  یطاقتلا 
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، هدـش بتکم  نیا  نورد  رد  ياهداضت  داـجیا  ثعاـب  ندوب  یطاـقتلا  نیمه  هک  هدـش  داـجیا  فوصت  اـهنیا  جزم  زا  هتفرگ و  تشدرز  ادوب ،
هک دشاب  داضت  رد  ود  ره  اب  یضعب  نید و  اب  یضعب  لقع و  اب  اهنآ  يواعد  یضعب  هکنیا  و  ص 24 ) يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  قح ، هولج  )

ملع و زا  يروما  شناد و  ملع و  اـب  تفلاـخم  نیا  شناد  ملع و  اـب  تفلاـخم  فلا ) هیفوص : یفنم  یگژیو  ود  مینک . یم  هراـشا  يدراوـم  هب 
ندناوخ و دیوگ : یم  تسا  فوصت  خیاشم  نیرتگرزب  زا  هک  يدادغب  دینج  هچنانچ  یئام  سردـم  رگا  رتفد  قاروا  يوشب  هکنیا  هسردـم و 
هک یفاح  رشب  تالاح  رد  راطع  خیش  و  ص 506 ) ینغ ، مساق  رتکد  هیفوص ، یبدا  راثآ  ، ) دوش یم  یفوص  هشیدنا  یگدنکارپ  ببس  نتشون 
دلج ءایلوالا ، هرکذت  ، ) درک ناهنپ  كاخ  ریز  ار  همه  هک  تشاد  ثیدح  بتک  زا  قودنص  تفه  هک  دننک  یم  لقن  تسا  گرزب  يافرع  زا 

ص ءاـملعلا ، ملعلا و  دـقن  ، ) دنتـسناد یم  گـنن  ار  ملق  نتفرگ  تسدـب  هک  دوب  تشز  اـهنآ  نیب  ملعت  میلعت و  يا  هنوـگب  و  ص 108 .) ، 11
، زامن كرت  دننام  دنهن . یم  اپ  ریز  ار  مالـسا  یعطق  حیرـص و  ماکحا  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  هک  نید  ماکحا  میرح  نتـسکش  ب : (. 317
 ، دوخ تیصخش  ندرک  درخ  یشوپ ، هقرخ  هاقناخ ، داجیا  ینیشن ، هشوگ  تلزع و  تخس  ياهیشک  تضایر  جاودزا ، كرت  عامس ، صقر و 

عامـس ینامهم  هب  توعد  زا  دعب  يزور  هدش  هتـشون  تسا  هیفوص  ناگرزب  زا  هک  ریخلاوبا  دیعـس  وبا  تالاح  رد  دـیحوتلا  رارـسا  باتک  رد 
. دندرک یم  صقر  دجو و  رد  عمج  دوب و  لاح  رد  نانچمه  خیش  تفگ و  رهظ  زامن  گناب  نذؤم  دمآ ... دیدپ  یتلاح  ار  ام  خیـش  دندرک و 

زامن رد  تشاذگب و  ار  ناشیا  ماما  دوب  صقر  رد  نانچمه  میزامن و  رد  ام  تفگ  خیـش  تسا  زامن  تقو  تفگ  نابزیم )  ) ینیاق دـمحم  ماما 
زارد ياهلاس  تفرگ  رب  تسد  هدهاجم  هب  هک  لوا  هب  هدش  لقن  هیفوص  ناگرزب  زا  یلبـش  رکبوبا  هرابرد  ناشیا  ياهیـشک  تضایر  رد  دـش .

، راطع نیدلا  هبرق  خیـش  ءایلوالا ، هرکذت  ، ) دوب هدرک  مشچ  رد  کمن  نم  تفه  هک  دـنیوگ  دوشن و  باوخ  رد  ات  يدیـشک  مشچ  رد  کمن 
دراو ینامز  نم  هک : دنک  یم  لقن  ینیزک  نبا  مانب  خویش  زا  یکی  زا  یلازغ  هک  مامح _  دزد )  ) ُصل فورعم  ناتـساد  و  ص 164 ) دلج 2 ،

ساـبل متفر و  يا  هباـمرگ  هـب  يزور  ترهـش  نـسح  نـیا  زا  تاـجن  يارب  مدرک . ادـیپ  يا  هقباـس  نـسح  اـجنآ  رد  مدـش و  قطاـنم  زا  یکی 
مدرم نایم  رد  هعقاو  نیا  زا  سپ  دندنکرب  نم  زا  اهبنارگ  ياه  هعماج  هتفرگ  ارم  دندیود  مدرم  مدش  جراخ  هبامرگ  زا  هدیدزد  ار  یئاهبنارگ 

گرزب دنمشناد  بجعت  ثعاب  هک  هدرک  دییأت  ار  لمع  نیا  مه  یلازغ  و  دش !! تحار  نم  سفن  هلیسو  نیا  هب  مدش و  روهـشم  مامح  دزد  هب 
رب ناملسم  هک  تساور  ایآ  دنزادرپب و  روما  هنوگ  نیا  هب  هک  دوبن  بلق  حالصا  يارب  حیحص  یهار  چیه  ایآ  دیوگ  یم  هک  هدش  يروج  نبا 

هنومن يارب  ار  هورگ  نیا  ناگرزب  ياهاعدا  زا  یـضعب  تسا .  نید  ماکحا  میرح  نتـسکش  تیاـهن  نیا  تفگ  دـیاب  هک  دـهن . دزد  ماـن  دوخ 
لقن دنا  هدرک  بقلم  نیفراعلا  ناطلس  ار  وا  هک  يروطب  دراد  يا  هداعلا  قوف  ماقم  هیفوص  نایم  رد  هک  یماطسب  دزیاب  هرابرد  مینک : یم  رکذ 

نآ تفگ : مهرد . تسیود  تفگ  يراد  هچ  تفگ  ادخ  هناخ  جح  هب  تفگ  يور ؟ یم  اجک  تفگ : دیزیاب  دمآ  وا  شیپ  يدرم  يزور  هدش 
. دـنک یم  لقن  راطع  خیـش  نیا  زا  رت  الاب  و  تسا ! نیمه  وت  جـح  هک  درگ  زاب  درگب و  نمی  رود  راب  تفه  ملایع و  بحاص  هک  هدـب  نمب  ار 
زا نم  مچرپ  ياول و  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ  دنوش  یم  عمج  (ص ،) دـمحم ياول  ریز  رد  مدرم  دوش  یم  هک  تمایق  زور  دـنتفگ  ار  دزیاب  هک 

هتفگ تسا  راوازـس  لاعتم  دنوادخ  قح  رد  طقف  هک  ینأش  مظعا  ام  هلمج  و  ص 112 .) ج 2 ، ءایلوالا ، هرکذت  ، ) تسا رتگرزب  دمحم  ياول 
دوخ هدیقع  هب  هک  صخـش  نیا  زا  تایرفک  لیبق  نیا  زا  هنومن  اهدص  تسا و  الاب  مماقم  هچ  هک  انعم  نیا  هب  هدوب  وا  نابز  درو  هشیمه  دوش 
یلو دـشاب  تسرد  بوخ و  مه  اـهنآ  ياـه  هتفگ  یـضعب  تسا  نکمم  هچرگ  اذـهل  میراد . هدـش  حرطم  یفوص  نیرتگرزب  ناونعب  اـهیفوص 

. تساهنآ اب  هلباقم  يارب  راکهار  نیرتهب  دراوم  نیمه  هب  ندرک  ادیپ  یهاگآ  تسا و  تعیرـش  نید و  لقع و  اب  فلاخم  اهنآ  بلاطم  بلاغ 
هراـبرد هک  یتاـیاور  يروآ  عمج  هب  هدـش و  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  ییاـهباتک  تسیچ  هورگ  نیا  مکح  نید  رظن  زا  اـما  نید  هاـگن  زا  هیفوص 
هیرـشع ینثالا  باتک  یکی  یلیبدرا و  ققحم  هعیـشلا  هقیدح  باتک  یکی  تسا  باتک  رتمهم 2  همه  زا  هک  دـنا  هتخادرپ  هدـش  دراو  هیفوص 

باتک ره 2  رد  هک  حیحص  ربتعم و  ثیدح  کی  طقف  هنومن  يارب  دنتـسه . هعیـش  فورعم  رایـسب  نادنمـشناد  زا  ره 2  هک  یلماع  رح  خـیش 
هیفوصلا و هدنع  رکذ  نم  (ع ) یسوم نبا  یلع  لاق  دننک ، یم  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  عیزب  نبا  لیعامسا  یطنزب و  مینک . یم  هدنـسب  هدش  رکذ 
وا دزن  رد  سک  ره  دومرف  (ع ) اضر ماما  (ص ،) هللا لوسر  يدی  نیب  رافکلا  دـهاج  امناکف  مهرکنا  نم  انم و  سیلف  هبلق  هناسلب و  مهرکنی  مل 
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تسا یسک  دننام  درک  راکنا  ار  هیفوص  یسک  ره  تسین و  ام  زا  یسک  نینچ  دیامنن  راکنا  ار  ناشیا  لد  نابز و  هب  دوشب و  يرکذ  هیفوص  زا 
ققحم هعیـشلا ، هقیدح  ص 32 و  یلماع ، رح  خیـش  هیرـشع ، ینثـالا  ، ) دـشاب هدرک  داـهج  (ص ) ادـخ لوسر  روضح  رد  ادـخ و  هار  رد  هک 

نیا اب  هعیش  ءاهقف  ءاملع و  ًالومعم  اهنآ  صاخ  ياواتف  هورگ و  نیا  ناگرزب  يواعد  یضعب  تایاور و  نیا  رطاخ  هب  هک  ص 563 .) یلیبدرا ،
ياملع زا  و   ... یلیبدرا و ققحم  یلماع و  رح  خیـش  هللا  تیآ  دـننام  یناگرزب  دـنا و  هتخادرپ  ناـنآ  دـیاقع  لاـطبا  هب  هدرک و  تفلاـخم  هقرف 

ياه هشیدنا  اب  هلباقم  رد  نآ و  غالبا  قح و  تخانش  رد  هک  هللا  ءاشنا  دنا . هتشون  باتک  نانآ  دیاقع  در  رد  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  رصاعم 
. دیشاب قفوم  لطاب 

قالخا جیورت  ناناوج و  رد  داسف  دنا و  هدـش  راتفرگ  زین  ناناوج  هدـش و  برغ  یگنهرف  همجه  راچد  روشک  رد  نونکا  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما 
؟ اهنیا اب  دروخرب  اب  ام  فیلکت  تسا  هنوگچ  هدرک  ادیپ  قنور  یگنرف 

شسرپ

ناـناوج و رد  داـسف  دـنا و  هدـش  راـتفرگ  زین  ناـناوج  هدـش و  برغ  یگنهرف  همجه  راـچد  روشک  رد  نوـنکا  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما 
؟ اهنیا اب  دروخرب  اب  ام  فیلکت  تسا  هنوگچ  هدرک  ادیپ  قنور  یگنرف  قالخا  جیورت 

خساپ

تینوصم زین  نآ  اب  هزرابم  هار  اهنت  دـشاب و  یم  هدـش  يزیر  همانرب  يدـج و  یقیقح و  هلوقم  کـی  یگنهرف  مجاـهت  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
تاناکما همه  زا  دمآراک  هدافتـسا  موب و  زرم  نیا  یلم  یمالـسا و  ینغ  گنهرف  هب  کسمت  هار  زا  هعماج  دارفا  ریاس  ناناوج و  هب  ندیـشخب 

نیرت مهم  ساسا  نیا  رب  دشاب . یم  هدـش  باسح  قیقد و  يا  همانرب  ساسارب  مدرم ,  راشقا  همه  جیـسب  یگنهرف و  ياه  هاگتـسد  اصوصخ "
نآ لماوع  يریذـپ و  هعماج  حیحـص  دـنیآرف  قیرط  زا  یلم  یمالـسا و  ياه  شزرا  قیمعت  ظفح و  - 1 زا : دـنترابع  نآ  اب  هزرابم  ياـه  هار 

يونعم يدام و  ياهدرواتـسد  یمالـسا و  ندمت  ناشخرد  ياه  هنیـشیپ  اب  ناناوج  ندومن  هاگآ  و  اه و ... هناسر  هسردـم ,  هداوناخ ,  دـننام 
نیمأت یمالسا و  طسق  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  یبالقنا ,  ياه  شزرا  ظفح  یمالـسا و  هبیط  تایح  ققحت  - 2 یمالسا .  بالقنا  میظع 
لباقم رد  يرادیب  يرایشوه و  - 3 یهلا .  ياه  شزرا  تیمکاح  دـنوادخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  مدرم  يارب  تینما  حلـص و  تداعـس ,  هافر , 

مالـسا و یـساسا  ناـکرا  زا  یکی  ناوـنع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هـضیرف  ياـیحا  - 4 یمالـسا .  هعماج  يونعم  فارحنا 
یشزرا ماظن  رب  ینتبم  ینالقع و  راد , هشیر  ینورد ,  قیمع ,  يرواب  داجیا  - 5 دشاب . یم  یهلا  ياه  شزرا  ضیارف و  ياقب  ظفح و  نماض 

 , یـشزومآ یماظتنا ,  یماـظن ,  ییاـضق ,  ییارجا ,  ینینقت ,  یمـسر ,  ياـه  هاگتـسد  رد  هک  یناـسک  ینعم  هب  هعماـج  ناریدـم  رد  مالـسا 
تیلاعف همه  رد  بولطم  یشزرا  ماظن  ظاحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدج ,  ریبدت  شالت و  - 6 دننک . یم  افیا  شقن  یغیلبت و ... یگنهرف و 

ماظن نیا  یلجت  رولبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ,  یـسایس ,  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  هعماج و  فلتخم  ياه  شخب  رد  تامادقا ,  اه و 
مجاهت زا  ندـنام  نوصم  يارب  یلک  روط  هب  ییارجا ...  ياه  همانرب  روشک و  نالک  راتخاس  ناریدـم ,  یقوقح  یقیقح و  راـتفر  رد  یـشزرا 

یملع داـهج  رد  فـلا )  یلمع .  یملع و  داـهج  تسا :  مزـال  هدـمع  داـهج  ود  یبرغ  تاـشیارگ  اـهوگلا و  زا  زیرگ  ناـگناگیب و  یگنهرف 
هب هرـسان  زا  ار  هرـس  دـب و  زا  ار  کین  دزاس و  نوزفازور  هتـسویپ  ینید  ياهراجنه  اـه و  شزرا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تفرعم  دـیاب  صخش 

داهج - 1 دوش : یم  میسقت  شخب  ود  هب  یلمع  داهج  ب )  درادرب . ماگ  اه  یکین  ریـسم  رد  هراومه  یهاگآ  روعـش و  اب  دسانـشزاب و  یبوخ 
راوتـسا و یمزع  داهج  نیا  تسا .  یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  اـهاوه و  ربارب  رد  ریذـپان  یگتـسخ  یمئاد و  یتکرح  داـهج  نیا  يدرف ;  یلمع 
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یکی دمآ . نوریب  زارفارس  نآ  زا  ناوت  یمن  سفن  ناطیش  اب  تفلاخم  رد  تیدج  ادخ و  اب  هتـسویپ  طابترا  نودب  دبلط و  یم  یمئاد  یتبقارم 
همیمـض هب  هک  تسا  هبـساحم  هبقارم ,  هطراشم ,  همانرب  يارجا  ریـسم  نیا  رد  تیقفوم  نازیم  ندرب  الاب  يارب  بسانم  يدربراک  ياـه  هار  زا 

تابحتـسم و ماجنا  مود  هبترم  رد  درامگ , تمه  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  ادـتبا  دـیاب  صخـش  ریـسم  نیا  رد  ددرگ . یم  لاـسرا 
رود دوخ  زا  ار  تاحابم ,  زا  یخرب  یتح  تسا ,  یهلا  ریغ  هچنآ  ره  موس  هبترم  رد  دـهد و  رارق  شیوخ  تمه  ههجو  ار  تاـهورکم  كرت 

هعماج و حالـصا  رییغت و  تهج  رد  یعمج  یـششوک  یعاـمتجا ;  یلمع  داـهج  - 2 دزادرپـن . تسوا  بولطم  هچنآ  ادـخ و  ریغ  هب  دزاـس و 
يزیر همانرب  مزلتـسم  زین  مهم  نیا  تسا .  هعماج  رد  يوقت  تلیـضف و  تیونعم و  قالخا ,  ملع ,  طسب  تافارحنا و  اه و  یگدولآ  اب  هزرابم 

" املـسم هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد  تسا .  يأر  مه  هارمه و  ناتـسود  رگید  نارظن و  بحاص  اـب  یماـگمه  تروشم و  قیقد و 
تفرشیپ تاطابترا و  رـصع  رد  زین  نآ  ققحت  دشاب و  یمن  لح  هار  نیرخآ  ای  نیرتهب  ناونع  هب  زگره  اهزرم و ... نتـسب  یکیزیف و  دروخرب 

لمع هب  يریگولج  یگنهرف  مجاهت  رتشیب  ذوفن  ریثأت و  زا  تسا و  مزال  يدراوم  رد  اما  تسین ,  ریذـپ  ناـکما  لـماک  تروص  هب  يژولونکت 
, اه شزرا  بالقنا و  يربهر 2 - مظعم  ماقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ,  مجاهت  گـنهرف و  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاـگآ  يارب  دروآ . یم 
 ( یمالسا بالقنا  یسانش  بیسآ  تالاقم  هعومجم   ) بالقنا یسانش  بیسآ  یعامتجا و  تیوه  نارحب  یفرشا ,  لضفلاوبا  ملعوذ 3 - یلع 

هعماج داحآ  کت  کت  . 1 داد : ماجنا  شخب  ود  رد  ناوتیم  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياهيراجنهان  یعامتجا و  دـسافم  تارکنم و  اب  هزراـبم 
، دنشابیم یمالـسا  ماکحا  یـشزرا و  ياهمیرح  تسکـش  ددص  رد  هک  يدارفا  هب  دننک و  هزرابم  ياهدسفم  رکنم و  هنوگ  ره  اب  دنافظوم 
: هلمجزا دراد ؛ یطباوض  طیارـش و  هعماج  رد  یهابت  داسف و  اب  یمومع  هزراـبم  هک  تسا  نیا  اـج  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  دـنهدن . تصرف 
ار یهن  اـی  رما  ریثأـت  لاـمتحا  اـیناث ، دسانـشب . ار  رکنم  فورعم و  یبوخ  هب  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددـص  رد  هک  يدرف  ًـالوا :
زا معا  ياهدسفم  وا  یهن  رما و  رد  اعبار ، دشاب . هتـشاد  نآ  رارمتـسا  رب  رارـصا  هدش ، ياهدسفم  ای  رکنم  بکترم  هک  یـصخش  اثلاث ، دهدب .
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ماقم  رد  هدش  دای  طیارـش  تاعارم  موزل  رب  هوالع  دـشاب . هتـشادن  دوجو  هجوت  لباق  یلام  ای  یئوربآ  ای  یناج  ررض 
هب هک  تسین  زیاج  رتنییاـپ ، هبترم  رد  بولطم  لوصح  تروص  رد  تسا و  مزـال  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  تاـعارم  رکنم ،
رب يور  تروص ، ندرک  سوبع  دـننام   ) دزاس راکـشآ  رکنم  لعف  زا  ار  دوخ  رّفنت  یبلق و  یتحاران  لّوا  هبترم  رد  دـنک . يّدـعت  رتـالاب  هبترم 

هدـیاف تروـص  رد  تسا و  فرط  داـشرا  هظعوـم و  یناـبز ، یهن  رما و  مود  هبترم  رد  يو و )... اـب  ندرک  هطبار  كرت  وا ، زا  ندـنادرگ و ..
ود رگا  تسا . یلمع  تامادقا  هلحرم  موس ، هبترم  دهد . جرخ  هب  تدـش  ندـناسرت  دـیدهت و  رما و  رد  هدرک  ظیلغ  ار  دوخ  راتفگ  نتـشادن ،

ینامز رد  نیا  هتبلا  ص 315 .) ج 2 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولاریرحت ، ، ) دنک هدافتسا  تردق  لامعا  زا  تسا  بجاو  تشادن ، رثا  هدش  دای  هبترم 
( ام یلعف  تیعضو  دننام   ) دشاب هتشاد  دوجو  یمالسا  تموکح  رگا  اما  دشاب . هتشادن  دوجو  یمالسا  تموکح  رادتقا  تیمکاح و  هک  تسا 

يورینرد طبريذ  نالوؤسم  هب  ار  عوضوم  روز ، هب  لسوت  هب  زاـین  تروص  رد  دـننک و  اـفتکا  یناـبز  یهن  رما و  هب  تسا  بجاو  ناـفّلکم  رب 
زا  ) هژیو ياهناگرا  اهنامزاس و  . 2 ص 231 .) ج 1 ، یسراف ، همجرت  ياهنماخ ، هللاتیآ  تآاتفتـسا  ، ) دنهد عاجرا  هیئاضق  هوق  یماظتنا و 

داوم اب  هزراـبم  داتـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـیحا  داتـس  یتینما ، یتاـعالطا و  ياههاگتـسد  هیئاـضق ، هوق  یماـظتنا ، يورین  لـیبق 
زا دنـشاب و  اشوکدوخ  ياهتیلوؤسم  ماجنا  هب  تبـسن  نوناق ، رد  هدش  صخـشم  ياهدرکراک  فیاظو و  ساسا  رب  دنا  فّظوم  رّدخم و )...

لماوع زا  هدافتـسا  یعامتجا  دـسافم  تارکنم و  اب  هزرابم  رد  دـنچ  ره  هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ  رد  دـنزرون . غیرد  يرهق  یلمع و  تامادـقا 
ییاهن لح  هار  دـشاب . یـساسا  بسانم و  لح  هار  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  لماع  نیا  رب  هیکت  یلو  تسا ، مزال  یماظن و ... ياـهورین  یکیزیف و 

نآ اب  بسانم  هنانیبعقاو و  یقطنم و  ياهراکهار  هئارا  دـسافم و  لیبق  نیا  زورب  لماوع  یبایهشیر  تخانـش و  رب  ینتبم  تالـضعم ، لیبق  نیا 
هضیرف ندش  ارجا  یمالـسا ، ياهشزرا  تیبثت  تیوقت و  جاودزا ، نکـسم ، لاغتـشا ، يداصتقا ، تالکـشم  لح  لیبق  زا  ییاهراکهار  تسا .

رد و  ناـناوج و ... يارب  ملاـس  یـشزرو  یحیرفت و  تاـناکما  ندومن  مهارف  ریگارف ، هدرتـسگ و  تروـص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
تمالس هدننک  دیدهت  یمالسا و  ياهشزرا  یعامتجا و  تینما  مظن و  هب  ّلخم  رورش و  دارفا  اب  هطوبرم  ياههاگتسد  عطاق  دروخرب  تیاهن 
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یتیصخش ياه  یگژیو  تایحور و  قیقد  تخانش  دریگ  رارق  تلفغ  دروم  دیابن  هک  یتاکن  زا  یکی  نیا  دوجو  اب  اما  تسا . بولطم  هعماج ،
ناور لوصا  هب  هجوت  اب  نانآ  رد  ذوفن  طابترا و  ياه  هار  هب  یهاگآ  فرط و  کی  زا  ناـنآ  ياـهراجزنا  اـه و  ترفن  نآ ، قیـالع  ناـناوج ،

. تسا یسانش 

؟ دشن دیدرت  کش و  راچد  درک و  یگداتسیا  ناضرغم  ینکفا  ههبش  ربارب  رد  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دشن دیدرت  کش و  راچد  درک و  یگداتسیا  ناضرغم  ینکفا  ههبش  ربارب  رد  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

دهعتم و یهلا  ياهـشزرا  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  ظفح  هب  تبـسن  ار  دوخ  هک  زیزع  نایوجـشناد  اصوصخ " یناریا  درف  ره 
ثحب دروم  یهاگـشناد  طیحم  هعماج و  رد  هک  یتاعوضوم  هرابرد  " الوا , هک  تسا  مزال  دراد  ار  نآ  زا  عافد  هغدـغد  دـنیب و  یم  لوئـسم 

يداصتقا یعامتجا ,  یگنهرف ,  نوگانوگ  ياهتفایهر  اهیروئت و  خیرات و  دشاب , هتشاد  یفاک  دح  رد  تامولعم  تاعالطا و  دریگ , یم  رارق 
رد راذـگریثأت  لاعف و  ياه  هورگ  اه و  تیـصخش  نآ ,  زا  دـعب  بالقنا و  نارود  مهم  ثداوح  یمالـسا ,  بالقنا  دروم  رد  یـسایس و ... , 

لدتسم تروص  هب  كردم  لیلد و  قطنم و  اب  زاین  عقاوم  رد  دناوتب  ات  دسانشب  یبوخ  هب  ار  نانآ و ... دیاقع  راکفا و  روشک , یـسایس  هصرع 
رب هوالع  " ایناث : دشاب . یم  هدـش ,  هتـشون  اه  هنیمز  نیا  رد  هک  يربتعم  عبانم  هدرتسگ  تاعلاطم  دـنمزاین  راک  نیا  و  دـیامن . عافد  بالقنا  زا 

. دروآ دوجو  هب  ار  ییاهدیدرت  کش و  ای  تاماهبا و  امش  يارب  هک  درک  حرطم  یسک  ار  يا  هلأسم  ای  ههبش  تقو  ره  یملع ,  ياه  یگدامآ 
هک تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  اجنیا  رد  دییامن و  مادقا  قیرط  نیا  زا  دیراد  ار  نآ  لح  ییاناوت  هعلاطم  ای  رکفت و  لمأت و  هار  زا  اصخـش  رگا 
هب نآ  تامدقم  رد  رگا  هک  تسا  هطلاغم  رتشیب  هکلب  تسین ، نآ  قیقد  موهفم  هب  یملع  ههبـش  دوش ، یم  حرطم  هعماج  رد  هک  یتاهبـش  رثکا 

ییاـناوت هک  يزکارم  اـی  دارفا و  اـب  تـصرف  نـیلوا  رد  اـمتح  دـیرادن  ار  ییاـناوت  نـیا  اصخـش  رگا  تـسا و  لـح  لـباق  دوـش  لـمأت  یبوـخ 
؛ دنام توافت  یب  دیدرت  کش و  لباقم  رد  دیابن  تروص  ره  رد  دیسرب . نآ  یعطق  خساپ  هب  طابترا و  دنراد ، یتاهبش  نینچ  هب  ییوگخـساپ 

. دناشک یم  يدوبان  هب  ار  درف  ياه  شزرا  یبهذم و  تادقتعم  نامیا و  اسب  هچ  هک  تسا  یتفآ  اریز 

. تسیچ قوف  یگنهرف  تالضعم  عفر  هنیمز  رد  ییوجشناد  ياهلکشت  هفیظو 

شسرپ

. تسیچ قوف  یگنهرف  تالضعم  عفر  هنیمز  رد  ییوجشناد  ياهلکشت  هفیظو 

خساپ

طابـضنا يرگ و  شهوژپ  یهاوخ و  ملع  اه ، شزرا  يایحا  یبلط ، ناـمرآ  یبلط ، تلادـع  هیحور  ندرک  هدـنز  اـب  ادـخ  ياـضر  يارب  ماـیق 
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تیلؤسم دهعت و  هیحور  نیا  دینک  یعـس  ًالوا  - 1 دوش : تیاعر  دـیاب  ریـسم  نیا  رد  هک  يروما  ناتیاه  ناوت  همه  زا  يریگ  هرهب  اب  یقالخا ،
ناـکما و تروص  رد  - 3 دـیوشن . هدولآ  تاهابتـشا  هنوگ  نیا  هب  ناتدوخ  هک  دیـشاب  بقارم  - 2 دـینک . ظفح  دوخ  رد  هراومه  ار  يریذـپ 

هفیظو نیا  هب  مدرم  ندرکن  لـمع  تالکـشم  نیا  عویـش  لـلع  زا  یکی  هک  دـینکن  تـلفغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  زا  ریثأـت  لاـمتحا 
لاـبند هب  يدـج  رطخ  امـش  يارب  تسا  نکمم  اـی  دـیهدیمن و  رثا  لاـمتحا  رگا  هتبلا  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ینعی  یناـگمه 
یعرـش فیلکت  هب  دیاب  دیناوتیم  هک  ياهزادـنا  ره  هب  ناکما  تروص  رد  یلو  تسا  یفاک  امـش  ینورد  یتحاران  ریثأت و  نامه  دشابهتـشاد 
بـسک يزاسدوخ ، اب  دییامن  یعـس  - 4 تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـکحا  اـب  ییانـشآ  راـک  نـیا  همزـال  دـییامن و  لـمع  دوـخ 

رپ ار  دـنوشیم  اهیناماسبان  نیا  بجوم  هک  يدارفا  زا  یکی  ياج  لقادـح  ات  دـینک  هعماج  هب  تمدـخ  هدامآ  ار  ناتدوخ  مزال  ياهتراهم 
يدـیماان سأی و  بجوم  دـیابن  یباجح  یب  لیبق  زا  یقالخا  یگنهرف و  تالکـشم  ای  اـهیناماسبان  اـهیتساک و  هنوگ  نیا  دوجو  - 5 دییامن .

ناکما و نیا  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  دینک و  ایهم  دوجوم  عضو  دوبهب  حالـصا و  يارب  دوخ  ات  دـنک  ممـصم  ار  امـش  دـیاب  هکلب  دوش  امش 
نتخانش تسرد  - 6 دیرادرب . تالکشم  نیا  عفر  تهج  رد  رثؤم  ياهماگ  دیناوتب  زوسلد  نادنمدرد  رگیدرانکرد  ات  دهدب  امش  هب  ار  قیفوت 

دیاب دنک -  جیورت  حیحـص  لکـش  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  دسانـشن  لماک  یبوخ و  هب  ار  يزیچ  ناسنا  ات  میتسه -  نآ  ماجنا  یپ  رد  هک  يراک 
راک نآ  نیـصصختم  زا  راک  ره  رد  - 7 دیوش . لوغشم  نآ  ماجنا  هب  هتخانـش و  ار  نآ  سپـس  دینک  فیرعت  دوخ  يارب  ار  یگنهرف  راک  الوا 

ییانـشآ يراگن  هیرـشن  هنیمز  رد  هک  دینک  باختنا  راک  نیا  يارب  ار  یناسک  دیـشاب -  هتـشاد  هیرـشن  دیهاوخ  یم  رگا  الثم  دینک . هدافتـسا 
هزین و رـس  روز و  اب  یگنهرف  راک  اریز  دیـشاب  تفطالم  تشذگ و  ارادـم و  لها  - 9 دـییامن . زیهرپ  طیرفت  طارفا و  زا  - 8 دنراد . ار  یفاک 
حور و اب  یگنهرف  راک  تسا . راگدنام  لاح  نیع  رد  سررید و  هجیتن  رظن  زا  یگنهرف  راک  اریز  دیشاب  روبـص  - 10 دوش . یمن  يرظن  گنت 

نامرد یهاگ  هکلب  ددرگ  اوادم  لوسپک  صرق و  دنچ  اب  هک  تسین  یمسج  يرامیب  دننام  یحور  يرامیب  دراد و  راک  رس و  دارفا  تیصخش 
ای ینارذـگ  تقو  يارب  افرـص  دیـشاب و  هزیگنارپ  دـیریگب . کمک  راکمه  ناونع  هب  يا  هزیگنا  اب  دارفا  زا  - 11 درب . یم  نامز  اه  تدـم  نآ 

ندـید و یـسرزاب و  دروم  رگید  زکارم  رد  دـیهد  ماـجنا  دـیهاوخ  یم  هک  ار  يراـک  هنومن  - 12 دـنا . هتخادرپن  راـک  نآ  هب  دـمآرد  بسک 
ره - 14 دیـسارهن . اهراک  ندادن  هجیتن  تسکـش و  زا  هاگ  چـیه  - 13 دـییامن . هدافتـسا  هراومه  نارگید  تایبرجت  زا  دـیهد و  رارق  یبایزرا 

یمالـسا و هاگـشناد  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دوب . دـهاوخ  تکرب  اب  رمثرپ و  راگدـنام و  دوش  عورـش  اوقت  تیاعر  صالخا و  اـب  يراـک 
1379 اه ، هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  یمومع  طباور  رشن  ناملسم ، يوجشناد  تلاسر 

؟ درک يریگولج  یگنهرف  مجاهت  زا  دوش  یم  روطچ 

شسرپ

؟ درک يریگولج  یگنهرف  مجاهت  زا  دوش  یم  روطچ 

خساپ

تریـصب ترطف و  رب  ینتبم  ینالقع و  دیاقع  ینابم و  اب  دـیاب  دراد  راکورـس  مدرم  تاداقتعا  اهرواب و  اه و  هشیدـنا  اب  گنهرف  هک  اجنآ  زا 
دراد هدش  باسح  قیقد و  یگنهرف  راک  کی  هب  زاین  زین  مجاهم  گنهرف  اب  ییورایور  دروآ و  دیدپ  ار  گنهرف  کی  یفن  ای  شریذـپ  هنیمز 
يارب تسا . برغ  گنهرف  ای  مجاـهم  گـنهرف  ییاسانـش  لوا  دروم  دـسر :  یم  رظن  هب  يرورـض  یگنهرف  هدـمع  راـک  ود  ناـیم  نیا  رد  و 
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موهفم هب  یـسانش  برغ  درک . ایهم  ار  مزال  ياهراکوزاس  ناوتب  ات  دومن  لصاح  نآ  زا  یقیقد  تخانـش  دـیاب  ادـتبا  يا  هدـیدپ  ره  اب  هلباـقم 
رهاـظ زا  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  برغ  گـنهرف  قیمع  تخانـشو  تسا  گـنهرف  نیا  یقیقح  رهوج  نطاـب و  درکلمع و  تیهاـم  تخاـنش 

تیثـیح و هک  نیا  يارب  تلم  نیا   : " دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  میباـی . هار  نآ  نورد  هب  مـیریگرب و  هدرپ  نآ  هدـنبیرف 
مجاهت لباقم  رد  یگداتسیا  تمواقم و  تدهاجم و  هب  جایتحا  دوشب ، ظفح  شا  یلم  گنهرف  یبالقنا و  یمالسا و  یناسنا  یقیقح و  نایک 
میشابن انشآ  فعض  طاقن  نیا  هب  ام  رگا  هک  دراد  ناوارف  فعض  طاقن  برغ  گنهرف  " دراد . نمشد  فعض  طاقن  هب  ندرب  مجاهت  نمشد و 
مجاهت برغ  گنهرف  هب  دیاب  هک  میتسه  ام  نیا   " دندومرف يربهر  مظعم  ماقم  هک  هنوگنامه  تسناد و  میهاوخن  ار  دوخ  ینغ  گنهرف  ردق 

هعماج هلمج  زا  عماوج و  ات  مییامن  ءاشفا  ار  لذتبم  يدام و  گنهرف  نآ  یچوپ  تافارحنا و  فعض و  طاقن  اهـشزرا و  دض  میـشاب و  هتـشاد 
زا هدرپ  ناوت  دح  رد  كدنا  لاجم  نیا  رد  " میرادب . نوصم  نآ  هدیدنگ  نطاب  ابیز و  رهاظ  قرب و  قرز و  بیرف  زا  هنیـسکاو و  ار  نامدوخ 
رد ار  برغ  هک  یفعـض  طاـقن  هلمج  زا  مـیزادرپیم :  اـبیزان  گـنهرف  نـیا  فعـض  طاـقن  زا  يا  هشوـگ  هـب  هتـشادرب و  برغ  هـیرک  هرهچ 
یم هطبار  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ییارگ :  تیموق  یتسرپ و  داژن  - 1 تسا :  دراوم  نیا  تسا  هداد  رارق  ینوگنرس  طوقس و  یبیـشارس 

گنج اجنآ  رد  زونه  دنراد ... دیفـسو  هایـس  يراتفرگ  زونه  دنتـسه ، هتفرـشیپ  يدام  ظاحل  زا  هک  ایند  یقرتم  ياهروشک  زورما   : " دـنیامرف
ریقف ياه  هدـکهد  زا  هرکاب  نارتخد  دـیدج :  رـصع  رد  تیلهاـج  نارود  يراد  هدرب  - 2 دراد . دوجو  اهتیموق  گـنج  نوخ و  گـنج  داژن ،

هنا ـ بـش يا  پو هـ ـ لک هب  يرگ  هشحاـف  يارب  عـقاو  رد  اـما  يرازگتمدـخ  يارب  يرادـیرخ و  نـالالد  طـسوت  كراـم  تمیق 1000  اب  دـنلیات 
ره لـتق :  يدزد و  - 3 تسا . ناوج  نارتخد  تراجت  دـیدج  رـصع  یگدرب  دـنوش ؛ یم  هداتـسرف  نا  ـ ملآ ـن و  پاژ ـک نـگ ، نه كوک ، ـ ناب

-4 دـنزادرپ . یم  تراسخ  دریگیم  تروص  روشک  رد  هک  ییاهیدزد  ءازا  رد  رـالد  دودـح 300  هنالاس  طسوتم  روطب  ییاکیرمآ  هداوناخ 
نارسمه اب  اهجوز   ) دنهد لیکـشت م  ردام  ای  ردـپ  نودـب  ياه  هداوناخ  ار  ییاکیرمآ  ياه  هداوناخ  لک  % 28 برغ :  رد  هداوناـخ  طوقس 

نز نوـیلیم  دراد و 12  رارق  یماــظن  ریغ  مدرم  تـسد  رد  مرگ  هحلــسا  نوـیلیم  دودــح 200  رد  ینما :  اـن  - 5 دـننک ) یمن  یگدـنز  دوخ 
لاس 40 کی  لوط  رد  ناییاکیرمآ  ردخم :  داوم  عاونا  فرـصم  قاچاق و  - 6 دنراد . يرمک  هحلـسا  دوخ  زا  تظافح  روظنم  هب  ییاکیرمآ 
رد رسپ ) رتخد و   ) ناناوج بلغا  دنتسه و  نیتوکین  هب  داتعم  كدوک  ناملآ 000/50  رد  دنا . هدرک  قاچاق  ردخم  داوم  فرص  رالد  درایلیم 

لوط رد  اکیرمآ  نازومآ  شناد  زا  موس  کی  زا  شیب  سرادـم :  بولطماـن  عضو  - 7 دنوش . یم  راگیـس  هب  داتعم  رتمک  ای  یگلاس  نس 15 
اب هدرک و  هراپ  ار  حورجم  نانز  ساـبل  اهبرـص  ویاراـس  ياـهگنج  رد  ییاطـسو :  نورق  شحوت  - 8 دناهدش . تقرس  بکترم  هتـشذگ  لاس 

ناردپ زواجت  ینابرق  يوسنارف  نارتخد  % 32 مراحم :  اب  عورشم  ان  یـسنج  طباور  - 9 دنا . هدیشک  ار  بیلص  تمالع  اهنآ  هنیـس  يور  دراک 
طاقن زا  يا  هشوگ  اهنیا  " 1 . " دنک یم  یط  يدوعص  دنور  اهنآ  ناکیدزن  يوسنارف و  نارتخد  نیب  یسنج  عورشمان  طباور  دنوش ؛ یم  دوخ 

اکیرمآ  : " دـنیامرف یمدوخ  تانایب  زا  يا  Ș رد گ بـالقنا  مظعم  ربهر  هک  Ə تهج ن یب�دـش  رکذ  هک  دوب  برغ  گـنهرف  فعض 
اب هلباقم  اب  طابترا  یگنهرف و  مود  راک  "."2 "و  دزادرپب دوخ  هعماج  رد  تینما  نادقف  زین  یقالخا و  یناسنا و  میظع  تالکشم  لح  هب  دیاب 

ياهیرترب اهشزرا و  ریهاشم ، اهیگژیو ، هب  تفرعم  تقیقح  رد  گنهرف  کی  تخانـش  تسا ؛ يدوخ  گنهرف  تیوه  كرد  مجاهم  گنهرف 
اب هلباقم  رد  ات  دـشاب  انـشآ  شیوخ  یلم  یمالـسا و  گـنهرف  تازاـیتما  هب  دـیاب  ناوج  لـسن  تسا . اـهگنهرف  ریاـس  هب  تبـسن  گـنهرف  نآ 

هژیوب رـصاعم و  ياهگنهرف  یقیبطت  تاعلاطم  يدوخ و  گنهرف  لیلحت  خـیرات  دـشاب . رادروخرب  ییالاب  سفن  هب  دامتعا  زا  هناگیب  گـنهرف 
گنهرف ذوفن  ربارب  رد  ار  ناناوج  تسا  هتشاد  رصاعم  ناهج  یعامتجا  یسایس و  تالداعم  رب  هک  يریثأت  یمالسا و  بالقنا  تیهام  یسررب 

هاگدید زا  نمشد  یگنهرف  نوخیبش  اب  هلباقم  - 1 دوب . دهاوخ  ریذپ  ناکما  يدوخ  گنهرف  هب  تشگزاب  رما  نیا  اب  دنک و  یم  مواقم  هناگیب 
خیرات 7/11/71 رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس  ص69و ... يربهر ،

؟ مینک تظافح  دوخ  تاداقتعا  زا  يدج  روط  هب  میناوتب  هک  مینک  هچ  -
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شسرپ

؟ مینک تظافح  دوخ  تاداقتعا  زا  يدج  روط  هب  میناوتب  هک  مینک  هچ  -

خساپ

میدقت ناتروضح  هب  هدش  حرطم  لاؤس  خساپ  شخب  نیا  هبامـشدامتعا  نسحزارکـشت  نمـض  یهلا  قیفوت  يوزرآو  مالـس  ءادهااب  باوج : 
اب ار  ناتبوخ  لاؤس  خـساپ  دـیدومن  حرطم  ام  اب  ار  دوخ  لاؤس  هکنیا  زا  رکـشت  اـبو  زیزع  تسود  امـش  تمدـخ  مالـس  ضرع  اـب  ددرگ . یم 

بدا اب  ار  دوخ  یقالخا  يایاجـس  یناـسنا و  فرـش  ناـناوج ،  هورگ  يا  دـنیامرف :  یم  ناـشیا  منک  یم  عورـش  یلع ? ترـضح  زا  یمـالک 
نوگانوگ تارطخ  ناکاپ و  اـن  دربسد  زا  شناد  ملع و  يورین  اـب  ار  شیوخ  نید  ياـهبنارگ  هیامرـس  دـیئامن و  تظفاـحم  تیبرت  يزومآ و 

رد رگا  تسا و  تبقارم  تیبرت و  هب  دـنمزاین  یقالخا  لـئاضف  ناـمیا و  نید و  هب  يدـنبیاپ  یبوقعی ص 152 ) خیرات   . ) دـیراد هاگن  رانکرب 
 : دـیوگیم لراک  رتکد  دـنام .  دـهاوخ  یقاب  رمع  نایاپ  اـت  نآ  بوخ  تارثا  دوش  هداد  شزرا  تّیمها و  هلأـسم  نیا  هب  یناوجون  یکدوک و 

دوب و دهاوخ  ناسآ  وا  يارب  يدب  زا  زیهرپ  یبوخ و  باختنا  رمع  مامت  رد  درک  تداع  يدب  بوخ و  تخانش  هب  یگدنز  زاغآ  رد  هکیسک 
ریغ هکلب  عونمم  یلامعا  اهنت  هن  وا  رظن  رد  تنایخ  غورد و  ینکـش و  دـهع  دزیهرپ و  یم  زین  يدـب  زا  دـنکیم  يرود  شتآ  زا  هک  روطنامه 

رد حیحـص  ياهتیبرت  جیاتن  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  یفـسلف ) یقت  دـمحم  فیلأت  تاساسحا  لقع و  رظن  زا  ناوج  . ) دـیآ یم  نکمم 
هدهاجم شیوخ  یناسفن  ياهشهاوخ  اب  غولب  زا  لبق  هکیسک  دنیامرف :  یم  یلع ? ترـضح  دنامب  رادیاپ  تروص  ره  هب  طیارـش و  هنوگ  ره 

فالخ رب  هکیـسک  نآ  دنیامرفیم  زین  و  یلع ?ص 645 ) مکحلا  ررغ   .) دوش یمن  لـئان  یگرزب  لـضف و  ماـقم  هب  یگرزب  رد  دـشاب  هدرکن 
. دوـش یم  هدولآرتـمک  تشز  راـتفر  راـتفگ و  هب  دـهد  رد  نـت  نآ  ياهتّقـشم  هـب  دوـش و  راداو  حیحـص  تـیبرت  يزوـمآ و  بدا  هـب  شلیم 

حیحص لماک و  ملع  هب  دنمزاین  نآ  ياه  هیاپ  ندرک  مکحم  نید و  ياهبنارگ  هیامرـس  زا  تظفاحم  يارب  اما  یلع ? ص 645 ) مکحلاررغ  )
شیازفا اـب  هارمه  مینک و  اـفتکا  میا  هتخوـمآ  هتـشذگ  زا  هک  یمک  ياهتخانـش  هب  دـیابن  هـنیمز  نـیا  رد  میتـسه و  شخب  ناـنیمطا  یعبنم  زا 

ینید و لئاسم  رد  یهاگآ  شیازفا  هنیمز  نیا  رد  هلأسم  نیرتمهم  نیاربانب  میشاب .  هتشاد  اهنآ  هب  لمع  رد  یعس  نید  فراعم  رد  نامّیهاگآ 
لئاسم شزومآ  ياهـسالک  دـننام  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتاناکما  زا  هدافتـسا  هربخ و  دارفا  اب  تروشم  لاؤس و 
یهاگآ يرهاظم  نیسح  یتئارق و  نسحم   ، بیغتسد ياقآ  بتک  هعلاطم  اب  دیناوت  یم  عورـش  يارب  تساک و … یئوئدیو و  ياهراون   ، ینید

هکلب تسین  زاس  راک  ییاهنت  هب  هعلاطم  هتبلا  دیزادرپب . يرهطم  داتسا  بتک  هعلاطم  هب  دیشاب  هتـشاد  یئاناوت  رگا  دیهد و  شیازفا  ار  شیوخ 
ذوفن ناج  قمع  ات  ینید  میهافم  ات  تخادرپ  زین  دـنوادخ  اب  طابترا  لسوت و  شیاـین و  رکفت و  هب  تسیاـب  یم  هعلاـطم  وجتـسج و  راـنک  رد 

هک يروط  هب  تسا  هدش  هداد  ّتیمها  رایـسب  ربدت  رکفت و  هب  نایدا  ریاس  عبانم  یمالـسا و  عبانم  رد  دوش .  هتفرگ  راک  هب  یگدنز  ردو  دـنک 
رکفت هب  راداو  ار  ناسنا  ات  دنتـسه  یتادابع  اهمـسر و  ياراد  فلتخم  بهاذـم   . تسا هدوب  رکفت  رذوبا  تداـبع  رتشیب  هک  هدـمآ  یتیاور  رد 
نکاس بآ  یتقو  دنیوگیم  وئات  بهذم  ناوریپ   ، دنراد زاین  شمارآ  تقارف و  تاقوا  ردرکفت  هب  ناسنا  یحور  دـشر  ياههار  مامت  اما  دـننک 

ار نانز  ناوربا  نادرم و  شیر  ياهوم  کت  کت  یتح  دـید  نآ  رد  ینـشور  هب  ار  يزیچ  ره  ساکعنا  ناوتیم  دزو  یمن  نآ  هب  داـب  دوشیم و 
شمارآ و هب  یمدآ  بلق  رگا  دشاب  نشور  كاپ و  نینچ  شمارآ  نوکس و  رد  دناوتیم  بآ  هک  لاح  داد .  صیخشت  بآ  ریوصت  رد  ناوتیم 

دهاوخ سکعنم  ناسنا  بلق  رد  رگید  زیچ  نارازه  نیمز و  اهنامسآ و  تروص  نیا  رد  دش ؟  دهاوخ  لالز  كاپ و  ّدح  هچ  ات  دسرب  نوکس 
یجاح دوعـسم  رتکد  مجرتم   ، بای سیریا  رتکد  فیلأت  ادخ ،  هرابرد  ناکدوک  هب  نتخومآ  ياهدیلک  ناکدوک ،  تیبرت  ياه  دـیلک   .) دـش

ادـیپ تسد  هک  ینید  شناد  زا  يا  هلحرم  ره  هب  تسا  رتـهب  هک  منک  یم  ناـشن  رطاـخ  مضیارع  ناـیاپ  رد  مبوـخ ! تـسود  ص 133 )  هداز 
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رد هک  اسب  هچ  دیبای  تسد  ینید  يا  هزومآ  ادخ و  زا  يرتقیمع  تخانش  كرد و  هب  دینک  یعس  هکلب  دیشابن  دونشخ  عناق و  اهنآ  هب  دینکیم 
فراعم دنوادخ و  زا  شخب  نانیمطا  یکرد  هب  ربدت  لکوتو و  شالت  اب  هک  تسا  نیا  مهم  دـیهد  رییغت  زین  ار  دوخ  یبلق  ریواصت  ریـسم  نیا 

. تباث يروصت  كرد و  هب  هن  دیسرب  ینید 

؟ مینکن يریذپ  وگلا  مینیبیم  نابایخ  هچوک و  رد  هکیدارفا  زا  میناوتبات  مینک  هچ  - 2

شسرپ

؟ مینکن يریذپ  وگلا  مینیبیم  نابایخ  هچوک و  رد  هکیدارفا  زا  میناوتبات  مینک  هچ  - 2

خساپ

یعامتجا یگدنز  زاغآ  و  یکدوک ،  مایا  ندش  يرپس  مایا  یناوج  نارود  دوش  یم  ضرع  ناتبوخ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مود : لاؤس  باوج : 
دهاوخ یم  هکیـسک  دراذـگ  یم  مدـق  عامتجا  روانهپ  ياضف  هب  دوش و  یم  جراخ  هداوناخ  دودـحم  طیحم  زا  غولب ،  رثا  رب  ناوجون  تسا . 

هب دهد و  قیبطت  هعماج  اب  ار  نتـشیوخ  دناوتب  هک  دشاب  یتیـصخش  دجاو  دـیاب  دریگ  رارق  دـیفم  دارفا  فص  رد  دـشاب و  عامتجا  رثؤم  وضع 
نیرتکرزب زا  یکی   ، عامتجا اب  يراگزاس  يارب  مزال  تافص  ندیزگرب  تیـصخش و  رازحا  عوضوم  دسرب .  یعامتجا  تیوضع  مزال  تافص 

ياج هب  دنوش و  یم  فرحنم  حیحص  ریسم  زا  قیال  یبرم  نتشادن  ای  يرس  دوخ  تلع  هب  ناناوجون  زا  يرایسب  تسا .  ناوج  لسن  تالکشم 
یم زجاع  عامتجا  اب  دوخ  ندرک  قبطنم  زا  هجیتن  رد  دـنوش و  یم  هدولآ  دنـسپان  ّرـضم و  تاّیقلخ  هب  هدیدنـسپ  دـیفم و  تافـص  ندـیزگرب 
دوخ راک  همانرب  ار  نانآ  شور  دننک و  یم  دـیلقت  نارگید  زا  مزال  تافـص  ندـیزگرب  شیوخ و  تیـصخش  نتخاس  يارب  ناناوجون  دـننام .

تسا رسیم  هکیئاج  ات  دننک  یم  ششوک  تسا  دیدش  ناناوجون  رد  یبلط  صخـشت  ییامن و  دوخ  هب  لیامت  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنهد  یم  رارق 
رتشیب رتدوز و  هچ  ره  هک  دیما  نیا  هب  دنهد  رارق  دوخ  يزاس  تّیـصخش  يوگلا  ار  نانآ  تافـص  دننک و  يوریپ  زاتمم  روهـشم و  نادرم  زا 

ریغ یگتخاس و  ياهراک  دنوش و  یم  امنیـس  هراتـس  ریپ و  یهاگ  دـنریگ .  رارق  مدرم  مومع  هجوت  دروم  دـننک و  بسک  يراختفا  ترهش و 
نانآ دننام  دنرادنپ  یم  شیوخ  ترهـش  راختفا و  هیام  ار  تسردان  راتفر  نیا  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  یقیقح  یگدـنز  همانرب  ار  اهنآ  یعقاو 

دنیارآ یم  اهنآ  لثم  ار  دوخ  يوم  يور و  دننکیم ،  هقـشاعم   ، دندنخ یم  دننک ،  یم  هاگن  دنـشوپ ،  یم  سابل  دننزیم ،  فرح  دنوریم ،  هار 
یقیال ناسنا  ار  دوخ  دننک و  يزیر  یپ  یناسنا  تافص  یقالخا و  يایاجس  ساسا  رب  ار  شیوخ  تّیصخش  ناناوج  هکنیا  ياج  هب  هصالخ  و 

تّیـصخش هب  ار  هبرـض  نیرتگ  رزب  هار  نیا  زا  دنهد و  یم  رارق  دوخ  راک  همانرب  ار  اهنآ  راتفر  دننک  یم  دیلقت  امنیـس  ياه  هراتـس  زا  دنزاس 
نودب دراذگ و  یم  قیمع  رثا  نانآ  رد  دننیبیم  امنیـس  هدرپ  رد  ای  دنناوخ  یم  دئارج  رد  ناناوج  هک  ار  یبلاطم  دـیدرت  نودـب  دـننزیم .  دوخ 
دیلقت ّسح  ناسانشناور  رظن  هب  دنوشیم .  هداد  شرورپ  هّیحور  نامه  هب  دنوشیم و  هداد  قوس  ریـسم  نامه  هب  دنـشاب  هّجوتم  ناشدوخ  هکنآ 

رتکد تسا .  رتدـیدش  ناوج  لسن  رد  سح  نیا  اّما  دراد  دوجو  فلتخم  نینـس  رد  رـشب  دارفا  ماـمت  رد  هک  تسا  یعیبط  تـالیامت  زا  یکی 
تیلوفط زا  سک  ره  یتسیاب  یم  دوبن  هزیرغ  نیا  رگا  تسا  دیلقت  رثا  رب  یلک  روط  هب  ام  راتفر  دیوگیم : یماکداش  باتک  رد  نزیک  یب  ناج 

رایـسب عامتجا  رد  یگدـنز  تروص  نیا  رد  هتبلا  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  هب  صوصخم  رادرک  راـتفر و  دریگب و  رـس  زا  ار  یگدـنز  تاـیبرجت 
هک درادـیم  او  يدارفا  زا  دـیلقت  هب  ار  یخرب  سوه ،  يوه و  تسردان و  صیخـشت  یهاـگ  هنافـسأتم  دـش .  یم  نکمم  ریغ  دـیاش  راوشد و 
اب هکنیا  ضوع  هب   ، يزارفارس یئامن و  دوخ  هتفیش  لوجع و  یناوج  تسا  نکمم  هکنانچ  دنتسین  القع  هدیدنسپ  سک و  همه  قیدصت  دروم 
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رد هدیسر و  ماک  هب  باوص  ان  هار  زا  ًاق  افتا  هک  دنک  دیلقت  يوریپ و  یسک  زا  دروآ ،  مهارف  کی  هب  کی  ار  یگرزب  بابسا  هلصوح  ربص و 
رایـسب لماوع  زا  رـشب و  یقرت  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  دیلقت  دیدرت  نودب  دزادنیب .  هکلهم  تمحز و  رازه  هب  ار  دوخ  اوران  دیلقت  نیا  هجیتن 

يارب یلو  دننک  هدافتسا  یعیبط  لیامت  نیا  زا  دوخ  ّتیصخش  نتخاس  هار  رد  ناناوجون  دیاب  تسا و  یعامتجا  يدرف و  ياهتفرـشیپ  رد  رثؤم 
تسا مزال  دندرگن  فرحنم  تحلصم  تیلـضف و  ریـسم  زا  دنوشن و  یهارمگ  اطخ و  راچد  تسردان  هناروک و  روک  ياه  دیلقت  رثا  رب  هکنآ 

هب ندیـسر  رد  ینامرهق  هجرد  لین  دـیما  هب  دـننکن و  يوریپ  هارمگ  فرحنم و  دارفا  زا  هکنآ  لوا  دنـشاب .  هتـشاد  هجوت  هتکن  ود  هب  هراومه 
ان تسکـش و  اب  دوز  یلیخ  ناراکهنگ  ناهارمگ و  هکنآ  هچ  دـنهدن  رارق  دوخ  قشمرـس  ار  ناـنآ  تسرداـن  لاـمعا  یعاـمتجا ،  عیفر  ماـقم 
یم هچنآ  زا  دوشیم  توف  رتشیب  شدیما  دزیخ  رب  يراک  یپ  زا  هانگ  هار  زا  هکیـسک  دنیامرف :  یم  نیـسح ?  ماما  دش  دنهاوخ  هجاوم  يدیما 

رگیدکی اب  رـشب  يرظن  ياهدادعتـسا  یعیبط و  نامتخاس  دننادب  هکنآ  مود  راحب ج 17 ص 149 )  ددرگ (  یم  التبم  نآ  هب  رتعیرـس  دـسرت 
 . دراد يرتـشیب  یگداـمآ  دوخ  ناـمتخاس  اـب  بساـنم  راـک  ماـجنا  يارب  یناـسنا  ره  هدـیرفآ و  فـلتخم  ار  مدرم  دـنوادخ  تسا .  تواـفتم 

هنیفـس ص 732) ) دـهدیم ماجنارتهب  ار  نآو  تسارت  اّیهم  هدـش  هدـیرفآ  هک  يراک  يارب  سکره  هکدـینکراک  دـنیامرف : یم  (ص ? ) ربمایپ
دروآ ّتیلعف  هب  ار  شیوخ  ینورد  ياهدادعتـسا  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  یئاهن  ریاـخذ  زا  هک  دـسریم  شیوخ  قیـال  لاـمک  هب  یناـمز  یمدآ 

هدومیپ نانآ  هک  ار  یهار  دنک و  هدافتسا  نارگید  شور  زا  دوخ  تقایل  زاربا  تّیلباق و  يایحا  هار  رد  صخـش  هک  تسا  نآ  دیلقت  زا  روظنم 
يرطف ياهدادعتـسا  دنک و  دیلقت  نامرهق  زا  هناروکروک  ندش ،  نامرهق  لایخ  هب  هک  نآ  هن  دیامیپب  دنا  هدیـسر  شخب  رمث  جـیاتن  هب  دـنا و 

امش رگا  دیوگیم :  یگدنز  دشر و  باتک  رد  ساتسوا  رتکد  دیامن . بوکرس  ار  دندرگ  يو  يدنلب  رـس  ترهـش و  هیام  دناوتیم  هک  ار  دوخ 
یعقاو ّتیـصخش  زگره  دیا  رد  یلایخ  نامرهق  کی  لکـش  هب  ات  دـیهد  شرورپ  ار  نآ  دـیریگب و  ار  دوخ  تّیـصخش  زا  تمـسق  کی  طقف 

هب ار  دوخ  یعونصم  راتفر  اب  هکیـسک  زا  شیب  دشاب  یقیقح  یعیبط و  شراگنا  راتفر و  تاکرح و  یتقو  ات  صخـش  دوب ،  دهاوخن  ناتدوخ 
دناسرب راختفا  ترهـش و  هب  یمانمگ  زا  ار  دوخ  هدارا  شـشوک و  اب  دناوتیم  ناسنا  دوب  دهاوخ  مارتحا  شزرا و  ياراد  دشکیم  نارگید  خر 

دّلقم صخـش  کی  زا  شیب  تقو  چیه  دننک  دیلقت  نامرهق  زا  دـنهاوخ  یم  طقف  هک  یـصاخشا  یلو  دوش  اراد  ار  يا  هتـسجرب  تّیـصخش  و 
هدافتسا دوخ  یعیبط  ياه  دادعتسا  اوق و  زا  امش  هک  دنوشیم  امش  بیصن  ینامز  همه  تفرشیپ  تّیقفوم و  قشع  یتخبشوخ ،  دوب .  دنهاوخن 

ای نارگید  هب  هزادـنا  زا  شیب  دایتعا  ای  دایتعا  مدـع  صرح ،  رورغ و  دنـسپان ،  راتفر  قالخا و  اـب  ار  شیوخ  ياـه  دادعتـسا  هکنیا  هن  دـینک 
یکدوک هرود  زا  هک  ناناوج  ناناوجون و  دیـسر  ناتـضرع  هب  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  زیزع  تسود  دیربب  نیب  زا  نانآ  زا  هناروکروک  يوریپ 

دیلقت هب  تسد  عامتجا  رد  يرترب  یبلط و  قوفت  لیم  ياضرا  شیوخ و  تّیـصخش  نتخاس  يارب  دـنراذگیم  یناوج  یناوجون و  هرود  هب  اـپ 
حرطم هک  یلاؤس  اب  طابترا  رد  دنریگ و  یم  رارق  دیلقت  دروم  هک  تسا  صاخـشا  ای  صخـش  نییعت  رد  یلـصا  هابتـشا  اّما  دننزیم  نارگید  زا 

شـشوپ و شور  رد  نابایخ  هچوک و  دارفا  دـسر  یمن  رظن  هب  یـسانشناور  نادنمـشناد  نید و  همئا  ینامـسآ  نانخـس  هب  هجوت  اب  دـیا  هدرک 
نتـشاد یعامتجا و  یبایماکو  تیقفوم  هب  ندیـسر  هک  یلـصا  فده  زاارام  هک  ارچ  دشاب  دـیلقت  يارب  یبسانم  يوگلا  نانآ  یعامتجا  راتفر 

 ( ییاجباج فذح و  اب   ) یفسلف ج 1 ص 417-403 ياقآ  تاساسحا ،  لقع و  رظن  زا  ناوج  عبنم  دناسر .  یمن  تسا  بولطم  تیصخش 

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  یمالسا  هعماج  ناناملسم و  فئاظو  هدرک  ادیپ  عویش  یمالسا  عماوج  رد  یبرغ  گنهرف  هکنیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  یمالسا  هعماج  ناناملسم و  فئاظو  هدرک  ادیپ  عویش  یمالسا  عماوج  رد  یبرغ  گنهرف  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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خساپ

تلع هب  هک  تسا  یمالـسا  ياهروشک  اصوصخ  موس  ناهج  ياهروشک  رد  رـضاح  رـصع  یعامتجا  تالـضعم  زا  یگنهرف  مجاـهت  هلأـسم 
تـشاد زاربا  ناوت  یم  یلک  روط  هب  هک  هچنآ  تسا  راوشد  رایـسب  نآ  اب  هلباقم  هار  یعامتجا  رگید  لئاسم  اب  نآ  ندوب  هتخیمآو  یگدـیچیپ 

تاناکما زا  نتشاذگ  هیام  اب  نارادنید  مامت  دوش و  هتفرگ  راک  هب  یلمو  یمالسا  ياهشزرا  رارقتـسا  هار  رد  تاناکما  یمامت  دیاب  هک  نیا 
رد مزال  ياهرازبا  نتفرگ  راک  هب  اههمانرب و  دیلوت  ینعی   ) دراد يدیلوتهبنج  وس  کی  زا  هک  ياهزرابم  دـنزادرپب  هزرابم  هب  هار  نیا  رد  دوخ 

بیترت ره  هب  تسا . هعماـج  ینید  يداـقتعا و  ياـهناینب  ندـنک  ددـص  رد  هک  هچنآ  میرحت  یفنم و  هزراـبم  رگید  يوـس  زا  و  دروـم ) نـیا 
اب هزرابم  يانبریز  ع )  ) تیب لها  بتکم  نآرق و  اب  موادـم  طابترا  رکفت و  هعلاطم  هلیـسو  هب  یعامتجاو  یـسایس  شنیب  اـهیهاگآ و  ینوزفا 

J .} تسا یگنهرف  مجاهت 

؟  تسیچ هعماج  رد  یقالخا  یعامتجا و  تالضعم  لح  هار  دنا و  هدش  نادرگ  يور  نید  زا  ناناوج  بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  ارچ 

شسرپ

هعماج رد  یقالخا  یعامتجا و  تالضعم  لح  هار  دنا و  هدش  نادرگ  يور  نید  زا  ناناوج  بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  ارچ 
؟  تسیچ

خساپ

هرابرد ار  دوختارظن  هطقن  حیرـص  فافـش و  هک  نیا  زا  مینک و  يرازگـساپس  هرادا  نیا  هب  ناـتدامتعا  نسح  زا  تسا  مزـال  زیچ  ره  زا  لـبق 
یلد اب  ینیمز  ناریا  ناناوج  همه  دیاهدومرف  هک  نیا  مینکیم . رکـشت  ریدقت و  امـش  زا  میدنـسرخ و  دیدومرف  نایب  ناناوج  ندـش  زیرگنید 

نآ ياههناشن  میتسه و  هدیقعمه  امش  اب  زین  ام  تسا . یحیحص  بلطم  ، دنتـسه تیونعم  نید و  وترپ  رد  تلادع  يدازآ و  رادتـسود  نشور 
نایوجشناد و حطس  رد  صوصخ  هب  دروم  نیا  رد  هک  زین  یبرجت  یملع و  تاقیقحت  یضعب  . درک هدهاشم  هعماج  رد  ینـشور  هب  ناوتیم  ار 

زین ار  هتکن  نیا  یلو  دنتـسه . تیونعم  نید و  هب  دـنمهقالع  یناریا  ناـناوج  هدوت  هک  تسا  بلطم  نیمهیاـیوگ  هتفرگ  ماـجنا  نازوـمآشناد 
هب هعماـج  دارفا  ناـیم  رد  قـالخا  نید و  فـالخ  راـجنهبان و  ياـهراتفر  لاـمعا و  یـضعب  هک  تفرگ  هدـیدان  اـی  درپسیـشومارف و  هب  دـیابن 

کیدزنزا ار  اهنآ  زا  يرایـسب  امـش  دوخ  دراد . دوجو  زین  نایوجـشناد  نازومآشناد و  ناگتخومآشناد و  یتح  ناناوج و  نیب  ردصوصخ 
یقالخا و ياهيراجنهبانزا  ياهراپ  دوجو  زین  یبرجت  ینادـیم و  تاقیقحت  ماقرا  رامآ و  نیا  رب  هوـالع  دـینک . سمل  هدـهاشم و  دـیناوتیم 

ندیـشون فرـصم و  نارـسپ  نارتخدعورـشمان و  طباور  ناناوجون ، نازومآشناد و  نیب  یتح  داـیتعا  دـنکیم . دـییأت  ار  یعاـمتجا  ینید و 
ناناوج هچرگ  نیارباـنب  درک ، راـکنا  ناوتیمن  ار  رگیدـیاهفالخ  ماـسقا  عاونا و  يدزد و  یلکلا ، تابورـشم  زاـجمریغ و  ياهیندـیماشآ 

یقالخا دسافم  اب  هزرابم  يارب  دیاب  میتسه و  هجاوم  زین  اهيراجنهبانهنوگنیا  اب  جراخ  رد  ًالمع و  یلو  دنتسه  تیونعم  نید و  هب  دنمهقالع 
فلتخم و راشقا  دـنکن و  تیارـس  هعماج  رگید  ياهشخب  هب  دـسافم  نیا  ات  دوشهلباقم ، يدـج  روط  هب  نآ  اب  يزیرهماـنرب و  یعاـمتجا ، و 

یقالخا یعامتجا و  ياهيراجنهبان  تالکـشم و  هنوگنیا  لماوع  للع و  لابند  هب  رگا  دننامب . ظوفحمنآ  تارطخ  زا  روشک  هدـنیآ  ناناوج 
راهظا نآ  هرابرد  یـسررب  قیقحت و  نودـب  ناوتب  هک  تسین  يرما  نیا  هتبلا  مینک . هئارا  بساـنم  لـح  هار  تسناوتمیهاوخ  رتهب  اـنیقی  میورب ،
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هنوـگره نودـب  امــش  لوـق  هـب  تافیرــشت و  هنوـگره  نودــب  ناـگربخ  ناصــصختم و  ناسانــشراک ، دراد  ترورــض  نیارباـنب  ، درک رظن 
ارجا هب  وهدرک  داهنشیپ  ار  ارجا  لباق  ینیع و  یلمع و  ياهراکهار  دنزادرپب و  هعماج  ياهيراجنهبان  ییاسانش  هب  یهورگ  یسایسشیارگ و 

ار کمک  نیرتشیب  نیرتهبدناوتیم و  تسا  یمالسا  هعماج  ناسنا و  تداعـس  نماض  هک  ینید  ياههزومآ  نید و  اتـسار ، نیا  رد  دنروآرد .
يراددوخ ادج  اوتحمیب  یلاخوت و  سنارفنکو  رانیمـس  هسلج و  هنوگره  زا  دیاب  هک  تسا  یعیبط  دـشاب . هتـشاد  فادـها  هب  ندیـسر  يارب 

ایر و وقافن  هب  قیوشت  رطاخ و  شیوشت  راـچد  ار  ناـناوج  نیلوؤسم ، زا  یـضعب  درکلمع  كولـس و  راـتفر و   » دـیاهدومرف هک  نیا  اـما  درک .
هب تخادرپ و  يریگهجیتننیا  حیحـصت  هب  دـیاب  ءاعدا ، هیـضرف و  نیا  لوبق  ضرف  رب  تسا » هدـش  نید  زا  يرود  ثعاـب  یتراـبع  هب  رهاـظت و 

كالم و ار  یصاخ  دارفا  درکلمع  دیابندنتسه  نید  هب  دنمهقالع  هعماج  ناناوج  امش  لوق  هب  رگا  هک  داد  ار  تخانش  یهاگآ و  نیا  ناناوج 
زا ار  نید  هب  دوخ  يدـنبياپ  موزل  دـیاب  دـشاب . یقالخایاهشزرا  ینید و  ياههزومآ  نید ، دـیاب  ام  لـمع  راـیعم  هکلب  دـننادب ، دوخ  راـیعم 

هتشاد ییانـشآ  قطنم  يابفلا  اب  یـسک  رگا  لوؤسم . نالف  ای  هورگنآ و  ای  درف  نیا  لمع  زا  هن  میریگب ، یقالخا  ینید و  ياهشزرا  لوصا و 
هب دارفا  نیب  ینید و  یقالخا و  ياـهشزرا  نید و  نیب  تسناوت ، دـهاوخ  یعیبطو  يداـع  روط  هب  دـشاب ، رادروخرب  میلـس  لـقع  زا  دـشاب و 
زین امـش  ام و  داد . دـهاوخن  رارق  يدارفا  نینچ  كولـس  راتفر و  ار  دوخ  لـمع  كـالم  دراذـگبقرف و  نید  ياوتحم  زا  رود  نیدـتم و  رهاـظ 

زا يریگولج  روظنم  هب  سپ  مینک . داجیا  دوخ  رد  رهاظتم  دارفا  زا  نید  کـیکفت  هب  تبـسن  ار  تخانـشو  یهاـگآ  شنیب و  نیا  هک  میفظوم 
رهاظتم راـکایر و  دارفا  دـهدیم ) هزاـجا  اـم  تردـق  ناوت و  تسا و  نکمم  هک  اـجنآ  اـت   ) میهدـن هزاـجا  تسا  هتـسیاشناناوج  يزیرگنید 

هماقایعقاو دقتعم  نیتسار و  ياهناسنا  تسد  هب  نید  رگا  دوشن . خـسم  نید  هرهچ  ات  دـنریگب  هدـهع  هب  ار  يدـیلک  ياهشقن  نینچتیلوؤسم 
اب قبطنم  بسانمو و  حیحـص  روط  هب  دوش و  يرادـساپ  یقالخا  ياهشزرا  اهنآ  طسوت  دوش و  ءایحا  رگید  يدابع  لامعا  زامن و  ای  دوش و 

دهاوخ ناناوج  زا  يدادعت  يزیرگنیدعنام  هدـش و  ینید  ياههزومآ  نید و  يالتعا  ثعاب  انیقی  دوش ، هجوت  ینید  رهاظم  هب  قالخا  نید و 
نید و هب  قشع  هقالع و  تبحم و  زا  هدنکآ  ناتبلق  هنازوسلدنینچ  هک  امش  لاثما  تسابیز  هچ  سپ  دیقفاوم . نخس  نیا  اب  امتح  زین  امـش  دش .

ماجنا ار  دوخ  هفیظو  دیریگب و  ار  رتشیب  ياهيراجنهبان  ولج  دینک و  زاغآ  ارتکرح  دیراذگب و  ولج  هب  مدـق  تسا ، ینید  تاروتـسد  يارجا 
گنهرف دـشرتهج  ناناوج  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  ار  امـش  تاداهنـشیپ  تارظن ، هطقن  میاهدامآ  زین  ام  تسا  رکذ  هب  مزال  نایاپ  رد  دـیهد .

. مینکیم يرایبلط  امش  دوخ  زا  دیاهدومرف  نایب  هک  یلضعم  اب  هلباقم  يارب  ات  مییامن  تفایرد  نانآ  یلمع  يداقتعا و  ینید ،

؟  میهدب تاجن  یشکدوخ  یگدرسفا و  دایتعا , زا  ار  ناناوج  ات  مینک  هچ 

شسرپ

؟  میهدب تاجن  یشکدوخ  یگدرسفا و  دایتعا , زا  ار  ناناوج  ات  مینک  هچ 

خساپ

ندرک هاگآ  اب  هک  مینک  شـالت  دـیاب  امـش  اـم و  تسا .  يراـکیب  یگنهرف و  رقف  زا  یـشان  هک  تسا  يزوس  ناـمناخ  يـالب  داـیتعا  لکـشم 
یم امـش  میزاس .  انـشآ  ناشفیاظو  اب  ار  اهنآ  مینک و  رود  ناناوج  زا  ار  يرگ  یلاباال  یفدـه و  یب  یچوپ و  اهنآ  ياـه  هداوناـخ  ناـناوج و 

باذج بوخ و  یبهذم  یحیرفت و  یگنهرف -  ياه  ناکم  يزادنا  هار  اهنآ و  اب  حیحص  بسانم و  یتسود  طابترا و  ندرک  مهارف  اب  دیناوت 
رکف هب  ار  اهنآ  هدومن  رپ  ار  اهنآ  یگنهرف  يرکف و  ياهئالخ  هدرک و  بذج  ار  ناناوج  یلاها ,  توعد  یبهذم و  سلاجم  ندومن  رازگرب  و 
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فرط زا  مینک و  يریگولج  اهنآ  تقو  نتفر  ردـه  یگدوهیب و  يراکیب و  زا  میزادـنایب و  هعماج  رد  ندوب  لاعف  دـیفم و  بساـنم و  لاغتـشا 
ییاضق و زکارم  یماظتنا و  ياهورین  هب  اهنآ  یفرعم  دننک و  یم  فرحنمار  ناناوج  هک  راکتیانج  وجدوس و  دساف و  دارفا  ییاسانش  اب  رگید 
 , حیحـص ياهوگلا  هئارا  لاح ;  ره  هب  میزاس .  مهارف  ناناوج  ندوب  كاپ  يارب  ار  هنیمز  میریگب و  ار  داسف  شرتسگ  يولج  اـهنآ  نیطباـض 

حیحص هنامیمص و  یتسود  طابترا و  داجیا  بسانم ,  لاغتـشا  ندرک  مهارف  یگدنز ,  رد  ناناوج  ندرک  دنمفده  ینید ,  گنهرف  شرتسگ 
یگنهرف زکارم  دـجاسم و  لـثم  ینید  زکارم  تمـس  هب  دارفا  نداد  قوـس  ملاـس ,  تاـحیرفت  تفرـشیپ و  هعلاـطم و  ناـکما  ندرک  مـهارف  , 

اب دـیراد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  ناوت و  دـح  رد  دوخ  دـیاب  امـش  دـشخب . تاجن  دایتعا  یگدرـسفا و  زا  ار  ام  ناـناوج  دـناوت  یم  یمالـسا 
زا راشرـس  لاح  نیع  رد  لکـشم و  سب  یتیلاعف  راک  نیا  هک  دینادب  دیبای و  تسد  لآ  هدیا  فدـه  نیا  هب  رکذـلا  قوف  ياه  هار  يریگراکب 

دارفا و بساـنت  هب  راکتـشپ و  هقیلـس و  قوذ و  اـب  تسا  مزـال  دزاـس . یم  داـبآ  ار  نارگید  امـش و  ترخآ  اـیند و  تسا و  شاداـپ  باوـث و 
دیوش و تسود  ناناوج  اب  هدش  یتمیق  ره  هب  دینکن . یناوتان  یگتـسخ و  ساسحا  زگره  ودینک  هدافتـسا  هدش  هئارا  ياه  هار  زا  اه  تیعقوم 

فده هب  ار  امش  دناوت  یم  هک  تسا  راک  نیا  هیامرس  اهنت  یگتشذگ  دوخ  زا  راثیا و  اذل  دنوشن . داسف  زکارم  بذج  ات  دینک  بذج  ار  اهنآ 
ریخ ياعد  هب  میراودـیما  مینک و  یم  رکـشت  ریدـقت و  وجـشناد  زیزع  امـش  هناربدـم  یـشیدنارود  هنالقاع و  يزوسلد  زا  ناـیاپ  رد  دـناسرب .

. دیشاب قفوم  ریطخ  راک  نیا  رد  جع )   ) نامزلا بحاص  ترضح 

؟ درک هزرابم  یگنهرف  مجاهت  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک هزرابم  یگنهرف  مجاهت  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

نآ اب  هزرابم  هار  اهنت  دـشاب , یم  هدـش  یهدـنامزاس  مظنم و  ياهیزیر  همانرب  اب  يدـج و  یقیقح و  هلوقم  کی  یگنهرف  مجاهت  هک  اجنآ  زا 
زا دمآراک  هدافتسا  موب و  زرم و  نیا  یلم  یمالسا و  ینغ  گنهرف  هب  کسمت  هار  زا  هعماج  دارفا  ریاس  ناناوج و  هب  ندیـشخب  تینوصم  زین 

نیا رب  دـشاب , یم  هدـش  باسح  قیقد  ياه  همانرب  ساـسا  رب  مدرم ,  راـشقا  همه  جیـسب  یگنهرف و  ياههاگتـسد  اـصوصخ " تاـناکما  همه 
رد تیونعم  نامیا و  قیمعت  ظفح و  - 1 زا : دنترابع  نآ  شرتسگ  ذوفن و  زا  يریگولج  یگنهرف و  مجاهت  اب  زرابم  ياههار  نیرتمهم  ساسا 

هبیط تایح  ققحت  - 2 نینمئوـم ))  متنک  نا  نولعـالا  متنا  و   )) دـیامرف یم  هیآ 139  نارمع  لآ  هروـس  رد  مـیرک  نارق  نیلوئـسم ,  مدرم و 
يارب تینما  حلص و  یشوخ ,  تداعس ,  هافر ,  نیمئات  یمالـسا ,  طسق  یعامتجا و  تلادع  رارقتـسا  یبالقنا ,  ياهـشزرا  ظفح  یمالـسا و 

-4 یمالـسا .  هعماج  يونعم  فارحنا  لباقم  رد  يرادـیب  يرایـشوه و  - 3 یهلا .  ياهـشزرا  تیمکاح  دـنوادخ و  هب  نامیا  هیاـس  رد  مدرم 
ياهشزرا ضیارف و  ياقب  ظفح و  نماض  مالـسا و  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  يایحا 

یناسک ینعم  هب  هعماج  ناریدم  رد  مالسا  یـشزرا  ماظن  رب  ینتبم  ینالقع و  راد , هشیر  ینورد و  قیمع ,  يرواب  ققحت  - 5 دشاب . یم  یهلا 
تبـسن دننک  یم  افیا  شقن  یغیلبت و ... یگنهرف و  شزومآ  یماظتنا ,  یماظن و  ییاضق ,  ییارجا ,  ینینقت ,  يربهر ,  ياه  هاگتـسد  رد  هک 

 , لاعفنا تلاح  زا  هعومجم  نیا  ندـش  جراخ  هعماـج و  یـشزرا  یگنهرف و  يریگ  تهج  رد  هعومجم ,  نیا  یـساسا  تیمها  هاـگیاج و  هب 
شالت و - 6 تشاد .  دهاوخ  لابند  هب  ار  یناهج  دحاو  گنهرف  ربارب  رد  میلست  شزاس و  هیحور  هک  هنایارگربج ,  ناهنپ  تاداقتعا  سئای و 
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رد هعماج و  فلتخم  ياهـشخب  رد  تامادـقا ,  اـه و  تیلاـعف  همه  رد  بولطم  یـشزرا  ماـظن  ظاـحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدـج ,  ریبدـت 
راتخاس ناریدم ,  یقوقح  یقیقح و  راتفر  رد  یشزرا  ماظن  نیا  یلجت  رولبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ,  یسایس ,  نوگانوگ  ياه  هصرع 

یلع یگنهرف 2 - مجاهت  گنهرف و  يربهر ,  مظعم  ماقم  نانخـس  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  ییارجا و ... ياه  همانرب  روشک و  نـالک 
اهشزرا بالقنا و  ملع ,  وذ 

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  رد  یهورگ  ياه  هناسر  شقن 

شسرپ

؟  تسیچ یگنهرف  مجاهت  رد  یهورگ  ياه  هناسر  شقن 

خساپ

ياه همانرب  هیهت  دومن : نایب  نینچ  رـصتخم  تروص  هب  ناوت  یم  ار  یگنهرف  مجاهت  اب  دروخرب  رد  یهورگ  ياه  هناـسر  فیاـظو  نیرتمهم 
ناوج ناوجون و  لسن  يارب  مالـسا  بالقنا و  ینید  یگنهرف و  ياه  شزرا  ساسا  رب  بسانم  ياهوگلا  جـیورت  غیلبت و  يارب  ملاـس  دـیفم و 

ینیریـش تیباذج و  زا  هدوب و  اهیروآ  نف  نیرت  هتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  اب  هک  نانآ ,  رد  یلم  یبهذـم و  تیوه  کی  تیوقت  داجیا و  هعماج و 
ات دـنیامن  هئارا  اه  هناسر  نیا  رد  ار  یـسایس  یقالخا و  یعامتجا و  راب  رپ  نیماضم  اب  یـشیامن  ياهرنه  نیرترخاف  دـشاب و  رادروخرب  مزـال 

ياه هناسر  هوالع  هب  دروآ . لمعب  يریگولج  مجاهم  ياهگنهرف  طسوت  ام  ناناوج  نداتفا  ماد  رد  زا  یـشخب  تیوه  رب  هوالع  هلیـسو  نیدـب 
رـصانع جیاتن  اهرازبا و  ندناسانـش  نانمـشد و  موش  ضارغا  فادها و  یفرعم  نمـض  هتـشاد و  هدهع  رب  ار  هعماج  تیادـه  هفیظو  یهورگ 

. دنزاس هاگآ  يراب و ... دنب و  یب  دایتعا , داسف , میخو  بقاوع  هب  تبسن  ار  ناناوجون  ناناوج و  دیاب  یگنهرف ,  مجاهت  موش 

؟ دوش یم  حرطم  طیحم  ای  سالک  رد  هک  یتاهبش  اب  وجشناد  دروخرب  هنوگچ 

شسرپ

؟ دوش یم  حرطم  طیحم  ای  سالک  رد  هک  یتاهبش  اب  وجشناد  دروخرب  هنوگچ 

خساپ

دـهعتم و یهلا  ياهـشزرا  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  ظفح  هب  تبـسن  ار  دوخ  هک  زیزع  نایوجـشناد  اصوصخ  یناریا  درف  ره 
رارق ثحب  دروم  یهاگشناد  طیحم  هعماج و  رد  هک  یتاعوضوم  هرابرد  ًالوا ، هک  تسا  مزال  دراد  ار  نآ  زا  عافد  هغدغد  دنیبیم و  لوئـسم 

، يداصتقا یعامتجا ، یگنهرف ، نوگاـنوگ  ياـهتفایهر  اـهیروئت و  خـیرات و  دـشاب ، هتـشاد  یفاـک  ّدـح  رد  تاـمولعم  تاـعالطا و  ، دریگیم
هصرع رد  راذگریثأت  لاعف و  ياههورگ  اهتیصخش و  نآ ، زا  دعب  بالقنا و  نارود  مهم  ثداوح  یمالـسا ، بالقنا  دروم  رد  یـسایس و ...

زا لدتـسم  تروص  هب  كردـم  لیلد و  قطنم و  اب  زاین  عقاوم  رد  دـناوتب  ات  دسانـشب  یبوخ  هبار  ناـنآ و ... دـیاقع  راـکفا و  روشک ، یـسایس 
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رب هوالع  اـیناث : دـشابیم . هدـش ، هتـشون  اـههنیمز  نیا  رد  هک  يربتعم  عباـنم  هدرتسگ  تاـعلاطم  دـنمزاین  راـک  نیا  و  دـیامن . عاـفد  بـالقنا 
هکلب دیوشن  ینابصع  تقو  چیه  دوبن ، امش  دنـسپ  لوبق و  دروم  هک  درک  حرطم  یـسک  ار  ياهلأسم  ای  ههبـش  تقو  ره  یملع ، ياهیگدامآ 

یجّالح ًالماک  ار  لباقم  فرط  دینک  یعـس  دیهاوخب و  ار  شیاعدا  دنتـسم  كردـم و  لباقم  فرط  زا  ییورـشوخ  يدرـسنوخ و  لامک  رد 
هعماج رد  هک  یتاهبـش ، رثکا  اریز  و ... دیراد ؟؟؟ ار  یفده  هچ  دشاب  نینچ  ضرفلاب  و  تسیچ ؟ امـش  روظنم  هک  دـیناشکب  لاؤس  هب  وهدرک 

ار ههبـش  دوخ  ینهذ  ياهتـشادرب  ساـسا  رب  درف  نآ  ینعی  دـشابیم  نآ  هدـنیوگ  يارب  هلأـسم  نآ  قیقد  مهف  مدـع  زا  یـشان  دوشیم  حرطم 
J .} دوشیم تسس  شیاعدا  رد  زین  وا  دوخلاؤس  یمک  اب  هک  دنکیم . حرطم 

؟  تسیچ داسف  رد  ندش  قرغ  یگنهرف و  مجاهت  زا  سفن  ظفح  هار  نیرتهب 

شسرپ

؟  تسیچ داسف  رد  ندش  قرغ  یگنهرف و  مجاهت  زا  سفن  ظفح  هار  نیرتهب 

خساپ

زا ناسنا  تاجن  هار  هناگی  زیزع ! ردارب  يرآ  میناهاوخ . گرزب  دنوادخ  زا  اوقت  يونعم و  تالامک  بسک  هار  رد  ار  امـش  نوزفا  زور  قیفوت 
زا اـت  داد  دـهاوخ  رارق  وا  يارب  ییاـههار  دـنوادخ  اـعطق  ، دزاـس هشیپ  اوـقت  هک  یـسک  تسا . اوـقت  ظـفح  یهارمگ ، ياـههکلهم  هب  طوـقس 

ناتهارمه ار  قیفوت  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  هراومه  درذـگب . تارطخزا  هنازارفارـس  دـنک و  روبع  تمالـس  هب  یگدـنز  تخـس  ياههلحرم 
كرت تابجاو ، ماجنا  یعرـش ، ماکحا  هب  دـّیقت  ناـمه  اوقت ، ظـفح  يارب  یلمع  هماـنرب  دراذـگناو . ناـتدوخ  هب  ار  امـش  ياهظحل  هتخاـس و 

دای زا  هاگ  چـیه  دـیهد و  رارق  دوخ  هنازور  همانرب  رد  ار  نآرق  تاـیآ  رد  ّربدـت  توـالت و  تسا . دـنوادخهب  یمئاد  ندرب  هاـنپ  تاـمرحم و 
.} دیوشن لفاغ  دنوادخ 

عیسو همجه  اب  ریخا  ياهلاس  رد  هنافساتم  هک  تساه  تسینویهـص  یگنهرف  مجاهت  موش  رهاظم  زا  یکی   Barby کسورع دیرضحتسم  هک  روطنامه 
دروم رد  افطل  دشاب . کسورع  نیا  ریوصت  اب  یـسانجا  دقاف  هک  درادن  دوجو  یهاگـشورف  چیه  ابیرقت  تسا و  هتفای  هار  ام  هعماج  هب  نانآ  یتاغیلبت 

يرکف و هقباس 

شسرپ

اب ریخا  ياهلاس  رد  هنافـساتم  هک  تساه  تسینویهـص  یگنهرف  مجاهت  موش  رهاظم  زا  یکی   Barby کسورع دیرـضحتسم  هک  روطنامه 
کـسورع نیا  ریوصت  اب  یـسانجا  دقاف  هک  درادن  دوجو  یهاگـشورف  چیه  ابیرقت  تسا و  هتفای  هار  ام  هعماج  هب  نانآ  یتاغیلبت  عیـسو  همجه 

تسا نکمم  رگا   ) دینک رکذ  ار  نآ  راثآ  اب  هلباقم  ياه  هار  دییامرف و  حیـضوت  نآ  ناگدنزاس  فادها  يرکف و  هقباس  دروم  رد  افطل  دشاب .
( دییامن یفرعم  رتشیب  هعلاطم  يارب  یتالاقم  ای  عبانم 

( لوا تمسق  ) خساپ
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یسانشدبلاک . 1 دییامن : هعجارم  لیذ  عبانم  هب  دیناوت  یم  نآ  ناگدنزاس  فادها  کسورع و  نیا  تخاس  هچخیرات  اب  لماک  ییانشآ  تهج 
دادرخ 1381  30 يرهشمه ، همانزور  یلضاف ، هشونا  یبراب ، هرابرد  زیچ  همه  کیتسالپ 2 . عیانص  هیرشن  نایراجاق ، دیمح  لوصحم ، کی 

هدـیدپ نیا  لباقم  رد  هک  یتامادـقا  هلباقم و  ياهراکهار  دروم  رد  1382 و  نایاسراپ ، تاراشتنا  یـسابع ، نسح  مراهچ ، یناهج  گنج  . 3
اراد و اراس و  توافت  هرابرد  مز  یلعدـمحم  زا  يا  هلاقم   ) یناریا ياـه  هبیرغ   : مکی دوش : یم  هدروآ  لـیذ  رد  هلاـقم  ود  تسا  هدـش  ماـجنا 

ناوا زا  نم  نیمزرـس  ناـکدوک  هک  تسا  یلاوتم  لـسن  نیدـنچ  هشیدـنا ) هاگـشاب  تیاـس  زا  لـقن  هب  ,1382 يرهـشمه 21/2 / عبنم : , یبراب
هک نآ  یب  ناردام ، ناردپ و  هدمع  دنریگ . یم  سنا  اه  نآ  هب  هدش و  انـشآ  یبآ  مشچ  ای  زبس  مشچ  ییالطوم و  ياه  کسورع  اب  یلاهنون 

سرتسد رد  دـنروآ  یم  تسد  هب  ایو  دـنراد  یم  تسود  دوخ  هک  ار  هچ  نآ  ره  دنـشیدنیب  دوخ  نادـنزرف  یبلط  ناـمرهق  يریذـپوگلا و  هب 
وم يارب  ییالط  مشچ و  يارب  یبآ  زبس و  هغبـص  اب  ار  نالاسدرخ  نیا  هدنیآ  ینهذ  ياهوگلا  دوخ  راک  نیا  اب  دنهد و  یم  رارق  ناشنادنزرف 
دوخ يابیز  هایس و  نامـشچ  یگنر  ياه  یـسدع  اب  ام  ناوج  ناوجون و  نارتخد  زا  يرایـسب  هک  تسین  بیجع  نیا  دننک . یم  يزیمآ  گنر 
یم رد  زبس  یلسع و  يرتسکاخ و  یبآ و  ياه  گنر  هب  تسا  هدوب  هنانز  ییابیز  فیـصوت  رد  یناریا  نارعاش  شخب  ماهلا  نرق  اه  هد  هک  ار 

هدرک و هاتوک  هنارسپ  هتخیوآ  یم  دوخ  هرط  مخ  رب  ار  ناقـشاع  بلق  هرانق  نوچ  لاس  اهدص  هک  ار  دوخ  رهطم  یکـشم و  ياهوم  دنروآ و 
ناکتبعل دوخ  رسمه  باختنا  رد  مه  ام  هدنیآ  نادرم  نارـسپ و  زا  يرایـسب  نوچ  دنهد  یم  هولج  يا  هرقن  یباتفآ و  ییالط و  ياه  گنر  هب 

هک تسا  هنوـگ  نیا  دـندرگ . یم  کـسورع  ییاـبیز  هب  ییاـه  سورع  لاـبند  هب  هداد و  رارق  ور  شیپ  وـگلا  ناوـنع  هـب  ار  یکدوـک  نارود 
نسم نانز  ایند  ياج  همه  رد  ًاعون  هک  نیا  اب  تسایند و  طاقن  رگید  زا  يرایـسب  زا  شیب  ام  روشک  رد  ییالط  روب و  ياهوم  گنر  فرـصم 

ناناوج ناناوجون و  لابقتـسا  دروم  همه  نیا  نیرفآ » کسورع   » هدیدپ نیا  دـنروآ  یم  يور  وم  گنر  هب  دوخ  دـیپس  يوم  ندـناشوپ  يارب 
اب هک  یناتـسود  زا  مدوب . یبراب »  » مان هب  يا  هردـخم  ایلع  درکلمع  یگدـنز و  بقارم  يرنه  هزوح  رد  تیلاعف  لیاوا  ناـمه  زا  تسا . یناریا 

لاس دنچ  ره  رگا  دننک . فیرعت  يروآ و  عمج  میارب  ار  یبراب  ياه  تیاکح  مدرک  یم  شهاوخ  دندمآ  یم  دـنتفر و  یم  اهزرم  يوس  نآ 
یم يزاب  بابـسا  یگنهرف و  ياهالاک  هک  ییاه  هاگـشورف  رد  هقادـم  هب  ار  متقو  زا  یمهم  يدـج و  شخب  داد  یم  تسد  يرفـس  راب  کـی 
دنلب دق  هناشراهچ و  هتخیوآ و  فلز  يرـسپ  اقآ  اب  شیپ -  لاس  تسیب  دودح  یبراب  هک  ینامز  بیترت  نیا  هب  . مداد یم  صاصتخا  دنتخورف 

رتخد و یکی  دنزرف -  ود  بحاص  دندرک و  جاودزا  مه  اب  هک  دعب  لاس  دـنچ  مدوب و  ناش  طباور  راتفر و  نارگن  دـش  تسود  نک »  » مان هب 
هزوح رد  تصش  ههد  يادتبا  رد  راب  نیلوا  يارب  ار  یلم  ياه  کسورع  هئارا  یحارط و  ثحب  ! مدیـشک یتحار  سفن  دندش  رـسپ -  يرگید 

میمـصت هک  یتـلم  يارب  یلم  کـسورع  کـی  نتـشاد  هک  متفگ  تاـسلج  نیلوا  ناـمه  زا  یکی  رد  هک  مراد  رطاـخ  هب  مدرک . حرطم  يرنه 
يدح هب  مزال  رازفازغم  نادقف  ببس  هب  راک  يراوشد  نکیل  تسا . ریذپان  بانتجا  یترورض  دشاب  هتـشاد  یگنهرف  رادتقا  لالقتـسا و  هتفرگ 
دقتعم کسورع . دوخ  لیامـش  لکـش و  رازفا و  تخـس  هب  دسر  هچ  دش  یمن  هدیـشک  مه  مزال  ياهرازفا  مرن  یـسررب  هب  اه  ثحب  هک  دوب 

رد دوش و  یحارط  بسانم  رازفا  مرن  نآ  ساسارب  سپـس  هدـش  فیرعت  مزال  رازفازغم  ادـتبا  دـیاب  هضرع  دـیلوت و  هب  یبایتسد  زا  شیپ  مدوب 
نشور حالطصا  هس  نیا  زا  ارم  دوصقم  هداس  لاثم  کی  میزادرپب . دش  یم  رازفا  تخـس  قلخ  بجوم  هک  يرنه  یکینکت و  هوجو  هب  تیاهن 

یم هچ  يارب  میور و  یم  اجک  هب  هک : تسا  لاوئـس  نیا  خـساپ  رازفازغم  میتکرح . لاح  رد  هتـسشن و  ییوردوخ  رد  دـینک  ضرف  دزاس . یم 
هنوگ هب  تسا  زمرت  ژالک و  زاگ و  زا  هدافتـسا  ياه  هویـش  یگدننار و  ياه  لمعلا  روتـسد  یگدننار و  ییامنهار و  نیناوق  رازفا  مرن  میور ؟

هب کیتامتـسیس  بیکرت  کی  رد  هک  دنتـسه  وردوخ  تاعطق  رازفا  تخـس  دیامیپب و  ار  هار  تینما  لامک  رد  یمرن و  هب  وردوخ  نیا  هک  يا 
کمک هب  هک  مدوـب  شـالت  نیا  رد  اـه  هاـم  دـنرب  یم  شیپ  هب  تلافـسآ  حطـس  رب  هدروآ و  رد  تکرح  هب  ار  اـه  خرچ  هدـش و  لـصتم  مه 

تـسیاب یم  نآ  زا  سپ  تسیچ ؟ یلم  کـسورع  ياـهدربراک  میهاوـخ و  یم  یلم  کـسورع  هچ  يارب  مـینک  نییبـت  مناتـسود  نارکفمه و 
هب میدوب  هدروآ  تسد  هب  شا  ییارچ  یتسیچ و  يارب  هک  ار  ییاه  خـساپ  ساسا  رب  ار  کسورع  نآ  یگدـنز  ددـعتم  ياه  هصق  اـهارجام و 
نآ اب  هک  یلیامش  لکـش و  هراوق و  دق و  هب  تبون  هرخالاب  میدرک و  یم  میظنت  فلتخم  ینـس  حوطـس  رد  اه و  نویـسرو  اب  ینامر  تروص 
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لیلد هب  اما  مدرک  سیـسأت  نیرفآ  طاشن  يزاب  بابـسا  تکرـش  مان  هب  لقتـسم  یتکرـش  روظنم  نیا  يارب  دیـسر . یم  دـناوخ  یم  اـهویرانس 
ام ياه  شلاچ  اهنت  دشن و  نقتم  زگره  ناراد  هیامرس  اه و  کناب  يارب  عوضوم  ترورض  هدیدپ » الاک   » نیا يداصتقا  رازاب  ندوب  هتخانشان 

کـسورع يزاب و  بابـسا  رازاب  داصتقا و  تعنـص و  نوماریپ  وگتفگ  تاعالطا و  يروآدرگ  اـب  يداـصتقا  يا و  هفرح  رازاـب  هدرپ  سپ  رد 
هـصنم هب  یلم  کسورع  هب  یبایتسد  هشیدنا  ناناوجون  ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  هب  هزوح  نادـنمرنه  یخرب  تیمزع  اب  تفای . همادا 

هناوتـشپ هک  یتفگنه  شالت  هیامرـس و  مغر  یلع  اما  دش . زاغآ  ینالوط -  ریخات  اب  ولو  اراس -  اراد و  ياه  کسورع  دیلوت  دیـسر و  روهظ 
زا یکی  شیپ  يدـنچ  دـشن . عقاو  یناریا  ياـه  هچب  اـه و  هداوناـخ  لابقتـسا  دروم  تفر  یم  راـظتنا  هک  ناـنچ  دوب  کـسورع  ود  نیا  دـلوت 

ینفلت زورون ، کیربت  نمض  درب  یم  رس  هب  یلامش  ياکیرمآ  رد  دوب و  ( Semiology  ) یگنهرف یسانش  هناشن  داتسا  هک  میدق  ناتسود 
نم تارظن  زا  هک  داد  نانیمطا  متـسرفب و  شیارب  مسیونب و  اراس  یبراب و  دروم  رد  یقیبطت  يا  هلاقم  مراد  تقو  هچنانچ  اـت  تساوخ  نم  زا 

یهاوخرذع وا  زا  دش . دهاوخن  پاچ  يا  همانزور  ای  هیرـشن  رد  نم  تقفاوم  نودب  دـش و  دـهاوخ  هدافتـسا  کیمداکآ  ياه  هزوح  رد  اهنت 
مدـید مدرک  عـطق  هک  ار  نفلت  مـنک . روـغ  هقادـم و  عوـضوم  نـیا  رد  مناوـتب  هـک  تـسا  نـیا  زا  رت  هلغـشمرپ  مـنهذ  مداد  حیـضوت  مدرک و 
یتعاس دـنچ  مدرک  هناهب  ار  یگتـسخ  زورون  لیطعت  ياهزور  زا  یکی  رد  دـنک . یمن  میاهر  هدـمآ و  مغارـس  هب  هرابود  میدـق  یلوغـشملد 

ار ما  هناـخباتک  رد  مدرک . غراـف  دوـش  یم  هدوزفا  منهذ  رد  ناشدادـعت  هب  زور  ره  رخاوا  نیا  هک  یگنهرف  هغدـغد  اهدـص  زا  ار  ما  هشیدـنا 
میهف و نانطومه  یمارگ ، تسود  نآ  يارب  ناشلاسرا  اـب  ناـمزمه  مدـید  بساـنم  دـیراد . ور  شیپ  هک  دـش  یقرو  دـنچ  لـصاح ، متـسب و 

زاغآ زا  شیپ  مروآ . مهارف  ار  متاهابتشا  لیدعت  نییبت و  هنیمز  نانآ  یبای  هتکن  دقن و  اب  ات  مهد  یهاگآ  متارظن  هطقن  زا  زین  ار  مرگ  شجنس 
یبراب و اراس و  ياه  توافت  منک . یم  لابقتسا  ییون  نخس  هشیدنا و  ره  ندینش  زا  مراشف و  یم  یمرگ  هب  ار  هاوخریخ  نادقتنم  تسد  نتم 
يرازفا و مرن  شخب  یمود  يرازفا ، تخـس  شخب  یکی  منک ، یم  میـسقت  یـساسا  شخب  هس  هب  ار  نیا  تیقفوم  نآ و  یقیفوـت  مک  لـیالد 

یتـحار هب  نآ  اـب  ناوتب  هک  تسا  یکـسورع  بوخ ، کـسورع  کـی  مکی : هتکن  يرازفا : تخـس  شخب  فلا ـ  يرازفازغم . شخب  هرخـالاب 
تسا يدح  هب  یبراب  ياه  سابل  عونت  دیرخ . سابل  یب  هنهرب و  ناوت  یم  ار  یبراب  تفر . رو  نآ  اب  لد  يریـس  هب  حالطـصا  هب  درک و  يزاب 

ياه سابل  ددـم  هب  اهنت  همه  اه  نیا  تخاس و  هشیپرنه  ای  هکلم  کـی  اـت  هتفرگ  ناـبغاب  اـی  یناـمتخاس  رگراـک  کـی  زا  وا  زا  ناوت  یم  هک 
ياه سابل  تسا  هدـش  هضرع  یحارط و  شا  هرمزور  یگدـنز  تاقافتا  یبراب و  تالاح  اـب  بساـنتم  هک  تسا  ینوگاـنوگ  هداـس و  ددـعتم 

کـسورع رتشیب  دوخ  ینونک  لکـش  رد  اراس  اراد و  تساه . نآ  اب  اه  هچب  نتفررو  زا  عنام  اراـس  اراد و  فاـطعنا  لـباق  ریغ  رخاـف و  بوخ 
يارب ییاج  يزورما  یگدنز  ياه  هچقاط  رد  رگا  هتبلا  تفرگ . اه  هناخ  هچقاط  رـس  نیرتیو و  رد  ار  ناشغارـس  دیاب  هک  دنتـسه  یتنیز  ياه 

یتکرح ناوت  اراد  اراس و  اـما  تسا . كرحتم  لاـح  نیع  رد  هداـس و  یبراـب  یندـب  ناـمتخاس  یموتاـنآ و  مود : هتکن  دـشاب . هدـنام  اـه  نآ 
تکرح مناد  یم  نم  هک  اجنآ  ات  دنرادن . دننک  یم  تیعبت  یناسنا  يوگلا  زا  اپ ) ناتـشگنا  ءزج  هب   ) لصافم یمامت  رد  هک  ار  یبراب  هدیچیپ 

عیرـس و كرحت  هب  هک  دوب  ییاه  صقر  ندـش  ریگارف  لابند  هب  نیا  دـش و  عورـش  يدـالیم  داتـشه  ههد  يادـتبا  زا  یبراـب  تسد  ناتـشگنا 
هب هلصافالب  دش  عورـش  يدالیم   ???? لاس  رد  ( Flash dance « ) دعر صقر   » اب هک  اه  صقر  نیا  تشاد . زاین  ندـب  ياضعا  هدـیچیپ 
هب یتسوپ  هایـس  لوقعلاریحم  تاکرح  ددم  هب  تیاهن  رد  دش و  لیدبت  ( dance break «) هتسکش صقر   » مان هب  يرتدیدج  يدنب  هتـسد 

صقر هنوگ  نیا  تیبوبحم  اب  هارمه  یبراب  ریدقت  ره  هب  دیـسر . دوخ  جوا  هب  دش  فورعم  وا  دوخ  مان  هب  هک  یـصقر  نوسکج و  لکیام  مان 
کسورع و ياهدرکراک  زا  یکی  رگا  دراد . هاگن  زور » هب   » ار دوخ  اب  ناکدوک  يزاـب  دـناوتب  اـت  درک  لـماک  ار  دوخ  یندـب  ناـمتخاس  اـه 
يرهاظ و لکـش  یموتانآ ، رد  هلیـسو  نیا  دـیاب  مینادـب  ناکدوک  يارب  یـشخب  ناوت  رازبا  ای  یـشزومآ و  کـمک  هلیـسو  ار  يزاـب  بابـسا 

تـسد هب  نیا  دنک و  داجیا  يرادنپ  تاذمه  سح  دوخ  لاسدرخ  نابحاص  رد  دناوتب  هک  دـشاب  رادروخرب  یتیفیک  نانچ  زا  قالخ  تاکرح 
ار یندب  تافاطعنا  زا  هناسانشناور  هدافتسا  نیا  رگید  هنومن  کسورع . یکیزیف  تاکرح  یندب و  هداعلا  قوف  فاطعنا  ددم  هب  رگم  دیآ  یمن 

نیا رد  درک . وجتسج  دوش  یم  دیلوت  هیناث  رد  سکع  راهچ  تسیب و  زا  شیب  ياه  هویش  اب  هک  ناکدوک  ياه  نوتراک  ون  لسن  رد  ناوت  یم 
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تاکرح رد  رتشیب  فاطعنا  شیامن  اب  ات  تسا  هدـش  شـالت  تسا -  اـه  نآ  هلمج  زا  الردنیـس  یبراـب و  نوتراـک  ًاـقافتا  هک  اـه -  نوتراـک 
تاکرح فاطعنا  يارب  رگا  ریدقت  ره  هب  دوش . هداد  شیازفا  ناگدننیب  رد  يرادنپ  تاذمه  سح  ملیف و  تیباذـج  نوتراک  ياه  تیـصخش 

دنورب و هک  تفگ  اراد  اراس و  هب  دیاب  هنافـسأتم  مینادـب  تسیب  زا  هدزناپ  هنیمز  نیا  رد  ار  یبراب  هرمن  ًالثم  میریگب و  رظن  رد  يزایتما  یندـب 
تـسا نیا  تسا  دراو  وا  هب  هک  یکینکت  يرازفا و  تخـس  ياهداریا  زا  یکی  یبراب ، نساحم  مامت  راـنک  رد  موس : هتکن  دـندرگرب . رویرهش 

ياهداژن زا  یکچوک  دصرد  هدنهد  ناشن  اهنت  ییاکیرمآ  نز  ای  رتخد  دامن  ناونع  هب  یبراب  ینعی  درادن . رتشیب  هرهچ  کی  یلصا  یبراب  هک 
یتح تسوپ و  خرـس  يرود ، رواخ  تسوپ ، هایـس  ياـه  هرهچ  اـب  یناتـسود  وا  هتبلا  دـننک . یم  یگدـنز  اـکیرمآ  رد  هک  تسا  ینوگاـنوگ 

. تسا هدـشن  دیفـس  شیوم  یتح  تسا  لاـس  لـهچ  زا  شیب  هک  تسا  يریذـپان  رییغت  تباـث و  پیتونف  ياراد  شدوخ  نکیل  دراد  ییایـسآ 
رارکت ناریا  یلم  کسورع  دروم  رد  دراد  اکیرمآ  رد  یکچوک  تیلقا  یگنهرف  ییوج  هطلس  زا  ناشن  هک  هصیقن  نیا  مدوب  راودیما  هراومه 

هب نایناریا  نایم  رد  ًاضعب  یـسانش  هرهچ  سح  تسا و  نوگاـنوگ  ماوقا  زا  راشرـس  ناریا  هک  نآ  اـب  فسأـت  لاـمک  رد  نکیل  دـش  دـهاوخن 
اراس و اما  تسا  هدـمآ  يراتفر  گنهرف و  هچ  زا  تسا و  ییاجک  دـنمهف  یم  يدرف  هفایق  زا  هک  دـیآ  یم  شیپ  رایـسب  هک  تساراک  يردـق 

يالاب كدوک  مادـک  درب . یپ  نانآ  يداژن  یموق -  ياه  توافت  هب  ناوت  یم  ناشـسابل  يور  زا  اـهنت  دنتـسه  تباـث  ياـه  هرهچ  ياراد  اراد 
اراد اراس و  رگا  دهد ؟ صیخـشت  رگیدـکی  زا  ار  چولب  درک و  كرت ، نمکرت ، یلامـش ، ياه  هرهچ  دـناوت  یمن  ناریا  رد  هلاس  تشه  تفه 
دامن کی  ره  رگا  تسا و  هدـش  یحارط  یموق  ناشیاه  سابل  ارچ  دنتـسه  یموق  ياـه  تواـفت  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یناریا  كدوک  داـمن 

رد هک  ینارهت  ناـکدوک  زج  هب  دـنا  هدـش  یحارط  ناریا  ناـکدوک  بلق  نهذ و  رد  داـحتا  داـجیا  فدـه  اـب  دنتـسه و  ناریا  ماوقا  زا  یموق 
نآ نمکرت  تسوپ  درز  هدیـشک و  مشچ  كدوک  ای  چولب  هتخوس  باتفآ  هدرچ و  هیـس  هچب  مادک  دننک  یم  یگدنز  طلتخم  ًالماک  یطیحم 

یبراب و تشرد  زیر و  گنراو و  گنر و  ناتـسود  اب  لکـشم  نیا  یبراب  دروم  رد  تشاگنا . دهاوخ  يدوخ » ناشـسابل « ببـس  هب  ًافرـص  ار 
اب يرادـنپ  تاذ  مه  ياج  هب  دـشاب ، شکـسورع  اب  شحاف  يرهاظ  توافت  ياراد  هچنانچ  یبراب  يزابمه  تسا و  هدـش  لح  يدـح  اـت  نک 

نتـشاد زا  موق  گنهرف و  ینوگاـنوگ  همه  نیا  اـب  يروشک  رد  هک  اراـس  اراد و  کـلفط  تشاـگنا . دـهاوخ  یبراـب  تسود  ار  دوخ  یبراـب 
بابـسا کـسورع و  مکی : هتکن  يرازفا : مرن  شخب  ب ـ  دـنوش . هتـشاگنا  يدوخ »  » یموـب هقطنم  ره  رد  دـنراودیما  دـنا و  هرهب  یب  تسود 

کـسورع هصرع  رد  ام  یناوتان  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنتـسه . کیتامتـسیس ) لدـم  کی  رد  مه  نآ   ) لماک هریجنز  کی  ياه  هقلح  يزاب 
میا هدید  بیـسآ  هدمع  هصیقن  ود  زا  هراومه  گنهرف  هریجنز  رد  ام  ددرگ . یم  زاب  یلم  گنهرف  هریجنز  تخانـش  رد  ام  فعـض  هب  يزاس 
نیا رواب  هب  مه  رگا  مینیبب . كرادت  یلاسنهک ) ات  یلاهنون  زا   ) نس مادـک  يارب  دـیاب  ار  یگنهرف  ياوتحم  هچ  مینک  یمن  نییبت  هک  نیا  لوا 

، یتاعلاطم ینابیتشپ  تیلوئـسم  دـیاب  ناـمزاس  اـی  داـهن  مادـک  مناد  یمن  میـشاب  هتـشاد  راـک  نیا  ماـجنا  رب  هدارا  مزع و  هدیـسر و  ترورض 
دوخ یگنهرف  ياه  هاگدید  لاقتنا  يارب  لیاسو  مادک  اهرازبا و  هچ  مناد  یمن  هک  نیا  مود  دنریگب . هدهع  رب  ار  راک  نیا  يرکف  یشهوژپ و 
دقاف نوچ  ام  تسا . هتخانـشان  نامیارب  اه  نآ  زا  هدافتـسا  ياهرازفا  مرن  اه و  همانرب  میـسانشب ، ار  اهرازبا  نیا  هچ  ناـنچ  زاـب  مینک . هدافتـسا 

تخانـش دـقاف  ًاـتعیبط  میتـسه  یگنهرف -  ياـه  هصرع  رد  صوـصخ  هـب  ییاوـتحم - روـما  يدـنب  هـجرد  يدـنب و  هدر  یبایـشزرا ، متـسیس 
دادعتسا زا  يریگ  هرهب  تیبرت و  يارب  زورما  ناهج  رد  میـشاب . یم  لاقتنا  هضرع و  لیاسو  اهرازبا و  اب  ناشتبـسن  اه و  نآ  هضرع  یگنوگچ 

مورحم اه  نآ  زا  نم  زا  سپ  شیپ و  ياه  لسن  نم و  لسن  هک  تسا  هدش  هدـید  كرادـت  یعونتم  ناوارف و  ياهرازفا  مرن  ناسنا  ياتمه  یب 
نانآ هدافتـسا  دروم  یبناج  مزاول  زا  هدنیآ  هب  هاگن  نیا  دنراد . هدنیآ  هب  هاگن  دنتـسه و  زور  هب  ود  ره  نک  یبراب و  مود : هتکن  تسا . هدـنام 

یگدـنز رد  نانآ  هک  یلیاسو  زا  يرایـسب  تسا . دـیاوه  ًالماک  دـنوش  یم  نآ  راوس  هک  ینیـشام  لدـم  ات  هتفرگ  رتویپماک  هارمه و  نفلت  زا 
هب هک  هدـمآ  رازاب  هب  ییاه  یبراب  یگزات  هب  دراد . کیروئت  شناد  یکینکت و  ياه  تراهم  هب  زاین  دـننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  هرمزور 

لایرس اه و  ملیف  اه و  همانرب  نانآ  یگدنز  نردم  قحاول  یبناج و  مزاول  میظع  لیخ  رانک  رد  دنک . یم  ملکت  زین  یـسیلگنا  رب  هوالع  ینابز 
یگدنز زا  يدیدج  دعب  هرظنم و  زور  ره  دوش  یم  هدـش و  هتخاس  نانآ  دروم  رد  هک  يرتویپماک  ياه  يزاب  ییامنیـس و  ینویزیولت و  ياه 
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دنتـسه یمیظع  ینوفمـس  زا  یـشخب  اهنت  نک  یبراب و  بیترت  نیا  هب  دـهد . یم  رارق  ناکدوک  سرتسد  رد  هدروآ و  رد  شیامن  هب  ار  نانآ 
وگلا هداتفا و  اج  ناکدوک  نهذ  رد  هوزج  هصق و  باتک  اهدص  لایرس و  ملیف و  اه  هد  یگدنز و  مزاول  يروتاینیم  هعطق  نارازه  ددم  هب  هک 

دنا و هرهب  یب  یگدنز  لیاسو  نیرت  ییادتبا  زا  هدید  الب  ود  نیا  ما  هدرک  راذگ  تشگ و  اراد  اراس و  رازاب  رد  نم  هک  اج  نآ  ات  دنوش . یم 
. دراد هتـشذگ  هب  ور  اراس  اراد و  يرازفا  مرن  هاگن  دنوش . یم  راوس  دشاب  تسد  مد  هک  ییوردوخ  ره  رب  دنباوخ و  یم  دـیایب  شیپ  اجک  ره 
اب ییورایور  رد  ار  كدوک  فیلکت  اما  دننک  ظفح  ار  هدیسر  ثاریم  هب  ياه  شزرا  دنهاوخ  یم  دنراد و  اه  تنـس  ظفح  رد  یعـس  ود  نیا 
يو يد  ای  یبیج  رتویپماک  ای  هارمه  نفلت  لباقم  رد  کشا  زا  سیخ  نابرهم و  ياه  مشچ  اـب  توکـس و  رد  دـننک و  یمن  نشور  مسینردـم 

. دننام یم  لعفنم  توهبم و  نآ  لاثما  يد و 

( مود تمسق  ) خساپ

هنوگچ امش  دنک  یگدنز  اراس  لثم  هتفرگ  میمصت  هک  دنک  مالعا  امـش  هب  خسار  مزع  اب  يزور  وا  دیـشاب و  هتـشاد  يرتخد  رگا  موس : هتکن 
؟ دنک یم  هدافتسا  هنوگچ  شلیاسو  زا  دراد ؟ رایتخا  رد  یلیاسو  هچ  دنک ؟ یم  هچ  اراس  دناسر ؟ دیهاوخ  يرای  دوخ  میمـصت  نیا  رد  ار  وا 

کـسورع اـب  هصق  قرف  سپ  دـینک  فیرعت  ار  اراـس  یگدـنز  ياـه  هصق  ناـتکرتخد  يارب  دـیریگب و  کـمک  دوـخ  نهذ  زا  دـیراچان  رگا 
هتخادرپ هتخاس و  ناتکدوک  كاپ  نهذ  رد  فابریجنز  ومع  ای  هکـسوس  هلاـخ  اـی  یلقن  هنن  لـثم  مه  اراـس  دـیهد  یمن  هزاـجا  ارچ  تسیچ ؟

باوخ و تخت  دمک و  زیم و  ات  هتفرگ  قشم  هچرتفد  هسردم و  فیک  نادند و  ریمخ  كاوسم و  زا  هدرک ! لح  ار  امش  لکـشم  یبراب  دوش .
سرتسد و رد  مه  یبراـب  یعقاو  هناـخزپشآ  مزاول  هارمه و  نفلت  یتـح  تسا . هدرک  مهارف  یعقاو  زیاـس  رد  ناـتیارب  ار  همه  هفحلم  ساـبل و 
رد رازفا  تخس  نیا  تسا . هدروخ  هتخپ و  شدوخ  تسد  هب  اهراب  اکیرمآ  رد  یکدوک  ره  رگید  هکار  شیاه  ینیریـش  دنتـسه . دیرخ  لباق 
رد ایآ  هک  تسا  نیا  نم  لاوئـس  مینک ؟ یگدـنز  ییاکیرمآ  هنوگچ  دـهد : یم  خـساپ  هداس  لاوئـس  کـی  هب  هک  تسا  يرازفا  مرن  تمدـخ 

هنوگچ هک ؛ تسا  هدش  طبـض  تبث و  ییاج  رد  هدـش و  صخـشم  لاوئـس  نیا  خـساپ  اراس  مان  هب  یکـسورع  يرازفا  تخـس  یحارط  تشپ 
یگدنز چولب  هنوگچ  ًالثم  ای  مینک ؟ یگدنز  نمکرت  هنوگچ  دهد . خساپ  دـناوتب  دـیاب  رتشیب  اراس  دـسر  یم  رظن  هب  مینک ؟ یگدـنز  یناریا 

اب هتفرگ و  ار  امـش  كدوک  تسد  یبراب  دـنک  هدامآ  ار  اه  لاوئـس  نیا  خـساپ  وا  ات  دـیآ  یم  رب  اراس  ینهذ  ناوت  زا  هک  نانچ  نآ  اما  ؟ مینک
شیپ يداصتقا  هتکن  جنپ  تخات . یم  ناشلابند  هب  درک و  یم  ضوع  ار  شـسابل  دش  یم  شیور  رگا  مه  اراس  هک  تسا  هدرب  ییاج  هب  دوخ 

ياـهرازفا تخـس  دوـبهب  میظنت و  مکی : هتکن  مناد : یم  يرورـض  ار  يداـصتقا  هـتکن  جـنپ  نییبـت  مزادرپـب  يرازفازغم  شخب  هـب  هـک  نآ  زا 
رد هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو  تسا . یگنهرف  ياهرازفا  مرن  اهرازفازغم و  ندرک  يدربهار  هعـسوت و  يرو ، هرهب  تابجوم  زا  دوخ  يداصتقا 

اه و حرط  تسا . هداـتفین  اـم  روشک  رد  یگنهرف  يژولونکت  هعـسوت  عیانـص و  اـب  هطبار  رد  یتبثم  نادـنچ  قاـفتا  ریخا  لاـس   ?? ?? ـ  لوط 
ناشفیلکت يژولونکت  تعنـص و  هنودرگ  رد  هک  تشاد  دنهاوخ  يا  هتخوس  دـلوت  تباب  نیا  زا  اراس » اراد و   » هژورپ ریظن  یگنهرف  ياهراک 

موکحم دوخ  يدوخ  هب  نک  یبراب و  نوچ  يردق  بیقر  دوجو  نودب  اذل  دنتسین  یـصخشم  دیلوت  طخ  ياراد  حالطـصا  هب  هدشن و  نشور 
میظنت و مکی : هتکن  مناد : یم  يرورض  ار  يداصتقا  هتکن  جنپ  نییبت  مزادرپب  يرازفازغم  شخب  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنتسه . انف  تسکـش و  هب 

عقاو تسا . یگنهرف  ياهرازفا  مرن  اهرازفازغم و  ندرک  يدربهار  هعـسوت و  يرو ، هرهب  تابجوم  زا  دوخ  يداصتقا  ياهرازفا  تخـس  دوبهب 
ام روشک  رد  یگنهرف  يژولونکت  هعـسوت  عیانـص و  اـب  هطبار  رد  یتـبثم  نادـنچ  قاـفتا  ریخا  لاـس   ?? ?? ـ  لوـط  رد  هک  تسا  نیا  بلطم 

تعنـص هنودرگ  رد  هک  تشاد  دنهاوخ  يا  هتخوس  دلوت  تباب  نیا  زا  اراس » اراد و   » هژورپ ریظن  یگنهرف  ياهراک  اه و  حرط  تسا . هداتفین 
نک یبراب و  نوچ  يردق  بیقر  دوجو  نودب  اذل  دنتـسین  یـصخشم  دیلوت  طخ  ياراد  حالطـصا  هب  هدشن و  نشور  ناشفیلکت  يژولونکت  و 

زا ناهج  رد  يزاـب  بابـسا  دـمآرد  مدـناوخ  اـهربخ  زا  یکی  رد  هک  روطنآ  مود : هتکن  دنتـسه . اـنف  تسکـش و  هب  موکحم  دوخ  يدوخ  هب 
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کـسورع يزاب و  بابـسا  تادراو  مجح  زا  يداصتقا  تاعالطا  چیه  زونه  ام  تسا . رتالاب  تسا ) رالد  درایلیم   ??? هک   ) مسیروت دـمآرد 
یـسرتسد کسورع  يزاب و  بابـسا  فرـصم  رد  یلم  هنیزه  هنارـس  مقر  هب  زونه  هک  نانچمه  میرادـن . زاـجمریغ  زاـجم و  ياـه  هار  زا  اـه 

هک یگنهرف  لعف  ره  نم  رظن  زا  تسین و  هدوبن و  صخـشم  نآ  ناراکردـنا  تسد  يارب  اراس » اراد و   » يا هفرح  داـصتقا  ور  نیا  زا  میرادـن .
ور نیا  زا  تساه  تباقر  هدیچیپ  يایند  زورما ، يایند  موس : هتکن  تسا . ندنام  هار  رد  تسکـش و  هب  موکحم  دـشاب  هدـشن  تفای  شداصتقا 
هب ور  تعرس  اب  اهنآ  میـسرب . اهنآ  هب  ام  هک  دنتـسیا  یمن  نارگید  تسا . ناهج  یتباقر  داصتقا  لوصا  زا  ینازرا )  ) تمیق تیفیک و  تعرس ،

ناویاـت و یتادراو  ساـنجا  اـم  هک  دوب  يزور  دـننیب . یم  كرادـت  تباـقر  يارب  ار  دوـخ  یلم  ياـه  تخاـسریز  دـننک و  یم  تکرح  وـلج 
، میدوب ینپاژ  یناملآ و  ییاکیرمآ و  یلـصا  ياه  كرام  يوجو  تسج  رد  تسا و  یبلقت  میتفگ  یم  میدز و  یم  سپ  ار  نیچ  روپاگنس و 
اب نازرا  يراذگ  هیامرـس  دیلوت و  رد  تیقالخ  زا  میدماینرب و  دوخ  یتباقر  داصتقا  ياه  تخاسریز  حالـصا  دـیلوت و  رکف  هب  اهزور  نآ  رد 

ناونع هب   ) یناویات ینیچ و  ياهالاک  هدـننک  فرـصم  زورما  هکنیا  هجیتن  میدـنامزاب . ناـهج  هرهب  مک  ياـه  لوپ  ناـموت و   ? ياـهرالد ? ـ 
يا هدمع  شخب  تسیاب  یم  زورما  میدوب  هتسیرگن  يژولونکت  تعنـص و  داصتقا و  هیواز  زا  یگنهرف  رظنم  هب  رگا  میتسه . قفوم ) ياهالاک 

هنالاس ناویات  هک  دوب  نیا  دیوم  نم  شیپ  لاس   ? تاقیقحت ? ـ  دروخ . یم  مقر  يزاب  بابـسا  تارداص  تادـیلوت و  هیحان  زا  ام  دـمآرد  زا 
رد یناریا  نارفاسم  هک  یکرحترپ  ياه  کسورع  اب  هسیاـقم  رد  اراـس  اراد و  ینارگ  دراد . تارداـص  رـالد  دراـیلیم   ?? ?? ـ  شخب  نیا  زا 

. تسا دـصرد   ??? ات   ??? زا  زواجتم  هاگ  دوش  یم  رهـش  ياه  هاگـشورف  دراو  قاچاق  قیرط  زا  ای  دـننک و  یم  يرادـیرخ  شیک  یبود و 
اب ملع  کی  زا  یقیفلت  هب  زورما  ناهج  رد  نآ  تیفیک  عونت و  يدـنب و  هتـسب  مراهچ : هتکن  . دراد ار  دوخ  ياج  رگید  هک  تمیق  نازرا  یبراب 

يدنب هتسب  رب  یمومع  فعض  ور  نیا  زا  میراد  يدنب  هتسب  فعض  یلم  تالوصحم  نالک  رد  ام  تسا . هدش  لیدبت  رنه  داصتقا و  تعنص و 
هکبـش نادـقف  مجنپ : هتکن  . دـهاک یم  نانآ  هبذاج  زا  تسا و  هتخادـنا  هیاس  زین  اراس  اراد و  ياـه  کـسورع  هلمج  زا  یگنهرف و  ياـهالاک 

 ???? رویرهـش نآ  راشتنا  لاس  هک  مدرک  دروخرب  هناخباتک  رد  یباتک  هب  تسام . یلم  داصتقا  ياـه  جـنر  زا  یناـگرزاب  تامدـخ  عیزوت و 
زونه رفن  نویلم   ?? هب   ?? دودح  زا  تیعمج  شیازفا  ههد و  شش  تشذگ  زا  سپ  هنافسأتم  دوب . دلج   ???? نآ  تسخن  ناگرامش  دوب و 

. دنـشاب مه  ناشیاه  باتک  عیزوت  لفکتم  دوخ  دیاب  ناگدنـسیون  ًاضعب  تسا و  دلج   ???? دادـعت  نامه  ام  هعماج  رد  باتک  لومعم  ژاریت 
ياه حرط  تسا و  هدرک  هنیزه  یلک  نآ  تباب  تلود  نونکاـت  هک  یگنهرف  ياـهالاک  یناـگرزاب  يرـسارس  هکبـش  عیزوت و  هریجنز  نادـقف 

زا ام  یتوص  ییامنیـس و  يرنه و  یگنهرف و  راـثآ  همه  ریگناـبیرگ  هک  تسا  يا  هعیاـض  تسا  هدـمآرد  ارجا  هب  ناوارف  دـنب  مین  هنیزهرپ و 
بالقنا یعامتجا  یگنهرف ـ  نالک  تیریدـم  هنافـسأتم  رخآ : لوا و  هتکن  يرازفازغم  شخب  ج ـ  تسا . اراـس  اراد و  ياـه  کـسورع  هلمج 

« هچب  » نوچ ار  ناـکدوک  ًاتدـمع  هدرکن و  هجوـت  یکدوـک  هرود  دادعتـسا  هظفاـح و  یلم  هریخذ  میظع و  تورث  هب  تسیاـب  یم  هک  روـطنآ 
ناوارف ياه  يدنم  هرهب  رب  هوالع  یناوجون ) یکدوک و   ) یگدنز زا  هرود  نیا  هب  هجوت  اب  هکنآ  لاح  تسا . هدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  دنتسه 

. دش دهاوخ  يدایز  ياه  ییوج  هفرص  دوش  یم  یناوج و )...  ) نآ زا  دعب  نارود  يارب  هک  یمومع  ياه  هنیزه  رد  یلم ، هتفهن  تورث  نیا  زا 
ام ياـه  هچب  هک  درک  وجو  تسج  تیعقاو  نیا  رد  ار  یلاـسگرزب  یناوج و  هرود  ياـه  بیـسآ  تاـعیاض و  زا  یـشخب  دـیاب  نآ  رب  هوـالع 

يرایـسب مینک  یم  هدهاشم  ًاضعب  ور  نیا  زا  دنا . هدینارذگن  هرود  نیا  همزال  تایـضتقم  اب  ار  یگچب  نارود  ینعی  دنا . هدرکن  یگچب  بوخ 
تالماعت رد  ار  نآ  دـنراد و  هارمه  ار  یکدوک  نارود  ياه  شور  شنم و  ناـنچمه  زین  تلوهک  نینـس  یلاـسگرزب و  رد  یتح  اـم  مدرم  زا 

هک تسا  هداد  رارق  ار  یـصیاصخ  اه و  یگژیورـشب  هاـتوک  رمع  زا  هرود  ره  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  دـنهد . یم  تلاـخد  شیوخ  یعاـمتجا 
رد دوشن  جارختـسا  ناـسنا  نورد  زا  هدـشن و  عقاو  هدافتـسا  دروم  دوخ  صاـخ  هرود  رد  رگا  اـه  یگژیو  نیا  تسا و  هرود  نآ  صوـصخم 

هعماج یعامتجا و  یـسانشناور  ور  نیا  زا  درک . دهاوخ  راکـشآ  ار  دوخ  شقن  ییاج  رد  رود  نادـنچ  هن  هدـنیآ  رد  بوسر و  یمدآ  دوجو 
ياه صخاش  یمومع و  راکفا  يور  زا  ناوت  یمن  یتحار  هب  تسا و  رظتنمان  ینیب و  شیپ  لباقریغ  تادهاشم  ضرعم  رد  هراومه  ام  یسانش 

مه نامیاه  ناوج  نآ  عبت  هب  دننک ! یمن  یگچب  بوخ  ام  ياه  هچب  رگید  نایب  هب  داد . رارق  یملع  لیلحت  تشادرب و  دروم  ار  عیاقو  لومعم 
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اراس دروم  رد  دوش . یم  عوبطمان  ای  لوقعمان و  تالاعفنا  لعف و  راچد  لامک  یلاسگرزب و  رد  هعماج  ور  نیا  زا  دننک و  یمن  یناوج  بوخ 
؟ دـننک اود  یناریا  مولظم  مورحم و  هعماج  زا  ار  يدرد  هچ  ات  دـنا  هدـمآ  نادـیم  هب  راوگرزب  ود  نیا  هک  تسا  نیا  يرازفازغم  ثحب  اراد  و 

هتـسشن نطو  نیا  نادنزرف  دعتـسم  كاپ و  ياه  هشیدنا  نیمک  هب  یکدوک  زا  هک  ار  برغ  گنهرف  مجاهت  هطلـس و  يولج  ات  دنا  هدـمآ  ایآ 
هار زا  يریگولج  رب  رارـصا  تنرتنیا و  دروم  رد  حیحـص  يراذگتـسایس  مدـع  راـنک  رد  اراد  اراـس و  هب  نتخادرپ  تسا  نینچ  رگا  دـنریگب ؟

ار هناخ  رد  یلو  میدـنبب  ار  شکدود  هار  الب  ناـفوت  رد  هک  تسا  نیا  دـننام  روشک  لـخاد  رد  ینویزیولت  یـصوصخ  ياـه  هکبـش  يزادـنا 
یمن بوخ  ار  یلم  گنهرف  ياه  برد  نارگید  رگا  لاح  ره  هب  هک  میوش  لـئاق  میرگنب و  هناـنیبشوخ  رگا  یتح  میراذـگب . زاـب  قاـطراهچ 

هک اراس  اراد و  دروم  رد  يرازفازغم  لاوس  اهدـص  ياـج  زاـب  میـشاب  گـنهرف  قاـجا  شکدود  يارب  یبوخ  ناـنابهگن  اـم  مک  تسد  دـنبای 
اهدص هک  ینامز  ات  دنام . دهاوخ  یقاب  تسیچ  ناشزاسوگلا  ياه  تشذگرس  دنراد و  ییاهراتفر  تاداقتعا و  هچ  دننک ، یم  هچ  دنتسیک و 

یناریا ناکدوک  يارب  اراس  اراد و  فیلکت  هدـشن و  نیودـت  فیلأت و  یهیدـب  هیلوا و  تالاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  هناسانـشراک  بلطم  هحفص 
. تسناد یلم  راثیا  داهج و  کی  دوخ  عون  رد  دـیاب  اراد  اراس و  ياه  کسورع  اب  يزاب  هب  یناریا  ياه  هچب  ندرک  هدنـسب  ددرگن  صخـشم 
رد هشیدنا 2/10/1382 ) هاگشاب  عبنم : , ناوتـشپ هدیمح  مجرتم : ,Mimo Debryn نیربد ومین  هدنـسیون :  ) یبراب يارب  ینیزگیاـج  : مود

یبراـب دـشاب ، هچره  دـیآیمن . رظن  هب  یبراـب »  » يارب یتخـسرس  بیقر  ناـنچ  هدـش ، هضرع  رازاـب  هب  ًادـیدج  هک  كرتـخد  نیا  لوا ، هاـگن 
نامه ًاقیقد  دراد  مان   Razanne هک کسورع  نیا  یـسنج . يهبذاج  قرب و  قرزرپ و  شارتشوخ ، لکیه  درادن ، وا  هک  دراد  ییاهزیچ 
ياقآ رظن  زا  . دنهدیم حیجرت  یبراب  هب  يرسور ـ  دنلب و  نیتسآ  ياهـسابل  نآ  اب  ار ـ  نآ  ییاکیرمآ  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هک  تسا  يزیچ 

هک دنکیم  هضرع  ار  يزیچ  ناملـسم  نارتخد  هب  مه  دنکیم و  رپ  رازاب  رد  ار  ییاهکسورع  نینچ  یلاخ  ياج  مه  کسورع ، نیا  هداعس ،
يزادناهار رگید  راذگهیامرـس  دنچ  شرـسمه و  کمک  هب  ار   Noor Art تکرـش هک  هداعـس  ياقآ  . دننک رارقرب  طابترا  وا  اب  دـنناوتیم 

تـسا امـش  نورد  رد  هک  هچنآ  هک : تسا  نیا  میهد  هیارا  کسورع  نیا  قیرط  زا  مینکیم  یعـس  ام  هک  یمایپ  نیرتمهم  : » دـیوگیم هدرک 
، دش سیسأت  ناگیـشیم  رد  عقاو   Livonia رد شیپ  لاس  داـتفه  دودـح  هک  قوف  تکرـش  دیـسریم .» رظن  هب  هک  هنوگنآ  هن  دراد  تیمها 

يهتفگ هب  دشورفیم . تسا  ناملـسم  ناکدوک  زاین  اب  قباطم  هک  زین  يرگید  ياهيزاببابـسا  ، Razanme يهضرع دـیلوت و  رب  هوالع 
ریاس دنوادخ و  هک  تسامش  حور  یعقاو ، ییابیز  درادن . یتیمها  چیه  دیتسه ، ابیز  ای  تشز  رغال ، دنلب ، ای  هاتوک  امش  هک  نیا  هداعس  ياقآ 

: هدـش هضرع  رازاـب  هب  عون  هس  رد  دراد و  هلاـس  هدزاود  هدزاـی ، ناـکدوک  مادـنا   Razanne کسورع دنتـسه . نآ  رظاـن  ناـتناشیک  مه 
کـسورع نیا  ناگدـنزاس  یکـشم . ياـهوم  اـب  تسوپ  هایـس  یکـشم و  ياـهوم  اـب  ینوتیز ) تسوپ   ) هزبـس روب ، ياـهوم  اـب  تسوپدـیفس 
يهماـنرب دروناـضف ، کـی  ساـبل  رد  یتح  موزل  تروص  رد  رتکد و  ساـبل  رد  دـننک ، هضرع  ار  يزورما  ناملـسم  نز  يهرهچ  دـنهاوخیم 

يواح تساک  راون  کی  هک  دراد  دوجو  ناملـسم  گنهاشیپ  هناـضَر  کـسورع  رازاـب  رد  نونکامه  تسا . کـسورع  نیا  دـیلوت  يهدـنیآ 
شیپ دوـخ  ياـبقر  زا  ار  هناـضَر  هچنآ  : » هک دـنکیم  ناـشنرطاخ  هداعـس  ياـقآ  . تسا نآ  تاـقلعتم  هلمج  زا  ناملـسم  گـنهاشیپ  دـنگوس 
دندـش نآ  رب  شیپ  لاس  راهچ  نیربد ، ومیم  مناخ  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  تسا .» ناملـسم  ناکدوک  يارب  نآ  یناهج  ياـضاقت  دزادـنایم ،

اهنآ اـب  شرتخد  هک  تسا  یناـنز  هیبـش  هناـضر  نیربد ، مناـخ  يهتفگ  هب  دـنک . يرادـیرخ  شرتـخد  يارب  ار  اـهکسورع  نیا  زا  یکی  هک 
رظن رد  ار  یصاخ  ياج  قاتا  رد  شیارب  دنکیم . تبقارم  وا  زا  دزرویم و  قشع  کسورع  نیا  هب  مرتخد  : » دهدیم همادا  وا  دراد ؛ راکورس 

هکیلاح رد  درادرب . ار  شکـسورع  يرـسور  هک  درکن  یعـس  زگره  مرتخد  : » دـیوگیم نینچمه  دـنکیم .» راـتفر  وا  اـب  مارتحا  اـب  هتفرگ و 
تالایا رد  یبراـب  ياـهکسورع  يهدـننکدیلوت   Mattel یناهج رازاـب  تسا .» ضیوعت  لـباق  ًـالومعم  یبراـب  ياـهکسورع  ياـهسابل 

یلحم سابل  تسا . هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  مه  ار  الیل »  » مان هب  یکـسورع  زین  هدرک و  هضرع  رازاب  هب  یـشکارم  یبراـب  یعون  هدـحتم ،
يههد رد  ناملـسم  يرتخد  تالکـشم  یتخـس و  يایوگ  كرت ، نیطالـس  زا  یکی  رابرد  رد  الیل  تراسا  یلاـیخ  ناتـساد  قرب و  قرزرپ و 

ای هراکدب  هک  دنزاسب  هنایمرواخ  زا  ییاهیبراب  اهکسورع ، نیا  ناگدننکدیلوت  هک  مینیبب  رگا  درادن  یبجعت  هداعس ، يهتفگ  هب  . تسا  1720
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مان هب  یکـسورع  برع  يهیداحتا  . تسا هدوب  هناضر  دیلوت  یلـصا  ياهفده  زا  یکی  یطلغ ، تینهذ  نینچ  اب  هلباقم  دنـشاب . یبرع  ۀصاقر 
يارب لوـبق  لـباق  ینیزگیاـج  یگنهرف  رظن  زا  هک  تسا  هدرک  هضرع  هیداـحتا  رـصنع  ودوتـسیب  ناملـسم  نارتـخد  يارب  ار  ( Laila  ) الیل
ناریا رد  مه  شیپ  لاس  ود  دوبن . رازاب  زاین  يوگباوج  زگره  کسورع  نیا  اما  دوشیم . بوسحم  شقرب  قرزرپ و  یگدـنز  نآ  اـب  یبراـب ،

هب اما  دـندوب . یناریا  ینوتراک  تیـصخش  ود  کسورع  ود  نیا  دـندش . هتخاس  نِک ، شتـسود  یبراب و  هباشم  اراد ، اراـس و  ياـهکسورع 
ياقآ . دنراد یگنهرف  يهبنج  رتشیب  هکارچ  دنـشاب ؛ هتـشاد  هنایمرواخ  رد  يرـسارس  يرازاب  دنناوتیمن  اهکسورع  عون  نیا  هداعـس  هدـیقع 
هضرع یبرع  يهدحتم  تاراما  تیوک و  ياهرازاب  هب  يدوز  هب  کسورع  نیا  دنک . ریخـست  ار  رازاب  دناوتب  هناضر  هک  تسا  راودیما  هداعس 

، اکیرمآ ياهروشک  رد  نونکا  مه  هناضر  . درک دهاوخ  زاب  شیپ  زا  شیب  یقرـش  بونج  يایـسآ  ياهرازاب  رد  ار  دوخ  ياج  دش و  دـهاوخ 
ناشنرطاخ یلو  تفگن  يزیچ  هدش  هتخورف  ياهکسورع  لک  دادعت  يهرابرد  هداعس  ياقآ  دسریم . شورف  هب  ناملآ  روپاگنس و  اداناک ،

. دـهدیم ناشن  ار  لاس  رد  کسورع  رازهیـس  شورف  دریگیم ، تروص  تکرـش  یتنرتنیا  تیاس  قیرط  زا  هک  ییاهیـشورفکت  هک  درک 
هناضر لثم   ) نآ یبنج  لیاسو  کسورع و  لماش  لماک ، يرـس  کی  يارب  رالد  ات 25  اهنت  کسورع  کی  يارب  رـالد  زا 10  هناضر  تمیق 

ياهکسورع نتـسناد  زیمآنیهوت  نمـض  يدوعـص  ناتـسبرع  یبهذـم  سیلپ  ًاریخا  تسا . ریغتم  تاقلعتم ) ریاس  فیک و  يهوـالع  هب  ملعم 
کـسورع تسا . هدرک  دادـملق  یقالخا  لوصا  يارب  يدـیدهت  ار  اهکسورع  نیا  مالـسا ، هب  تبـسن  ضیوعت ] لباق  ياـهسابل  اـب   ] یبراـب
ياـهروشک ریاـس  يدوعـص و  ناتـسبرع  داـیز  لاـمتحا  هب  تسا ، يراـقواب  تداـبع  ساـبل  دـنلب و  یـششوپ  ياراد  هک  رازگزاـمن  يهناـضر 

زامن لاح  رد  ًامئاد  کسورع  نیا  دننک  رکف  مدرم  ادابم  هکنآ  میب  زا  هناضر  عون  نیا  ناگدنزاس  درک . دهاوخ  دوخ  بوذجم  ار  هنایمرواخ 
نیا سابل  يوشک  تسا . تواـفتم  هناـخ  لـخاد  جراـخ و  رد  وا  شـشوپ  هک  دـناهتخاس  ار  کـسورع  نیا  زا  يرگید  عون  تسا ، تداـبع  و 

رد لزنم و  لخاد  رد  هناضر  دهدیم  ناشن  هک  تسا  کسورع  نیا  یبنج  لیاسو  هلمج  زا  گنراگنر ، هاتوک و  ياهسابل  يواح  کسورع 
هک نیا  زا  ات  دنکیم  کمک  شرتخد  هب  هناضر  روضح  دـیوگیم : نیربد  مناخ  . دـنکیم هدافتـسا  یـششوپ  عون  هچ  زا  مرحم  دارفا  روضح 

. دنک تیاضر  یتحار و  ساسحا  رتشیب  تسا ، ناملسم  يرتخد 

؟ دینک یم  داهنشیپ  هعماج  يراب  ودنب  یب  شهاک  یگنهرف و  دشر  تهج  رد  یلمع  هار  هچ 

شسرپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  هعماج  يراب  ودنب  یب  شهاک  یگنهرف و  دشر  تهج  رد  یلمع  هار  هچ 

خساپ

یم جراخ  همان  کی  هلصوح  زا  هک  تسا  فرژ  یقیقحت  شهوژپ و  هئارا  دنمزاین  لاؤس ، نیا  فلتخم  داعبا  هب  قیقد  یخساپ  هئارا  یسررب و 
تاناکما طیارش و  داجیا  یگنهرف ، هعسوت  زا  دوصقم  یگنهرف : هعسوت  موهفم  فلا - مییامن : یم  نایب  ار  یتاکن  راصتخا  هب  ور  نیا  زا  دشاب 

یگدامآ اه و  ناسنا  تفرعم  شناد و  ملع و  شیازفا  دـشر و  نآ و  هاگیاج  تخانـش  روظنم  هب  هعماج  دارفا  يارب  بساـنم  يونعم  يداـم و 
شیازفا یناسنا و  یعامتجا و  طباور  دوبهب  طابـضنا ، مظن و  يریذـپ ، نوناـق  ریظن  هعـسوت ، یلک  لوصا  شریذـپ  تفرـشیپ و  لوحت و  يارب 

طیارش يزاس  هنیهب  یگنهرف ، تیوهرب  دیکأت  اب  یگنهرف  هعسوت  دشاب . یم  هعماج  دارفا  همه  يارب  يونعم  یقالخا و  یملع و  ياه  ییاناوت 
قنور رب  دشخب و  یم  دوبهب  هعماج  ننـس  بادآ و  قالخا و  هب  دهد و  یم  دـیون  ار  دوخ  هب  طوبرم  لیاسم  یفیک  یمک و  دـشر  یگنهرف و 
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،1378 یمالـسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  رـشن  روپرظن ، یقن  دمحم  هعـسوت ، اه و  شزرا   ) دـیازفا یم  کینکت  شناد و  نونف و  رازاب 
، تاعالطا هدـنرادرب  رد  تسا  يا  هدـیچیپ  هعومجم  گنهرف ، ساسا  نیا  رب  دـشاب ، یم  یگنهرف  هعـسوت  روحم  گـنهرف ، رـصنع  ص 42 .)
رد دروآ و  یم  تسد  هب  هعماج  زا  يوضع  نوچمه  یمدآ  هک  ییاناوت  هنوگره  موسر و  بادآ و  نیناوق ، نید ، قـالخا و  اـهرنه ، اـهرواب ،

عون ود  رد  ار  اـه  گـنهرف  همه  یلک  روط  هب  ص 47 .) ، 1380 يروشآ ، شویراد  زا  لقن  هب  رولیات ،  ) دراد هدـهع  رب  ار  یتادـهعت  نآ  لابق 
هدـش هداهن  انب  یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا  يراـگنا  چوپ  رب  گـنهرف  نیا  يداـم : گـنهرف  . 1 درک : يدـنب  میـسقت  ناوت  یم  یهلا  يداـم و 
نینچ دوش . یم  یبایزرا  يدام  دوجوم  ناونع  هب  اهنت  یمدآ  تسا و  هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  ناسنا  یناسنا  هبنج  گـنهرف ، نیا  رد  تسا .

یم رد  شبنج  هـب  یتـسرپدوس  زیارغزا و  رت  نوزفا  يرو  هرهب  يدازآ و  رتـشیب ، هاـفر  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  ار  شیوـخ  ناوریپ  یگنهرف ،
زا رتشیب  هچ  ره  يدـنم  هرهب  يدام و  ياه  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  نیاربانب  دـنک ، یم  هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه  يداـم ، گـنهرف  رد  دروآ ،

هعماج یقالخا  ياهداینب  یگنهرف ، نینچ  وترپ  رد  دنیوج . یم  دوس  يا  هویـش  ره  زا  دـنزای و  یم  تسد  يا  هلیـسو  ره  هب  یگدـنز ، يایازم 
يدوبان طاطحنا و  يوس  هب  هعماج  دبای و  یم  ینوزف  یعامتجا  ياه  يراجنهان  تالضعم و  گنر و  مک  یناسنا  ياه  شزرا  دزیر ، یم  ورف 

هدـنهد ناشن  یمالـسا  گنهرف  دـناد و  یم  ینامـسآ  ناور  رکیپ و  زا  يا  هزیمآ  ار  ناسنا  گـنهرف ، نیا  یهلا : گـنهرف  . 2 دور . یم  شیپ 
رایعم دیآ . یم  تسد  هب  یهلا  ياه  هزومآ  یحو و  وترپ  رد  هک  دناد  یم  لامک  هب  یبای  تسد  ار  دوخ  فدـه  هک  تسا  گنهرف  نیا  لماک 

گنهرف ياه  یگژیو  مکیقتا » هللادنع  مکمرکا  نا   » میرک نآرق  هدومرف  هب  دـناد  یم  یقالخا  تباث  لوصا  هب  يدـنب  ياپ  زین  ار  دارفا  يرترب 
يدرف و تیلوؤسم  ییارگ ، تحلـصم  يرالاس ، هتـسیاش  تاواسم ، یهاوخ و  تلادـع  يروحمادـخ ، درمـشرب : نینچ  ناوت  یم  ار  یمالـسا 
، مق باتک  ناتـسوب  راگدنام ، يدهم  دمحم  هغالبلا ، جـهن  یـسایس  ياه  یـشم  طخ و   ) ناسنا تمارک  زا  يرادـساپ  ییارگاوقت ، یعامتجا ،

يدـنیارف بیقعت  عقاو  رد  دوش ؛ یم  ام  یمالـسا  هعماج  رد  یگنهرف  هعـسوت  زا  تبحـص  یتقو  ساـسا  نیا  رب  (. 141 صص 173 -  ، 1381
لابند هب  تسا ، بولطم  یمالـسا  هعماج  دـیدج  راتخاس  رد  هک  ار  ییاه  شیارگ  یتخانـش و  یکاردا ، ياه  هزوح  رد  ینوگرگد  هک  تسا 

لیـصا رـصانع  ییافوکـش  يزاس و  هنیهب  هکلب  تسین ، هتـشذگ  گنهرف  زا  نتـسسگ  يانعم  هب  هجو  چیه  هب  یگنهرف  هعـسوت  دـشاب . هتـشاد 
رگید هعسوت  فده  نیاربانب  دشاب . یم  نآ  زا  تسیاشان  بولطمان و  رـصانع  ندودز  هعماج و  فلتخم  حوطـس  رد  یلم  یمالـسا و  گنهرف 
دراوم رب  هوالع  هعـسوت  یلک  فادها  هکلب  دشاب  هنارـس  دمآرد  یلم و  صلاخان  دـیلوت  دـشر  خرن  ندرب  الاب  يداصتقا و  افرـص  دـناوت  یمن 

هعـسوت  ) دـشاب یم  اه  ناسنا  ندـش  هنوگ  یهلا  یلاعت و  اه و  قطنم  لداـعت  یعاـمتجا و  تلادـع  یمومع ، هاـفر  داـجیا  ییادزرقف ، روکذـم 
تایح میلاعت  گنهرف و  دورو  ناریا : رد  یگنهرف  هعسوت  ب ) ناوج .) هشیدنا  هاگشاب  ، 1382 هاوخ ، قح  ناگژم  ناریا ، هعماج  رد  یگنهرف 
هتـشاد یناریا  گنهرف  ییافوکـش  رد  یناشخرد  رایـسب  تاریثأت  دوب ، هارمه  نایناریا  مرگ  شریذـپ  لابقتـسا و  اب  هک  ناریا  هب  مالـسا  شخب 
ندمت ریاس  تفرـشیپ  لوحت و  رد  ییازـسب  جیاتن  راثآ و  دومن و  لیدبت  یمالـسا  ناشخرد  ندمت  زکرم  ناونع  هب  ار  ناریا  هک  اجنآ  ات  تسا 
تامدخ یشهوژپ 1382 ؛  تامدخ  دانسا و  زکرم  یتیالو ، ربکا  یلع  ناریا ، مالسا و  ندمت  گنهرف و  ییایوپ  ر.ك :  ) تشاذگ ياج  هب  اه 
گنهرف نیا  لـماکت  هعـسوت و  زا  لـماع  دـنچ  هنافـسأتم  اـما  (. 1374 اردـص ، تاراـشتنا  يرهطم ، یـضترم  داتـسا  ناریا ، مالـسا و  لـباقتم 

رـصانع یخرب  يایاقب  تابوسر و  . 2 دمآ . دوجو  هب  یمالـسا  لیـصا  گنهرف  رد  هک  ییاه  یـشیدنا  جـک  تافارحنا و  . 1 درک : يریگولج 
یسایس یتیریدم و  راتخاس  . 4 قرش . برغ و  يدام  بتاکم  زا  یتادراو  یگنهرف  رـصانع  . 3 مالسا . زا  لبق  ملاسان  حیحـص و  ریغ  یگنهرف 

هعماج رد  دناوتن  یمالسا  لیـصا  گنهرف  ات  دش  ثعاب  قوف  لماوع  هعومجم  یمالـسا و ... لیـصا  گنهرف  اب  انـشآان  ای  فلاخم و  ملاسان و 
راجاق و هرود  هنافـسأتم  دـشخب . رارمتـسا  ظـفح و  بولطم  دـح  رد  ار  دوخ  یگدـنلاب  ییاـیوپ و  هتفرگ و  لکـش  لـماک  تروص  هب  یناریا 
هب يا  هدمع  ياه  همدص  هناگیب ، ندمت  گنهرف و  لباقم  رد  نآ  ندش  بوعرم  یگتـسباو و  یـسایس ، راتخاس  دـیدش  داسف  لیلد  هب  يولهپ 

ریبادـت یمالـسا و  بالقنا  عوقو  دـنچ  ره  داد ، رارق  طوقـس  یبیـشارس  رد  ار  نآ  دـش و  دراو  ام  هعماج  یناریا  یمالـسا و  لیـصا  گـنهرف 
دهاش هعماج  زا  يدایز  ياه  شخب  رد  هللادـمح  هب  هک  ییاج  اـت  دومن  سوکعم  ار  نآ  هدرک و  داـجیا  هفقو  دـنور  نیا  رد  زوسلد  نیلوؤسم 
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لیالد زا  ییاه  هگر  هک  ینامز  ات  مییامن  یم  دیکأت  مه  زاب  هتبلا  میـشاب و  یم  یناریا  یمالـسا و  لیـصا  گنهرف  ییایوپ  دشر و  ییافوکش ،
یعامجا هب  هعماج  ماظن و  ناکرا  هعومجم  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ماـظن  هدـنریگ  میمـصت  ییارجا و  ياـه  شخب  اـصوصخ  هعماـج  رد  قوف 
گنهرف ییایوپ  قیمعت و  دنـسرن ، اه  گنهرف  ریاس  لـباقم  رد  یمالـسا  لیـصا  گـنهرف  يرترب  هب  دـیدش  ماـمتها  تیمها و  نوماریپ  دـحاو 

همانرب يدج و  یقیقح و  هلوقم  کی  یگنهرف  مجاهت  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دوب . دهاوخن  نکمم  هعماج  رد  بولطم  دح  رد  یمالسا  لیصا 
ینغ گـنهرف  هب  کـسمت  هار  زا  هعماـج  دارفا  ریاـس  ناـناوج و  هب  ندیـشخب  تینوصم  زین  نآ  اـب  هزراـبم  هار  اـهنت  دـشاب و  یم  هدـش  يزیر 

ساسارب مدرم ,  راشقا  همه  جیـسب  یگنهرف و  ياه  هاگتـسد  اصوصخ " تاناکما  همه  زا  دـمآراک  هدافتـسا  موب و  زرم  نیا  یلم  یمالـسا و 
ياه شزرا  قیمعت  ظـفح و  - 1 زا : دـنترابع  نآ  اب  هزرابم  ياـه  هار  نیرت  مهم  ساـسا  نیا  رب  دـشاب . یم  هدـش  باـسح  قیقد و  يا  هماـنرب 

اب ناناوج  ندومن  هاگآ  و  اه و ... هناسر  هسردـم ,  هداوناخ ,  دـننام  نآ  لماوع  يریذـپ و  هعماـج  حیحـص  دـنیآرف  قیرط  زا  یلم  یمالـسا و 
ظفح یمالـسا و  هبیط  تاـیح  ققحت  - 2 یمالـسا .  بالقنا  میظع  يونعم  يدام و  ياهدرواتـسد  یمالـسا و  ندـمت  ناشخرد  ياه  هنیـشیپ 

هب نامیا  هیاس  رد  مدرم  يارب  تینما  حلـص و  تداعـس ,  هافر ,  نیمأت  یمالـسا و  طسق  یعامتجا و  تلادـع  رارقتـسا  یبالقنا ,  ياـه  شزرا 
هب رما  مهم  هضیرف  يایحا  - 4 یمالسا .  هعماج  يونعم  فارحنا  لباقم  رد  يرادیب  يرایشوه و  - 3 یهلا .  ياه  شزرا  تیمکاح  دنوادخ و 

-5 دـشاب . یم  یهلا  ياه  شزرا  ضیارف و  ياـقب  ظـفح و  نماـض  مالـسا و  یـساسا  ناـکرا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ياه هاگتسد  رد  هک  یناسک  ینعم  هب  هعماج  ناریدم  رد  مالسا  یـشزرا  ماظن  رب  ینتبم  ینالقع و  راد , هشیر  ینورد ,  قیمع ,  يرواب  داجیا 

 , يدج ریبدت  شالت و  - 6 دننک . یم  افیا  شقن  یغیلبت و ... یگنهرف و  یشزومآ ,  یماظتنا ,  یماظن ,  ییاضق ,  ییارجا ,  ینینقت ,  یمسر , 
ياه هصرع  رد  هعماـج و  فلتخم  ياـه  شخب  رد  تامادـقا ,  اـه و  تیلاـعف  همه  رد  بولطم  یـشزرا  ماـظن  ظاـحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و 
نالک راـتخاس  ناریدـم ,  یقوقح  یقیقح و  راـتفر  رد  یـشزرا  ماـظن  نیا  یلجت  رولبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ,  یـسایس ,  نوگاـنوگ 

ود یبرغ  تاشیارگ  اهوگلا و  زا  زیرگ  ناگناگیب و  یگنهرف  مجاهت  زا  ندـنام  نوصم  يارب  یلک  روط  هب  ییارجا ...  ياـه  هماـنرب  روشک و 
ياهراجنه اه و  شزرا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تفرعم  دیاب  صخـش  یملع  داهج  رد  فلا )  یلمع .  یملع و  داهج  تسا :  مزال  هدمع  داهج 

ماگ اه  یکین  ریسم  رد  هراومه  یهاگآ  روعش و  اب  دسانشزاب و  یبوخ  هب  هرسان  زا  ار  هرس  دب و  زا  ار  کین  دزاس و  نوزفازور  هتـسویپ  ینید 
ربارب رد  ریذـپان  یگتـسخ  یمئاد و  یتکرح  داهج  نیا  يدرف ;  یلمع  داـهج  - 1 دوش : یم  میـسقت  شخب  ود  هب  یلمع  داـهج  ب )  درادرب .

رد تیدـج  ادـخ و  اب  هتـسویپ  طابترا  نودـب  دـبلط و  یم  یمئاد  یتبقارم  راوتـسا و  یمزع  داهج  نیا  تسا .  یناسفن  ياه  هتـساوخ  اهاوه و 
نیا رد  تیقفوم  نازیم  ندرب  الاب  يارب  بسانم  يدربراک  ياه  هار  زا  یکی  دمآ . نوریب  زارفارـس  نآ  زا  ناوت  یمن  سفن  ناطیـش  اب  تفلاخم 

تابجاو و ماجنا  هب  ادتبا  دیاب  صخش  ریسم  نیا  رد  ددرگ . یم  لاسرا  همیمض  هب  هک  تسا  هبـساحم  هبقارم ,  هطراشم ,  همانرب  يارجا  ریـسم 
ره موس  هبترم  رد  دـهد و  رارق  شیوخ  تمه  ههجو  ار  تاهورکم  كرت  تابحتـسم و  ماجنا  مود  هبترم  رد  درامگ , تمه  تاـمرحم  كرت 

یلمع داهج  - 2 دزادرپـن . تسوا  بولطم  هچنآ  ادـخ و  ریغ  هب  دزاـس و  رود  دوـخ  زا  ار  تاـحابم ,  زا  یخرب  یتـح  تسا ,  یهلا  ریغ  هچنآ 
تیونعم و قالخا ,  ملع ,  طسب  تاـفارحنا و  اـه و  یگدولآ  اـب  هزراـبم  هعماـج و  حالـصا  رییغت و  تهج  رد  یعمج  یـششوک  یعاـمتجا ; 

هارمه ناتسود  رگید  نارظن و  بحاص  اب  یماگمه  تروشم و  قیقد و  يزیر  همانرب  مزلتسم  زین  مهم  نیا  تسا .  هعماج  رد  يوقت  تلیـضف و 
نیرخآ ای  نیرتهب  ناونع  هب  زگره  اهزرم و ... نتـسب  یکیزیف و  دروخرب  املـسم " هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد  تسا .  يأر  مه  و 

مزال يدراوم  رد  اما  تسین ,  ریذپ  ناکما  لماک  تروص  هب  يژولونکت  تفرـشیپ  تاطابترا و  رـصع  رد  زین  نآ  ققحت  دشاب و  یمن  لح  هار 
 , یگنهرف مجاهت  گنهرف و  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  دروآ . یم  لمع  هب  يریگولج  یگنهرف  مجاـهت  رتشیب  ذوفن  ریثأـت و  زا  تسا و 

بیـسآ یعامتجا و  تیوه  نارحب  یفرـشا ,  لضفلاوبا  ملعوذ 3 - یلع  اـه , شزرا  بـالقنا و  يربهر 2 - مظعم  ماـقم  نانخـس  زا  هتفرگرب 
رد دوجوم  ياهيراجنهان  یعامتجا و  دسافم  تارکنم و  اب  هزرابم  یمالـسا )  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  تالاقم  هعومجم   ) بالقنا یـسانش 

يدارفا هب  دننک و  هزرابم  ياهدسفم  رکنم و  هنوگ  ره  اب  دـنافظوم  هعماج  داحآ  کت  کت  . 1 داد : ماجنا  شخب  ود  رد  ناوتیم  ار  هعماـج 
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هزرابم هک  تسا  نیا  اج  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  دنهدن . تصرف  دنـشابیم ، یمالـسا  ماکحا  یـشزرا و  ياهمیرح  تسکـش  ددـص  رد  هک 
هب تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددـص  رد  هک  يدرف  ًالوا : هلمجزا : دراد ؛ یطباوض  طیارـش و  هعماج  رد  یهابت  داـسف و  اـب  یمومع 
رب رارصا  هدش ، ياهدسفم  ای  رکنم  بکترم  هک  یـصخش  اثلاث ، دهدب . ار  یهن  ای  رما  ریثأت  لامتحا  ایناث ، دسانـشب . ار  رکنم  فورعم و  یبوخ 
رب هوالع  دشاب . هتشادن  دوجو  هجوت  لباق  یلام  ای  یئوربآ  ای  یناج  ررض  زا  معا  ياهدسفم  وا  یهن  رما و  رد  اعبار ، دشاب . هتشاد  نآ  رارمتسا 
رد تسا و  مزال  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  تاعارم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماقم  رد  هدش  دای  طیارش  تاعارم  موزل 

لعف زا  ار  دوخ  رّفنت  یبلق و  یتحاران  لّوا  هبترم  رد  دنک . يّدـعت  رتالاب  هبترم  هب  هک  تسین  زیاج  رتنییاپ ، هبترم  رد  بولطم  لوصح  تروص 
یهن رما و  مود  هبترم  رد  يو و )... اب  ندرک  هطبار  كرت  وا ، زا  ندـنادرگ و .. رب  يور  تروص ، ندرک  سوبع  دـننام   ) دزاـس راکـشآ  رکنم 
جرخ هب  تدش  ندناسرت  دـیدهت و  رما و  رد  هدرک  ظیلغ  ار  دوخ  راتفگ  نتـشادن ، هدـیاف  تروص  رد  تسا و  فرط  داشرا  هظعوم و  ینابز ،

، دـنک هدافتـسا  تردـق  لاـمعا  زا  تسا  بجاو  تشادـن ، رثا  هدـش  داـی  هـبترم  ود  رگا  تـسا . یلمع  تامادـقا  هـلحرم  موـس ، هـبترم  دـهد .
اما دشاب . هتشادن  دوجو  یمالـسا  تموکح  رادتقا  تیمکاح و  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  هتبلا  ص 315 .) ج 2 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولاریرحت ، )

تروص رد  دننک و  افتکا  ینابز  یهن  رما و  هب  تسا  بجاو  نافّلکم  رب  ام ) یلعف  تیعضو  دننام   ) دشاب هتشاد  دوجو  یمالـسا  تموکح  رگا 
، ياهنماخ هللاتیآ  تآاتفتـسا  ، ) دـنهد عاـجرا  هیئاـضق  هوق  یماـظتنا و  يورینرد  طـبريذ  نـالوؤسم  هب  ار  عوضوم  روز ، هب  لـسوت  هب  زاـین 
، یتینما یتاعالطا و  ياههاگتسد  هیئاضق ، هوق  یماظتنا ، يورین  لیبق  زا   ) هژیو ياهناگرا  اهنامزاس و  . 2 ص 231 .) ج 1 ، یسراف ، همجرت 

هدش صخـشم  ياهدرکراک  فیاظو و  ساسا  رب  دنا  فّظوم  رّدخم و )... داوم  اب  هزرابم  داتـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتس 
دنچ ره  هک  تسا  ینتفگ  نایاپ  رد  دنزرون . غیرد  يرهق  یلمع و  تامادقا  زا  دنشاب و  اشوکدوخ  ياهتیلوؤسم  ماجنا  هب  تبـسن  نوناق ، رد 

ییاهنت هب  لماع  نیا  رب  هیکت  یلو  تسا ، مزال  یماظن و ... ياهورین  یکیزیف و  لماوع  زا  هدافتـسا  یعامتجا  دـسافم  تارکنم و  اب  هزرابم  رد 
دسافم لیبق  نیا  زورب  لماوع  یبایهشیر  تخانش و  رب  ینتبم  تالضعم ، لیبق  نیا  ییاهن  لح  هار  دشاب . یساسا  بسانم و  لح  هار  دناوتیمن 

، جاودزا نکـسم ، لاغتـشا ، يداصتقا ، تالکـشم  لح  لیبق  زا  ییاهراکهار  تسا . نآ  اب  بسانم  هناـنیبعقاو و  یقطنم و  ياـهراکهار  هئارا  و 
ندوـمن مهارف  ریگارف ، هدرتـسگ و  تروـص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـضیرف  ندـش  ارجا  یمالـسا ، ياـهشزرا  تیبـثت  تیوـقت و 

مظن و هب  ّلخم  رورـش و  دارفا  اب  هطوبرم  ياههاگتـسد  عطاق  دروخرب  تیاـهن  رد  و  ناـناوج و ... يارب  ملاـس  یـشزرو  یحیرفت و  تاـناکما 
دروم دـیابن  هک  یتاکن  زا  یکی  نیا  دوجو  اب  اما  تسا . بولطم  هعماج ، تمالـس  هدـننک  دـیدهت  یمالـسا و  ياهشزرا  یعاـمتجا و  تینما 

فرط و کی  زا  نانآ  ياهراجزنا  اه و  ترفن  نآ ، قیـالع  ناـناوج ، یتیـصخش  ياـه  یگژیو  تاـیحور و  قیقد  تخانـش  دریگ  رارق  تلفغ 
. تسا یسانش  ناور  لوصا  هب  هجوت  اب  نانآ  رد  ذوفن  طابترا و  ياه  هار  هب  یهاگآ 

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هار  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هار  نیرتهب 

خساپ

. اهشیارگ اهشزرا و  . 2 اهرواب . اهشنیب و  . 1 دنکیم : بیرخت  هب  عورش  هداد و  ناماس  ار  شیوخ  تکرح  روحم  هس  زا  یگنهرف  مجاهت 
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مّود دروـم  رد  دنتــسین ! یبرجت  حور  یحو و  داـعم و  تـسا . تـالایخ  تاـیونعم ، دـنیوگیم  ًـالثم  لّوا  دروـم  رد  اـهرادرک . اـهراتفر و  . 3
لامعا زین  مّوس  دروم  رد  دننک . رییغت  دنناوتیم  دنتـسین و  شیب  یتارابتعا  دنوشیم و  نییعت  اهمدآ  ام  دوخ  اب  هلیـسو  اهشزرا و  دنیوگیم ؛

هدنز ار  كورتم  ياهشور  اهدم و  هدرک و  دوبان  ار  ینید  یّلم و  تّیوه  دننکیم و  گنر  مک  رگید  ياهـشور  ای  رخـسمت و  اب  ار  یمالـسا 
فطاوع و تاساسحا و  کیرحت  انامه  یحطـس  راکهار  یحطـس . راکهار  . 2 ياهشیر . راکهار  . 1 میراد : راکهار  ود  اجنیا  رد  دـننکیم .

دنچ رد  هک  رنه . ملیف ، غیلبت  وگتفگ ، اب  هلیـسو ، ره  اب  تساهشزرا  جـیورت  اـنامه  ياهشیر  راـکهار  اّـما  تسا  هنهک  يرارکت و  ياـهشور 
جیورت . 3 برغ . گـنهرف  ّدـض  رب  یگنهرف  موجه  . 2 یبرغ . نازاس  گـنهرف  فادـها  زا  مدرم  ندومن  هاـگآ  . 1 دوشیم : هصـالخ  روحم 
نـشور نامیارب  هاگـشناد  ناتـسریبد و  اب  ناتـسبد ، قرف  ینعی  بسانم . نابز  يریگراک  هب  راک و  عضاوم  رب  یهاـگآ  . 4 يونعم . ياهشزرا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  مالسلا « .» مهیلع  » تیب لها  هریس  نآرق و  ینید  لیصا  عبانم  رب  هیکت  . 5 مینک . تیاعر  ار  تبسانم  دشاب و 

. دنراد ار  بان  مالسا  بوچراچ  رد  یهاوخ  شزرا   , یتسرپ سومان  یهاوخیدازآ ,  راکفا  يدوبان  رد  یعـس  یگنهرف  نوخیبش  اب  مالـسا  نانمـشد 
؟  مینک تواقم  اهنآ  لباقم  رد  هنوگچ  تسیچ و  ام  ءهفیظو 

شسرپ

ار بان  مالـسا  بوچراچ  رد  یهاوخ  شزرا   , یتسرپ سومان  یهاوخیدازآ ,  راکفا  يدوبان  رد  یعـس  یگنهرف  نوخیبش  اب  مالـسا  نانمـشد 
؟  مینک تواقم  اهنآ  لباقم  رد  هنوگچ  تسیچ و  ام  ءهفیظو  دنراد .

خساپ

هب یضعب  هب  طقف  مالک  ءهلاطا  مدعرطاخ  هب  دراد  مزال  يدایز  تقو  اه  نآ  نتفگ  هک  دایز  اهنآ  اب  هلباقم  ياه  هار  تسا و  نیگنـس  فیاظو 
 . تسا هدـمآ  ایند  هب  وا  ارچ  هدوب و  هچ  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  هک  ایند , رد  ناسنا  هاـگیاج  نییبت  لوا ,  مینک :  یم  هراـشا  راـصتخا  روط 
 , ناناوج یـساسا  لکـشم  لح  مود ,  تسیچ ؟  فده  نآ  هب  ندیـسر  هار  نیرتهب  تسا ,  یهلا  برق  قلطم و  لامک  هب  ندیـسر  فده  رگا 

رختـسا و لثم  یـشزرو  ياه  ناکم  ءهیهت  شا  همزال  هک  شزرو  اب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  لقادـح  تسا .  نکـسم  جاودزا و  يراک و  یب  لـثم 
ناور و هداس و  روط  هب  یمالسا  ياهروتسد  حیرشت  قیرط  زا  ناناوج ,  یملع  حطـس  ياقترا  موس ,  درک . مرگرـس  تسا ,  لابتوف و ... نیمز 
زج یفدـه  وا  هک  نیا  نمـشد و  تخانـش  مراهچ ,  دوش . يریگولج  اه  نآ  تقو  فالتا  زا  ات  تسا ,  هعلاطم  هب  نانآ  قیوشتو  دنـسپ  مومع 

. درادن ار  ناملسم  ناوج  لسن  صوصخ  هب  مدرم  يدوبان  ّتلذ و  یتخبدب و 

؟ دنهد یم  رارق  عیفش  هلیسوار و  اه  هداز  ماما  راهطا و  ءهمئا  دنور و  یمن  ادخ  دزن  ًامیقتسم  دوخ  تاجاح  نتفرگ  يارب  مدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنهد یم  رارق  عیفش  هلیسوار و  اه  هداز  ماما  راهطا و  ءهمئا  دنور و  یمن  ادخ  دزن  ًامیقتسم  دوخ  تاجاح  نتفرگ  يارب  مدرم  ارچ 

خساپ
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هک دیآ  رظن  هب  نینچ  دیاش  دـیا , هتـشون  هک  روط  نامه  نیاربانب ,   < میوگ . یم  خـساپ  دـناوخ , یم  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 
باوج ام  هب  دـنوادخ  میناوخب و  ار  ادـخ  میناوت  یم  نامز  ره  رد  یتحار و  هب  ام  تسین و  هطـساو  هب  يزاین  ادـخ  زا  تجاح  نتـساوخ  يارب 

ار اه  نآ  میبلط و  یم  تجاح  اه  نآ  زا  میور و  یم  ناـگداز  ماـما  ناـماما و  دـقرم  تراـیز  هب  يداـیز  عقاومرد  اـم  ارچ  سپ  داد ; دـهاوخ 
حلاص و دارفا  نداد  رارق  ءهطساو  دراد و  هراشا  هلئسم  نیا  هب  هک  میروآ  یم  تایاور  نآرق و  زا  يدهاوش  مینک ؟  یم  ادخ  هاگرد  ءهطـساو 

دیاب هیآ  نیا  رد  هک  یمهم  عوضوم  < دییامن . باختنا  ادخ  هب  برقت  يارب  دیامرف : یم  دنوادخ  دـنک . یم  قیوشت  زیوجت و  ار  کین  لامعا 
يزیچ ای  نتسج و  برقت  يانعم  هب  لصا  رد  تسا .  هدش  هداد  نامیااب  دارفا  هب  هیآ  نیا  رد  باختنا  ءهرابرد  هک  تسا  يروتسد  دوش , ثحب 

ره دراد و  یعیـسو  رایـسب  يانعم  قوف  ءهیآ  رد  هلیـسو  نیاربانب ,  دـشاب . یم  دوش , یم  تبغر  هقالع و  يور  زا  يرگید  هب  برقت  ثعاب  هک 
ربمایپ ادـخ و  هب  نامیا  نآ  نیرت  مهم  هک  ددرگ  یم  لماش  دوش , راگدرورپ  سدـقم  هاگـشیپ  هب  ندـش  کیدزن  ثعاب  هک  ار  يزیچ  راـک و 

راک ره  ادـخ و  هار  رد  قافنا  محر و  ءهلـص  نینچ  مه  ادـخ و  ءهناخ  ترایز  هزور و  تاکز و  زامن و  نوچ  مه  تاداـبع  داـهج و  مرکا 6و 
ـ  ددرگ یمراگدرورپ  هب  برقت  ثعاب  نآرق  حیرص  قبط  هک  ادخ ـ  حلاص  ناگدنب  ناماما و  ناربمایپ و  تعافـش  زین  دشاب و  یمریخ  کین و 
هب یکیدزن  بجوم  اه  نیاء  همه  اریز  اه ;  نآ  ياج  رد  نداـهن  ماـگ  ماـما و  ربماـیپ و  زا  يوریپ  نینچ  مه  تسا و  لـسوت  عیـسو  موهفم  رد 

تیمها اه و  نآ  هب  هقالع  ءهناشن  هک  ناحلاصو  ناماما  ناربمایپ و  ماقم  هب  ادـخ  نداد  دـنگوس  یتح  دـشاب , یم  راـگدرورپ  سدـق  تحاـس 
تایآ زا  ددرگ . یم  بّرقت  ثعاـب  هک  تسا  زیچ  ره  ینعم  هب  سپ  تسا .  عیـسو  موهفم  نیا  ءزج  دـشاب , یم  ناـنآ  بتکم  ماـقم و  هب  نداد 

, وا ءهطساو  هب  دنوادخ  زا  يزیچ  بلطو  ادخ  هاگشیپ  رد  یحلاص  ناسنا  ماقم  نداد  رارق  هلیـسودوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  زین  نآرق  رگید 
ناردارب میناوخ :  یم  فسوی  ءهروـس  ءهیآ 97 رد  زین  و  تسا .:  هدـمآ  ءاـسن  ءهروس  ءهیآ 64 رد  درادـن . دـیحوت  اب  تافانم  تسین و  عونمم 

هبوت ءهروس  ءهیآ 114 رد  تفریذپ .  ار  اضاقت  نیا  زین  بوقعی  دنک و  رافغتسااه  نآ  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دندرک  اضاقت  ردپ  زا  فسوی 
يددعتم تایاور  زا  دنک . یم  دییأت  نارگید  ءهرابردار  ناربمایپ  ياعد  ریثأت  هک  تسا  هدمآ  شردـپ  دروم  رد  میهاربا  رافغتـسا  عوضوم  زین 

یبوخ راک  هکلب  درادن , یلاکشا  هنوگ  چیهانعم  نیا  هب  لسوت  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  زین  میراد ,  تسد  رد  ینـس  هعیـش و  قرط  زا  هک 
ترـضح نآ  شنیرفآ  زا  هک  یعالطا  يور  مالـسا 6 ربمایپ  تقلخزا  لبق  مدآ  ترـضح  دیوگ : یم  ننـست  لها  تایاور  دوش . یم  بوسحم 

و یشخبب !  ارم  منک  یم  اضاقت  وت  زا  6 دمحم قح  هب  ادنوادخ ! دیوگ : یم  تفای  یهاگآ  لاعتمدـنوادخ  دزن  وا  تیعقوم  ماقم و  هب  تشاد و 
زا نم  ادنوادخ ! دیوگب : داد  روتسد  وا  هب  ربمغیپ  درک و  شیرامیب  يافش  يارب  ربمایپ  زا  اعد  ياضاقت  ییانیبان  درم  : دراد يرگید  تیاور  رد 
هب عوضوم  هعیـش  عبانم  رد  اـما  زاـس . نم  عیفـش  ار  وا  ادـنوادخ ! مروآ ...  یم  يور  وت  هب  منک و  یم  اـضاقت  تتمحر  ربماـیپ  ءهطـساو  هب  وت 

تجاح یـسک  هک  تسین  نیا  لسوت  زا  روظنم  هک :  تسا  نیا  هجوت  لباق  مهم  عوضوم  درادن . ثیدح  لقن  هب  زاین  هک  تسا  نشور  يردـق 
ماقم هب  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا ;  رود  هب  مالـسا  گنهرف  زا  دـنک , نینچ  یـسک  رگا  دـهاوخب و  ًالقتـسم  ناـماماای  ربماـیپ  صخـش  زا  ار 

وا ءهداتـسرف  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  زین  ربمایپ  مارتحا  اریز  تسا ;  ادـخ  هب  هجوت  تقیقح  رد  نیا  دوش و  لسوتم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  موصعم 
ار دوخ  ناـسنا  هک  تهج  نیا  زا  ناـگداز  ماـما  ناـماما و  مرح  هب  نتفر  تشاد  هجوت  دـیاب  سپ  ( 1  .) تسا هتـشادرب  ماـگ  وا  هار  رد  هدوب و 
هک یبرق  رجا و  رطاخ  هب  تسا و  هاـنگ  زا  موصعم  یتح  هتـسیاش و  حـلاص و  ناـسنا  يونعم  رظن  زا  هک  دـهد  یم  رارق  یگرزب  صخـشرانک 

چیه هک  تسین  يزیچ  نیا  دـهاوخب , دـنوادخ  زا  بساـنم  تیعقوم  نیا  ءهطـساو  هب  ار  دوخ  تساوخرد  دـنک  یم  یعـس  دراد , دـنوادخدزن 
ای ناماما  زا  القتسم  ًامیقتسم و  دنهد و  یم  ماجنا  نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم  یخرب  هک  يراتفر  هتبلا  درامشب ; دودرم  ار  نآ  یفاصنا  اب  ناسنا 

370 ج 4 ص 363 ـ هنومن ,  ریسفت  زا  سابتقا  یقروا 1. پـ  . ) تسا یتسردان  راک  تسین و  عافد  لباق  دنبلط , یم  تجاح  ناگداز  ماما 

؟ـ  دنتسه لوغشماه  هاگشناد  رد  هک  یناناوج  يارب  ًاصوصخم  تسیچ ـ  نآ  اب  هزرابم  ياه  هار  یگنهرف و  مجاهت  ذوفن  تلع 
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شسرپ

؟ـ  دنتسه لوغشماه  هاگشناد  رد  هک  یناناوج  يارب  ًاصوصخم  تسیچ ـ  نآ  اب  هزرابم  ياه  هار  یگنهرف و  مجاهت  ذوفن  تلع 

خساپ

ًاـصوصخم نید  هک  داد  ناشنایند  هب  دوب و  یناـهج  رفک  نارادمدرـس  رب  مالـسا  يزوریپ  تقیقح  رد  هک  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
یسایس نادنمتردق  دتـسیاب , اه  تردق  لباقمرد  دیامن و  مادنا  ضرع  ایند  نارادمروز  هیلع  یناهج  تردق  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  مالـسا 

ار نآ  ای  دنریگب و  ار  نآ  شرتسگ  يولج  ای  دننک  دوبان  ار  نآ  ای  دنتـسیاب  گنهرف  نیا  لباقم  رد  دـندمآرب  ددـص  رد  برغ  ًاصوصخم  ایند 
یمالـسا بالقنا  هیلع  یگنهرف  مجاهت  رت , هدنرب  رت و  لکـشم  یعون  ابزین  زورما  هک  دندرب , ییاه  موجه  دروم  ره  رد  دنزادنایب . ییاراک  زا 

رصع گنهرف  دض  ياه  لوغم  یتعنص ,  یماظن و  رترب  ياه  تردق  نابحاص  تفگ  ناوت  یم  يرابتعا  هب  زورما  دراد . همادا  ناهج  حطس  رد 
ویدار موقلح  زا  هک  تسا  یناما  یب  ءهعیـش  هاپـس ,  رابغ  اهریـشمش و  قرب  اه و  بسا  ءههیـش  ياج  هب  اـما  دـنا , متا  نرق  نوّیبیلـصو  رـضاح 

هراوهام جوم  زا  هک  تسا  يریگملاع  رابغ  دوش و  یم  عطاس  اه  نیبرود  مشچ  زا  هک  تسا  يا  هدـننک  هریخ  رب  دـیآ و  یم  رب  اه  نویزیولتو 
هشیر و گر و  رب  ار  دوخطلست  قیرط  نیا  زا  هداد و  رارق  یگنهرف  نارابمب  فده  ار  نیمز  طاقن  ءهمه  اه  لکد  اه و  هراوهام  دزیخ . یم  رب 

نانآ يان  ره  زا  دنرـصع . ياه  لاجد  متـسیب  نرق  رد  یماظن  یتعنـص و  رترب  ياـه  تردـق  ناـبحاص  زورما  دـننک . یم  دراو  اـه  ناـسنا  زغم 
رهاوظ ربارب  رد  هک  یناسک  دزاس . یم  دوخ  ءهتفیرفار  نازاس  گنهرف  زا  يرایسب  هاگ  هک  نادنچ  هدرک ,  دوخ  ءهتفیـش  ار  ناگمه  يزاوآ , 

نآ ریثأت  شقن و  ًالوصا  ناریا و  مالـسا و  گنهرف  تمیق  ردق و  , دنا هتـسناد  یکی  گنهرف  اب  ار  گنرف  دـنا و  هتخابدوخ  برغ ,  ءهبذـج  رپ 
يزوت هنیک  هاگ  برغ و  یکینکت  یتعنـص و  نّدمت  هاگـشیپ  رد  ناشتراقح  ساسحا  , دننادب یکدنا  رگا  ای  دنناد  یمن  ار  لاح  هتـشذگ و  رد 
تسا انعم  نیا  هب  یگنهرف  مجاهت  دراد . یم  زاب  تقیقح  شریذپ  زا  ار  نانآ  دنراد , هتشاد و  دوخ  ننس  گنهرف و  هب  تبسن  ًاضعب  هک  ییاه 

هب لوصو  يارب  دبلط و  یمن  هزاجا  نذا و  ام  زا  دهدرارق و  شیوخ  ءهطلـس  تحت  ار  نانآ  تردق  عبانم  دهاوخ  یم  ناناملـسم  نمـشد  هک : 
رازبا نوچ  مه  تسا ,  يا  هژیو  رازبا  دـجاو  صاـخ و  لکـش  ياراد  یمجاـهت  موجه و  ره  تسا .  هدرک  زاـغآ  ار  موجه  هلمح و  دوـصقم ,

مجاـهت دوـش . یم  هدرب  راـک  هب  لّـمکم  مّمتم و  هاـگ  همدـقم ,  ناوـنع  هب  هاـگ  یگنهرف  رازبا  هک  یگنهرف  یـسایس و  يداـصتقا ,  یماـظن , 
شریذـپ يارب  ار  مدرم  يارآ  راکفا و  ات  دریگ  یم  راک  هب  ار  یـسایس  ریغ  يداـصتقا و  ریغ  یماـظن و  ریغ  ياـهرازبا  نمـشد  ینعی  یگنهرف 

مجاهت اب  هرزابم  ياه  هار  دـنکایهم . نانآ  يونعم  يداـم و  عفاـنم  عباـنم و  کـّلمت  فرـصت و  روظنم  هب  یجیردـت  ذوفن  اـی  یناـهگان  موجه 
هبرض نیرت  گرزب  اه  بالقنا  رگید  تیطورشم و  بالقنا  رد  دننادب  دیاب  ناناوج  یبرغ :  يرکفنشور  یگدز و  برغ  اب  هزرابم  یگنهرف : 

سیسأت اه و  هلاقم  نتشون  اب  نانآ  دنتـشاد . اکیرمآ  برغ و  ورگ  رد  لد  هک  دوب  ینابآم  رکفنـشور  زا  دندروخ , مدرم  اه و  بالقنا  هک  يا 
رگید تیطورـشم و  بالقنا  ربار  هبرـض  نیرت  گرزب  یمالـسا ,  ماکحا  رابتعا  ندروآ  نییاپ  نایناحور و  اـملع و  هب  تناـها  اـه و  هماـنزور 

يزومآدب هطورشم  ردص  ياه  يزومآدب  ثراو  یناریا  رکفنشور  هک :  دیآ  یم  رب  نینچ  دمحا  لآ  لالج  ياه  هتـشون  زا  دندز . اه  تضهن 
رد ًابلاغ  نانیا  هلمج  نیا  زا  تسا  یثاریم  تیناحور  بهذم و  اب  ّتیدض  تفلاخم و  تسا .  گنرف  هدزون  هدـجیه و  نرق  نارکفنـشور  ياه 
ات ریگب  وکابنت  میرحت  ءهیضق  زا  ; 42 دادرخ ءهیضق 15 رد  راب  نیرخآ  دنا و  هتفرگ  ار  تموکح  فرط  تموکح ,  تیناحور و  نایم  ياوعد 

ماوع و يربـخ  یب  زا  دـیمون  مدرم و  تموکح و  ناـیم  ددرم  یناریا ,  رکفنـشور  ریخا  ءهلاسدـص  ماـمت  رد  دادرخ . ءهنامحر 15 یب  راتـشک 
رد ریثأت  نتـشادن  ءهدـقع  هشیمه  نابآم  رکفنـشور  تسا .  هترگار  تموکح  فرط  قیاقد ,  نیرخآ  رد  نویناحور ,  یخرب  رّجحت  زا  هتـسخ 

یلاخ ار  اه  لد  دیدرت , ههبش و  داجیا  نتـشون و  اب  دننزب و  ملق  هب  تسد  هدرک  راداو  تیذا و  رازآ و  ار  نانآ  مدرم ,  رثکا  نایم  رد  هعماج و 
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یفرح هتخاس و  وا  زا  يراک  نید ,  ياملع  بهذم و  روضح  رد  دید  نوچ  هدز  برغ  رکفنشور  دنزب . نماد  زارد  رود و  يوزرآ  هب  دننک و 
کش و دروم  تسا ,  هدـش  هداهن  تّنـس  نآرق و  ءهیاپ  رب  هک  ار  یمالـسا  ماکحا  دـش و  کیرحت  شا  یبهذـمال  راچان   , تسین هدینـش  وا  زا 

ناملآ هب  ای  اکیرما  رگید  ءهتسد  سیلگنا ,  رگید  ءهتسد  هسنارف و  گنهرف  هب  هتـسد  کی  دنتـسین ; هتـسباو  اج  کی  هب  نانیا  دادرارق . دیدرت 
 , بازحا يزاب ,  یـسودرف  يزاـب ,  یتشدرز  يزاـب ,  يورـسک  يرنوساـمارف ,  يرگ ,  ییاـهب  دنتـسه . ناـنآ  گـنهرف  ءهتفیـش  هتـسب و  لد 

ناوت یم  ار  اه  نیا  لاثما  هلماعم و  تسایـس و  نّنفت و  ءهدـننک  عمج  رادانوس و  کنیلوب و  ياه  پولک  يرنهو ,  یبدا  عماـجم  تاـعوبطم , 
تسا هدز  برغ  نارکفنـشور  صیاصخ  زا  یموب ,  طیحم  اب  یگناگیب  ّتیلم و  بهذم و  اب  ّتیدض  تسناد .  نارکفنـشور  هنوگ  نیا  قوتاپ 

دنتـشاد و یبهذم  لیامت  يدودح  ات  هک  نانآ  دنتفر ; نارکفنـشور  زا  یهورگ  غارـس  یگنهرف ,  زاس  تشونرـس  ساسح و  مجاهت  رد  ( 1 .)
. دنـشاب اه  تردـق  تسایـس  يرجم  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  دـننک و  کـمک  ار  نارگرامعتـسا  هدـش ,  باـسح  حرط  نیا  رد  دنتـسناوت  یم 

نودب یبهذم  نارکفنشور  زا  يرایسب  سپس  , دندرک زاغآ  ار  تکرح  هتفرگ ,  راک  هب  ار  رودزم  نارکفنشور  زا  يدادعت  ادتبا  نارگرامعتسا 
رد دوجوم  ياه  یتساک  ربارب  رد  یصخش  ياه  يرواد  زا  هتساوخرب  تیلوئـسم  ساسحا  اب  اهنت  اه , تردق  ربا  ِیناطیـش  ياه  هشقن  هب  هجوت 

تسایس  1 دننام : دنتفرگ , راک  هب  ار  يدایز  يرامعتـسا  ياه  حرط  دندز و  نماد  هدـش  باسح  یناطیـش  تکرح  نیا  هب  یمالـسا ,  ءهعماج 
لوصا طالتخا  یطاقتلا  رکفت  ققحت  تسایس  نید ; 4  ملع و  نیب  گنج  داجیا  تسایـس  يزاس ; 3  نید  تسایس  بهذم ; 2  هیلع  بهذم 

ياه شور  اب  نید ,  ملع و  نیب  گنج  داضت و  داجیا  تسایـس  دُعب  زا  نید .  يزادنارب  تسایـس  یبرغ ; 5  يدام و  بتاکم  رگید  اب  مالـسا 
یقرش یبرغ و  بتاکم  یملع  ياه  هیضرف  اه و  يروئت  یگنهرف ,  یهاگشناد و  لفاحم  هب   , هدش باسح  فیرظ و  رایـسب  یملع  یگنهرف و 

فلاخم زور  ملع  هک :  دندز  نماد  یناطیـش  ءهشقن  حرط و  نیا  هب  رکفنـشور , دـیتاسا  یخرب  طسوت  دـنداد و  هار  یهاگـشناد  سورد  هب  ار 
طسوت یطاقتلا  رکفت  تسایـس  دنیامن . جیـسب  ار  نایوجـشناد  تیناحور ,  بهذم و  دض  رب  دنناوتب  ات  تسا !  ملع  فلاخم  بهذم  بهذم و 
بهذم مه  میـشاب ,  ناملـسم  مه  یبرغ و  ره  هک  برغ  قرـش و  بتاکم  اب  بسانتم  ون , یبهذم  مالـسا و  ناونع  هب  یبهذـم ,  نارکفنـشور 

رگا دنتـسناد  یمن  نانیا  دننزب . دنخبل  قرـش  برغ و  يور  هب  مه  مییامـش و  اب  دنیوگب  اه  یبهذم  هب  مه  دشاب , هنادنـسپ  برغ  مه  دـنامب و 
دوس نمـشد  دنناشکب , اوزنا  هب  دـننک و  فیعـضت  دـنروشک , بالقنا و  مالـسا و  نابرگنـس  هک  ار  هعیـش  ياهقف  تیناحور و  نید و  ياملع 

داجیا هرزابم و  ای و و و  ای و  ای و  هدـیقع ء  اـب  یخرب  تسایـس و  زا  نید  ییادـج  زت  اـب  یـضعب  زت و  اـب  نارکفنـشور  زا  یخرب  درب . دـهاوخ 
زا هدرتسگ ,  حطس  رد  نانآ  نداد  هولج  هّوشم  یناحور و  یملع  یسایس و  ياه  تیصخش  اب  هرزابمو  لیبق ,  زا  یمالـسا ,  ماکحا  اب  ینیبدب 

نارکفنشور رگا  تسا .  روشک  لالقتـسا  تینما و  بالقنا و  يارب  یگرزب  رطخ  هک  تسا  یبهذم  ریغ  یبهذم و  نارکفنـشور  ياه  تیلاعف 
دنرادرب و رورغ  یتسرپ و  دوخ  يوهزا و  تسد  دنشاب و  هتشاد  یهاگآ  داهتجا , نشور  ياهرایعم  مالسا و  مّلسم  لوصا  نآرق و  یحو و  هب 

بازحا دنربن و  شروی  عیشت  مالسا و  ياهزرم  هب  دنشاب و  نانمـشد  ياه  هئطوت  هجوتم  دنهنب و  جرا  نیدتم  ناملاع  اهقف و  نادنمـشناد و  هب 
مالسا يارب  مکحم و  يّدس  نمشد ,  ربارب  رد  تسناوت  دنهاوخ  دننک , ظفحار  یهلا  ياوقت  یلد و  مه  تدحو و  یـسایس ,  ياه  شیارگ  و 

زا نید  ياملع  ياسرف  تقاط  تامحز  راکادـف و  مولظم و  دیهـش  نارازه  نوخ  ءهرمث  هک  ار  روشک  لالقتـسا  دنـشاب و  دـیفم  ناشروشک  و 
یگدیسر  1 هلمج :  زا  تسه ,  یگنهرف  مجاهت  اب  ءهزرابم  يارب  زین  يرگید  ياه  هار  هتبلا  ( 2 .) دننک تظفاحم  هدوب ,  نونک  ات  لبق  اه  لاس 

نجهتـسم و ياه  سکع  اه و  ملیف  دورو  زا  يریگولج   2 نانآ .  جاودزا  يزاس  هنیمز  ناناوج و  یعیبط  يرطف و  ياه  هتساوخ  هب  نالوئـسم 
یتح لاغتشا ,  هب  ناناوج  هجوت   4 لغش .  داجیا   3 تسا .  هدیدنسپ  لوقعمرما و  کی  رّدخم  داوم  اب  هزرابم  هک  روط  نامه  جیهم ,  ياهراون 

هب تیانع  و  هر )   ) لحار ماما  تاملک  رد  رظن  ناعما  هجوت و   5 دیفم . ریغ  بذاک و  ياه  لغش  هب  یهجوت  یب  تخس و  لکشم و  ياه  لغش 
تئارق یقالخا  ياه  باتک  ءهعلاطم  اـب  اوقت  ظـفح   6 دومرف . : هر )   ) ماما بـالقنا .  مظعم  ربهر  تاـّیونم  زا  تیعبت  ناـشیا و  ياـه  ّتیـصو 

7 دیفم . بتک  رگید  لوقعلا و  فحت  یفاک ,  لوصا  لیبق  زا  ییاور  ياه  باتک  ءهعلاطم  تاعامتجا ,  دـجاسم و  هب  نتفر  تاجانم ,  نآرق , 
رکفنشور یسایس و  دارفا  ياه  هتـشون  ندناوخ  زا  زیهرپ   8 ناگناگیب .  طلـست  لماوع  اه و  نآ  تسکـش  للع  اه و  بالقنا  خـیرات  ءهعلاطم 
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. دراد نوصم  ثداوح  دنزگ  زا  ار  یمالسا  بالقنا  نامسفن و  رورش  زا  ار  ام  دنوادخ  دنا . نانمشد  دییأت  دروم  هک  یبآم 

؟ دننکب دیاب  هچ  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  يارب  ناناوج 

شسرپ

؟ دننکب دیاب  هچ  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  يارب  ناناوج 

خساپ

، ویدار دوش . یم  عیرـست  يریذـپوگلا  رما  هدـش و  لـقتنم  رگیدـکی  هب  اـهگنهرف  هاوخاـن  هاوخ  تاـعالطا  راـجفنا  تاـطابترا و  ياـیند  رد 
هک هنوگ  نامه  دوخ ، عبط  ياضتقا  هب  ناوج  دنراد . مهـس  یعون  هب  هلوقم  نیا  رد  مادک  ره  تاعوبطم  یتح  تنرتنیا و  هراوهام ، نویزیولت ،

دهاوخ یبلطابیز  یپ  رد  تسناد ، تقلخ  راثآ  زا  دیاب  ار  نیا  دوش و  یم  ابیز  هدنـشخرد و  یمـسج  رظن  زا  یگدنز  نارود  زا  عطقم  نیا  رد 
رد نارگید  زا  رتشیب  نوچ  ناوج  دـیآ و  یم  دوجو  هب  سوه  يوه و  یپ  رد  هک  تسا  ییاهفارحنا  زا  يریگولج  يارب  ناـیدا  عیرـشت  دوب .

تلاصا زا  زین  دـشاب و  يوق  يداقتعا  ینابم  ياراد  یـسک  رگا  دـنک . تبظاوم  دوخ  زا  نارگید  زا  رتشیب  دـیاب  تسا و  شزغل  اطخ و  ضرعم 
دهاوخ ناما  رد  ناگناگیب  مجاهت  ثداوح و  نافوط  لباقم  رد  دزیهرپب ، تامرحم  زا  دـهد و  نت  تاـبجاو  هب  هدوب و  رادروخرب  یگداوناـخ 

یبلطاـیند و سپ  دوب . ادـخ  ياـضر  بسک  سپ  رد  لـیباه  سفن و  عیمطت  یپ  رد  لـیباق  تشاد . لـیباه  لـیباق و  ادـتبا  ناـمه  زا  اـیند  دوـب .
سفن دریگ و  یم  لکـش  وا  دوخ  ياهشزغل  زا  ناسنا  دوجو  رد  هیلوا  تفآ  تسا و  اهيدـب  اـهشزغل و  ماـمت  ردـصم  نآ ، هب  يدـنمهقالع 

، دسارهن نمشد  نوخیبش  زا  دنک و  تمواقم  یگنهرف  مجاهت  لباقم  رد  دناوخب  یناوج  رگا  دوش . یم  هدامآ  اهفارحنا  عاونا  شریذپ  يارب 
ناگدرم زا  دنادب و  قح  ار  گرم  دماجنا . یم  اجک  هب  شراک  تیاهن  هک  دیامن  رکف  یمک  دنک و  زهجم  اوقت  حالـس  هب  ار  دوخ  تسا  مزال 

يونعم عماجم  رد  دنک و  تیوقت  ار  شیوخ  يداقتعا  ینابم  ددنبن . لد  نآ  هب  دـنادب و  رذـگدوز  یتاذـل  ار  ایند  ياهیـشوخ  دریگب . تربع 
ره دنادب و  مزال  دوخ  يارب  ار  دنزادرپ ، یم  یبهذم  رئاعش  تیوقت  هب  هک  يزکارم  رد  روضح  هدش و  رـضاح  تعامج  زامن  دجاسم و  نوچ 
اب رگا  لمع . هب  مه  دراد و  جایتحا  تحیـصن  هب  مه  ناسنا  دوش . هدنزاس  دناوتیمن  دـشاب ، فرح  طقف  دوشن و  هتخیمآ  لمع  هب  رگا  يروئت 

لمع ناسآ و  لئاسم  نیا  نتفگ  اما  دزاـس . یلمع  ار  نآ  دوخ  ياـضعا  حراوج و  اـب  دـیاب  دـهد ، یم  شوگ  ار  يدـنپ  دوخ  بلق  حـناوج و 
ياهرهب ناسنا  يارب  هک  نیا  یعـس و  ام  ّـالإ  ناـسنالل  سیل  ْنأ  و  : " هک میهد  یم  شوگ  نآرق  هیآ  نیا  هب  دـیما  اـب  هارمه  یلو  تسا ، تخس 

هیآ 39. ( 53  ) مجن . 1 اهتشون : یپ  ( 1" .) تسین وا  ششوک  یعس و  زج 

؟ منک هچ  نایانشآ  دزن  نابایخ و  یسورع و  سلاجم  رد  اما  مراد ، تسود  ار  باجح 

شسرپ

؟ منک هچ  نایانشآ  دزن  نابایخ و  یسورع و  سلاجم  رد  اما  مراد ، تسود  ار  باجح 

خساپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1334 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زیاج دنیبب ، ار  امـش  مرحمان  رگا  اما  درادن ، یلاکـشا  ندوب  باجح  نودب  ندرک و  شیارآ  دنیبن ، ار  امـش  مرحمان  هک  یـسورع  سلاجم  رد 
زور هنابش  رد  هتسویپ  يزاس . یـضاران  دوخ  زا  ار  ادخ  دوخ  لمع  اب  یهاوخیمن  یتسه ، ادخ  اب  طابترا  زامن و  لها  هک  امـش  ًاعطق  تسین و 

وت زا  میرب و  یم  نامرف  وت  زا  اهنت  میتسه و  وت  هدـنب  دـبع و  ایادـخ ! نیعتـسن ؛ كاّیا  دـبعن و  كاّیا  : " مینک یم  ضرع  ادـخ  هب  راـب  هد  ًـالقا 
ناطیـش تسا و  یناسفن  ياوه  هتـساوخ  هک  ییاهراک  یخرب  زا  هک  تسین  نیا  ندوب " ادخ  عیطم  هدنب و  طقف   " همزال ایآ  میبلط . یم  کمک 

ناگدـنب هب  تبـسن  تسا و  نیمحارلا  محرا  هک  دـنوادخایآ  مینک ؟ زیهرپ  دـناد . یم  دنـسپان  ار  نآ  ادـخ  یلو  ددرگ ، یم  لاحـشوخ  نآ  زا 
. دهاوخ یم  ار  ناسنا  تداعس  ریخ و  زج  يزیچ  مرحمان ، دزن  باجح  تیاعر  هب  ندرک  رما  اب  تسا ، میحر " فوئر و   " شیوخ

یخرب هدرپسرس و  ياههمانزور  زا  یضعب  مالسا و  نانمشد  هک  یناور  گنج  اب  هلباقم  و  يرکف ، ياههغدغد  اهدیدرت و  تاهبش و  ندرک  یثنخ  يارب 
؟ درک دیاب  هچ  دنروآیم ، دوجو  هب  یسایس ... ياهحانج  زا 

شسرپ

ياـههمانزور زا  یـضعب  مالـسا و  نانمـشد  هک  یناور  گـنج  اـب  هلباـقم  و  يرکف ، ياههغدـغد  اهدـیدرت و  تاهبـش و  ندرک  یثـنخ  يارب 
؟ درک دیاب  هچ  دنروآیم ، دوجو  هب  یسایس ... ياهحانج  زا  یخرب  هدرپسرس و 

خساپ

ساپـس دیتشاذگ  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  تاهبـش  هدرکن و  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  امـش . رب  Ș رد اجان "  " راکادف لنـسرپ  زا  راوگرزب  ردارب 
ار مومـسم  تاغیلبت  هدومن و  فرطرب  ار  تاهبـش  یملع  تقد  تنانتم و  لامک  اـب   - 1 هک :  تسا  نیا  هفیظو  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  میرازگ .
رب تردق  رگا   - 3 تخاس . هاگآ  يراک  نینچ  موش  بقاوع  زا  درک و  داشرا  دراد ، رثا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا   - 2 درک . یثنخ 

ار خساپ  هداتـسرف و  یملع  زکارم  هب  دیاب  ار  تاهبـش  درادـن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مینادـب  یفرط  زا  میـشاب و  هتـشادن  تاهبـش  در 
. دیامن تفایرد 

؟ مینک نیزگیاج  ار  يزیچ  هچ  میریگب ، ناناوج  زا  ار  هنارت  رگا 

شسرپ

؟ مینک نیزگیاج  ار  يزیچ  هچ  میریگب ، ناناوج  زا  ار  هنارت  رگا 

خساپ

دـسافم و رطاخ  هب  ًامّلـسم  دـیدرگ ، مالعا  عونمم  عرـش  رد  هک  هچ  نآ  ره  دـشاب .  یم  برطم  یقیـسوم  انغ و  مالـسا  رد  تامّرحم  زا  یکی 
دشاب و ادخ  هب  دقتعم  ناسنا  یتقو  دشاب . ربخ  یب  نآ  زا  ای  دربب  ور  داسف  نآ  هب  رـشب  هچ  دوش ، یم  بترتم  نآ  باکترا  رب  هک  هدوب  يررض 
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ةدجـس دنک و  یم  بانتجا  یـصاعم  ماجنا  زا  ًاعطق  تسا ، هدـیدرگ  مارح  اه  نآ  ندوب  بّرخم  ررـض و  رثا  رب  یهلا  تایهنم  مامت  دـنک  رواب 
هن ناهانگ  : " دومرف ع )  ) اضر ترـضح  تسا . هدومن  هاگآ  تسا ، وا  ررـض  رب  هچ  نآ  رب  ار  يو  ناـبرهم  يادـخ  هک  دروآ  یم  اـج  هب  رکش 
رثا رب  شیپ  اه  تدم  زا  هناتخبـشوخ  [ 11" .] تسا تکاله  ثعاب  داسف و  ۀیام  هکلب  تسین ،  ترورـض  جایتحا و  دوم  رـشب  یگدـنز  رداهنت 

نشور رشب  يارب  مالسا  فرط  زا  یقیسوم  میرحت  ۀفـسلف  دیدرگ . مولعم  یقیـسوم  انغ و  تارـضم  یـسانش  ناور  یکـشزپ و  ملع  تفرـشیپ 
هک تسا  نیا  شباوج  دنهد !؟ یم  شوگ  يا  هدع  ارچ  تسا ، راب  نایز  برطم  یقیـسوم  هنارت و  رگا  دوش  روصت  تسا  نکمم  تسا . هدـش 

، دنتـسه انتعا  یب  نآ  هب  تبـسن  مدرم  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  نیا  دوش و  یم  ادیپ  دعب  یتدـم  یمدآ  باصعا  رب  یقیـسوم  راب  نایز  راثآ 
همه ًابیرقت  ناهج  رسارس  یهورگ  ياه  هناسر  رد  تسا و  مولعم  ناگمه  رب  راگیس  نیئوره و  كایرت و  بارـش و  تارـضم  هک  هنوگ  نامه 
یم هدوزفا  اه  يراگیس  دادعت  هب  مه  زور  هب  زور  میراد و  يراگیـس  ردقچ  دینیبب  زاب  یلو  دننک ، یم  علطم  ار  مدرم  اه  نیا  دسافم  زا  هزور 

بجوم مه  ترخآ  رد  دنرضم ،  ایند  رد  ناهانگ  هک  نیا  رب  نوزرفا  دوش . یم  راکشآ  رید  راگیـس  ًاصوصخم  اه  نیا  ررـض  هک  نوچ  دوش ،
دنوادخ دـمهف  یم  تقد  یمک  اب  ناملـسم  ناسنا  دـیآ . راتفرگ  منهج  كاندرد  باذـع  هب  ناسنا  دوش  یم  بجوم  هدـش و  یمدآ  یتخبدـب 

روتسد زا  رگا  دشاب و  یم  يو  دوخ  ررض  هب  هدرک ، یهن  هچ  ره  زا  تسا و  ناسنا  دوخ  عفن  هب  هداد ؛ يدابع  روتـسد  هچ  ره  تسا و  نابرهم 
ًالـصا دـنک و  یم  كرت  ار  یقیـسوم  نداد  شوگ  هلمج  زا  ناـهانگ  تروص  نیا  رد  تسا . هدومن  تخبدـب  ار  دوـخ  دـنک ، یچیپرـس  یهلا 

لاح رد  ار  دوخ  نوچ  درب ، یم  تذـل  كرت  نیا  زا  یمدآ  دـشاب ، ادـخ  هب  داقتعا  هانگ  زا  بانتجا  أشنم  رـس  یتقو  دوش . یمن  هاـنگ  بکترم 
دای دیاب  ناناوج  هب  هک  يزیچ  نیلوا  سپ  دیـسر . دهاوخ  یبوخ  شاداپ  هچ  هب  هانگ  كرت  لباقم  رد  هک  دناد  یم  دنیب و  یم  ادخ  زا  تعاطا 

اب يواسم  یهلا  نیناوق  زا  یچیپرـس  تسا و  ناش  عفن  هب  ًاقیقد  تسا ، مالـسا  روتـسد  هچ  نآ  دننک  رواب  هک  تسا  كاپ  داقتعا  نامیا و  داد ،
زین دوش . یمن  یـضار  دزادنین ، منهج  هب  ار  ناسنا  ات  هک  تسا  ناطیـش  ینعی  ناسنا  ةدروخ  مسق  کی و  ۀـجرد  راگـشآ و  نمـشد  زا  تیعبت 

لیکشت باتک ، ندناوخ  راد ، هدنخ  ياهراون  یبهذم ، ياه  ینارنخـس  نآرق ،  ياهراون  زا  هنارت  هب  نداد  شوگ  ياج  هب  دننا  وت  یم  ناناوج 
، یفسلف یقت  دمحم  [ 11 . ] دـنیامن هدافتـسا  رگید  ملاس  تاحیرفت  یملع و  ياه  ثحب  هوک ، هب  نتفر  شزرو ،  ناتـسود ، اـب  سنا  تاـسلج 

ص 14. ج 1 ، كدوک ،

؟ دننک یمن  تیاعر  ار  رگید  لیاسم  ای  و  یمرحمان ، مرْجَم و  لیاسم  زا  یضعب  نویزیولت  ياه  همانرب  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  تیاعر  ار  رگید  لیاسم  ای  و  یمرحمان ، مرْجَم و  لیاسم  زا  یضعب  نویزیولت  ياه  همانرب  رد  ارچ 

خساپ

دشاب هتشاد  هعماج  یقرت  گنهرف و  نید و  رد  یتبثم  رایـسب  ریثأت  دناوت  یم  دنک  لمع  تسرد  رگا  هک  دراد  رارق  یتیعقوم  رد  امیـس  ادص و 
امیـس ادـص و  : " دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  تـسا . راـب  ناـیز  بّرخم و  هعماـج  يارب  دـیامنن  لـمع  تـسرد  هـچ  ناـنچ  و 

روط نامه  ار  مالسا  امیس  ادص و  ۀلیسو  هب  میناوت  یم  ام  دساف . نآ  داسف  اب  و  دنوش ، یم  حیحص  مدرم  نآ  تحـص  اب  هک  تسا  یهاگتـسد 
یبالقنا و مدرم  دیاب  دـسر  یم  رظن  هب   14". دـش دـهاوخ  همه  لوبق  دروم  دوش  یفرعم  تسه  هک  يروـط  نآ  رگا  مینک . یفرعم  تسه  هک 

ياه هعمج  ماما  طسوت  لحم و  ياملع  دـید  حالـص  اب  نویزیولت  ياه  همانرب  زا  یـضعب  هب  تبـسن  ار  دوخ  ضارتعا  یمالـسا  ۀـعماج  نمؤم 
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مالـسا هار  رد  ار  ام  همه  نابرهم  يادخ  میراودیما  دـنیامرفب . ار  مزال  مادـقا  ناشیا  ات  دـنناسرب  يربهر  مظعم  ماقم  كرابم  عمـس  هب  مرتحم 
ياسرف تقاط  تامحز  بالقنا و  ةداتفا  رتسب  رد  نازاب  ناج  هاکناج  ياه  هلان  نفک و  نوگلگ  نادیهـش  كاپ  نوخ  ناد  ردـق  مدـق و  تباث 

.247 ص 242 -  رون ج 18 ، ۀفیحص  هر ،) ) ینیمخ ماما   14 دهدب . رارق  هر ) ) لحار ماما 

؟ تسیچ نمشد  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  ناناوج  ۀفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ نمشد  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  ناناوج  ۀفیظو 

خساپ

نامیا و قیمعت  ظـفح و  - 1 زا : دـنترابع  هک  دـنراد  ینیگنـس  فیاظو  ناوج  لسن  هژیو  هب  هعماج ، داحآ  نمـشد  یگنهرف  مجاـهت  ربارب  رد 
امـش نینمؤم ؛ متنک  نا  نولع  الا  متنا  : " دیامرف یم  دناد و  یم  ادخ  هب  نامیا  ار  یناسنا  ۀعماج  يرترب  تیقفوم و  زمر  دـیجم  نآرق  تیونعم :
هدرک رکذ  یمومع  فارحنا  یهارمگ و  يارب  لماع  ود  دیجم  نآرق  يونعم : فارحنا  لباقم  رد  يرایشوه  - 2 9". دیشاب نمؤم  رگا  دیرترب 

زا يوریپ  يرگید  زاــمن و  ادــخ و  رکذ  زا  ندــش  رود  یکی   10". تاوهـشلا اوعّبتاو  هالـصلا  اوعاـضا  فلخ  مه  دـعب  نم  فـلخف  : " تسا
هب رما  يایحا  - 3 دـنروآ . يور  تیونعم  هب  دـننک و  عافد  یمالـسا  ياه  شزرا  زا  نمـشد  یگنهرف  موجه  ربارب  رد  دـیاب  ناـناوج  تاوهش .

ماما دراد  ریطخ  ۀـضیرف  نیا  ماـجنا  هب  یگتـسب  نمـشد  مومـسم  تاـغیلبت  زا  يریگـشیپ  یمالـسا و  تموکح  ماوق  رکنم : زا  یهن  فورعم و 
دنوادـخ دـینک  اـعد  هـچ  ره  دـنوش و  یم  طلـسم  امـش  رب  رارـشا  دـینک  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگا  دـیامرف : یم  (ع ) یلع

موجه زا  ار  دوخ  یبهذم  تاداقتعاو  یموب  گنهرف  رب  هیکت  اب  دـیاب  ناناوج  یگنهرف : لالقتـسا  - 4 11. دنادرگ یمن  باجتسم  ار  ناتیاعد 
دنفرت اب  ییانـشآ  - 5 دـنزرو . بانتجا  هناروکروک  دـیلقت  زا  يرکف  لالقتـسا  يرواب و  دوخ  اـب  دـنیامن و  ظـفح  نمـشد  یتادراو  گـنهرف 
هنامزب ملاعلا  : " دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  تسا . نانآ  ياه  هشقن  اه و  هویش  تخانش  نمشد  ياه  هئطوت  اب  هلباقم  يارب  یساسا  هار  نمشد :

رهاظ ینمشد  سابل  رد  زگره  نمشد   12". دش دهاوخن  بلاغ  وا  رب  تالکشم  دشاب  انشآ  دوخ  نامز  هب  هک  یـسک  سباوللا ؛ هیلع  مجهت  ال 
ۀیآ ( 3  ) نارمع لآ   9 دیامن . نیمأت  ار  دوخ  فادها  دـشوک  یم  مدرم  ندرک  رـسلد  ینکارپ و  هعیاش  ییورود و  قافن و  اب  هکلب  دوش ، یمن 

ص 269. ج 78 ، نامه ،  12 ص 378 . ج 93 ، راونالاراحب ،  11 ۀیآ 59 . ( 19  ) میرم  10 . 139

یم هدـهاشم  زور  ره  نام  مشچ  يولج  ار  اهنیا  همه  هک  یتروص  رد  میزاس ، رود  یگنهرف  مجاهت  داسف  زا  ار  دوخ  میناوت  یم  هنوگچ  ناـناوج  اـم 
؟ مینک

شسرپ

زور ره  ناـم  مشچ  يولج  ار  اـهنیا  همه  هک  یتروص  رد  میزاـس ، رود  یگنهرف  مجاـهت  داـسف  زا  ار  دوخ  میناوـت  یم  هنوـگچ  ناـناوج  اـم 
؟ مینک یم  هدهاشم 
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خساپ

رارف هب  ات  تسا  مجاهم  ندروآ  رد  وناز  هب  نمـشد و  راک  ندرک  رثا  یب  روظنم  هب  یگنهرف  تمواقم  تسخن  یگنهرف ، مجاهت  اب  هلباـقم  هار 
، یـسایس یتاغیلبت و  یملع ، یگنهرف ، ياهكوش  اـب  تخادرپ و  يرارف  نمـشد  بیقعت  هب  وس  کـی  زا  دـیاب  سپـس  ددرگ . روبجم  هنـالیلذ 
هناگیب و گنهرف  تاـبوسر  زا  اـهلد  ندومن  كاـپ  راـکفا و  یناـکت  هناـخ  هب  رگید  ییوس  زا  تخاـس ؛ مهارف  ار  شتردـق  یـشاپورف  هنیمز 

نآ یلوصا  ياههدیدپ  يدوخ و  یگنهرف  تخانش  یگنهرف ، تمواقم  رد  تیقفوم  زمر  دومن . مادقا  یّلم  ینید و  یگنهرف  ندرک  نیزگیاج 
یم لداعتم  نمؤم و  هاگآ ، ناسنا  شرورپ  بجوم  هک  مالـسا  یتیبرت  ياهشور  یگنهرف  تمواقم  ياهشور  تسا . نآ  ندرک  یتاـیلمع  و 

یگنهرف تمواقم  ياهشور  هرمز  رد  دندرگ ، یم  یمالـسا  هعماج  يرادیاپ  يزاس و  ملاس  ببـس  هک  ییاه  هویـش  یمامت  نینچ  مه  دنوش ،
لـسن صوصخ  هب  تلم ، قالخا  دیاقع و  یگنهرف ، مجاهت  رد  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  هویـش  نیرتهب  يزاس ، نوصم  دنوش . یم  بوسحم 
يزاـس نوصم  لاـبند  هب  دـیاب  ناـگناگیب  موجه  اـب  هلباـقم  يارب  یگنهرف  تمواـقم  يزیر  هماـنرب  رد  دریگ  یم  رارق  موجه  دروم  نآ  ناوج 

اهملیف و ياهراوهام ، ياهنتنآ  يروآ  عمج  تسا . یهاگآ  دوخ  هب  هتـسباو  يزاس  نوصم  دوب . تامجاهت  ربارب  رد  نازومآشناد  ناناوج و 
ینورد و ياههدنریگ  دیاب  تسین . یفاک  اّما  دوش ، لابند  دیاب  نالوئسم  فرط  زا  هک  تسا  مزال  يرما  داسف  رهاظم  رایـس  لذتبم و  ياهراون 

بـصن زیتس  نمـشد  سانـش و  نمـشد  مجاهم  رگهلباقم و  يرکف  يوق و  ياههدـنریگ  نآ  ياـج  هب  دومن و  يروآ  عمج  ار  فیعـض  يرکف 
ياهرواب قیمعت  یمالـسا و  فراعم  تخانـش  شرتسگ  یگنهرف ، تمواقم  شور  نیرتيداـینب  یگنهرف  تمواـقم  شور  نیرتيداـینب  درک .

يداحلا گنهرف  بوعرم  نوتفم و  يدرف  نینچ  دسر . یم  يرواب  دوخ  یهاگآ و  دوخ  هب  روابادخ  سانـشادخ و  درف  تسا . یبهذم  لیـصا 
ياهمایپ یناعم و  اب  ییانـشآ  نآرق و  هب  ندرب  هانپ  ناگناگیب  یگنهرف  موجه  اب  هلباقم  ياهراک  هار  ریاس  دوشیمن . هناگیب  هناـیارگ  سوه  و 

هب لسوت  ترایز و  ثیداحا و  تایاور و  اب  ییانـشآ  هار  زا  ناـنآ  اـب  يونعم  یحور و  طاـبترا  يرارقرب  و  (ع ) همئا تیـالو  هب  کـسمت  نآ ،
عافد لاس  تشه  نادـیواج  ياههنحـص  هژیو  هب  یمالـسا  بالقنا  فلتخم  ياههنحـص  رد  يرواـب  نید  نید و  یلجتاـب  ندـش  انـشآ  ناـنآ ،
زاین زار و  ادخ و  اب  ندرک  تولخ  هرخالاب  و  ادهـش ، همان  تیـصو  هعلاطم  ناگدازآ ، نارگراثیا و  ناگدنمزر و  تارطاخ  هعلاطم  و  سدقم ،

دـننکیم و هنیداـهن  ناـسنا  نورد  رد  ار  ینید  ياـهرواب  نید و  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  لاوـحا  همه  رد  دـنوادخ  ندروآ  رظن  رد  وا و  اـب 
دراد رواب  ار  شیوخ  یّلم  ینید و  رخافم  یتاذ و  ياهییاناوت  هک  یهاگآدوخ  ناسنا  دـنناسر . یم  يرواب  دوخ  یهاـگآدوخ و  هب  ار  ناوج 

. دریگ یم  راک  هب  نانآ  هیلع  ار  اهمایپ  نآ  هکلب  دوشیمن ، میلـست  نامجاهم  ياهمایپ  ربارب  رد  اهنت  هن  تسا ، رادروخرب  سفن  هب  دامتعا  زا  و 
هشیدنا رکف و  دیلوت  زین  نامر ، باتک و  ملیف و  دننام  یمجاهت  ياههویـش  زا  هدافتـسا  یبرغ و  نازاس  گنهرف  فادها  زا  مدرم  ندرک  هاگآ 

زا یعامتجا  تلادع  طسب  بسانم و  دـیفم و  ياهراک  هب  لاغتـشا  رقف و  يراکیب و  عفر  نینچ  مه  رنه ، گنهرف و  هصرع  رد  لاعف  روضح  و 
. تسا نانمشد  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  ياههویش 

؟ میوش زوریپ  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  ینونک  ياه  شور  اب  ناوت  یمن  ایآ 

شسرپ

؟ میوش زوریپ  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  ینونک  ياه  شور  اب  ناوت  یمن  ایآ 

خساپ
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زین نآ  اب  هلباقم  تسا . رادروخرب  یـصاخ  یگدیچیپ  زا  یگنهرف  مجاهت  تسا  مّلـسم  تسین . نشور  لاؤس  رد  ینونک  ياه  شور  زا  روظنم 
، دنک یم  هدافتـسا  يدیدج  ياهدنفرت  زا  نمـشد  هک  اج  نآ  زا  دراد . یگتـسب  یفلتخم  لماوع  هب  هکلب  تسین ، تدـم  هاتوک  هداس و  يراک 

یم هکلب  درادـن ، دوجو  نآ  اب  هلباقم  رد  رییغت  لباق  ریغ  تباث و  شور  کی  دـشاب و  یمجاهت  ياهرازبا  اـب  بساـنتم  دـیاب  زین  نآ  اـب  هلباـقم 
. دنشاب یگنهرف  مجاهت  ندرک  یثنخ  لابند  هب  دیاب  تاناکما  مامت  اب  هعماج  ۀمه  هراب  نیا  رد  دشاب . ریغتم  مجاهت  اب  بسانتم  اه  شور  دناوت 
اب رما  نیا  دنریگن . یلاعفنا  عضوم  نمشد  لباقم  رد  هشیمه  دنهد و  رارق  همانرب  رد  ار  برغ  گنهرف  دض  رب  یگنهرف  موجه  رگید  يوس  زا 

مجاهت ياه  هنیمز  دـیاب  نآ  رب  هوالع  دوش . یم  لصاح  يرنه  راثآ  نامر و  باتک ،  همانـشیامن ،  ملیف ، هار  زا  یمالـسا  ياـه  شزرا  جـیورت 
هک ییاه  شالت  همه  دوجو  اب  دسر  یم  رظن  هب  ناناوج . نکسم  جاودزا و  عناوم  یتلادع و  یب  رقف ، يراکیب ،  دننام  درب ، نیب  زا  ار  یگنهرف 

مجاهت عفد  هدش ، عقاو  هچ  نآ  نوچ  دـنک ،  یمن  تیافک  هزادـنا  نیا  دـنا ، هتـشاد  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  تهج  رد  فلتخم  ياه  ناگرا 
گنهرف و ترازو  امیـس ، ادـص و  یلاع ، شزومآ  شرورپ ،  شزومآ و  زا  معا  یگنهرف  ياه  هاگتـسد  تسا . هتـشاد  یلاعفنا  تلاح  هدوب و 
، یلوصا يا و  هشیر  روط  هب  دـیاب  اه  همانزور  یهورگ و  ياه  هناسر  تاغیلبت و  ناـمزاس  دـننام  یتاـغیلبت  ياـه  هاگتـسد  یمالـسا و  داـشرا 

زین دنیامن ، هنیداهن  ناوج  لسن  نیب  رد  ار  يروابادـخ  نامیا و  دـننک و  یفرعم  نردـم  ياه  شور  زا  هدافتـسا  اب  ار  يدوخ  یموب و  گنهرف 
اهانگنت اب  یی  ورایور  يارب  نینچمه  دندرگ ، هاگآ  تالکشم  زا  ناناوج ،  اب  یمیمص  طابترا  اب  دنناسانشب و  ار  برغ  گنهرف  یعقاو  ةرهچ 
فلتخم داعبا  یگنهرف و  مجاهت  هدرتسگ  مجح  دیاب  لاح  نیع  رد  دنناشکب  نایناهج  خر  هب  ار  یمالسا  ینغ  گنهرف  دنیامن و  ییوج  هراچ 
دوجوم عناوم  هب  هجوت  اب  زین  ار  هتفرگ  تروص  ياهراک  هتبلا  دوب .  دـهاوخن  یناسا  هداس و  راک  نآ  اـب  هلباـقم  هک  تشاد  رظن  رد  زین  ار  نآ 

. تسناد ریقح  کچوک و  دیابن 

؟ تسین رثؤم  ام  تاغیلبت  یلو  تسا ، رثؤم  اه  یبرغ  تاغیلبت  گنهرف و  ارچ 

شسرپ

؟ تسین رثؤم  ام  تاغیلبت  یلو  تسا ، رثؤم  اه  یبرغ  تاغیلبت  گنهرف و  ارچ 

خساپ

يدـهاوش میناوتن و  ام  یلو  دـنهد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  ام  گنهرف  دـنناوتب  اه  یبرغ  طقف  ینعی  تسین ، هفرط  کی  عماوج  رد  گنهرف  ریثأـت 
ریثأت نارگ ، لیلحت  هدز  تهب  نامـشچ  لباقم  رد  یپ  رد  یپ  ياه  هئطوت  اـب  ییوراـیور  مغر  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  تسد  رد 

راثآ زا  مدرم  عیـسو  لابقتـسا  یبهذـم ،  ناغّلبم  هقباـس  یب  شیازفا  اـهاسیلک ، ددـجم  تاـیح  تسا . هتـشاد  ناـهج  رد  ار  دوخ  روآ  تفگش 
یگنهرف تاریثأت  ياه  هناشن  زا  یـشخب  یقالخا ،  ياه  يرد  هدرپ  اـب  یمدرم  ياـه  تفلاـخم  شیازفا  ینید ، بوتکم  يریوصت و  یتوص و 

زادرپ هیرظن   ) نوتگتیناه دـننام  ناریا  بالقنا  مالـسا و  ناـفلاخم  فرط  زا  یتح  هلئـسم  نیا  ( 1 .) دشاب یم  برغ  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
یم ام  تاغیلبت  یمالسا و  بالقنا  ریثأت  رب  رگید  لیلد  برغ  رد  مالـسا  نوزفا  زور  دشر  تسا . هتفرگ  رارق  فارتعا  دروم  اه ) ندمت  گنج 

 . تسا شرتسگ  لاح  رد  رگید  نایدا  زا  رتارف  یتعرـس  اب  مالـسا  نید  هک  بلطم  نیا  نایب  اـب  اـکیرمآ  نا  نا  یـس  ینویزیولت  هکبـش  دـشاب .
یعون زا  عماوج  نآ  نارظن  بحاص  ات  هدش  ثعاب  دنهد ، یم  لیکشت  نایحیسم  ار  نانآ  تیرثکا  هک  یعماوج  رد  مالسا  دشر   : " دومن مالعا 

(3" .) تسا هدش  لیدبت  یتعاس  بمب  هب  مالـسا   : " دسیون یم  دوخ  هلاقم  رد  یبرغ  هدنـسیون  ( 2" .) دنروآ نایم  هب  نخس  یمالسا  سناسنر 
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بالقنا يراذـگرثا  لیلد  هب  برغ  مینک . یم  داهنـشیپ  ار  یبحاص  ياقآ  زا  ینیمخ  ماما  رـصع  باتک  هب  هراـب  نیا  رد  رت  شیب  هعلاـطم  يارب 
دومناو روط  نیا  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  هدرتسگ  حطس  رد  یگنهرف  مجاهت  بالقنا و  اب  ییورایور  يارب  ار  یتفگنه  ياه  هجدوب  یمالسا ، 

نآرق و ریظن  یب  دـنلب و  فراعم  مالـسا و  يرترب  هب  هجوت  اـب  مینک ، لـمع  هنارایـشوه  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنرت ، قفوم  اـه  نآ  هک  دوش  یم 
یلماوع لیلد  هب  برغ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دوب . دهاوخ  ام  نآ  زا  يزوریپ  یهلا ، ریذپان  فلخت  ةدعو  ناناملسم و  يرطف  یلقع و  هناوتـشپ 

نآ رد  زین  ار  دوخ  گـنهرف  شیوخ ،  طلـست  يراـی  هب  دـبای و  یگریچ  موس  ناـهج  قرـشم و  ياـه  تلم  هژیو  هب  رگید  عماوج  رب  هتـسناوت 
، دوبن نید  ای  اه  شزرا  اه ،  هشیدنا  يرترب  زا  یـشان  ناهج  رب  برغ  يزوریپ   : " تسادقتعم نوتگنیتناه  دهد . شرتسگ  هداد و  ذوفن  عماوج 
هداـعلا و قوف  شرتـسگ  ثعاـب  هک  یلماوع  : " دـیازفا یم  يو  ( 4" .) دوب هتفاـی  ناـمزاس  تنوشخ  زا  هدافتـسا  رد  برغ  يرترب  لوـلعم  هکلب 

شرتسگ اهرهش و  دشر  برغ 2 -  رد  دوجوم  یتاقبط  طباور  یعامتجا و  راـتخاس   - 1 دوب : رارق  نیا  زا  دش ، برغ  هطلس  درف  هب  رـصحنم 
لمح و لماوع  عارتخا  يروآ 6 -  نف  دشر  يروشک 5 -  يرادا  ماظن  داجیا  یبرغ 4 -  عماوج  رد  تردق  یبسن  یگدـنکارپ  تراجت 3 - 
ددـعتم و ياه  تیاس  سیـسأت  نمـشد و  ةدرتسگ  تاناکما  ( 5" .) اه نیمزرـس  فرـصت  يارب  یماظن  ياه  تیفرظ  طـسب  ییایرد 7 -  لـقن 
 ، اه ناسنا  يزیرغ  ياهزاین  رب  نداهن  تشگنا  نانآ و  یگنهرف  ياه  همانرب  يرهاظ  تیباذـج  زین  یتاغیلبت ،  ياهرازبا  هراوهام و  زا  هدافتـسا 

يزادرپ و غورد  هعیاش و  زین  هنارّوزم ،  هنادرمناوجان و  ياه  هویـش  هب  نتـسج  لسوت  یقالخا و  ياهزرم  دودـح و  هب  ندوبن  دـیقم  نینچمه 
دوجوم هقرفت  ناناملسم و  یتسس  فعض و  دیابن  هتبلا  دنک .  حرطم  رت  شیب  ار  دوخ  برغ ، گنهرف  هدش  ثعاب  ناگرزب  تیصخش  بیرخت 
گنهرف اب  ییورایور  هدامآ  ار  دوخ  رگا  دـبلط .  یم  ار  ام  يرایـشوه  دوجوم  ناماسبان  عضو  تفرگ . هدـیدان  ار  یمالـسا  ياهروشک  ناـیم 
شیامرف هب  میدرگرب ، دوخ  یمالـسا  یلم و  تیوه  هب  رگا  اما  میوش  یم  ریذـپ  بیـسآ  تدـش  هب  مینزن ، رانک  ار  تافالتخا  مینکن و  هناـگیب 

2 . 363 ص 4 -  ینیمخ ،  ماما  رصع  یتجاح ، اضر  دمحا  ریم   - 1 اه :  تشون  یپ  ریذپ . لاوز  لطاب  تسا و  نادواج  یندنام و  قح  نآرق ،
. نامه  - 5 ص 155 . تیوه ، نارحب  ناوج و  یفرش ، اضر  دمحم   - 4 ص 373 . نامه ،  - 3 ص 372 . نامه ، - 

؟ میوش زوریپ  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  ینونک  ياه  شور  اب  ناوت  یمن  ایآ 

شسرپ

؟ میوش زوریپ  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  ینونک  ياه  شور  اب  ناوت  یمن  ایآ 

خساپ

زین نآ  اب  هلباقم  تسا . رادروخرب  یـصاخ  یگدیچیپ  زا  یگنهرف  مجاهت  تسا  مّلـسم  تسین . نشور  لاؤس  رد  ینونک  ياه  شور  زا  روظنم 
، دنک یم  هدافتـسا  يدیدج  ياهدنفرت  زا  نمـشد  هک  اج  نآ  زا  دراد . یگتـسب  یفلتخم  لماوع  هب  هکلب  تسین ، تدـم  هاتوک  هداس و  يراک 

یم هکلب  درادـن ، دوجو  نآ  اب  هلباقم  رد  رییغت  لباق  ریغ  تباث و  شور  کی  دـشاب و  یمجاهت  ياهرازبا  اـب  بساـنتم  دـیاب  زین  نآ  اـب  هلباـقم 
. دنشاب یگنهرف  مجاهت  ندرک  یثنخ  لابند  هب  دیاب  تاناکما  مامت  اب  هعماج  ۀمه  هراب  نیا  رد  دشاب . ریغتم  مجاهت  اب  بسانتم  اه  شور  دناوت 
اب رما  نیا  دنریگن . یلاعفنا  عضوم  نمشد  لباقم  رد  هشیمه  دنهد و  رارق  همانرب  رد  ار  برغ  گنهرف  دض  رب  یگنهرف  موجه  رگید  يوس  زا 

مجاهت ياه  هنیمز  دـیاب  نآ  رب  هوالع  دوش . یم  لصاح  يرنه  راثآ  نامر و  باتک ،  همانـشیامن ،  ملیف ، هار  زا  یمالـسا  ياـه  شزرا  جـیورت 
هک ییاه  شالت  همه  دوجو  اب  دسر  یم  رظن  هب  ناناوج . نکسم  جاودزا و  عناوم  یتلادع و  یب  رقف ، يراکیب ،  دننام  درب ، نیب  زا  ار  یگنهرف 
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مجاهت عفد  هدش ، عقاو  هچ  نآ  نوچ  دـنک ،  یمن  تیافک  هزادـنا  نیا  دـنا ، هتـشاد  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  تهج  رد  فلتخم  ياه  ناگرا 
گنهرف و ترازو  امیـس ، ادـص و  یلاع ، شزومآ  شرورپ ،  شزومآ و  زا  معا  یگنهرف  ياه  هاگتـسد  تسا . هتـشاد  یلاعفنا  تلاح  هدوب و 
، یلوصا يا و  هشیر  روط  هب  دـیاب  اه  همانزور  یهورگ و  ياه  هناسر  تاغیلبت و  ناـمزاس  دـننام  یتاـغیلبت  ياـه  هاگتـسد  یمالـسا و  داـشرا 

زین دنیامن ، هنیداهن  ناوج  لسن  نیب  رد  ار  يروابادـخ  نامیا و  دـننک و  یفرعم  نردـم  ياه  شور  زا  هدافتـسا  اب  ار  يدوخ  یموب و  گنهرف 
اهانگنت اب  یی  ورایور  يارب  نینچمه  دندرگ ، هاگآ  تالکشم  زا  ناناوج ،  اب  یمیمص  طابترا  اب  دنناسانشب و  ار  برغ  گنهرف  یعقاو  ةرهچ 
فلتخم داعبا  یگنهرف و  مجاهت  هدرتسگ  مجح  دیاب  لاح  نیع  رد  دنناشکب  نایناهج  خر  هب  ار  یمالسا  ینغ  گنهرف  دنیامن و  ییوج  هراچ 
دوجوم عناوم  هب  هجوت  اب  زین  ار  هتفرگ  تروص  ياهراک  هتبلا  دوب .  دـهاوخن  یناسا  هداس و  راک  نآ  اـب  هلباـقم  هک  تشاد  رظن  رد  زین  ار  نآ 

. تسناد ریقح  کچوک و  دیابن 

؟ تسیچ نآ  اب  هزرابم  ياه  هار  یگنهرف و  مجاهت  ذوفن  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  اب  هزرابم  ياه  هار  یگنهرف و  مجاهت  ذوفن  تلع 

خساپ

ًاـصوصخم نید  هک  داد  ناشنایند  هب  دوب و  یناـهج  رفک  نارادمدرـس  رب  مالـسا  يزوریپ  تقیقح  رد  هک  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
یسایس نادنمتردق  دتـسیاب , اه  تردق  لباقمرد  دیامن و  مادنا  ضرع  ایند  نارادمروز  هیلع  یناهج  تردق  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  مالـسا 

ار نآ  ای  دنریگب و  ار  نآ  شرتسگ  يولج  ای  دننک  دوبان  ار  نآ  ای  دنتـسیاب  گنهرف  نیا  لباقم  رد  دـندمآرب  ددـص  رد  برغ  ًاصوصخم  ایند 
یمالـسا بالقنا  هیلع  یگنهرف  مجاهت  رت , هدنرب  رتدـیدش و  یعون  ابزین  زورما  هک  دـندرب , ییاه  موجه  دروم  ره  رد  دـنزادنایب . ییاراک  زا 

رـضاح رـصع  گـنهرف  دـض  ياـه  لوغم  یتعنـص ,  یماـظن و  رترب  ياـه  تردـق  ناـبحاص  تفگ  ناوـت  یم  يراـبتعا  هب  زورما  دراد . همادا 
دیآ یم  رب  اه  نویزیولتو  ویدار  موقلح  زا  هک  تسا  یناما  یب  ۀهیش  اهریشمش و ،  قرب  اه و  بسا  ۀهیش  ياج  هب  اما  دنا , متا  نرق  نّویبیلصو 

هراوهام دزیخ . یم  رب  اه  هراوهام  جوم  زا  هک  تسا  يریگملاع  رابغ  دوش و  یم  عطاـس  اـه  نیبرود  مشچ  زا  هک  تسا  يا  هدـننک  هریخ  رب  و 
دراو اه  ناسنا  زغم  هشیر و  گر و  رب  ار  دوخ  طلـست  قیرط  نیا  زا  هداد و  رارق  یگنهرف  نارابمب  فدـه  ار  نیمز  طاقن  ءهمه  اه  لکد  اه و 

ار ناگمه  يزاوآ ,  نانآ  يان  ره  زا  دنرـصع . ياه  لاجد  متـسیب  نرق  رد  یماـظن  یتعنـص و  رترب  ياـه  تردـق  ناـبحاص  زورما  دـننک . یم 
 , برغ ءهبذج  رپ  رهاوظ  ربارب  رد  هک  یناسک  دزاس . یم  شیوخ  ۀتفیرفار  نازاس  گنهرف  زا  يرایـسب  هاگ  هک  نادـنچ  هدرک ,  دوخ  ۀـتفیش 

لاح هتـشذگ و  رد  نآ  ریثأت  شقن و  ًالوصا  ناریا و  مالـسا و  گنهرف  تمیق  ردق و  , دنا هتـسناد  یکی  گنهرف  اب  ار  گنرف  دنا و  هتخابدوخ 
تبسن هاگ  هک  ییاه  يزوت  هنیک  هاگ  برغ و  یکینکت  یتعنص و  نّدمت  هاگشیپ  رد  ناشتراقح  ساسحا  , دننادب یکدنا  رگا  ای  دنناد  یمن  ار 

یم نمـشد  هک :  تسا  انعم  نیا  هب  یگنهرف  مجاهت  دراد . یم  زاـب  تقیقح  شریذـپ  زا  ار  ناـنآ  دـنراد , هتـشاد و  دوخ  ننـس  گـنهرف و  هب 
هدرک زاغآ  ار  موجه  هلمح و  دوخ , دوصقم  هب  لوصو  يارب  ور  نیا  زا  دهدرارق ،  شیوخ  ءهطلـس  تحت  ار  ناناملـسم  تردق  عبانم  دهاوخ 
رازبا هک  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ,  یماظن ,  رازبا  نوچمه  تسا ,  يا  هژیو  رازبا  صاخ و  لکـش  ياراد  یمجاـهت  موجه و  ره  تسا . 

ریغ یماظن و  ریغ  ياـهرازبا  نمـشد  ینعی  یگنهرف ، مجاـهت  دوش . یم  هدرب  راـک  هب  لّـمکم  مّمتم و  هاـگ  همدـقم ,  ناونع  هب  هاـگ  یگنهرف 
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فرصت و روظنم  هب  یجیردت  ذوفن  ای  یناهگان  موجه  شریذپ  يارب  ار  مدرم  يارآ  راکفا و  ات  دریگ  یم  راک  هب  ار  یـسایس  ریغ  يداصتقا و 
 : یبرغ يرکفنـشور  یگدز و  برغ  اب  هزرابم  یگنهرف :  مجاهت  اب  هرزابم  ياه  هار  دـنکایهم . نانآ  يونعم  يدام و  عفاـنم  عباـنم و  کـّلمت 
زا دندروخ , مدرم  اه و  بالقنا  هک  يا  هبرض  نیرت  گرزب  اه  بالقنا  رگید  تیطورـشم و  بالقنا  رد  دننادب  دیاب  ناناوج  ًاصوصخم  مدرم 

املع و هب  تناـها  اـه و  هماـنزور  سیـسأت  اـه و  هلاـقم  نتـشون  اـب  ناـنآ  دنتـشاد . اـکیرمآ  برغ و  ورگ  رد  لد  هک  دوب  یناـبآم  رکفنـشور 
ياه هتـشون  زا  دندز . اه  تضهن  رگید  تیطورـشم و  بالقنا  ربار  هبرـض  نیرت  گرزب  یمالـسا ,  ماکحا  رابتعا  ندروآ  نییاپ  نویناحور و 

هدزون هدجیه و  نرق  نارکفنـشور  ياه  يزومآدب  هطورـشم  ردص  ياه  يزومآدـب  ثراو  یناریا  رکفنـشور  دـیآ : یم  رب  دـمحا  لآ  لالج 
 , تموکح تیناحور و  نایم  ياوعد  رد  ًابلاغ  نارکفنـشور  ور  نیا  زا  تسا . نویناـحور  بهذـم و  اـب  ّتیدـض  تفلاـخم و  تسا .  گـنرف 

مامت رد  دادرخ . ءهنامحریب 15 راتشک  ات  ریگب  وکابنت  میرحت  ءهیـضق  زا  42 ؛ دادرخ ءهیـضق 15 رد  راب  نیرخآ  دنا . هتفرگ  ار  تموکح  فرط 
رد نویناـحور ,  یخرب  رّجحت  زا  هتـسخ  ماوـع و  يربـخ  یب  زا  دـیمون  مدرم و  تموـکح و  ناـیم  ددرم  یناریا ,  رکفنـشور  ریخا  ءهلاسدـص 

ار نانآ  مدرم ,  رثکا  نایم  هعماج و  رد  هاگیاپ  نتـشادن  ءهدـقع  هشیمه  ناـبآم  رکفنـشور  تسا .  هتفرگار  تموکح  فرط  قیاـقد ,  نیرخآ 
زارد رود و  يوزرآ  هب  دننک و  یلاخ  ار  اه  لد  دیدرت , ههبش و  داجیا  نتشون و  اب  دننزب و  ملق  هب  تسد  هدرک  راداو  و  هدومن ) تیذا  رازآ و 

راچان  , تسین هدینـش  وا  زا  یفرح  هتخاس و  وا  زا  يراک  نید ,  ياـملع  بهذـم و  روضح  رد  دـید  نوچ  هدز  برغ  رکفنـشور  دـننزب . نماد 
کی هب  نانیا  دادرارق . دیدرت  کش و  دروم  تسا ,  هدش  هداهن  تّنـس  نآرق و  ءهیاپ  رب  هک  ار  یمالـسا  ماکحا  دش و  کیرحت  شا  یبهذمال 

گنهرف ءهتفیش  هتسب و  لد  ناملآ  هب  ای  اکیرما  رگید  ءهتـسد  سیلگنا ,  رگید  ءهتـسد  هسنارف و  گنهرف  هب  هتـسد  کی  دنتـسین ; هتـسباو  اج 
یبدا عماجم  تاعوبطم ,  ییارگ  بزح  يزاب ,  یـسودرف  يزاـب ,  یتشدرز  يزاـب ,  يورـسک  يرنوساـمارف ,  يرگ ,  ییاـهب  دنتـسه . ناـنآ 
هنوـگ نیا  قوتاـپ  ناوـت  یم  ار  اـه  نـیا  لاـثما  هلماـعم و  تسایـس و  نـّنفت و  ءهدـننک  عـمج  راداـنوس و  کـنیلوب و  ياـه  پوـلک  يرنهو , 

تردق ربا  ( 1  .) تسا هدز  برغ  نارکفنـشور  صیاصخ  زا  یموب ,  طیحم  اب  یگناگیب  تّیلم و  بهذم و  اب  تّیدـض  تسناد .  نارکفنـشور 
یم دنتشاد و  یبهذم  لیامت  يدودح  ات  هک  نانآ  دنتفر ; نارکفنشور  زا  یهورگ  غارـس  یگنهرف ,  زاس  تشونرـس  ساسح و  مجاهت  رد  اه 

. دنـشاب اـه  تردـق  تسایــس  يرجم  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  دـننک و  کـمک  ار  نارگرامعتــسا  هدـش ,  باـسح  حرط  نـیا  رد  دنتــسناوت 
نودب یبهذم  نارکفنشور  زا  يرایسب  سپس  , دندرک زاغآ  ار  تکرح  هتفرگ ,  راک  هب  ار  رودزم  نارکفنشور  زا  يدادعت  ادتبا  نارگرامعتسا 

رد دوجوم  ياه  یتساک  ربارب  رد  یصخش  ياه  يرواد  زا  هتـساخرب  تیلوئـسم  ساسحا  اب  اهنت  اه , تردق  ربا  ِیناطیـش  ياه  هشقن  هب  هجوت 
تسایس  1 دننام : دنتفرگ , راک  هب  ار  يدایز  يرامعتـسا  ياه  حرط  دندز و  نماد  هدـش  باسح  یناطیـش  تکرح  نیا  هب  یمالـسا ,  ءهعماج 
لوصا طالتخا  یطاقتلا  رکفت  ققحت  تسایس  نید ; 4  ملع و  نیب  گنج  داجیا  تسایـس  يزاس ; 3  نید  تسایس  بهذم ; 2  هیلع  بهذم 

ياه شور  اب  نید ,  ملع و  نیب  گنج  داضت و  داجیا  تسایـس  دُعب  زا  نید .  يزادنارب  تسایـس  یبرغ ; 5  يدام و  بتاکم  رگید  اب  مالـسا 
یقرش یبرغ و  بتاکم  یملع  ياه  هیضرف  اه و  يروئت  یگنهرف ,  یهاگشناد و  لفاحم  هب   , هدش باسح  فیرظ و  رایـسب  یملع  یگنهرف و 

فلاخم زور  ملع  هک :  دندز  نماد  یناطیـش  ءهشقن  حرط و  نیا  هب  رکفنـشور , دـیتاسا  یخرب  طسوت  دـنداد و  هار  یهاگـشناد  سورد  هب  ار 
طسوت یطاقتلا  رکفت  تسایس  دنیامن . جیـسب  ار  نایوجـشناد  نویناحور ,  بهذم و  دض  رب  دنناوتب  ات  تسا !  ملع  فلاخم  بهذم  بهذم و 
بهذم مه  میـشاب ,  ناملـسم  مه  یبرغ و  مه  هک  برغ  قرـش و  بتاکم  اب  بسانتم  ون , یبهذم  مالـسا و  ناونع  هب  یبهذـم ,  نارکفنـشور 

رگا دنتـسناد  یمن  نانیا  دننزب . دنخبل  قرـش  برغ و  يور  هب  مه  مییامـش و  اب  دنیوگب  اه  یبهذم  هب  مه  دشاب , هنادنـسپ  برغ  مه  دـنامب و 
دوس نمـشد  دنناشکب , اوزنا  هب  دـننک و  فیعـضت  دـنروشک , بالقنا و  مالـسا و  نابرگنـس  هک  ار  هعیـش  ياهقف  تیناحور و  نید و  ياملع 

تسادق هدیقع ء< اب  یخرب  تسایس و  زا  نید  ییادج  زت  اب  یضعب  هشیدنا > و  درخ و  تلاصا   > زت اب  نارکفنـشور  زا  یخرب  درب . دهاوخ 
تـشادرب دـنمهف , یم  نید  زا  املع  هچ  ره   > ای نید > و  يزاسزاب   > ای دـنکن > تلاخد  تکلمم  ياهراک  رد  هک  تسا  نیا  هب  تیناحور 

تسا ینوگرگد  رییغت و  لاح  رد  زور  ره  تسا و  يرـشب  تفرعم  تعیرـش ,  نید و   > ای تسا > و  نید  زا  ریغ  دشاب و  یم  ناشدوخ  ياه 
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يزاسزاب ار  یمالـسا  تعیرـش  زور , گنهرف  قباطم  دومن و  طسب  ضبق و  ار  تعیرـش  نامز ,  ياـه  ترورـض  هب  هجوت  اـب  ناوت  یم  سپ  ; 
ماـکحا اـب  ینیبدـب  داـجیا  هرزاـبم و  > و  هدـش يرپـس  نید  نارود  تسا > و<  اـه  تلود  هکلب  اـه , تلم  نویفا  اـهنت  هن  نید  درک >و< 

لسن يارب  ترورض  کی  مسینانآ )   ) یسنج ییاضرادوخ  ییارگ و  سنج  مه   < , > تسین یناسنا  صاصق ,  ءهحیال   > لیبق زا  یمالـسا , 
هّوشم یناحور و  یملع  یـسایس و  ياه  تیـصخش  اب  هرزابمو  درادـن > یملع  يانبم  هدـمآ ,  هیلمع  ياـه  هلاـسر  رد  هچ  نآ  تسا و  ناوج 

تینما و بالقنا و  يارب  یگرزب  رطخ  هک  تسا  یبهذم  ریغ  یبهذـم و  نارکفنـشور  ياه  تیلاعف  زا  هدرتسگ ,  حطـس  رد  نانآ  نداد  هولج 
تسد دنشاب و  هتشاد  یهاگآ  داهتجا , نشور  ياهرایعم  مالسا و  مّلسم  لوصا  نآرق و  یحو و  هب  نارکفنشور  رگا  تسا .  روشک  لالقتـسا 

هب دنـشاب و  نانمـشد  ياه  هئطوت  هجوتم  دـنهنب و  جرا  نیدـتم  ناـملاع  اـهقف و  نادنمـشناد و  هب  دـنرادرب و  رورغ  یتسرپ و  دوخ  يوهزا و 
تسناوت دنهاوخ  دننک , ظفحار  یهلا  ياوقت  یلدمه و  تدحو و  یسایس ,  ياه  شیارگ  بازحا و  دنربن و  شروی  عیشت  مالـسا و  ياهزرم 

مولظم و دیهـش  نارازه  نوخ  ءهرمث  هک  ار  روـشک  لالقتـسا  دنـشاب و  دـیفم  ناـشروشک  مالـسا و  يارب  مکحم و  يّدـس  نمـشد ,  ربارب  رد 
اب ءهزرابم  يارب  زین  يرگید  ياه  هار  هتبلا  ( 2 .) دننک تظفاحم  هدوب ,  نونک  ات  لبق  اه  لاس  زا  نید  ياملع  ياسرف  تقاط  تامحز  راکادف و 

2 ناـنآ .  جاودزا  يزاـس  هنیمز  ناـناوج و  یعیبط  يرطف و  ياـه  هتـساوخ  هب  نالوئـسم  یگدیـسر   1 هـلمج :  زا  تـسه ,  یگنهرف  مجاـهت 
هدیدنـسپ لوقعمرما و  کی  رّدـخم  داوم  اب  هزرابم  هک  روط  نامه  جـیهم ,  ياهراون  نجهتـسم و  ياه  سکع  اه و  ملیف  دورو  زا  يریگولج 

5 دیفم . ریغ  بذاک و  ياه  لغش  هب  یهجوت  یب  تخس و  لکـشم و  ياه  لغـش  یتح  لاغتـشا ,  هب  ناناوج  هجوت   4 لغش .  داجیا   3 تسا . 
 ( هر  ) ماما بالقنا .  مظعم  ربهر  تاـّیونم  زا  يوریپ  ناـشیا و  ياـه  ّتیـصو  هب  تیاـنع  و  هر )   ) لـحار ماـما  تاـملک  رد  رظن  تقد  هجوت و 
 , تاجانم نآرق ,  تئارق  یقالخا  ياه  باتک  ءهعلاطم  اب  اوقت  ظفح   6< دسرن . یبیسآ  تکلمم  هب  ات  دیشاب  هیقف  تیالو  نابیتشپ  : > دومرف

خیرات ءهعلاطم   7 دـیفم . بتک  رگید  لوقعلا و  فحت  یفاک ,  لوصا  لیبق  زا  ییاور  ياه  باتک  ءهعلاـطم  تاـعامتجا ,  دـجاسم و  هب  نتفر 
دروم هک  یبآم  رکفنشور  یـسایس و  دارفا  ياه  هتـشون  ندناوخ  زا  زیهرپ   8 ناگناگیب .  طلـست  لماوع  اه و  نآ  تسکـش  للع  اه و  بالقنا 

 , عیفر لالج  .1 اه :  تشون  یپ  دراد . نوصم  ثداوح  دنزگ  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  نامـسفن و  رورـش  زا  ار  ام  دنوادخ  دنا . نانمـشد  دییأت 
فرصت صیخلت و  اب  يرکفنشور ,  یبهذم  یتشد ,  دمحم   . 2 فرصت .  صیخلت و  اب  دعب , هب  ص 192 ّدلوم , گنهرف  مجاهم ـ  گنهرف و 

.

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  تسا  هدوهیب  دیاقع  تافارخ و  زا  رپ  هک  منک  یم  یگدنز  ییاتسور  رد 

شسرپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  تسا  هدوهیب  دیاقع  تافارخ و  زا  رپ  هک  منک  یم  یگدنز  ییاتسور  رد 

خساپ

موهوم و تاداع  زا  هتـساخرب  تسا و  روآ  هدنخ  دیا ، هدش  روآدای  دوخ  هک  روط  نامه  دیا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  همان  رد  هک  یبلاطم  یمامت 
هدنام راگدای  هب  ناگتـشذگ  زا  هک  تسا  یلمع  هب  دنتـسم  هکلب  دراد ، یعرـش  يانبم  هن  یلقع و  يانبم  هن  هک  دشاب  یم  يا  هدوهیب  تافارخ 

هدرک و لوغشم  ار  دوخ  تهج  یب  اهراک  نیا  اب  هقطنم  نآ  مدرم  تسناد . مدرم  یفارحنا  ییوج  نید  تلاح  ناوت  یم  ار  تافـص  نیا  تسا .
 . دزادـنا یم  مالـسا  زا  شیپ  یفارخ  هدوهیب و  نانخـس  دای  هب  ار  ناسنا  هدـش  رکذ  بلاطم  دـنا . هدـنامزاب  ناـش  یگدـنز  یلـصا  فادـها  زا 
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یم شتآ  ار  اه  بوچ  سپـس  دندنار ، یم  هوک  يالاب  هب  ار  واگ  دنتـسب ، یم  واگ  مد  هب  ار  تخرد  ياه  بوچ  ناراب  شراب  يارب  ناتـسبرع 
هنالهاج یناسنا  ریغ  لمع  نیا  نانآ  درک . یم  ندز  هرعن  ندیود و  هب  عورش  یگتخوس  رثا  رب  واگ  دش ، یم  رو  هلعـش  اه  بوچ  یتقو  دندز ،

ار لمع  نیا  دنتشادنپ و  یم  دعر  ياج  هب  ار  واگ  ةرعن  قرب و  ياج  هب  ار  هلعـش  دنداد ! یم  ماجنا  نامـسآ  قرب  دعر و  هب  هیبشت  ناونع  هب  ار 
نیا اب  تردق  مامت  اب  روهظ  زاغآ  رد  مالـسا  هدوهیب . لئاسم  نیا  زا  تسا  رپ  مالـسا  زا  شیپ  خـیرات  ( 1 ! ) دنتـسناد یم  رثؤم  ناراب  شراب  رد 

زا يوریپ  هب  ار  اهنآ  دناهرب و  ساسا  یب  دـیاقع  تافارخ و  ماهوا و  زا  ار  مدرم  رکف  دـمآرب  ددـصرد  تساخرب و  هزرابم  هب  طلغ  ياه  هویش 
دیامن یم  ریسا  ار  اهنآ  دنک و  یم  خوسر  مدرم  یضعب  ناهذا  رد  يروط  تافارخ  ماهوا و  یخرب  هنافـسأتم  ( 2 . ) دزاس هجوتم  قطنم  لقع و 
لئاسم اب  فلتخم  ياه  تبسانم  رد  ار  مدرم  تسا  مزال  ناهاگآ  مالسا و  ناغّلبم  رب  ور  نیا  زا  درک . فرطرب  ار  اهنآ  ناوت  یم  یتخس  هب  هک 
دنیادزب ناشنهذ  زا  ار  تافارخ  تاموهوم و  زین  تافارخ .  هناسفا و  ةدنب  هن  دنشاب ، تقیقح  ةدنب  هک  دنیوگب  نانآ  هب  دننک و  انـشآ  یمالـسا 

( دنراد زاین  نآ  هب  هک  رشب (  یگدنز  هب  طوبرم  بادآ  اهروتسد و  یمامت  مالـسا  رد  دننک . نشور  مالـسا  ینارون  قیاقح  هب  ار  ناشراکفا  و 
ياهروتسد زا  يوریپ  رد  اهنت  یتخبشوخ  تداعـس و  تسا و  ادخ  طقف  هدنناریم  هدننک و  هدنز  دوش  هدنامهف  نانآ  هب  دیاب  یم  دراد .  دوجو 

ياهزیچ هب  ار  اهنآ  یفارخ  زادرپ و  لایخ  ياه  ناسنا  هک  دـتفا  یم  قافتا  ثداوح  زا  یخرب  یهاـگ  تسا . موصعم  ناـماما  ربمغیپ و  ادـخ و 
ناسنا نارازه  تسین . تافارخ  زج  يزیچ  هک  یلاح  رد  هدنام ، دیع  هب  زور  کی  ترفاسم  ناتـساد  نامه  دننام  دـنهد ،  یم  تبـسن  یـصاخ 

. تسا لاس  رگید  ياهزور  دننام  دـیآ ، شیپ  یفداصت  رگا  ای  دـتفا  یمن  یقافتا  اهنآ  يارب  اما  دـننک ، یم  ترفاسم  دـیع  هب  هدـنام  زور  کی 
لیلد مه  نآ  هک  دروم (  کی  اهنت  دننک و  یمن  هجوت  هاگ  چیه  یفارخ  ياه  ناسنا  اما  دشاب  یمن  یفارخ  هدیقع  قباطم  دراوم ،  زا  يرایـسب 
یتح ای  ایند  فلتخم  قطانم  مدرم  تاقوا  یهاگ  دنهد . یم  طبر  دوخ  یفارخ  هدیقع  هب  ار  نآ  دـتفا ، یم  قافتا  یتقو  دراد ) یقطنم  صاخ و 

هک تسا  نآ  هناشن  زین  نیا  کین ! بوخ و  يرگید  دنرادنپ و  یم  موش  ار  يا  هثداح  یکی  ًالثم  دـنراد ، داضتم  یفارخ  دـیاقع  روشک ، کی 
یهلا تنس  تیلع و  نوناق  هک  یلاح  رد  دشاب ، تسرد  داضتم  نوگمهان و  هدیقع  ود  ره  دناوت  یم  هنوگچ  اریز  تسین ؛ تافارخ  زج  يزیچ 
ینیسح یفطـصم   - 2 ص 59 . ج1 ، تیدـبا ، غورف   - 1 اه :  تشون  یپ  دـنک !؟ یم  لـمع  تروص  کـی  هب  یتسه  ناـهج  اـیند و  همه  رد 

21 ص 109 . ج5 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ،

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  ياههار 

شسرپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  ياههار 

خساپ

اهشزرا و ّدض  كرت  اهشزرا و  ماجنا  هب  تباث  مکحم و  کّسمت  اهقف و  هقف و  رظن  مالسا و  هاگدید  زا  اهشزرا  ّدض  اهشزرا و  نتخانـش  1 ـ
ساسا رب  طباور  ّلک  میظنت  یـسایس و  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد  يرهاوج  هقف  زا  هذوخأم  میلاـعت  ندادرارق  راـیعم  رگید  تراـبع  هب 

ۀمه دـیارج و  تاعوبطم و  اهینارنخـس و  ۀلیـسو  هب  اهـشزرا  نیا  رب  تظفاـحم  رب  ناـگمه  قیوشت  جـیورت و  غیلبت و  2 ـ یهقف . ياهییامنهار 
ياهتـسادق هب  کته و  ار  اهـشزرا  نیا  هک  يدارفا  اههمانرب و  هب  تبـسن  بسانم  یفنم  ياهلمعلا  سکع  نداد  ناشن  3 ـ یهورگ . ياههناسر 

تبسن زیگنارب  نیسحت  تبثم و  ياهلمعلاسکع  نداد  ناشن  زینو  دنریگیم  راک  هب  ار  اهـشزرا  ّدض  ای  دنیامنیم و  ییانتعایب  اهنآ  یمالـسا 
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شزومآ و ماـظن  ندوب  یمالـسا  رب  دـیکأت  4 ـ دـندّهعتم . هنآ  هب  دـنیامنیم و  مارتـحا  ار  یمالـسا  بادآ  اهـشزرا و  هک  ینادرم  ناوناـب و  هـب 
گنهرف هب  نمؤم  دّهعتم و  هتسیاش و  ناراگزومآ  ناریبد و  دیتاسا و  شنیزگ  مالـسا و  یلاع  ياهتیاده  ساسا  رب  ناناوج  تیبرت  شرورپ و 

نز و طالتخا  یقیسوم و  رتسکرا و  لثم : قالخا ، بّرخم  رهاوظ  زا  اهارـسگنهرف  اهکراپ و  اههاگـشدرگ و  طیحم  نتخاس  ملاس  5 ـ مالسا .
دیلقت راّفک و  هب  یگتسباو  ریقحت  مالسا و  رئاعش  زا  لیلجت  سفن و  هب  دامتعا  لالقتـسا و  گنهرف  جیورت  6 ـ فلتخم . ياهیزومآ  دب  درم و 

تاّیونعم و قالخا و  تلاصا  ادخ و  هب  نامیا  ّدض  يّدام و  ياهگنهرف  هّرـضم و  ياهبتکم  دـسافم  غیلبت  نییبت و  7 ـ اهنآ . تداع  بادآ و  زا 
دّهعت ییارگ و  مالـسا  حلاصم  دیاوف و  هب  نایوجـشناد ، ًاصوصخ  ناگمه ، داشرا  نآ و  یگدیـسوپ  یچوپ و  و  نید ، ياهنم  ّتیندـم  راضم 

ـ  نیرهاط هّمئا  و  مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ـ  لوسر  ةریـس  ًاصوصخ  ایبنا ، ةریـس  غیلبت  رـشن و  8 ـ یناسنا . یقیقح  تـالامک  ینید و 
هک ناـناوج  هب  ًاـصوصخ  باـن ، تقیقح  نیا  میهفت  ناـیب و  9 ـ یگدـنز . رهاـظم  رد  ناراوگرزب  نآ  هب  یّـسأت  هب  توـعد  و  مالـسلا ـ  مهیلع 
اب يّداـم  مولع  بسک  یتعنـص و  یّقرت  هب  هّجوت  تسین و  یقـالخا  یناـبم  هب  اـهنآ  ییاـنتعا  یب  یناـمیایب و  لوـلعم  برغ  یعانـص  ّتیندـم 

ۀیاس رد  رشب  دارفا  عیمج  يارب  یقیقح  تداعـس  و  دنرگیدکی ؛ لّمکم  هکلب  هدوب و  يراگزاس  قفاوت و  لامک  رد  قالخا  نید و  هب  کّسمت 
بجوم هک  يروط  هب  يّدام  ياهتمعن  ۀمه  تعنـص و  ملع و  زا  حیحـص  تسرد و  ةدافتـسا  و  دش . دهاوخ  مهارف  هیحان  ود  نیا  رد  وا  لامک 

ینابیتشپ اب  هرخالاب  10 ـ دـش . دـهاوخ  لصاح  یقیقح  قالخا  ادـخ و  هب  نامیا  وترپ  رد  طقف  دوشن ، رابکتـسا  فاعـضتسا و  مّلظت و  ملظ و 
یهن فورعم و  هب  رما  گنهرف  زا  نینمؤم  راشقا و  ریاس  ملق و  لها  نخـس و  بابرا  مالعا و  ياملع  تاـماقم و  ناـبحاص  صوصخ  هب  همه ،

اهنایرج و ۀـمه  دّـهعتم ، هاگآ و  ناملـسم  ره  هک  يروط  هب  هناگیب ، گـنهرف  دورو  باوبا  ّدـس  هللا و  ماـکحا  يارجا  رب  تراـظن  و  رکنم ، زا 
ار اهدروخرب  تّیفیک  اهدمآ و  تفر و  تاماقم و  مامت  شور و  هریس و  یهورگ و  ياههناسر  اهباتک و  اههتـشون و  تاعوبطم و  اهنامزاس و 

. دشاب هتشاد  رظنریز  یگنهرف  مجاهت  نیا  اب  هطبار  رد 

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  ياههار 

شسرپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  ياههار 

خساپ

اهشزرا و ّدض  كرت  اهشزرا و  ماجنا  هب  تباث  مکحم و  کّسمت  اهقف و  هقف و  رظن  مالسا و  هاگدید  زا  اهشزرا  ّدض  اهشزرا و  نتخانـش  1 ـ
ساسا رب  طباور  ّلک  میظنت  یـسایس و  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد  يرهاوج  هقف  زا  هذوخأم  میلاـعت  ندادرارق  راـیعم  رگید  تراـبع  هب 

ۀمه دـیارج و  تاعوبطم و  اهینارنخـس و  ۀلیـسو  هب  اهـشزرا  نیا  رب  تظفاـحم  رب  ناـگمه  قیوشت  جـیورت و  غیلبت و  2 ـ یهقف . ياهییامنهار 
ياهتـسادق هب  کته و  ار  اهـشزرا  نیا  هک  يدارفا  اههمانرب و  هب  تبـسن  بسانم  یفنم  ياهلمعلا  سکع  نداد  ناشن  3 ـ یهورگ . ياههناسر 

تبسن زیگنارب  نیسحت  تبثم و  ياهلمعلاسکع  نداد  ناشن  زینو  دنریگیم  راک  هب  ار  اهـشزرا  ّدض  ای  دنیامنیم و  ییانتعایب  اهنآ  یمالـسا 
شزومآ و ماـظن  ندوب  یمالـسا  رب  دـیکأت  4 ـ دـندّهعتم . هنآ  هب  دـنیامنیم و  مارتـحا  ار  یمالـسا  بادآ  اهـشزرا و  هک  ینادرم  ناوناـب و  هـب 

گنهرف هب  نمؤم  دّهعتم و  هتسیاش و  ناراگزومآ  ناریبد و  دیتاسا و  شنیزگ  مالـسا و  یلاع  ياهتیاده  ساسا  رب  ناناوج  تیبرت  شرورپ و 
نز و طالتخا  یقیسوم و  رتسکرا و  لثم : قالخا ، بّرخم  رهاوظ  زا  اهارـسگنهرف  اهکراپ و  اههاگـشدرگ و  طیحم  نتخاس  ملاس  5 ـ مالسا .
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دیلقت راّفک و  هب  یگتسباو  ریقحت  مالسا و  رئاعش  زا  لیلجت  سفن و  هب  دامتعا  لالقتـسا و  گنهرف  جیورت  6 ـ فلتخم . ياهیزومآ  دب  درم و 
تاّیونعم و قالخا و  تلاصا  ادخ و  هب  نامیا  ّدض  يّدام و  ياهگنهرف  هّرـضم و  ياهبتکم  دـسافم  غیلبت  نییبت و  7 ـ اهنآ . تداع  بادآ و  زا 

دّهعت ییارگ و  مالـسا  حلاصم  دیاوف و  هب  نایوجـشناد ، ًاصوصخ  ناگمه ، داشرا  نآ و  یگدیـسوپ  یچوپ و  و  نید ، ياهنم  ّتیندـم  راضم 
ـ  نیرهاط هّمئا  و  مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ـ  لوسر  ةریـس  ًاصوصخ  ایبنا ، ةریـس  غیلبت  رـشن و  8 ـ یناسنا . یقیقح  تـالامک  ینید و 
هک ناـناوج  هب  ًاـصوصخ  باـن ، تقیقح  نیا  میهفت  ناـیب و  9 ـ یگدـنز . رهاـظم  رد  ناراوگرزب  نآ  هب  یّـسأت  هب  توـعد  و  مالـسلا ـ  مهیلع 
اب يّداـم  مولع  بسک  یتعنـص و  یّقرت  هب  هّجوت  تسین و  یقـالخا  یناـبم  هب  اـهنآ  ییاـنتعا  یب  یناـمیایب و  لوـلعم  برغ  یعانـص  ّتیندـم 

ۀیاس رد  رشب  دارفا  عیمج  يارب  یقیقح  تداعـس  و  دنرگیدکی ؛ لّمکم  هکلب  هدوب و  يراگزاس  قفاوت و  لامک  رد  قالخا  نید و  هب  کّسمت 
بجوم هک  يروط  هب  يّدام  ياهتمعن  ۀمه  تعنـص و  ملع و  زا  حیحـص  تسرد و  ةدافتـسا  و  دش . دهاوخ  مهارف  هیحان  ود  نیا  رد  وا  لامک 

ینابیتشپ اب  هرخالاب  10 ـ دـش . دـهاوخ  لصاح  یقیقح  قالخا  ادـخ و  هب  نامیا  وترپ  رد  طقف  دوشن ، رابکتـسا  فاعـضتسا و  مّلظت و  ملظ و 
یهن فورعم و  هب  رما  گنهرف  زا  نینمؤم  راشقا و  ریاس  ملق و  لها  نخـس و  بابرا  مالعا و  ياملع  تاـماقم و  ناـبحاص  صوصخ  هب  همه ،

اهنایرج و ۀـمه  دّـهعتم ، هاگآ و  ناملـسم  ره  هک  يروط  هب  هناگیب ، گـنهرف  دورو  باوبا  ّدـس  هللا و  ماـکحا  يارجا  رب  تراـظن  و  رکنم ، زا 
ار اهدروخرب  تّیفیک  اهدمآ و  تفر و  تاماقم و  مامت  شور و  هریس و  یهورگ و  ياههناسر  اهباتک و  اههتـشون و  تاعوبطم و  اهنامزاس و 

. دشاب هتشاد  رظنریز  یگنهرف  مجاهت  نیا  اب  هطبار  رد 

؟  تشاد ناوت  یم  یتیلاعف  هچ  اه ، هاگشناد  رد  یگنهرف  مجاهت  لباقم  رد 

شسرپ

؟  تشاد ناوت  یم  یتیلاعف  هچ  اه ، هاگشناد  رد  یگنهرف  مجاهت  لباقم  رد 

خساپ

 : زا تسا  ترابع  اه  هار  نآ  زا  یخرب  دریگ ؛ یم  ماـجنا  يا  هژیو  ياـه  هار  زا  یهاگـشنادطیحم  رد  دراد و  یفلتخم  داـعبا  یگنهرف  مجاـهت 
یملع و ياهدروآ  هر  زا  يرظن  یفسلف و  تسردان  ياه  هدافتسا  قیرط  زا  همانرب  نیا  يداقتعا .  يرکف و  ماظن  رد  ینوگرگد  داجیا  فلا - 

هعماج یتخانـش ،  تفرعم  ياه  شرگن  ياقلا   - ب  . دریذـپ یم  تروص  ینید  ینیب  ناهج  اب  ریاغم  ياه  هزومآ  زا  یخرب  ندوب  یملع  ياـقلا 
ندوب یلاخ  غیلبت  قوف و  ياه  هصرعزا  ینید  ياه  هشیدنا  ندـنار  نوریب  یبرغ و  یعامتجا  یـسایس و  تارکفتو  یتخانـش  ناور  یتخانش ، 
لوصا يدنم  خیرات  تیبسن و  غیلبت  ینید و  رادیاپ  لیصا و  ياه  شزرا  يزاس  گنر  مک  ج -   . اه تحاس  نیا  هب  طوبرم  تایوتحم  زا  نید 

رد شـالت  راذـگ و  شقن  تاـنایرج  رد  ذوفن  د -  يداژن و ...  یلم ،  یموق ،  هناـبلط  ددـجت  ياـه  هقیلـس  قوذ و  زا  نآ  تیعبت  اـه و  شزرا 
یبالقنا و ياه  شالت  ياج  هب  يراک  یـسایس  وزیمآ  هضراعم  ياه  تکرح  يوس  هب  اهنآ  ندناشک  نانآ و  ریـسم  رد  فارحنا  داجیا  تهج 

شالت یملع و  داهج  - 1 تسور :  هبور  هنمادرپ  ریگیپ و  داهج  هس  اب  نامیا  اب  دـهعتم و  يوجـشناد  ره  قوف  لیاسم  اب  هلباقم  رد  یمالـسا . 
لیاسم تسرد  كرد  تخانـش و  فلتخم و  ياـه  هصرع  رد  نید  تاـیوتحم  نآ و  فراـعمو  مالـسا  رتشیب  هچ  ره  تخانـش  تهج  هتـسویپ 

نآرق و ادـخ ،  اـب  هتـسویپ  طاـبترا  قیرط  زا  شیوخ  یناـمیا  يوـنعم و  ناـینب  تیوـقت  ياتـسار  رد  یلمع  داـهج  - 2 یعاـمتجا .  یـسایس و 
 ، یهاگآ هب  ندیـشخب  تیوقت  هاگـشنادطیحم و  رد  تیونعم  رون  ندـنارتسگ  تهج  رد  شالت  ینعی ،  یعامتجا ؛  داهج  -3 نید .  نایاوشیپ 
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 . ; نایهاگشنادرد ینید  ساسحا  روعش و 

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رب  يراذگریثات  يارب  دنک  یم  يوریپ  برغ  زا  تسا و  سابل  دم  یپ  رد  ام  يوجشناد  ناوج و  رشق 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رب  يراذگریثات  يارب  دنک  یم  يوریپ  برغ  زا  تسا و  سابل  دم  یپ  رد  ام  يوجشناد  ناوج و  رشق 

خساپ

، دوش یم  راـچد  یحور  فلتخم  تاـناسون  هب  ینوریب  ینورد و  فلتخم  لـماوع  ریثاـت  تحت  یگدـنز  لوط  رد  یناـسناره  هک  روـط  ناـمه 
تخاونکی یناور  تلاح  کی  زا  رطاخ ، نیمه  هب  دوش ، یم  رطاخ  هدرـسفا  لسک و  نیگمغ و  هاـگو  تسا  طاـشن  اـب  داـش و  یهاـگ  ـالثم "

هب دـنک ؛ یم  هبلغ  يو  رب  یفلتخم  یحور  تالاح  دـتفا ، یم  قافتا  هک  یثداوحو  وا  رب  مکاح  یناور  ياضف  هب  هجوت  اـب  تسین و  رادروخرب 
یم دوخ  هب  یفلتخم  لاکشا  تالاح و  ناکم ،  نامز و  تایـضتقم  هب  هجوت  اب  زین  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  ناسنا  هک  يا  هعماج  وحن ، نامه 

عـضو دوب ، مکاح  هعماج  رد  تداهـش  ههبج و  ياضف  هک  یلیمحت  گنج  نامز  رد  بالقنا و  لیاوا  لثم  نامززا  يا  ههرب  رد  ـالثم " دریگ ،
نیا دـنداد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  اه  یلیخ  دوب و  بولطم  بسانم و  رایـسب  رگید ، ياهزیچ  یلیخ  زین  نایاقآ و  اه و  مناخ  شـشوپ  باـجح و 

نآ رد  نونکا  ام  هک  ینامز  گنج و  زا  دعب  نامز  لثم  نامز  زا  رگید  يا  ههربرد  اما  دنوش ، هعماج  دراو  دینک  یم  فیصوت  امـش  هک  هنوگ 
 ، شـشوپ باجح و  هلمج  زاو  هعماج  رب  مکاح  ياه  شزرا  زا  یلیخ  اب  هطبار  رد  هک  یتشز  دایز و  تاغیلبت  هب  هجوت  اـب  مینک  یم  یگدـنز 

یطیحم و لیالد  هبانب  اهرهـش  زا  یخرب  رد   . دـییامن یم  هظحالم  امـش  هک  دـمآرد  تروص  نیا  هب  اـتیاهن " باـجح  هلاـسم  تفرگ  تروص 
زینو هعماج  یمومع  گنهرف  هب  دوش  طوبرم  نیناوق  هب  هک  هچنآ  زا  رتشیب  عوضوم  نیا  هک  دوش  یم  هدید  یباجحدـب  زا  يدراوم  یگنهرف ، 

ام روشک  هیلع  برغ  ناهج  رد  هک  يا  هدرتسگ  یگنهرف  مجاهت  ، رت مهم  همه  زا  هدز و  برغ  دارفا  زین  هراوهام و  یبرغ ،  ياـه  کبـس  ذوفن 
نیناوق عضو  اهنت  هک  ارچ  تسا ،  یگنهرف  قیقدو  تدـمزارد  ياه  هماـنرب  دـنمزاین  زین ، نآ  حالـصا  تسا و  طـبترم  تسا ،  هتخادـنا  هار  هب 

؛ دنک یم  نادنچ  ود  راد  نیدو  یبهذم  درف  کی  ناونع  هب  ار  ام  فیاظو  هلاسم ،  نیمه  دشاب و  یمالـسا  تاررقم  يارجا  نماض  دناوت  یمن 
يارب " اـیناث میـشاب و  ناـمدوخ  يراد  نـید  بظاوـم  بـقارم و  سفن  بیذـهت  يزاـسدوخاب و  دـیاب  ادـتبا  هعماـج  نـیا  رد  اـم  ـالوا " ینعی ، 
يراک هار  اما  تفرگ .  ار  فارحنا  نیا  ولج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دـیاب  نآ ،  رد  اشحف  هعاشاو  هعماج  رد  فارحنا  زا  يریگولج 

ار یبهذم  رکفمه  دارفا  دـینک  یعـس  - 1 هک :  تسا  نیا  مـیهد  یم  هـیارا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رتـشیب  رتـهب و  یهدزاـب  يارب  هـک 
نیدتم دیتاسا  فراعم و  دیتاسا  اب  - 2  . دیریگب کمک  اهنآ  زا  تروشم و  تالکـشم  لح  رد  هدرکدمآ و  تفر و  اهنآ  اب  هدرک و  ییاسانش 

یهورگ و روط  هب  دینک  یعـس  - 3  . دـییامن هدافتـسا  فلتخم ،  ياه  هنیمزرد  اهنآ  ياـهدومنهر  زا  هدرک و  رتداـیز  ار  ناـت  هطبار  زوسلد  و 
تیفیک نآ و  بتارم  بوجو  طیارـش  ای  رکنم  فورعم و  دراوم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  یعرـش  ماکحا  تقد  هب  لکـشتم 

یتح دـیارایب و  یلمع  مازتـلاو  قـالخا  رویز  هب  ار  دوخ  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  دـیاب  - 4  . دـیریگارف " اقیقد ار  نآ  يوکین  يارجا 
یگنهرف ياـه  یناـماسبان  نینچ  دـینک  یم  ساـسحا  هک  یتروص  رد  - 5  . دـنک هدافتـسا  قالخ  هدـنزومآ و  يراتفر  ياه  هویـش  زا  ناکمالا 

ات دینک  جاودزا  دوخ ، یسنج  هزیرغ  لرتنک  يارب  دشاب ، یم  مهارف  ناتیارب  مه  جاودزا  ناکما  دوش و  یم  امـش  هانگ  نداتفا و  اطخ  هب  ثعاب 
ار رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبـسن  یمومع  شریذپ  گنهرف و  ات  دیـشوک  دـیاب  ناکمالا  یتح  - 6  . دیوش شزغل  رطخراچد  رتمک 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1347 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تدـمزارد ياه  همانرب  يارجا  اب  ام  نانمـشد  هک  ارچ  درادزاب ، دوخ  فیاـظو  ماـجنا  زا  ار  اـم  دـیابن  يروف  ینآ و  ریثاـت  مدـع  - 7  . درب الاب 
مالـسا ربمایپ  یگدـنز  اصوصخم " ناربمایپ و  یگدـنز  ینآرق و  تایآ  هعلاطم  اب  -8  . دنسرب ناشراک  رد  تفرـشیپ  زا  دح  نیا  هب  دنتـسناوت 
دینادب هداد و  شیازفا  ار  دوخ  يرابدرب  ربص و  نازیم  ، دندیشک یگدنز  رد  اهنآ  هک  ییاه  یتخس  اه و  تقـشم  لمحت  و  ع )  راهطا (  همیاو 

راچد هدرکان  يادخ  یتسسراچد و  اه ، یـضعب  یقطنمریغ  هنادرخبان و  ياه  فرح  زا  دیابن  فده ،  هب  ندیـسر  يارب  یبهذم  درف  کی  هک 
.; دیهاوخب ددم  کمک و  وا  زا  نیگنس  تیلووسم  نیا  ماجنا  هار  رد  هدرک و  لکوت  ادخ  هب   . دوش يدیماان  سای و 

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  یمالسا  هعماج  ناناملسم و  فیاظو  هدرک  ادیپ  عویش  یمالسا  عماوج  رد  یبرغ  گنهرف  هکنیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  یمالسا  هعماج  ناناملسم و  فیاظو  هدرک  ادیپ  عویش  یمالسا  عماوج  رد  یبرغ  گنهرف  هکنیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

تلع هب  هک  تسا  یمالـسا  ياهروشک  اصوصخ  موس  ناهج  ياهروشک  رد  رـضاح  رـصع  یعامتجا  تالـضعم  زا  یگنهرف  مجاـهت  هلاـسم 
تـشاد زاربا  ناوت  یم  یلک  روط  هب  هک  هچنآ  تسا  راوشد  رایـسب  نآ  اب  هلباقم  هار  یعامتجا  رگید  لیاسم  اب  نآ  ندوب  هتخیمآو  یگدـیچیپ 

زا نتـشاذگ  هیاـم  اـب  ناراد  نید  ماـمت  دوـش و  هتفرگ  راـک  هب  یلمو  یمالـسا  ياـه  شزرا  رارقتـسا  هار  رد  تاـناکما  یماـمت  دـیاب  هک  نیا 
نتفرگ راک  هب  اـه و  هماـنرب  دـیلوت  ینعی  دراد (  يدـیلوت  هبنج  وس  کـی  زا  هک  يا  هزراـبم  دـنزادرپب  هزراـبم  هب  هار  نیا  رد  دوخ  تاـناکما 
تـسا هعماج  ینید  يداقتعا و  ياه  ناینب  ندنک  ددص  رد  هک  هچنآ  میرحت  یفنم و  هزرابم  رگید  يوس  زا  و  دروم )  نیا  رد  مزال  ياهرازبا 

 ( ع تیب (  لها  بتکم  نآرق و  اب  موادـمطابترا  رکفت و  هعلاـطم  هلیـسو  هب  یعاـمتجاو  یـسایس  شنیب  اـه و  یهاـگآ  ینوزفا  بیترت  ره  هب  . 
. ; تسا یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  يانبریز 

؟  مینک لماک  ظفح و  ار  دوخ  دیاقع  دیاب  هنوگچ   ، یگنهرف مجاهت  لباقم  رد 

شسرپ

؟  مینک لماک  ظفح و  ار  دوخ  دیاقع  دیاب  هنوگچ   ، یگنهرف مجاهت  لباقم  رد 

خساپ

شرتسگ هنیمز  نیا  رد  ینید .  ياه  یهاـگآ  تخانـش و  حطـس  ندرب  ـالاب  - 1 هلمج :  زا  دراد  يددـعتم  ياـه  هار  هدـیقع  ناـمیا و  تیوقت 
یگنهرف و ياـه  تیلاـعف  شرتسگ  - 2 تسا .  يرورـض  رایـسب  مظنم  هدـش و  تیادـه  ياه  يزیر  هماـنرب  اـب  ینید  تاـقیقحت  تاـعلاطم و 

 . ; اهنآ ندرک  رازگرب  رتاوتحمرپ  رت و  هوکش  اب  هچ  ره  یبهذم و  ياه  همانرب  تاسلج و  تیوقت  - 3 باذج .  ون و  ییاه  هویش  اب  یتاغیلبت 
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؟ دوش یم  يداهنشیپ  هچ  یناتسرهش  ناناوج  رد  داسف ، زا  يریگولج  يارب 

شسرپ

؟ دوش یم  يداهنشیپ  هچ  یناتسرهش  ناناوج  رد  داسف ، زا  يریگولج  يارب 

خساپ

سالک لیکـشت  لثم  تّدم  هاتوک  ياههار  . 1 تّدم . زارد  تّدم و  هاتوک  ياهراکهار  تسه . راکهار  دـنچ  يدنمـشزرا  راک  نینچ  هرابرد 
جراخ یگنهرف  زکارم  اب  ناناوج  نداد  طابترا  دجاسم و  لثم  ملاس  یگنهرف  زکارم  ندومن  بذـج  قیوشت ) ظفح ، تئارق ، ) نآرق یتدـیقع ،
هجیتن هب  رید  تسا  نکمم  هچرگ  شور  نیا  تدم : زارد  راکهار  . 2 هرواشم . ییوگخساپ و  يارب  قح  هار  رد  هسسؤم  دننامه  ناتـسرهش  زا 
رـسیم لکـش  ود  هب  زین  شور  نیا  تسا . مهم  ندیـسر  تسرد  هکلب  میـسرب  دوز  هک  تسین  نیا  مهم  و  تسا . هار  نیرت  تـسرد  اـّما  دـسرب .
قیرط زا  مینک و  بسک  ار  ینید  يدنمناوت  هک  بیترت  نیا  هب  زوسلد  دارفا  ینعی  ام ، دوخ  فرط  زا  مادقا  تّیلوؤسم و  ساسحا  فلا ) تسا .

تاعامتجا اه و  تئیه  ناونع  تحت  یبهذـم  ياه  عمج  داجیا  اب  سپـس  مییامن ، لقتنم  نانآ  هب  ار  ینید  رکف  ناـناوج ، اـب  يدرف  ياـهطابترا 
لکش رد  ) هناتـسود ملاس  تاحیرفت  و  ناوراک ، ترایز  لثم  یعمج  ياهراک  هلیـسو  هب  ار  طابترا  نیا  سپـس  هداد و  دنویپ  ار  نانآ  یمیمص 

یگدنزاس تخانـش )  ) يرکف یگدنزاس  مینک ، یط  ار  هلحرم  هس  دیاب  نامدوخ  یقیمع  تکرح  نینچ  يارب  مینک . هیذـغت  هقباسم ) شزرو ،
مظاک دیس  ناوج  لسن  یگدنزاس  شور  باتک  لثم  .) تسا یمازلا  اهشور  يور  هعلاطم  کی  سپ  یلمع . حرط  نتـشاد  یبلق ) نامیا  ) یحور

خساپ و شسرپ و  تاسلج  لیکشت  ناتسرهش و  جراخ  زا  دنمناوت  نویناحور  زا  توعد  ب ) یئافص .) یلع  یگدنزاس ، تیلوئـسم و  عفرا - 
زا یکی  هتبلا  دسر . یم  هجیتن  هب  یهدنامزاس  نینچ  دنـشاب  دوجوم  ناتـسرهش  دوخ  رد  هچنانچ  و  4 ـ ـ . نازیزع نیا  اب  کیدزن  طابترا  داـجیا 

. تسا رتهب  تیبرت ، ینالوط  نامز  هک  كرابم  هام  تسا و  لاس  ياه  تبـسانم  رد  یمازعا ، نویناـحور  زا  هدافتـسا  اـنامه  یلمع ، تادـیهمت 
میظع و ياهراک  نینچ  هک  تسا  هّجوت  نایاش  دنراد  ار  مزال  هبرجت  راک  نیا  رد  هک  دوش  هدافتـسا  ینویناحور  زا  راک  رد  دیاب  تسا  یهیدب 
ار یناسک  ًامتح  دنوادخ  ( 1;) هرصنی نم  هللا  نرصنیلو  . » تسا دنوادخ  یعطق  تیامح  هب  نیقی  رارمتسا و  قشع و  ربص و  دنمزاین  يراد  جرا 

5ـ ـ . جح هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  .« ) دیامن یم  ترصن  دننک ، یم  يرای  ار ) نید  ) ار وا  هک 

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هار  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسیچ یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هار  نیرتهب 

خساپ

شیارگ اه و  شزرا  . 2 اهرواب . اه و  شنیب  . 1 دنک : یم  بیرخت  هب  عورـش  هداد و  ناماس  ار  شیوخ  تکرح  روحم  هس  زا  یگنهرف  مجاهت 
یم مّود  دروم  رد  دنتسین ! یبرجت  حور  یحو و  داعم و  تسا . تالایخ  تایونعم ، دنیوگ  یم  الثم  لّوا  دروم  رد  اهرادرک . اهراتفر و  . 3 اه .

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1349 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم مّود  دروم  رد  دنتسین ! یبرجت  حور  یحو و  داعم و  تسا . تالایخ  تایونعم ، دنیوگ  یم  الثم  لّوا  دروم  رد  اهرادرک . اهراتفر و  . 3 اه .
لامعا زین  مّوس  دروم  رد  دننک . رییغت  دنناوت  یم  دنتـسین و  شیب  یتارابتعا  دنوش و  یم  نییعت  اه  مدآ  ام  دوخ  اب  هلیـسو  اه و  شزرا  دنیوگ ;

هدنز ار  كورتم  ياه  شور  اهدم و  هدرک و  دوبان  ار  ینید  یّلم و  ّتیوه  دننک و  یم  گنر  مک  رگید  ياهشور  ای  رخسمت و  اب  ار  یمالـسا 
فطاوع و تاساسحا و  کیرحت  انامه  یحطس  راکهار  یحطـس . راکهار  . 2 يا . هشیر  راکهار  . 1 میراد : راکهار  ود  اجنیا  رد  دـننک . یم 

دنچ رد  هک  رنه . ملیف ، غیلبت  وگتفگ ، اب  هلیـسو ، ره  اب  تساه  شزرا  جـیورت  انامه  يا  هشیر  راکهار  اّما  تسا  هنهک  يرارکت و  ياـه  شور 
جیورت . 3 6 ـ ـ . برغ گنهرف  ّدض  رب  یگنهرف  موجه  . 2 یبرغ . نازاس  گنهرف  فادها  زا  مدرم  ندومن  هاگآ  . 1 دوش : یم  هصالخ  روحم 
نشور نامیارب  هاگـشناد  ناتـسریبد و  اب  ناتـسبد ، قرف  ینعی  بسانم . نابز  يریگراک  هب  راک و  عضاوم  رب  یهاگآ  . 4 يونعم . ياه  شزرا 

7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  مالسلا ( .)) مهیلع  )) تیب لها  هریس  نآرق و  ینید  لیصا  عبانم  رب  هیکت  . 5 مینک . تیاعر  ار  تبسانم  دشاب و 

. دوش ماجن  نآ ا  دوبهب  يارب  دیاب  يراک  هچ  تسیچ و  دنا  هدش  گنرمک  ام  یگنهرف  ینید و  ياهشزرا  هکنیا  لیلد 

شسرپ

. دوش ماجن  نآ ا  دوبهب  يارب  دیاب  يراک  هچ  تسیچ و  دنا  هدش  گنرمک  ام  یگنهرف  ینید و  ياهشزرا  هکنیا  لیلد 

خساپ

رثأتم زین  نوریب  زا  تسا و  تاساسحا  فطاوع و  ریثات  تحت  نورد  زا  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  دنا : هدومرف  هنیمز  نیا  رد  حابـصم  هللا  ۀیآ 
زا دنـشاب  رت  هبرف  هک  نازیم  ره  هب  دـنهد و  یم  تهج  ار  ناـسنا  ياـهشیارگ  فـطاوع و  ینوریب  لـماوع  نیا  تسا  ینوگاـنوگ  لـماوع  زا 

ندش گنرمک  لماوع  دـیاب  همدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  دوب  دـنهاوخ  رادروخرب  زین  يرتشیب  یهد  تهج  فطاوع و  ندرک  رادـیب  تردـق 
نارود زا  نشور  يریوصت  دوـبن  - 2 هعماج ، رب  مکاح  طئارـش  رییغت  - 1 تفگ : نینچ  گنج  نارود  بالقنا و  لـئاوا  هب  تبـسن  ار  اهـشزرا 

رد رابکتسا  تسایـس  رییغت  جاودزا 5 - لاغتشا و  لکـشم  یلیـصحت 4 - یتشیعم و  تالکـشم  دوجو  - 3 سدـقم . عافد  بـالقنا و  يزوریپ 
یتدیقع لئاسم  رد  ینکفا  ههبش  هلمج  زا  فلتخم  لاکشا  رد  نآ  یهدناماس  یگنهرف و  مجاهت  هب  یماظن  مجاهت  زا  یمالـسا  ماظن  اب  هلباقم 

اب طابترا  رد  و  ... دریگیم " تروص  نانآ  فطاوع  تاساسحا و  زا  هدافتـسا  ءوس  ناـناوج و  ینید  يرکف  ياـنغ  مدـع  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هک 
ناراکردنا تسد  هک  تسا  نیا  هار  نیرتدـمآراک  دـسر  یم  رظن  هب  دـنیوگیم : ناشیا  دـبای  دوبهب  یلعف  تیعـضو  هک  درک  دـیاب  هچ  هکنیا 

رارق ناناوج  ینالقع  يرکف و  ياوق  تیوقت  هنیمز  ارنآ  دـننکب و  ار  هدافتـسا  لامک  یناوج  نارود  یفطاع  تیعقوم  زا  روشک  یگنهرف  روما 
لیکشت يزیر و  همانرب  رگید  يوس  زا  وس و  کی  زا  یگنهرف  تایرـشن  بتک و  نیودت  اب  دیاب  اذل  دنـشخب - قمع  اهنآ  تخانـش  هب  دنهد و 

ات درک  مهارف  یطیارـش  دـنبایب . ار  روخ  رد  خـساپ  دـننک و  حرطم  ار  دوخ  ياهـشسرپ  یتحارب  ناناوج  هک  میقتـسم  طابترا  مظنم و  تاسلج 
. دنوش همیب  نانمشد  ياههمجه  لباقم  رد  هدنلاب و  ناناوج  شنیب  شرگن و 

يزاس گنهرف 

مالسا و زا  لبق  مالـسا و  زا  دعب  ناریا  بیـشن  زارفرپ و  خیرات  لوط  رد  هعـسوت  رد  گنهرف  شقن  یگنهرف و  هعـسوت  موهفم  دروم  رد  مراد  تسود 
یم ایآ  یترابع  هب  دوش و  هداد  یتاحیضوت  بلطم  ندوب  دیدج  لیلد  هب  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  لبق و  رد  یگنهرف  هعـسوت  عناوم  لماوع و  اصوصخم 

رد تفگ  دوش 
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شسرپ

زا لبق  مالـسا و  زا  دـعب  ناریا  بیـشن  زارفرپ و  خـیرات  لوط  رد  هعـسوت  رد  گنهرف  شقن  یگنهرف و  هعـسوت  موهفم  دروم  رد  مراد  تسود 
دوش و هداد  یتاحیضوت  بلطم  ندوب  دیدج  لیلد  هب  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  لبق و  رد  یگنهرف  هعسوت  عناوم  لماوع و  اصوصخم  مالـسا و 

یلم حطس  رد  ام  گنهرف  دشر  ثعاب  ات  مینک  حرطم  هنیمز  نیا  رد  میناوت  یم  ار  ییاه  صخاش  هچ  لوط  رد  تفگ  دوش  یم  ایآ  یترابع  هب 
؟ دوش یمالسا  نییاپ  و 

خساپ

یم جراخ  همان  کی  هلصوح  زا  هک  تسا  فرژ  یقیقحت  شهوژپ و  هئارا  دنمزاین  لاؤس ، نیا  فلتخم  داعبا  هب  قیقد  یخساپ  هئارا  یسررب و 
تاناکما طیارش و  داجیا  یگنهرف ، هعسوت  زا  دوصقم  یگنهرف : هعسوت  موهفم  فلا - مییامن : یم  نایب  ار  یتاکن  راصتخا  هب  ور  نیا  زا  دشاب 

یگدامآ اه و  ناسنا  تفرعم  شناد و  ملع و  شیازفا  دـشر و  نآ و  هاگیاج  تخانـش  روظنم  هب  هعماج  دارفا  يارب  بساـنم  يونعم  يداـم و 
شیازفا یناسنا و  یعامتجا و  طباور  دوبهب  طابـضنا ، مظن و  يریذـپ ، نوناـق  ریظن  هعـسوت ، یلک  لوصا  شریذـپ  تفرـشیپ و  لوحت و  يارب 

طیارش يزاس  هنیهب  یگنهرف ، تیوهرب  دیکأت  اب  یگنهرف  هعسوت  دشاب . یم  هعماج  دارفا  همه  يارب  يونعم  یقالخا و  یملع و  ياه  ییاناوت 
قنور رب  دشخب و  یم  دوبهب  هعماج  ننـس  بادآ و  قالخا و  هب  دهد و  یم  دـیون  ار  دوخ  هب  طوبرم  لیاسم  یفیک  یمک و  دـشر  یگنهرف و 

،1378 یمالـسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  رـشن  روپرظن ، یقن  دمحم  هعـسوت ، اه و  شزرا   ) دـیازفا یم  کینکت  شناد و  نونف و  رازاب 
، تاعالطا هدـنرادرب  رد  تسا  يا  هدـیچیپ  هعومجم  گنهرف ، ساسا  نیا  رب  دـشاب ، یم  یگنهرف  هعـسوت  روحم  گـنهرف ، رـصنع  ص 42 .)
رد دروآ و  یم  تسد  هب  هعماج  زا  يوضع  نوچمه  یمدآ  هک  ییاناوت  هنوگره  موسر و  بادآ و  نیناوق ، نید ، قـالخا و  اـهرنه ، اـهرواب ،

عون ود  رد  ار  اـه  گـنهرف  همه  یلک  روط  هب  ص 47 .) ، 1380 يروشآ ، شویراد  زا  لقن  هب  رولیات ،  ) دراد هدـهع  رب  ار  یتادـهعت  نآ  لابق 
هدـش هداهن  انب  یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا  يراـگنا  چوپ  رب  گـنهرف  نیا  يداـم : گـنهرف  . 1 درک : يدـنب  میـسقت  ناوت  یم  یهلا  يداـم و 
نینچ دوش . یم  یبایزرا  يدام  دوجوم  ناونع  هب  اهنت  یمدآ  تسا و  هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  ناسنا  یناسنا  هبنج  گـنهرف ، نیا  رد  تسا .

یم رد  شبنج  هـب  یتـسرپدوس  زیارغزا و  رت  نوزفا  يرو  هرهب  يدازآ و  رتـشیب ، هاـفر  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  ار  شیوـخ  ناوریپ  یگنهرف ،
زا رتشیب  هچ  ره  يدـنم  هرهب  يدام و  ياه  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  نیاربانب  دـنک ، یم  هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه  يداـم ، گـنهرف  رد  دروآ ،

هعماج یقالخا  ياهداینب  یگنهرف ، نینچ  وترپ  رد  دنیوج . یم  دوس  يا  هویـش  ره  زا  دـنزای و  یم  تسد  يا  هلیـسو  ره  هب  یگدـنز ، يایازم 
يدوبان طاطحنا و  يوس  هب  هعماج  دبای و  یم  ینوزف  یعامتجا  ياه  يراجنهان  تالضعم و  گنر و  مک  یناسنا  ياه  شزرا  دزیر ، یم  ورف 

هدـنهد ناشن  یمالـسا  گنهرف  دـناد و  یم  ینامـسآ  ناور  رکیپ و  زا  يا  هزیمآ  ار  ناسنا  گـنهرف ، نیا  یهلا : گـنهرف  . 2 دور . یم  شیپ 
رایعم دیآ . یم  تسد  هب  یهلا  ياه  هزومآ  یحو و  وترپ  رد  هک  دناد  یم  لامک  هب  یبای  تسد  ار  دوخ  فدـه  هک  تسا  گنهرف  نیا  لماک 

گنهرف ياه  یگژیو  مکیقتا » هللادنع  مکمرکا  نا   » میرک نآرق  هدومرف  هب  دـناد  یم  یقالخا  تباث  لوصا  هب  يدـنب  ياپ  زین  ار  دارفا  يرترب 
يدرف و تیلوؤسم  ییارگ ، تحلـصم  يرالاس ، هتـسیاش  تاواسم ، یهاوخ و  تلادـع  يروحمادـخ ، درمـشرب : نینچ  ناوت  یم  ار  یمالـسا 
، مق باتک  ناتـسوب  راگدنام ، يدهم  دمحم  هغالبلا ، جـهن  یـسایس  ياه  یـشم  طخ و   ) ناسنا تمارک  زا  يرادـساپ  ییارگاوقت ، یعامتجا ،

يدـنیارف بیقعت  عقاو  رد  دوش ؛ یم  ام  یمالـسا  هعماج  رد  یگنهرف  هعـسوت  زا  تبحـص  یتقو  ساـسا  نیا  رب  (. 141 صص 173 -  ، 1381
لابند هب  تسا ، بولطم  یمالـسا  هعماج  دـیدج  راتخاس  رد  هک  ار  ییاه  شیارگ  یتخانـش و  یکاردا ، ياه  هزوح  رد  ینوگرگد  هک  تسا 

لیـصا رـصانع  ییافوکـش  يزاس و  هنیهب  هکلب  تسین ، هتـشذگ  گنهرف  زا  نتـسسگ  يانعم  هب  هجو  چیه  هب  یگنهرف  هعـسوت  دـشاب . هتـشاد 
رگید هعسوت  فده  نیاربانب  دشاب . یم  نآ  زا  تسیاشان  بولطمان و  رـصانع  ندودز  هعماج و  فلتخم  حوطـس  رد  یلم  یمالـسا و  گنهرف 
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دراوم رب  هوالع  هعـسوت  یلک  فادها  هکلب  دشاب  هنارـس  دمآرد  یلم و  صلاخان  دـیلوت  دـشر  خرن  ندرب  الاب  يداصتقا و  افرـص  دـناوت  یمن 
هعـسوت  ) دـشاب یم  اه  ناسنا  ندـش  هنوگ  یهلا  یلاعت و  اه و  قطنم  لداـعت  یعاـمتجا و  تلادـع  یمومع ، هاـفر  داـجیا  ییادزرقف ، روکذـم 

تایح میلاعت  گنهرف و  دورو  ناریا : رد  یگنهرف  هعسوت  ب ) ناوج .) هشیدنا  هاگشاب  ، 1382 هاوخ ، قح  ناگژم  ناریا ، هعماج  رد  یگنهرف 
هتـشاد یناریا  گنهرف  ییافوکـش  رد  یناشخرد  رایـسب  تاریثأت  دوب ، هارمه  نایناریا  مرگ  شریذـپ  لابقتـسا و  اب  هک  ناریا  هب  مالـسا  شخب 
ندمت ریاس  تفرـشیپ  لوحت و  رد  ییازـسب  جیاتن  راثآ و  دومن و  لیدبت  یمالـسا  ناشخرد  ندمت  زکرم  ناونع  هب  ار  ناریا  هک  اجنآ  ات  تسا 
تامدخ یشهوژپ 1382 ؛  تامدخ  دانسا و  زکرم  یتیالو ، ربکا  یلع  ناریا ، مالسا و  ندمت  گنهرف و  ییایوپ  ر.ك :  ) تشاذگ ياج  هب  اه 
گنهرف نیا  لـماکت  هعـسوت و  زا  لـماع  دـنچ  هنافـسأتم  اـما  (. 1374 اردـص ، تاراـشتنا  يرهطم ، یـضترم  داتـسا  ناریا ، مالـسا و  لـباقتم 

رـصانع یخرب  يایاقب  تابوسر و  . 2 دمآ . دوجو  هب  یمالـسا  لیـصا  گنهرف  رد  هک  ییاه  یـشیدنا  جـک  تافارحنا و  . 1 درک : يریگولج 
یسایس یتیریدم و  راتخاس  . 4 قرش . برغ و  يدام  بتاکم  زا  یتادراو  یگنهرف  رـصانع  . 3 مالسا . زا  لبق  ملاسان  حیحـص و  ریغ  یگنهرف 

هعماج رد  دناوتن  یمالسا  لیـصا  گنهرف  ات  دش  ثعاب  قوف  لماوع  هعومجم  یمالـسا و ... لیـصا  گنهرف  اب  انـشآان  ای  فلاخم و  ملاسان و 
راجاق و هرود  هنافـسأتم  دـشخب . رارمتـسا  ظـفح و  بولطم  دـح  رد  ار  دوخ  یگدـنلاب  ییاـیوپ و  هتفرگ و  لکـش  لـماک  تروص  هب  یناریا 
هب يا  هدمع  ياه  همدص  هناگیب ، ندمت  گنهرف و  لباقم  رد  نآ  ندش  بوعرم  یگتـسباو و  یـسایس ، راتخاس  دـیدش  داسف  لیلد  هب  يولهپ 

ریبادـت یمالـسا و  بالقنا  عوقو  دـنچ  ره  داد ، رارق  طوقـس  یبیـشارس  رد  ار  نآ  دـش و  دراو  ام  هعماج  یناریا  یمالـسا و  لیـصا  گـنهرف 
دهاش هعماج  زا  يدایز  ياه  شخب  رد  هللادـمح  هب  هک  ییاج  اـت  دومن  سوکعم  ار  نآ  هدرک و  داـجیا  هفقو  دـنور  نیا  رد  زوسلد  نیلوؤسم 
لیالد زا  ییاه  هگر  هک  ینامز  ات  مییامن  یم  دیکأت  مه  زاب  هتبلا  میـشاب و  یم  یناریا  یمالـسا و  لیـصا  گنهرف  ییایوپ  دشر و  ییافوکش ،

یعامجا هب  هعماج  ماظن و  ناکرا  هعومجم  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ماـظن  هدـنریگ  میمـصت  ییارجا و  ياـه  شخب  اـصوصخ  هعماـج  رد  قوف 
گنهرف ییایوپ  قیمعت و  دنـسرن ، اه  گنهرف  ریاس  لـباقم  رد  یمالـسا  لیـصا  گـنهرف  يرترب  هب  دـیدش  ماـمتها  تیمها و  نوماریپ  دـحاو 
یفطـصم هتـشاگن  گنهرف » ینیمخ و  ماـما   » ماـن هب  يا  هلاـقم  ناـیاپ  رد  دوب . دـهاوخن  نکمم  هعماـج  رد  بولطم  دـح  رد  یمالـسا  لیـصا 

ای تداعـس  ساـسا  گـنهرف  هر )  ) ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا  گـنهرف  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  دوش : یم  هدروآ  هشیدنا 1382  هاگـشاب  يرکش ،
تحاس ود  ياراد  گنهرف  ماما  هاگن  زا  تسا . ریذپناکما  یگنهرف  ءایحا  حالصا و  هار  زا  هعماج  ره  يراگتسر  تسا و  تلم  کی  تواقش 

تایح ۀـصرع  رد  هک  گنهرف  یعامتجا  دـعب  يرگید  دراد و  طابترا  وا  تداعـس  ناسنا و  اب  هک  گـنهرف  يدرف  دـعب  تسخن  تسا . یلـصا 
. دراد وا  تیبرت  تیاده و  اب  قیثو  یطابترا  ناسنا و  ةژیو  تسا  یعوضوم  گنهرف  هاگن  نیا  اب  يور  ره  هب  دراد . روضح  اهناسنا  یعامتجا 

دهاوخ ود  ره  یهلا  تیبرت  هعماج و  اهناسنا و  تیادـه  ببـس  یعامتجا  يدرف و  ياههزوح  رد  ورـشیپ  هدـنزاس و  گنهرف  ناشیا  هاـگن  زا 
هب دناهتـشاذگ ، یناریا  یمالـسا -  گنهرف  تحاس  ود  ره  رب  قیمع  یتاریثأت  گنهرف ، یعامتجا  يدرف و  دعب  ود  ره  هب  هجوت  اب  ناشیا  دش .
رد ناشیا  دـشاب . ریگارف  عماج و  یقیقحت  عوضوم  ییاهنت  هب  دـناوتیم  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  ناریا  یگنهرف  لوحت  يوگلا  هک  ياهنوگ 

مالـسا یلمع  نافرع  یقالخا و  كولـس  بلاق  رد  دنتخادرپ و  نارگید  شیوخ و  تیبرت  يزاسدوخ و  هب  اهلاس  یگنهرف  لئاسم  يدرف  دُعب 
دندوب نآ  رگایحا  ماما  هک  یتیبرت  ماظن  نیا  رد  زین  يرایـسب  ناناوج  دندومن . یفرعم  زورما  ناهج  هب  ار  یهلا  ۀـتفایتیبرت  ناسنا  زا  ياهنومن 
يروئت زین  یعامتجا  داعبا  رد  دندش . لیدبت  یمالسا  بالقنا  یلصا  رصانع  هب  دندومیپ و  دوخ  دارم  اب  ار  شیوخ  ایلا … ریس  دنتفای و  دشر 

يواح 3 دـیاب  هعماج  کی  بولطم  گـنهرف  ماـما  هاـگن  زا  تسا . هدـش  نییبت  یفرعم و  یمالـسا  بـالقنا  بلاـق  رد  ماـما  یگنهرف  حالـصا 
راچد هاگ  چـیه  دـشاب و  دـمآزور  ورشیپ و  لاعف ، . 2 دـشاب . ناسنا  یلاعت  دـشر و  يارب  یتیبرت  ماـظن  کـی  ياراد  . 1 دـشاب : ریز  یگژیو 

هب دومن  میهاوخ  یعس  همادا  رد  دشاب . یگنهرف  لالقتـسا  ةدننکنیمأت  يدوخ  گنهرف  تیروحم  اب  . 3 دوشن . یگدزبرغ  لاعفنا و  رجحت ،
ءایبنا توعد  ساسا  لصا و  ناسنا  یهلا  تیبرت  تسا  دقتعم  هر )  ) ینیمخ ماما  . 1 میزادرپب : ماما  یگنهرف  هاگدید  زا  یگژیو  هس  نیا  نییبت 
ۀفیظو زین  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دـش ، ثوعبم  ناسنا  دـشر  جورع و  تیبرت ، يارب  حیـسم  هک  هنوگنامه  تسا . ناهج  گرزب  نایدا  و 
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لکـش لاعتم  دـنوادخ  يوس  هب  ناسنا  تیبرت  تیادـه و  رب  ینید  گنهرف  ساـسا  نیارباـنب  تشاد . هدـهع  رب  ار  اـهناسنا  تیادـه  تیبرت و 
برغ و زا  داـقتنا  رد  ناـشیا  تسا . حـلاص  ناـسنا  تـیبرت  گـنهرف ، ۀـفیظو  شقن و  نـیرتیلوا  نیرتیلـصا و  ماـما  هاـگن  زا  تـسا . هـتفرگ 

دنتشاذگن هک  دناهدرک  تسرد  روطنآ  ار  ام  گنهرف  اهنآ  : " دنیامرفیم یگنهرف  ترورـض  نیا  نتفرگ  هدیدان  رد  ناریا  نیـشیپ  تموکح 
هب ار  ام  گنهرف  دـندرک و  هنخر  ام  گنهرف  رد  اهنیا  دـننک . ادـیپ  دـشر  ام  ناناوج  هک  دنتـشاذگن  اـهنیا  دـنک . ادـیپ  تیبرت  نآ  رد  ناـسنا 

ناونع هب  زین  ار  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  ناسنا  تیاده  دـشر و  لصا  ناشیا  ( 1."  ) دنک ادیپ  دشر  نآ  رد  دناوتن  ناسنا  هک  دـنتخادنا  يزور 
دوش يدایز  تیانع  دیدج  لاس  نیا  رد  دیاب  : " دندومرف دندرک و  یفرعم  يدالیم ) 1979  ) لاس 1358 رد  ناریا  تقوم  تلود  ۀفیظو  نیلوا 

ام ناملعم  دـیاب  دوش  یلالقتـسا  گنهرف  يرامعتـسا  گـنهرف  دوش ، لوحتم  دـیاب  گـنهرف  نیا  تسا ، مهم  یلیخ  نیا  هک  گـنهرف  هب  لوا 
هچنانچ دننکن . ادیپ  یلگنا  تیبرت  ام  ناناوج  ینعی  دـننک  تیبرت  حیحـص  ياهنوگ  هب  ار  ام  ناناوج  دـنوش و  باختنا  ام  گنهرف  اب  بسانتم 

دیاب ام  گنهرف  هرخألاب  تسا . یمهم  رایـسب  بلطم  ام  گنهرف  رد  هلأسم  نیا  دناهدروآ . راب  یبرغ  ار  اهنآ  هک  هدوب  هنوگنیا  لاح  هب  ات  هک 
هک تسا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  ام  : " دـنیامرفیم اههاگـشناد  رد  ًاـصوصخ  مهم  ۀـلأسم  نیا  هب  هجوت  مدـع  نییبت  رد  ماـما  ( 2."  ) دوش لوحتم 

هدرب نیب  زا  ار  ام  یناسنا  يورین  اهناسنا و  مامت  درادـن . یناـسنا  دـشر  تهج  نیا  زا  اـم  هب  تسا  هدـش  تناـیخ  نوچ  نکل  میراد  هاگـشناد 
ایوپ لاعف و  یـشقن  هعماج  یگنهرف  ۀعـسوت  ۀـصرع  رد  دـشاب و  ورشیپ  دـمآزور و  دـیاب  گنهرف  ماما ، هاگدـید  ساسا  رب  . 2 ( 3."  ) تسا

نیلوا رد  ماما  اذل  تسا . گنهرف  گرزب  ياهبیـسآ  زا  زین  ییارگسپاو  رجحت و  هب  گنهرف  ندش  هدولآ  ماما  هاگدـید  رد  دـشاب . هتـشاد 
ام ( "4 : ) دندومرف ینید  عجارم  يوس  زا  امنیـس  میرحت  رب  ینبم  یتاعیاش  هب  خساپ  رد  نیرجحتم و  زا  ياهدع  هب  خـساپ  رد  بالقنا  ياهزور 
هن میفلاخم  داسف  اب  ام  دشاب . اهنآ  تیبرت  مدرم و  تمدخ  رد  دیاب  هک  تسا  ندمت  رهاظم  زا  یکی  امنیـس  میاهدرک ؟ تفلاخم  ددـجت  اب  یک 

نیا نیمزقرشم  گنهرف  ماما  داقتعا  هب  تسا . گنهرف  یلـصا  ياهیگژیو  زا  یکی  ماما  هاگن  زا  گنهرف  یگدنزرـس  ییایوپ و  امنیـس ". اب 
ۀـشقن هب  يزارف  رد  شیوخ  ۀمانتیـصو  رد  ناشیا  دـیامن . هئارا  ایوپ  لاـعف و  یـشقن  اـهگنهرف  ریاـس  زا  ریثأـت  نودـب  هک  دراد  ار  ییاـناوت 

یگنهرف ییایوپ  ریاغم  ار  نآ  دـنیامنیم و  هراشا  داـسف  رهاـظم  ۀلیـسو  هب  ناـناوج  یگنهرف  دوکر  توخر و  يارب  برغ  رامعتـسا  رادهنماد 
تسا و یقرش  گنهرف  یگدنزرس  ییایوپ و  ياههار  زا  یکی  قرـش  يروابدوخ  يوگلا  ماما  هاگن  زا  دننادیم . ناریا  صوصخ  هب  قرـشم و 
اکیرمآ و اپورا و  داژن  زا  برع  ایرآ و  داژن  هک  دـینادب  و  : " دـنیامرفیم یناریا  ناـناوج  هب  باـطخ  شیوخ  ۀمانتیـصو  رد  تهج  نیمه  هب 

يارب گنهرف  نیرتبسانم  هعماج  ره  يدوخ  گـنهرف  هر )  ) ینیمخ ماـما  هاـگن  زا  . 3 ( 5."  ) دـبایب ار  دوخ  يدوخ  رگا  درادـن  مک  يوروش 
تایبدا رد  دش . دهاوخ  یگنهرف  لالقتـسا  بجوم  گنهرف  نیا  ندرک  رترابرپ  هچره  تهج  رد  شالت  تسا و  هعماج  نآ  یگدنلاب  دشر و 

يروابدوخ دراد . هیکت  یبرغ  گـنهرف  تبثم  هوجو  ذـخا  رب  ماـما  دوجو  نیا  اـب  یلو  تسا  یقرـش  گـنهرف  رگناریو  برغ ، گـنهرف  ماـما 
الیتسا نیا  تسا و  قرـش  رب  شیوخ  یگنهرف  يالیتسا  یپ  رد  برغ  تسا  دـقتعم  ماما  تسا . یـساسا  لصا  کی  ماـما  ۀـشیدنا  رد  یگنهرف 

: دـنیامرفیم هدرک و  هراشا  هتکن  نیا  هب  فچابروگ  هب  شیوخ  یخیرات  مایپ  رد  ناـشیا  دز . دـهاوخ  مه  رب  ار  یقرـش  هعماـج  یگنهرف  مظن 
لح برغ  يرادهیامرس  نوناک  هب  ندرب  هانپ  اب  ار  مسینومک  مسیلایـسوس و  يداصتقا  روک  ياههرگ  اهنت  عطقم  نیا  رد  دیهاوخب  رگا  امـش  "

يزیتسبرغ ( 6."  ) دـننک ناربج  ار  امـش  تاهابتـشا  دـنیایب و  دـیاب  نارگید  هک  دـیاهدرکن  اود  ار  شیوخ  ۀـعماج  زا  يدرد  اـهنت  هن  دـینک ،
رانک رد  یگنهرف  يزیتسبرغ  ماما  هاـگن  زا  تسا . هدوب  راوتـسا  یگنهرف  لالقتـسا  بسک  ظـفح و  صاـخ  تهج  رب  هراومه  ماـما ، یقطنم 

هب دوش  لوحتم  گنهرف  دیاب  هرخألاب  : " دندومرف هکنانچ  دماجنایب  یگنهرف  لالقتسا  هب  دیاب  یقرـش  گنهرف  بوچراچ  رد  یگنهرف  لوحت 
حالصا زا  ار  هعماج  کی  حالصا  دیاب  هر )  ) ینیمخ ماما  هاگن  زا  ( 7."  ) یناسنا گنهرف  کی  لقتسم و  گنهرف  کی  ملاس و  گنهرف  کی 

هدوب و هعماج  ناسنا و  یگنهرف  يونعم و  تایح  دـیدجت  یپ  رد  زین  ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  درک . زاغآ  هعماج  نآ  یگنهرف 
 ---- مالسلاو دومن . هضرع  زورما  ناهج  هب  ار  یگنهرف  دهعت  وترپ  رد  یگنهرف  لوحت  زا  ییوگلا  ماما  یگنهرف  حالصا  ةویـش  نیا  تسه .

، نامه . 2 ص 195 . ج 5 ، یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  رون ، ۀفیحـص  ینیمخ ، ماما  . 1 اه : تشونیپ  -------------- 
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ص 66. ج 21 ، رون ، ۀفیحص  ینیمخ ، ماما  . 5 يوضر . سدق  ناتسآ  تاراشتنا  همانتیصو ، ینیمخ ، ماما  . 4 ص 284 . نامه ، . 3 ص 200 .
ص 200. نامه ، . 6

؟ دشاب اراد  دیاب  مایپ  غالبا  يارب  ار  یطیارش  هچ  غّلبم »  » کی

شسرپ

؟ دشاب اراد  دیاب  مایپ  غالبا  يارب  ار  یطیارش  هچ  غّلبم »  » کی

خساپ

هعماج هب  ار  یمایپ  دهاوخ  یم  هک  یسک  ینعی  تسا ؛ مایپ  تیهام  ییاسانـش  تسا ، بتکم  دوخ  ییاسانـش  غلبم  رفن  کی  يارب  طرـش  نیلوا 
نیا هار  بتکم و  نیا  ياههیاپ  لوصا و  بتکم ، نیا  فدـه  هک  دـشاب  هدـیمهف  دـیاب  دـشاب ، انـشآ  مایپ  نآ  تیهام  اب  شدوخ  دـیاب  دـناسرب 

، بتکم نیا  داعم  دـیحوت و  بتکم ،  نیا  فراـعم  تسیچ ، بتکم  نیا  تسایـس  داـصتقا و  قـالخا و  دـسر ، یم  اـجک  هب  تسیچ و  بتکم 
هتخانـش و ار  مایپ  نآ  شدوخ  هکنآ  نودـب  دـناسرب  مدرم  هب  ار  یماـیپ  دـناوت  یم  یـسک  رگم  رخآ  تسیچ . بتکم  نیا  تاررقم  ماـکحا و 

دیلقت عجرم  یـسک  دوشیم  روطچ  دشاب . هدناوخن  هقف  اما  دشاب  دیلقت  عجرم  رفن  کی  مییوگب  هک  تسا  نیا  لثم  نیا  دـشاب !؟ هدرک  كرد 
یکـشزپ اما  دـشاب  بیبط  دـهاوخ  یم  رفن  کی  هک  تسا  نیا  لثم  ای  و  دـشاب !؟ هدـناوخن  هقف  دـهدب و  اوتف  هقف  ساـسا  رب  دـهاوخب  دـشاب و 

تروص هب  مهنآ  مالـسا ، تخانـش  یملع و  تاعالطا  تعـسو  هزادنا  هچ  ات  غلبم  رفن  کی  يارب  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دشاب . هدناوخن 
ییاسانـش ایناث  غیلبت و  لیاسو  ندرب  راک  هب  رد  تراهم  الوا  تسا  مایپ  کی  لـماح  هک  یـسک  يارب  طرـش  نیمود  تسا  مزـال  بتکم  کـی 

رظن زا  شدوـخ  هکلب  دـهدن و  رارق  هدافتـسا  دروـم  ار  يرازبا  هچ  دـهدب و  رارق  هدافتـسا  دروـم  ار  يرازبا  هچ  دـنادب  دـیاب  ینعی  تساـهنآ ؛
. دیاهدینش ًامتح  ار  تلاسر  هب  نارمع  نب  یسوم  تثعب  ناتـساد  دشاب . هتـشادن  ار  يرازبا  هچ  دشاب و  هتـشاد  ار  يرازبا  هچ  یعیبط ، ياهرازبا 

درد ار  شا  هلماح  نز  تسا . یناراب  کیرات و  یبش  دنکیم . تکرح  شرسمه  اب  ددرگرب ، رـصم  هب  دهاوخ  یم  هرابود  هک  لاس  هد  زا  دعب 
يرون نابایب  نآ  زا  يا  هطقن  رد  ناهگان  درادن . مه  ندرک  مرگ  هلیسو  یلو  دنک  مرگ  ار  شنز  دیاب  تسا و  درـس  مه  اوه  دریگیم . نامیاز 
ناـیرج ناـیرج ، تسین ؛ شتآ  هک  دوش  یم  موـلعم  اـجنآ ، دور  یم  تسا . شتآ  دـنک  یم  رکف  انیـس .) يداو  روـط ، يداو  رد   ) دـنیب یم  ار 

، یتسه ادـخ  غلبم  ینعی  یتسه  ام  لوسر  دـعب  هب  نیا  زا  هک  دـسریم  ادـن  دوش ؛ یم  ثوعبم  نارمع  نب  یـسوم  اج  نامه  رد  تسا . يرگید 
، دـناد یمن  یفاـک  ار  شدوخ  يربمغیپ  دراد . یطیارـش  غلبم  کـی  هک  دـمهف  یم  یـسوم  یناـسرب . ناـینوعرف  نوعرف و  هب  دـیاب  ار  اـم  ماـیپ 
، موشن تحاران  موشن ، ینابصع  هک  نانچنآ  هدب  ردص  حرش  هدب ، ناوارف  هلـصوح  نم  هب  ایادخ  يردَص » یل  حَرْـشا  ِّبَر  : » دراد ییاهاضاقت 

ناسآ نم  رب  ار  نیگنـس  تیرومآـم  نیا  /25 و 26  هط يرما » یل  رِّسَی  َو  ، » دـهاوخیم یلدایرد  غیلبت  راک  هک  نک  ملداـیرد  میاـین ، گـنت  هب 
تسا یبلطم  بلطم  نیا  دیؤم  درامش .) یم  گرزب  ردقچ  نارمع  نب  یسوم  میرامـش و  یم  کچوک  ردقچ  ام  ار  غیلبت  راک  دینیبب   ) نادرگ
َکیَلَع یقُلنَـس  ّانِا  : » دـیامرفیم مدرم  تیادـه  مالـسا و  غیلبت  ینعی  شتیرومآـم  هب  عجار  مرکا  ربمغیپ  هب  میرک  نآرق  مرکا . ربمغیپ  هب  عجار 

هب دـنک ، یم  ینیگنـس  ربمغیپ  شود  هب  هک  تسا  يراـب  تشاذـگ . میهاوخ  وت  شود  هب  نیگنـس  راـب  کـی  بیرق  نع   5  / لمزم ًالیقَث » ًـالوَق 
ار هرگ  ایادخ  یناسل » نم  ًةَدقُع  ُللحا  َو  : » تفگ دوخ  ياهاضاقت  همادا  رد  (ع ) یسوم ام !؟ مییوگیم  هچ  دنکیم ! ینیگنس  ناربمغیپ  شود 

هدب میهفت  تردق  نم  هب   28 ، 27/ هط یلوَق » اوهَقفَی  ، » هدب هقطان  يرونخـس و  تردـق  هدـب ، اراوگ  اسر و  ینایب  نم  هب  نک ، زاب  نم  نابز  زا 
هک نک  رارقرب  مدرم  نم و  نیب  يا  هطبار  دـننک ؛ كرد  دـنمهفب ، مدرم  منک و  ءاـقلا  مدرم  هب  ینک  یم  یحو  نم  هب  هک  ار  یتـقیقح  نآ  هک 

دـننک و لایخ  يرگید  زیچ  دوخ  شیپ  اهنآ  میوگب و  يزیچ  نم  هکنیا  هن  دـنریگب  نم  زا  یهاوخ  یم  وت  هک  يروط  نآ  انیع  ار  بلطم  مدرم 
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یعیبط روما  یلو  تسا ) یباستکا  نآ  زا  يرادـقم  هتبلا   ) تسا یعیبط  رما  کـی  ناـیب  هوق  تردـق و  منک . ناـیب  مراد  هک  ار  هچنآ  مناوتن  نم 
رثا رد  دادعتـسا  نیا  دـشاب و  هتـشاد  يدادعتـسا  کی  دـیاب  صخـش  هک  یـشزرو  ياهراک  لثم  دـنوشب ، تیوقت  باستکا  نیرمت و  اـب  دـیاب 

. دوش یم  لیمکت  یشزرو  ياهنیرمت 

؟  مینک یمن  هدافتسا  یملع  ياه  هصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق  تباث  ياه  هزومآ  زا  ارچ 

شسرپ

؟  مینک یمن  هدافتسا  یملع  ياه  هصرع  یهاگشناد و  سورد  رد  نآرق  تباث  ياه  هزومآ  زا  ارچ 

خساپ

نیا تخاس ،  نوگرگد  ار  اه  ناـسنا  شنیب  دـیدج ، میهاـفم  حرط  اـب  تشاد و  ینازرا  تیرـشب  هب  ار  ینیون  گـنهرف  دوخ  روهظ  اـب  مالـسا 
هبـش رد  نانموم  راتفر  لـمع و  اـب  دـش و  لزاـن  دوب ، یحو  یقیقح  ناـمجرت  هک  ص )  ادـخ (  لوسر  تنـس  یحو و  يارجم  زا  هک  میهاـفم 

هب تبسن  يررکم  ياه  شرافس  فیرـش ،  نآرق   . دروآ مهارف  ار  یناهج  دحاو  تما  کی  نیوکت  ياه  ناینب  تفای ،  طسب  ناتـسبرع  هریزج 
ناسنا يامنهارار  لقع  هک  نانچ  میظع  باتک  نیا  تسا .  یقطنم  الماک " اـه  شرافـس  نیا  دراد و  تسرداـن  زا  تسرد  زیمت  ندیـشیدنا و 
دومحم سابع  مالـسا  هاگدـید  زا  رکفت  اـگن :  باـب  نیا  رد  دـهد [  شرتسگار  دوخ  دـشر  تمکح و  اـت  دـهاوخ  یم  رـشب  درف  زا  دـنادیم ،

 [ . 9 صـص 26 -  لوا 1371 ش ،  پاچ  دهـشم ،  ، يوضر سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياه  شهوژپ  داینب  ییاطع ،  اضردـمحم  همجرت  ، داقع
هزومآ تسا .  هتخاـس  نوگرگد  یلک  هب  ار  یمدآ  تکرح  يوس  تمـس و  هک  دراد  دوـجو  ییاـه  هزوـمآریظن  یب  باـتک  نیا  رد  نینچمه 
ینابز راتفگ  یلمع و  هریـس  اب  ص )  لوسر (  ترـضح   ... خـیرات و یـسانش ،  ناهج   ، یـسانش ناسنا  یـسانشادخ ،  قالخا ،  باب  رد  ییاه 
هچنآ دشن  یلیالد  هب  دنچ  ره  دنیامن ، ریسفت  ام  يارب  تسرد  حیحـص و  روط  هب  ار  اه  هزومآ  نیا  ات  دندرک  شـشوک  ع )  همیا (  وا  زا  دعبو 

زا کی  مادک  فیرش  نآرق  یلوا  یلصا و  فده  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اما   . دنراد ینازرا  تیرشب  هب  دوب  باتک  نیا  قح  هک  ار 
ناهج نوچ  يدراوم  قالخا ،  یسانشامنهار و  یـسانش ،  ناسنا  یـسانشادخ ،  نوچ  یلیاسم  حرط  رب  هوالع  ایآ  تسا ،  هدوب  اه  هزومآ  نیا 

زین یبرجت  شناد  مالک  کی  رد  یسانش و  هراتس  یسانش ،  نیمز   ، یـسانش هایگ  کیزیف ،  دننام  تعیبط  ناهج و  تخانـش  ینعم  هب  یـسانش 
ناسنا باتک  نآرق  دسر  یم  رظن  هب  دشاب !؟ هدش  حرط  نآرق  رد  زین  ییایاضق  نینچ  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  ام  ات  تسا  هدوب  یحو  رظن  دم 

هک ییاه  هزومآ  ساسا  نیا  رب   . دزومایب وا  هب  دراد  زاین  لاعتم  يادخ  هب  برقت  ینعی  یقیقح  لماکت  هار  رد  رـشب  هک  ار  هچنآات  تسا  يزاس 
یـسانشداعم یـسانش ،  ناـسنا  یـسانشادخ ،  باـب  رد  ینعی  دـنا ؛ نآرق  تاـیآ  ماـمتها  دروم  دـنا  هدوـب  هلاـسم  نیا  اـب  میقتـسم  طاـبترا  رد 

يدارطتـسا و روط  هب  نآرق  ندـب ،  ینامـسج  یکیزیف و  لیاسم  تعیبط و  ناهج ،  باب  رد  اما  يدابع .  ماـکحا  قـالخا و  یـسانشامنهار ،  ،
نیمز اه و  نامسآ  دوجو  تیفیکو  ناهج  شنیرفآ  رکذ  هب  امیقتسم " القتسم "و  هک  میباین  ار  يا  هیآ  چیه  دیاشو  تسا  هدرک  ثحب  یلفطت 

تمظع هب  تسوا  ینومنهر  ناسنا و  ندـیناهاگآ  يارب  اه  هدـیرفآ  عاونا  ناهج و  شنیرفآزا  وگ  تفگ و  دراوم ، یخرب  رد   . دـشاب هتخادرپ 
لیصفت هب  نیمز  نامسآ و  رد  ادخ  ياه  تمعن  عضاوم  يا  هراپرد  تسا .  هدرب  راک  هب  شنیرفآ  رد  ادخ  هک  ییاه  تمکح  یگرتس  یهلا و 

اب ناسنا  هک  دـشاب  رظن  دـم  فدـه  نیا  تسا  نکمم  اج  همه  رد  و  یـسانش ،  قح  رکـش و  يارب  دـشاب  يا  هزیگنا  اـت  تسا  هدـش  يروآداـی 
دـهد و ییافوکـشار  دوخ  يروضح  تخانـش  يرطف و  تفرعم  تسوا ،  ریبدـت  هربـنچ  رد  وادـخ  هدـیرفآ  هک  تهج  نآ  زا  ملاـع  هب  شرگن 

صص ج 1 ، لوا 1367 ش ،  پاچ  مق ،  قح  هار  رد  هسـسوم  يدزی ،  حابـصم  یقتدمحم  نآرق ،  فراعم  دشخب [  يرتشیب  يورین  تدش و 
باب رد  نآرق  تاـیرظن  زا  امـش  دوصقم  رگا  هک  میوش  یم  ناـشنرطاخ  امـش  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  هتکن ،  نیا  هب  هجوت  اـب   [ . 225  - 226
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تایرظن روحم  ار  ینآرق  ياه  هزومآات  مینک  شـشوک  دیاب  ام  تهج  نیا  رد  هلب  تسا ،  نآرق  یلـصا  یلوا و  فده  هک  دـشاب  ییاه  هزومآ 
یـسانشامنهار و  ، یـسانشادخ ثحاـبم  یتح  قـالخا و  یـسانش و  ناـسنا  رد  اـم  یتـسار  هب  مییوجدوس ،  اـهنآ  زا  میهد و  رارق  دوخ  یملع 

نیا رد  ار  يدـیدج  لـیاسم  میناوت  یم  اـهنآ  یقطنم  ماـظتنا  جارختـسااب و  هک  میراد  نآرق  رد  يرایـسب  هتفگاـن  بلاـطم  زونه  یـسانشداعم 
نآرق یلصا  یلوا و  فده  هک  دشاب  یبرجت  شناد  تحاس  رد  ییاه  هزومآ  امـش  روظنم  رگا  اما  مینک .  هضرع  تیرـشب  ناهج  هباه  تحاس 
یخرب هک  نانچ  مینکزاغآ ،  ار  يا  هدوهیب  شالت  دـیابن  ام  رظن  هب  تسا ،  هدـش  افتکا  يدارطتـسا  یتایلکرکذ  هب  اـهنت  دروم  نیا  رد  هدوبن و 
لیاسم زا  يرایسب  هک  دندرک  ششوک  نآرقلا ) )  ریـسفت  یف  رهاوجلا  ریـسفت ( (  رد  يواطنط  و  رانملا ) )  ریـسفت ( (  رد  اضر  دیـشر  نوچ 

یلیـصفت ياهثحب  هب  هاگ  چیه  هنیمز ،  چیهرد  هتـشاد ،  يدارطتـسا  هبنج  تایآ  نیا  هک  اج  نآ  زا  اریز   . دـنهد قیبطت  نآرق  تایآاب  ار  یملع 
تهج نیمه  هب  تسا ،  هدرک  هدنـسب  هدـش  یم  نیماـت  مدرم  تیادـه  رد  نآرق  فدـه  هک  هزادـنا  ناـمه  هـب  هـکلب  هتخادرپـن  باـب  نـیا  رد 

تبـسن نآرق  هب  دروم  نیا  رد  یعطق  رظن  میناوت  یم  رتمک  تسا و  ییاه  ماهبا  ياراد  ابلاغ " تایآ  نیا  رگید ، تاـیآ  زا  يرایـسب  فـالخرب 
هب نآرق  دنچ  ره  - 1 تسا :  يرورـض  مزال و  هتکن  دنچ  رکذـت  اجنیا  رد   [ . 228 صـص 232 -  نامه ،  اگن :  رتشیب  یهاـگآ  يارب  میهد [ 
هب باب  نیا  رد  هک  تسا  هدومن  بیغرت  قیوشت و  ار  ناسنا  یصاخ  نحل  اب  یلو  تسا  هتخادرپن  تشذگ  شحیضوت  هک  نانچ  یبرجت  شناد 

-2 و ]...  هـیآ 164  هرقب ،  17 ؛  هیآ 20 -  هیـشاغ ،  هیآ 185 ؛  فارعا ،  اـگن :  دزادرپب [  تعیبط  ملاـع  فشک  وجتـسج و  واـک و  دـنک و 
نآ زا  هدافتـسا  اب  هدز و  تیقـالخ  هب  تسد  دوخ  رـشب  نآ  وترپ  رد  اـت  تسا  هداد  رارق  ناـسنا  يارب  لـقع  ناونع  هب  ینطاـب  تجح  دـنوادخ 

لوقع زا  دـیاب  باب  نیارد  ور  نیا  زا  تسا .  هدـش  راذـگاو  ناـسنا  هب  عوضوم  نیا  تقیقح  رد   . دـیامن فشکار  تعیبط  ناـهج  تـالوهجم 
هفـسلف قالخا ،  خیرات ،  تغالب ،  وحن ، ثیدـح ،  لوصا ،  هقف ،  ریـسفت ، نوچمه  یمالـسا  مولع  - 3  . دـیوج دوس  اهنآ  براجت  نارگید و 
طـسوت نآ  دیدست  طسب و  یلو  دمآ  دیدپ  ع )  یلع (  ترـضح  يراذگ  هیاپ  و  ص )  ادخ (  لوسر  ياه  تیادـه  وترپ  رد  دـنچ  ره  مالکو 

یگدنلاب دشر و  یمدآ  دوخاب  دناوت  یم  زین  یمالساریغ  مولع  نیاربانب   . دیـشخب هعـسوت  ار  نآ  دوخ  لقع  اب  یمدآ  تفرگ و  تروص  ناسنا 
1360 لوا ،  پاچ  نارهت ،  هیقف ،  تاراشتنا  ییابطابط ،  نیسح  دمحم  دیس  همالع  هعیشروهظ ،  اگن :  باب  نیا  رد  دروآ [  تسد  هب  ار  دوخ 

اهنآ هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  یبرجت  شناد  باـب  رد  ینآرق  ياـه  هزومآزا  یخرب  ندوب  يدارطتـسا  یلفطت و  - 4  [ . 33 صـص 44 -  ش ، 
زا یحو  ياه  شرازگ   . دشاب نینچ  هک  الک  واشاح   . دنـشاب هدش  هتخادرپ  هتخاس و  یـشزرا  مایپ  کی  هیارا  يارب  هک  دـنا  یلایخ  ياهرادـنپ 
نآ دوصقم  تسا .  هاگآ  شنیرفآ  یگنوگچ  تقلخ و  رارـسا  هب  ناگمه  زا  رترب  رتهب و  هک  تسا  يدنوادخ  مالک  نیمز  نامـسآ و  تقلخ 

هلـسلس نیا  اب  عقاو  رد  تسا .  هدش  حرطم  ماهبا  اب  تایآ  هلـسلس  نیا  ور  نیا  زاو  تسا  هدوبن  ییاه  هزومآ  نینچ  نییبت  یپ  رد  نآرق  هک  دوب 
دیآ لیان  نآ  لوهجم  ياهزار  فشک  هب  دوخ  لقع  زادادمتـسا  اب  ات  تسا  هدومن  بیغرت  قیوشت و  کـیرحت و  ار  یمدآ  دـنوادخ  تاـیآ ، 

؛  تسا رادروخرب  تعیبط  يدام  نارـسفم  هاگن  هب  تبـسن  هدـمع  زایتما  کی  زا  خـیرات  تعیبط و  هب  نآرق  ینید  هاگن  هک  دـنامن  هتفگان  - 5.
یعیبط و مولع  هجیتن  رد  دـهد و  یم  هجوت  زین  یخیرات  یعیبط و  ثداوح  ییاـغ  یلعاـف و  تلع  هب  لـیاسم ،  نیا  حرط  اـب  هارمه  نآرق  اریز 

هللا تیآ  تفرعم ،  هنییآ  رد  تعیرـش  دـهد [  یم  زاورپداعم  ادـبم و  هاگ  جوا  ات  رخالاوه ) )  و ( (  لوالا ) )  وه  لاب ( (  ود  اـب  ار  یعاـمتجا 
هزومآ یخرب  رد  دـیاب  ام  يورره  هب   [ . 164 صص 166 -  ، 1372 لوا ،  پاچ  نارهت ،  اجر ، یگنهرف  رـشن  زکرم   ، یلمآ يداوج  هللادـبع 

اه شنادزا  یـضعب  رد  یلو  مییامن  هضرع  نایناهج  هب  هدرک و  جارختـسا  ار  نآ  تاـیرظن   ، تسا هدـش  نآ  هب  یلوا  ماـمتها  هک  ینآرق  ياـه 
شیوخ تالوهجم  فشک  رد  نادنمشناد  هاگدید  زا  راکفا ، ارآ و  لدابت  يرـشب و  لقع  زا  دادمتـسا  اب  دیاب  یخیرات  یبرجت و  شناد  نوچ 

. ; مییامن هدافتسا 

ای ناراکـشزرو  لثم  یهورگ  هب  یلو  دنامیم ; یقاب  نانآ  راثآ  هک  یلاح  رد  دوشیمن ، هداد  تیمها  ناعرتخم  ناگدنـسیون و  دـننام  يدارفا  هب  ارچ 
؟ تسا نامز  رد  روصحم  نانآ  راک  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هداد  اهب  نارگیزاب 
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شسرپ

لثم یهورگ  هـب  یلو  دــنامیم ; یقاـب  ناـنآ  راـثآ  هـک  یلاـح  رد  دوـشیمن ، هداد  تـیمها  ناـعرتخم  ناگدنــسیون و  دــننام  يدارفا  هـب  ارچ 
؟ تسا نامز  رد  روصحم  نانآ  راک  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هداد  اهب  نارگیزاب  ای  ناراکشزرو 

خساپ

َّنِإ ْاَُّوفَراَـعَِتل  َلـغآَبَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُک  َـ َْنلَعَج َو  َیَثـنُأ  َو  ٍرَکَذ  ِم  نّ مُک  َـ َنْقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  ََّـ َی . " تسا اوـقت  شزرا ، راـیعم  میرک ، نآرق  هاگدـید  زا 
هلیبق هلیبق  هریت و  هریت  ار  امش  میدیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا  ( 13، تارجح  ;) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکغَْقتَأ  ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ 

، دیدرت یب  تسامـش . نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرتدـنمجرا  تقیقح  رد  دـینک . لصاح  لباقتم  ییاسانـش  رگیدـکی  اب  ات  میدـینادرگ 
نیمه هب  دـشاب ; يراختفا  رپ  شزرااب و  دوجوم  هک  تسا  نیا  ناهاوخ  يرطف  روط  هب  یناـسنا  ره  کـش  یب  تسا ". هاـگآ  ياـناد  دـنوادخ 

هاگ تسا و  توافتم  ًالماک  اهگنهرف ، توافت  اب  شزرا ، رایعم  تخانـش  یلو  دـنکیم ; شالت  اهـشزرا  بسک  يارب  شدوجو  مامت  اـب  تهج 
راچد مینک ، تیاعر  اوقت )  ) ار نآرق  رایعم  دارفا ، اههورگ و  يراذگشزرا  رد  ام  رگا  دریگیم . ار  نیتسار  ياهـشزرا  ياج  بذاک  ياهـشزرا 

ندادن تیمها  زا  یشان  دوشیم ، هدهاشم  هعماج  رد  یهاگ  اههورگ ، يراذگـشزرا  توافت  رد  هچنآ  دش . میهاوخن  يراذگـشزرا  رد  نارحب 
هعماج رد  يراذگ  شزرا  تسا و  شزرا  نآ  دننام  يزیتسملظ و  تیدوبع ، ملع ، اوقت ، مالـسا  رد  تسا . اهـشزرا  رد  یمالـسا  ياهرایعم  هب 
راـیعم یبرغ ) گـنهرف   ) یمالــسا ریغ  گـنهرف  زا  يریذـپریثأت  رثا  رد  یهاـگ  هنافــسأتم ، دـشاب . اـهرایعم  نـیا  ساـسا  رب  دــیاب  یمالــسا 
هناـگیب گـنهرف  ربارب  رد  یگتخاــبدوخ  اــی  یمالــسا  گــنهرف  زا  یهاــگآان  نآ ، ياــهتلع  زا  یکی  تـسا و  هدرک  رییغت  اهیراذگــشزرا 
ياهراک هک  اـجنآ  زا  ۀیمالـسالا ). بتکلاراد  ص 196ـ203 ، ج 22 ، نارگید ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنوـمن ، ریـسفت  ر.ك : .) تسا

رد مالـسا  يوس  زا  هدـش  هئارا  ياهرایعم  ساسا  رب  يراذگـشزرا  ندرک  هدایپ  دراد و  هدـش  باسح  قیقد و  ياهیزیرهمانرب  هب  زاین  یگنهرف 
تـسین هنوگ  نیا  هتبلا  دننک . يزیرهمانرب  راک  نیا  يارب  یمالـسا ، تموکح  رد  یگنهرف  نالوئـسم  دـیاب  تسا ، یگنهرف  راک  کی  هعماج ،

ماـظن نیلوئـسم  هک  تسا  بساـنم  هچرگ  دوـشیم  هداد  تیمها  شزرا و  مه  ناـنآ  هب  دوـشن ، هداد  تیمها  ناـعرتخم  ناگدنـسیون و  هب  هـک 
. دنشاب هتشاد  يرتشیب  رتهب و  هجوت  بلطم  نیا  هب  یمالسا 

رظن ره  زا  اهنآرق  نیا  ایآ  فلا ـ  دننکیم : تفایرد  ییاهنآرق  روشک ، نآ  فرط  زا  دنوریم ، ناتسبرع  روشک  هب  جح  يارب  هک  ادخ  ۀناخ  نایجاح 
رب هّکم  هب  نایجاح  هک  نیا  زا  لبق  ناریا  روشک  رد  راک  نیا  رگا  ایآ  تسیچ ج  نارئاز  هب  نآرق  نداد  زا  ناتسبرع  روشک  فده  تسا ب ـ  حیحص 

شسرپ

اهنآرق نیا  ایآ  فلا ـ  دننکیم : تفایرد  ییاهنآرق  روشک ، نآ  فرط  زا  دنوریم ، ناتـسبرع  روشک  هب  جح  يارب  هک  ادـخ  ۀـناخ  نایجاح 
هک نیا  زا  لبق  ناریا  روشک  رد  راک  نیا  رگا  ایآ  تسیچ ج  نارئاز  هب  نآرق  نداد  زا  ناتـسبرع  روشک  فدـه  تسا ب ـ  حیحـص  رظن  ره  زا 

تسین رتهب  دوش  ماجنا  دنورب ، هّکم  هب  نایجاح 

خساپ

نیمه اـب  قباـطم  هدوب و  هعیـش  دـییأت  دروم  هک  تسا  صفح  تیاور  هب  مصاـع  تئارق  اـب  قـبطنم  حیحـص و  رظن  ره  زا  اـهنآرق  نیا  فـلا ـ 
ماگنه دنکیم  یعـس  تسا  نامهیم  يدادـعت  نابزیم  هک  يروشک  ره  ًالومعم  ب ـ  دـسریم . پاچ  هب  ناریا  روشک  رد  هک  تسا  ییاهنآرق 
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دـهد و هیدـه  اهنآ  هب  ار  تسا ـ  اهب  نارگ  زیزع و  نانامهیم  دزن  مه  وا و  دزن  مه  هک  شزیچ ـ  نیرتاهبنارگ  نیرتزیزع و  نانامهیم  ۀـقردب 
نداد اب  ار  نایجاح  يدوعـس  ناتـسبرع  اهنت  هن  تهج  نیمه  هب  دـنکیم ; راهظا  ناـنامهیم  هب  ار  دوخ  تدارا  یتسود و  ناـمهیم   " هار نیا  هب 

دـنکیم و هقردـب  دـنرادروخرب ـ  یـصاخ  یکاپ  زا  ناناملـسم  دزن  ود  ره  هک  مزمز ـ  بآ  يرادـقم  اـب  هکلب  دـیجم ، هّللا  مـالک  دـلج  کـی 
ـ  فّرـشت زا  لبق  نایجاح  هب  نآرق  نداد  هتبلا  ج ـ  دوشیم . هداد  زین  رگید  ياهروشک  هب  هکلب  درادن ، صاصتخا  یناریا  نیرئاز  هب  اههیدـه ،
رب هک  نانآ  هعیش و  نانمشد  . 1 دسریم : رظن  هب  رتهب  تهج  دنچ  زا  دشاب ـ  نایجاح  هارمه  ناتـسبرع  هب  دورو  ماگنه  اهنآرق  هک  يروط  هب 

هعیش ره  هارمه  هب  هک  دننیبیم  اریز  دنوشیم ، حالس  علخ  دنهدیم ـ  هولج  هجوت  یب  نآرق  هب  تبسن  ار  هعیش  و  دننکیم ـ  هئطوت  هعیش  ّدض 
نآرق زا  لته ـ  رد  تماقا  ماـگنه  مه ـ  دـجاسم  زا  جراـخ  رد  دـناوتیم  یجاـح  تسا 2 . دوـجوم  ناـشدوخ  دزن  نآ  لـثم  هک  تسا  ینآرق 

دناوتیم یجاح  . 3 دشاب . وا  هارمه  هب  تسین  سرتسد  رد  ینآرق  هک  ینم  رعـشم و  تافرع و  رد  فوقو  ماگنه  نینچمه  و  دـیامن ، هدافتـسا 
هب دنـشاب ، هتـشاد  طابترا  ناریا  نایعیـش  اب  دنراد  هقالع  تّدش  هب  هک  یناملـسم  ناردارب  رگید  هب  ار  نامروشک  ةدش  رـشتنم  نآرق  دلج  کی 

. دنک هیده  دوبدای  مسر 

يوس زا  یبرع  نابز  جیورت  شریذپ و  دنهدیم ، حیجرت  اهنابز  ریاس  رب  ار  نآ  هک  تسا  تلم  نآ  گنهرف  زا  یئزج  یتلم  ره  نابز  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
تسا ریذپهیجوت  هنوگچ  یمالسا  ياهتلم  ِرگید 

شسرپ

نابز جـیورت  شریذـپ و  دـنهدیم ، حـیجرت  اهنابز  ریاس  رب  ار  نآ  هک  تسا  تلم  نآ  گنهرف  زا  یئزج  یتلم  ره  ناـبز  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
تسا ریذپهیجوت  هنوگچ  یمالسا  ياهتلم  ِرگید  يوس  زا  یبرع 

خساپ

لـلع و هباـنب  هکلب  دوـشیمن ، جـیورت  مـیلعت و  هناـگیب  ناـبز  ناوـنع  هـب  یبرع  ناـبز  طـقف  یمالـسا  ياـهتلم  نـیب  رد  یمارگ  رگشـسرپ 
اب دوشیم . هجوت  تسایند  نابز  نیرتجـیار  هک  یـسیلگنا  نابز  هب  همه  زا  شیب  دـیاش  هدـش و  هتخادرپ  مه  اهنابز  رگید  هب  ییاـهترورض 
رد اّما  تسا  لاکشا  یب  رطخ و  یب  يراک  یلم  نابز  طخ و  ظفح  اب  اهطخ ، اهنابز و  رگید  يریگارف  یلک  روط  هب  تفگ  ناوتیم  لاح  نیا 

تدـحو و روحم  هک  دـسریم  ضرع  هب  هدومن  تیـساسح  داـجیا  مه  امـش  يارب  هک  ناناملـسم  يوـس  زا  یبرع  ناـبز  هب  هجوـت  صوـصخ 
ياهزرم مامت  هک  تسا  ینید   ) يرکف تدـحو  رتمهم  همه  زا  و  ایفارغج و ... خـیرات  داژن ، طخ ، نابز  دـننام  یلماوع  هعماج  کـی  گـنهرف 

لکـش لماع  نیرتمهم  یمالـسا  ياهتلم  نیب  رد  هچنآ  دـنک . انب  ار  یناهج  داحتا  ياههیاپ  دـناوتیم  هدـیدرونرد و  ار  یناـبز و ... يداژن 
دـشابیم نیموصعم  تیاده  ویفطـصم  دمحم  يربمایپ  نآرق و  ینامـسآ  باتک  مالـسا و  نیبم  نید  تسا  مدرم  گنهرف  تدحو و  ةدنهد 

اب ییانـشآ  زا  لبق  نارود  هب  میرادرب و  یمالـسا  تما  گنهرف  زا  ار  نآ  يالاو  فراعم  مالـسا و  ام  رگا  دنتـسه . مدقم  رگید  لماوع  رب  هک 
روهظ يادتبا  زا  ناهج  ناملسم  مدرم  تشاد  میهاوخن  يریگمشچ  زیچ  میشاب  دوخ  ناگتـشذگ  ثاریم  رادساپ  میهاوخب  میدرگرب و  مالـسا 

ۀعلاطم و  نیموصعم ،  هیعدا  تایاور و  نآرق و  رتقیمع  مهف  تئارق و  رب  طلست  قوش  هب  دوخ و  ۀناهاوخ  مالسا  ياهشیارگ  تلع  هب  مالسا 
زا دوخ  ياههبتاکم  اههرواحم و  رد  ناـمز  رورم  هب  دنتـشامگ و  تمه  یبرع  ناـبز  يریگارف  هب  نید  ناـگرزب  زا  هدـنام  اـج  هب  یملق  راـثآ 

، اهروشک یخرب  مدرم  یتح  دـنداد ، رارق  دوخ  گنهرف  نابز و  زا  یـشخب  ار  تاملک  نیا  هک  ياهزادـنا  ات  دـندرک ، هدافتـسا  یبرع  ناگژاو 
یبرع نابز  شرتسگ  ذوفن و  زا  سپ  زین  ناریا  تایبدا  نابز و  دنتخادرپ ، یبرع  نابز  هب  هتشاذگ  رانک  ار  دوخ  یلصا  نابز  ماش  رصم و  دننام 
لیصا فراعم  اب  ییانشآ  ۀلیسو  هب  و  دومن ، ظفح  ار  دوخ  یلـصا  ةرکیپ  بلاق و  اما  درک ، مضه  دوخ  رد  ار  نآ  زا  یناوارف  تاملک  دنچ  ره 
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تداهش يراشرس  انغ و  نیا  رب  یناسآ  هب  نآ  زا  شیپ  اب  مالسا  زا  سپ  ِناریا  يابدا  راثآ  ۀسیاقم  دوزفا . شیوخ  ِییاوتحم  ِيانغ  رب  یمالـسا 
ار اهنآ  رد  جـیار  یبرع  تاملک  میهاوخب  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ناریا  هلمج  زا  یمالـسا و  ياهتلم  ناـبز  تیعـضو  هزورما  دـهدیم .

شـسرپ هب  رگا  میاهدرکن  دوخ  نابز  هب  یتمدخ  چیه  میاهتخادرپ و  دوخ  يالاو  گنهرف  زا  یمهم  شخب  فذح  هب  عقاو  رد  مییامن  فذـح 
رد ام  زا  کی  چیه  اما  دنتسه ، یبرع  هک  نیا  اب  هیجوت  جیورت  حیجرت  ریاس ، ءزج ، تلم  هجوت   " تاملک هک  دید  دیهاوخ  دییامن ، تقد  دوخ 

نانمشد نارگرامعتسا و  تنطیش  دیابن  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذت  نایاپ  رد  میرامـشیمن  یناریا  ریغ  تاملک  ار  اهنآ  رـضاح  لاح 
زا ار  تسا  نیموصعم  میرک و  نآرق   " ادخ باتک  نابز  هک  یبرع  نابز  يریگارف  زا  مالسا  تما  نتـشاد  هگن  رود  رد  ار  ناناملـسم  مالـسا و 
طخ لیلد  رازه  اب  یفرط  زا  و  دنیامنیم ، فیعضت  یمالـسا  عماوج  نیب  رد  ار  یبرع  نابز  جیورت  شزومآ و  یفرط  زا  نانآ  تشاد  رود  رظن 

. دنداد ماجنا  هیکرت  ناتسکاپ و  رد  هک  هنوگ  نآ  دنهدیم ; جاور  دوخ  ذوفن  ریز  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  رب  ار  دوخ  نابز  و 

نایوجشناد هب  میرک  نآرق  ندناسانش  و  وجشناد ، رشق  هژیو  هب  هعماج  هاگشناد و  رد  ینآرق  گنهرف  ندرک  هدایپ  نایوجشناد و  بذج  روظنم  هب  امش 
؟ دومن رارقرب  کیدزن  گنتاگنت و  یطابترا  نامزاس  نیا  اب  ناوتیم  هنوگچ  دینکیم و  داهنشیپ  ار  ییاهراکهار  هچ 

شسرپ

هب میرک  نآرق  ندناسانش  و  وجـشناد ، رـشق  هژیو  هب  هعماج  هاگـشناد و  رد  ینآرق  گنهرف  ندرک  هدایپ  نایوجـشناد و  بذج  روظنم  هب  امش 
؟ دومن رارقرب  کیدزن  گنتاگنت و  یطابترا  نامزاس  نیا  اب  ناوتیم  هنوگچ  دینکیم و  داهنشیپ  ار  ییاهراکهار  هچ  نایوجشناد 

خساپ

، دـنوادخ ةدـشن  فیرحت  هتفایانرییغت و  مالک  نآرق  تسا  هعماج  رد  نآرق  گنهرف  شرتسگ  رد  ماگ  نیتسخن  نآرق  هاـگیاج  ندناسانـش  . 1
شرتسگ یلک  روط  هب  تساهناسنا و  اب  ادخ  نتفگ  نخـس  ۀصرع  ناگدـنب و  رب  ادـخ  تجح  یهلا  لوسر  ریفـس و  نیرخآ  نادواج  ةزجعم 

نآرق تئارق  راثآ  مود  ماگ  تسا 2 . هدیسر  ام  تسد  هب  یهلا  باتک  نیا  ةرابرد  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  همئا و  زا  هک  یناوارف  ياهفیـصوت 
هدش نایب  ناموصعم  زا  هراب  نیا  رد  یناوارف  ثیداحا  تسا  هعماج  یگنهرف  ياضف  رد  تایاور  زا  هدافتسا  اب  يونعم  راثآ  ییایند و  راثآ  هچ 

طاـبترا عوضوم  نیا  هب  نآ  زا  یمیظع  شخب  هک  درک  هراـشا  ناوتیم  یفاـک  لوصا  فیرـش  باـتک  مراـهچ  دـلج  هب  هنومن  يارب  هک  تسا 
نآرق دوش . هتـشادرب  هعماج  رد  ینآرق  گنهرف  شرتسگ  تهج  رد  دـیاب  هک  تسا  يرگید  ياـهماگ  هلمج  زا  نآرق  تئارق  هویـش  . 3 دراد .

اب هارمه  ندـناوخ  فلا  دوشیم : هراـشا  اـهنآ  زا  ییاـههنومن  هب  هک  تسا  هدومرف  حرطم  ار  یناوارف  ياـهدومنهر  هراـب  نیا  رد  دوخ  میرک 
لبق تشپ و  يانعم  هب  " ربد ،  " هژاو رد  ّربدـت  ." دنـشیدنایمن . نآرق  رد  اهنآ  اـیآ  ( 82، أسن  ) ناءرقلا نوّربدتی  الفا   " يزرو هشیدنا  ّربدـت و 

ره تئارق  ماگنه  هدننک  تئارق  دوشن و  هتسسگ  لبق  تایآ  اب  یناعم  طابترا  هک  دشاب  هارمه  يزکرمت  نانچ  اب  دیاب  نآرق  تئارق  ینعی  تسا 
هراـب نیا  رد  میرک  نآرق  لـیترت  تروـص  هـب  نآرق  ندـناوخ  ب ـ  دـشاب . هتـشاد  رطاـخ  هـب  مـه  ار  شیپ  تاـیآ  رد  هدـش  داـی  میهاـفم  هـیآ 

ردقداص ماما  زا  رکفت . اب  مأوت  هدرمـش و  هدرمـش  ندـناوخ  ینعی  لیترت  اب  هارمه  توـالت  لّمزم 4 ) " . ) الیترت نآرقلا  ّلتر  و  : " دـیامرفیم
تذوعت و  اهدنع ، تفقو  راّنلارکذ  اهیف  ۀـیآب  تررم  اذا  ًالیترت ، ّلتری  نکل  همرذـه و  ءرقی  نآرقلا ال  نا   " تسا هدـمآ  نینچ  هیآ  نیا  ریـسفت 

رد هک  یسریم  ياهیآ  هب  هک  یماگنه  دومن . توالت  یمارآ  هب  دیاب  هکلب  دناوخ ، دیابن  هتـسکش  اپ  تسد و  دنت و  ار ، نآرق  راّنلا ; نم  هّللاب 
مراکمهللا تیآ  هنومن  ریسفت   ") يربیم هانپ  خزود  شتآ  زا  دنوادخ  هب  یشیدنایم و  و   [ ینکیم فقوت  تسا  هدش  رکذ  خزود  شتآ  نآ 

نم هّللاب  ذعتساف  ناءرقلا  تأرق  اذإف   " میجر ناطیش  زا  دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  ج  ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ص 402 ، نارگید ج 11 ، يزاریش و 
هانپ نیا  تسا  نشور  ربب ". هانپ  دنوادخ  هب  هدـش  هدـنار  دورطم و  ناطیـش  ّرـش  زا  یناوخیم  نآرق  هک  یماگنه  لحن 98 )  ) میجرلا َـن  طیشلا
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ياهيوخ زا  نآرق  توالت  ماگنه  ناسنا  هک  ياهنوگ  هب  دنک ، ذوفن  ناج  حور و  قامعا  رد  دیاب  هکلب  تسین  دودحم  نخس  ظفل و  هب  ندرب 
لیکشت . 4 ناـمه ص 401 ). .) دزیخرب وا  رکف  طـیحم  زا  قح  مـالک  مهف  عناوم  اـت  ددرگ  کـیدزن  یهلا  تافـص  هب  و  دوش ، ادـج  یناـطیش 
شرتسگ رگید  ياههار  هلمج  زا  یـشزومآ و ... ياهطیحم  رد  نآرق  ياهنوناک  اههّلحم ، دجاسم ، لزانم  رد  نآرق  تئارق  یهورگ  تاسلج 

رد ینآرق  مّلسم  لوصا  هک  يدراوم  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینآرق  ياهروتـسد  هب  يدنبياپ  تسا 5 . هعماج  رد  نآرق  گنهرف 
نیرتمهم هکلب  ینآرق  گـنهرف  شرتـسگ  رگید  ياـهراکهار  هلمج  زا  دوـشیم ; هتـشاذگ  اـپ  ریز  هاگـشناد  هلمج  زا  یـشزومآ  ياـهطیحم 

رد هتفای  ماجنا  ياـههانگ  ربارب  رد  یتواـفتیب  دکـشخب . هعماـج  رد  هاـنگ  ۀـشیر  دوشیم  ببـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تساـهنآ 
گنهرف شرتسگ  ياههار  زا  یکی  هک  میوشیم  روآدای  نایاپ  رد  . 6 دهدیم . رارق  اوزنا  رد  ار  نآرق  هک  تسا  يراب  گرم  توکس  هعماج 

هتفرگ راک  هب  متخ  سلاجم  رد  اههدرُم و  يارب  اهنت  هک  تسین  یباتک  نآرق  تسا  دوخ  باتک  اب  اراصن  دوهی و  هباشم  ندرکن  دروخرب  نآرق 
اورّون : " دـیامرفیم هراب  نیا  ردمالـسا  راوگرزب  ربمایپ  مینک  ینارون  نآرق  تئارق  اب  ار  دوخ  ياههناخ  دـیاب  ناناملـسم  اـم  همه  دوش . تئارق 

هیف رثک  اذا  تیبلا  ناف  مهتویب  اولّطع  عیبلاو و  سئانکلا  یف  اوّلـص  َيراصنلاو ، دوهیلا  تلعف  امک  ًاروبق  اهوذـختت  نآرقلا و ال  ةوـالتب  مکتویب 
نـشور نآرق  توالت  هب  ار  دوخ  ياههناخ  ایندـلا ; لهال  أمّـسلا  موجن  ئیـضت  امک  أمّـسلا  لهال  أضا  هلها و  عستاو  هریخ  رثک  نآرقلا  ةوـالت 

ياههناخ یلو  دنراذگیم ، زامن  دوخ  ياهاسیلک  رد  اهنآ  دـننکیم ; نینچ  َيراصن  دوهی و  هچنانچ  دـینکن ، ناتـسروگ  ار  اهنآ  دـینک و 
دایز شتکرب  ریخ و  دوش ، توالت  دایز  نآرق  هناخ  رد  هاـگره  هک  اریز  دـنهدیمن ،[ ماـجنا  یتداـبع  اـهنآ  رد  و   [ هدراذـگ لـطعم  ار  دوخ 
لها يارب  نامسآ  ناگراتس  هچنانچ  دراد ، یگدنشخرد  نامـسآ  لها  يارب  هناخ  نآ  و  دنریگ ، رارق  يزور   [ تعـسو رد  نآ  لها  ددرگ و 
زکرم اب  گنتاگنت  طابترا  يارب  . 7 تیبلا ).  لها  گنهرف  رـشن  رتفد  ص 413 ، ج 4 ، هر ،   ) ینیلک خیش  یفاک  لوصا  .") دنـشخردیم نیمز 

اب ینفلت  سامت  اب  یبتک و  تروص  هب  ناگیار  تسپ  ياهمرف  هیهت  اب  دیناوتیم  ینآرق  ياهشـسرپ  هب  خساپ  دحاو  نآرق  فراعم  گنهرف و 
. دینک رارقرب  طابترا  نآ 

؟  تسیچ لاس  تسیب  زا  دعب  بالقنا  یگنهرف  ياهدرواتسد 

شسرپ

؟  تسیچ لاس  تسیب  زا  دعب  بالقنا  یگنهرف  ياهدرواتسد 

خساپ

2 عورش : هحفص   15/11/1377 هرود : ای  لاس  تاعالطا 20410  دنس : مان  - 1 دـینک . هعجارم  لیذ  عبانم  هب  عوضوم  نیا  رد  یهاـگآ  يارب 
ای لاس  تاعالطا 20415  دنس : مان  ناریا 2 - یمالسا  بالقنا  تارمث  راثآ و  بلطم : هصالخ  ینارنخس  مساقالوبا /  یعاجـش ، رثا : بحاص 

یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد  رب  یـشرگن  بلطم : هصالخ  ینارنخـس  دمحا /  ینیمخ ، رثا : بحاص   2 عورش : هحفص   20/11/1373 هرود :
هـصالخ ینارنخـس  هّللا /  بیبح  یبیبح ، رثا : بحاص   8 عورش : هحفص   17/11/1373 هرود : ای  لاـس  تاعالطا 20412  دنـس : مان  ناریا 3 -

19/11/1373 هرود : ای  لاس  تاعالطا 20414  دنس : مان  یجراخ 4 - یلخاد و  دعب  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  یسررب  بلطم :
، یسایس داعبا  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  حیرشت  بلطم : هصالخ  ینارنخـس  هیـسدق /  يولع ، يدیـس  رثا : بحاص   8 عورش : هحفص 

ینارنخـس میرک /  عراز ، رثا : بحاص   8 عورش : هحفص   19/11/1373 هرود : ای  لاس  تاعالطا 20414  دنس : مان  یگنهرف 5 - یعامتجا و 
حور 8- رشن  نارگید ، يدنهدیب و  يرقاب  یمالسا ، بالقنا  اههاگدید و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  رب  یـشرگن  بلطم : هصالخ 
، يروصنم داوج  بـالقنا ، هیلع  یگنهرف  گـنج  یمالـسا 1372 9 - داشرا  ترازو  یـضایف ، دیعـس  دمحم  یگنهرف ، مجاهت  رب  يدـمآرد 
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مسینوگاتنپ هرابرد  هلاقمرس  يوضر 1369 10 - سدق  ناتسآ 

یم نیهوت  تیالو  هب  دننک . یم  بارخ  مالسا  رس  ار  زیچ  همه  چیه ، دننک  یمن  هک  عافد  مالسا  زا  ناداتسا  سرد  سالک  رد  ام  ياه  هاگشناد  رد  ارچ 
همه نیا  ندید  اب  نم  بلق  أعقاو  ارچ ...  ارچ و  دنناد  یم  ندوب  یناملـسم  مالـسا و  رد  ار  ام  یگداتفا  بقع  دننک ، یم  نیهوت  تاسدقم  هب  دـننک 

یمولظم

شسرپ

تیالو هب  دننک . یم  بارخ  مالسا  رس  ار  زیچ  همه  چیه ، دننک  یمن  هک  عافد  مالسا  زا  ناداتـسا  سرد  سالک  رد  ام  ياه  هاگـشناد  رد  ارچ 
اب نم  بلق  أعقاو  ارچ ...  ارچ و  دنناد  یم  ندوب  یناملـسم  مالـسا و  رد  ار  ام  یگداتفا  بقع  دننک ، یم  نیهوت  تاسدقم  هب  دننک  یم  نیهوت 

هرهچ میدش  ثعاب  نامدوخ  ياهراک  اب  اهناملـسم  ام  زا  يا  هدع  ارچ  دریگ . یم  تسا  هدـش  شراچد  مالـسا  هک  تیمولظم  همه  نیا  ندـید 
؟ دنسیون یم  مالسا  ياپ  هب  ار  اهناملسم  ام  دب  ياهراک  ارچ  دوش . هیرک  مالسا 

خساپ

ینیشن و مه  زا  یهن  هب  نامرف  هلمج  زا  ینید  تاروتسد  زا  يرایسب  هفسلف  تسا . نیمه  مه  قح  مینک ، یم  رکشت  امش  يدنم  تریغ  زا  الوا ،
رد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهن  سیـسأت  زین  و  ءاـسن ) هروس  هیآ 140   ) دوش یم  تناها  ینید  تاسدـقم  هب  هک  یتاسلج  رد  تکرش 

ینید و تاسدـقم  ریاعـش و  هب  تناها  یگنهرف و  ینابم  بیرخت  تلع  اـیناث ، تسا . فیطل  كاـپ و  هیحور  نیمه  ءاـیحا  ینید ، عیارـش  همه 
، ینید ینابم  هب  دیقت  مدـع  - 1 مینک : یم  هراشا  نآ  مهم  دراوم  زا  یخرب  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  ینوگاـنوگ  ياـه  تلع  یبـالقنا ،
هب هچنآ  اـی  و   ) تسرداـن درکلمع  زا  یگدزاو  - 3 نآ . هب  تبـسن  یگتخابدوخ  اـی  برغ  هب  یگدرپسرـس  - 2 یمالـسا . ياهرواب  یبالقنا و 
ات یهلا  فطل  هب  یگتخیسگ ، ماجل  یبلط و  تعفنم  - 4 نیلوؤسم . یبالقنا و  ینید و  ینابم  هب  نیدقتعم  يوس  زا  دیامن ) یم  تسردان  رهاظ 

. نایوجــشناد یخرب  یتواـفت  یب  یتریغ و  یب  - 5 تسا . هدش  دـس  دنتـساوخ ) یم  اه  کلـسم  لاربیل  هک  يدـح  نآ  لقادـح   ) يدایز دـح 
زاربا ندوـب ، ساـسح  ینعی  تریغ  تـسا . رظن  دـم  تـیعقاو  کـی  ناوـنع  هـب  هـکلب  تـسین ، نایوجـشناد  هـب  تناـها  یتریغ ، یب  زا  دوـصقم 

یم يریگ  تهج  ام  ینید  یگنهرف و  ياه  ناینب  صوصخرد  هک  يراـتفگ  راـتفر و  هب  تبـسن  یفن ) اـی  دـییأت  یفنم ، اـی  تبثم   ) تاـساسحا
یناسر و عالطا  نیا  اب  اصوصخ  حیحص ، تاعالطا  رابخا و  هب  یسرتسد  مدع  تسرد ، تخانـش  مدع  زین  دراوم  زا  یلیخ  رد  هتبلا  - 6 دوش .
، اثلاث تسا . ییاـهراتفر  اـی  نانخـس  نینچ  هشیر  دوش ، یم  داـجیا  لـفاحم  اـی  تاـعوبطم و  یخرب  يوس  زا  هک  یمومع  راـکفا  رد  یگدولآ 
هب حیحص  تاعالطا  نیا  لاقتنا  حیحص و  تخانـش  دشاب - . یم  نارگیدو  دوخ  رد  يدنم  تریغ  هیحور  نیا  شیازفا  تیبثت و  ام - :  هفیظو 

یتراـظن ياـهداهن  زا  نتفرگ  کـمک  رکنم - . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شرتسگ  هنازوسلد - . هنارگ و  تیادـه  بساـنم  هویـش  اـب  نارگید 
ياه لکشت  دیتاسا و  جیسب  دیتاسا ، یطابضنا  هتیمک  هاگشناد ، تسایر  هاگشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هلمج  زا  هاگـشناد 

 . هاگشناد رد  نایوجشناد و  رد  ذوفن  بحاص  یمالسا 

رد نآ  ریسفت  زا  دوش و  یم  سیردت  یناوخور  دح  رد  نآرق  طقف  ام  سرادم  رد  ارچ  مینک  یم  یگدنز  یمالسا  روشک  رد  هک  ناملـسم  ناونع  هب  ام 
. میا هرهب  یب  روشک  سرادم 

شسرپ

زا دوش و  یم  سیردـت  یناوخور  دـح  رد  نآرق  طقف  ام  سرادـم  رد  ارچ  مینک  یم  یگدـنز  یمالـسا  روشک  رد  هک  ناملـسم  ناونع  هب  اـم 
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. میا هرهب  یب  روشک  سرادم  رد  نآ  ریسفت 

خساپ

میظع فراعم  هب  امـش  دیدش  مامتها  رگنایب  تسا و  ییوج  تلادـع  یتسرپ و  قح  هیحور  نیبم  یمارگ ، يوجـشناد  امـش  تالاؤس  هعومجم 
. مییاتس یم  تسا  یلاعتم  فده  نیا  ياتسار  رد  همه  هک  ار  امش  تارظن  اه و  هتساوخ  ور  نیا  زا  دشاب ، یم  هعماج  رد  نآ  ققحت  یمالسا و 

هناـصلخم ياـه  شـالت  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  اـم  یمالـسا  هعماـج  هللادـمحب  هک  تفگ  دـیاب  لاؤس  نیا  صوـصخ  رد  اـما 
رددـنا هداد  ماجنا  روشک  یگنهرف  فلتخم  ياه  شخب  هک  يا  هدـنزرا  ياه  همانرب  ریاس  ینید و  ياـه  هزوح  ماـظن و  هبتر  یلاـع  نیلوؤسم 

زا يدـح  ات  نآرق  تامادـقا  نی  ریثأت  تحت  تسا و  هتـشاد  یمالـسا  فراعم  ریاس  نآرق و  هب  یفاکان -  دـنچ  ره  یبوخ -  درکیور  عومجم 
راشقا رب  هوالع  رـضاح  نامز  رد  هللادمحب  دش . جراخ  دوب  هدرک  ادیپ  اه  هاگـشناد  سرادـم و  رد  يولهپ  نامز  رد  هک  یتبرغ  تیروجحم و 

هدهاشم هک  هنوگنامه  همه ، نیا  اب  اما  دنراد . نآرق  هب  یهجوت  لباق  درکیور  حلـسم و ،... ياهورین  ریظن  رگید  راشقا  زا  يرایـسب  یگنهرف ،
هنیداهن هعماج  فلتخم  حوطـس  اه و  شخب  رد  تسا  یمالـسا  ماظن  هعماج و  کـی  هدـنبیز  هتـسیاش و  هک  هنوگنآ  نآرق  گـنهرف  مینک  یم 

یگنهرف و لماوع  ای  راذـگنوناق  ياه  هاگتـسد  زا  ییاه  شخب  لفاغت  ای  یهاـتوک و  هب  ناوت  یم  عوضوم  نیا  یباـی  هشیر  رد  تسا و  هدـشن 
یـشزومآ زکارم  یهجوت  مک  ای  یهجوت  یب  هجیتن آ ن  هک  دومن  هراشا  عوضوم  نیا  لماع  نیرتمهم  ناونع  هب  ییارجا  لماوع  ای  زیر  هماـنرب 

مظعم ماقم  هکنانچ  تسا . نایوجشناد  نازومآ و  شناد  نایم  رد  ینآرق  میهافم  قیمعت  شرتسگ و  هب  اه  هاگـشناد  سرادم و  زا  معا  روشک 
ادـیپ سنا  نآرق  اب  ناملـسم  ناوج  رگا  میراد ؛ یگداتفا  بقع  نآرق  شزومآ  زا  يدایز  غلابم  نامدوخ  هعماـج  رد  اـم  : » دـیامرف یم  يربهر 
روشک یگنهرف  ياه  هاگتـسد  همه  هتبلا  دش . دهاوخ  رثا  یب  نانمـشد  تاهبـش  زا  يرایـسب  دهدب  دوخ  هب  ار  نآرق  رد  ربدت  تصرف  دـنک و 

 - یسرد ياه  باتک  رد  دوخ  ياج  رد  بسانت  هب  دوش و  يدنب  هتـسد  راک  نیا  ياه  هربخ  هلیـسو  هب  ینآرق  میهافم  دیاب  دننک . کمک  دیاب 
زا یعمج  رادید  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  « ) دشاب یمیاد  دیاب  طابترا  نیا  دوش ؛ هدناجنگ  اه -  هاگـشناد  هچ  اه ، هسردم  هچ 

(. 28/6/1380 روشک ، ناوجون  لاهنون و  نآرق  نایراق  ناظفاح و 

مه ام  ارچ  دوش ؟ هدنادرگرب  یبرع  هب  يربع  زا  درک  تساوخرد  ار ، داهن  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  ار  دوخ  نادنزرف  یماسا  (ع ) یلع ترضح  هک  روطنامه 
؟ مینکن هدافتسا  ًالصا  ای  مینادرگنرب و  یسراف  هب  تسا  یبرع  هک  ار  تیب  لها  مان  هلمج  زا  ار و  یبرع  یماسا 

شسرپ

؟ دوش هدنادرگرب  یبرع  هب  يربع  زا  درک  تساوخرد  ار ، داهن  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  ار  دوخ  نادنزرف  یماسا  (ع ) یلع ترـضح  هک  روطنامه 
؟ مینکن هدافتسا  ًالصا  ای  مینادرگنرب و  یسراف  هب  تسا  یبرع  هک  ار  تیب  لها  مان  هلمج  زا  ار و  یبرع  یماسا  مه  ام  ارچ 

خساپ

تروص ترـضح  تساوخرد  هب  یبرع و  هب  يربـع  زا  (ع ) یلع ترـضح  نادـنزرف  یماـسا  رییغت  زا  هک  تسا  يروـصت  امـش  لاؤـس  ضرف   ـ
ایند هب  (ع ) نسح ماما  هک  یماگنه  تسا : رارق  نیا  زا  ارجاـم  تسا . رگید  ياهنوگ  هب  بلطم  هکلب  هدوبن  نینچ  تفگ  دـیاب  هک  تسا . هتفرگ 

لیئربج اذل  دنتفرگن  یشیپ  دوخ  يادخ  رب  رما  نیا  رد  زین  ناشیا  دش و  هداهن  (ص ) مرکا ربمایپ  يهدهع  هب  كدوک  نیا  مان  باختنا  دندمآ ،
یبرع مان  تسا ، یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هاگیاج  دـننام  امـش  هب  تبـسن  بلاطیبا  نب  یلع  هاـگیاج  هک  اـجنآ  زا  درک ، ضرع  دـش و  لزاـن 

یماسا لیئربج  هک  هدوبن  نینچ  .1 و  دندرک نینچ  زین  ناشیا  هدب و  رارق  بلاطیبا  نب  یلع  نادنزرف  رب  ار  نیـسح ) نسح و   ) نوراه نادـنزرف 
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هچ میریذپب و  ار  یماسا  رییغت  نیا  هچ  لاح  ره  هب  دنک ـ . اضاقت  ار  اهنآ  رییغت  (ع ) یلع ترـضح  دعب  دنک و  غالبا  ار  نوراه  نادنزرف  يربع 
رد یلکـشم  هک  ياهنوگب  تساهنآ  یفرع  مهافت  اـههژاو  ظاـفلا و  يریگراـکب  رد  مهم  تاـکن  زا  یکی  . 1 هک : تشاد  هجوت  دیاب  میریذـپن 
زا هدافتـسا  دـندوب و  ادـج  زیامتم و  رگیدـکی  زا  ًالماک  یبرع  يربع و  نابز  ود  (ع ) یلع ترـضح  ناـمز  رد  دـیاین . شیپ  هدافتـسا  ظـفلت و 

ًالصا درادن و  دوجو  یسراف  یبرع و  نابز  نیب  یئادج  زیامت و  نینچ  ام  نامز  رد  یلو  دیـسریمن  رظن  هب  ياهدیدنـسپ  راک  يربع  ياههژاو 
ام ییانشآ  هدافتسا و  رد  ینالوط  يهقباس  نیا  اب  مه  نآ  یبرع ـ  یماسا  زا  يهدافتسا  اذل  دومنادج . یبرع  ياههژاو  زا  ار  یـسراف  ناوتیمن 

نیرتلماک نیا  دیاب  تساوتحم ، نیرتلماک  نآرق ، نآ  ینامسآ  باتک  مالسا و  نید  ياوتحم  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 2 درادن . یلاکشا  اهنآ ـ  اب 
لماک هب  صقان  زا  تکرح  یبرع  هب  يربع  نابز  زا  تاملک  رییغت  سپ  تسا ، یبرع  نابز  مهنآ  هک  دوش  هتخیر  بلاـق  نیرتلـماک  رد  اوتحم 
ناـبز ناونعب  یبرع  هکنیا  رب  هوـالع  تسا ؟ تفرـشیپ  زین  یـسراف  هب  یبرع  زا  یماـسا  رییغت  اـیآ  دوشیم ، بوسحم  تفرـشیپ  یعون  تسا و 

شرتسگ يزاس و  گنهرف  یعون  یمالـسا  ياـهمان  زا  هدافتـسا  و  تسا . رادروخرب  یـصاخ  نأـش  هاـگیاج و  زا  اـم  بتکم  مالـسا و  نآرق ،
هجوت دـیاب  یلو  تسا ، نکمم  دـنچ  ره  رگید  ناـبز  هب  یناـبز  زا  یماـسا  رییغت  . 3 تسا . تبثم  یتکرح  هک  دـیآیم  رامـشب  ینید  گـنهرف 
تاهج یخیرات و  ياههنیـشیپ  نآ  هدـش  همجرت  يهژاو  هاـگچیه  دوشیمن و  لـقتنم  همجرت ، رییغت و  ماـگنه  هملک  ياـنعم  ماـمت  هک  تشاد 

دارفا و یماـسا  هکنیا  رب  هوـالع  تسا . رتصقاـن  نآ  لـصا  زا  ياهژاو  ره  لداـعم  ینعی  درادـن . هارمه  هـب  ار  یلـصا  يهـملک  یفنم  تـبثم و 
یـسیلگنا هب  ًالثم  ار  وا  لیماف  هر ) ) يروشک دیهـش   » نوماریپ یبلطم  يهمجرت  ماگنه  ناوتیمن  ًـالثم  دنتـسین ، رییغت  همجرت و  لـباق  اـهناکم 

رییغت و تروص  رد  ینعی  دنراد  یفصو  تلاح  یگمه  (ع ) همئا یماسا  هک  دش  رکذتم  دیاب  يروشک ،) يانعم  هب   ) civil تفگ : داد و  رییغت 
یلصا يهژاو  ییانعم  راب  اهنآ  ياهلداعم  هتبلا  هک  وگتـسار و ...  قداص ?  هبترم ، دنلب  یلع ?  هدوتـس ، دمحم ?  دنوشیم ، هنوگنیا  همجرت 
يردام ردـپ و  ره  هک  تسا  ياهفیظو  نیا  تسا و  بوخ  کین و  ماـن  باـختنا  رداـم  ردـپ و  رب  نادـنزرف  قوقح  زا  یکی  . 4 دناسریمن . ار 

هک تسا  نیا  ردام  ردپ و  رب  كدوک  قح  : » هدش تیاکح  یثیدح  رد  (ع ) یلع ماما  زا  دهد . ماجنا  یبوخ  هب  دـیاب  دوخ  نادـنزرف  هب  تبـسن 
تقلخ و زا  فدـه  . 5 2 .« دـنزومایب ار  نآرق  وا  هب  دـنهد و  شرورپ  وـکین  بادآ  یمالـسا و  بادآ  اـب  ار  وا  دـنراذگب ، وا  رب  ییوـکین  مسا 

تاریثات یمـسا  ره  مسا . باختنا  يراذـگمان و  یتح  دریگ  رارق  اتـسار  نیا  رد  دـیاب  اهراک  ماـمت  تسوا و  نتفاـی  تداعـس  ناـسنا  یگدـنز 
اـهیبوخ و هب  قیوشت  يارب  ياهمدـقم  اـبیز  بوخ و  ٍماـن  ٍباـختنا  دـهدیم . زورب  ار  دوـخ  تارثا  يزیچ  ره  هچناـنچ  دراد  ار  دوـخ  صاـخ 

يهرابرد نیا  دوشیم و  درف  رد  اهیبوخ  نامه  نیقلت  ثعاب  تسا  رادروخرب  تبثم  يهنیـشیپ  کـی  زا  هک  یمـسا  تسا . هدیدنـسپ  تاـفص 
زا دشوپیم  زیمت  دیفس و  سابل  هک  یسک  فلتخم : ياهسابل  ندیـشوپ  ریثات  لاثم : ناونع  هب  تسا . قداص  زین  یفنم  دب و  ۀنیـشیپ  اب  یماسا 

سابل هک  يراکـشزرو  ای  دنامب . یقاب  دیفـس  زیمت و  شزیمت ، دیفـس  سابل  هک  دـنکیم  یعـس  و  دـنکیم ، زیهرپ  فیثک  هدولآ و  ياهناکم 
هدیشوپن ار  شزرو  صوصخم  سابل  هک  ینامز  ات  دراد  يرتشیب  يهزیگنا  ندرک  شزرو  يارب  دراد  صاخ  یناور  ریثات  دشوپیم و  یشزرو 

رتهب تسا . ناشیا  یماسا  زا  ام  يهدافتـسا  مدـع  ای  هدافتـسا و  دارفا ، هب  تبـسن  ام  ینمـشد  یتسود و  ياههناشن  مئـالع و  زا  یکی  . 6 تسا .
نیرتـهب اـم  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  ناونع  هب  (ع ) همئا ياـهمان  مینک . باـختنا  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  دوخ  يهقـالع  دروم  دارفا  یماـسا  تسا 

مان ندادرارق  اب  دناوت  یم  هک  تسا  ناگرزب  دای  مان و  نتـشادهگن  هدـنز  ام  فیاظو  زا  یکی  دـنوشیم . بوسحم  نامنادـنزرف  يارب  یماسا 
مان (ع ،) یلع ماما  شراوگرزب  ردـپ  دای  مان و  نتـشاد  هگن  هدـنز  يارب  (ع ) نیـسح ماما  هک  هنوگنامه  دوش . ققحم  ناکدوک  رب  ناگرزب  نیا 
هناخ رد  تفوطع  رهم و  رپ  ياضف  کی  داـجیا  (ع ) همئا ياـهمان  زا  هدافتـسا  جـیاتن  راـثآ و  زا  یکی  . 7 داد . رارق  یلع  ار  دوخ  نارـسپ  ماـمت 

دیرامشم تشز  ار  شیاهراک  دیداد ، رارق  دمحم »  » ار يدرف  مان  هاگ  ره  : » هدش تیاکح  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  ددعتم  ثیداحا  رد  اریز  تسا 
اب دارفا  دروم  رد  هک  ییاههیـصوت  نینچ  اـب   3 .« دیهد ياج  ار  وا  دوخ  سلاجم  رد  دـینکن و  در  ار  وا  يهتـساوخ  دیـشاب ) هتـشادن  نظ  ءوس  )

ریاس یقالخا و  دـب  يارب  ییاج  رگید  دـنراد . هگن  ار  رگیدـکی  تمرح  رگیدـمه ، مسا  بحاـص  مارتحا  هب  دارفا  رگا  دـش ، (ع ) همئا یماـسا 
يدام و تاکرب  تاریخ و  (ع ) همئا یماسا  زا  هدافتـسا  هک  درک  يروآدای  دیاب  . 8 دنامیمن . یقاب  هداوناخ  سدـقم  طیحم  رد  تشز  تافص 
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(ع) رقاـب ماـما  زا  لاـثم  ناونعب  تسا . رود  هب  اـم  هجوت  زا  تاـکرب  نیا  زا  يرایـسب  هک  دروآیم  ناـغمرا  هب  اـم  یگدـنز  رد  یناوارف  يوـنعم 
4 .« دوشیم رورغم  لاحشوخ و  تیب  لها  ام  نانمشد  مان  ندینش  زا  تسا و  نازیرگ  رفنتم و  یلع »  » و دمحم »  » مان زا  ناطیش  : » هدش تیاکح 
.5 و تسا تاکرب  زا  راشرـس  كرابم و  دـشاب ، نآ  رد  دـمحم »  » مان اب  يدرف  هک  یهورگ  سلجم و  هناخ ، دـنیامرفیم : (ص ) مرکا ربمایپ  ای 
ای نیـسح  ای  نسح  ای  یلع و  ای  دـمحا  ای  دـمحم  مان  اب  يدارفا  نآ  رد  هک  ياهناخ  : » هدـش تیاکح  (ع ) اـضر ماـما  زا  یهقف  بتک  یخرب  رد 

يایوگ . 1 مسا : نیرتهب  باختنا  ياـهكالم   6 .« دوشیمن لخاد  رقف  هناخ  نآ  رد  دـشاب ؛ نانآ  نانز  زا  همطاف  ای  هللادـبع  ای  بلاط  اـی  رفعج 
زا رودب  . 3 دـشاب . هتـشاد  هعیـش  يالعا  بتکم  هدـیقع و  نامرآ ، زا  یتمالع  ناشن و  . 2 دـشاب . هدیدنـسپ  بوخ و  قالخا  وکین و  تلـصخ 
رب دشاب . حیحص  يهشیدنا  درخ و  لقع ، هارمه  . 5 دشاب . هتشذگ  نانیرفآ  راختفا  هتشذگ و  تاراختفا  روآدای  . 4 دشاب . اهسوه  تافارخ و 

یکی . 2 میحرلادبع و ...  هللادبع ، دننام ، یهلا  يوکین  تافـص  اهمان و  زا  یکی  . 1 تسا : نینچ  یباختنا  ءامـسا  بیترت  الاب  ياهكالم  قبط 
رب . 3 يدهم و ... نیـسح و  نسح و  میرم ، همطاف ، یلع ، دـمحم ، میهاربا ، یـسیع ، یـسوم ، دـننام : دـشاب  (ع ) راهطا همئا  ءایبنا و  ياهمان  زا 

هعجارم هراب  نیا  رد  رتشیب  يهعلاطم  يارب  باتک : یفرعم  دـشاب . رذابا و ...  دادـقم ، ناملـس ، دـننام : تقیقح  هار  نایوپهر  یماـسا  زا  هتفرگ 
یقداص دمحا  ناملسم ، نز  يوگلا  همطاف  باتک  داژن 2 . يدحوم  دمحم  تایاور ،» تایآ و  رد  يراذگمان  گنهرف   » باتک . 1 هب : دییامرف 

ص 1096، ج 2 ، و  ص 512  ج 1 ، هـمکحلا ، نازیم  بـختنم  . 1 عبانم : ناتـسبات 74 . مق ، هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  یناتـسدرا ،
پاچ ص 192 ، یتیبرت ، تاـیاور  ج 1 ، ثیدـحلا ، . 2 یخیـش . اضردیمح  همجرت : ینیـسح ، دیمح  دیـس  صیخلت  پاچ 81 ، ثیدحلاراد ،

ناتسوب پاچ  ص 41 ، یبط ، یجورم  داوج  دمحم  (ع ،) تیب لها  بتکم  رد  نادـنزرف  قوقح  . 3 یمالسا . گنهرف  رشن  رتفد  ، 74 مهدزای ،
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؟  دننک یم  يریگ  تخس  اهناوج  جاودزا  يارب  ردقنیا  هچ  يارب 

شسرپ

؟  دننک یم  يریگ  تخس  اهناوج  جاودزا  يارب  ردقنیا  هچ  يارب 

خساپ

نینچمه دنوادخ و  هب  نامیا  داقتعا و  فعـض  اهنآ  نیرت  هدـمع  هک  تسا  يدایز  لماوع  ببـس  هب  جاودزا  رما  رداه  هداوناخ  يریگ  تخس 
تورث لام و  رکفر  اه د  ردام  ردپ و  زا  یضعب  دشاب  یم  جاودزا  باب  رد  طلغ  ياههاگدید  راکفا و  یمشچ و  مه  مشچ و  ییارگ ،  لمجت 
نیوانع اب .....  هکیـسک  دـنناد .  یم  ناـشدوخ  نادـنزرف  یتخبـشوخ  ياـهرایعم  ار  رایـسب  هیزیهج  هیرهم و  دنتـسه و  دوخ  داـماد  سورع و 

دننک یم  لیمحت  ناوج  درم  نز و  یگدنز  رب  ار  الاب  هیرهم  ای  جاودزا و  نشج  نیگنس  جراخم  تخـس ،  طیارـش  وربآ ،  ظفح  لثم  فلتخم 
تیاضر هب  شمـشچ  طـقف  هتفرگن و  رظن  رد  ار  لاـعتم  دـنوادخ  تیاـضر  دوخ  راـک  نیارد  اریز  تسا  دـنوادخ  هب  فیعـض  داـقتعا  ياراد 

اما تسا  بوخ  قالخا  نامیا و  تقادـص ،  مهافت ،  تسا  مهم  كرتشم  یگدـنز  رد  هک  هچنآ  دـنناد  یم  مدرم  زا  يرایـسب  تسا .  قولخم 
لمجت یمـشچ و  مه  مشچ و  طاخب  دـنورب و  افـص  قدـص و  هار  هب  نانآ  دراذـگ  یمن  هدـیناود  هشیر  ناـشدوجو  رد  هک  یتشز  تاـیحور 

ردپ هب  مالسا  دوش .  یم  ناوج  ياهجوز  يارب  تالکشم  زا  يرایسب  زاس  هنیمز  هک  دنتسه  دوخ  ياه  هتساوخ  ندرک  هدایپ  ددص  رد  ییارگ 
قالخا و نید و  زا  دیاب  هکنیا  دننکن  یشارتلاکشا  یلو  دننک  هجوت  تقد و  ناشنادنزرف  يارب  رسمه  باختنا  رد  هک  دنک  یم  هیصوت  ردام  و 
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دنراذگن و شاخشخ  رب  هتم  هک  دوب  بقارم  دیاب  لاح  نیع  رد  یلو  تسین  یثحب  ياج  میروآ  رد  رـس  وا  یگداوناخ  تلاصا  رـسپ و  تباجن 
هناخ هن  تسا  تقادص  صولخ و  نامیا و  قالخا و  تسا  یگدنز  يافص  هیام  هچنآ  دندرگن  ناملسم  يرتخد  رـسپ و  دنویپ  عنام  تهج  یب 

يانبم رب  ملاس  یگدنز  لیکـشت  زا  ناوج  ود  ندرک  مورحم  ببـس  اه  هنیمز  نیا  رد  نیدلاو  يریگ  هدرخ  یلیـصحت و  كردـم  لیبموتا و  و 
جاودزا يارب  اـه  هداوناـخ  یخرب  لاوس :  دـش .  دـهاوخ  نیمز  رد  هدـسفم  داـجیا  ببـس   ) يرکـسع ماـما  هدومرفب  هدـش و  یهلا  ياـهرایعم 

نامهیم و رفن  اهدص  زا  توعد  نیگنـس ،  هنیزه  اب  اهرالات  رد  سلاجم  ییاپرب  دننام  دننک  یم  لیمحت  داماد  هب  ار  يدایز  جراخم  ناشرتخد 
ریز هب  روبجم  ار  وا  دنهد  یم  رارق  داماد  شود  رب  ار  نکش  رمک  جراخم  نتـشاد ....، وربآ  هناهب  هب  یگدنز  يادتبا  رد  ًاتقیقح  هک  نآ  لاثما 

 . دنوش یم  روبجم  اما  تسین و  جراخم  نیا  تخادرپ  هب  یـضار  ًابلق  هک  ییاج  ات  دـننک  یم  رگید  تالکـشم  زا  يرایـسب  نتفر و  ضرق  راب 
جراخم نیا  ماجنا  هب  داماد  تیاضر  مدـع  تروص  رد  تسا و  هنوگچ  ًاعرـش  ددرگ  یم  اهناوج  جاودزا  هار  دـس  یعون  هب  هک  هناهب  نیا  ایآ 

ره رد  دننک و  شالت  ناناوج  جاودزا  رما  ندومن  ناسآ  رد  دیاب  اه  هداوناخ  يا :  هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  دراد ؟  تروص  هچ  نآ  زا  هدافتسا 
جیورت ینارکنل :  لضاف  هللا  هیآ  ترضح  تسا .  لاکشا  یب  دهد  یم  رارق  نانامهیم  رایتخا  رد  داماد  هک  یکاروخ  رد  فرـصت  تروص .... 

 : تجهب هللا  هیآ  ترـضح  تسین .  زیاج  يزاریـش :  مراکم  هللا  هیآ  ترـضح  تسا . عرـش  فالخ  یهاگ  درادن و  یهجو  هسفن  یف  روما  نیا 
عجارم ص53 و املع و  هاگدید  زا  دـیدج  لئاسم  - 1 دوش .  یم  مک  لکـشم  ًاعون  نیفرط  لقاع  دارفا  تطاسو  اب  دـهدن و  ماجنا  دـناوت  یم 

یمئاق یلع  رتکد  مالسا  رد  هداوناخ  تایح  ماظن  هداوناخ ص61 3 - تشهب  - 2 54

؟ دننک یمن  يراذگ  هیامرس  نالوئسم  دایز  ام  روشکرد  یگنهرف  شخب  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  يراذگ  هیامرس  نالوئسم  دایز  ام  روشکرد  یگنهرف  شخب  رد  ارچ 

خساپ

تایرشنو اه  همانزور  یقیسوم ، رتائت ، امنیس ، باتک ، شخب  هلمج  نم  دوش  یم  يراذگ  هیامرـس  یگنهرف  شخب  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح 
دنتسین یمالسا  هعماج  بسانم  نادنچ  دنتـسه  يراذگ  هیامرـس  نیا  لصاح  هک  یگنهرف  تالوصحم  هک  تسا  نیا  یـساسا  لکـشم  اما  ... و

هدش ماجنا  يراذگ  هیامرس  زا  هک  تسا  نیا  نالوئسم  ۀفیظو  دنتسه . یمالسا  گنهرف  لباقم  هطقنرد  هنافسأتم  تالوصحم  نیا  زا  یـضعبو 
هتـشاد رظن  دـم  ار  يربهر  مظعم  ماقم  نیمارفو  دـننکب  هر " " لحار ماماو  مالـسا  ياهنامرآ  اب  قباطم  حیحـص و  ةدافتـسا  گنهرف  شخب  رد 
مالـسا نیزاوم  هبو  تسا  هدرک  قرف  یلیخ  بالقنازا  لبق  اب  بـالقنا  زا  دـعب  یگنهرف  تیعـضو  میرگنب  فاـصنا  ةدـید  زا  رگا  هتبلا  دنـشاب .

هناهاوخریخو هنازوسلد  لاؤس  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ام  هعماج  گنهرف  رد  زونه  یفعـض  طاقن  لاح  ره  هب  اما  تسا . هدـش  کیدزن  رایـسب 
یناریا ۀـنیرید  گنهرف  زا  یناریا  کی  ناملـسم و  کی  ناونع  هب  هک  تسا  نیا  امـش  اـم و  هفیظو  تسا و  فعـض  طاـقن  نیمه  هجوتم  اـمش 

. میوش روآدای  ناشفیاظو  هب  فلتخم  قرط  هبار  نالوئسم  ًامئادو  مینک  عافد  دوخ  یمالساو 

. دنا هدش  هجوت  مک  رما  نیا  هب  يزورما  ناناوج  اریز  ؟ دنراذگب مارتحا  دوخ  ناگرزب  هب  هک  دنامهف  يزورما  ناناوج  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

. دنا هدش  هجوت  مک  رما  نیا  هب  يزورما  ناناوج  اریز  ؟ دنراذگب مارتحا  دوخ  ناگرزب  هب  هک  دنامهف  يزورما  ناناوج  هب  ناوت  یم  هنوگچ 
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خساپ

دـشر اب  نامزمه  غولب  ندیـسر  رارف  اب  تاـساسحا ، يرگیدو  لـقع  یکی  دراد :  دوجو  رثؤم  تردـق  ودو  میظع  يورین  ود  یمدآ  نطاـب  رد 
عیرـس یلیخ  مادنا  دشر  دننام  تاساسحا  دـشر  هک  توافت  نیا  اب  دـنراذگ  یم  مدـق  ییافوکـشو  دـشر  هار  رد  زین  تاساسحاو  لقع  مادـنا 

كردتـسم رد  هطبار  نیارد  یلع ( ترـضح  دـنک . یم  یط  ار  دوخ  لاـمک  لزاـنم  جـیردت  هبو  یمارآ  لاـمکرد  لـقع  اـما  هتفرگ  تروـص 
رد لقع  یعیبط  لماکت  ییاهن  هلحرم  نیرخآ   : " دـنیامرف یم  زینو  دوش "  یم  لماک  یگلاس  رد 28  یمدآ  لقع   : " دنیامرف یم  2،ص625 

تاـساسحاو لـقع  دـشر  ینوزوماـن  یعیبـط " هن  تسا  یبرجت  دوـش  لـقع  بیـصن  هـک  لاـمکرد  یقرت  ره  سپ  نآزاو  تـسا  یگلاـس   25
همه یفطاع  تالیامت  تدـش  تلع  هب  ناوج  دـشاب  یم  نانآ  یقالخا  تافارحنا  ءاشنمو  هداد  لیکـشت  ار  ناناوج  یناور  لکـشم  نیرتگرزب 

زاو هدش  بلقنم  یحور  هبرض  کی  ایو  کچوک  کیرحت  کی  اب  تسا  نکمم  درگن و  یم  تاساسحا  کنیع  تشپ  زا  ار  سک  همهو  زیچ 
لئاق اهنآ  يارب  یصاخ  تسادق  مالـسا  هک  ییاهمیرح  ظفح  ناناوج و  تیبرت  رد  هدش ، رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب  ددرگ . فرحنم  لادتعا  هار 

میرکت ساسا  رب  نانآابو  هتـشاد  رظن  رد  ار  ناناوج  جنر  دوزو  ساسح  عبط  نایبرمو  نیدـلاو  - 1 دومن :  تاعارم  ار  لیذ  دراوم  دـیاب  تسا 
ناوج لسن  یـشکرسو  نایغط  لماوع  زا  یکی  نانآ  تیـصخش  ریقحتو  ناناوج  هب  یمارتحا  یب  هک  دنـشاب  هجوتم  دنیامن و  دروخرب  مارتحاو 

تابجوم ناشتـسردان  راتفگو  راتفر  اـب  هک  يرداـمو  ردـپ  نآ  داـب  رود  ادـخ  تمحر  زا  : " دـنیامرفیم مرکا ( ربماـیپ  دـهد ، یم  لیکـشت  ار 
هناتسود و ار  دوخ  ياهییامنهار  ای  یتیبرت  بلاطم  نیدلاو  رگا  " 1." " دنروآ مهارف  يو  زا  ار  نتشیوخ  یتیاضرانو  دوخ  نادنزرف  يراکدب 

هدرک ذوفن  ناوج  حور  قامعارد  دنناوت  یم  یبوخ  هب  دنراذگ  نایم  رد  نانآ  اب  رکف  لدابتو  تروشم  تروص  هب  ای  دـنیوگب  زردـنا  نابز  هب 
ادا ارنآ  يروط  دنـشاب  هتـشاد  يداقتنا  رکذت  ناوج  شزغل  هب  تبـسن  دنهاوخ  یم  هک  يدراوم  ردو  دـندرگ  قفوم  نانآ  حیحـص  تیبرت  ردو 

 : دـنیامرف یم  هطبار  نیارد  یلع ( ترـضح  دوشن . هداد  قوـس  نایـصع  هار  هبو  هدـشن  ناوـج  هب  نیهوـت  تمرح و  کـته  ثعاـب  هک  دـننک 
اب ناوجون  شزغل  فلخت و  رگا  تسا " حیرـص  خیبوت  شنزرـس و  زا  رتکاندرد  رثؤم و  وا  يارب  نداد  رکذـت  هیانک  ابار  لقاع  ناسنا  شرغل  "

ةاعد اونوک   : " دندومرف قداص ( ماما  دنشاب .  نیدلاو  وگلا  يارب  لقاالو  هدرک  ریثأت  هک  تسین  دیعب  دوش  هداد  رکذت  بدا  لامکرد  هیانک و 
تسا رت  مهم  هلأسم  نیا  ناوج  ناوجون و  دروم  رد  و  اهنت ، راتفگ  اب  هن  دینک  توعد  نید  هب  ناتلامعا  اب  ار  مدرم  ینعی  مکتنسلا " ریغب  سانلا 

یم میظنت  دنونـش  یم  ای  دـننیب  یم  هک  ییاهوگلا  ساسارب  رتشیب  ار  دوخ  لامعاو  دندنـسپ  یمن  ار  دایز  داـقتناو  خـیبوت  رکذـت و  ناـنآ  اریز 
ردپ هک  دنیبب  يرـسپ  رگا  ای  دنراذگ  یم  مارتحا  نیدـلاو  هب  نادـنزرف  ًامتح  دـنراذگب  مارتحا  رگیدـکی  هب  هناخرد  نیدـلاو  رگا  ًالثم  دـننک 

شیوخ دنزرف  یتخبشوخ  کیرـشار  دوخ  ردامو  ردپ  - 2 دوب . دهاوخن  بدؤم  شردپ  هب  تبـسن  زین  وا  تسین  بدؤم  گرزبردپ  هب  تبـسن 
. میناهاوخ ارت  یتخبشوخ  يردامو  يردپ  رهم  تلع  هب  زین  امو  یتسه  دوخ  تداعـس  بلاط  تاذ  بحرثا  رب  وت  هک  دننامهفب  يو  هبو  دننادب 
ام هک  توافت  نیا  اب  مینک  یم  يراکمه  رگیدکیاب  فده  نیا  هب  لین  يارب  تسامـش و  يزوریپ  يراگتـسر و  نآ  میراد و  فده  امـشو  ام 

نتفریذـپ اـب  میراد  راـظتنا  وت  زا  میهاـگآ و  یبوخ  هب  یناوج  ماـیا  تارطخ  زاو  میا  هتخودـنا  يداـیز  ياـه  هبرجتو  میا  هدرک  يرتشیب  رمع 
هب يروآ . مهارف  تسام  كرتشم  فدـه  هک  ار  دوخ  تیقفومو  يزوریپ  تابجوم  هدرک  يراکمهام  اـب  هنامیمـص ، اـم  حـیاصن  نتـسبراکبو 

ردام ردپ و  زیمآ  تحلصم  ییاهیئامنهار  زاو  هدرک  لابقتسا  تسا  تبحم  یهاوخریخ و  زا  راشرـس  هک  یقطنم  نینچ  زا  ناوج  دسر  یمرظن 
هب ناناوج  تیادـه  هار  رد  ار  شیوخ  يورین   : " دـنیامرف یم  ،ص93  یفاک هضور  رد  قداص ( ماما  ترـضح  هک  هنوگنامه  دوش  دـنم  هرهب 

رظن هب  يرورـض  هتکن  نیا  رکذت  نایاپ  رد  دنیارگ ". یم  یحالـصو  ریخ  ره  هب  رتعیرـسو  دنریذپ  یم  ار  قح  رتدوز  ناناوج  اریز  زادـنا  راک 
ناشیا هک  يدراوم  رد  دنراد و  اهنآ  ندرگرب  یگرزب  قح  ناردامو  ناردپ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  رما  نیا  هب  دیاب  زین  ناناوج  هک  دسر  یم 
دنفلکم نادنزرف  دننک  یمتـس  ًانایحا  یتح  ای  دنرمـشن  مرتحم  ار  دوخ  ناوج  تیـصخش  يراگنا  لهـس  ای  يرـسدوخ  ای  يداوس  یب  تلع  هب 

تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  ،ص163  یگدنزو دشر  باتکرد  دنیامن .  يراددوخ  ماقتناو  یفالتزاو  هدوب  رابدرب  رباص و  نیدـلاوراتفر  لباقمرد 
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طاقن ياراد  مهو  دنتـسه  هتـسجرب  تافـص  ياراد  مه  نیاربانب  دنتـسه  ناسنا  امـش  نارداـمو  ناردـپ  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  هراومه  "

رما کی  اهنآزا  ار  بیع  نیا  ینیب  عقاو  اب  هک  تسا  نیا  رتهب  دـشاب  امـش  اب  ناشراتفر  زرط  دروم  رد  اـهنآ  فعـض  طاـقن  رگا  لاـح  فعض ،
امش زا  هک  ار  یتبظاوم  هجوتو و  دوخ  هب  تبسن  ار  اهنآ  شیالآ  یب  كاپ و  تبحم  اهنآ و  نساحمو  هتسجرب  تافص  ًانمـض  دینادب و  یعیبط 

، تاساسحاو لقع  رظن  زا  ناوج  باتک  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  دینک . ینادردق  نانآزا  دـیریگب و  رظن  رد  دـنیامن  یم 
دیفم ناتلکشم  دوبهب  رد  هدش  رکذ  تاکن  مراودیما  دیتشاذگ  نایمرد  ام  اب  ار  دوخ  لاؤس  هک  امش  زا  رکشت  اب  دینک . هعجارم  یفـسلف  ياقآ 

یفسلف ياقآ  ، تاساسحاو لقع  رظن  زا  ناوج  عبانم :  ،ج5،ص115  لیاسو ددرگ . عقاو 

ناشن یلمعلا  سکع  هچ  ناحادمزا  یـضعب  ییوگرفکرد  عجارم  دشاب ، یمن  هعماج  زا  مدرم  راجزنارب  لیلد  روشکرد  یبهذم  تاسلج  شیازفا  ایآ 
؟ دنا هداد 

شسرپ

سکع هچ  ناحادـمزا  یـضعب  ییوگرفکرد  عجارم  دـشاب ، یمن  هعماـج  زا  مدرم  راـجزنارب  لـیلد  روـشکرد  یبهذـم  تاـسلج  شیازفا  اـیآ 
؟ دنا هداد  ناشن  یلمعلا 

خساپ

مولظمو ناملسم  تلم  نوچ  هک  تفگ  دیاب  یبهذم  تاسلج  شیازفا  درومرد  . 1 دشاب :  یم  هجوت  لباق  ریز  تاکن  امش  لاؤس  صوصخرد 
، دـش دـهاوخن  مدرم  راجزنا  ثعاب  اهنت  هن  تاسلج  نیا  شیازفا  هدـش ، عقاو  ینید  دـض  تامجاهتو  یگنهرف  هبناج  همه  تالمح  جامآ  اـم ،
هب يدج  روط  هب  دیاب  یهتنم  دیدرگ ، دهاوخ  اهنآ  یبهذم  ياهروابو  یلدمهو  داحتاو  نامیا  ماکحتساو  بلق  توقو  يراودیما  ثعاب  هکلب 

سلاجمزا هک  تسا  نیا  هار  نیرتهبو  دشاب  یمالـسا  حیحـص  ياه  هویـشو  ینید  ینابم  ساسا  رب  یبهذـم  تاسلج  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا 
قیمع طابترا  دـنفظوم  اه  ناـسنا  . 2 میدرگن . تعدـبو  فارحنا  راچد  هدرکان  يادـخ  ات  میریگب  قشمرـس  هتـسجرب  ياـملعو  نید  ناـگرزب 

نآ ماکحتـساو  توقرب  زور  هب  زور  هکلب  دننک ، ظفح  اهتن  هن  مالـسلا " مهیلع  " نیموصعم همئاو  لاعتم  دنوادخ  اب  ار  دوخ  يونعمو  یناحور 
ات دنا  هدرک  دیکأتو  شرافس  نآ  هب  یلیخ  ام  ناگرزب  هک  تسا  یبهذم  تاسلج  نیمه  طابترا  نیا  شیازفاو  ظفح  لماوعزا  یکی  دنیازفیب ،

یعقاو رثا  هک  تسا  تموادمو  رارکت  اب  هنادنسپادخ ، بوخ و  راک  ًالصاو  مینک ، یگدنز  مالسا  تکرب  هب  زین  امودشاب  هدنز  هشیمه  مالـسا 
هنوگنیا ندناوخزا  هک  دنا  هدومرف  ردقیلاع  عجارم  رثکا  ناحادمزا ، یضعب  زیمآ  تعدبو  اوتحم  مک  راعـشا  درومرد  . 3 دشخب . یم  ار  دوخ 

. دوش زیهرپ  بانتجا و  راعشا 

؟ دنا هدش  هناگیب  نید  هب  تبسن  مدرم  مومع  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدش  هناگیب  نید  هب  تبسن  مدرم  مومع  ارچ 

خساپ

ساسحا یبهذم  رهاظمو  یهلاو  یناسنا  یلاعتم  ياهشزراو  میهافم  هب  تبـسن  هک  يدنمورب  ناناوج  یمامتو  امـش  هب  تدارا  زارباو  مارتحا  اب 
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درومرد اما  دنهد . یم  ناشن  بسانم  لمعلا  سکع  ینید  قیداصم  هب  ییانتعا  یب  اهـشزرا و  رییغت  هب  تبـسنو  دنیامن  یم  تیلوؤسمو  دـهعت 
راچد هعماج  ناریا ، هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  فقوتو  همانعطق 598  شریذـپ  زا  سپ  هک  میراد  لوبق  زین  ام  مینک  ضرعدـیاب  امـش  لاؤس 

سوسحم شیبو  مک  هعماـج  دارفا  تیرثـکا  يارب  هک  تسا  یـشزرا  ماـظنرد  ینوگرگد  تارییغت ، نیرت  مهم  زا  یکی  هک  دـیدرگ  یتارییغت 
. تشاذگ يدیقالو  یبهذـمالو  ینید  یب  هدرکان  يادـخای  نید  اب  یگناگیب  ناوت  یمن  تیعطاق  اب  ارنآ  ینوگرگدو  اهـشزرا  رییغت  اما  تسا .

شزرا اهشزرا  دض  یضعبو  شزرا  دض  هب  اهـشزرا  یخرب  دهد . یم  هدیقع  رییغت  یـشزرا  لئاسمزا  یـضعب  هب  تبـسن  هعماج  نامز  رذگرد 
رارصا ام  رگاو  دنناد  یم  رادنید  ار  دوخ  دنریگ  رارق  باختناو  يریگ  میمصت  عضومرد  دارفا  نیمه  رگا  لاح  نیعرد  یلو  ددرگ ، یم  یقلت 

رازابو هچوک  هب  یتقو  هک  تسا  تسرد  دـش . میهاوخ  ینید  رهاـظم  زا  ندـش  رودو  ناـنآ  رتشیب  درط  بجوم  دنتـسه  نید  یب  اـهنآ  میزرو 
رد ناوت  یم  زین  ار  دارفا  نیمهو  مینک  یم  هدهاشمار  ینید  تاروتسدو  ماکحا  یخرب  هب  یهجوت  مک  يدام و  رهاظم  میور  یم   ... كراپو و

میناوت یم  ایآ  تروص  نیا  رد  درک . هدهاشم  يرادازع و ... تأیه  ادهـش ، هزانج  عییـشت  " "ع ، اضر ماما  رونم  هاگراب  اه ، هینیـسح  دـجاسم ،
ناوت یم  تردنب  دنشابن . دیقال  یلو  دنشاب  هتـشاد  یهجوت  یب  یبهذم  قیداصم  یخرب  هب  تسا  نکمم  مینادب . دیقالو  بهذمال  ار  دارفا  نیا 

رگا مییوگب  میناوت  یم  تأرج  اب  ایآ  دـنیامنب . ینید  ماکحا  یـضعب  اب  تفلاخم  هب  رهاظت  ًادـمعت  هک  تفایار  ینید  رهاظم  هب  هجوت  یب  دارفا 
. داد خـساپ  ناوت  یمن  عطاق  روطب  ًاعطق  دنتـسه ، دـیقال  ایو  نید  یب  دـننک ، یمن  تیاـعر  شـشوپ  رد  ار  ینید  رهاـظم  یخرب  يدارفا  اـی  درف 

یطیحم طیارـشرد  نانآ  دنا . هدیزگرب  ار  دوخ  شـشوپ  نید  اب  هزرابمو  تفلاخم  دصق  هب  دـنراد  بسانمان  شـشوپ  هک  ینارتخد  زا  ردـقچ 
. دنربخ یب  شیوخ  لامعا  بیاعمو  نساحم  زا  ناناوج  زا  يرایـسب  دنهد ، یم  زورب  دوخ  زا  شیوخ  ناعونمه  اب  وسمه  يراتفر  مکاح  وجو 

تفایرد ینـشور  هب  ار  ناشدوخ  لمع  یفنمو  تبثم  راثآ  دننک . یمن  ای  هدرکن  كرد  یبوخ  هب  دـنهد  یم  ماجنا  هچنآ  ترورـض  تیمها و 
هنیمز دنا . هدش  هجاوم  ... ناگتسب و هداوناخ و  راذگریثأت  طیارش  زا  رودب  یهاونو  رماواو  يرهاظو  یحطس  ياهدروخرب  اب  ًاضعب  دنا . هدرکن 
دوجو زاربا  يارب  نیاربانب  دـنناسرب  زوربو  روهظ  هب  دـنا  هتـسناوتن  حیحـصو  تسرد  ریـسم  رد  ار  دوخ  تیـصخش  دـنا . هتفاـین  ندرک  یناوج 

اهنآ لامعا  زا  يرایسبو  دشاب  ضراعترد  تسا  نکمم  یبهذمو  ینید  میلاعت  اب  اهنآزا  يرایسب  هک  دننز  یم  ییاهراک  هب  تسد  تیصخشو 
ارنآ ... هتـشذگ و ياهروابو  اـه  تنـسو  موسرو  بادآو  مکاـح  فرع  یلو  دـشابن  یمالـسا  تاروتـسد  اـب  ضراـعم  تسا  نکمم  هسفن  یف 

ترورـض ماگنهردزج  دنراد  دیقت  ینید  رهاوظ  ظفح  هب  هک  نارـسپو ) نارتخد   ) یناناوجو نانزو  نادرم  زا  يرایـسب  رگید  يوس  زا  . دریذپن
میهاوخب رگا  نیارباـنب  دـنراد . هارکا  ... دـننزب و هسرپ  رازاـبو  هچوـک  رد  هکنیا  زا  ناـنآ  زا  يرایـسب  دـنیآ . یمن  ناـبایخ  ورازاـبو  هچوـک  هب 

هداد ماجنا  ناناوج  یلم  نامزاس  هک  یتاقیقحت  ساسا  رب  دـینادب  تسا  بوخ  مینیبب ، ار  اهنیا  همهدـیاب  مینکب  هعماج  دروم  رد  یلک  تواضق 
يرهظم ار  هیقف  تیالو  رب  ینتبم  ماظن  ناناوج  زا  دصرد  % 4/76 تسا :  هدیدرگ  جرد  دادرخ 1382  هبنشجنپ 8 ناهیک ، همانزور  ردو  تسا 

رد تلادـع  يارجاو  ققحت  % 79 تسا . تموـکح  شور  نیرتـهب  ینید  يرـالاس  مدرم  دـندقتعم  دـنا 76 % هتـسناد  ینید  يرـالاس  مدرم  زا 
ینید میلاعت  ساسارب  هک  ار  روشک  یساسا  نوناق  ناناوج  زادصرد  % 77 دنا . هتسناد  یمالسا  ياهروشک  ریاس  زا  رتهب  ار  یمالسا  يروهمج 

، زیزع تسود  تسناد ؟ هناگیب  نید  اب  ناوت  یم  ار  ناناوج  زا  میظع  دصرد  نیا  ایآ  دنناد . یم  یـساسا  نیناوق  نیرتهب  زا  تسا  هدش  نیودـت 
ساسحاو هدرک  يرپس  ار  سدـقم  عافد  نارود  یـسامح  روشو  یبالقنا  ناجیهو  روش  تاساسحا و  روشک ، هک  ینونک  طیارـشرد  وجـشناد 

ناکماو ناوت  همه  اب  رابکتسا  هک  یطیارش  ردو  دزارپب  يویند  روما  هب  یگدیـسرو  یگدنزاسو  يزاسزابو  یمزر  ریغ  روما  هب  دیاب  دنک  یم 
تمه رمکرادغ  نمشد  تسا . نیگنس  رایـسبامشوام  فیلکتو  هفیظو  تسا . هتـساخ  اپ  هب  سدقم  ماظن  نیا  ندروآرد  وناز  هب  يارب  شدوخ 

بالقنا دوش . فذح  رورم  هب  دربب و  هانپ  دجاسمو  لزانم  يایاوز  هشوگ و  هب  دیابو  تسین  هماج  هرادا  هب  رداق  نید  دنک  تباث  ات  تسا  هتسب 
نیمأـت ار  رـشب  عون  يورخاو  يوـیند  تداعـس  تسا  رداـق  مالـسا  نید  دـنک  تباـث  دـهاوخیم  يا  هشیدـنا  نینچ  فـالخرب  ناریا  یمالـسا 

هب حیحصو  تسرد  یلمع  ياه  هویش  اب  میشوکب  ناوتو  دوجو  همهابو  تیدج  تیاهن  رد  دیابام  همهدنمجرا  ردارب  نیاربانب  دنک . نیمضتو 
دـیما و میـشاب . ریذنوریـشب  دـیاب  میزرو . باـنتجا  ًادـج  هیاـنکو  شینو  فذـحو  درط  زاو  میزارپب  زورما  لـسن  هناقفـشمو  هناـملاع  تیادـه 
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تلادـع يارجا  هک  مالـسا  نیبـم  نید  هیلاـع  فادـها  ققحت  ياربو  مینک  هزراـبمو  هلباـقم  يدـیماانو  سأـی  اـب  مینک و  قیرزت  ار  يراودـیما 
ناناوج امش  دنمناوتو  يژرنا  رپ  ناتسد  مینک . شالت  هنادجم  هناتسودو ، هناقفشم  یهنو  رماو  مدق  ملق و  اب  تسا ، هعساو  تمحرو  تقفـشو 

دیما مشچ  امـش  هیلاع  تمه  هبو  میراشف  یم  یمرگ  هب  يراگتـسرو  تداعـسو  حالف  يوسب  هعماج  تیادـه  رد  ار  ریمـض  نشور  دـنمورب و 
. میا هتسب 

هجیتن رد  مدرم  تسا و  هدش  هتساک  دارفا  تقادص  زا  یعامتجا  لماعت  رشن و  رشح و  مدرم  اب  طابترارد  تشذگ  هک  بالقنا  زا  لاس  هس  ود  زا  سپ  ارچ 
نیا ات  مینک  هچ  تسا  نیا  نم  لاوئـس  درادن . دوجو  تشاد ، دوجو  مدرم  رد  هک  یکاپ  تعانق و  نآ  دـندرگ ، یم  بارطـضا  سرتسا و  راچد  رتشیب 

انق تقادص و 

شسرپ

تسا و هدش  هتـساک  دارفا  تقادـص  زا  یعامتجا  لماعت  رـشن و  رـشح و  مدرم  اب  طابترارد  تشذـگ  هک  بالقنا  زا  لاس  هس  ود  زا  سپ  ارچ 
نیا نم  لاوئـس  درادن . دوجو  تشاد ، دوجو  مدرم  رد  هک  یکاپ  تعانق و  نآ  دندرگ ، یم  بارطـضا  سرتسا و  راچد  رتشیب  هجیتن  رد  مدرم 

؟ ددرگ امرف  مکح  بالقنا  لوا  دننام  تعانق  تقادص و  نیا  ات  مینک  هچ  تسا 

خساپ

؟ دندرک بالقنا  ام  مدرم  ارچ  هک  مینک  حرط  ار  لاوئس  نیا  میشاب و  هتـشاد  بالقنا  لوا  هب  يرفـس  ام  تسا  رتهب  امـش  لاؤس  هب  خساپ  يارب 
ماما طسوت  هک  ار  مالـسا  یـسایس  هیرظن  دنتـسناوت  هک  دندوب  هدیـسر  يرکف  دشر  زا  يا  هلحرم  هب  راذـگریثأت ) تیرثکا   ) ام مدرم  کش  یب 

ماجنا ار  مهم  نیا  هکدـندوب  هدیـسر  ییالاب  یقالخا  یملع و  دـشر  کی  هب  اـم  بـالقنا  نارود  مدرم  سپ  دـنریذپب . دـیدرگ  حرط  ینیمخ (
تسا رتهب  سپ  دیا  هتفگ  نخـس  نارود  لوط  رد  اهنآ  راتفر  دارفا و  یعامتجا  هصیـصخ  رییغت  زا  ناتلاوئـس  همدقم  رد  یلاعبانج  یلو  دنداد ،

، دشاب تباث  دناوت  یم  ناسنا  رد  تایقلخ  زا  یـضعب  عامتجارد :  دارفا  تباث  ياهقالخا  فلا ـ  میهدب . هئارا  ادـتبا  رد  راتخاس  میـسقت  کیام 
هتبلا دـنامب . اجرب  اپ  تایقلخ  نآ  رب  مه  زاب  یعامتجا  ياهکاکتـصا  همه  اب  دـنک  یگدـنز  هیحور  نآ  فلاـخم  یعاـمتجا  رد  رگا  درف  یتح 

نس و هب  هتبلا  دـنک . یم  رییغت  تدـم  زارد  رد  ناشتایقلخ  مدرم  زا  یلیخ  اسب  هچ  تسا و  نکمم  تدـم  زارد  رد  تاـیقلخ  زا  عون  نیا  رییغت 
اب ناوـت  یم  تدـم  زارد  رد  تدــم :  زارد  رد  عاـمتجا  رد  دارفا  تاـیقلخ  رییغت  - 1 تسین . طاـبترا  یب  مهم  نـیا  زین  دارفا  یعاـمتجا  هـقبط 

یتایحور ردـق  ره  دوش . یم  رادـیدپ  ناشیعامتجا  طابترا  رد  هعماج  رد  دارفا  تایحور  رییغت  دادرییغت . يدـح  ات  ار  دارفا  تایحور  تاغیلبت 
تایقلخ رییغت  مدع  - 2 دریگ . یم  تروص  یناسآ  هب  رییغت  ناـکما  دـشابن  راد  هشیر  ناـشنورد  رد  دارفا  یتسار  یتسرد و  تقادـص ، دـننام 

دریگن تروص  دارفا  دروخرب  رد  یعاـمتجا  كاکتـصا  دوش و  رارکت  رتـشیب  عاـمتجا  دارفا  بوـخ  ياـه  هصیـصخ  ردـق  ره  عاـمتجا :  دارفا 
یعامتجا تاقافتا  زا  یخرب  رد  عامتجا :  دارفا  رییغتم  ياهقالخا  ب ـ  دنک . یم  ادیپ  یلاعت  دشر و  هدرک و  ادـیپ  همادا  عامتجا  دارفا  تایقلخ 

ار تالاح  نآ  یتدم  زا  دعب  هک  دننک  یم  ادـیپ  یتالاح  يرـس  کی  فلتخم  یلماوع  رطاخ  هب  یهاتوک و  تدـم  رد  هعماج  دارفا  یـسایس  و 
، ددرگن قیمعت  دباین و  رارمتسا  دشابن و  رکفت  اب  هارمه  دنک  یم  بسک  ناسنا  هک  یشوخ  لاح  رگا  هک  دوش  ضرع  دیاب  و  دننک . یم  كرت 
. دوش یمن  كاپ  ناـسنا  رکف  بلق و  حور ، زا  زگره  دـبای  هشیر  ناـسنا  بلق  نورد  رد  دوش و  هکلم  هب  لیدـبت  رگا  تسا و  رطخ  ضرعمرد 
ـی تدم زا  ـد  عب ـد و  ننک یم  روه  تالاح ظـ تای و  ـ حور ـن  یا یعامتجا  دب  بوخ و  تاقافتا  زا  یخرب  ای  اهاتدوک و  اه و  بالقنا  رد  ًالومعم 
تاساسحا و عباـت  دارفا  قلخ  . 1 زا :  تسا  تراـبع  دوش  یم  تاـیحور  عون  نیا  روـهظ  ثعاـب  هک  یلماوـع  هلمج  زا  دـنیامن . یم  ـش  کورف

عقوم رد  ای  دنیآ و  یم  رظن  هب  رتعاجش  عامتجا  دارفا  گنج  عقوم  رد  تعاجش  تفص  تانیقلت  رطاخ  هب  ًالثم  یعامتجا :  فطاوع  اهناجیه و 
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هدرک رییغت  ناشدـید  هدـش و  ضوع  ایند  دـننک  یم  ساسحا  دارفا  بالقنا  عقوم  ای  و  دنـسر ، یم  رظن  هب  مولظم  هلزلز ، لثم  یعیبط  ياـهالب 
یبلطدوس يارب  دارفا  اب  ندش  گنر  مه  اه و  تعفنم  رطاخ  هب  عامتجا  دارفا  زا  یخرب  هعماج :  دارفا  رد  یـشنیزگ  ياهوخ  قلخ و  . 2 تسا .

. دهد یم  ناشن  ار  دوخ  یعامتجا  تاقافتا  نامه  رد  رتشیب  راتفر  نیا  دنیامن و  یم  یعامتجا  یصخش و  ياه  يزاس  رهاظ  رهاظت و  هب  مادقا 
زا دـعب  هک  دـنهد  ناشن  صلخم  بذـهم و  دارفا  بالقنا  رد  ار  ناشدوخ  هعماج  دارفا  یخرب  تسا  نکمم  اه و ...  گنج  اه و  بالقنا  لـثم 
دش یم  ببـس  بالقنا  نارود  رد  ار  هعماج  دارفا  تقادص  هک  یلماع  نیرتمهم  هدنب  رظن  هب  دهد . یم  ناشنار  دوخ  ناشیلـصا  نورد  یتدم 

مامت يارب  دوب  ییوگلا  وا  دوب . تقادـص  قالخا و  سیدـنت  ینیمخ ( ماما  کش  یب  نویبالقنا :  و  ماما ( يالاو  تیـصخش  زا :  دوب  تراـبع  ، 
ناناوج دهد . ناشن  نامز  باجح  تشپ  زا  ار  دوخ  وا  يراوگرزب  هک  درذـگب  اهلاس  دـیاب  هک  قداص  راوگرزب و  بذـهم و  یناسنا  ناربهر ،

یم ادـتقا  وا  هب  ناریپ  دنتـسنادیم و  دوخ  زیچ  همه  يوگلا  ار  وا  دنتـسناد و  یم  دوخ  يارب  مامت  يدـشرم  ار  وا  دـندیزرو و  یم  قشع  وا  هب 
یب یطیارـش  نینچ  رد  دـندوب ،  ... رنهاب و ییاجر  یتشهب ، يرهطم ، دیهـش  نوچمه  يا  هتـسراو  ياه  تیـصخش  زین  ماما ( رانک  رد  دـندرک .

دارفا زا  یخرب  دـش  يرپس  راگزور  هک  ردـق  ره  یلو  دـنداد . یم  ناشن  تقادـص  اب  ار  دوخ  رهاظت  هب  اـی  تقیقح  هب  اـی  هعماـج  دارفا  کـش 
بالقنا فلاخم  ياه  هناسر  ةدرتسگ  یتاغیلبت  تالمح  دروم  هعماج  دارفا  زا  یخرب  هتفر  هتفر  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  بالقنا  یلصا  ياهراعش 

ام رگا  دریگب  ار  دیما  ياج  يدرسلد  دندش  ثعاب  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  دوجوم  طیارـش  زا  دارفا  زا  یخرب  یفرط  زا  دنتفرگ  رارق  یمالـسا 
عـضو دـیاش  میداد ، یم  همادا  یگدـنزاس  نارود  رد  گـنج  زا  دـعب  میتـشاد  گـنج  ياهنادـیم  رد  هک  ار  يراکادـفو  تداـشر  ناـنچ  نآ 

ره اج و  ره  مینک  یعس  میـشاب و  بالقنا  حالـصا و  رکف  رد  هتـسویپ  يربهر  مظعم  ماقم  لوق  هب  دیاب  سپ  دوب . یمن  هنوگ  نیا  ام  یعامتجا 
، یسور گرزب  ةدنسیون  يوتسلوت  لوق  هب  میشاب . هتـشاد  شیوخ  حالـصا  رد  یعـس  دنک  یم  درک و  دهاوخ  تساوخزاب  ام  زا  ادخ  هک  ردق 
ام دنوادخ  میشاب  هتشاد  سفن  حالصا  يزاسدوخ و  رگا  ام  تسین . شیوخ  حالصارکف  هب  سک  چیه  دنتسه و  ناهج  حالـصا  رکف  رد  همه 

تلود سلجم و  هب  ار  هتـسیاش  دارفا  دـیاب  میوشن . هجوتم  نامدوخدـیاش  هچنانچ  دـهد ، یم  رارق  وگلا  دـهد ، یم  دـشر  دـهد ، یم  عیفرت  ار 
میشاب هتـشاد  هجوت  دوخ  یگدنز  هب  مینک  یم  داقتنا  هک  ام  میرادرب . مدق  دیاب  یتسیز  هداس  تعانق و  تقادص ، هب  نتـشگرب  يارب  میتسرفب .

) یلع لثم  یگرزب  ياه  ناسنا  مه  ردق  ره  شناربهر  هک  دوشن  تسرد  يا  هعماج  ات  دوش  يزاس  گنهرف  دیاب  میدش . راتفرگ  ردـقچ  ام  هک 
مه دنـشاب  تیحالـص  یب  نآ  ناگدننادرگ  مه  هک  يا  هعماج  زا  دـنک  رود  ادـخ  و  دـنراذگ . یم  اهنت  داهج  ياه  نادـیمرد  ار  اهنآ  دنـشاب 

. دوب دهاوخن  يریخ  رما  راظتنا  هعماج  نآ  زا  رگید  هک  شنامدرم ،

هب يرس  ات 5/8  یلا 8  تعاس 4  زا  اه  حبص  امش  ایآ  منک  یم  لاؤس  امش  زا  یلو  دوش  یم  طوبرم  ییاج  صخـش و  ای  ناگرا  مادک  هب  مناد  یمن  نم 
ناوج و یتقو  دنتـسه !؟ یعـضو  هچ  هب  شزرو  مان  هب  یملاس  هزیکاپ و  نیا  هب  رما  يارب  هک  ام  ناناوج  دینیبب  هک  دـیا  هدز  ماع  ألم  رد  تلم  كراپ 

نم ناوجون 

شسرپ

ات 5/8 یلا 8  تعاس 4  زا  اه  حبص  امش  ایآ  منک  یم  لاؤس  امش  زا  یلو  دوش  یم  طوبرم  ییاج  صخـش و  ای  ناگرا  مادک  هب  مناد  یمن  نم 
!؟ دنتـسه یعـضو  هچ  هب  شزرو  مان  هب  یملاس  هزیکاپ و  نیا  هب  رما  يارب  هک  ام  ناناوج  دینیبب  هک  دیا  هدز  ماع  ألم  رد  تلم  كراپ  هب  يرس 

ملاـس طـیحم  منیبیم  یتـقو  منک  عـنم  ار  وا  مناوـت  یم  روـطچ  دـنک  هـعجارم  كراـپ  هـب  دـهاوخ  یم  یعوـن  نـم  ناوـجون  ناوـج و  یتـقو 
( دیایب اجنیا  ناتناوج  دیراذگن  دنشاب  دازآ  ناناوج  هدمآ  روتسد  تاماقم  زا  دنتفگ  مدرک  ضارتعا  كراپ  نیرومأم  هب  هدنب  یتقو  .) تسین

خساپ
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نـشخ ياهدروخرب  باعرا و  دـیدهت و  اب  هک  نیا  یکی  تشاد :  ناوت  یم  دروخرب  هنوگ  ود  ناناوج  یقالخا  داسف  هلأسم  اـب  طاـبترارد  هک 
حالصا و هب  یعامتجا  ياهیراجنهان  شهاک  یگنهرف ، هعسوت  يارب  روز  هب  لسوت  ياجب  هک  نآ  رگید  دش و  هعماج  رد  داسف  ققحت  زا  عنام 

هکلب تسین  زاسراک  اهنت  هن  باـعرا  یکیزیف و  دروخرب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هداد  ناـشن  هبرجت  و  تخادرپ . اـهاشرگن  اـهرواب و  ینوگرگد 
هکنآ لاح  دشاب  یم  یتیبرت  هبرح  نیرخآ  تازاجم  هیبنت و  شور  زین  یـسانشناور  ظاحل  زا  دـهد و  یم  سکع  هجیتن  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
تیآ بلاقنا  مظعم  ربهر  هک  نآ  اب  میدرب و  راـک  هب  هلیـسو  رازبا و  نیلوا  ناونع  هب  ارنآ  هعماـج  حالـصا  يارب  اـم  هتـشذگ  ناـیلاس  لوط  رد 

رما و هب  ینابز  یهن  رما و  ياجت  هب  رما  نایلوتم  اما  دندیزرو  دـیکأت  یناسل  تروصب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀـضیرف  رب  يا  هنماخ  ... ا
راـتخاس حالـصا  يارب  مود  لـح  هار  دـندرک . کـمک  نآ  دـیدشت  هب  روـما  حالـصا  ياـج  هـب  دـنتخادرپ و  یکیزیف  دروـخرب  یلمع و  یهن 

هلمج زا  نآ  رب  مکاح  طباور  هعماج و  حالـصا  تسا . اهـشرگن  اهرواب و  ینوگرگد  حالـصا و  یعامتجا  ياهیراجنهان  شهاک  یعامتجا و 
درف يارب  يرما  یتشز  هک  ینامز  ات  دیناد  یم  دبال  تسا . یگنهرف  راذگ  ریثأت  ياهراک  بسانم و  يزاس  رتسب  دـنمزاین  رـسپ  رتخد و  طباور 
ریغ یفخم و  تروص  رما  نآ  عوقو  دـنوش  نآ  ماجنا  زا  عنام  یـصاخشا  ای  صخـش  رگا  درک و  دـهاوخن  باـنتجا  نآ  زا  دوشن  راکـشآ  درف 

رادروخرب یگدرتسگ  زا  نوچ  و  تفای ، دـهاوخ  دومن  زورب و  عاـمتجا  هنحـص  رورم ر  هب  دـبای و  یم  شرتسگ  اـفخ  رد  هدرک و  ادـیپ  ینلع 
اهشررا دشر  يارب  ملاس  یلیحم  راتـساوخام  دننامه  زین  ام  هتبلا  دوب . دهاوخن  رـسیم  یناسآ  هب  نآ  اب  یلمع  تفلاخم  تعنامم و  ًالمع  ددرگ 

نیا رد  يراذگ  ریثأت  یلمع و  ياهراکهار  میراد  راظتنا  زین  نالوئسم  زا  هدوب و  دوجوم  عضو  حالـصا  لوئـسم  ام  ۀمه  میتسه و  تالامک  و 
دیدوب هدومرف  هک  هلأسم  نیا  اب  طابترا  رد  و  دننک . ایهم  یمالـسا  یناسنا  ياهـشزرا  دـشر  يارب  ار  طیحم  هدومن و  لابند  هئارا و  یتایح  رما 

ياـهناکم تلم  كراـپ  زا  ریغ  ًـالوا  دوش :  یم  ضرع  دوشن ، یگدولآ  راـچد  تسا  داـسف  عاونا  هب  هدولآ  هک  یطیحم  رد  ناـتناوج  هنوـگچ 
رکذت ًایناث  دینک . هعجارم  اه  ناکم  نآ  هب  شزرو  تهج  دیناوتیم  رتشیب  نانیمطا  يارب  هک  هدش  ثادـحا  رهـش  حطـس  رد  يرگید  یـشزرو 
نیرت تخـس  رد  اه  ناسنا  اما  دـنک  یم  زاب  دارفا  تایاحور  قالخا و  رد  يدایز  شقن  طیحم  هک  نیا  اب  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  هتکن  نیا 
هرود نیمه  رد  هچنانچ  دنراد . هگن  كاپ  اه  یگدولآ  زا  ار  دوخ  ناماد  يوق  يا  هدارا  اب  دنناوتیم  یعامتجا  ياه  طیحم  نیرتدب  طیارش و 

یط يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  يونعم  لامک  دشر و  لحارم  هکلب  هدـشن  هانگ  هب  هدولآ  اهنت  هن  لقعلا  میلـس  ناناوج  زا  يرایـسب  ینونک 
زوسلد نایبرم  تیبرت  هب  مود  هلحرم  رد  دارفا و  یگداوناخ  تیبرت  هب  لوا  هلحرم  رد  يدیدش  رایسب  یگتـسباو  هلأسم  نیا  هتبلا  هک  دننک  یم 

ردـپ و دـننک  یم  میــسرت  دـبو  بوـخ  ياـه  شقن  وا  كاـپ  لد  رد  دــنزومآ و  یم  كدوـک  هـب  یگدــنز  سرد  هـک  یناـملعم  لوا  دراد .
دیدپ اوران  ای  اور  تالیامت  يو  رد  دنک و  یم  فصتم  دنسپان  ای  هدیدنسپ  تافص  هب  ار  لفط  شیالآ  یب  لد  هک  یلماع  نیلوا  دنتـسهردام .

یم نوصم  فارحنا  رطخ  زا  دوخ  ناردپ  یقالخا  تیحالـص  اب  رـشب  نادنزرف   : " دنیامرف یم  رقاب ( ماما  تسا . یگداوناخ  تیبرت  دروآ  یم 
هراشا هلأسم  نیا  هب  یبتجم ( نسح  ماما  هب  دوخ  يایاصو  رد  یلع ( ترـضح  هچنانچ  دوب ، لفاغ  دـیابن  دـب  تسود  ریثأـت  زا  هتبلا  " 1 "" دننام
بیرف ار  دوخ  تسود  دب  قیفر  هک  نادب  و  نک ، يرود  تسا  نظؤس  دروم  هک  یـسلاجم  زا  زیهرپب ، مان  دب  زکارم  زا   : " دنیامرف یم  هدرک و 

یم يا  هراشا  زین  بلطم  نیا  هب  نایاپ  رد  " 2 "" دزاس یم  شا  هدولآ  ماجنارس  دنک و  یم  کیرحت  دنسپان  ياهراک  هب  ار  وا  لیم  دهد و  یم 
نآ تسارح  ظفح و  رد  ام  همه  و  یهلا ، تسا  یتناـما  تسا  هدیـسر  رمث  هب  دیهـش  رازه  نارازه  نوخ  اـب  هک  یماـظن  بـالقنا و  هک ؛  مینک 
رد فلتخم  روص  هب  میـشوکب و  زین  اهـشزرا  ظفح  تهج  رد  شیوخ  ناناوج  نتـشاد  هگن  ملاس  تهج  رد  شالت  نمـض  دیاب  اذـل  میلؤسم ،

یـسک تشاد و  دـنهاوخن  تیلاعف  لاـجم  یـشزرا  ریغ  وجدوس و  دارفا  ًاـنیقی  یطیحم  نینچ  رد  میزاـس . هجوتم  اـه  شزرا  ظـفح  صوصخ 
3/ص206 لیاسو 15/ص178  راحب . 1 عبانم :  دنک . ناناوج  يراب  دنب و  یب  يادف  ار  یمالسا  یبالقنا و  ياهشزرا  درک  دهاوخن  تأرج 

؟ تسیچ مک  تالیصحت  اب  ماع  مدرم  هب  هیقف  تیالو  ندناسانش  تروص  نیرتهب 

شسرپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1371 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ مک  تالیصحت  اب  ماع  مدرم  هب  هیقف  تیالو  ندناسانش  تروص  نیرتهب 

خساپ

يارب هک  اجنآ  ات  تسا  هدرک  عضو  نوناق  نآ  يارب  هداد و  تبثم  خـساپ  ناـسنا  ياهترورـضو  اـهزاین  همه  هب  مالـسا  هک  میناد  یم  یفرط  زا 
يارب ار  مزال  ینیب  شیپ  "ع " ماما تبیغ  نارود  رد  دـیاب  هکنآ  هجیتن  تسا . هداد  رارق  یماـکحا  زین  هداـتفا  اـپ  شیپ  يرورـض و  ریغ  لـئاسم 

هک نامز  زا  عطقم  نیا  يارب  مالـسا  هک  درک  رواب  ناوت  یمنو  دـشاب  هدومن  تسا  تموکح  هک  هعماج  لئاسم  نیرت  یتایح  نیرت و  يرورض 
اب تسا  يواسم  دشابن  یمالـسا  تموکح  يا  هعماج  رد  هکنیا  ضرف  اریز  دشاب . هدرکن  ینیب  شیپ  عون  چیه  دشاب  مه  ینالوط  تسا  نکمم 

یگمه ... تواضق و صاصق  تاید ، دودح ، يداصتقا ، لئاسم  لیبق  زا  مالسا  یسایسو  یعامتجا  نیناوق  هکنیا  رطاخ  هب  دشابن . مالـسا  هکنیا 
روط هب  یمالسا  ریغ  یتوغاط و  تموکح  کی  رد  مه  نآ  هک  دنام  یم  یقاب  مالـسا  يدابعو  یقالخا  لئاسم  اهنتو  لیطعت  تموکح  دوبن  اب 
ارجا لماکروط  هب  یمالـسا  ماظن  تموکح و  نودب  یمالـسا  لئاسم  ماکحا و  زا  کی  چـیه  هجیتن  ردو  دـش  دـهاوخن  هدایپ  لماکو  حـیحص 

نیاربانب تسین . " ع " رـشع ینثا  همئا  ربمایپ و  نامز  هب  دودحم  تس و  اهناسنا  همهو  اهنامز  همه  يارب  مالـسا  هک  تسا  یهیدب  ددرگ . یمن 
زاو تساوا .  هتـساوخ  درومو  بولطم  مه  تموکح  تسا  دنوادخ  تساوخ  درومو  بولطم  ًاعطق  هک  مالـسا  ندش  هدایپ  ماظن و  ظفح  يارب 

مالـسا نیناوق  ءارجاو  تلادـع  طسب  هک  تموکح  فدـه  هب  هجوت  ابو  دنـشوکب  شماجنا  رد  نیملـسم  ۀـعماج  تسا  مزال  هک  تسا  يروما 
یمالـسا تموکح  ات  دریگ  رارق  نامز  هب  هاگآو  ربدم  ، لداع یهیقف  تموکح ، سأررد  دـیاب  راچان  تسا  یمالـسا  بادآ  اب  هعماج  تیبرتو 

،ص51 يدابآ مرخ  يرهاط  نسحدیس  ، تلم تیمکاحو  هیقف  تیاعر  رتشیب ر ك :  عالطا  تهج  " 1 .( " دوش هدایپ 

یبرغ و روآ  ناجیه  كرحم  ياه  گنهآ  اب  هلباقم  نینچمه  نز و  هنیس  ناناوج  کیرحت  يارب  عیرسو  دنت  یگنهآ  اب  نیسح ( ماما  كرابم  مان  رکذ  ایآ 
گنهرف اب  هزرابم  يارب  هکنیا  ياج  هب  ایآ  تسین ؟ دنراد  اهنیا  زا  رتالاب  سب  یماقم  هک  تیب ( لها  هب  یمارتحا  یب  نیا  ایآ  تسا ؟ یتسرد  راک  یلخاد 

غ

شسرپ

ناجیه كرحم  ياه  گنهآ  اب  هلباقم  نینچمه  نز و  هنیس  ناناوج  کیرحت  يارب  عیرسو  دنت  یگنهآ  اب  نیـسح ( ماما  كرابم  مان  رکذ  ایآ 
هکنیا ياج  هب  ایآ  تسین ؟ دـنراد  اهنیا  زا  رتالاب  سب  یماقم  هک  تیب ( لها  هب  یمارتحا  یب  نیا  ایآ  تسا ؟ یتسرد  راک  یلخاد  یبرغ و  روآ 
نودب ناشیا  كرابم  مان  زا  مینک  راک  ناشیا  فادـها  نینچمهو  ناماما  طسوت  هدـش  رکذ  بلاطم  قمع  يور  برغ  گنهرف  اب  هزرابم  يارب 

؟ تسا یتسرد  راک  مینک  هدافتسا  اهنآ  یقیسوم  یبرغ و  گنهرف  اب  هلباقم  يارب  ینید  یگنهرف و  هرهب  چیه 

خساپ

یقیسوم کبس  هب  یحادم  رگا  اما  درادن . یعنام  دوشن  تبیصم  رکذ  ندرمش  کبس  بجوم  هکیتروص  رد  دیدج  ياه  کبس  زا  هدافتسا  اب 
ییانغ یقیـسوم  نامه  مارح  زاجم  ریغ  ياهگنهآ  زا  دارم  تسا . مارح  نآ  هب  نداد  شوگ  ندناوخ و  دوش  انغ  اجیا  ثعابو  دوش  ارجا  مارح 

ياهگنهآ اب  مأوت  یحادم  زا  تسا 2 . مارح  انغ  اب  مأوت  یحادم  . 1 دش :  رکذ  هچنآ  ربانب  . دشابیم تیصعمو  وهل  سلاجم  اب  بسانتم  يوهل 
هتکن نیا  رکذ  اما  دشاب . یم  یفرع  مارح  یقیـسوم  صیخـشت  فلکم و  هدـهع  هب  هدـش  دای  دراوم  صیخـشت  هتبلا  دوش . بانتجا  دـیاب  مارح 

هب یحادـم  ضرف  هب  رگا  یتح  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  دوش  ظـفح  لاـح  رهرد  همئا (  تمرح  دـیاب  هک  ییاـجنآ  زا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  مزـال 
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بانتجا اهیحادم  عون  نیا  عامتسا  ندناوخ و  زا  دیاب  راهطا ( همئا  هب  تبسن  نهو  ناکما  تهج  هب  دوشن  انغ  ثعاب  زاجمریغ  یقیـسوم  کبس 
دیا هتـشاد  موقرم  زیزع  تسود  امـش  هک  روطنامه  دـشاب و  یم  راهطا (  همئا  خـماش  ماقم  هب  نآ  ندوب  زیمآ  نیهوت  زین  باـنتجا  تلعو  دوش 

طابترا نیا  رد  دوش و  يزاس  فافش  حرطم و  رتشیب  همئا ( فادها  یملع و  هریـس  تسیاب  یم  اهیرادازع  کبـس  نیا  شرتسگ  دییأت و  ياجب 
" يدارف ینثم و  اوموقت هللا  نا  ةدحاوب  مکظعا  امنا  لق   : " دـیامرف یم  طابترا  نیا  رد  هیآ 46  ءابس ، هروس  دنلوئـسم . هعماج  دارفا  کت  کت 

یم هیآ  نیا  رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ   : " دـنیامرف یم  نینچ  هـیآ  نـیا  حیـضوت  رد  ج5، رون ، هفیحـص  رد  هر " " ینیمخ ماـما  ترـضح 
طقف  : " دیامرف یم  و  مرکا ( ربمایپ  شا  هدـنروآو  تسادـخ  شظعاو  هک  تسا  يا  هظعوم  نیاو  منک  یم  امـش  هب  هظعوم  کی  هک  دـنیامرف 

ینثم و اوموقت هللا  نإ   : " هک تسا  نیا  هظعوم  نآ  دـیامرف  یم  ریبعت  نیا  اب  هکدـشابدیاب  دایز  یلیخ  شتیمها  هظعوم  نیا  تسا  هظعوم  کی 
تاعامتجا زا  دعب  ناسنا  مث "  " دـشاب یتاعامتجا  کی  لوا  هک  تسین  مزال  دـینک  مایق  قح  هماقا  يارب  ادـخ  يارب  دـینک  مایق  هکنیا  يدارف "

نازیم تسه  مایق هللا  فیلکت  ییاهنت  ینعی  تسه  مه  اـتود  اـت  ود  تسه  مه  يدارف  ینثم و  تسه  فیلکت  نیا  مه  یکی  یکی  دـنک . یماـیق 
یتشحو رگید  تسا  مک  نامتیعمج  میتسه و  اهنت  هکنیا  زا  دش  رگاو هللا  تسادخ  يارب  مایق  تسا و  دـهد هللا  صیخـشت  ناسنا  هک  تسا  نیا 

تسین فلاخم  یقیـسوم  لصا  اب  مالـسا  دشاب ؛ یم  هجوت  لباق  هک  منک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  نایاپ  رد  درادن . نارـسخ  جیه  مایق هللا  تسین .
نیـشنلد گنهآ  نیمهو  تسا  رادروخرب  ییابرلد  گنهآ  زا  میرک  نآرق  تایآ  تسا  هدومن  زیوجت  ار  اـه  یقیـسوم  دراوم  یـضعب  رد  هکلب 

مان صوصخرد  تسین . مارح  مالسارد  یقیسوم  لصا  سپ  دنتـسه . نینچ  زین  نیموصعم ( تایاور  دومن ، بذج  ار  شیرق  رافک  زا  يرایـسب 
هب هدومن و  بذج  ار  ناناوج  اسب  هچ  درادـن و  یلاکـشا  دوش  یم  هدافتـسا  گنهآ  یقیـسوم و  زا  دـح  نیا  رد  رگا  زین  نیموصعم ( سدـقم 

تـسا نکمم  هک  هداسو  تشز  يادـص  اب  تسا ، نیموصعم ( مان  نایب  نآ  لـباقم  هطقن  دـیامن . نیموصعم (  هریـس  رد  رکفت  هب  توعد  رورم 
بجاو و زا  لئاسم  همهرد  هک  تسا  نیا  درک  نایب  امـش  لاؤس  صوصخ  رد  دـیاب  هک  يرگید  بلطم  دـشاب . هتـشاد  عمتـسم  رد  یفنم  ریثأت 

دحاو مکح  کی  دوش  یمن  اهناکم  اهنامز و  همهرد  تشاد . رظن  دـمار  ناکم  نامز و  تایـضتقم  دـیاب  حاـبم  هورکم و  بحتـسم و  مارح و 
هفیحـص میـشاب * . هتـشاد  هعماـج  تیعـضو  دوـبهب  يارب  ماـیق هللا  قـیفوت  اـم  هـمه  میراودـیما  مالـسا . رییغتـال  همّلـسم  لوـصا  رد  رگم  درک 

" هر " ینیمخ ماما  ،ج5، رونلا

؟  دننک یمن  لاوس  ناشیادوخ  زا  ار  اهنآ  زاینو  اهنآدوخ  رظن  لوا  دننک  يزیر  همانرب  ناوج  لسن  يارب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ارچ  - 1

هراشا

ایآ امش  رظن  هب  - 3 تسین ؟  ناوج  لسن  فیرظو  قیقد  ياهزاین  يوگخـساپ  اهتکرح  نیا  رگید  هدش و  رید  يرادقم  دینک  یمن  رکف  ایآ  - 2
گرب زا  مه  ناوج  نیرت  قداص 

شسرپ

-2 دننک ؟  یمن  لاوس  ناشیادوخ  زا  ار  اهنآ  زاینو  اهنآدوخ  رظن  لوا  دننک  يزیر  همانرب  ناوج  لسن  يارب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  ارچ  - 1
ایآ امـش  رظن  هب  - 3 تسین ؟  ناوج  لسن  فیرظو  قیقد  ياهزاین  يوگخـساپ  اهتکرح  نیا  رگید  هدـش و  رید  يرادـقم  دـینک  یمن  رکف  اـیآ 

؟ دینک یمن  خساپ  شسرپ و  ناوج  يور  ردور  ارچ  تفایدهاوخدوخ ؟  زاین  دروم  یخساپ  تالاوس  هگرب  زا  مه  ناوج  نیرت  قداص 

خساپ
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رگا ( 2 تسا .  مزالو  يرورـض  ناناوج  تارظن  هطقنو  اهزاین  نتـشاد  ناوج  لـسن  يارب  يزیر  هماـنرب  يارب  میدـقتعم  مهاـم  ( 1 س 1 :  ج 
 , ناوج لسن  مهم  یعقاو و  ياهزاین  زا  یکی  هک  تسا  حـضاو  نیا  تسا ,  یتدـیقع  یتفرعم و  تـالاوس  هب  خـساپ  حرط  نیمه  امـش  روظنم 
ابو مزال  یسانشراک  یـسرربزا و  سپ  حرط  نیاو  تسا .  نانآ  يداقتعا  ياهـشسرپو  تاهبـش  عفرو  ینید  لئاسم  زا  دیفم  تاعالطا  نتـشاد 

نالک حطس  رد  يزیر  همانربامش  روظنم  رگا  ( 3 دوش .  یم  رازگرب  نانآ  يوس  زا  زاین  زارباو  نیدـتمو  نموم  ناناوج  تارظن  هطقن  هب  هجوت 
 , تسا يروشک  طبریذ  نیلوئـسمو  هبرجت  اب  صـصختم و  ناسانـشراک  زا  بکرم  هک  ناناوج  یلاع  ياروش  روظنم  نیا  يارب  تسا ,  هعماج 

طـسوت هدـش  رازگرب  تاـسلج  هلمج  زا  هنومن  ناونع  هب  دـنیامن .  یم  یهاـگآ  بسک  ناوج  لـسن  تارظن  اـهزاین و  زا  فلتخم  ياهـشوراب 
ماقم اب  هریغو  يرنه  یـشزرو _  یملع _  فلتخم  ياه  هتـشررد  ناوج  لسن  ناگدیزگرب  هک  يرادید  هب  دـیناوت  یم  ناناوج  یلاع  يراوش 

يامیس زا  لصفم  روطب  نانآ  يوگتفگ  دندومن و  حرطم  ناشیا  اب  ًامیقتسم  ار  دوخ  تارظنو  اه  هتساوخ  رادید  نآردودنتشاد  يربهر  مظعم 
زونه هک  درک  ناعذا  دـیاب  بلاطم  نیا  همه  اـب  ( 4 درک .  هراشا  دـیدرگ ,  سکعنم  یمومع  ياه  هناسرردو  دـش  شخپ  یمالـسا  يروهمج 
تقو جیهو  هجو  چیه  هب  ا ) ج س 2 :  دراد .  دوجو  لمع  وراک  يارب  يرایسب  تصرف  ناوج  لسن  تالکشم  عفرو  اه  هتـساوخ  ققحت  يارب 

عفن هب  يدرگرب  هکررـض  ياجره  زا  فورعم  لوق  هبو  تسین .  رید  ناوج  لسن  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  هب  هجوتو  دـیدج  بلاطم  هئارا  يارب 
دنک ادیپ  همادا  نانچمه  دنور  نیا  هک  دوش  یمن  لیلد  تسا  هدش  یهجوت  یب  ناناوج  هب  اه  هنیمز  یخربرد  یلیالد  هب  لاح  هبات  رگا  تسا . 

هب ناوج و  لسن  تالکـشم  اهزاین و  لح  خساپ و  هن  تسا  یتفرعم  يداقتعا و  تالاوسو  تاهبـش  هب  ییوگباوج  حرط ,  نیا  تیلوئـسم  ( 2 . 
هناخترازو کی  یتحایو  داهن  کیو  هسـسوم  کی  زا  يراظتنا  نینچ  ًاساسا   . دشاب يدـیفم  یگنهرفو  يرکف  لماعت  عون  کی  دـسر  یم  رظن 

ره هک  صوصخ  نیارد  تسا .  رتارف  هعومجم  کی  زا  ناوتزا  اهنامزاسو  اهداهن  دبلط  یم  قیقدو  حیحص  يزیر  همانرب  تسین  ییاجب  راظتنا 
یتدیقع ياهزاین  هب  خساپ  تفگ :  دیاب  حرط  نیا  فئاظو  هدرتسگ  مجح  اریز  دـشاب  عامتجا  یـساسا  ياهزاین  زا  شخب  کی  یلوتم  يداهن 

هدننک و عناق  خساپ  هب  مرتحم  ناگدـننک  لاوس  هکنیاو  حرط  نیا  تیقفوم  نازیم  زا  قیقد  یبایزرا  هتبلا  ( 1 ج س 3 :  ناوج .  لسن  یسایسو 
دیما هک  تسا  یلاسرا  یجنس  رظن  مرف  لیمکت  یبایزرا  نیا  هب  ندیـسر  ياههار  زا  یکی  دوش .  ماجنا  دیاب  ًادعب  هن ,  ای  دنا  هتفای  تسد  دیفم 

 . يروضح ریغو  يروضح  دریگ :  یم  تروص  لکـش  ود  هب  تالاوس  هب  خـساپ  ( 2 دریگرارق .  خساپ  ناگدـننک  تایرد  هجوت  دروم  تسا 
حیرص دناوت  یم  هدننک  لاوس  صخـش  ناوج و  هک  دراد  ار  یبوخ  نیا  يروضح  لکـشرد  ًالثم  تسا .  یبیاعمو  نساحم  ياراد  مادک  رهو 

یم وگخساپ  صخش  نینچمهو  دشاب .  یمن  رودقم  نیا  نتشونرد  اسب  هچ  هک  دیامن  حرطم  ار  دوخ  لاوسو  هتـساوخ  تماهـشابو  هدرپ  یبو 
دنک كرد  ار  هدننک  لاوس  تیعضو  هتفرگ و  ماجنا  یـسانش  بطاخم  زا  يا  هلحرمو  دمهفبار ,  وا  فرح  رتهبودنیبب  ار  دوخ  بطاخم  دناوت 

دنناوت یم  دارفا  هکنیا  هلمج  زا  دراد  دوجو  يدـیاوف  مه  يروضح  ریغ  لکـش  رد  لـباقمردو  دـیامن .  هئارا  يرت  بساـنم  خـساپ  هجیتن  ردو 
صخـش هکنیا  نودبو  هدومن  حرطم  بوتکم  روطب  دننک  یم  يراد  دوخ  نارگید  روضحردو  عمجرد  نآ  نتفگ  زا  یلیالد  هب  هکار  بلاطم 

يارب يا  هژیو  ياه  شیامه  حرط  نیارد  يروضح ,  ریغ  ییوگخـساپ  رب  هوـالع  ( 3 دیامن .  تفایرد  ار  باوج  دوش  هتخانـش  هدـننک  لاوس 
 . تسا هدش  رکذ  زین  تالاوس  هگرب  تشپ  رد  هک  هدش  ینیب  شیپ  یلاعبانج  هتساوخ  ققحت 

؟ میئوگب هچ  دننک  يرادازع  دعب  دنریگب  دای  ار  یلمع  ةریس  دیاب  ادتبا  دننک  یم  تکرش  اه  يرادازع  رد  هک  یناسک  دنیوگ  یم  هک  يدارفا  هب  خساپ  رد 

شسرپ

دننک يرادازع  دعب  دنریگب  دای  ار  یلمع  ةریـس  دیاب  ادتبا  دننک  یم  تکرـش  اه  يرادازع  رد  هک  یناسک  دنیوگ  یم  هک  يدارفا  هب  خساپ  رد 
؟ میئوگب هچ 

خساپ
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هثداح نیا  تسا  هتشاد  مدرم  تیادهو  اه  ناملـسم  تداعـس  رد  يدایز  رایـسب  شقنو  هدوب  مالـسا  خیرات  رد  یمیظع  هثداح  اروشاع  هثداح 
هجوت مینک . هدافتسا  اروشاع  راثآو  تاکرب  زا  نآ  ةرطاخو  دای  نتـشادهگن  هدنزو  تشادگرزب  اب  دیاب  اذل  تسا  تیمها  اب  رایـسب  ام  رظن  رد 
لماع ود  رثارد  "ع " ءادهـشلا دیـس  مایقو  ار  اروشاع  نایرج  " ع "و  تیب لها  هب  نایعیـش  ام  ۀـقالع  هک  تسا  يرورـض  یـساسا  هتکن  نیا  هب 

تبحم ساسحا  لماع  فلا :  تسا . رسیم  لاب  ود  اب  " ع " نیموصعم هب  تبحم  قشع و  لزنمرس  هب  تیب  لها  نابحم  زاورپ  دوش ، یم  تیوقت 
تخانـش نودـب  قشع  ینعی  دـنراد  زاـین  لاـب  ودره  لـماع و  ودره  هب  نایعیـش  هک  تسنیا  تقیقح  یهاـگآو  تخانـش  لـماع  هفطاـعو ب : 

يرگید رد  لماع  ود  نیا  زا  کی  ره  دوب  دهاوخن  زاسراک  زین  تبحمو  قشع  نودب  تخانـش  تیـسن و  دیفم  نادنچ  یهاگآ  نودب  ۀفطاعو 
لها بئاصم  رد  نایعیـش  زادگو  زوس  اریز  یهاگآو . تخانـش  لماع  ًاصوصخ  درک . تلفغ  لماع  ود  نیا  زا  دیابن  سپ  دنک . یم  رثا  دیلوت 
دایز رایسب  ع " .. " ادبع ابا  هب  نادنمقالع  ام  رد  نادیهش  رالاس  حور  زا  دادمتساو  يدنوادخ  فاطلا  اب  ءادهشلا  دیس  بئاصم  ًاصوصخو  تیب 
دیهش داتسا  تسا .  مک  رایسب  اروشاع  بالقنا  شیادیپ  یگنوگچ  راوگرزب و  نآ  فادها  هب  تبسن  ام  تخانـش  یهاگآ و  بتارم  اما  تسا 

راد حور  وراد  ناج  اما  اه  هبنج  همهرد  مالـسا  زا  تسا  مسجت  کی  البرک  هثداح   : " دـنیامرف یم  اروشاع  هثداح  ةراـبرد  يرهطم  یـضترم 
فطاوعو یمالسا  تاواسم  یهلا و  قشع  یظعو و  يدژارتو و  يرگشاخرپ  یسامح و  شیامن  کی  داجیا  يارب  یئوگ  نیـسح  ماما  هثداح 

دوجو هب  كدوک  غلاب و  هدـشدازآ ، ایو  هدرب  دازآ و  درمو ، نز  ناوجو ، ریپ  زا  فلتخم  ياهنامرهق  هلیـسو  هب  جوا  نیرخآرد  همه  یناـسنا ،
اب يزابکاپ  نتخاب و  قح  اب  تبحم  درنو  اضرو  میلـست  یهلا و  قشعو  نافرعو  دیحوت  مه  دـهد . یم  ناشن  مه  ار  مالـسا  داعبا  ۀـمهو  هدـمآ 

مـسجت كرحت و  یقـالخا  ۀـسامح  مهو  ناـمورحم ، اـب  يدرد  ـ مهو ـد  ید ـ ـش يرگ  ـ ـشا ـ خر ضار و پـ ـ تعا ـه  بنج لاـح  نی  ـ عرد مـهو  ادـخ ،
فطاوع نیرتیلاع  یلجت  مهو  یمالـسا ، تاواسم  يربارب و  مهو  نآ ، هب  صاخ  نوکـسو  زردـناو  ظعو  مهو  یناـسنا ، هساـمح  تعاـجش و 
نیاربانب "  1 "" ینیـسح مایق  ندوب  عماج  ینعم  تسنیا  نآرد ، تقبـس  يراکادف و  " " ع ،) لضفلاوبا ناتـساد   ) راثیا ًالثم  یمالـساو ؛ یقالخا 

یکی هریـس  نیا  يریگداـی  ياربو  تسا  هدـمآرد  شیاـمن  هب  اروشاـع  هثداـح  رد  هک  تسا  همئا  یلمع  ةریـس  اروشاـع  ۀـثداح  هک  مـینیب  یم 
يدزی حابـصم  ... تیآ ا دـسریم . مدرم  هب  یغیلب  روطب  اروشاع  مایپ  فطاوعو  تاساسحا  کیرحت  اـب  هک  تسا  يرادازع  اـه ، هار  نیرتهبزا 

زین یفطاع  یساسحا ، لماع  تخانش ، لماع  زا  ریغ  هک  دیایب  دوجو  هب  دیاب  اه  هنحص  نیا  هک  تسا  نیا  باوج   : " دنیامرف یم  هطبار  نیارد 
زینو يدرف  یگدنز  رد  دیناوت  یم  ار  يریثأت  نینچ  هنومن  دنک . رثا  دـناوت  یم  هاگ  نآ  دوش ، کیرحت  فطاوع  نیا  رگا  دوش . تیوقت  ام  رد 

عورش رفکو  توغاط  هاگتسد  هیلع  هر " " ماما ترضح  تکرح  هک  ریخا  لاس  لهچ  یس ـ  نیا  رد  صوصخب  دیبایب . دوخ  یعامتجا  یگدنز 
نیا درک . یم  راداو  تکرح  هب  ار  مدرم  "ع " ءادهـشلادیس يرادازعو  "ع " ءادهـشلادیس مان  رفـصو  مرحم  مایارد  هک  دیدرک  هظحالم  دـش ،
درک لمعدـیاب  دوش ، یمن  لصاح  نآ  ریاـظن  اـی  يرادازع  یتنـس  مسارم  نیمه  اـب  زجو  دوش  یمن  ادـیپ  اروشاـع  ماـیارد  زج  ناـجیهو  روش 

ارچ میوش  یم  هجوتم  هک  تسا  اج  نیا  دوب . دهاوخ  شخب  رثا  هاگنآ  دـنک ، کیرحت  ار  مدرم  فطاوعو  تاساسحا  هک  داد  ناشن  يراتفرو 
رازگرب یتنـس  تروص  نامه  هب  يرادازع  هک  تشاد  رارـصا  همه  نیا  ارچ  . میراد رفـصو  مرحم  زا  میراد  هچنآ  دومرف  یم  اـهراب  هر " " ماـما

دنک یم  افیا  مدرم  ینید  فطاوعو  تاساسحا  نتخیگنارب  رد  یمیظع  شقن  روما  نیا  هک  دوب  هدش  هبرجت  نرق  هدزیـس  لوطرد  نوچ  دوش ؟
رد دـش ، لصاح  اه  ههبج  رد  گنج  نارود  رد  ایو  بالقنا  نارود  رد  هک  ییاـهیزوریپ  نیرتشیب  هک  داد  ناـشن  هبرجت  دـنیرفآ . یم  هزجعمو 

ماقم زا  ینخس  بلطم  نایاپرد  " 2 "" دندرک یم  لصاح  " ع " ءادهشلادیس مان  تکرح  هبو  اروشاع  مایا  رد  مدرم  هک  دوب  یطاشنو  روش  رثا 
هک دیتسه  یناسک  نیرتهب  " ع " تیب لها  لیاضف  ناگدنیوگ  ناحادـم و  امـش   " دـنا هدرک  مامت  ار  بلطم  هک  دوش  یم  رکذ  يربهر  مظعم 

نمـشد بالقنا  نیا  ! زیزع ناردارب  دیروایب . دوجو  هب  یعقاو  ةریجنز  هلـسلس و  کیو  دینک  لصو  تبحم  ۀقلح  هب  ار  لمع  ۀقلح  دـیناوت  یم 
مدرم مهو  الجو  افـص  مه  دنک ، ادیپ  قمع  مهدیاب  نامیا  نیاو  تسا  مدرم  نامیا  شود  يور  بالقنا  اما  دراد . مه  يدج  نانمـشد  دراد و 
هسامح ( 1"  ) 3. "" دـشاب رتبـسانم  "ع " تیب لها  ناحدـم  نابز  زا  راک  نیا  يارب  دـناوت  یم  نابز  مادـک  اذـهل  دـنوش . قیوشت  نامیا  نیا  هب 
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؟ میرذگ یم  یعامتجا  دسافم  زا  یخرب  رانکزا  یتحار  هب  هزورما  ارچ 

شسرپ

؟ میرذگ یم  یعامتجا  دسافم  زا  یخرب  رانکزا  یتحار  هب  هزورما  ارچ 

خساپ

دننام نآ  ترثک  رطاخب  عوضوم  ندـش  یعیبط  هلمج  زا  دـشاب . هتـشاد  دـناوت  یم  یفلتخم  لـیالد  یعاـمتجا  دـسافم  هب  تبـسن  یهجوت  یب 
اب دروخرب  رد  ار  نارگید  هک  عوضوم  اب  لوؤسم  ياهناگرا  عطاق  دروخرب  مدع  یهجوت و  یب  ای  بالقنا و  لوا  هب  تبـسن  یباجحدب  ةدـیدپ 

یهنو فورعم  هب  رما  یطیارـش  ره  رد  نینمؤم  يارب  لاح  رهرد  نامیا  فعـض  دارفا و  دوخ  ندش  هدولآ  ای  تسا و  هدرک  هزیگنا  یب  دـسافم 
دشاب رادروخرب  نآ  ماجنا  ةوحن  رکنمو و  فورعم  تخانش  رد  یفاک  تاعالطا  زا  دیاب  اتـسار  نیا  رد  هک  تسا  ینید  فیاظو  ءزج  رکنم  زا 
يدایز ياههار  دنب  دنپ و  هلصاف  یلو  دوشیم  متخ  دنب  هبو  دوش  یم  عورش  دنپ  زا  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يرهطم  دیهش  شیامرف  هب 

دروخرب يارب  هلیـسو  نیلوا  دننک  یم  رکف  يا  هدع  هنافـسأتم  اما  درک  هدافتـسا  دنب  زا  دیاب  دـشن  عقاو  رثؤم  اهنآ  هب  تیاهن  رد  رگا  هک  تسا 
. تسا دنب  زا  هدافتسا  لسوت و  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رماو 

؟ دنشابیم تبغر  مک  یبهذم  روما  ینید و  لئاسم  هب  تبسن  ناناوج  ناناوجون و  ارچ 

شسرپ

؟ دنشابیم تبغر  مک  یبهذم  روما  ینید و  لئاسم  هب  تبسن  ناناوج  ناناوجون و  ارچ 

خساپ

مّهوت - 3 بهذم . هب  ندادن  ّتیمها  يراک و  هحماسم  - 2 بهذم . نید و  هفسلف  هب  ییانشآ  مدع  - 1 هلمج : زا  دراد  تلاخد  يدایز  لماوع 
لزنم رد  يونعم  ّوج  یهتنم  دنتـسه  یبهذم  ای  دنتـسین  یبهذـم  ای  ناش  هداوناخ  ینعی  هداوناخ  - 4 يویند . تاّذل  اب  ینید  رواب  شزاس  مدـه 
دارفا بسانمان  ياـهدروخرب  - 5 تسا . یلوصا  ریغ  نشخ و  دروخرب  درک و  لـمع  یهتنم  تسا  مکاـح  مه  يوـنعم  وـج  اـی  تسین ، مکاـح 

. غیلبت تسرد  ياههویش  هدافتسا  رد  غیلبت  رما  نایصدتم  تیقفوم  مدع  - 6 نارگید . اب  یبهذم 

؟ مینک قیوشت  زامن  هب  ار  مکچوک  ناردارب  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ مینک قیوشت  زامن  هب  ار  مکچوک  ناردارب  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ
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هک زامن  زامن  هرابرد  ییاه  باتک  دیهد . رکذت  ناشیارب  ار  زامن  دیاوف  دنناوخب . زامن  تعامج  اب  دنورب و  دجـسم  هب  دینک  شرافـس  ار  نانآ 
هب تسا  هدش  رّرقم  نانآ  يارب  هک  ییاه  باذع  تسا و  زامن  یب  هرابرد  هک  یتایاور  تایآ و  دـینک . هیهت  نانآ  يارب  دـشاب ، نانآ  اب  بسانم 

سالک رد  هک  دییوگب  ناشملعم  هب  دینک . ادج  زامن  یب  دب و  ناتسود  زا  ار  نانآ  دیهد و  حیـضوت  ناشیارب  ناشدوخ ، نابز  اب  هداس  تروص 
. دنک قیوشت  زامن  هب 

؟ میهد ماجنا  میناوتیم  ییاهراک  هچ  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم  هب  ماما  بالقنا و  مالسا و  یفرعم  يارب 

شسرپ

؟ میهد ماجنا  میناوتیم  ییاهراک  هچ  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم  هب  ماما  بالقنا و  مالسا و  یفرعم  يارب 

خساپ

هر ماما  رکفت  بالقنا و  مالـسا و  ینابم  ینعی  دریگ ؛ ماجنا  یلمع  يرظن و  شخب  ود  رد  دـیاب  ماما  بالقنا و  مالـسا و  ندناسانـش  یفرعم و 
يایحا رد  مالـسا  شقن  یفرط  زا  دوش و  هداد  خساپ  تاهبـش  هب  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  قیمع  فافـش و  تروص  هب  مدرم  نیب  رد  دـیاب 

رد یعامتجا  یملع ، یسایس  فلتخم  ياههنحص  رد  ماما  ترضح  يراتفر  تایـصوصخ  یمالـسا و  بالقنا  ياهدرواتـسد  يرـشب و  ندمت 
. دوش نییبت  باذج  تروص  هب  هریغ  ملیف و  ناتساد و  رعش و  بلاق 

؟ مراد ياهفیظو  هچ  ام  دیامن  لمع  دوخ  یغیلبت  هفیظو  هب  دناوتیمن  نس  تلوهک  لیلد  هب  لحم  یناحور  هک  یطیارش  رد 

شسرپ

؟ مراد ياهفیظو  هچ  ام  دیامن  لمع  دوخ  یغیلبت  هفیظو  هب  دناوتیمن  نس  تلوهک  لیلد  هب  لحم  یناحور  هک  یطیارش  رد 

خساپ

رد دراد و  رارق  هعماـج  راـشقا  همه  شود  رب  هفیظو  نیا  هکلب  تسین ، لـحم  یناـحور  هدـهع  هب  اـهنت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـفیظو 
تالیکـشت عمجت و  بلاق  رد  یگنهرف  ياـهورین  نمؤم و  ناـناوج  دـیاب  اتـسار  نیا  رد  دوش . كرت  دـیابن  مهم  هضیرف  نیا  روکذـم  طـیارش 

لیکـشت مدرم و  يرکف  حطـس  ياقترا  تهج  رد  قیقد  يزیر  همانرب  ناناوجون و  بذـج  اب  هریغ  یمالـسا و  نمجنا  جیـسب ، لیبق  زا  یبهذـم 
لمع دوخ  هفیظو  هب  هناخب  اتک  سیـسأت  اهوگلا و  یفرعم  (ع ) تیب لها  نآرق و  هب  هجوت  یناوخ ، باتک  یگنهرف  جـیورت  یبهذـم ، تاسلج 

. دنیامن

؟ دییامن هسیاقم  یمالسا  ياهروشک  رگید  ناریا و  نامزیزع  روشک  نیب  ار  یناوج  هرود  رد  صوصخ  هب  یتسرپاتکی 

شسرپ

؟ دییامن هسیاقم  یمالسا  ياهروشک  رگید  ناریا و  نامزیزع  روشک  نیب  ار  یناوج  هرود  رد  صوصخ  هب  یتسرپاتکی 
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خساپ

هتخادنا ندرگب  ار  اکیرمآ  تیدوبعو  یگدنب  قوط  اهروشک  همه  اریز  تسین ;  ناریا  اب  سایق  لباق  یتسرپاتکی  دیحوت و  رد  يروشک  چـیه 
. دنا

؟  تسا هتشگ  لآ  هدیا  یتسرپاتکی  زا  ام  يرود  بجوم  هک  دینک  یم  ساسحا  هعماج  رد  ار  ییاهدوبمک  هچ 

شسرپ

؟  تسا هتشگ  لآ  هدیا  یتسرپاتکی  زا  ام  يرود  بجوم  هک  دینک  یم  ساسحا  هعماج  رد  ار  ییاهدوبمک  هچ 

خساپ

یتسار قدـص و  تسین ,  یناـگمهو  ریگارف  زونه  ینید  دـیاقع  دوش و  یمن  ارجا  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  یفیک  لادـع  زونه  اـم  هعماـج  رد 
ادـخ هب  ام  همه  لاکتا  لکوت و  رگا  تسا .  امرف  مکح  یهجوت  لباق  سایقم  رد  دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  قاـفن  كرـش و  هدـشن ,  یمومع 

دیحوت زا  زونه  یلو  میدوـب ,  هداد  لیکـشت  ار  هلـضاف  هنیدـم  اـعطق  زورما  میـشاب  وا  یعقاو  دـبع  رگا  مینادـب  یقیقح  قزار  ار  وا  رگا  دـشاب 
 . میرود اه  گنسرف  یعقاو 

هب دجاسم  روما  يژولونکت ,  رتویپماک و  رصع  رد  ارچ  دنتسه ؟ دجـسم  رواجم  هقباسدب  دارفا  یهاگ  و  درادن ؟ یبولطم  تیعـضو  دجاسم  هرادا  ارچ 
؟ دنشاب هتشاد  تیلوئسماه  نآ  ات  دوش  یمن  صخشم  نویناحور  فیاظو  دریگ و  یمن  ماجنا  نیا  هنایار  روط 

شسرپ

روما يژولونکت ,  رتویپماک و  رـصع  رد  ارچ  دنتـسه ؟ دجـسم  رواجم  هقباسدب  دارفا  یهاگ  و  درادن ؟ یبولطم  تیعـضو  دـجاسم  هرادا  ارچ 
؟ دنشاب هتشاد  تیلوئسماه  نآ  ات  دوش  یمن  صخشم  نویناحور  فیاظو  دریگ و  یمن  ماجنا  نیا  هنایار  روط  هب  دجاسم 

خساپ

ءهویـش اب  هک  دـنراد  دوجو  گرزب  ياهرهـش  نارهت و  رد  يرایـسبدجاسم  نآلا  اریز  دـنک , یمن  قدـص  دـجاسم  مامت  ءهرابرد  قوف  بلطم 
روما دنتـسه و  لاعف  اهرهـش  یـضعب  نارهت و  رد  مان  هب  یناـمزاس  یتح  دـنوش , یم  هرادا  هتفرـشیپ  تاـناکما  صخـشمء و  هماـنرب  نردـم و 
عفترم تالکشم  دوش , هداد  میمعتدجاسم  ءهمه  هب  تبسن  دنک و  ادیپ  شرتسگ  يزیر  همانرب  اب  رما  نیا  رگا  هک  دنهد  یم  هلصیف  ار  دجاسم 

گنهرف و تسا  یعیبط  تسا ,  اه  نآ  ءهدهع  هب  نآ  ءهنیزه  نیمأت  دنتـسه و  مدرم  دجاسم , یلـصا  ناگدننک  هرادا  نوچ  هتبلا  دش ; دهاوخ 
. دبلط یم  يرت  شیب  تاناکما  نامز و  هدرتسگ ,  صقن  عفر  لاح  ره  رد  تسین .  ریثأت  یب  مدرم  ییاناوت  نوگانوگ و  قطانم  راکفا 

؟ درک تیاده  تسار  هار  هب  درادن , نید  بهذم و  هب  داقعتا  هک  ار  یصخش  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ
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؟ درک تیاده  تسار  هار  هب  درادن , نید  بهذم و  هب  داقعتا  هک  ار  یصخش  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

اب هنالقاع و  ءهلداجم  لالدتسا و  ( 1  (.) نسحأ یه  یّتلاب  مهلداجو   ) ّلدتسم یقطنم و  غیلبت   1 درک : تیاده  ار  نارگید  ناوت  یم  هار  ود  زا 
اونوک  ) دنوش یم  عقاو  ریثأت  تحت  دـننک , هدـهاشم  ار  امـش  بوخ  قالخا  راتفر و  یتقو  یلمع :  غیلبت  هنسح ; 2  قالخااب  حیحـص و  شور 
تیاور تیاده  ناتراتفر  لامعا و  اب  ار  مدرم  ( 2;) ۀیعاد کلذ  ّناف  ریخلا  ةالصلاو و  داهتجالاو  عرولا  کنم  اوریل  مکتنسلأ  ریغب  سانللةاعد 

یم تیادـه  حالـص  ریخ و  هب  دـننیبب  ار  ریخ  ياـهراک  زاـمن و  تداـبع و  عرو و  اوـقت و  امـش  زا  مدرم  رگا  دـینک . تسا .  قداص 7 ماـما  زا 
ج 67 ص 303 راونالاراحب , یقروا 2. پـ  ) ءهیآ 125  16  ) لحن یقروا 1. پـ (. ) دنوش

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  نانآاب  دروخرب  رد  ام  ءهفیظو  دننک و  یم  یگدنز  یقطانم  هچ  رد  دنراد ! دوجو  نایدیزی  نونکا  مه  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  نانآاب  دروخرب  رد  ام  ءهفیظو  دننک و  یم  یگدنز  یقطانم  هچ  رد  دنراد ! دوجو  نایدیزی  نونکا  مه  ایآ 

خساپ

یناسک نایدیزی ,  زا  امـش  دارم  رگا  و  میرادن .  یعالطا  بلطم  نیا  زا  هن ,  ای  دنا  هدـنام  یقاب  لسن  زا  يدارفا  هک  تسا  نیا  ناتدوصقم  رگا 
, دنگنج یم  دوخ  نامز  نیسح  اب  نآ و  ياهروتـسد  مالـسا و  اب  دننک و  یمراتفر  يدیزی  دنهد و  یم  ماجنا  ار  دیزی  لمع  قطنم و  هک  تسا 

نانآ دادعت  دیاش  هک  دنا , يدیزی  دنـشاب , یم  تماما  قح و  اب  هزرابم  یقالخا و  ياهداسف  ورامق  بارـش و  لها  هک  يدارفا  تفگ  ناوت  یم 
نانآ تسا ,  ءهقرف  ناتدارم  رگا  اما  تفر .  نایدیزی  گنج  هب  ناشیا  اب  هارمه  درک و  ادیپ  ار  دیاب  نانآ  اب  دروخرب  رد  دـشاب . ناوارف  ایند  رد 

نوگرگد تروـص  ار  شیک  رگید  یهورگ   2 دنتـسه . ناورهن  جراوخ  زا  يا  هقرف  هب و  بوـسنم  یهورگ  نایدـیزی :   1 دنتسه : هورگ  دنچ 
نرق خیاشم  زا  ناور ,  نبا  نیدلا ...  فرـش  خیـش  ناوریپ  نایدزی ,   3 دـنناد . یم  نادزی  ینعم  هب  ءهشیر  زا  ار  ظفل  یتشتدرز و  نید  ءهدـش 
تسا نانآ  ناکاین  زا  یکی  مان  هک  نیا  رابتعا  هب  دنا , نایهاش  ناورش  ءهلسلس  نایدیزی   4 تسا .  هیواعم  نبدیزی  لسن  زا  هک  دنشاب  یم  مشش 

ج 14 ص 21033 همان ,  تغل  ادخهد ,  . هل یقروا 1 پـ ( ) 1 .) دناوخ یم  دیزی  لآ  نایدیزی و  ار  ناهاشناورش  یناقاخ ,  تبسانم  نیدب  . 

؟  تسیچ ناوج  لسن  هعماج و  يارب  اروشاع  ياه  تربع 

شسرپ

؟  تسیچ ناوج  لسن  هعماج و  يارب  اروشاع  ياه  تربع 

خساپ

 . تسا هدش  حرطم  يریذپ  تربع  يارب  هتشذگ  ياه  تما  خیراتزین  نآرق  رد  تسا .  نارگید  تشذگرس  يریذپ  تربع  مهم  عبانم  زا  یکی 
ثداوح زا  یکی  ( 1 : .) دومرف یلع 7 ماما  < دنـسرت . ادخ  هک  یناسک  يارب  تسا  یتربع  تشذگرـس  تسا :  هدـمآ  نوعرف  تشذگرـس  رد 
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نیا یغیلبت  هویش  ایآ  دنوش . یم  نازیرگ  نید  زا  وربرور  ناناوج  مه  اب  یتیبرت )...  روما  داشرا , ياه ,  هزوح  ینید (  ياهداهن  دوجو  اب  ارچ 
یملع یـسانش و  ناور  لوصا  رب  ینتبم  تسا و  یتسـس  کشخ و  یغیلبت  ياه  هویـش  ًالثم  دراد . داریا  ياـه  هویـش  ًـالثم  دراد . داریا  اـهداهن 

؟...  تسین

خساپ

مایپ غیلبت و  صوصخ  رد  زورما , ناهج  رد  ور  نیا  زا  تسا .  یقیقحت  یملع و  ياهراکهار  هب  زاین  دـنم , نوناق  قفوم و  تاـغیلبت  هئارا  يارب 
يریگ هرهب  اب  زورما , تاغیلبت  رگید  يوس  زا  دنتسه . لوغشم  لیصحت  هب  وجشناد  اهدص  هدمآ و  دوجو  هب  یـصصخت  ياه  هتـشر  یناسر , 

بیـسآ زا  یکی  هنافـسأتم  دیآ . یم  دوجو  هب  تنرتنیا ...  ياه  تیاسو  هنایار  هراوهام ,  هدافتـسا  دننام  ياه  هویـش  رازبا و  نیرت  هتفرـشیپ  زا 
 , یمالـسا بالقنا  زا  ههد  ود  تشذـگ  زادـعب  تسا .  تالوحت  نامز و  طیارـش  اب  وسمه  مدـع  ناریا ,  یمالـسا  هعماج  تاغیلبت  مهم  ياـه 
هک تسا  هدـش  لیدـبت  يا  هدـکهد  هب  ناـهج  زورما  تسینرادروخرب .  یملع  ياـهراکهار  تناـیهر  زا  هدوب و  یتنـس  ناریا  تاـغیلبت  زوـنه 
یم دوجو  هب  برغ  يوس  زا  رتشیب  هک  زورما  تاغیلبت  دـنریذپ . یم  ریثأت  تاطابترا  نیا  زا  ناوج  لسن  دریگ و  یم  لکـش  عیرـس  تاـطابترا 

یگنهرف زکارم  اهداهن و  دـبلط . یم  یگنهرف  هیذـغت  یگنهرف  مجاهت  دـیدرت  یب  تسا .  هدرک  یگنهرف  نوخ  هیبش  ینابرق  ار  ناناوج  دـیآ ,
ار لوقعم  یقطنم و  يژتارتسا  یگنهرف و  نالک  ياه  تسایـس  نامز  طیارـش  اب  وسمه  تاغیلبت  دـنا . هدوبن  قفوم  تاغیلبت  یتنـسار  رد  ناریا 
. دـنک ظفح  دـیاب  زین  ار  شدوخ  یتنـس  ياهرازبا  دریگ , هرهب  دـیاب  زور , تاغیلبت  ياهرازبا  زا  هکنآ  رب  هوالع  يا  هعماجره  هتبلا  دـبلط . یم 

یغیلبت ياه  هویـشو  اهرازبا  زا  دننک , هدافتـسا  دوخ , گنهرف  اب  وسمه  تاغیلبت  رازبا  اه و  هویـش  زا  هکنیارب  هوالع  ناریا  یمالـسا  هعماجرد 
دیاب ور  نیا  زا  تسا ,  دنم  نوناق  تاغیلبت  دوبن  ناناوج  يزیرگ  نید  للع  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  دریگ . هرهب  دیاب  زین  نردم 

. درادن هتفای  ماظن  تاغیلبت  مدع  هب  یـصاصتخا  ناناوج  يزیرگ  نید  دوش . نامز  طیارـش  اب  وسمه  ریذـپ و  هطباض  تاغیلبت  دـنیارف  ناریا  رد 
راذـگ ریثات  لماوع  طیحم ... حـلاص و  دـبع  ناتـسود  اـه , هداوناـخ  . دراد ناـناوج  يزیرگ  نید  رد  ياـنبریز  شقن  رگید  مهم  لـماوع  هکلب 

يدرف و ياـه  بیـسآ  زا  ار  ناـناوج  هداوناـخ ,  طـیحم  رد  يزیر  هماـنرب  اـباه  هداوناـخ  هک  تسا  يرورـض  ناـناوج  شیارگ  يارب  دنتـسه .
يزگ نید  زا  دنم , هطباض  ياه  همانرب  حرط و  اب  هک  دراد  تلاسر  زین  نازومآ  شناد  مود  هناخ  ناونع  هب  اه  هسردم  دـننک . ظفح  یعامتجا 

نیودت دننام  بیسانم ,  ياه  هویـش  اهرازبا و  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  دنراد  هفیظو  زین  هک  هیملع  ياه  هزوحو  اهداهن  دننک . يریگولج  ناناوج 
ار شقن  نیرتگرزب  دـناوت , یم  یگنهرف  نالک  ياه  تسایـس  یلم و  مزع  رگید  يوس  زا  دـنهد . هئارا  ار  قفوم  تاغیلبت  ... اه هلاقم  اه , هلجم 

تـسا ینید  نیرت  ینغ  مالـسا  تسا .  ادج  نید  ياه  همانرب  زا  يراد ,  نید  نایعدم  درکلمع  هک  دـشاب . هتـشاد  نید  هب  ناناوج  شیارگرد 
ام یناملسم  زا  تسه  هک  یبیع  ره  یبیع  چیه  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا  دنک  یم  روهظ  ناناملـسم  درکلمع  رد  اه  بیع  و  درادن . بیع  هک 

رگا درادروخرب  شوخ  هعلاطم و  لها  هتسیاش ,  تعامج  ماما  هب  زاین  تعامج  زامن  يرازگرب  هتسیاش  تعامج  ماما  زا  توعد  تسا > 7 -
حرطم ار  ناناوج  زاین  اب  وسمه  بلاطم  دـشاب و  هتـشاد  نانآ  اب  لوقعم  یقطنم و  راتفر  هدرک و  كرد  ار  ناـناوج  تالکـشم  تعاـمج  ماـما 
ناناوج یگتـسخ  ببـس  هک  دوش  ینالوط  اه  تعامج  زامن  دـیاب  رگید  يوس  زا  دـنوش .  یم  بذـج  تعامج  زامن  هب  رتشیب  ناناوج  دـنک ,

هرهب اـب  نمـشد  دـنا و  هتفرگ  رارق  نمـشد  یگنهرف  نوخیبش  مجاـهت  دروم  ناـناوج  هژیوب  مدرم ,  همه  هک  هزورما  ییادز  ههبـش  - 8 ددرگ .
شـسرپاههد و اب  ناوج  تسا و  هتفرگ  هناشن  ار  ناوج  تاداـقتعا  نید و  تنرتنیا ,  هراوهاـم و  دـننام  تاـغیلبت  رازبا  نیرت  هتفرـشیپزا  يریگ 

تـسایس ییادز  ههبـش  هچرگ  . دنزادرپب ییادز  ههبـش  هب  هیملع  ياه  هزوح  یگنهرف و  نالؤسم  هک  دراد  ترورـض   ; تسا هدش  وربور  ههبش 
, اه هلاقم  نیودـت  اب  دـیاب  تاعوبطم ,  وامیـس  ادـص و  اه  هناسر  ناگدنـسیون و  دـبلط . یم  ار  ریذـپ  هطباض  تاغیلبت  یگنهرف و  نالک  ياه 
زا یکی  اه  تیـصخش  زا  تتوعد  - 9 دنزادرپب . نآ  عفر  هب  سپـس  ییاسانـش و  ار  ههبـش  دـیفم , اه ي  ملیف  اه و  لایرـس  هیهت  اه و  همانزور 
 . تسا ارگاوقت  تیونعماب  هتـسراو و  ياه  تیـصخش  زا  توعد  تعاـمج ,  زاـمن  هب  هژیوب  تیونعم ,  هب  ناـناوج  بذـج  مهم  ياـهراکهار 
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لماـک امـش  یب  تناـید ,  تسا  لوبق  ياـضما  رهُم و  تیـالو ,  تسا  لوسر  نید  رد  هک  ار  سک  نآ  ره  تسا  ییادـج  زرم  نآ  ّدر  لوـبق و 
ّلـصی مل  نم  مّکنا  ردقلا  میظع  نم  مکافک  : [ دـیوگ یم  تنـس  لها  ياملع  زا  یکی  یعفاش  ( [ 1) ددرگن لد  لد ,  ناتقـشع  اب  زج  هبددرگن 

شزامن دتـسرفن , تاولـصو  دورد  امـش  رب  زاـمن  رد  سک  ره  هک  سب  نیمه  تیب ـ  لـها  امـش ـ  ردـق  تمظع  رد  ( [ 2  ) هل ةالـص  مکیلع ال 
 , نادـنزرف يارب  نانآ  ياه  مان  باختنااب  و  درک . دای  تمظع  هب  نانآ  زا  تشاذـگ و  مارتحا  تیب :  لها  هب  دـیاب  هعماج  رد  تسین .  حـیحص 

لها یفرعم  رددنلب  یماگ  تیب :  لها  یناگدنز  تیصخش و  داعبا  ءهرابرد  هلجم  باتک و  یفرعم  تشاذگ .  شیامن  هب  ار  تیب :  لها  میظعت 
یگنهرف ياه  شنیرفآ  باتک و  یفرعم  اـب  دـیاب  یهورگ  ياـه  هناـسرء  همه  تموکح و  نیدـلاو ,  تسا .  ناـنآ  هب  هقـالع  داـجیا  و  تیب : 
ییانـشآ ياهراک  هار  زا  یکی  تیب ,:  لها  لیاضف  يدوجو و  داـعبا  ندیـشک  ریوصت  هب  لایرـس و  تخاـس  دـنهد . ماـجناار  شیوخ  ءهفیظو 

 , نانآ یناگدـنز  باذـج  ندیـشک  ریوصت  هب  دنتـسه و  ناموصعم :  قشاع   , ناناوج هژیو  هب  ناریا ,  مدرم  دـشاب . یم  تیب :  لها  هب  ناناوج 
1 دراد ! دوجو  يددـعتم  ياه  هار  نآرق  هب  هقالع  داجیا  ناناوج و  ییانـشآ  يارب  دـننک . یم  ادـیپ  تیب :  لها  هب  يرت  شیبء  هقالع  ناـناوج 

رگا اذل  تسا و  هدـش  عیرـشت  نانآ  زاین  ياتـسار  رد  هدوب و  اه  ناسنا  ترطف  اب  وسمه  نآرق  فراعم  دـیدرت  یب  نآرق ;  دـنلب  فراعم  نییبت 
داجیا ینعی  ینآرق ;  ياه  تیلاعف   2 دش . دنهاوخ  نآرق  بذج  هاگ  نآ  دـنوش , یم  انـشآ  رت  شیب  نآاب  ناناوج  دوش , نییبت  نآرق  فراعم 
تروص هعماج  رد  يراک  نینچ  بالقنا ,  زا  دـعب  نآرق ;  نایراق  ناظفاح و  قیوشت   3 تسا .  ناناوج  هب  نآ  یفرعم  يارب  سرد ,  سالک و 

رثؤم ینامسآ  باتک  هب  شیارگ  رد  زین  ینویزیولت  ییویدار و  ياه  همانرب   4 دنوش . ارگ  نآرق  ناناوج  زا  یعیسو  فیط  دش  ببس  تفرگ و 
ج 2 ص 303 ریدغلا , یقروا 2. پـ  (. ) باتفآ تیب  لها   ) يونثم تایبا  یثدحم ,  داوج  یقروا 1. پـ  . ) تسا

. دیربب مان  نازومآ  شناد  يارب  بوخ  ءهیرشن  هلجم و  دنچ 

شسرپ

. دیربب مان  نازومآ  شناد  يارب  بوخ  ءهیرشن  هلجم و  دنچ 

خساپ

فراـعم اـب  تاـنّیب ;  زا : دـنترابع  نآ  نیرت  مهم  هک  دوش  یم  رـشتنم  نازومآ  شناد  هژیو  هب  هعماـج  فلتخم  راـشقا  يارب  يداـیز  تـالجم 
 . تراشبو اه  هچب  ناهیک  کپوپ ;  نایبرم ;  ایلوا و  نمجنا  زا  دنویپ ـ  اه ; هچب  مالس  میوش ;  انشآ  یمالسا 

؟  يدارفنا ای  دندناوخ  یم  تعامج  هب  ار  ناشزامن  رت  شیب  ههبج  رد  ناگدنمزر 

شسرپ

؟  يدارفنا ای  دندناوخ  یم  تعامج  هب  ار  ناشزامن  رت  شیب  ههبج  رد  ناگدنمزر 

خساپ

لامتحا نوچ  دننک , عمجت  دنتسناوت  یمنًابلاغ  ینعی  نانآ ,  هار  رس  رب  یمهم  عنام  اما  دنتـشاد , تعامج  زامن  هب  یـصاخ  ءهقالع  ناگدنمزر 
رگم دـندرک , یم  عنم  ناکم  کی  رد  عمجت  زا  ار  نانآ   , ناهدـنامرف تشاد و  دوجو  کشوم  هراپمخ و  ياه  هلولگ  ای  ییاوه  نارابمب  رطخ 

هب دـندرک , یم  اپ  رب  تعامج  زامن  ًامتح  دوبن و  عمجت  يارب  یعنام  اه  ناکم  نآ  رد  دوب . دایز  نمـشد  اب  نآ  ءهلـصاف  هک  ییاـه  ناـکم  رد 
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. دوب یناحور  رگا  هژیو 

؟ دینک یم  داهنشیپ  زامن  هب  ناناوج  بذج  يارب  ییاه  هار  هچ  تسیچ و  زامن  ءهژاو  يوغل  يانعم 

شسرپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  زامن  هب  ناناوج  بذج  يارب  ییاه  هار  هچ  تسیچ و  زامن  ءهژاو  يوغل  يانعم 

خساپ

رد تسا .  دوش , یم  هدناوخ  هک  یلکش  هب  صوصخم  تدابع  يانعم  هب  نآلا  و  ( 1  ,) تسا تمحر  اعد و  ینعم  هب  تسا  نآ  یبرع  هک  زامن 
ناناوج دوش , هتشادرب   , تسا يونعم  تالامک  هب  ندیسر  يارب  ناناوج  هار  رس  رب  هک  یعناوم  رگا  تفگ  دیاب  زامن , هب  ناناوج  بذج  دروم 

زامن دراد . هار  رس  رب  یناوارف  عناوم  یناسفن ,  لایما  زورب  یسنج و  زئارغ  دشر  اب  ناجیه و  رپ  باداش و  ءهیحور  اب  ناوج  دنوش . یم  بذج 
تدـم هک  یـسک  زا  تیونعم  ادـخ و  هب  وا  لیامت  تسه ,  ناوج  رد  هک  یفاص  كاپ و  ءهیحور  اب  ًاـصوصخم  دراد , تیبذاـج  دوخ  هب  دوخ 

هب ناـناوج  قیوشت  بیغرت و   1 میرمـش :  یم  رب  ار  اه  عنام  زا  هنومندـنچ  تسا .  رت  شیب  هدوب ,  نابیرگ  هب  تسد  اـیند  رهاـظم  اـب  ینـالوط 
3 اه . سابل  اهدـم و  لیبق  زا  يویند ,  رهاظم  ياه  تیباذـجو  هولج   2 اه . سکع  باتک و  ملیف و  تایرـشن و  قیرط  زا  یـسنج  ینار  توهش 
ره ناناوج .  اب  بسانمان  ياهروخرب  ردام و  ردپ و  دب  قالخا   5 يداصتقا .  رقف  يراکیب و   4 يونعم .  ياه  تیصخش  روما و  رد  کیکشت 
یم هک  ییاه  تیبذاجاما  دشاب . زامن  ًاصوصخم  يونعم  تالامک  هب  ندیسر  يارب  ناناوج  هار  رس  رب  یگرزب  عنام  دناوت  یم  اه  نیا  زا  مادک 

حیحص و دروخرب  داش و  ءهیحور  نتـشاد  تاعامج و  ءهمئا  ًاصوصخم  نویناحور ,  املع و  هناّربدم  هنالقاع و  درکلمع   1 درک : داجیا  ناوت 
4 نانآ .  رد  هزیگنا  داجیا  ناناوج و  هیجوت  زامن و  دئاوف  راثآ و  نایب   3 زامن . ءهرابرد  باذج  حیحص و  تاغیلبت   2 ناناوج .  اب  نتفرگ  مرگ 

قّوشم دـناوت  یم  هناخ  رد  ناـنآ  درکلمع  رداـم و  ردـپ و  شقن   5 دـنراد . زامن  هب  ناناوج  بذـج  رد  یمهم  رایـسب  شقن  سرادـم  ناملعم 
دهاوخ دنزرف  رب  یتبثم  ریثأت  دنزامن , لها  هدیدنـسپ و  یقالخا  رظن  زا  نیدلاو  دنیببدنزرف  یتقو  تسا  یهیدـب  دـشاب . نادـنزرف  يارب  یبوخ 

ج 1 ص نیرحبلا ,  عمجم  یقروا 1. پـ  . ) همئا ياه  هاگ  ترایز  دـجاسم و  دـننام  سّدـقم  يونعم و  ياه  ناکم  هب  ناناوج  ندرب   6 تشاد . 
631

هنارت یقیسوم و  هب  رت  شیب  درادن و  نآظفح  نآرق و  هب  يا  هقالع  تسا ,  ناتسبد  مود  رد  هک  مرـسپ  یلو  ما ,  هدش  گرزب  یبهذم  يا  هداوناخ  رد 
؟  منک هچ  دراد . هقالع 

شسرپ

یقیسوم هب  رت  شیب  درادن و  نآظفح  نآرق و  هب  يا  هقالع  تسا ,  ناتسبد  مود  رد  هک  مرـسپ  یلو  ما ,  هدش  گرزب  یبهذم  يا  هداوناخ  رد 
؟  منک هچ  دراد . هقالع  هنارت  و 

خساپ

هتفای تیبرت  یبهذـم  ییاه  هداوناخ  رد  يدارفا  اسب  هچ  ملاـسان .  تیبرت   1 دشاب . هتـشاد  شقن  یقالخا  یهابت  رد  دـناوت  یم  یفلتخم  لماوع 
دب ای  دـننک  یم  هدز  رجزنم و  يراد  نید  نید و  زا  تسا ,  مک  ناشتیفرظ  هک  ار  اه  هچب  نشخو  دـنت  حیحـصان و  ياـهدروخرب  اـب  اـما  دـنا ,
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يدارفا هناخ  زا  جراخ  ناتـسود  رگا  دزاس و  یم  هناخ  زا  جراخ  دارفا  هب  لیامتم  ار  هچب  رداـم , اـی  ردـپ  فرط  زا  هناـخ  لـخاد  رد  یقـالخا 
ياهروتـسد هب  لمع  ملاس و  بوخ و  راتفر  اب  ردام  ردـپ و  نیاربانب  دوش . یم  داسف  هب  لیامت  ثعاب  دنـشاب , فارحنا  هب  لیامتم  اـی  فرحنم 

ًاـصوصخمردام شقن  هنیمز  نیا  رد  دننک . يریگولج  نارگید  هب  نانآ  بذج  زا  دـنهد و  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  اه  هچب  مک  مک  یمالـسا 
تفر و سک  ره  اب  ساره  نودـب  اه  هچب  هک  نیا  نداد و  اـه  هچب  هب  هزادـنا  زا  شیب  يدازآ   2 تسا .  رت  شیب  ناناوجون  ناـکدوک و  يارب 
 , تساوخاچک ره  دننک و  هیهت  شیارب  تساوخ ,  هچ  ره  دنـشاب و  کت  هداوناخ  رد  رگا  ًاصوصخم  اه  هچب  ندوب  ُرُنن  سول و   3 دننک . دمآ 

تنیط و هب  دـنراد , داسف  هب  لیامت  هک  اه  هچب  زا  یـضعب   4 دنکن . لمحت  ار  یتنحم  یجنر و  چیه  دوخ  یگدـنز  رد  كدوک  دـنربب و  ار  وا 
دیاب يدایز  تالکـشم  اه  هچب  هنوگ  نیا  اب  دروخرب  هک  يردام .  ءهیحان  زاای  يردپ  تهج  زا  لاح  ددرگ , یم  رب  اه  نآ  تشرـس  هریمخ و 

ار نانآ  درک و  نانآ  تیاده  فرـص  يرت  شیب  تقو  دنـشاب و  رود  داسف  ياه  هنیمززا  اه  هچب  هنوگ  نیا  ات  دوش  یعـس  دیاب  دـش و  لّمحتم 
یحلاص دارفا  نانآ  ایآ  دینیبب  دیوش . ایوج  ناتدنزرف ,  ناتسود  زا  یلاعبانج  لاح  دننکن . ادیپ  فالخراک  تصرف  ات  درک , يراک  هب  لوغشم 

هب دوخ  هارمه  ار  وا  مک  مک  دینک  یعـس  تبحـص و  ناتدنزرف  اب  دنتـسه , نیدـتم  قالخا و  شوخ  هک  ناتـسود  یـضعب  قیرط  زا  ای  دنتـسه 
. دوش تسود  انشآ و  دجسم  ياه  هچبورباب  ات  دیربب , دجسم 

؟  تسیچ دنوش , انشآ  یلع 7 راگدنام  ياه  تنس  اب  دیاب  مدرم  هک  نیا  زا  دوصقم 

شسرپ

؟  تسیچ دنوش , انشآ  یلع 7 راگدنام  ياه  تنس  اب  دیاب  مدرم  هک  نیا  زا  دوصقم 

خساپ

اعدا هک  ام  تشاد .  هنادنـسپادخ  ياهراک  هعفنملا و  ماع  يداصتقا  ياه  تیلاعف  یتموکح ,  یعامتجا ,  ياـهراک  هلـسلس  کـی  یلع 7 ماما 
دیاب میهدب ,  رارق  شیوخ  يادـتقم  ماما و  اروا  میـشاب و  وا  وریپ  میهاوخ  یم  میریگ و  یم  وگلا  وا  زا  میدـنم و  هقالع  یلع 7 هب  مینک :  یم 

يادتقم وگلا و  ار  ترـضح  نآ  شا ,  هریـس  هب  ییانـشآو  یهاگآ  زا  دـعب  ًایناث : درک و  یم  یگدـنز  هنوگچ  ترـضح  نآ  هک  مینادـب  ًالّوا :
فینح نب  ناـمثع  يزور  منک :  یم  بلج  یخیراـت  ءهعقاو  نیا  هبار  امـش  هجوت  هنومن  ناونع  هب  مینک .  کّـسمت  وا  هب  میهد و  رارق  شیوخ 

نادنمتسم و زا  یلو  دنتشاد , روضح  نادنمتورث  ینامهیم  نیا  رد  درک . تکرش  یهوکـشاب  ینامهیم  کی  رد  هرـصب  رد  ترـضح  رادنامرف 
هک دـش  ربخ  اب  یلع 7 ماـما  هک  نیا  درجم  هـب  دوـب , هدرک  هداـمآ  ناـنامهیم  يارب  ار  گـنراگنر  ياهادـغ  ناـبزیم  دوـبن  يربـخ  ناـگراچیب 

ناناملـسم کیاکی  يارب  یگرزب  سرد  همان  نیا  ياوتحم  هک  تشون  وا  هب  ینحللادیدش  ءهمان  درک , تکرـش  ینامهیم  نیا  رد  شرادـنامرف 
یگزیکاپ هب  نیقی  ار  هچ  نآ  زادنیب و  ناهد  زا  دوب  هبتشم  وت  يارب  شندوب  لالح  هچ  نآ  هاگ  نآ  دومرف : ترضح  تسا .  نایعیش  ًاصوصخ 

 ! نادب دریگ , هرهب  شـشناد  رون  زا  و  دنک . ادتقا  وا  هب  دـیاب  هک  دراد  ییاوشیپ  ماما و  یمومأم  ره  شاب !  هاگآ  نک !  لوانت  يراد  شتیلح  و 
هک دـیرادن  ار  نآ  ییاناوت  امـش  شاب !  هاگآ  تسا ,  هدرک  افتکا  نان  صرق  ود  هب  اهاذـغ  زا  هنهک و  هماج  ود  نیمه  هب  شیایندزا  امـش  ماما 
يا هرقن  والط  امـش  يایند  زا  نم  دنگوس  ادـخ  هب  دـیهد , يرای  حیحـص  هار  ندومیپ  یکاپ و  تفع ,  شالت ,  عرو ,  اب  ارماما  دیـشاب . نینچ 
یتح نآ  نیمز  زاو  ما  هتخاسن  ایهم  یلدـب  ما  هنهک  ساـبل  نیا  يارب  ما و  هدرکن  هریخذ  یلاـم  نآ  ياـه  تورث  میاـنغ و  زا  ما ; و  هتخودـنین 

رت و شزرا  یب  نم  مشچ  ردایند  نیا  ما .  هتفرگنرب  يزیچاـن  رـصتخم و  كاروخ  زا  شیب  اـیند  نیا  زا  و  ما .  هتفرگن  راـیتخا  رد  بجو  کـی 
رد ات  مزاس ,  یم  مار  مهد و  یم  نیرمت  اوقت  اب  ار  شکرـس  سفن  نم  دـیورب ....  یطولب  تخرد  هخاش  رب  هک  تسا  یخلت  ءهناد  زا  رتراوخ 
نم نکن  رکف   ) دـنامب لزلزت  یب  تباث و  وا  دـنزغل  یم  همه  هک  اج  نآ  رد  دوش , تمایق  هنحـص  دراو  ینمیا  اب  كاـنفوخ  گرزب و  زور  نآ 
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ياه هتفاب  و  مدنگ ,  نیا  زغم  و  افـصم ...  لسع  زا  متـسناوت  یم  متـساوخ  یم  رگا  دنگوس  ادخ  هب   ( متـسین ایند  ياه  تذل  لیـصحت  هب  رداق 
ماعط ات  دـنک  راداو  ارم  عمط  صرح و  دـنک و  هبلغ  نم  رب  سوه  اوه و  هک  تاهیه  اما  منک ,  هیهت  ساـبل  كاروخ و  دوخ  يارب  مشیربا  نیا 

هتـشادنار نان  صرق  کی  ندروآ  تسد  هب  دـیما  یتح  هک  دـشاب  یـسک  ای  نیمزرـس  رد  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد   . منیزگرب ار  ذـیذل  ياه 
ینازوس ياهدبک  هنسرگ و  ياه  مکش  مفارطا  رد  هک  یلاح  رد  مباوخب  ریس  یمکش  اب  نم  ایآ  دشاب , هدروخ  ریس  یمکش  زگره  هن  دشاب و 

اوـشیپ و  منکن !؟  تکرـش  راـگزور  ياـه  یتخـس  رد  ناـنآ  اـب  اـما  مناـنمؤم ؟  ریما  نم  دوـش : هتفگ  هک  منک  تعاـنق  نیمه  هب  اـیآ  دنـشاب ؟
نوچ مه  دراد , لوغـشم  دوخ  هب  ارم  هزیکاپ  ياه  یکاروخ  ندروخ  هک  مدـشن  هدـیرفآ  نم  مشابن ؟  یگدـنز  ياـه  یخلت  رد  ناشیادـتقمو 

دشاب و یم  مکش  ندرکرپ  ندروخ و  دیرچ و  شلغـش  هک  يا  هدش  اهر  ناویح  نوچ  مه  ای  تسا و  فلع  شمه ,  مامت  هک  يراورپ  ناویح 
یهارمگ نامسیر  راد  هتشر  رس  دیابایآ  ما ؟  هدش  هدیرفآ  ثبع  لمهم و  ای  هدوهیب  ایآ  تسا ,  ربخ  یب  تسا  وا  راظتنا  رد  هک  یتشونرـس  زا 
ناشبوچ ینابایب  ناتخرد  دیـشاب ! هاگآ  دـیوگ . : یمامـش  زا  يا  هدـنیوگ  منیب  یم  ایوگ  مراذـگ ؟  مدـق  ینادرگرـس  قیرط  رد  ای  و  مشاـب ؟ 

نابایب رد  هک  یناتخرد  دنرت ,) ماود  مک  و   ) رت كزان  ناشتسوپدنراد  رارق  بآ  رانک  رد  هراومه  هک  زبس  رـس  ناتخرد  اما  تسا ,  رت  مکحم 
زا هک  ینشور  نوچ  مه  6 ربمایپ هب  تبـسن  نم  تسا و  رت  ماود  رپ  رترو و  هلعـش  ناشـشتآ  دندرگ , یمن  باریـس  ناراب  بآ  اب  زج  هدییور و 

رگا دنگوس  ادخ  هب  مهدیمن )  تسد  زا  ار  وا  شور  نیاربانب   ) متـسه زاب و  هب  تبـسن  عارذ  نوچ  مه  دـشاب و  هدـش  هتفرگ  رگید  ییانـشور 
راهم ار  نآ  مناوتب  هک  دـهد  تسد  تصرف  رگا  منک و  یمن  تشپ  دربن  نیا  هب  نم  دـنهدب  رگیدـکی  تشپ  هب  تشپ  نم ,  اب  دربن  يارب  برع 

هدرشف حرش  ایوگ و  ءهمجرت  هغالبلا ,  جهن  یقروا 1 ـ پـ ( ) 1  ... <) درک مهاوخ  شالت  يدوزب  تفاتش و  مهاوخ  نانآ  يوسب  تعرس  هب  منک 
113 ج 3 ص 109 ـ يزاریش ,  مراکم  رصان  , 

؟  تسا بوخ  تلود  رظن  ریز  ناناوج  يارب  جاودزا  هاگشزومآ  دوجو  ایآ 

شسرپ

؟  تسا بوخ  تلود  رظن  ریز  ناناوج  يارب  جاودزا  هاگشزومآ  دوجو  ایآ 

خساپ

هک تسا  یعیبط  هتـساوخ  کی  یگداوناخ  كرتشم  یگدـنز  سیـسأت  ییوشاـنز و  تسا و  یهلا  ياـه  تمعن  اـه و  تنـس  زا  یکی  جاودزا 
رت بوبحم  ادخ  دزن  هک  هدشن  يراذگ  هیاپ  مالسارد  ییانب  دومرف : 6 ادخ لوسر  هک  یئاج  ات  تسا  هدـش  هداهن  اه  ناسنا  دوجو  رد  شزیارغ 

ياـه باـتک  رد  بادآ  نیا  زا  یـشخب  هک  دراد  دوجو  یبادآ  كرتشم  یگدـنز  جاودزا و  يارب  مالـسا  رد  ( 1 .) دـشاب جاودزا  زا  رتزیزع  و 
زاغآ رد  یسورع و  زا  لبق  نونکا  مه  تسا .  هدمآ  ینیکشم  هللا  تیآ  مالـسارد  جاودزا  دننام  تسا  هدش  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  هک  فلتخم 

ج راونالاراحب , یـسلجم ,  رقاب  دمحم  یقروا 1 ـ پـ . ) دنهد یم  لیکـشت  داماد  سورع و  شزومآ  يارب  یتاسلج  تشادـهب  زکرم  رد  جاودزا 
103 ص 222

اهداهن نیا  یغیلبت  هویش  ایآ  دنوش . یم  نازیرگ  نید  زا  وربرور  ناناوج  مه  اب  یتیبرت )...  روما  داشرا , ياه ,  هزوح  ینید (  ياهداهن  دوجو  اب  ارچ 
؟...  تسین یملع  یسانش و  ناور  لوصا  رب  ینتبم  تسا و  یتسس  کشخ و  یغیلبت  ياه  هویش  ًالثم  دراد . داریا  ياه  هویش  ًالثم  دراد . داریا 

شسرپ
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نیا یغیلبت  هویش  ایآ  دنوش . یم  نازیرگ  نید  زا  وربرور  ناناوج  مه  اب  یتیبرت )...  روما  داشرا , ياه ,  هزوح  ینید (  ياهداهن  دوجو  اب  ارچ 
یملع یـسانش و  ناور  لوصا  رب  ینتبم  تسا و  یتسـس  کشخ و  یغیلبت  ياه  هویـش  ًالثم  دراد . داریا  ياـه  هویـش  ًـالثم  دراد . داریا  اـهداهن 

؟...  تسین

خساپ

مایپ غیلبت و  صوصخ  رد  زورما , ناهج  رد  ور  نیا  زا  تسا .  یقیقحت  یملع و  ياهراکهار  هب  زاین  دـنم , نوناق  قفوم و  تاـغیلبت  هئارا  يارب 
يریگ هرهب  اب  زورما , تاغیلبت  رگید  يوس  زا  دنتسه . لوغشم  لیصحت  هب  وجشناد  اهدص  هدمآ و  دوجو  هب  یـصصخت  ياه  هتـشر  یناسر , 

بیـسآ زا  یکی  هنافـسأتم  دیآ . یم  دوجو  هب  تنرتنیا ...  ياه  تیاسو  هنایار  هراوهام ,  هدافتـسا  دننام  ياه  هویـش  رازبا و  نیرت  هتفرـشیپ  زا 
 , یمالـسا بالقنا  زا  ههد  ود  تشذـگ  زادـعب  تسا .  تالوحت  نامز و  طیارـش  اب  وسمه  مدـع  ناریا ,  یمالـسا  هعماج  تاغیلبت  مهم  ياـه 
هک تسا  هدـش  لیدـبت  يا  هدـکهد  هب  ناـهج  زورما  تسینرادروخرب .  یملع  ياـهراکهار  تناـیهر  زا  هدوب و  یتنـس  ناریا  تاـغیلبت  زوـنه 
یم دوجو  هب  برغ  يوس  زا  رتشیب  هک  زورما  تاغیلبت  دـنریذپ . یم  ریثأت  تاطابترا  نیا  زا  ناوج  لسن  دریگ و  یم  لکـش  عیرـس  تاـطابترا 

یگنهرف زکارم  اهداهن و  دـبلط . یم  یگنهرف  هیذـغت  یگنهرف  مجاهت  دـیدرت  یب  تسا .  هدرک  یگنهرف  نوخ  هیبش  ینابرق  ار  ناناوج  دـیآ ,
ار لوقعم  یقطنم و  يژتارتسا  یگنهرف و  نالک  ياه  تسایـس  نامز  طیارـش  اب  وسمه  تاغیلبت  دـنا . هدوبن  قفوم  تاغیلبت  یتنـسار  رد  ناریا 
. دـنک ظفح  دـیاب  زین  ار  شدوخ  یتنـس  ياهرازبا  دریگ , هرهب  دـیاب  زور , تاغیلبت  ياهرازبا  زا  هکنآ  رب  هوالع  يا  هعماجره  هتبلا  دـبلط . یم 

یغیلبت ياه  هویـشو  اهرازبا  زا  دننک , هدافتـسا  دوخ , گنهرف  اب  وسمه  تاغیلبت  رازبا  اه و  هویـش  زا  هکنیارب  هوالع  ناریا  یمالـسا  هعماجرد 
دیاب ور  نیا  زا  تسا ,  دنم  نوناق  تاغیلبت  دوبن  ناناوج  يزیرگ  نید  للع  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  دریگ . هرهب  دیاب  زین  نردم 

. درادن هتفای  ماظن  تاغیلبت  مدع  هب  یـصاصتخا  ناناوج  يزیرگ  نید  دوش . نامز  طیارـش  اب  وسمه  ریذـپ و  هطباض  تاغیلبت  دـنیارف  ناریا  رد 
راذـگ ریثات  لماوع  طیحم ... حـلاص و  دـبع  ناتـسود  اـه , هداوناـخ  . دراد ناـناوج  يزیرگ  نید  رد  ياـنبریز  شقن  رگید  مهم  لـماوع  هکلب 

يدرف و ياـه  بیـسآ  زا  ار  ناـناوج  هداوناـخ ,  طـیحم  رد  يزیر  هماـنرب  اـباه  هداوناـخ  هک  تسا  يرورـض  ناـناوج  شیارگ  يارب  دنتـسه .
يزگ نید  زا  دنم , هطباض  ياه  همانرب  حرط و  اب  هک  دراد  تلاسر  زین  نازومآ  شناد  مود  هناخ  ناونع  هب  اه  هسردم  دـننک . ظفح  یعامتجا 

نیودت دننام  بیسانم ,  ياه  هویـش  اهرازبا و  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  دنراد  هفیظو  زین  هک  هیملع  ياه  هزوحو  اهداهن  دننک . يریگولج  ناناوج 
ار شقن  نیرتگرزب  دـناوت , یم  یگنهرف  نالک  ياه  تسایـس  یلم و  مزع  رگید  يوس  زا  دـنهد . هئارا  ار  قفوم  تاغیلبت  ... اه هلاقم  اه , هلجم 

تـسا ینید  نیرت  ینغ  مالـسا  تسا .  ادج  نید  ياه  همانرب  زا  يراد ,  نید  نایعدم  درکلمع  هک  دـشاب . هتـشاد  نید  هب  ناناوج  شیارگرد 
ام یناملسم  زا  تسه  هک  یبیع  ره  یبیع  چیه  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا  دنک  یم  روهظ  ناناملـسم  درکلمع  رد  اه  بیع  و  درادن . بیع  هک 

رگا درادروخرب  شوخ  هعلاطم و  لها  هتسیاش ,  تعامج  ماما  هب  زاین  تعامج  زامن  يرازگرب  هتسیاش  تعامج  ماما  زا  توعد  تسا > 7 -
حرطم ار  ناناوج  زاین  اب  وسمه  بلاطم  دـشاب و  هتـشاد  نانآ  اب  لوقعم  یقطنم و  راتفر  هدرک و  كرد  ار  ناـناوج  تالکـشم  تعاـمج  ماـما 
ناناوج یگتـسخ  ببـس  هک  دوش  ینالوط  اه  تعامج  زامن  دـیاب  رگید  يوس  زا  دـنوش .  یم  بذـج  تعامج  زامن  هب  رتشیب  ناناوج  دـنک ,

هرهب اـب  نمـشد  دـنا و  هتفرگ  رارق  نمـشد  یگنهرف  نوخیبش  مجاـهت  دروم  ناـناوج  هژیوب  مدرم ,  همه  هک  هزورما  ییادز  ههبـش  - 8 ددرگ .
شـسرپاههد و اب  ناوج  تسا و  هتفرگ  هناشن  ار  ناوج  تاداـقتعا  نید و  تنرتنیا ,  هراوهاـم و  دـننام  تاـغیلبت  رازبا  نیرت  هتفرـشیپزا  يریگ 

تـسایس ییادز  ههبـش  هچرگ  . دنزادرپب ییادز  ههبـش  هب  هیملع  ياه  هزوح  یگنهرف و  نالؤسم  هک  دراد  ترورـض   ; تسا هدش  وربور  ههبش 
, اه هلاقم  نیودـت  اب  دـیاب  تاعوبطم ,  وامیـس  ادـص و  اه  هناسر  ناگدنـسیون و  دـبلط . یم  ار  ریذـپ  هطباض  تاغیلبت  یگنهرف و  نالک  ياه 
زا یکی  اه  تیـصخش  زا  تتوعد  - 9 دنزادرپب . نآ  عفر  هب  سپـس  ییاسانـش و  ار  ههبـش  دـیفم , اه ي  ملیف  اه و  لایرـس  هیهت  اه و  همانزور 
 . تسا ارگاوقت  تیونعماب  هتـسراو و  ياه  تیـصخش  زا  توعد  تعاـمج ,  زاـمن  هب  هژیوب  تیونعم ,  هب  ناـناوج  بذـج  مهم  ياـهراکهار 
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هب ناناوج  شیارگ  رد  ار  شقن  نیرت  یـساسا   , نانآ هنـسح  قالخا  مـالک و  زا  يریگ  هرهب  دراـفا و  هنوگ  نیا  تاـسلج  رد  ناـناوج  روضح 
عیفر ءهلق  نید ,  ناگرزب  اب  رادـید  تاقالم و  اـب  هک  دـندوب , هتفرگ  رارق  یقـالخا  طوقـس  ضرعم  رد  هک  یناـناوج  اـسب  هچ  دراد . تیونعم 

تیب 7و لها  یفرعم  تیونعم  هب  ناناوج  بذـج  مهم  ياهراکهار  زا  یکی  نانآ  فراعم  تیب 7و  لها  یفرعم  - 10 دندرک . حتف  ار  تیونعم 
هب ناناوج  دوش , نییبت  تسرد  نانآ  فراعم  یناگدنز و  رگا  هک  دنتـسه  تیب 7 لها  هتخابلد  هناقـشاع و  ناریا  ناناوج  تسا .  نانآ  فراعم 

رتشیب ددرگ , نایب  تیب  لها  فراعم  هاگ  نآ  هدـش ,  هدرب  هسدـقم  نکاما  اـههاگترایز و  هب  ناـناوج  رگا  دـننک . یم  ادـیپ  شیارگ  تیونعم 
. دوب دهاوخراذگ  ریثأت 

؟  تسا ریذپ  ناکما  یشور  هچ  اب  غیلبت  رما  تیاده  تفرشیپ و  هوحن  دوش و  یم  سیسأت  یساسا  هچ  رب  يرادازع  تئیه  کی 

شسرپ

؟  تسا ریذپ  ناکما  یشور  هچ  اب  غیلبت  رما  تیاده  تفرشیپ و  هوحن  دوش و  یم  سیسأت  یساسا  هچ  رب  يرادازع  تئیه  کی 

خساپ

 , هّلحم ره  مدرم  زا  ییاه  هعومجم   . تسا مالسلا  مهیلع  همئا  ادهشلا و  دیس  يارب  يرادازع  روحم  رب  یبهذم  لّکـشت  یعون  یبهذم ,  تئیه 
 , تئیه دوش . یم  لیکـشت  اروشاـع  ماـیارد  هژیو  هب  نیـسح 7  ماما  هب  تبـسن  یناوخ  هضور  يراوگوس و  يارب  هک  اهاتوسر  اـی  اهرهـش  رد 

تئیه تاسلج  دنک و  یم  تیلاعف  مه  لاس  لوط  رد  دبای . یم  لیکش  نیسح 7 ماما  هب  نادنم  هقالع  هجدوب  اب  تسا و  یمدرم  اپ و  رید  یتّنس 
یم اه  هیکت  هداز و  ماما  اه و  مرح  هب  دنیآ و  یم  نوریب  هلحم  ای  هینیـسح  زا  يرادازعو  ینز  هیـس  يارب  اروشاع , زور  اما  ددرگ , یم  رازگرب 

. دنتـسه البرک  يادهـش  ای  همئا  زا  یکی  هب  نیلـسوتم  یهاگ  يادازع  ياه  تئیه  دراد . هژیو  تمالعو  مچرپ  صاخ و  ماـن  تئیه  ره  دـنور .
 , ماعط كالیکشت  اب  ناوخ و  هحون  یعمج  هتسد  تروص  هب  نایعیش  هدوب و  جیار  مه  میدق  رد  تسا ,  یهورگ  يراوگوس  یعون  هک  ئیه

سک ره  دومرف :  , تفگ یم  زاب  ار  یعمج  ياه  ترایز  هنوگنیا  ربخ  هک  طاّنح  دئاف  هب  قداص 7 ماما  دنتفر . یم  نیسح 7 ماما  ربق  ترایز  هب 
رد هک  نیا  يارب  ( 1 .) دزرمآ یمار  وا  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  دشاب , انـشآ  وا  قح  هب  هک  یلاح  رد  دـنک , ترایز  ار  نیسح 7 ربق 

هجوت دروم  تسا  میرک  نآرق  زا  دافتسم  هک  مدرم  داشرا  تیاده و  رد  مالسا  هنامیکح  هویـش  دیاب  دشاب  هتـشاد  دوجو  تفرـشیپ  غیلبت ,  رما 
رد غیلبت  تیفیک  دراد . یم  مـالعا  ار  ادـخ  نید  هب  يرـشب  عماوج  توعد  غـیلبت و  یگنوـگچ  يا ,  هفیرـش  هیآ  یط  میرک  نآرق  دریگ . رارق 

روحم هس  رب  غیلبت  هباطخ و  شور  دیاب  هفیرـش ,  دیامرف : یم  میرک  نآرق  . دریگ تروص  ینیعم  رداک  رد  دیاب  دراد و  یـصاخ  همانرب  مالـسا 
روخ رد  تیفیک  اـب  هارمه  شرتسگ  هعـسوت و  يارب  ( 2 .) رتوکین هلداجمو  لدج  ءهویـش  غیلب 3  ظعاوم  قـطنم 2  تمکح و   1 دشاب : راوتسا 

هک اناوت  ناغلبم  زا  دـیاب  نآ  يارجا  صوصخ  رد  دـیزرو و  Ř Š غـیلبت رما  رد  مظنم  مجـسنم و  يزیر  Șљ ř هب  دـیاب  غیلبت ,  نأش 
یقروا پـ . ) دشاب هتـشاد  شقن  غیلبت  يازـس  هب  ریثأت  رد  دـناوت  یم  زین  نابطاخم  تخانـش  رگید  فرط  زا  دومن و  هدافتـسا  دنـشاب  راذـگریثأت 

ص 161و 162 يرونخس ,  يدابم  لوصا و  يراوزبس ,  یتعیرش  رقاب  دمحم  یقروا 2. پـ  ) ص 472 اروشاع , گنهرف  یثّدحم ,  داوج  .1

؟  تسیچ ناناوج  يارب  اروشاع  مایپ 

شسرپ

؟  تسیچ ناناوج  يارب  اروشاع  مایپ 
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خساپ

2ـ ( 1 : ) دومرف نیـسح 7 ماما  نتفریذـپن ;  ار  يراک  هبت  دـساف و  يربهر  ندز و  مرحمان  ءهنیـس  هب  در  تسد  1 ـ هلمج :  زا  تسا ,  دایز  ماـیپ 
(3 : .) دومرف يرگید  نایب  رد  ( 2 : .) دومرف نیـسح 7 ماما  نتفرن ,  گنن  ّتلذ و  راب  ریز  ندرک و  ادیپ  سفن  تفارـش  تّزع و  سفن و  تمارک 
 ; ندرک رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندـنامن و  تکاس  يزاب  لغد  بیرف و  متـس و  ملظ و  اه و  يرباربان  اـه و  یتلادـع  یب  لـباقم  رد  3 ـ

یبن رـصق  زا  نتـشذگ  زا  دـعب  ندومن .  قح  يادـف  ار  ناج  یّتح  زیچ  همه  نتـشادن و  كاب  زیچ  چـیه  زا  قح  هار  رد  4 ـ نیسح 7(4 .) ماما 
رادـیب باوخ  زا  هک  نآ  زا  سپ  دـندیباوخ و  , دـندوب تسا  راوس  هک  ییاج  رد  نیـسح  ماما  هفوک ,  هکم و  هار  نیب  لزانم  زا  یکی  لعتاقم , 

تبثم باوج  ماما  میتسین ؟  قحرب  رگم  درک : ضرع  دومرف . : باوج  رد  ماما  دش . ایوج  ّتلع  زا  7 ربکا یلع  ترضح  دومرف . : راب  هس  دندش 
نبا دیس  فوهل  زا  لقن  ج 17 ص 49  راثآ , هعومجم  یقروا 1. پـ ( ) 5  .) میرادـن یکاـب  قح  هار  رد  گرم  زا  تروص  نیا  رد  تفگ :  داد .

هعومجم يرهطم ,  دیهش  یقروا 4. پـ  ) ص 235 دـیفم , داشرا  زا  لقن  نامه ,  یقروا 3. پـ  ) ص 46 نامه ,  یقروا 2. پـ  ) ص 47 سوواـط , 
ص اروشاع , گنهرف  لـقن  قبط  ج 8 ص 26  هعیـشلا ,  نایعا  یقروا 5. پـ  ) ص 156 مّرقم ,  نیـسحلا ,  لتقم  زا  لـقن  ص 18  ج 17  راثآ ,

-323

؟  تسیچ هفیظو  تروص  نیارد  تسین ؟  مک  هنیمز  نیا  رد  ام  تاغیلبت  ایآ  دشاب ؟ مّرحم  ءههد  رد  دیاب  طقف  ام  يرادازع  ایآ  امش  رظن  هب 

شسرپ

؟  تسیچ هفیظو  تروص  نیارد  تسین ؟  مک  هنیمز  نیا  رد  ام  تاغیلبت  ایآ  دشاب ؟ مّرحم  ءههد  رد  دیاب  طقف  ام  يرادازع  ایآ  امش  رظن  هب 

خساپ

تسا مک  یلیخ  هللادبعابا 7 تضهنء  هرابرد  ام  تاغیلبت  يرادازع و  هک  مینک  فارتعا  خلت  تیعقاو  نیا  هب  یگدنمرش  لامک  اب  دیاب  هنافسأتم 
یمن سیردت  مدرم  هب  تخومآ ,  اه  ناسنا  هب  نیسح 7 هک  یسرد  دوش و  یمن  نایب  هللادبعابا 7 مایق  یعقاو  فادها  مک  تدم  نیا  رد  هزات  . 

مایق للع  زا  هکدوش  هتساوخ  اه  نآ  زا  دوش و  هدافتسا  سلاجم  هنوگ  نیا  رد  نّیدتم  داوس و  اب  نویناحور  زا  1 ـ هک :  تسا  نیا  هفیظو  دوش .
یم هدنسب  شتیب  لهاو  نیسح 7 تبیصم  دینش  ناحاّدم و  توعد  هب  اهنت  سلاجم ,  زا  یخرب  رد  هزورما  هناتخبدب  دنیوگب . نخس  هللادبعابا 7

 , مق نارهت ,  لثم  اهرهـش  یخرب  رد  هک  نانچ  دننک , اپرب  يرادازع  سلجم  ههد ,  کی  مادـک  ره  هک  دـنوش  ادـیپ  يّددـعتم  نایناب  2 ـ دوش .
 ( حیحص ياه  لتقم   ) هطوبرم ياه  باتک  لقادح  يرادازع ,  تاسلج  لیکشت  ناکما  مدع  تروص  رد  3 ـ تسا .  موسرم  ناهفصا  دهشم و 
اب هک  تسا  نیا  هفیظو  دـشابن , نکمم  قیرط  نیا  زا  هچ  نانچ  4 ـ دنوش . انـشآ  اروشاع  مایق  ياه  تیعقاو  اب  قیرط  نیا  زا  هدرک و  هعلاطم  ار 

ياه خـساپ  دـیراذگب و  نایمرد  نآ  اب  ار  دوخ  تاهبـش  هدومن و  هبتاکم  مق  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تالاؤس  هب  خـساپ  دـحاو  لـثم  يزکارم 
. دنراد تفایرد  ار  دوخ 

؟ دوش یم  هدایپ  نیسح 7 ماما  فادها  مامت  ام  ءهعماج  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  هدایپ  نیسح 7 ماما  فادها  مامت  ام  ءهعماج  رد  ایآ 
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خساپ

تسا و هدش  هدایپ  هعماج  رد  هللادبعابا 7 ترضح  سدقم  فادها  رت  شیب  ناریا ,  یمالسا  يروهمج  راختفارپ  دنمهوکش و  بالقنا  زا  دعب 
ندرک هدنز  1 ـ زا : تسا  ترابع  هللادبعابا 7 مایق  فادها  هلمج  زا  میتفگ :  ًارارک  دشاب . یمن  لآ  هدیا  بولطم و  دـح  رد  هچ  رگا  دوش . یم 

نیا رد  هنافـسأتم  هک  یقالخا ,  یلمع و  يداـقتعا و  رظن  زا  هعماـج  حالـصا  هیما ; 3 ـ ینب  ناـمدود  یعقاو  ءهرهچ  نداد  ناـشن  2 ـ مالسا ; 
میدرک عطق  ناریا  یمالسا  يروهمج  روشک  زا  ار  نارگرامعتسا  تسد  ام  هک  هیما ,  ینب  ءهطلس  ندرب  نیب  زا  4 ـ میتسین .  قفوم  یلیخ  دروخ 

مکاح نارادمروز ; 6 ـ ءهطلس  زا  تّلم  يزاس  دازآ  5 ـ دننک . رامعتـسا  راتفرگ  هرابود  ار  ام  دنهاوخ  یم  اه  هلیح  عاونا  اب  يا  هدـع  هچرگ  , 
رما زاس  تشونرس  گرزب و  تّنس  ندرک  هدنز  8 ـ میدوبن .  قفوم  یلیخ  دروم  نیا  رد  هک  یعامتجا ,  لدع  طسق و  نیمأت  قح ; 7 ـ نتخاس 
ّدح رد  هکلب  هدـش و  فیعـض  یلیخ  اـم  ءهعماـج  رد  گرزب  تنـس  نیا  مییوـگب :  دـیاب  فساـت  لاـمک  اـب  هک  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هـب 

ای هتـسنادان  نارکفنـشور ,  زا  یهورگ  تسد  هب  ًاریخا  هناتخبدـب  اه و  يور  جـک  اـه و  تعدـب  اـب  هزراـبم  9 ـ تسا .  هـتفرگ  رارق  یـشومارف 
فلتخم ياه  تئارق  مزیرالوکـس ,  مزیلارولپ ,  هب  داقتعا  دـننام  دوش , یم  هدـش و  ادـیپ  اـم  ءهعماـج  رد  يداـیز  ياـه  يور  جـک  هناـضرغم 

... صاصق و باجح و  اب  تفلاخم  ینید و  تموکح  نتشادن  ,

؟  تسا هتشاذگ  يریثأت  هچ  رگید  ياه  هعماج  راکفا  نید و  رد  نیسح 7 ماما  اروشاع و  مایق 

شسرپ

؟  تسا هتشاذگ  يریثأت  هچ  رگید  ياه  هعماج  راکفا  نید و  رد  نیسح 7 ماما  اروشاع و  مایق 

خساپ

دهدب و ناشن  ار  روج  ملظ و  لوبق  زا  عانتما  یگنوگچ  دنزب و  تلادـع  يدازآ و  زا  مد  هک  یمایق  بالقنا و  تسا .  نشور  حـضاو و  رایـسب 
ار توکـس  تمرح  دـهد و  میلعت  نارگید  هب  ار  قح  قـیرط  رب  مدـق  تاـبث  بیاـصم و  ربارب  رد  يرادـیاپ  يراکادـف و  تعاجـش و  تریغ و 

يرسدوخ رب  دناوت  یم  یعضو  ره  رد  نامیا  لدع و  تلیـضفو و  قح  دنک  یم  تباث  هک  یمایق  هرخالاب  دزاس و  تباث  داسف  لطاب و  رباربرد 
. دراذگ یم  يا  هداعلا  قوف  رثا  ناناملـسم  ریغ  یّتح  نارگید  يژولوئدیا  درک و  لمع  راکفا و  رد  دیامن , هبلغ  رفک  متـس و  هلیح و  رکم و  و 

ربهر يدـناگ ,  امتاهم  1 ـ میناـسر :  یم  ناـترظن  هب  ار  یمالـسا  یمالـسا و  ریغ  نادنمـشیدناو  ناربهر  زا  رفن  دـنچ  راـتفگ  هنومن  ناونع  هب 
دئاق حانج ,  یلع  دمحم  2 ـ دنک . يوریپ  نیسح  ماما  زا  یتسیاب  ددرگ , زوریپ  روشک  کی  دهاوخب  ناتسودنه  رگا  دیوگ : یم  دنه  لالقتسا 

3ـ دنیامن . يوریپ  درک , ینابرق  قارع  نیمزرـسرد  ار  دوخ  هک  يدیهـش  زا  دیاب  ناناملـسم  مامت  نم  ءهدـیقع  هب  دـیوگ : یم  ناتـسکاپ  مظعا 
ءهبترم ماقم و  یگرزبو  سوماـن  فرـش و  ظـفح  يارب  وا  هک  دوش : یم  هتفگ  نیـسح  يرادازع  سلاـجم  رد  دـیوگ : یم  يربکود  سیروم 

هداد و رارق  قشمرس  ار  وا  ءهویش  مه  ام  دییایب  سپ  تفرن .  دیزی  ییوجارجام  رامعتسا و  راب  ریز  تشذگ و  دنزرف  لام و  ناج و  زا  مالـسا , 
بیدا ءهدنسیون و  داّقع , دومحم  سابع  هرخالاب  4 ـ میهد .  حیجرت  ّتلذاب  یگدنز  رب  ار  تّزع  اب  گرم  مییایب و  نوریب  رامعتسا  غوی  ریز  زا 

تضهن ای  ینید و  ياه  توعد  ءهنیمز  رد  نونکات  هک  تسا  یخیرات  ياه  شبنج  نیرتریطن  یب  زا  یکی  نیـسح  شبنج  دیوگ : یم  يرـصم 
يا هداعلا  قوف  رثا  نارگید  راکفا  رد  هللادبعابا 7 مایق  البرک و  ءهثداح  دـش , هظحالم  هک  روط  نامه  ( 1  .) تسا هتشگ  رادیدپ  یسایس  ياه 

ص 283 اروشاع , گنهرف  لقن  قبط  ص 447  تخومآ ,  اه  ناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  داژن , یمشاه  دیهش  یقروا 1. پـ  . ) تسا هتشاد 

؟  تسا هنوگچ  ناناوج  تیبرت  رد  دجاسم  شقن 
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شسرپ

؟  تسا هنوگچ  ناناوج  تیبرت  رد  دجاسم  شقن 

خساپ

خیرات تسا .  هدوب  ناناملـسم  یعامتجا  يونعم و  هاگیاپ  نونک  ات  مالـسا  ردـص  زا  دجـسم  میرازگـساپس .  دـیدومن  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا 
رد ینوگانوگ  مهم و  ياه  شقن  راد  هدهع  مرکاربمایپ 6 تثعب  زا  سپ  گنرد  یب  سدقم  داهن  نیا  هدروخ و  هرگ  مالـسا  خیرات  اب  دجـسم 

ناریا یمالـسا  بـالقنا  دراد . ناـناوج  تیبرت  رد  یـساسح  شقن  هک  تسا  یهاـگیاپ  دجـسم  تسا .  هدوب  ترـضح  نآ  بـالقنا  تضهن و 
دُعب رد   1 دنشاب : راذگ  ریثأت  ناناوج  تیبرتو  بذج  يارب  ینوناک  دجاسم  هک  اعدم  نیا  رب  تسا  یهاوگ  دوخ  مالسا  ردص  تضهن  دننامه 

. دوش یم  لصاح  نانآ  يارب  یشوخو  بوخ  يونعم  ینورد و  تلاح  دنشاب , هتشاد  دنویپ  سنُا و  دجسم  اب  ناناوج  رگا  یقالخا :  يونعم و 
روش و داجیا  تهج  رد  نآ  ءهدنزرا  شقن  شیوخ و  راگدرورپاب  طابترا  ماگنه  ناسنا  يونعم  شوخ و  تالاح  شخب  یّلجت  تعامج  زامن 

تدابع ماجنا  اب  دریگب , لکـش  دجـسم  رد  ادـخ  تاداـبع  اـب  ناـناوج  لـمع  رکف و  ءهیاـمریمخ  رگا  تسا .  هّللا  یلا  ریـسم  رد  رتشیب  طاـشن 
, دـنبای شرورپ  ادـخ  هب  قشع  تیونعم و  اب  ناـناوج  رگا  دـنریگ . یم  رارق  یلاـعت  قح  هب  برقت  جوا  رد  سدـقم ,  ناـکم  نیا  رد  هناـصلاخ 

ناج ردادخ  اب  طابترا  يونعم و  تایح  تیوقت  تهج  یمهم  نوناک  دجسم  درک . دنهاوخ  میسرت  هعماج  دوخ و  يارب  ار  یناشخردء  هدنیآ 
دجاسم تسا .  تاهبش  اب  ههجاوم  يرگـشسرپ و  نارود  یناوج ,  نارود  تاهبـش :  هب  خساپ  يداقتعا و  دُعب   2 تسا .  ناناوج  دعتسم  ياه 

تهج یمهم  ياـه  نوناـک  ناوـنع  هـب  دـجاسم  دـننک و  یم  اـفیا  ناـناوج  ياـه  شـسرپ  تاهبـش و  هـب  ییوگخـساپ  رد  یمهم  شقن  لاـعف 
; دننک یم  افیا  یمهم  شقن  يداقتعا  تاهبـش  ًاصوصخم  فلتخم  داعبا  رد  هک  دنـشاب  یم  حرطم  ناناوج  تاهبـش  لیاسم و  هب  ییوگخـساپ 

دناوت یم  دشاب , هتشاد  یشالترپ  ءهعومجم  لاعف و  تعامج  ماما  هک  يدجسم  دنتسه . وگخساپ  ار  ناوج  لسن  مهم  ياهزاین  زا  یکی  ینعی 
هب دـنم  هقالع  تعرـس  هب  نارود  نیا  رد  هک  تسا  یتیمهااب  نارود  یناوج ,  نارود  یعامتجا :  طباور  دـُعب   3 دشاب . رت  قفوم  ریـسم  نیا  رد 
اب صخشو ,  تسا  نامیا  اب  بوخ و  ناتـسود  نتفای  تهج  یبسانم  نوناک  دجـسم  تسا .  عامتجا  رد  روضح  نارگید و  اب  طباور  شرتسگ 

لکـش هب  ار  دوخ  یعامتجاطباور  دـیدج  ءهصرع  دـنک و  زاغآ  ار  یملاس  یعامتجا  تیلاعف  دـناوت  یم  دجـسم  ياه  تیلاـعف  رد  تکراـشم 
. دهد شرتسگ  هعسوت و  یبوخ 

؟  تسا هنوگچ  دجسم  هب  ناناوج  بذج  ياه  هار 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  دجسم  هب  ناناوج  بذج  ياه  هار 

خساپ

هشیدنا ورملق  هب  نمشد  مجاهتء  هنماد  وس  کی  زا  نامز  نیا  رد  میشاب .  هتشاد  ایوپ  لاعف و  يدجاسم  دیاب  دجـسم , هب  ناناوج  بذج  يارب 
دیاب تسا .  یمالـسا  یناـبم  اـب  ییانـشآء  هتفیـش  هک  تسا  ناوج  ءهعماـج  کـی  اـم  ءهعماـج  رگید , يوس  زا  هتفاـی و  شرتسگ  ینید  ياـه 

یب دننک . تیادـه  تسرد  ریـسم  رد  ار  دعتـسم  ياه  ناج  نیاات  دنـشاب  هتـشاد  همانرب  ناوج  ءهعماج  صوصخ  رد  دـننام  یبهذـم  ياهداهن 
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ناوج لسن  صوصخ  رد  دناوت  یمن   , تسا هدوب  یشزومآ  یگنهرف و  شقن  ياراد  نونک  ات  نآ  يانب  ِزاغآ  زا  هک  يرگنـس  ناونع  هب  نامگ 
تیلاعف کی  تفرگ و  تمدخ  رد  ار  تاناکما  اهرازبا و  یمامت  دیاب  دجسم  هب  ناناوج  بذج  يارب  دشاب . همانرب  یب  تکاس و  رگشسرپ , و 
میهافم یگنهرف ,  یـشزومآ و  ياه  شور  زا  نتفرگ  هرهب  اب  دـجاسم  رد  . دومن يزیر  یپ  دـجاسم  رگنـس  زا  ار  هبذاج  رپ  یغیلبت  یگنهرف و 
سدقم ناکم  نیا  رد  ار  دوخ  ءهدشمگ  ناناوج  دشاب و  هتشاد  رارمتـسا  دجاسم  هبناناوج  ندمآ  ات  دنهد  هیارا  ابیز  یتروص  هب  ار  ینید  دنلب 

رانک رد  یگنهرف  یـشزومآ ,  زکارم  تاسـسؤم و  نداهن  انب  دـجاسم , ندومن  لاعف  رانک  رد  هزورما  دـندرگ . سونأم  ناکم  نیا  اب  دـنبایب و 
تیریدمو هرادا  دش و  دهاوخ  بوسحم  دجاسم  هب  هتسباو  یشزومآ  زکارم  نیا  دور . یم  رامـش  هب  ریذپان  بانتجا  ترورـض  کی  دجاسم ,

ناوج لسن  ًاصوصخم  مدرم  ياهزاین  يوگخـساپ  دوخ , ناوت  ءهزادنا  هب  دنناوتب  زکارم  نیا  هچ  نانچ  تسین .  دجـسم  ءهرادا  زا  ادج  اه  نآ 
لج يارب  یبسانم  رایسب  ءهنیمز  دنشاب , یحیرفت  ياهزاین  یّتح  یناسر و  عالطا  زکارم  راون , ملیف ,  دنمدوس , تایرشن  باتک ,  صوصخ  رد 

ءهناخباتک رد  هک  یناناوج  هوبنا  هاگره  تسا  نیـشنلد  اـبیز و  هچ  دـیآ . یم  مهارف  دجـسم  زاـمن و  هب  ناـهوژپ  شناد  ناـناوج و  بذـج  وب 
. دـنهد همادا  دوخ  راک  هب  زامن , ندروآ  اجب  زا  سپ  دنباتـشب و  دجـسم  هب  ناذا ,  یتوکلم  ياوآ  ندینـش  اب  دـنا , هتـسشن  هعلاـطم  هب  دجـسم 

ياه هبذاج  دـجاسم  رد  ردـق  ره  ( 1 .) دـهد یم  دـنویپ  دـجاسم  اب  ار  ناوج  لسن  نآ ,  هب  هتـسویپو  دـجاسم  راـنک  رد  يزکارم  نینچ  دوجو 
. دیـشخب رارمتـسا  ار  دـنویپ  نیا  دـناشک و  دـجاسم  هب  ار  ناناوج  ناوت  یم  رت  عیرـس  رت  ناـسآ  دوش , تیوقت  ناـناوج  لوبق  دروم  يونعم و 

ج 2 ص 164 دجسم , يامیس  راهبون , میحر  یقروا 1. (پـ

؟ دراد شقن  دجسم  هب  ناناوج  شیارگ  رد  دجسم , مداخ  یتح  ای  تعامج و  ماما  ندوب  باوج  ایآ 

شسرپ

؟ دراد شقن  دجسم  هب  ناناوج  شیارگ  رد  دجسم , مداخ  یتح  ای  تعامج و  ماما  ندوب  باوج  ایآ 

خساپ

یملع و لیاضف  ياراد  ًالّوا  دیاب  تعامج  ماما  نوچ  دشاب , دجـسم  هب  ناناوج  شیارگ  يارب  يرایعم  دـناوت  یمن  تعامج  ماما  ندوب  ناوج 
رب مالسا  نایاوشیپ  دننک . ادتقا  وا  هب  دنشاب  هتشاد  تبغر  مدرم  هک  يوحن  هب  دشاب , رادروخرب  تیلوبقم  زا  نیمومأم  دزن  ًایناث  دشاب ; یقالخا 

رتشیب ناناوج  دزن  تیلوبقم  نیا  رگا  دنا . هدومن  ناوارف  دیکأت  دشاب , نارازگ  زامن  شریذپ  تیاضر و  دروم  هکنیا  تعامج و  ماما  تیلوبقم 
يدروخرب ناناوج و  بذج  تهج  مزال  ریبادت  زا  هدافتسا  اب  دیاب  تعامج  ماما  تشاددنهاوخ .  دجاسم  رد  يرت  لاعف  روضح  اه  نآ  دوش ,

رت عیرـس  رتهب و  دـشاب , نامز  هب  هاگآ  تیارد و  اب  تعامج  ماما  ردـق  ره  دـنک . توعد  یهلا  رگنـس  نیا  هب  ار  نانآ  هعفاد ,  مک  هبذاج و  رپ 
رتهب اما  دوبن , ناوج  هک  نیا  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  هر )   ) ینیمخ ماما  ترـضح  دنک . بذج  دجـسم  هب  ار  ناناوج  دناوت  یم 

وا هـب  ناـج  دـح  رــس  اـت  دــندیزرو و  یم  قـشع  وا  هـب  ناریا  مدرم  ءهـمه  ناـناوج و  دوـب و  ناـنآ  اـب  تخانــش و  یم  ار  ناـناوج   , هـمه زا 
ناناوجونو ناناوج  دیاب  تعامج  اما  هکلب  درادن , تیعوضوم  تعامج  ماما  ندوب  ناوج  هک  درک  ناونع  ناوت  یم  ور  نیا  زا  دنتـشادداقتعا .
یتالکشم تسا  نکمم  تعامج  ماما  ندوب  ناوج  دشاب . رگتیاده  قیدص و  يروای  تسود و  نانآ  يار  دسانشب و  ار  نانآ  ياه  هتـساوخ  و 

نازیم دوب و  دـهاوخ  زاس  لکـشم  نالاسگرزب  هب  نداد  تیمها  اهنت  ناـناوج و  تخانـش  مدـع  هک  يروط  ناـمه  دـشاب , هتـشاد  هارمه  هب  ار 
ساسح هب  هجوت  اب  دشاب و  نابرهم  امنهار و  مدرم  ءهمه  هب  تبسندیاب  تعامج  ماما  دروآ . دهاوخ  نییاپ  ًاعطق  ار  دجاسم  هب  ناناوج  بذج 
دجـسم هب  ار  ناناوج  شیارگ  ًاعطق  رما  نیا  دـشاب . هتـشاد  يا  هبذاج  رپ  بسانمدروخرب و  اـه  نآ  هب  تبـسن  ناوج ,  ناوجون و  راـشقا  ندوب 

. دهد یم  شیازفا 
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؟  تسناددجسم هب  ناناوج  بذج  للع  زا  ناوت  یم  ار  نآ  لاثما  هناخباتک و  جیسب ,  یگنهرف ,  نوناک  دوجو  ایآ 

شسرپ

؟  تسناددجسم هب  ناناوج  بذج  للع  زا  ناوت  یم  ار  نآ  لاثما  هناخباتک و  جیسب ,  یگنهرف ,  نوناک  دوجو  ایآ 

خساپ

زکارم اـهداهن و  نیا  رگا  . دراد دجـسم  هب  ناـناوج  بذـج  رد  يدـیفم  شقن  دجـسم , راـنک  رد  جیـسب  هناـخباتک و  یگنهرف ,  زکارم  دوجو 
 . تشاد دـهاوخ  هارمه  هب  ار  دجـسم  هب  ناناوج  بذـج  ءهنیمز  دنـشاب , هتـشاد  ناوج  لسن  يارب  يراذـگریثأت  دـیفم و  ياه  هماـنرب  دـنناوتب 

دجسم اب  دوخ  دنویپ  دشخب و  رارمتـسا  رتشیب  هچ  رد  ار  يونعم  تذل  نیا  دنک  یم  یعـس  تسا ,  هدش  دنم  هرهب  يونعم  تذل  زا  هک  یناوج 
درم يونعم و  بلاج ,  ياه  همانرب  دنشاب و  لاعف  دجسم  رانکرد  جیسب  هناخباتک و  یگنهرف ,  ياه  نوناک  هک  هزادنا  ره  دنک . مکحتـسم  ار 

اهداهن زکارم و  نیا  يراذگ  هیامرـس  دـنوش . بذـج  دـجاسم  يوس  هب  يرتشیب  ناناوج  دوب  راودـیما  ناوت  یم  دنـشاب , هتـشاد  ناناوج  لوبق 
دهاوخ دجاسم  هب  ناناوج  لیامت  شیازفا  بوجوم  دوخ  نیا  دـشاب و  هارمه  بسانم  يزیر  همانرباب  دـیاب  ناوج  لسن  داشرا  تیادـه و  يارب 

. دوب

؟  تسیچدجاسم رد  ناناوج  یخرب  روضح  مدع  تلع  دینیب ؟ یم  هنوگچ  فلتخم  دجاسم  رد  ار  ناناوج  لابقتسا 

شسرپ

؟  تسیچدجاسم رد  ناناوج  یخرب  روضح  مدع  تلع  دینیب ؟ یم  هنوگچ  فلتخم  دجاسم  رد  ار  ناناوج  لابقتسا 

خساپ

رد نانآ  روضح  دننک و  یم  یبوخ  لابقتـسا  ناناوج  دجاسم  یـضعب  زا  دنک . یم  قرف  فلتخم  دجاسم  رد  نانآ  روضح  ناناوج و  لابقتـسا 
مدـع دوش . یمن  هدـهاشم  نانآ  زا  یبوخ  لابقتـسا  تسا و  گـنر  مک  ناـناوج  روضح  رگید  یـضعب  رد  تسا .  ریگمـشچ  دجـسم  ءهصرع 

رب مکاح  گـنهرف   1 میرامـش :  یم  رب  ار  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  دـشاب  هتـشاد  یفلتخم  لـلع  دـناوت  یم  دـجاسم  رد  ناـناوج  یخرب  روـضح 
ءهنیمز دنزرف  رد  دشاب , نیدتم  هداوناخردـقره  هکانعم  نیا  هب  دـنک ; یم  افیا  دجـسم  اب  ناوج  طابترا  رد  یـساسا  مهم و  شقن  هک  هداوناخ 

رد دـنزرف  رگا  تسا .  هدامآ  رتشیب  دجـسم , اب  سنُا  گنهرف  هلمج  زا  ینید و  وی  بهذـم  میهاـفم  صوصخ  رد  يریذـپوگلا  يدـنمقالع و 
ایهم رتمک  رایـسب  دجـسم  ینید و  گنهرف  اب  طابترا  ءهنیمز  ًاعطق  , دنـشاب دجـسم  نید و  اب  هناگیب  نآ  ياضعا  هک  دـبای  شرورپ  يا  هداوناخ 

دناوت یم   , تسا راذـگ  ریثأت  ناوج  يور  رب  هداوناخ  طیحم  زا  يادـج  هک  هچ  نآ  ره  ینعی  فارطا ;  طیحم  رب  مکاح  گنهرف   2 دوش . یم 
هب ناناوج  شیارگ  مدـع  هنیمز  دـشاب , هتـشاد  یبولطمان  یگنهرف  ياضف  هک  یطیحم  ره  دـشاب . هتـشادناناوج  يور  رب  یفنم  اـی  تبثم  شقن 

ياهزاین هب  انـشآ  نامز و  هب  هاگآ  هتـسراو ,  ناسنا  رگا  دجاسم  تعامج  ماما   3 دوب . دهاوخ  رتمک  نآ  رد  دجـسم  اب  دـنویپ  ینید و  لیاسم 
, دشاب نارگید  رب  راذگ  ریثأت  طیارـش  دقاف  تعامج  ماما  هدرکان  يادخ  رگا  دوش . یم  دجـسم  هب  ناناوج  بذج  بجوم  دشاب , ناوج  لسن 
 , یبناج تاناکما  زا  دجاسم  رگا   4 دنک . داجیا  تسا  نکمم  ار  دجـسم  زا  ناناوج  زیرگ  ءهنیمز  یتح  دوب و  دهاوخ  يرتمک  لابقتـسا  ًاعطق 

هنوگچیه زا  هک  دنـشاب  يدجاسم  رگا  لباقم  رد  دننک . بذج  دنناوت  یم  ار  يرتشیب  ناناوج  دنـشاب , رادروخرب  هناخباتک  یگنهرف و  زکارم 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1391 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دوب دهاوخ  رتمک  ناناوج  لابقتسا  نازیم  ًاعطق  دنشابن , رادروخرب  یبناج  تاناکما 

. دیسیونب ار  بوخ  تعامج  ماما  لاعف و  دجسم  تایصوصخ 

شسرپ

. دیسیونب ار  بوخ  تعامج  ماما  لاعف و  دجسم  تایصوصخ 

خساپ

دجـسم رد  نارازگزامن  ناـنمؤم و  ریگمـشچ  هدرتسگ و  روضح   1 دشاب : رادروخرب  ریز  تایـصوصخ  زا  هک  تسا  يدجـسم  لاعف  دجـسم 
رپ لاعف ,  یتعامج  ماـما   2 تسا .  ایوپ  لاـعف و  يدجـسم  یلمع  ءهولج  مدرم ,  ءهدرتسگروضح  تسا .  لاـعف  دجـسم  کـی  ءهناـشن  نیلوا 

بوسحم دجسم  هب  مدرم  بذج  تهج  مهم  لماع  کی  نیا  دشاب . هتشاد  یبوخ  یعامتجا  تیلوبقم  دشاب و  هتشاد  دروخرب  شوخ  هبذاج و 
کی ندومن  لاعف  رد  یمهم  شقن  دـناوت  یم  هناـخباتک  یگنهرف و  ياـه  نوناـک  لـیبق  زا  دجـسم  یگنهرف  زکارم  ندوب  لاـعف   3 دوش . یم 

یم بوسحم  دجسم  ندوب  لاعف  ياهروحم  زا  یکی  بسانم  یـشزومآ  یغیلبت و  ياه  همانرب  زا  دجـسم  يرادروخرب   4 دشاب . هتشاد  دجسم 
زارحا يارب  طیارش  دجاو  رانک  رد  مالـسا  نایاوشیپ  یعامتجا :  تیلوبقم   1 زا : تسا  ترابع  بوخ  تعامج  ماما  کی  تایـصوصخ  دوش .

لمع دنا . هدومن  ناوارف  دیکأت  دشاب , نارازگزامن  شریذـپ  تیاضر و  دروم  وا  هک  نیا  تعامج و  ماما  تیلوبقم  رب  تعامج ,  ماما  بصنم 
روخ رد  هتسیاش و  قالخا   2 ( 1 .) دوب دهاوخ  تعامج  زامن  دجـسم و  رد  نانمؤم  ءهنادـنم  هقالع  روش و  رپ  روضح  بجوم  دومنهر  نیا  هب 

تـسا قفوم  یتعامج  ماما  دنک . ارادم  یبوخ  هب  مدرماب  دـشاب و  يا  هتـسیاش  وکین و  قالخا  ياراد  دـیاب  تعامج  ماما  تعامج ;  ماما  نأش 
3 دشاب . قفوم  مه  یعامتجا  قالخا  دـُعب  رد  يدرف  قالخا  رب  هوالعرت  قیقد  ریبعت  هب  دـشاب و  قالخا  شوخ  عضاوتم و  مدرم ,  اب  دـناوتب  هک 
, دزادرپب ینید  لیاسم  شزومآ  نآرق و  ریسفت  هب  دجـسم  رد  دشاب و  دهعتم  سانـشنید و  یِملاع  تعامج  ماما  رگا  یملع ,  ياه  یگتـسیاش 
اب ار  مدرم  دنویپ  دـهاوخب  تعامج  ماما  رگا  طابـضنا ; مظن و   4 دش . دهاوخ  لیدبت  تلیضف  ناقاتـشم  نانمؤم و  عامتجا  نوناک  هب  دجـسم 

شیازفا بجوم  رما  نیا  دشاب . مظنم  دجسم  رد  وا  روضح  طبـضنم و  دیاب  دنک , رت  نوزفازور  ار  مدرم  روضح  دنک و  رت  مکحتـسم  دجـسم 
ج 2 ص 263 دجسم , يامیس  راهبون , میحر ,  یقروا 1. پـ . ) دشدهاوخ دجسم  رد  نانمؤم  روضح 

؟  تسا مادک  دنسپ  ناوج  دجسم  کی  ياه  یگژیو 

شسرپ

؟  تسا مادک  دنسپ  ناوج  دجسم  کی  ياه  یگژیو 

خساپ

دجسم رد  هک  يدارفا  ءهعومجم  تعامج و  ماما   1 دشاب : رادروخرب  ریز  ياه  یگژیو  زا  هک  دریگ  یم  رارق  ناناوج  هجوت  دروم  يدجـسم 
دیاب دـنراد , تکراشم  دجـسم  ياه  تیلاـعف  یهدـناماس  رد  یعون  هب  هک  يدارفا  ریاـس  مداـخ و  اـنما و  تأـیه  زا  معا  دـننک , یم  تمدـخ 

تعامج و ماما  دیاب  ناناوج ,  هب  تبسن  ینابرهم  تبحم و  رانک  رد  دنشاب . هتشاد  ناناوج  هب  تبسن  تبحم  اب  هناروبص و  هبذاج ,  رپ  يراتفر 
یگنهرف زکارم  هک  يدجسم  ره   2 دننک . هدافتسا  دجسم  روما  رد  نانآ  تکراشم  زا  دنهدباهب و  نانآ  هب  دجسم  رد  نالوئـسم ,  ءهعومجم 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1392 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 , يدابع تیلاعف  لمکم  ناونع  هب  یـشزومآ  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  نوچ  دوب , دهاوخ  ناناوج  دنـسپ  دروم  رتشیب  ًاعطق  دراد , یـشزومآ  و 
3 دـنبای . روضح  دجـسم  رد  هک  دـننک  یم  ادـیپ  يرتشیب  تبغر  ناناوجو  دـنک  یم  اّیهم  دجـسم  هب  ناـناوج  بذـج  يارب  ار  يرتشیب  ءهنیمز 
 , یـشزومآ ياه  همانرب  رگا  تشاد .  دـهاوخ  ناناوج  روضح  شیازفا  رد  یمهم  شقن  دجـسم  ياـه  تیلاـعف  اـه و  هماـنرب  ندوب  دـمآزور 

یبولطم ّدـح  رد  ار  ناـناوج  یفطاـع  یملع و   , یگنهرف ياـهزاین  هک  دوش  میظنت  یتروص  هب  دجـسم  کـی  رد  یـشزومآ  کـمک  یغیلبت و 
سنُا و هب  دـمآ  تفر و  نیا  مک  مک  درک , ادـیپ  هار  دجـسم  هبناوج  یتقو  دـش . دـهاوخ  رتشیب  دجـسم  نآ  هب  ناناوج  شیارگ  دـنک , نیمأـت 

. دوش یم  سونأم  نآ  اب  دنک و  یم  ادیپ  ییوکین  رایسب  یقلت  دجسم  زا  ناوج  رگید  هک  يدح  هب  دوش , یم  لیدبت  تبحم 

؟ درک دیاب  هچ  ناناوج  دیاقع  لوصا  ندش  هنیداهن  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  ناناوج  دیاقع  لوصا  ندش  هنیداهن  يارب 

خساپ

هچ نآ  ناربماـیپ 6و  متاـخ  توبن  هب  داـقتعا  نیـسپزاب و  زور  داـعم و  هب  ینیقی  رواـب  ناـج و  قاـمعا  رد  دـیحوت  خوـسر  ادـخ و  هب  ناـمیا 
نید لوصا  هک  یهلا  لدع  هب  داقتعا  و  موصعم :  ماما  هدزاود  تماما  هب  نامیا  تسا و  هدروآ  تیرـشب  تداعـس  تیادـه و  يارب  شترـضح 

یسرد و بتک  رد  نآ  ندیناجنگ  يداقتعا ,  لوصا  اب  ناناوج  رتشیب  ییانشآ  هار  نیرتهب  دشاب . یم  رشب  تداعـس  یلـصا  ءهیامرـس  دنتـسه ,
 . تسا رت  فرژ  روط  هب  یلیصحت  يدعب  ياه  عطقم  اه و  باتک  رد  نآ  رارکت 

؟ درک دیاب  هچ  نویناحور  نید و  ياملع  زا  رکشت  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  نویناحور  نید و  ياملع  زا  رکشت  يارب 

خساپ

ءهقح بهذم  ادخ و  نید  زا  تسارحدروم  رد  تسا ,  نامز 7 ماما  رصع , ماما  تبیغ  رصع  هک  يربک  تبیغ  نارود  رد  مالـسا  ياملع  شقن 
 . گرم زا  سپ  ملاع  رد  یگدنز  ایند و  رد  یگدنز  : دوش یم  میسقت  هرود  ود  هب  رـشب  یگدنز  اریز  تسا ,  تیمها  لوا  ءهجرد  رد  عیـشت , 
هب دراد  یگتـسب  ًالماک  گرم  زا  سپ  ناهج  ءهنادنمتداعـس  یگدنز  تسا .  يدـبا  ترخآ  رد  تایح  یلو  تدـم ,  هاتوک  ایند  رد  یگدـنز 

ترخآ يارـس  رد  ار  ناـمه  هدوـمن  هداـمآ  درک و  لـمع  اـیند  رد  هچ  ره  ناـسنا  ( 1 : .) دومرف 6 ادـخ لوسر  اـیند , رد  یکاـپ  اوقت و  ناـمیا , 
تامدخ هلیـسو  نیدب  دـندروآ و  ناغمرا  هب  يروانف  تعنـص و  تیرـشب  يارب  ینادنمـشناد  ( 2 : .) دـیامرف یم  نآرق  درک . دـهاوخ  تفایرد 
تیونعم يوس  هب  مدرم  تیاده  اب  نید  ياملع  اما  تسا .  ناسنا  يایند  يارب  تامدخ  نیا  ءهمه  یلو  دـنا , هدومن  تیناسنا  ناهج  هب  یگرزب 

هک یتمعن  باسح  نیا  اب  دننک . یم  تمعن  رون و  رـسارس  دابآ و  ار  ناسنا  يدـبا  ناهج  ییایند ,  تمدـخ  رب  هوالع  نانآ ,  ندرکراد  نید  و 
ناملاع تیاده  ءهلیـسو  هب  هک  یتمعن  یلو  تسا ,  دودـحم  ریذـپ و  نایاپ  رذـگدوز و  دـنراذگ , یم  ناسنا  رایتخا  رد  ایند  نیا  رد  نارگید 

نامز رد  نامز 7 ماما  نابیان  نید و  ياهقف  مالسا و  ياملع  يالاو  شزرا  اج  نیمه  زا  تسا .  یگـشیمه  نادواج و  دسر , یم  ناسنا  هب  نید 
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ام یتـخب  شوخ  تداعـس و  رد  ینید  ناـملاع  هک  يریثأـت  نیا  اـب  ( 3 : .) دومرف يداـه 7 ترـضح  مهد  ماـما  دوش . یم  نشور  يربک  تبیغ 
زا رکشت  ءهویـش  نیرتهب  نیا  مییامن .  لمع  نآ  ياهروتـسد  هب  ًالماک  هدش و  مالـسا  ماکحا  هب  دنب  ياپ  ًالوا  هک  تسا  نآ  ام  ءهفیظو  دنراد ,

نیا رد  دنـشاب . هتـشاد  كاپ  یگدنز  هدـش و  اوقت  اب  ناملـسم  مدرم  هک  تسا  نیا  نانآ  ءهغدـغد  نیرت  شیب  هک  ارچ  تسا ,  مالـسا  ياملع 
 , يرهطم یضترم  یقروا 1. پـ ( ) 4 : .) دومرف یلع 7 ماما  مییامن .  ظفح  ار  املع  مارتحا  تمرح و  ًایناث  دوش . یمدابآ  ناشیایند  نید و  تروص 

هدام ج 3 ص 2087  ۀمکحلا , نازیم  يرهـش ,  ير  دمحم   . یقروا 3 پـ  ) 8 ءهیآ 7 ـ  99  ) هلزلز  . یقروا 2 پـ  ) ج 2 ص 520 راثآ , هعومجم 
ثیدح 13 ج 2 ص 44  راونءالاراحب , یسلجم ,  رقاب  دمحم  یقروا 4. پـ  ) هرامش 13919 ملع , 

ناشنارهوش هک  اه  نز  همه  دندرک و  بارخار  اج  نآ  بالقنا  زا  دعب  اما  دوب , یـسنج  ءهزیرغ  ندومن  فرطرب  يارب  يزکرم  نارهت  رد  بالقنا  زا  لبق 
هک تسین  سک  چیه  دنا و  هدش  نارهت  رهـش  حطـس  رد  یـشورفدوخ  هب  روبجم  دنا , هداتفا  نادـنز  هب  رگید  میارج  رّدـخم و  داوم  شورف  تّلع  هب 

. دنک یگدیسر 

شسرپ

هک اه  نز  همه  دـندرک و  بارخار  اج  نآ  بالقنا  زا  دـعب  اما  دوب , یـسنج  ءهزیرغ  ندومن  فرطرب  يارب  يزکرم  نارهت  رد  بالقنا  زا  لبق 
چیه دنا و  هدش  نارهت  رهـش  حطـس  رد  یـشورفدوخ  هب  روبجم  دنا , هداتفا  نادنز  هب  رگید  میارج  رّدخم و  داوم  شورف  ّتلع  هب  ناشنارهوش 

؟  تسیچ دروم  نیا  رد  مدرم  تلود و  تیلوئسم  دنک . یگدیسر  هک  تسین  سک 

خساپ

هنوگ نیا  راچد  ار  هعماج  دارفارثکا  رقف , يداصتقا و  تالکـشم  دراد . يداـصتقا  ءهشیر  دـسافم , هنوگ  نیا  رتشیب  شرتسگ  روهظ و  زورب و 
ناوت یم  دهد . شرتسگ  هعماج  رد  ار  ادخ  تّیدوبعرون  یمالـسا و  قالخا  درادرب و  هعماج  زا  ار  رقف  دـیاب  تلود  تسا .  هدرک  اهیراجنهان 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا .  نیگنـس  دروم  نیا  رد  مدرمء  هفیظو  یلو  دراد , تلود  دسافم  فرطرب  رد  ار  شقن  نیرتشیب  تفگ 
. دراد ییازس  هب  شقن  هعماج  دارفا  زا  رقف  ندودز  يارب  ّریخ  دارفا  يدام  ياه  کمک 

يداصتقا لکـشم  ًارهاظ  عقاوم  یـضعب  هک  نیا  هب  هجوتاب  تسیچ ؟  هعماج  زین  اه و  هداوناخ  نایم  رد  یبهذم  ینید و  لیاسم  ندـش  گنر  مک  تلع 
؟  تسین دیدش  ای  هتشادن و  دوجو 

شسرپ

لکـشم ًارهاظ  عقاوم  یـضعب  هک  نیا  هب  هجوتاب  تسیچ ؟  هعماج  زین  اه و  هداوناخ  نایم  رد  یبهذـم  ینید و  لیاسم  ندـش  گـنر  مک  تلع 
؟  تسین دیدش  ای  هتشادن و  دوجو  يداصتقا 

خساپ

هب لـمع  اـما  دراد , هماـع  تیلوـبقم  هبذاـج و  هچ  رگا  نید  هلوـقم  دراد . ار  دوـخ  صاـخ  لکـشم  یناـمز ,  ره  رد  يراد  نید  تسا  یعیبـط 
مه لمع ,  رد  نایمدآ  زا  يرایسب  تسا .  لکشم  يا  هلوقم  دروآ , یم  رد  یصوصخم  تادیقت  تامازتلا و  زا  رس  رتشیب  هک  نآ  ياهروتـسد 

تدابع هب  یمیاد ,  ياـه  یتحار  تشهب و  نوچ  ياـه  هدـعو  هب  ندیـسر  منهج و  شتآ  سرت  زا  مه  ار ! اـمرخ  مه  دـنهاوخ و  یم  ار  ادـخ 
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هـشیمه يارب  ایوگ  دنبلط . یم  رویز  زر  راوهار و  یبکرم  تحار و  ینکـسم  هبذاج و  گنز و  رپ  يانید  مه  دـنزیخ و  یم  رب  لاعتم  يادـخ 
يا هدـع  دـننک و  یم  هزرابم  هضراعم و  نید  اب  يا  هدـع  دـنریگ ! یمن  تربع  ناشیوخ  ناـعون و  مه  گرم  زا  یتح  دـننامب و  دـنهاوخ  یم 

گنچ و اب  هتسناد و  تعیبط  قفو  ربار  ایند  یلو  دنیوج , یم  شیوخ  ترطفاب  ار  ادخ  يا  هدع  دننام و  یم  یقاب  ناهن  کین  تشرـس و  كاپ 
تـسا هدـش  هراشا  تایاور  ثیداحا و  رد  تسیچ ؟  رد  يداقتعا  روما  ندـش  گنر  مکو  اـه  یتخبدـب  ءهشیر  دـننک ! یم  تظفاـحم  نادـند 

ایند و اـب  یتسود  هک  تسا  بلطم  نیا  هاوگ  ( 1  ) فورعم ثیدـح  تسا .  اه  شزغل  اهاطخ و  مامت  سأر  نآ  اب  يدـنم  هقالع  ایند و  یتسود 
هک یناسنا  دوش . یم  داعم  أدبم و  ندش  شومارف  ای  گنز و  مک  بجوم  يداقتعا ,  ياه  هیاپ  اهدنویپ و  ماکحتـسا  مدـع  فدـه و  نتـشادن 

تمهت و ناعون و  مه  هب  ندز  گنرین  هعدـخایو و  ندوب  تاـمرحم  بسک  یپ  رد  اـی  ندـیباوخ و  ندروخ و  زا  ریغ  دوش , یم  تسود  اـیند 
هدوزفا ایند  یتسود  بح و  رب  هزادنا  ره  تسا  یعیبط  دشیدنا . یمن  يرگید  زیچ  هب  ندـش ,  لوغـشم  بعل  وهل و  هب  نتفگ و  تبیغ  غورد و 
شیالاپ هیفصت و  هب  زاین  توکلم ,  رد  ریـس  زاورپ و  يارب  حور  اریز  دوش , یم  هتـساک  نآ  هب  طوبرم  روما  تیونعم و  رادقم  هزادنا و  دوش ,
شاونعم كرد  رب  هتـساک و  رـشب  يدام  روضح  زا  هک  ییاه  تضاـیر  تاـمرحم و  زا  مسج  ياوقت  هب  زج  دوش  یمن  رـسیم  مهم  نیا  دراد و 

سپس یتدیقع و  یگنهرف و  يرکف و  شزومآ  هب  زاین  نیا ,  دنیامرف : یم  ایند  یتسود  ءهرابرد  نارـسفم  ( 2  :.) يامرف یم  نآرق  دیازفا . یم 
ناتسرپایند راک  تبقاع  ءهظحالم  دنک , ریسم  نیا  رد  هار  ناکلاس  هب  ار  کمک  نیرتالابدناوت  یم  هک  يروما  هلمج  زا  دراد و  سفن  بیذهت 

ناسنا نیدنچار  اه  نآ  دیلک  هک  ییاه  جنگ  همه  نیا  زا  نوراق  دندرک ؟ هچ  ماجنارـس  یلام ,  تاناکما  تردـق و  همه  نآ  اب  هنعارف  تسا . 
رتفد یمیـسن  اب  میریگ و  یمدوخ  نامز  رـصع و  رد  هک  ار  یمیظع  ياه  تردق  درب ؟ دوخ  اب  هزادنا  هچ  دندیـشک , یم  تمحز  هب  دـنمورین ,
یم دـنراذگ و  یم  ار  ناشیاه  تورثو  اـه  خاـک  دـنتفا و  یم  ورف  تخت  زاراـهن  لـیل و  شدرگ  کـی  اـب  دروخ و  یم  مه  رب  ناـش  یگدـنز 

يونعم ياه  شزرا  ندش  گنر  مک  یلـصا  تلع  هجیتن :  (. 3 <) تسا ام  ظعاو  نیرتهب  دوخ  دنوش , یم  ناهنپ  كاخ  ریز  هب  ای  دـنزیرگ و 
بعل و وهل و  تنیز و  زج  اـیند  یگدـنز  نآرق  ءهتفگ  هب  اـنب  تسا .  يویندو  يداـم  ياـه  هولج  رت  شیب  هچ  ره  ندـش  رادومن  هعماـج ,  رد 

دنتسین مک  اما  دشاب , رثؤم  اه  يراجنهان  یمظن و  یب  ندمآ  دوجو  هب  رد  دناوت  یم  يداصتقا  تالکشم  دوجو  هچ  رگا  (. 4  : ) تسین رخافت 
یـشوخ يدایز  زا  یتح  هک  دنتـسه  يدارفا  لمکا  قادصم  نانیا  دنرادن . يا  هرهب  تیونعم  زا  یلو  هدرب ,  رـس  هب  لماک  هافر  رد  هک  يدارفا 

ج 26 هنومن ,  ریسفت  یقروا 1 . پـ ! ) دنوش لئاق  تیمها  يونعم  روما  هب  تبـسن  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دـنوش , یم  هتـسخ  هدز و  لد  یتحارو , 
هیآ 20  57  ) دیدح یقروا 4 . پـ  ) ج 26 ص 408 هنومن ,  ریسفت  یقروا 3 . پـ  ) هیآ 22  50  ) ق یقروا 2 . پـ  ) ص 404

مدع هب  رظن  دسرب ؟ پاچ  هب  رت  عیرـس  رت و  ناسآرثا  کی  ات  دوش  ظاحل  دیاب  يدراوم  هچ  تسیچ ؟  باتک  کی  پاچ  تهج  فراعتم  ینوناق و  دـنور 
کمک و زا  مناوت  یم  ایآ  امش , فرط  زا  بلاطم  دییأت  تروص  رد  مریگ ؟  رارق  تدعاسم  دروم  مناوت  یم  یعجرم  هچ  زا  هنوگچ و  بناجنیا  یلام  نکمت 

امش تدعاسم 

شسرپ

؟ دسرب پاچ  هب  رت  عیرـس  رت و  ناسآرثا  کی  ات  دوش  ظاحل  دـیاب  يدراوم  هچ  تسیچ ؟  باتک  کی  پاچ  تهج  فراعتم  ینوناق و  دـنور 
فرط زا  بلاـطم  دـییأت  تروص  رد  مریگ ؟  رارق  تدـعاسم  دروم  مناوت  یم  یعجرم  هچ  زا  هنوـگچ و  بناـجنیا  یلاـم  نکمت  مدـع  هب  رظن 

؟  موش رادروخرب  امش  تدعاسم  کمک و  زا  مناوت  یم  ایآ  امش ,

خساپ

پاچ يارب  تسا .  رکشت  ریدقت و  لباق  تیب :  لها  فراعم  جیورت  رد  امش  میرازگ .  ساپس  دیدومن  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ !  ردارب 
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دخا یمالـسا  داشرا  ترازو  زا  ار  رـشن  زوجم  سپـس  دوش و  یم  هدامآ  رظن  دروم  ياوتحم  بلاطم و  رما  يادـتبا  رد  باتک ,  کی  راشتنا  و 
یم رداص  ار  راشتنا  زوجم  اوتحم , دییأت  زا  دعب  هک  تسا  یمالساداشرا  ترازو  باتک ,  راشتنا  زاوج  رودص  يارب  یمسر  عجرم  دننک . یم 

يارب یلام  هناوتشپ  زا  يرادروخرب   1 تسا :  هجوت  لباق  روما  نیا  تیاعر  دـسرب , پاچ  هب  رت  عیرـس  رتناسآ و  رثا  کی  هک  نیا  يارب  دـنک .
دریگب و رارق  رشان  دییأت  دروم  امش  باتک  ياوتحم  هک  یتروص  رد  یمالـسا .  داشرا  ترازو  طسوت  باتک  ياوتحم  دییأت   2 باتک ,  پاچ 

رثا زا  تیامح  دییأت و  صوصخ  رد  دروآ . یم  لمع  هب  تدعاسم  امش , رثا  پاچ  ياربو  دنک  یم  یلام  تیامح  امش  زا  دشاب , هتشاد  لیامت 
هب دوخ  رثا  ءهیارا  اب  دـیناوت  یم  اما  دـیامنب . يداـم  تیامحامـش  یملع  رثا  زا  دـناوت  یمن  تسین و  رادروخرب  یتاـناکما  زا  دـحاو  نیا  اـمش 

میظنت بیترت و  اوتحم و  رظن  زا  امـش  رثا  هک  نیا  يارب  ًانمـض  دـیوشرادروخرب . اـه  نآ  تیاـمح  زا  يوزوح ,  زکارم  فـلتخم و  تاراـشتنا 
رتکدء هتشون  تمس و  تاراشتنا  زا  ینالیگ  یعیمس  دمحا  رتکد  ءهتشون  ءهژیو  شراگن  نییآ  ياه  باتک  تسا  راوازـس  دشاب , صقن  نودب 

. دیهد رارق  هدافتسا  دروم  ار  يوضر  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  زا  حصان  رتکد  یقح و  ای 

؟  تسیچ یعامتجا و ... یسایس ,  یگنهرف ,  تاحالصا  رد  زامن  شقن  شسرپ :

شسرپ

؟  تسیچ یعامتجا و ... یسایس ,  یگنهرف ,  تاحالصا  رد  زامن  شقن  شسرپ :

خساپ

رایتخا رد  ار  صوصخ  نیا  رد  يرتشیب  دیاوف  تمکح و  یمالسا ,  تایاور  تایآ و  نوتم  رد  تقد  تسین و  هدیشوپ  یسک  رب  زامن  ءهفـسلف 
 ; تسا لاعتم  دنوادخ  دای  رکذ و  زامن , فدـه   1 دوش : یم  انـشآ  زامن  ءهجیتن  فده و  هفـسلف و  اب  رت  شیب  ناسنا  هک  دهد  یم  رارق  ناسنا 

لالح غارـس  هب  دتفیب و  ادخ  دای  هب  ینعی  ( 1  ) دومرف ماما 7 هک  هدمآ  تیاور  رد  دشاب . لمع  ءهمدـقم  هک  يرکف  رکف و  ءهمدـقم  هک  يرکذ 
راتفر لامعا و  حالصا  هبوت و  هجوتم  ار  ناسنا  هاوخان  هاوخ  اریز  تسا ,  ناهانگ  ندرک  كاپ  ءهلیسو  زامن   2 دشوپب . مشچ  مارح  زا  دورب و 

تیوقت ناسنا  رد  ار  ناـمیا  حور  نوچ  ناـهانگ ,  ربارب  رد  تسا  یگرزب  دـس  عاـم و  زاـمن   3 ( 2 : .) دومرف مرکا 6 ربمایپ  دـنک . یم  هتـشذگ 
نایب مالسا  یمارگ  يایلوا  6و  ربمایپ دزن  ار  يراکهانگ  دارفا  لاح  حرـش  تهج  نیمه  يور  دـهد . یم  شرورپ  لد  رد  ار  اوقت  لاهن  هدرک و 

یماهر ار  هانگ  هدـش و  تیوقت  ناشنامیا  مارآ  مارآ  دـنک و  یم  حالـصا  ار  اه  نآ  زامن  دیـشابن . نارگن  دـندومرف : یم  ناـنآ  دـندرک و  یم 
وا هب  ار  شنیرفآ  فده  دنک و  یم  راطخا  ناسنا  هب  زور  هنابـش  رد  ندناوخ  زامن  راب  جنپ  فرظ ,  رد  نوچ  تسا ,  ادز  تلفغ  زامن   4 دننک .
هب هدمآ و  هچ  يارب  هدمآ و  اجکزا  دنادب  هدشن و  لفاغ  یتسه  قلاخ  زا  ات  دروآ , یم  شدای  هب  ناهج  رد  ار  وا  تیعقوم  دنک و  یم  دزشوگ 

دناوخبزامن تعکر  هدفه  يزور  ناسنا  یتقو  اریز  تسا ;  ینیبرترب )  دوخ  یهاوخدوخ و   ) ربک بجغ و  ءهدـننک  فرطرب   5 دور . یم  اجک 
 . تسا تینم  رورغ و  نتشادرب  نایم  زا  ياربا  هلیسو  نیرتهب  راک  نیا  دنک , ّللذت  راهظا  هتشاذگ و  كاخ  رب  یناشیپ  هرابوب  یتعکر  ره  رد  و 
هب هدرب و  نوریب  تیدام  ءهراوید  زا  ار  ناسنا  زامن  تسا .  يونعم  لـماکت  قـالخا و  لـیاضف  شرورپ  بجوم   6 ( 3 : .) دیامرف یم  یلع  ماما 

زامن هب  لامعا  یلوبق  شزرا و   7 ( 4 : .) دیامرف یم  یلع 7 ماما  دزاس . یمزاسمه  ادص و  مه  ناگتشرف  اب  هدرک و  توعد  اه  نامسآ  توکلم 
ملاع قلاخ  اب  رازگزامن  طابترا  زمر  زامن  هک  دشاب  نآ  نخـس  نیا  لیلد  دـیاش  ( 5 : .) دومرف قداص 7 ماـما  میناوخ :  یم  یثیدـح  رد  تسا . 

تبرق دصق  هب  لامعا  ءهمه  یلوبق  هک  دوش  یم  هدنز  راز  زامن  رد  قالخا  تبرق و  دـصق  دریگ , ماجنا  حیحـص  روط  هب  رگا  هک  تسا  یتسه 
ناکم و میناد  یم  دراد . نآ  حالصا  یگدنز و  يزاسکاپ  هب  توعد  قیرط  نیا  زا  هک  دراد  تحص  طیارش  زامن   8 دراد . یگتسب  صالخا  و 

يدعت زواجت و  بصغ و  هنوگره  زا  دیاب  دننک , یم  لسغ  دنریگ و  یم  وضو  نآ  اب  هک  یبآ  دنراذگ و  یم  زامن  نآ  رب  هک  یـشرف  سابل و 
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لاوما بسک  يراوخ و  هوشر  یـشورف ,  مک  بصغ ,  ایر , ملظ ,  زواجت , هب  هدولآ  هک  یـسک  دشاب . كاپ  هعماج  دارفا  نارگید و  قوقح  هب 
هنوگ نیا  دیاب  دـناوخب , زامن  دـهاوخب  رگا  یـسک  نینچ  دزاس ؟ مهارف  ار  زامن  تحـص  طیارـش  تامدـقمدناوت و  یم  هنوگچ  دـشاب , مارح 

دراد ك لامک  ای  لوبق  طیارش  تحـص ,  طیارـش  رب  هوالعزامن   9 ددرگ . حالـصا  هعماج  ات  دزاس , رود  دوخ  زا  ار  هلیذر  لاـعفا  تاـفص و 
 : هدمآ رگید  تایاور  رد  ( 6  : .) میناوخ یم  یتیاور  رد  دـشاب . یم  هعماج  درف و  حالـصاو  ناهانگ  زا  يرایـسب  كرت  لماع  اه  نآ  تیاعر 

ینیبدوخ و بجع و  هک  یـسک  دروخ و  یم  مارح  ياذغ  هک  نآ  دـهد و  یمن  ار  دوخ  لاوما  تاکز  یـسک  رگمتـس و  مکاح  اوشیپ و  زامن 
طابضنا مظن و  حور  زامن   10 دنک . یم  کمک  گنهرف  هعماج و  حالصا  هب  طیارش  هنوگ  نیا  تیاعر  نشور  تسین .  لوبق  دنک , یم  رّبکت 

, دوش یم  نالطب  بجوم  نآ  رخأت  مدقت و  هک  دریگب  ماجنا  بش  زور و  زا  ینّیعم  تاقوا  رد  دیاب  زامن  نوچ  دـنک . یم  تیوقت  ار  ناسنا  رد 
دنزادنین ادرف  هب  ار  زورما  راک  دنـشاب و  سانـش  تقو  همه  هک  دنک  یم  مظنم  ار  هعماج  ناسنا و  تقو ,  تیاعر  هب  ندوب  دیقم  تسا  حـضاو 

 , یلماعرح خیش  یقروا 2. پـ  ) ص 200 ج 79  راونءالاراحب , یـسلجم ,  رقاب  دـمحم  یقروا 1. پـ ( ) 7 .) دننکن نادرگرـس  لطعم و  ار  مدرمو 
هرامش 136 نامه ,  یقروا 4. پـ  ) هرامش 252 راصق , تاملک  ۀغالبلا , جهن  یقروا 3. پـ  . ) ضیارفلادادعا باوبا  ج 3 ص 7  هعیشلا ,  لئاسو 
294 ج 16 ص 289 ـ هنومن ,  ریسفت   . یقروا 7 پـ  ) ج 84 ص 317و 320 راحب , یقروا 6. پـ  ) ثیدح 64 ج 79 ص 236  راحب , یقروا 5. (پـ

؟  تسا هدش  دیکأت  دجاسم  ندوب  هداس  رب  ارچ  ددرگ ؟ یمن  نآ  يونعم  ماقم  ندش  مک  ثعاب  دجاسم  نییزت 

شسرپ

؟  تسا هدش  دیکأت  دجاسم  ندوب  هداس  رب  ارچ  ددرگ ؟ یمن  نآ  يونعم  ماقم  ندش  مک  ثعاب  دجاسم  نییزت 

خساپ

اب دهاک و  یمن  نآ  يونعم  ماقم  زا  درادـن و  یلاکـشا  دـشاب , دجـسم  لخاد  يزاس  ابیز  ندوب و  زیمت  مظنم و  يانعم  هب  رگا  دـجاسم  نییزت 
ریوصت شقن و  الط و  هب  دجـسم  نییزتو  يراکالط  تسین  ندوب  مظنمان  فیثک و  ياـنعم  هب  ندوب  هداـس  اریز  درادـن , یتاـفانم  ندوب  هداـس 
بحاص موحرم  دومرف . : عیارـش  رد  ققحم  تسینزئاج .  دوش , نارازگزامن  تلفغ  ثعاـب  هک  يروط  هب  نآ  ندرک  گـنراگنر  تاـناویح و 

ياه لیلد  ( 1 : .) دومرف دوعـسم  نب  هّللادبع  هب  ربمایپ  هلمج :  زا  هدروآ ,  يراکالط  میحت  يارب  يا  ّهلدا  قّقحم  موحرم  دـیامرف . : یم  رهاوج 
یمن تنیز  ار  اهدجسم  ادخ  لوسر  نامز  رد  اریز  تسا ,  ندوبتعدب  راک و  نیا  ندوب  فارسا  يراکالط ,  هب  نییزت  تمرح  رد  ناشیا  رگید 
رهاوج بحاص  ( 2 .) دنتـشادرب دوب  هبعک  هب  هک  ار  ییاهراگن  شقن و  اهرویز و  داد  روتـسد  دش , مارحلا  دجـسم  دراو  ربمایپ  یتقو  دـندرک .

داد هعسوت  ار  دجسم  موس )  ءهفیلخ   ) نامثع اریز  دوش , یمن  هدافتسا  دجـسم  راگن  شقن و  نییزت و  ندوب  مارح  اه  لیلد  نیا  زا  دیامرف : یم 
زین درکن . عنم  ار  وا  نینمؤملاریما 7 داد و  رارق  شوقنماه  گنس  زا  ار  دجسم  ياه  نوتس  درب و  الاب  شوقنم  ياه  گنس  اب  ار  شیاهراوید  و 

یلاکـشا دومرف : ترـضح  دش , لاؤس  دننک , یم  يراک  گنر  ای  يراکچگار  نآ  ءهلبق  فرط  راوید  هک  يدجـسم  ءهرابرد  مظاک 7 ماما  زا 
تسین و دجاسم . ماکحا  باوبا  زا  باب 15  لئاسو ,  زا  لقن  هب  ص 91  نامه ,  یقروا 3. پـ  ) لوبق لباق  ندوب  تعدب  ای  فارـسا  و  درادن )(.
زا دـشاب و  یم  مومذـم  دجـسم  رد  يراکالط  ای  راگن  شقن و  دـشاب . ابیز  فیظن و  زیمت و  هداس و  دـجاسم  تسا  رتهب  ( 3  .) تسا شودخم 

دـهاکبزامن و زا  ادـخ و  زا  ار  نارازگزامن  هجوت  تسا  نکمم  هچرگ  دوش  یمن  مک  دجـسم  يونعم  ماقم  یلو  تسا ,  رود  هب  دجـسم  نأش 
یقروا پـ  ) ص 344 ج 2  قـالخالا ,  مراـکم  زا  لـقن  هب  ص 89  ج 14  مـالکلا ,  رهاوج  یقروا 1. پـ . ) دوش زاـمن  باوث  ندـش  مک  ثعاـب 

ص 91 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) ص 89 نامه ,  .2
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؟  تسیچ يولع  راتفر  يایحا  زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسیچ يولع  راتفر  يایحا  زا  روظنم 

خساپ

هدنز يولع ,  راتفر  يایحا  زا  دارم  میرازگساپس .  دیتشاذگ  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  شـسرپ  هدرک و  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ !  رهاوخ 
دوبن و لیاق  شزرا  ماقم  تسپ و  اـیند و  يارب  ترـضحًالثم  تسا ,  نانمؤم 7 ریما  ترـضح  یـسایس و ... یعامتجا ,  یقالخا ,  شور  هدرک 
 , مدش دراو  بلاطیبا  نب  یلع  رب  نیمزرـس  رد  دـیوگ : یم  سابع  نبا  لمج )  گنج   ) هرـصب مدرم  اب  نج  يارب  تمیزع  ماگنه  ( 1 : .) دومرف
رد ( 2 : .) دومرف درادن . یـشزرا  ًالـصا  متفگ :  تسا ؟  ردقچ  شفک  نیا  تمیق  دومرف : نم  هب  دوب . دوخ  شفک  حالـصا  لوغـشم  یلاح  رد 

ماما ( 3 : .) دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  ترـضح  دـهدب . هفاضا  يزیچ  دارفا  نیرت  کیدزن  هب  یتح  دـش  یمن  رـضاح  دوب و  ریگتخـس  لاملا  تیب 
دندرک شباـختنا  مدرم  هک  نیا  ضحم  هب  هنومن  ناونع  هب  دوـب . نینچ  مه  لـمع  ماـقم  رد  ( 4 : .) دومرف صوصخ  نیا  رد  دوبن و  راکـشزاس 

قبط دنتـشون , وا  هب  يا  همان  رد  دنتفریذپن , ار  یحـصان  چیه  فرح  صوصخ  نیا  رد  دـندرک و  لزع  ار  هیواعم  هلمج  زا  ماکح ,  زا  یـضعب 
. دندرک باختنا  زین  ارم  دندیزگرب  تفالخ  هب  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هک  یمدرم  نامه  تما ,  عامجا  تسد  هب  هفیلخ  نییعت  نات  هدـیقع 

امـش ءهدیقع  قبط  درک  دّرمت  دشن و  عیطم  رگا  دنراداو , تعاطا  هب  ار  وا  دیاب  دنکن  تعاطا  یـسک  رگا  دنریذپب . ارم  دیاب  همه  تهج  نیازا 
هیواعم هب  هک  دهد  یم  نامرف  یّلحب  هّللادبع  نب  دـیرج  هب  يا  همان  رد  و  ( 5  .) تسا هدومن  باختنا  ار  نینمؤم  ریغ  هار  نوچ  دیگنج  واب  دـیاب 

دـش گنج  ياریذپ  رگا  نک  رّیخم  حلـصو  گنج  نیب  ار  وا  سپـس  دزادنین , ادرف  زورما و  هب  ار  راک  دنک و  نشور  ار  دوخ  فیلکت  دیوگب :
هنوگچیه ماـما 7 دوش  یم  هظحـالم  هک  يروط  ناـمه  ( 6 .) ریگب تعیب  وا  زا  تفریذـپ  ار  حلـص  رگا  دزادـنیب و  وا  يوـس  هب  ار  ناـما  ناـمیپ 

ماما هب  دوب . ناشاّیع  نارگمتس و  نمـشد  ناگنهرب و  اپ  ناگدیدمتـس و  رادفرط  تخـس  دهد . یمن  ناشن  دوخ  زا  هیواعم  هب  تبـسن  یـشمرن 
یم تسناد .  یم  کیرش  مدرم  هودنا  مغ و  رد  ار  دوخ  ( 7 : .) دیشاب نامولظم  روای  ملاظ و  نمشد  دنک : یم  شرافس  نیسح 8 ماما  نسح و 

اه یماک  خـلت  رد  دردـمه و  نانآ  اب  راگزور  ياه  یتخـس  رد  هک  یلاحرد  نینمؤملاریما ,  دـنیوگب : نم  هب  هک  منک  تعانق  اهنت  ایآ  دومرف :
یم شرافـس  دوخ  ناـیاورنامرف  هب  رگن و  هدـنیآ  قیقد و  رایـسب  یعاـمتجا  یـسایس ـ  روـما  يراد و  تکلمم  رظن  زا  ( 8 (!؟  مشابن ناـنآ  ولج 

1 دیامرف : یمرصم  رادناتسا  یعخن ,  رتشا  کلامهب  هنومن  ناونع  هب  دنریگب . راک  هب  مدرم  روما  ندرک  هرادا  رتهب  رد  ار  دوخ  ناوت  مامتدرک 
 . نک شیامزآار  اه  نآ  ادـتبا  یهد ,  رارق  ناریگب  قوقح  نادـنمراک و  ءهرمز  رد  ار  اـه  نآ  يراـمگب و  راـک  هب  ار  يدارفا  هک  نیا  زا  لـبق 
هب یلمع  مازتلا  یتسردو و  یتسار  تناید و  ات  ینعی  نک ;  مادختـسا  ار  نانآ  هاگ  نآ  دـندمآ , رد  هب  شیامزآ  ءهتوب  زا  یبوخ  هب  هچ  نانچ 

ار اه  نآ  نیرتراد  زار  نیرت و  قداص  اـه , یـشنم  ناگدنـسیون و  ناـیم  زا   2 ریگن . راک  هب  يا  هدومزاین  ار  ناـنآ  طـسوت  یمالـسا  تموکح 
نکم ناهنپ  مدرم  زا  دح  زا  شیب  ار  دوخ   3 دنکن . لکشم  داجیا  دهدن و  رارق  نمشد  رایتخارد  ار  گنج  تکلمم و  رارسا  ات  نک ,  باختنا 

یم ادیپ  یهاگآ  راک  زومر  رارسا و  ّتیعر و  تکلمم و  لاوحازا  رت  شیب  مدرم ,  اب  نتفگ  نخس  تساخرب و  تسـشن و  اب  نامکاح  نوچ  , 
يایحا دـنیوگبروز . مدرم  هب  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  امـش  تلزنم  تیعقوم و  زا  ادابم  شاـب .  دوخ  نادـنواشیوخ  ناگتـسب و  هجوتم   4 دننک .
یقروا پـ  . ) یتشد دمحم  ءهمجرت  ءهبطخ 3  هغالبلا ,  جهن  یقروا 1. پـ  ) یلع 7 ترـضح  ياه  شور  عون  نیا  ندرک  هدنز  ینعی  يولع  راتفر 
یقروا پـ  . ) حـلاص یحبص  مالـسءالا و 224 ضیف  ءهبطخ 215  هغالبلا ,  جـهن  یقروا 3. پـ  . ) مالــسءالا ضیف  ءهبطخ 33  هغالبلا ,  جـهن  .2

 , نامه یقروا 6. پـ  . ) مالـسءالا ضیف  همان 6  هغالبلا ,  جـهن  یقروا 5 . پـ  . ) مراـکم هّللا  تیآ  همجرت  هرامـش 110 تمکح  هغالبلا ,  جهن  .4
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 . مالسءالا ضیف  هرامش 47  ءهمان  هغالبلا ,  جهن  یقروا 8. پـ  ) ءهمان 45 نامه ,  یقروا 7. پـ  ) ءهمان 8

ره رد  داتسا  کی  ملع  هب  یسرتسد  يارب  ایآ  ؟  تسا ریذپ  ناکما  هار  دنچ  زا  دنتسه  ملع  کی  رد  يداتسا  تمس  ياراد  هک  يدارفا  شناد  هب  یسرتسد 
ياه همانرب  زا  جراخ  ایآ  میناوخب ؟  سرد  لاس  دنچ  مییایب و  هیملع  هزوح  هب  ای  میوش  لوبق  روکنک  رد  ینعی  میورب ;  هاگشناد  هب  دیاب  ًامتح  يا  هتشر 

شسرپ

کی ملع  هب  یسرتسد  يارب  ایآ  ؟  تسا ریذپ  ناکما  هار  دنچ  زا  دنتسه  ملع  کی  رد  يداتـسا  تمـس  ياراد  هک  يدارفا  شناد  هب  یـسرتسد 
؟  میناوخب سرد  لاس  دنچ  مییایب و  هیملع  هزوح  هب  ای  میوش  لوبق  روکنک  رد  ینعی  میورب ;  هاگـشناد  هب  دیاب  ًامتح  يا  هتـشر  ره  رد  داتـسا 

؟ دراد دوجو  شسرپ  واه  نآ  اب  طابترا  يارب  یهار  دیتاسا , نیا  یسرد  ياه  همانرب  زا  جراخ  ایآ 

خساپ

لیصحت فراعتم ,  قیرط  هزوحو ,  هاگشناد  دیتاسا  شناد  هب  یسرتسد  يارب  میرازگـساپس .  دیدومن  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ !  ردارب 
ساسا رب  ناـسنا  نوچ  تسا ,  دـیتاسا  شنادزا  يدـنم  هرهب  شور  نیرتهب  نیرت و  ناـسآ  نیا  تسا .  هیملع  ياـه  هزوح  اـه و  هاگـشناد  رد 

هاگشناد و رد  لیصحت  هب  رصحنم  نونف ,  مولع و  يریگارف  هار  دوش . یم  انشآ  نآ  قیاقح  اب  دیازفا و  یم  دوخ  شناد  رب  صخـشم  بولـسا 
یهاگآ زا  دـیامن و  تفرـشیپ  دوخ , ءهقالع  دروم  شناد  هتـشر و  رد  هدرتسگو  قیمع  تاعلاطم  اـب  دـناوت  یم  صخـش  هکلب  تسین ,  هزوح 

رادروخرب يداتسا  امنهار و  زا  دیاب  ناسنا  حیحـص ,  هار  ندومیپ  رت و  قیمع  تاعالطا  بسک  تهج  لاح  ره  هب  دوش . رادروخرب  مزال  ياه 
نیا زا  دریگ و  رارق  دارفا  هدافتـسا  دروم  دناوت  یم  مه  نادنمـشناد  دیتاسا و  يراتفگ  یملق و  راثآ  دهد . ناشنوا  هب  ههاریب  زا  ار  هار  ات  دشاب 

تالـضعم تالکـشم و  يروضح  شـسرپ  اـی  هبتاـکم  قیرط  زا  دارفا  هک  نیا  تیاـهن  دـنوش . علطم  ناروشیدـنا  تارظن  هطقن  زا  دارفا  قیرط 
قـشاعو ملع  ِبلاط  ِناسنا  ور , نیا  زا  دنوش . دـنم  هرهب  نانآ  ياهداهنـشیپ  اه و  ییامنهار  زا  دـنراذگب و  نایم  رد  دـیتاسا  اب  ار  دوخ  یملع 

هچنآ ره  وا و  يراتفگو  یملق  راثآ  داتـسا , دوخ  زا  هار  نیا  رد  دسرب و  رظن  دروم  ياه  باوج  هب  دنک  یم  یعـس  يونعم  يرکف و  تالامک 
هعلاطم و دهاوخ  یم  یـصاخ  شیارگ  هچ  رد  هک  دنادب  دیاب  نّیعم  روط  هب  یـصخش  ره  اما  دریگ . یم  کمک  دناسرب , بولطم  هب  ار  وا  هک 

. دوش دنم  هرهب  وا  یملعء  هیامرس  زا  دناوتب  ات  دورب  ملع  نف و  نآ  داتسا  لابند  هب  دیاب  نآ  زا  دعب  دنک , قیقحت 

ناوارف ییارگ  تالمجت  یمـشچ ، مه  مشچ  يراک ،  ایر  هتفر ، نیب  زا  بوخ  ياه  مسر  هدش و  لزلزتم  هک  تسا  یلاس  دنچ  ام  ۀـقطنم  موسر  بادآ و 
ار اه  نیا  نم  یتقو  هدرک  رثا  مه  اهربق  نتخاس  رد  هلئسم  نیا  یّتح  دنا  مارتحا  دروم  رتشیب  تسا  رتهب  ناشعضو  يدام  رظن  زا  هک  نانآ  تسا .  هدش 

منیبیم

شسرپ

تالمجت یمـشچ ، مه  مشچ  يراک ،  اـیر  هتفر ، نیب  زا  بوخ  ياـه  مسر  هدـش و  لزلزتم  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  اـم  ۀـقطنم  موسر  بادآ و 
رثا مه  اهربق  نتخاس  رد  هلئـسم  نیا  یّتح  دـنا  مارتحا  دروم  رتشیب  تسا  رتهب  ناشعـضو  يدام  رظن  زا  هک  ناـنآ  تسا .  هدـش  ناوارف  ییارگ 

؟ تسیچ ام  ۀفیظو  موش  یم  هدز  یناملسم  زا  منیبیم  ار  اه  نیا  نم  یتقو  هدرک 

خساپ
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يا هدرتسگ  حطـس  رد  هدش و  رتشیب  ًاریخا  هک  دیا . هدرک  حرطم  امـش  هک  تسا  ییاهزیچ  نیمه  ام  روشک  رب  یبرغ  یگنهرف  مجاهت  راثآ  زا 
ياه شزرا  زا  ماظن  ندرک  یهت  یمالـسا و  ماـظن  یـشاپورف  رب  يا  هئطوت  دوخ  نیا  تسا و  هدرک  ادـیپ  جاور  یلخاد  ياـه  هناـسر  رد  یتح 
نید هب  ندرک  داقتعا  یب  مه  دریگ .  یم  ماجنا  ون  لسن  ندرک  داقتعا  یب  يارب  یگنهرف  مجاهت  دومرف : بـالقنا  مظعم  ربهر  تسا . یمالـسا 
نیا دراو  دـهد و  یم  ّتلم  نیا  هب  ار  دوخ  دـنهرف  زا  يا  هطقن  نآ  نمـشد  یگنهرف ، مجاهت  رد  یبالقنا ... لوصا  هب  ندرک  داقتعا  یب  مه  و 

جاـمآ زورما  هک  میـشاب  هتـشاد  رواـب  دـیاب  اـم  دـهاوخ . یم  زیچ  هچ  نمـشد  هک  تسا  موـلعم  دـهاوخ و  یم  شدوـخ  هک  دـنک  یم  روـشک 
یتح تاعوبطم ، رد  امنیـس ، رد  تسا  نیا  فده  دندومرف : ناشنانخـس  زا  رگید  یتمـسق  رد  ناشیا  میتسه . نامنانمـشد  یگنهرف  تامجاهت 

يا هرهم  یـشخب و  یگنهرف ،  قطانم  ياج  ياج  رد  اه ، هراونـشج  رد  یگنهرف ، ياه  نلاس  رد  تسا ، تلود  لام  هک  نویزیولت  ویدار و  رد 
مجاهت [ 1 .] دندش یـسایس  لئاسم  دراو  الاح  دندرک . تکرح  ضحم  یگنهرف  مه  لوا  دننک  یم  راک  دـنراد  تسا . رـضاح  هعومجم  نآ  زا 

مه مشچ و  لواپچ ،  يراذگ و  هالک  يدزد و  ریذبت ، فارـسا و  یگدنز ، رد  تالّمجت  ییارگ ، يدام  هکلب  تسین  گنهرف  ۀصرع  رد  طقف 
. دنک یم  رامیب  ار  هعماج  نآ  دوش و  یم  هعماج  ریگنماد  هک  تسا  يدسافم  زا  همه  همه و  یبلط  نوزفا  يرگ ، یفارشا  رد  هقباسم  یمشچ ،

. صیخلت اب  دعب  هب  ص 12  یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  [ 1]1

بصن نارگید  قیوشت  يارب  دنا ، هدرک  کمک  هک  ار  یصاخشا  مان  دجسم  يولبات  رد  دسیونب و  ذغاک  يور  ار  یمدرم  ياه  کمک  دناوت  یم  ناسنا  ایآ 
؟ دنک

شسرپ

قیوشت يارب  دنا ، هدرک  کمک  هک  ار  یـصاخشا  مان  دجـسم  يولبات  رد  دسیونب و  ذغاک  يور  ار  یمدرم  ياه  کمک  دـناوت  یم  ناسنا  ایآ 
؟ دنک بصن  نارگید 

خساپ

یـضار راـک  نیا  زا  ّریخ  دارفا  دوخ  هک  نیا  رگم  درادـن  یلاکـشا  نارگید  قیوشت  يارب  دجـسم  يولباـت  رد  ّریخ  دارفا  ماـن  بصن  نتـشون و 
. دنشابن

هیارا ردام  ایآ  تسا ، هعماج  ینید  ياهناینب  اهشزرا و  رب  نآ  رابنایز  برخم و  تارثا  یگنهرف و  زوسنامناخ  مجاهت  زا  نخس  ناج  همه  هک  هزورما 
. میاهدوب قفوم  ناناوجون  ناناوج و  هب  نآ  زاس  ناسنا  میلاعت  مالسا  هنیهب  حیحص و 

شسرپ

ایآ تسا ، هعماج  ینید  ياهناینب  اهشزرا و  رب  نآ  رابنایز  برخم و  تارثا  یگنهرف و  زوسنامناخ  مجاهت  زا  نخـس  ناـج  همه  هک  هزورما 
. میاهدوب قفوم  ناناوجون  ناناوج و  هب  نآ  زاس  ناسنا  میلاعت  مالسا  هنیهب  حیحص و  هیارا  ردام 

خساپ

قفوم لاح  ره  هب  اما  میاهدوبن ، قفوم  هنیمز  نیا  رد  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  ام  هک : مینک  ضرع  دیاب  فسأت  تیاهن  اب  امش  لاؤس  خساپ  رد 
ههد دنچ  رد  لاثم  يارب  میزادرپب . دوب  يدوبان  لاح  رد  يولهپ  نارود  رد  هک  یمالـسا  ياهشزرا  ءایحا  يزاسزاب و  هب  يدودح  ات  میاهدش 
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زا ام  ینعی  دوب . هدش  لدـب  نهیم  هب  قشع  یتسود و  ناریا  روشک و  یـضرا  تیمامت  ظفح  هب  ار  دوخ  ياج  ادـخ  هار  رد  داهج  موهفم  شیپ 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موهفم  نینچ  مه  میدوب . هدیـسر  کحـضم  یتـح  دودـحم و  مسیلانویـسان  یعون  هب  ناـمیا  داـقتعا و  یعون 
اب دوب  رصیق  ملیف  نامرهق  نارود  نآ  رد  سومان  فرش و  تریغ و  دامن  هک  يروط  هب  دوب ، یـشومارف  لاح  رد  راثیا و ... تعاجـش و  تریغ ،

ءایحا و رد  يرایـسب  ياهتیقفوم  ام  مه  رگید  ياهشزرا  زا  يرایـسب  رد  شاهدیباوخ . ياههنـشاپ  ینارهت و  هجهل  رادـنماض و  يوقاچ  نآ 
هداـیپ اـهنآ و  دربشیپ  يارب  میاهتـسناوتن  اـم  هدـنام و  هلحرم  نیمه  رد  اـم  ياـهشزرا  رتـشیب  هنافـسأتم  یلو  میاهتـشاد ، میهاـفم  يزاـسزاب 

اب نیلوئـسم  مدرم و  تمه  ناوجون و  ناوج و  لسن  يرکف  دشر  هب  هجوت  اب  تسا  دیما  هک  مینک  ادـیپ  یبسانم  یلمع  ياهراکهار  ناشندرک 
. مینک ادیپ  تسد  زین  هقیقد  نیا  هب  میناوتب  عیسو  یعامتجا  یشیدنا  مه  کی 

؟ تسیچ جاودزا  تالکشم  یتخس و  للع  تسا ؟ هدش  تخس  جاودزا  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ جاودزا  تالکشم  یتخس و  للع  تسا ؟ هدش  تخس  جاودزا  ارچ 

خساپ

دزن مالـسا ، رد  ییانب  چیه  0 دومرف : (ص ) مالـسا یمارگ  یبن  تسا . جاودزا  لـئاسم  نیرتشزرا  اـب  نیرتبوبحم و  زا  یکی  مالـسا ، رظن  زا 
، درادـن رـسمه  هک  يدرم  دوـمرف : هبترم  هس  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  مـهم  يردـق  هـب  جاودزا  ( 1" .) تسین جاودزا  زا  رتبوـبحم  ادـخ 

مالسا ( 2" .) دشاب دنمتورث  دنچ  ره  درادن ، رهوش  هک  ینز  تسا  ریقف  : " دومرف راب  هس  زین  " دشاب . دنمتورث  لومتم و  دنچ  ره  تسا ، دنمزاین 
زا لبق  ینعی  " دـنیبن ؛ ضیح  وا  هناخ  رد  شرتخد  هک  تسا  درم  تداعـس  زا  : " دومرف (ص) ربمایپ هک  دـهدیم  تیمها  جاودزا  هب  ياهنوگ  هب 
هب دـنکیم  شرافـس  تسا و  کین  قالخا  نید و  رـسمه ، باختنا  يارب  رایعم  نیرتهب  مالـسا  رظن  زا  ( 3 .) دـشاب هتفر  رهوش  هناخ  هب  ضیح 

دشابن و نکش  رمک  یـسورع  هنیزه  دشابن ، نیگنـس  هیرهم  دشابن ، یلیمحت  دیاب  جاودزا  دیوگیم : مالـسا  دنکن . جاودزا  وا  اب  تورث  رطاخ 
جاودزا هجیتن  رد  و  تسا ، هتفرگ  هلـصاف  ياهنانیب  عقاو  ینغ و  گنهرف  نینچ  زا  المع  يزورما  هعماج  صوصخ  هب  مالـسا  ناوریپ  هنافـسأتم 

: مینکیم هراشا  یخرب  هب  هک  دراد  یللع  هلئسم  نیا  دننکیم . یلاخ  هناش  سدقم  رما  نیا  راب  ریز  زا  ناناوج  زا  يرایسب  تسا و  هدش  تخس 
دریمب تسا  رـضاح  ناوج  هک  دننکیم  گنت  نادنزرف  يارب  يردق  هب  ار  هصرع  نیدـلاو  زا  یخرب  هنارمآ  هیوس و  کی  ياهرظن  لامعا   - 1

ياههناهب هب  یتافیرشت  یفاضا و  ياهجرخ  اسرف ، تقاط  ياههیزیهج  نیگنس ، هیرهم  اهیمـشچ  مه  مشچ و  رطاخ  هب   - 2 دریگن . اودزا  اما 
سابل و هیهت  الط و  دـیرخ  سورع ، سابل  هیهت  دایز ، هدـع  زا  توعد  ییاریذـپ ، رالات  يرادرب ، ملیف  لثم  ماقم  نأش و  وربآ و  دـننام  فلتخم 

لمحت تردق  مدع  همه  زا  رتمهم  ریمن ، روخب و  دمآرد  راک و  نکسم ، نتـشادن  هعماج ، رد  دوجوم  يداصتقا  تالکـشم   - 3 داماد . مزاول 
دایز هجیتن  رد  هداوناخ و  طیحم  رد  شمارآ  داجیا  تالکـشم و  اب  هلباـقم  رد  دوخ  ساـسح  شقن  هب  نتـشادن  یهاـگآ  نیدـلاو و  زا  یخرب 

نیدلاو الومعم  ( 4 . ) اههداوناخ زا  يرایسب  رد  هناتسود  یمیمص و  وج  ندوبن  مکاح   - 4 قالط . شیازفا  یگداوناخ و  ياهيریگرد  ندش 
ياـهزاین یعاـمتجا ، ياـهشزرا  هب  دـنوشیم و  ضرف  هچب  دنـشاب ، هدـش  هدیـشر  وگرزب  هچ  ره  نادـنزرف  دـننزیم . ار  رخآ  لوا و  فرح 

ج لامعلا ، زنک   - 2 ص 531 . ج 2 ، لیاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم   - 1 اهتشون : یپ  دوشیمن . هجوت  نانآ  هشیدنا  رکفت و  یناوج ،
هزات ناسورعون و  يامنهار   - 4 ثیدح 12 . حاکن ، تامدقم  باوبا  باب 23 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش   - 3 ص 279 . ، 16

. یحلاص یلعدان  ناداماد ،
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دنکن تکرش  رگا  دوشیم . هانگ  راچد  دنک ، تکرش  رگا  نمؤم  ناوج  تسا . یتفع  یب  هانگ و  رسارس  دنریگیم ، هرود  نیا  رد  هک  ییاه  یسورع  نشج 
هک دنک ، راک  هچ  دیاب  دریگب ، یسورع  نشج  دهاوخب  ینمؤم  ناوج  رگا  دیوگب  ًافطل  تسین . یعامتجا  ینالف  دنیوگیم : دوشیم و  عقاو  تمالم  دروم 

هداس مه 

شسرپ

رگا دوشیم . هانگ  راچد  دنک ، تکرش  رگا  نمؤم  ناوج  تسا . یتفع  یب  هانگ و  رسارس  دنریگیم ، هرود  نیا  رد  هک  ییاه  یـسورع  نشج 
یـسورع نشج  دـهاوخب  ینمؤم  ناوج  رگا  دـیوگب  ًافطل  تسین . یعامتجا  ینالف  دـنیوگیم : دوشیم و  عقاو  تمـالم  دروم  دـنکن  تکرش 

؟ دشابن تیصعم  هانگ و  سلجم  مه  دریگن و  رارق  رخسمت  دروم  ات  دشابن  هداس  مه  هک  دنک ، راک  هچ  دیاب  دریگب ،

خساپ

هدهاشم ریسا  هدازآ و  زابناج و  دیهش و  رازه  اهدص  نتشاد  مغر  هب  اّما  دریگن ، تروص  یهانگ  هعیـش  تکلمم  رد  هک  هدوب  نیا  ام  يوزرآ 
، دـنریگ رارق  رخـسمت  دروم  دنـشاب و  هدنمرـش  ناراکهانگ  هک  نیا  ياج  هب  دوشیم  رازگرب  یتفع  یب  هانگ و  اب  اهیـسورع  نشج  دوشیم 
دننک و رارقرب  یبوخ  نشج  دنناوتیم  دننک ، ادج  ار  هنادرم  هنانز و  سلجم  رگا  نیدتم  ناناوج  دنـشاب . هدنمرـش  نمؤم  دارفا  ناناوج و  دیاب 
هک ار  ناحادم  زا  یـضعب  دنناوتیم  اهناوج  دنـصقرب . نادرم  يارب  درم  نانز و  يارب  نز  هر ) ) ماما ياوتف  هب  دننزب و  فد  فک و  دـنناوتیم 

، تسین زیاج  نارگید  دنخشیر  رخـسمت و  ببـس  هب  دننک ، هدافتـسا  ناشدوجو  زا  دننک و  توعد  دنیآرب ، نشج  سلجم  هدهع  زا  دنناوتیم 
ار یسورع  نشج  دننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  مدرم  ًالمع  دیاب  نانآ  دننک . اپ  رب  بعل  وهل  تیـصعم و  سلاجم  نیدتم  ناناوج 

. دشاب هدنزومآ  ناگمه  يارب  هک  دننک  رارقرب  ياهنوگ  هب 

یلهاتم يدرجم و  نارود  رد  ار  میگدنز  هنوگچ  حیرفت ؟ هن  تسه و  یشزومآ  سالک  هن  اتسور  رد  هک  یلاح  رد  منک ، رپ  هنوگچ  ار  دوخ  تغارف  تاقوا 
؟ منک جراخ  یتخاونکی  تلاح  زا 

شسرپ

نارود رد  ار  میگدـنز  هنوگچ  حـیرفت ؟ هن  تسه و  یـشزومآ  سالک  هن  اتـسور  رد  هک  یلاـح  رد  منک ، رپ  هنوگچ  ار  دوخ  تغارف  تاـقوا 
؟ منک جراخ  یتخاونکی  تلاح  زا  یلهاتم  يدرجم و 

خساپ

ياراد درک و  دـیهاوخ  جاودزا  کیدزن  هدـنیآ  رد  هَّللا  ءاشنا  هک  تخب  مد  يرتخد  ینعی  یتسه  هلاـس  يرتخد 19  امـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
طاشن اب  نیریش و  یتقو  یگدنز  دیشاب . دلب  دراد  زاین  نآ  هب  یگدنز  هک  ار  هچ  نآ  ینک  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  دش ، یهاوخ  رهوش  یگدنز و 

يارب ییاضف  دـننادب و  تسا  رـسمه  یتحاران  ای  یلاحـشوخ  ثعاـب  هک  ار  هچ  نآ  دـننک و  كرد  ار  رگیدـمه  نیفرط  هک  تسا  یمیمـص  و 
یگدمآ روما  هب  ندش  لوغـشم  ینک . داجیا  دوخ  رد  ار  یگدامآ  دنچ  دـیاب  نیا  ربانب  دـنیرفایب . اهیتحاران  ندرب  نیب  زا  اهیـشوخ و  داجیا 

: دـییامن هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  دـینادب و  دـیاب  هک  هچ  نآ  درک . دـهاوخ  رپ  ار  امـش  تغارف  تاقوا  هدـمع  تیمق  یگدـنز ، لیکـشت  يارب 
بلج تهج  یهار  ندرک  ادیپ  ددصرد  کی  ره  هک  ددرگیم  نادنخ  زاب و  نآ  ياههچنغ  دنزیم و  هناوج  یتقو  یگدنز  هناخلگ  ياهلگ 

رتهب و درم  يارب  یتداعـس  ریخ و  چیه  دشاب . يو  هرهچ  زا  تیحاران  مغ و  یگتـسخ و  رابغ  درگ و  ندودز  رـسمه و  يدونـشخ  تیاضر و 
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زاین هک  ییاهرنه  زا  دـشاب و  هتـشاد  يراد  رهوش  يزپشآ و  يراد  هناخ  فیاظو  هب  هاگآ  قـالخا ، شوخ  يرـسمه  هک  تسین  نیا  زا  رتـالاب 
زور هنابـش  تاقوا  نیا  ربانب  دـشاب . هتـشاد  ار  مزال  یهاگآ  یگدـنفاب ، یتسد و  ياـهراک  عاونا  يزودـلگ و  یطاـیخ ، دـننام  تسا  یگدـنز 

ياهباتک هعلاطم  هب  ار  رگید  یتمـسق  دیهدب . صاصتخا  روما  هنوگ  نیا  یلمع  يرظن و  يریگدای  هب  ار  یتمـسق  دـینک . میـسقت  ار  شیوخ 
هب زاین  تسا و  يژرنا  رپ  ناوج  دـینادرگ . صوصخم  یماصتعا  نیورپ  ظفاح و  يدعـس ، يولوم ، نوچ  ینارعاـش  راعـشا  نینچ  مه  دـیفم و 

الثم دیزادرپب  بسانم  ياهشمرن  ای  شزرو  عاونا  هب  ار  تاقوا  زا  یتمسق  شیوخ  ناور  نت و  یتمالـس  ظفح  تهج  دراد . شمرن  شزرو و 
زور هنابـش  تاـقوا  میـسقت  اـب  نیا  رباـنب  داد . ماـجنا  ناوتیم  هنیزه  جرخ و  نودـب  یتح  اتـسور  رهـش و  رد  هک  تسا  یـشزرو  ندز  باـنط 

ییاهراک ماجنا  هعلاطم ، شزرو ، ینامهیم ، حیرفت و  تدابع ، باوخ ، دننام  زاین  دروم  ياهراک  زا  کی  هب  ار  یتمـسق  ره  نداد  صاصتخاو 
. دنکیم جراخ  یتخاونکی  زا  ار  امش  یگدنز  دزاس ، مرگرس  نآ  اب  ار  دوخ  دیناوتیم  ای  تسا ، امش  هدهع  هب  هک 

ّدس رما ، نیاو  متسه  هلئسم  نیا  فلاخم  تّدش  هب  مه  هدنب  دننکیم و  هدافتسا  یقیسوم  ترسنک  زا  یسورع  جاودزا و  مسارم  رد  ام  رهش  رد  هنافسأتم 
يامرفب ییامنهار  ارم  مهد ، بیترت  ار  ياهداس  جاودزا  کی  مناوتب  هک  نیا  يارب  مدنمشهاوخ  تسا ، هتفرگ  رارق  بناجنیا  جاودزا  رس  رب  یگرزب  هار 

شسرپ

متسه هلئسم  نیا  فلاخم  تّدش  هب  مه  هدنب  دننکیم و  هدافتسا  یقیـسوم  ترـسنک  زا  یـسورع  جاودزا و  مسارم  رد  ام  رهـش  رد  هنافـسأتم 
بیترت ار  ياهداـس  جاودزا  کـی  مناوتب  هک  نیا  يارب  مدنمـشهاوخ  تسا ، هتفرگ  رارق  بناـجنیا  جاودزا  رـس  رب  یگرزب  هار  ّدـس  رما ، نیاو 

. دییامرفب ییامنهار  ارم  مهد ،

خساپ

هب ار  نآ  جاودزا ، مسارم  ای  ایند و  یناگدنز  زور  دـنچ  رطاخ  هب  دـهاوخب  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  مارح ، لالح و  یعرـش و  ینید و  لئاسم 
بصعت " همایقلا . موی  یلا  مارح  همارح  همایقلا و  موی  یلا  لالح  هلالح  : " هدش دراو  تیاور  رد  هک  ارچ  دنز ، رانک  ای  هتفرگ  رخسمت  يزاب و 
هیصوت امش  هب  دوب . دیهاوخ  روجأم  هَّللادنع  هدوب و  رکـشت  ریدقت و  دروم  تمایق  ربق و  و  (ع ) نیموصعم همئا  نآرق و  ادخ و  هب  امـش  هاگن  و 

ناگرزب و تروشم  اب  ار  شیوخ  رسمه  دیشاب و  هتـشاد  ار  تقد  تیاهن  شیوخ  هدنیآ  یگدنز  کیرـش  رـسمه و  باختنا  رد  الوا : دوشیم 
جاودزا مسارم  رد  مه  باختنا ، نیا  دینک ، باختنا  یعرش  نیزاوم  هب  دنب  ياپ  بیجن و  یبهذم و  ياههداوناخ  زا  قداص ،  زوسلد و  ناکین 

نشج مسارم  ماجنا  زا  لبق  ایناث : دوب . دهاوخ  رثؤم  نید ، هب  نبـسن  ندنام  دنبياپ  ناتنادنزرف و  امـش و  هدنیآ  یبهذم  یگدنز  رد  مه  وامش 
دیهاوخب اهنآ  زا  هنامرتحم  دـیراذگب و  نایم  رد  ناترـسمه  هداوناخو  کیدزن  ياهلیماف  نیدـلاو و  اـب  ار  دوخ  عورـشم  هتـساوخ  جاودزا ،

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رماو  راک  نیا  اب  دنهد . ماجنا  یقیسوم  نتخاون  مارح و  لئاسم  هب  یگدولآ  نودب  باداش و  نیگنس و  ار  مسارم 
، دش داجیا  یلکشم  ای  عرش و  فالخ  امـش  عورـشم  هتـساوخ  ندش  هدایپ  مسارم و  ماجنا  رد  رگا  دیاهدرک . مامت  اهنآ  رب  ار  یعرـش  تجح 
امش و يدعب  ياههمان  رظتنم  دیراذگن . ربخ  یب  دوخ  لاح  زا  ار  ام  دوب . دیهاوخ  روجأم  هَّللا  دنع  تشاد و  دهاوخن  یعرش  تیلوئـسم  رگید 

. . میتسه ناتناتسود 

؟ دوشیم هداد  تیمها  ناناوج  يارب  غیلبت  یبهذم و  ياههمانرب  هب  ردق  هچ  ام  روشک  رد 

شسرپ
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؟ دوشیم هداد  تیمها  ناناوج  يارب  غیلبت  یبهذم و  ياههمانرب  هب  ردق  هچ  ام  روشک  رد 

خساپ

نآ يارب  ار  ییاـه  هجدوـب  هدـیزرو و  ماـمتها  مدرم  داـشرا  غـیلبت و  رما  هـب  فـلتخم  ياـهداهن  یمالــسا و  تـلود  دـنچ  ره  یمارگ ، ردارب 
تاغیلبت رتفد  فرط  زا  ناغلبم  مازعا  دراد ، دوجو  ییاه  یگنهامهان  اهصقن و  شخب  نیا  رد  هک  درک  فارتعا  دیاب  اما  دـناهداد ، صاصتخا 

ناناوج بذج  غیلبت و  هب  یصاخ  هجوت  ریخا  هلاس  دنچ  رد  دناهتفرگ ، هدهع  رب  اتسار  نیا  رد  هک  تسا  یفیاظو  هلمج  زا  تاغیلبت  نامزاس  و 
ییوجشناد و جیسب  حرط  یناتسبات و  ياهسالک  لیکشت  ترجه و  حرط  اههاگشناد و  سرادم و  رد  زامن  هماقا  دننام  تسا  هتفرگ  تروص 

ترورـض هچ  نآ  اما  دناهداد  بیترت  ناناوج  يارب  ییاه  همانرب  زین  امیـس  ادـص و  رمحا و  لاله  ناناوج  یلم  نامزاس  اهنیا  رب  هوالع  هریغ .
. دتفا قافتا  هلئسم  نیا  رتدوز  دنچ  ره  میراودیما  هک  تسا  هدنکارپ  روما  نتخاس  زکرمتم  اهنآ و  یگنهامه  اهراک و  هب  یشخب  قمع  دراد 

؟ دوشیمن روظنم  ياهجدوب  دجاسم  هب  ناناوجون  ناناوج و  ندیشک  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیمن روظنم  ياهجدوب  دجاسم  هب  ناناوجون  ناناوج و  ندیشک  يارب  ارچ 

خساپ

رایتخا رد  ییاه  هجدوب  اعطق  دنتـسه  یگنهرف  روما  یلوتم  هک  ییاهداهن  ماع  روط  هب  اما  تسا  هدشن  ظاحل  ياهجدوب  ناونع  نیا  هب  دنچ  ره 
فیرظ رایسب  راک  کی  ناناوج  بذج  هتبلا  تسا . هتفرگ  تروص  ییاه  تلفغ  هنافسأتم  یلو  دننک  فرصم  هار  نیا  رد  دنناوتیم  هک  دنراد 

ینابز غیلبت  راعـش و  اب  اهنت  دبلطیم  گنهامه  عماج و  همانرب  کی  مهم  راک  نیا  تسا . جراخ  ناگرا  کی  هدهع  زا  هک  تسا  یـصصخت  و 
. دشاب قفوم  هار  نیا  رد  دـناوتیمن  تسا  مزال  تاناکما  دـقاف  هک  ینونک  لکـش  نیا  هب  دـجاسم  دـناوخ . ارف  دـجاسم  هب  ار  ناناوج  ناوتیمن 
توارط و یگزیکاپ ، دوش . هدافتسا  دجسم  یناشیپ  رد  یملع  يرنه و  ياههبذاج  زا  دشاب و  دنسپ  ناوج  هتـساریپ و  هتـسارآ و  دیاب  دجاسم 
. دـنکیم رتبغار  یگنهرف  مهم  نوناک  نیا  هب  ار  ناناوج  هناـخباتک ، یـشیامن ، یـشزرو ، يرنه ، تاـناکما  هب  نآ  زیهجتو  دجـسم  ییاـبیز 

هجیتن دوشن  هتفرگ  رظن  رد  داعبا  همه  ات  دبلطیم و  ار  ینالوط  تدـم و  زارد  همانرب  هک  تسا  یمیظع  راک  روکذـم ، روما  هک  تسا  یهیدـب 
رد تسا  مزال  ناناوج  فارحنا  رد  برغ  یهورگ  ياههناسر  يراذگ  هیامرـس  نمـشد و  یگنهرف  مجاهت  هب  هجوت  اب  دش . دـهاوخن  لصاح 

. دنراد هعماج  نادنمدردو  بالقنا  نازوسلد  همه  هک  تسا  ییاجب  عقوت  نیا  دریگ  تروص  يرتشیب  هجوت  ناناوج  هب  نآ  اب  هلباقم  تهج 

ینیـسح تزع  داجیا  يدربراک  ياه  راکهار  داد ؟ رارق  رظن  دـم  ینونک  رـصع  رد  ار  راختفا  تزع و  ياه  یگژیو  اه و  هصخاـش  ناوت  یم  هنوگچ 
؟ تسیچ

شسرپ

تزع داجیا  يدربراک  ياه  راکهار  داد ؟ رارق  رظن  دـم  ینونک  رـصع  رد  ار  راـختفا  تزع و  ياـه  یگژیو  اـه و  هصخاـش  ناوت  یم  هنوگچ 
؟ تسیچ ینیسح 
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خساپ

زا دـنک . یم  صخـشم  زین  ار  ینیـسح  راختفاو  تزع  ياه  هفلؤمو  اه  هصخاش  ینیـسح ، راختفا  تزع و  داجیا  يدربراک  ياه  راکهار  ناـیب 
دنم تزع  ۀـعماج  داجیا  ياهراکهار  دوش . یم  هتخادرپ  ینیـسح  راـختفا  تزع و  داـجیا  يدربراـک  ياـهراکهار  هب  هتـشون  نیا  رد  ور  نیا 
نید رب  ینتبم  يا  هعماج  ددص  رد  ایبنا  ۀمه  دیدرت  یب  ییارگ : لالقتسا  يدنم و  تزع  - 1 دوش : یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هدوب ، ددعتم 

يربهر ناونع  هب  (ع ) نیـسح ماما  دندرک . یم  هزرابم  نارگمتـس  نازیتس و  نید  اب  ور  نیا  زا  دندوب ؛ يروحم  ادخ  يدـنم و  تزع  يرادـم ،
. داد یم  قوس  يزیتس  نید  ییارگمتس و  هب  ار  یمالسا  ۀعماج  دوب و  زیتس  نید  رگمتـس و  دیزی  اریز  دومن ، مایق  دیزی  ربارب  رد  هاوخ  يدازآ 

تـسناد یم  هک  نیا  مغر  هب  (ع ) نیـسح ماما  تشاد . تافانم  دـنم  تزع  هعماج  اب  يربهر  نینچ  ندوب  دوب . يرجاف  قساـف و  رگید  يوس  زا 
اب تعیب  اریز  درکن ، تعیب  وا  اب  و  [ 17] دناوخ رئاج  ربهر  ار  وا  دشن و  میلست  دیزی  ییوگروز  متس و  ربارب  رد  تسین ، وا  عفن  هب  گنج  ةدنیآ 

ریشمش و زیچ :  ود  نیب  ارم  دومرف " : دیزی  نتـساوخ  تعیب  ربارب  رد  وا  درادن . اج  (ع ) نیـسح ماما  گنهرف  رد  تلذ  دوب و  تلذ  یعون  دیزی 
میلست (ع ) نیسح ماما  [ 19" .] ّلذ یف  هاـیح  نم  ٌریخ  ٍّزع  یف  توم   " دومرف ومه  [ 18" .] تسا رود  رایـسب  ام  زا  تلذ  تسا . هدومن  ّریخم  ّتلذ 

انعم يراوخ  ّتلذ و  (ع ) نیـسح ماما  گنهرف  رد  دنک  تابثا  ًالمع  ات  درب  هارمه  ار  دوخ  تیب  لها  و  [ 20] هتسناد راع  ار  متس  ربارب  رد  ندش 
نوخ هلمج ز  نیا  داد  الب  برک و  هگلتق  زا  هیمالعا  تسا . یهاوخ  يدازآ  يزیتس و  متس  دنم  تزع  ۀعماج  ياه  هصخاش  زا  یکی  و  درادن ،

داجیا مهم  ياهراکهار  زا  یکی  زین  هزورما  دازآ  دوش  تراسا  دیق  زا  رشب  دیاب  داتسرف  ماش  يوس  داّجس  بنیز و  اب  روطم  هیرشن  نآ  رد  دوب 
هک دش  بجوم  ناریا  مدرم  يزیتس  متس  ۀیحور  یبلط و  لالقتـسا  تسا . ییارگ  لالقتـسا  ۀیحور  تیوقت  يزیتس و  متـس  دنم ، تّزع  ۀعماج 
اب هک  یمالـسا  دـنم  تّزع  ۀـعماج  یلو  دـنهد ، ناماس  ار  یمالـسا  بالقنا  هیلع  يا  هدرتسگ  ياه  هئطوت  اکیرمآ -  ةژیوب  يدازا -  نانمـشد 

رابکتسا متـس و  ربارب  رد  هداد و  همادا  دوخ  دنلب  فادها  يوس  هب  ایوپ  هدنلاب و  تبالـص و  اب  دوب ، هتفرگ  لکـش  اروشاع  مایپ  زا  يریگ  هرهب 
بالقنا رد  رـصانع  نیا  هک  دوب  بالقنا  نارای  تداهـش  يراکادف و  يرگ و  راثیا  هب  زاین  يدنم  تزع  ظفح  يارب  هتبلا  دشن . میلـست  یناهج 
یمالـسا نیناوق  يارجا  دـنم  تّزع  ینید و  ۀـعماج  مهم  ياه  هصخاش  زا  یکی  اـه : شزرا  نید و  زا  يرادـساپ  - 2 تشاد . دوجو  یمالـسا 

زا دـعب  هنافـسأتم  دروآ . دوجو  هب  دـنم  تزع  ۀـعماج  یبّنلا ، هنیدـم  رد  تسناوت  یمالـسا  نیناوق  زا  يریگ  هرهب  اب  (ص ) مالـسا ربمایپ  تسا .
رارق تردق  دنـسم  رب  نکـش  نوناق  زیتس و  نید  ناربهر  دییارگ و  لوفا  هب  يوبن  دنم  تزعۀعماج  تیب ، لها  نتـشاذگ  رانک  اب  ربمایپ  تلحر 
ماـما ور  نیا  زا  دیـسر ؛ جوا  هب  يزیتـس  قـحو  تاـفارخ  يراذـگ ، تعدـب  رگید  يوـس  زا  دـنتفرگ . هلـصاف  نید  فراـعم  زا  مدرم  هتفرگ و 
تنیز ار  نــید  ظـــفح  هار  رد  گرم  هــب  و  [ 21 .] دوـمن ناـیب  ییادز  تعدـب  نـید و  ظـفح  ار  شیوـخ  ماـیق  فادـها  زا  یکی  (ع ) نیــسح

ود يارجا  ار  شیوخ  ماـیق  فدـه  وا  نینچمه  [ 23 .] دـناوخ ارف  نکـش  نوناـق  زیتس و  نید  ناربهر  هیلع  ماـیق  هب  ار  ناـگمه  و  [ 22 .] تسناد
: تسناد رـصع  نآ  راب  تلذ  ۀعماج  ياه  هصخاش  زا  ار  قح  تیمکاح  مدـع  و  [ 24] هتـسناد رکنم - زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یهلا -  ۀضیرف 
اه شزرا  لوصا و  ياراد  هعماـج  ره  [ 25 ... " .] هّللا ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع  یهانتی  لـطابلا ال  یلإ  هب و  لـمعی  ـال  قحلا  ّنأ  نورت  ـالأ  "

زا دوب ؛ هدیسر  دوخ  جوا  هب  ییادز  شزرا  دیزی  هیواعم و  رصع  رد  هنافـسأتم  دوش . ظفح  تسا  مزال  هدوب و  هعماج  تارقف  نوتـس  هک  تسا 
هک (ع ) یلع ماـما  ددرگ . يریگوـلج  ییادز  شزرا  زا  دـیآ و  دوـجو  هب  اـه  شزرا  رب  ینتبمۀـعماج  اـت  دوـمن  ماـیق  (ع ) نیـسح ماـما  ور  نیا 
اه شزرا  اه و  تنـس  ظفح  هب  ار  رتشا  کلام  تسناد و  يرادـم  شزرا  ار  نآ  ياه  هیاپ  زا  یکی  دومن ، داـجیا  تزع  رب  ینتبم  يولعۀـعماج 

نید و زا  يرادساپ  دنم ، تزع  ۀـعماج  داجیا  ياهراکهار  زا  یکی  زین  هزورما  [ 26 .] تشاد رذح  رب  ییادز  شزرا  هنوگ  ره  زا  دـناوخ و  ارف 
تاسدقم و نید و  هیلع  هدرتسگ  تاغیلبت  نانمشد  هک  دش  ببس  ناریا  یمالسا  بالقنا  يرادم  شزرا  نید و  زا  يرادساپ  تسا . اه  شزرا 
ینید و ياهرواب  فیعـضت  روظنم  هب  هک  دـندوب  ییاهراکهار  یگنهرف  نوخیـش  ناطیـش و  تایآ  باتک  نیودـت  دـنداد . ناماس  اه  یـشزرا 

یگنهرف نوخیبش  زا  عافد و  یتدـیقع  ياهرگنـس  زا  هک  تسا  هتـسیاش  ینیـسح ، راختفا  تّزع و  ظـفح  يارب  تفرگ . لکـش  ییادز  شزرا 
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تزع داجیا  مهم  ياهراکهار  زا  یکی  یمالسا : تدحو  یلم و  قافو  - 3 دوش . هتخادرپ  اه  شزرا  نید و  زا  يرادساپ  هب  دوش و  يریگولج 
(ص) مالـسا ربمایپ  هک  داد  ناشن  مالـسا  ردص  خیرات  تسا . یـسایس  ياه  هورگ  هژیو  هب  هعماج ، دارفا  ۀمه  ییارگمه  یلم و  قافو  راختفاو 

لماوـع ماـمت  اـب  (ص ) ربماـیپ دوـب . یمالـسا  تدـحو  نآ  مهم  ياـهراکهار  زا  یکی  هک  دوـمن  داـجیا  راـختفا  تزع و  رب  ینتبم  يا  هعماـج 
" تروپ نوید  ناـج  . " دـش یمالـسا  ندـمت  یقرت  بجوم  تدـحو  دـناوخ . ارف  یمالـسا  تدـحو  هب  ار  ناـگمه  دومن و  هزراـبم  فـالتخا 

کی هب  لّدبم  ار  شدوخ  روشک  ۀنـسرگو  هنهرب  کچوک و  ةدنکارپ  لئابق  هداس ، برع  رفن  کی  : " دسیون یم  یـسیلگنا  فورعم  دنمـشناد 
، لاس یس  زا  رتمک  رد  دومن و  یفرعم  يا  هزات  قالخا  تافص و  اب  ار  اه  نآ  نیمز  يور  للم  نایم  رد  و  دومن ]  ] طابضنا اب  هدرـشف و  ۀعماج 
درک و ریخـست  ار  رـصم  نیرهّنلا و  نیب  هیروـس و  درب . نیب  زا  ار  ناریا  نیطالـس  و  درک ]  ] بوـلغم ار  هّینطیطـسق  روتارپـما  شور ، زرط و  نیا 

هورگ هک  تسین  انعم  نادب  یمالسا  تدحو  [ 27" .] داد طسب  نوحیـس  دور  ات  رزخ و  يایرد  ۀنارک  ات  سلطا  سونایقا  زا  ار  شتاحوتف  ۀنماد 
ار یتلم  حلاصم  عفانم و  هک  یقطنم  ریغ  تافالتخا  یلو  تسا ، يرورض  اه  لکشت  دوجو  هکلب  دشاب  هتـشادن  دوجو  بازحا  یـسایس و  ياه 

هزورما هتشاد و  دنم  تزع  ۀعماج  رد  ار  یـشقن  هچ  یلم  تدحو  هک  داد  ناشن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  خیرات  تسین . زیاج  دنک ، یم  دیدهت 
تارقف نوتـس  یلم  قافو  تدحو و  اب  هک  تسا  مدرم  ۀـمه  رب  ور  نیا  زا  دـنا ؛ هتفر  هناشن  ار  ناریا  تلم  ییوسمه  وی  يارگمه  نانمـشد  زین 

: یعافد یماظن و  ۀـینب  تیوقت  - 4 [ 29 .] تسا یهلا  باذـع  بجوم  فالتخا  و  [ 28] تسا یهلا  تمعن  تدحو  هک  دـنک  مکحتـسم  ار  ماظن 
رد ار  شیوخ  عفانم  هک  یناـهج  رابکتـسا  دـنوش . یم  دـیدهت  نازیتس  تزع  لالقتـسا و  طـسوت  رتشیب  دـنم ، تزع  بلط و  لالقتـسا  عماوج 

عافد تسا  یعیبط  دنریگ . یم  هناشن  ار  رگید  عماوج  تینما  لالقتـسا و  یگنج ، ۀتفرـشیپ  رازبا  اب  دنک . یم  وجتـسج  رگید  عماوج  یبوکرس 
ارف ناناملـسم  ۀمه  هدـش و  شرافـس  مالـسا  رد  ور  نیا  زا  دراد ؛ یماظن  ۀـینب  تیوقت  هب  زاین  نمـشد  دـیدهت  ربارب  رد  دـنم  تزع  ۀـعماج  زا 

هدامآ دیراد ، ییاناوت  هچنآ  نانمـشد )  ) اه نآ  ربارب  رد  دنریگ " : . هرهب  یماظن  تاناکما  زا  نامز ، طیارـش  هب  هجوت  اب  هک  دنا  هدش  هدناوخ 
عافد داهج و  و  [ 31] ادخ هار  رد  تداهـش  ینید  ياه  هزومآ  رد  رگید  يوس  زا  [ 30" .] دیناسرتب ار  شیوخ  نمشد  ادخ و  نمـشد  ات  دیزاس 

ار نآ  كرت  يدنم و  تزع  لماع  ار  نآ  و  [ 32] دناوخ تشهب  زا  یباب  ار  داهج  (ع ) یلع هک  اج  نآ  ات  دنا ، هدش  هتخانش  يدنمشزرا  رصانع 
تلذ یگدنز  زا  ار  دنم  تزع  گرم  ور  نیا  زا  دوب ، دنم  تزع  ۀعماج  لیکـشت  ددـص  رد  زین  (ع ) نیـسح ماما  [ 33 .] تسا هتسناد  تلذ  ۀیام 

هب خرس  گرم  هک  تسا  نآ  نید  هاش  لتق  ۀفسلف  گرزب  [ 34" .] ًامرب الإ  نیملاظلا  عم  هایحلا  هداعس و  الإ  توملا  يرأ  ال   : " تسناد رترب  راب 
دارفا یـسایس  دشر  تزع ، رب  ینتبم  ۀعماج  داجیا  مهم  ياه  راکهار  زا  یکی  یـسانش : نمـشد  یـسایس و  دشر  تسا 5 - نیگنن  یگدـنز  زا 

ناناملسم یسایس  دشر  اریز  دوب ، نیمه  مالسا  ردص  يدج  ياه  بیسآ  زا  یکی  هنافسأتم  دراد . یپ  رد  ار  یسانش  نمـشد  هک  تسا  هعماج 
گنج رد  ور  نیا  زا  دندوبن ؛ سانش  نمشد  هتخانشن و  بوخ  ار  نید  نانمـشد  تسود و  نانآ  دییارگ و  لوفا  هب  (ص ) ربمایپ تلحر  زا  دعب 
ماـما ناـمز  رد  [ 35 .] دـندناوخ نینمؤـملا  لذـم  ار  (ع ) نسح ماـما  دـندرک و  تیاـمح  يو  زا  هیواـعم ، اـب  (ع ) نـسح ماـما  و  (ع ) یلع ياـه 
البرک رد  رفن  رازه  یس  : " دومرف (ع ) داجـس ماما  دنتخادرپ . يو  زا  تیامح  هب  ناناملـسم  رتشیب  دیزی ، اب  ترـضح  گنج  رد  زین  (ع ) نیـسح

[36" .] دندز ریـشمش  (ع ) یلع نب  نیـسح  ماما  هب  هک  دندوب  هدمآ  تبرق  دصق  هب  اه  نآ  ۀمه  دندوب و  هدـش  عمج  ربمغیپ  رـسپ  نتـشک  يارب 
رد هتخانـش و  ار  شیوخ  نانمـشد  دـیاب  ناریا  مدرم  تسا . مزال  مدرم  یـسایس  دـشر  يدـنم ، تزع  يرادـم و  تزع  ظفح  يارب  زین  هزورما 

یهاوخ تلادع  يدازآ و  عفادم  ییارگ ، قح  ياه  هرهچ  اب  نانمشد  هنافسأتم  دنوش . لکشم  راچد  یسانش  نمشد  لطاب و  قح و  صیخـشت 
. دشاب یم  راکهار  نیرتهب  مدرم  یـسایس ، دشر  ییادز  رابغ  يارب  دنک . یم  هدولآ  ار  هعماج  ّوج  یغیلبت  رازبا  زا  يریگ  هرهب  اب  هدش و  رهاظ 

تیونعم تسا . ریذپ  ناکما  تیونعم  تیوقت  ۀیاس  رد  يدنم  تزع  ۀیحور  تیوقت  يدازآ و  ظفح  هک  تسا  نآ  تیعقاو  تیونعم : دشر  - 6
[37 .] دننادب راختفا  ار  ادخ  هار  رد  ار  گرم  هدشن و  میلست  يزیرگ  قحو  متس  ربارب  رد  نانآ  دش  بجوم  وا  نارای  و  (ع ) نیسح ماما  ییارگ 

هدـیچیپ اه  همیخ  رد  ناـنآ  شیاـین  ۀـمزمز  اروشاـع ، بش  دوب و  زاـمن  شیاـین و  تداـبع و  لاـح  يونعم و  حور  وا  دیهـش  ناراـی  تلـصخ 
بارش قساف و  ِدیزیرگید  يوس  زا  دندوب . هدش  ایند  بذج  هتفرگ و  هلـصاف  تیونعم  نید و  فراعم  زا  یمالـسا  ۀعماج  هنافـسأتم  [ 38 .] دوب
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تما حالـصا  ار  دوخ  مایق  فادـها  زا  یکی  (ع ) نیـسح ماـما  ور  نیا  زا  [ 39 ،] داد یم  رـس  رفک  راعـش  هتفرگ و  رارق  تردق  دنـسم  رب  راوخ 
يدنم و تزع  رب  ینتبم  رصع  نآ  ۀعماج  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  رگمتس  زیتس و  نید  ِدیزی  هیلع  (ع ) نیـسح ماما  مایق  [ 40 .] دومن نایب  یمالسا 

ياه هصخاش  زا  یکی  تسا . تیونعم  تیوقت  هب  زاین  راختفا  تزع و  رب  ینتبم  ۀـعماج  داجیا  ظـفح و  يارب  زین  هزورما  تسا . هدوبن  تیونعم 
، راونألاراحب [ 20 . ] ص 68 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 19 . ] ص 57 نامه ، [ 18 . ] ص 19 فوهل ، [ 17 . ] تسا تیونعم  ینید ، ۀعماج 

هعوسوم [ 23 . ] ص 593 هعیـشلا ج1 ، نایعا  [ 22 . ] ص 322 ج2 ، نیـسحلا ، مامالا  هایح  ص 107 ؛ فـطلا ، هعقو  [ 21 . ] ص 192 ج 44 ،
ص ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  ص 262 ؛ ج 2 ، نیـسحلا ، مامالا  هایح  ص 328 ؛ نامه ، [ 24 . ] ص 360 (ع ،) نیـسحلا مامالا  تاملک 
ص نآرق ، دمحم و  هاگشیپ  هب  ریـصقت  رذع  تروپ ، نوید  ناج  [ 27 . ] 53 ۀمان هغالبلا ، جهن  [ 26 . ] ص 381 ج 44 ، راونألاراحب ، [ 25 . ] 89
ص 34. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  ۀیآ 105 ؛ نارمع ، لآ  [ 29 . ] ۀیآ 103 نارمع ، لآ  [ 28 . ] 31 ص 30 -  ج 3 ، هنومن ، ریـسفت  زا  لـقن  هب  ، 77
ۀبطخ 27. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 32 . ] ص 10 ج 97 ، راونألاراحب ، [ 31 . ] 234 ص 220 -  هنومن ج 7 ، ریسفت  ۀیآ 60 ؛ لافنا ، [ 30]
ص 181. صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نبا  [ 35 . ] ص 69 فوهل ، ص 381 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ص 176 ؛ لوقعلا ، فحت  [ 34 . ] نامه [ 33]
، یثدحم داوج  ص 175 ؛ ج 3 ، نیـسحلا ، مامالا  هاـیح  [ 38 . ] ص 593 ج 1 ، هعیـشلا ، ناـیعا  [ 37 . ] ص 298 ج 44 ، راونـألاراحب ، [ 36]

ص 246. ج 2 ، نیسحلا ، مامالا  هایح  [ 40 . ] ص 80 نییلاطلا ، لتاقم  ص 357 ، نیسحلا ، لتقم  مدقم ، [ 39 . ] ص 452 اروشاع ، گنهرف 

؟ دش هدیمان  (ع ) نیسح ماما  لاس  هک  دراد  دوجو  يرمق  يرجه  یسمش 610  لاس  اب  لاس 1381  نیب  یکرتشم  طاقن  هچ 

شسرپ

؟ دش هدیمان  (ع ) نیسح ماما  لاس  هک  دراد  دوجو  يرمق  يرجه  یسمش 610  لاس  اب  لاس 1381  نیب  یکرتشم  طاقن  هچ 

خساپ

ياه زور  اب  ون  لاس  راهب و  زاـغآ  لاـسما  دوش : ناـیب  لاس 1381  زاغآ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ماـیپ  زا  ییاـه  تمـسق  تسا  مزـال  ادـتبا  رد 
(ع) یلع نب  نیسح  قشاع  دنمتدارا و  هک  ام  زیزع  تلم  يارب  تسا . نراقم  یخیرات  گرزب  ۀسامح  نآ  ةرطاخ  دیدجت  ینیسح و  ياروشاع 

دوجو تسا ، راختفا  تزع و  زا  یـشان  هک  يا  يونعم  تاهج  هب  اما  درادـن ، دوجو  هناکدوک  يداش  نشج و  يانعم  هب  دـیع  هچ  رگا  دنتـسه 
هک دراد  نییبت  هب  زاین  ناگرزب  ینابم  هاگدید و  " تسا . یقیقح  راختفا  لماک  رادومن  نیتسار و  تزع  رهظم  (ع ) یلع نب  نیـسح  اریز  دراد ،

هدوبن و ادج  هدـعاق  نیا  زا  ینیـسح ، راختفا  تزع و  لاس  ناونع  هب  لاس 1381  مالعا  ددرگ . نییبت  هشیدـنانابحاص  ای  اه  نآ  يوس  زا  دـیاب 
فادها زا  يریگ  هرهب  اب  ناریا  یمالسا  بالقنا  دیدرت  یب  دنتـسه . كرتشم  لوصا  زا  یخرب  رد  اه  بالقناو  اه  تضهن  دراد . نییبت  هب  زاین 

لاس مالعا  دنراد . كارتشا  لوصا  رثکا  رد  تضهن  ود  نیا  ور  نیا  زا  دراد ، اروشاع  تضهن  رد  هشیر  دمآ و  دوجو  هب  ینیسح  مایق  راعش  و 
اریز دـهد ، یم  ناشن  يولع  تموکح  اـب  ار  ناریا  تموکح  هباـشت  هجو  يولع  راـتفر  و  (ع ) یلع ماـما  لاـس  ناونع  هب  لاـس 1380  1371 و 
لابند یعامتجا  تلادع  يرارقرب  نامورحم و  زا  تیامح  ییارگ ، نوناق  دننام  ار  يولع  تموکح  تسایـس  فادـها و  دـیاب  ناریا  تموکح 

رب ینتبم  ینیـسح  راـختفا  تزع و  لاـس  ناونع  هب  لاس 1381  مالعا  دـسر  یم  رظن  هب  دـننک . راتفر  (ع ) یلع دـننام  ماـظن  نالوئـسم  هدرک و 
ینید ياه  هزومآ  رد  تسا . يرادـمتزع  يدـنم و  تزع  (ع ) نیـسح ماما  مایق  ياه  یگژیو  زا  یکی  يدازآ : تزع و  - 1 دشاب : ریز  لماوع 

تراسا زا  ییاهر  ییارگ و  تیونعم  ادـخ ، یگدـنب  رد  يدازآ  راختفا و  تزع و  مالـسا  رد  دراد . توافت  يداـم  شرگن  اـب  تزع  يدازآ و 
یفک ًادـبع و  کل  نوکأ  نأ  ًاّزع  یب  یفک  یهلا  : " تشاد هضرع  (ع ) یلع ماما  ور  نیا  زا  دـنک ؛ یم  روهظ  ییارگ  لـمجت  ییارگ و  توهش 

[2 " .] ًاعیمج هّزعلا  هّللف  هّزعلا  دـیری  ناک  نم  : " ددرگ یم  رب  ادـخ  هب  اـه  تزع  ۀـمه  نآرق  رد  ور  نیا  زا  [ 1 ... " .] ًاـّبر یل  نوکت  نأ  ًارخف  یب 
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رد دراد ، یپ  رد  زین  ار  راختفا  هک  یهاوخ  يدازآ  دنوش . تداهش  بجوم  هچرگ  تسا ، يدازآ  قیداصم  زا  يزیتس  متـس  ییارگ و  فیلکت 
یم رـس  ینید  یب  راعـش  دـیزی  هتفرگ و  ناقفخ  ار  یمالـساۀعماج  هک  دومن  مایق  یناـمز  رد  (ع ) نیـسح ماـما  دیـسر . جوا  هب  ـالبرک  ۀـنحص 

هب زاین  هعماج  هتفرگ و  رارق  تیمولظم  جوا  رد  تلادع  نایارگ و  قح  قح و  رگید  يوس  زا  تخادرپ . يرگمتس  يزیتس و  نید  هب  و  [ 3 .] داد
تسا و هدومن  ّریخم  ّتلذ ، ریشمش و  زیچ : ود  نیب  ارم  دومرف ": دیزی  نتـساوخ  تعیب  ربارب  رد  (ع ) نیـسح ماما  تشاد . تاحالـصا  لوحت و 

ادخ هار  رد  تداهـش  یلو  دـش ، شنارای  وا و  تداهـش  هب  رجنم  (ع ) نیـسح ماما  یهاوخ  يدازآ  هچرگ  [ 4" .] تسا رود  رایـسب  ام  زا  تلذ ،
یهاوخ يدازآ  یبـلط و  لالقتـسا  [ 5 ... " .] هاتفلا هدـیج  یلع  هدالقلا  ّطـخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  ّطـخ   " تسا راـختفا  ودـنم  تزع  گرم 

[6] رگبوشآ ار  ع )  ) نیـسح ماما  دیزی  هک  هنوگ  نامه  اکیرمآ -  هژیو  هب  نامز -  نایدیزی  دیزی و  هک  دش  بجوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
تّزع ار  يدازآ  نید و  هار  رد  گرم  هک  دنتـسه  نامز  نایروشاع  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  نانمـشد  یلو  دوب ، هدومن  یفرعم  ارگ  تنوشخ  و 

اب یسمش  لاس 1381  ور  نیا  زا  تسا . راختفا  تزع و  هکلب  تسین ، تنوشخ  اهنت  هن  یبلط  لالقتـسا  یهاوخ و  يدازآ  دـنناد . یم  راختفا  و 
لاس ام ، تلم  يارب  میراد ، شیپ  رد  هک  یلاس  هللاءاش  نا  مراودـیما  دومرف " : يربهر  مظعم  ماقم  دروخ . یم  دـنویپ  يرمق  يرجه  لاس 61 

رد مه  تلم  نیا  ّهلّذلا ، اّنم  تاهیه   " دومرف هک  دوب  وا  دوب ، تّزع  رهظم  (ع ) یلع نب  نیسح  هک  نانچمه  دشاب و  يونعم ...  يدام و  يالتعا 
دوخ رالاس  اـقآ و  وریپ  يرادـم  تّزع  يدـنم و  تّزع  رد  تسـشن و  دـهاوخن  ناـشناماد  رب  لذ  درَگ  هک  دـنهد  ناـشن  فلتخم  ياـه  هصرع 

زا هدروآ و  ور  ییارگ  ایند  هب  ناناملسم  (ص ) مالسا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هنافـسأتم  تیونعم : تیوقت  - 2" دوب . دهاوخ  (ع ) یلع نب  نیسح 
هب ار  ناناملـسم  هتخادرپ و  ییارگ  اـیند  شهوـکن  هـب  (ع ) یلع ماـما  ور  نـیا  زا  [، 7] دنتخادرپ يزودـنا  تورث  هب  دـنتفرگ ، هلـصاف  تیونعم 

نمشد هب  باطخ  ماما  هک  اجنآ  ات  تفای ، شیازفا  ناناملسم  ییارگ  ایند  (ع ) نیسح ماما  رـصع  رد  هنافـسأتم  [ 8 .] دناوخ ارف  ییارگ  تیونعم 
رد [ 10" .] مهتنـسلأ یلع  ٌقعل  نیّدلا  اینّدلا و  دیبع  ساّنلا  ّنإ  : " دومرف البرک  ریـسم  رد  ومه  [ 9 ... " .] مارحلا نم  منکنوطب  تئلم  دقف  :" دومرف

نیرخآ رد  ماما  دومن . روهظ  يروحمادـخ  فیلاکت و  ماجنا  رد  هک  دیـسر  دوخ  جوا  هب  وا  نارای  و  (ع ) نیـسح ماما  تیونعم  البرک  ۀـنحص 
يا دومن . مهاوخ  ربص  وت  ياضق  لـباقم  رد  متـسه . وت  رما  میلـست  وت و  ياـضر  هب  یـضار  اراـگدرورپ ! : " تشاد هضرع  یگدـنز  تاـظحل 

لبقت مهّللا   " تشاد هضرع  (ع ) نیسح ماما  ندب  رانک  رد  س )  ) بنیز ترضح  [ 11!" .] ناهانپ یب  هانپ  يا  تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ 
يزوریپ تدم  رد  دنک . یم  روهظ  تیونعم  رد  (ع ) نیسح ماما  تضهن  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هباشت  هجو  زا  یکی  [ 12" .] نآرقلا اذه  اّنم 

نیا زا  تسا ، دشر  نامرد  هعماج  رد  ییارگ  ایند  گنج  زا  دعب  هنافسأتم  دیسر . وا ج  هب  مدرم  تیونعم  سدقم ، عافد  لاس  تشه  بالقنا و 
یتسرپ ایند  تشاد . رذح  رب  ییارگ  ایند  زا  ار  نانآ  دناوخ و  ارف  ییارگ  تیونعم  هب  ار  مدرم  دوخ  يزورون  مایپ  رد  بالقنا  ۀـنازرف  ربهر  ور 

هـس رد  تاحالـصا  حرط  اب  ربهر  رگید  يوس  زا  دـنک . یم  دایز  (ع ) نیـسح ماما  تضهن  اب  ار  بالقنا  ۀلـصاف  هتـشاد و  تافانم  بـالقنا  اـب 
مایپ زا  یتمسق  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تشاد . رذح  رب  ییارگ  لمجت  يزودنا و  تورث  هنوگ  ره  زا  ار  ماظن  نالوئـسم  هژیو  هب  همه  روحم ،

. تسا فداصم  نراقم و  ینیـسح  ياروشاع  اب  دنفـسا ، رد  لاـس  رخآ  رد  مه  نیدرورف و  رد  مه  اـم  یـسمش  لاـس  لاـسما ، دومرف " : دوخ 
(ع) یلع نب  نیسح  تیونعم  هب  کّسمت  اب  ام  زیزع  تّلم  میراودیما  مینادب و  ینیـسح  راختفا  تزع و  لاس  ار  لاسما  ام  هک  دراد  اج  نیاربانب 

نب نیـسح  تکرب  هب  هللادـمحب  هک  ناـنچ  مه  دـنک ، بسک  دوخ  يارب  ار  يدنلبرـس  راـختفاو و  تزع  راوگرزب  نآ  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  اـب  و 
بـالقنا هباـشت  هجو  زا  یکی  تیمولظم : - 3" تسه . هدوـب و  رادروـخرب  يوـنعم  راـختفا  تزع و  زا  نآرق  مالـسا و  تـکرب  هـب  و  (ع ) یلع

ماـجنا هدرتـسگ  تاـغیلبت  (ع ) یلع هژیو  هب  نادـناخ  نیا  هیلع  ناربماـیپ ، نادـناخ  نانمـشد  تسا . تیموـلظم  رد  ـالبرک  تضهن  اـب  یمالـسا 
هاگتـساخ ياراد  ار  دـیزی  تموکح  رگید  يوس  زا  دوـمن . یفرعم  [ 15] یجراخ و  [ 14] رگبوشآ ار  (ع ) نیـسح ماما  هک  اج  نآ  اـت  [ 13] داد

دننام 4- اه  نآ  اب  ماش  هفوک و  هب  (ع ) تیب لها  دورو  ماگنه  هک  اج  نآ  ات  دوب ، راذگ  ریثأت  رایسب  تاغیلبت  نیا  هنافسأتم  [ 16 .] تسناد یهلا 
مدرم یسایس  دشر  هک  تفرگ  تروص  نامز  طیارش  هب  هجوت  اب  تاغیلبت  نیا  [ 18 .] دنتفرگ نشج  و  [ 17] دندومن دروخرب  نارفاک  ناریسا و 

و (ع ) یلع ماما  ياه  گنج  رد  مدرم  ور  نیا  زا  تسا ، ناناملسم  يرکف  دشر  مدع  مالسا  خیرات  تافآ  زا  یکی  هنافسأتم  دوب . هدش  فیعض 
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، نیسح ماما  ور  نیا  زا  دندومن . تیامح  دیزی  زا  دیزی ، اب  (ع ) نیسح ماما  گنج  رد  دندرک و  تیامح  هیواعم  زا  ، ، هیواعم اب  ع )  ) نسح ماما 
یتاغیلبت رازبا  نیرت  هتفرـشیپ  زا  يریگ  هرهب  اب  يا  هدرتسگ  تاـغیلبت  یلخاد  یجراـخ و  نانمـشد  زین  هزورما  تشاد . رارق  تیمولظم  جوا  رد 

قح یمالـسا و  يروهمج  تیمولظم  هک  دریگ ، یم  تروص  ینید  ماظن  تسکـش  ییادز و  نید  فده  اب  هک  دنا  هتخادـنا  هار  هب  ناریا  هیلع 
يارب دـنا . هدـش  یفرعم  رـشب  قوقح  نارادـساپ  يدازآ و  عفادـم  نید  نانمـشد  رگید  يوس  زا  داد . یپ  رد  ار  ناهاوخ  تلادـع  تاـیارگ و 

. دـننک عافد  شیوخ  بالقنا  ماظن و  زا  لماک  تریـصب  اب  مدرم  هدـش و  تیوقت  یـسایس  دـشر  هعماـج  رد  هک  تسا  مزـال  ییادز  تیمولظم 
رد ًالومعم  بالقنا  تارطاـخ  يروآ  داـی  - 5 دـنتخادرپ . يدازآ  نید و  زا  يرادـساپ  هب  (ع ) نیـسح ماما  ترـصب  اب  ناراـی  هک  هنوگ  ناـمه 

رگید راب  ات  دراد  يروآدای  هب  زاین  ور  نیا  زا  دوش ، یم  شومارف  نویبالقنا  مدرم و  ياه  هسامح  راثیا و  نامز  تشذـگ  زا  دـعب  اه ، بالقنا 
ات دوش  هتـشاذگ  شیامن  هب  مدرم  ياه  هسامح  رگید  راب  ات  دراد  يروآ  دای  هب  زاین  ور  نیا  زا  دوش ، هتـشاذگ  شیامن  هب  مدرم  ياه  هسامح 

نیا رب  نید  ناگرزب  هک  (ع - ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  للع  زا  یکی  دـیاش  دـندرک . هچ  نویبـالقنا  بـالقنا ، لـئاوا  هک  دـننادب  ون  لـسن 
ربهر دوشن . شومارف  وا  نارای  و  (ع ) نیـسح ماما  ةرطاخ  دای و  اه  يرادازع  اـب  رفـص  مرحم و  ماـیا  رد  هک  دـشاب  نیا  دـنا -  هدومن  شراـفس 

راختفا يدـنم و  تّزع  هب  ار  ناوج  لسن  هژیو  هب  ار  ناگمه  ینیـسح ؛ يراـختفا  تزع و  لاـس  ناونع  هب  لاس 1381  مالعا  اب  بـالقنا  مظعم 
دنویپ وا  نارای  و  (ع ) نیـسح ماما  ینیرفآراضتنا  اب  ناریا  ّتلم  ینیرفآ  راختفا  هک  دوب  یبوخ  ۀناهب  (ع ) نیـسح ماما  لاس  دـناوخ . ارف  ینیرفآ 

یبالقنا ۀـیحور  يرگ و  راثیا  (ع ) نیـسح ماما  تضهن  مهم  ياه  یگژیو  زا  یکی  دـیدرت  یب  راـثیا : یبـالقنا و  ۀـیحور  دـیدجت  - 6 دروخ .
نمشد تسام  يوزرآ  ندش  هتـشک  تسود  هار  رد  [ 19 .] دومن دای  اه  ناسنا  نیرتافو  اب  ار  شیوخ  نارای  (ع ) نیـسح ماـما  ور  نیا  زا  تسا .
هتشذگ ناجزا  تسام  يوزرآ  قشع  ِشتآ  رد  نتخوس  نوچ  عمش  درِگ  هناورپ  نوچ  رای ، رود  میدرگ  تسام  يولگ  نوخ  هب  هنشت  هچ  رگا 

هب ورادخ  میور ، فرط  ره  زک  تسین  رای  رود  زج  هب  هبعک  فارط  ار  ام  تسام  دوع  كاخ  نت  نیا  لصو  هار  رد  میا  هدیسر  ناناج  هب  میا و 
زا يریگ  هرهب  اـب  مدرم  دوـب  ناریا  مدرم  یبـالقنا  ۀــیحور  يارب  یمهم  لـماع  (ع ) نیــسح ماـما  ناراـی  یبـالقنا  ۀــیحور  [ 20] تسام يور 
یم رظن  هب  دیـسر . جوا  هب  نانآ  بالقنا  يراکادف و  ۀـیحور  زین  سدـقم  عافد  لاس  تشه  رد  دـندومن و  بالقنا  ماما  نارای  یبالقناۀـیحور 

هب  1381 لاس ملاعا  بالقنا ؛ ربهر  ور  نیا  زا  دشاب . یم  ۀیحور  دیدجت  هب  زاین  و  تسا . هدرک  لوفا  مدرم  ۀیحور  سدقم ، عافد  زا  دعب  دیسر 
بالقنا نادنزرف  هژیو  هب  همه ، زا  دـناوخارف و  یبالقناۀـیحور  تیوقت  ظفح و  هب  ار  ناگمه  رگید  راب  ینیـسح ، راختفا  تزع و  لاس  ناونع 

يا هعماج  رد  تسا  یعیبط  دورب . نیب  زا  نانآ  یبالقنا  ۀـیحور  هک  دوشن  بجوم  اه  بسآ  دـننک و  ظفح  ار  دوخ  یبـالقنا  ۀـیحور  تساوخ 
تهج راـکهار  نیرتـهب  ینیـسح  تضهن  هب  بـالقنا  دـنویپ  وا و  تضهن  زا  يریگ  هرهب  دراد ، يدـنلب  هاـگیاج  نآ  رد  (ع ) نیـسح ماـما  هک 

ص نیبلاطلا ، لتاقم  ص 357 ؛ نیسحلا ، لتقم  مرقم ، [ 3 . ] ۀیآ 10 رطاف ) ( [ 2 . ] ص 273 نانجلا ، حیتافم  [ 1 . ] تسا یبالقنا  ۀیحور  دیدجت 
، يربط خیرات  [ 6 . ] ص 593 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 5 . ] ص 19 فوهل ،  ص 7 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 131 ؛ مومهملا ، سفن  [ 4 . ] 80
 ، ۀغالبلا جهن  نامه ؛ [ 8 . ] 262 هغالبلا ص 258 -  جهن  رد  يریس  يرهطم ، یضترم  [ 7 . ] ص 213 ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 289 ؛ ج 4 ،

هدوملا ص هیبانی  نیسحلا ص 357 ؛ لتقم  مّرقم  [ 11 . ] ص 117 ج 75 ، نامه ، [ 10 . ] ص 8 ج 45 ، راونألاراحب ، [ 9 . ] ۀبطخ 127 و 185
[14 . ] ص 188 ج 4 ، يربط ، خـیرات  ص 72 ؛ ج 2 ، بهذـلا ، جورم  ص 226  ج 10 ، ریدـغلا ، [ 13 . ] ص 307 هّدوملا ، عیباـنی  [ 12 . ] 18
ج 2 ص یمزراوخ ، لتقم  ص 355 ؛ نامه ، [ 16 . ] ص 331 نامه ، [ 15 . ] ص 212 یمزراوخ ج1 ، لتقم  ص 289 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات 
ص یمزراوخ ج 1 ، لتقم  [ 19 . ] ص 119 ج 3 ، (ع ) ءادهشلا دیـس  تالاح  خیراوتلا  خسان  [ 18 . ] ص 156 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 17 . ] 57

ص 53. اروشاع ، گنهرف  یثّدحم ،  داوج  [ 20 . ] ص 79 فوهل ،  246 ؛

. دیهد حیضوت  ریسفت و  ار  ینیسح  راختفاو  تزع  ياه  هژاو 

شسرپ
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. دیهد حیضوت  ریسفت و  ار  ینیسح  راختفاو  تزع  ياه  هژاو 

خساپ

ناسنا دراذـگ  یمن  هک  تسا  یتلاـح  ياـنعم  هب  تزع  ةژاو  بغار  لوق  هب  [ 21 .] تسا ندش  یمارگ  يزارفارـس و  دـنمجرا ، يانعم  هب  تزع 
هب تسا ، یمدآ  رد  تزع  تفارـش و  تلاـح  دوبن  ياـنعم  هب  هک  دراد  رارق  تلذ  تزع ، ربارب  رد  [ 22 .] دوش عقاو  بولغم  دروـخب و  تسکش 

رخف و ندـیدرگ ، دـنلب  عـفترم و  ياـنعم  هب  راـختفا  ةژاو  دوـش . نارگید  بوـلغم  هدـش ، تسکـش  ياریذـپ  یگداـس  هب  ناـسنا  هـک  يروـط 
تزع و ةژاو  ود  [ 25" .] دومن راختفاو  دـیلاب  نآ  هب  اذـکب ؛ ًاراـختفإ  رختفأ  [ : "24] تـمرح وربآ و  رخف و  يزارفا ، رـس  يزاـت ، [ 23] فرش
رد دراد . توافت  يدام  گنهرف  راختفا  تزع و  اب  (ع ) نیسح ماما  گنهرف  رد  راختفا  تزع و  هک  تسا  نآ  رگنایب  ینیسح  دنوسپ  اب  راختفا 

ییارگ لمجت  زا  زیهرپ  ییارگ و  توهـش  تراسا  دـیق و  زا  ییاهر  ییارگ و  تیونعم  یگدـنب و  راختفا  يدازآ ، تزع و  ینید  ياه  هزومآ 
[26 " .] ًّابر یل  نوکت  نأ  ًارخف  یب  یفک  ًادبع و  کل  نوکأ  نأ  ًاّزع  یب  یفک  یهلا  : " تشاد ضرع  (ع ) یلع ماما  ور  نیا  زا  دنک . یم  روهظ 

ییارگ موق  يزوردـنا و  تورث  دـننام  لوقعم  ریغ  تاراختفا  مامت  اب  دروآ ، دوجو  هب  هنیدـم  رد  دـنم  تزع  ۀـعماج  هک  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
هب اـه  یـشک  قح  متـس و  هیلع  هزراـبم  رد  راـختفاو  تزع  رگید  يوس  زا  دومن . ریـسفت  تیدوبع  رد  ار  راـختفا  تزع و  و  [ 27] دومن هزرابم 
یم رارق  راختفا  يدازا و  يدام  يانعم  لباقم  تسرد  نیا  و  دـیآ . یمن  باسح  هب  راختفا  تزع و  اـه  گـنج  رد  يزوریپ  دـیآ و  یم  دوجو 
جوا هب  نیـسح  راختفا  تزع و  البرک  ۀنحـص  رد  دریگ . یم  لکـش  لباقم  فرط  ندومن  بولغم  رد  يزوریپ  يدام  گـنهرف  رد  اریز  دریگ ؛

يزیتس و نید  هتفرگ و  ناقفخ  ار  یمالـساۀعماج  و  [ 28] داد رس  ینید  یب  راعش  دیزی  هک  دومن  مایق  ینامز  رد  (ع ) نیسح ماما  دیـسر . دوخ 
دیزی و ربارب  رد  ندشن  ملست  و  [ 29] دناوخ تنیز  ار  ادخ  هار  رد  گرم  (ع ) نیسح ماما  ور  نیا  زا  دوب . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  یـشُک  تلادع 

مه " تسا . تلذ  اب  یگدنز  زا  رتهب  تزع  اب  گرم  [ 30 [؛ ّلذ یف  هایح  نم  ٌریخ  ّزع  یف  توم  : " تسناد راختفا  تزع و  ار  ندشن  تلذ  ریـسا 
ام زا  تلذ  اّما  هداد ، رارق  رّیخم  تلذ  ریشمش و  زیچ : ود  نیب  ارم  هداز  كاپان  ِكاپان  : " دومرف دیزی  نتـساوخ  تعیب  ربارب  رد  ترـضح  نینچ 

تّورم نید و  هک  اجنآ  ردـنا  تسا  ریز  هب  رـس  قح  هک  اجنآ  ردـنا  تسا  ریما  لطاب  هک  اجنآ  ردـنا  یتجهب : لوق  هب  [ 31" .] تسا رود  رایسب 
الإ توملا  يرأ  روش ال  رپ  گناب  دـیآ  نادـیواج  تسا  راختفا  نیرتالاب  گرم ، تسا  راوگان  یگدـنز  یتسار  تسا  ریـسا  نوبز و  لامیاپ و 

تّزع هار  رد  گرم  تسا . تّزع  هب  ندیـسر  يارب  هار  نیرت  تحار  گرم  مرادـن ، یکاب  گرم  زا  نم  : " دومرف (ع ) نیـسح ماما  [ 32] هداعس
ماما یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  ینیـسح  راـختفا  تزع و  [ 33" .] تسا تایح  یب  گرم  راـب ، تلذ  یناگدـنز  تسا و  هنادواـج  یگدـنز 

اروشاع زور  رد  : " دسیون یم  يرهطم  دیهـش  دنک . یم  راختفا  نادب  هتـسناد و  تزع  لماع  ار  یگدنب  ترـضح  یـسر و  جوا  هب  (ع ) نیـسح
راکمتـس نازادنا  ریت  زا  یکی  تسا : هدش  بلـس  شندب  زا  ییاناوت  یّلک  هب  هک  تسا  یتقو  رگید  دنک . یم  ار  تمواقم  رخا  ّدح  (ع ) نیـسح

يور رایتخا  یب  ترضح  دنیشن و  یم  (ع ) هللادبع ابا  ۀنیـس  رد  هک  دزادنا  یم  ع )  ) هللادبعابا يوس  هب  دنک و  یم  نامک  هب  ار  يدولآ  رهز  ریت 
شیور ندیگنج  ةرود  نیا  تشذگ  زا  دعب  هکلب  هن ، دنک ؟ یم  انمت  شهاوخ و  ایآ  دهد ؟ یم  تلذ  هب  نت  هظحل  نیا  رد  ایآ  دتفا . یم  نیمز 

دوبعم كرمأل و ال  ًامیلـست  کـئاضقب و  ًاـضر  : " دـیامرف یم  دـنک و  یم  تسا  هدـشن  فرحنم  زگره  نآ  زا  هک  يا  هلبق  ناـمه  يوس  هب  ار 
بسن و هب  هتـسناد و  يرهاظ  يزوریپ  رد  ار  شیوخ  راختفا  تزع و  نایدیزی  دـیزی و  البرک  ۀـثداح  رد  [ 34" .] نیثیغتسملا ثایغ  ای  كاوس 

لطاـب يزوریپ  تسا و  ناـیارگ  قح  قـح و  نآ  زا  یگنادواـج  يزوریپ و  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـندرک ، یم  راـختفا  تیلهاـج  نارود  دادـجا و 
ار لـطاب  یلو  تسا ، یگرزب  تمظع  تلود و  قـح ، يارب  [ 35 [؛ هلوج لـطابلل  هلود ، قحلل   " دومرف (ع ) یلع ماـما  ور  نیا  زا  تسا . یعطقم 
هلوــسرل و هّزعلا و  هــّلل  : " تــسا هتــسناد  ناــنمؤم  لوــسر و  ِنآ  زا  ار  يرادــم  تزع  نآرق  ودر  نــیا  زا  " تــسا . یــشخرچ  نــالوج و 

لد بوبحم  تسا  زیزع  (ع ) نیسح ماما  زونه  تسا . دوهشم  البرک  يادهـش  ةرابرد  هوکـش  تزع و  نیا  لیلد  نیرت  نشور  [ 36" .] نینمؤملل
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لباقم رد  قح  ملظ و  لباقم  رد  تلادـع  هک  تسا  یهام  مّرحم  دومرف "  (س ) لحار ماما  تسا . قح  ناقـشاع  هاگداعیم  شرازم  تسا و  اـه 
، یسراف گنهرف  نیعم  دمحم  [ 21 [ ] 37" .] تسا هدش  زوریپ  لطاب  رب  قح  هشیمه  خیرات ، لوط  رد  هک  تسا  هدـناسر  تابثا  هب  هدرک و  مایق 

تادرفم یناهفصا  بغار  [ 22 . ] ص 353 فیراعم ج 7 ، فراعم و  یتشد ، یفطصم  تزع ؛ ةژاو  همان  تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  تزع ؛  ةژاو 
) سورـال گـنهرف  ّرج ، لـیلخ  [ 24 . ] راـختفا ةژاو  نیــشیپ ، ادـخهد ، ربـکا  یلع  ج ص 907 ؛ دراوــــملا ، برقا  [ 23 . ] ص 563 بــغار ،

خیرات [ 27 . ] ص 273 نانجلا ، حـیتافم  [ 26 . ] راختفا ةژاو  نیـشیپ ، نیعم ،  دـمحم  ص 374 ؛ بـغار ، تادرفم  [ 25 ( ] نایبیبط دیمحۀمجرت 
[30 . ] ج 1 ص 593 هعیشلا ، نایعا  [ 29 . ] ص 357 نیـسحلا ، لتقم  مرقم ، [ 28 . ] ص 82 ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  ص 100 ؛ ج 2 ، یبوقعی ،

راهب ، یتجهب نیسح  دمحم  [ 32 . ] ص 131 مومهملا ، سفن  ص 7 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 31 . ] ص 68 ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم 
، يرهطم یضترم  [ 34 . ] ص 581 ج 1 ، هعیـشلا ، نایعا  [ 33 . ] ص 389 اروشاع ، گنهرف  یثدـحم  داوج  زا  ساـبتقا  اـب  ص 71 ، يدازآ ،

ص 27. رون ج 4 ، ۀفیحص  [ 37 . ] ۀیآ 81 ( 17) ارسا [ 36 . ] لوقعلا ص 239 فحت  [ 35 . ] ص 157 ج 1 ، ینیسح ، ۀسامح 

؟ دومن هدایپ  اه  هاگشناد  رد  ار  نآرق  دوش  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دومن هدایپ  اه  هاگشناد  رد  ار  نآرق  دوش  یم  هنوگچ 

خساپ

، دـشاب نآرق  زاس  ناسنا  نیناوق  ینارون و  ماـکحا  نیـشن و  لد  فراـعم  اـب  ناـیوج  شناد  ندومن  انـشآ  نآرق  ندومن  هداـیپ  زا  دوصقم  رگا 
نآرق شخب  تداعس  ياه  همانرب  ماکحا و  ندومن  هدایپ  روظنم  رگا  دنیامن . لح  ار  هلئسم  نیا  دنناوت  یم  یگنهرف  یسرد و  بتک  نالوئسم 

مالـسا نیناوق  هب  دـیاب  دوخ  تسخن  نالک  دروخ و  زا  دـننک ، یم  تموکح  مدرم  رب  مالـسا  مان  هب  هک  یناـسک  - 1 دـسر : یم  رظن  هب  تسا 
ًالمع ار  نانآ  هدرک و  بذج  مالسا  هب  مه  ار  رازاب  هچوک و  مدرم  هکلب  نایوجـشناد  اهنت  هن  شور  نیا  دنـشاب . دنب  ياپ  نآ  هب  دننک و  لمع 

هن لمع و ] اب  [ ؛ مهتنـسلا ریغب  سانلا  هاعد  اونوک  : " تسا هدمآ  ثیداحا  رد  دـیامن . یم  نآرق  ياه  همانرب  ینیع  شریذـپ  یکین و  هب  توعد 
یگتفه تاسلج  رد  دیاب  دشاب ، شریذپ  دروم  ناشلمع  ملع و  نایوجشناد ، رظن  زا  هک  لماع  ناملاع  - 2" دینک . توعد  ار  مدرم  نات ، نابز 

تایح یتخب  شوخ  ةدـننک  نیمـضت  رـشب و  یگدـنز  تداعـس  ةدـننک  نیمأت  نآرق  مالـسا و  نید  هک  دـننک  نشور  نآرق  فراـعم  نییبت  اـب 
رـشق ود  نیا  هک  یناـمز  یتقو  دوش  یم  حـلاص  تما  دـندش  حـلاص  نم  تما  زا  فنـص  ود  یتقو  : " دومرف (ص ) ادـخ لوسر  تسا . يورخا 

ثیدح 10. ص 49 ، ج 2 ، راونألاراحب ، [ 23 [ ] 23" .] نامکاح اهقف و  دوش : یم  دساف  متما  ندش  دساف 

؟ دح هچ  ات  دراد ، ریثأت  ناسنا  رمع  لوط  رد  شزرو  ایآ 

شسرپ

؟ دح هچ  ات  دراد ، ریثأت  ناسنا  رمع  لوط  رد  شزرو  ایآ 

خساپ

تعاطا و دـناوت  یم  رتهب  يوق  ناسنا  اریز  " دراد . تسود  ار  شا  يوق  هدـنب  دـنوادخ  ياوقلا ؛... هدـبع  بحی  هللا  ّنا  : " دـیامرف یم  (ع ) یلع
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ّوق : " دنک یم  بلط  ار  حراوج  اضعا و  تّوق  روز و  دنوادخ  زا  لیمک  ياعد  رد  دیامن . تمدـخ  شناگدـنب  ادـخ و  نید  هب  دـنک و  تدابع 
. ناسیون نایسن و  سنا ، تسا : شنوب  هدنز  یگدنز و  ۀمزال  زیچ  هس  هک  دنا  هتفگ  ناسنا  تهج  نآ  زا  ار  ناسنا  " یحراوج . مکتمدخ  یلع 

یشومارف نایسن و  رگا  [ 8 .] دوب دهاوخن  يزیچ  رادناتسپ  تاناویح  عمتجم  زج  یناسنا  عامتجا  دنشاب ، هتـشادن  تفلا  سنا و  رگیدکی  هب  رگا 
ناسون و همه  زا  رت  مهم  دنهد . یمن  وا  هب  ندوب  هدنز  ةزاجا  یگدنز  خلت  ياه  هرطاخ  اه و  هودنا  بیاعم و  زا  يرایـسب  دـهدن ، تسد  وا  هب 

یم شیازفا  عافد  تردق  دشاب ، لادتعا  دـح  رد  رگاو  دوش  یم  مک  ندـب  عافد  تردـق  دوش ، مک  ندـب  شبنج  رگا  تسا . تیلاعفو  كرحت 
دننک یم  شزرو  حیحص  شور  اب  هک  يدارفا  و  دنک ، یم  یناور  ینامسج و  تیمالس  تیوقت  داجیا و  هب  ینایاش  کمک  شزرو ،  [ 9 .] دبای

-1 شزرو : راثآ  دـیاوف و  [ 10 .] تسا رتشیب  كرحت ، دـقاف  دارفا  زا  ناشرمع  هدوب و  رت  ملاس  دنـشاب ، یم  كرحت  اـب  ياـهراک  ياراد  اـی  و 
نیب یلدابت  تعرـس  دوش  یم  ببـس  دـنک و  یم  دایز  ار  نوخ  نایرج  تعرـس  هلمج  زا  دـنک ، یم  داـجیا  ندـب  رد  يدـنچ  تارییغت  شزرو 
دراو نایرج  تدش  رثا  رد  مه  اه  گریوم  اه و  گر  رادج  رد  هدش  هتشابنا  ياه  لوبلگ  دبای و  شیازفا  یلولس  نیب  عیام  نوخ و  يامسالپ 

-3 دنوش . التبم  بلق  یقورع  ياه  يرامیب  هب  رتمک  صاخـشا  دوش  یم  ببـس  يور  هدایپ  ًاصوصخم  بسانتم  شزرو  - 2 [ 11 .] دنوش نوخ 
یم داژن  كاپ  رتکد  ياقآ  دـنوش . یم  راچد  یبلق  ۀتکـس  هب  رتمک  تسا ، هارمه  هنازور  یمـسج  تیلاعف  اب  اـه  نآ  لغـش  هک  يدارفا  ًـالوصا 

زا سپ  بلق  نایرج  مظن  ضابقنا و  تردـق  - 1 دیآ : یم  تسد  هب  لیذ  جیاتن  دریگ  ماجنا  یتشادهب  حیحـص  طیارـش  اب  شزرو  رگا  دسیون :
صخش هچ  ره  - 3 دسر . یم  ندب  هب  رتهب  نژیـسکا  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  رتشیب  اه  هیر  شیاجنگ  - 2 دوش . یم  رتهب  ندرک  شزرو  یتدم 

یم ماجنا  رتهب  ومن  دشر و  - 4 درب . یم  هرهب  ییاذغ  داوم  زا  رتهب  ندب  هجیتن  رد  دبای . یم  ناصقن  شندب  تخوس  رادقم  دـشاب  رت  هدـیزرو 
ياهراک دوش و  یم  داجیا  باصعا  تیوقت  یبصع و  زکارم  باصعا و  نیب  یگنهامه  - 5 دوش . یم  هدوزفا  یلخاد  ددغ  تیلاعف  رب  دریگ و 

[12 .] ددرگ یم  هتـسخ  رترید  اـهراک  رد  دـنز و  یمن  دـنت  بلق  نابرـض  دوـش و  یمن  راـچد  سفن  یگنت  هب  - 6 دوـش . یم  رت  ناـسآ  يرکف 
هاگـشناد و نیلوا  داژن ، كاپ  رتکد  [ 8 [ ] 13 .] ددرگ یم  یگدـنز  رد  یباداش  رمع و  لوط  ببـس  یحور  یمـسج و  ياوق  تیوقت  شزرو و 
، مالسا رد  شزرو  يروبص ، نیسح  [ 10 . ] نامه [ 9 . ] هیمالسا یشورف  باتک  تاراشتنا  لاس 1350 ، پاچ  ص 51 ، ج 14 ، ربمایپ ، نیرخآ 
، نامه [ 12 . ] ص 105 ربمایپ ، نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا  داژن ، كاـپ  رتکد  [ 11 . ] یمالـسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مود ، شیازیو  ص 18 ،

.57 ص 56 -  نامه ، [ 13 . ] ص 104

؟ درک دیاب  هچ  نایرج  نیا  ربارب  رد  دیآ . یمن  باسح  هب  رکنم  تارکنم ، زا  یلیخ  هعماج  رد  هنافسأتم 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  نایرج  نیا  ربارب  رد  دیآ . یمن  باسح  هب  رکنم  تارکنم ، زا  یلیخ  هعماج  رد  هنافسأتم 

خساپ

یبوخ هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀفیظو  هک  تسا  نآ  شلیلد  دیآ  یمن  باسح  هب  رکنم  هعماج  رد  تارکنم  زا  یضعب  مینیب  یم  رگا 
زا يا  هدع  هب  باطخ  درک و  ینیب  شیپ  ار  رما  نیمه  (ص ) مرکا ربمایپ  ددرگ . یم  فورعم  رکنم ، يریگولج  مدـع  رثا  رد  دوش . یمن  ماجنا 

هباحـص دینکن ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اما  دـنوش  دـساف  Ř ياه  ناوج  اه و  نز  هاگ  ره  دـش  دـیهاوخ  هنوگچ  دومرف : باحـصا 
دینک و رکنم  هب  رما  هاگره  درش  دیهاوخ  هنوگچ  دوش . یم  رتدب  مه  نیا  زا  يرآ ، دومرف : ترـضح  دراد ، ناکما  يزیچ  نینچ  رگم  دنتفگ :

هاگره دـش  دـیهاوخ  هنوگچ  دوش . یم  رتدـب  مه  نیا  زا  يرآ ، دومرف : ترـضح  دراد ؟ ناکما  يزیچ  نینچ  رگم  دـنتفگ : فورعم ؟ زا  یهن 
رواب مدرم  رگید  هک  میـسر  یم  يا  هلحرم  هب  مک  مک  دـشن  هلباقم  رکنم  اب  هعماج  رد  یتقو   14. دـینادب فورعم  ار  رکنم  رکنم و  ار  فورعم 
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هب رما  ینعی  یعرـش  ۀـفیظو  هب  لـمع  زج  يا  هراـچ  هدـیدپ  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  تسا . فورعم  هکلب  تسین  رکنم  رگید  رکنم  هک  دـننک  یم 
تـشاد دهاوخ  لقاال  ار  ریثأت  نیمه  دـشاب  هتـشادن  يریثأت  چـیه  رگا  رکنم  زا  یهن  تسین . ییانتعا  یب  زا  جورخ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

4 . 47 ۀمان هغالبلا ، جـهن   3 ص 239 . ناـمه ،  2 ص 238 . یفاـک ج 3 ، لوـصا   1 درک . دـهاوخ  يریگـشیپ  رکنم  ندـش  فورعم  زا  هـک 
آ9 .8 نارمع ) (  لآ   8 راصق 304 . نامه ،  7 راصق 184 . هغالبلا ، جهن   6 ص 153 . ج 4 ، یفاک ، لوصا   5 ص 59 . ج70 ، راونالاراحب ،

یهتنم  13 . 31 ۀمان هغالبلا ، جهن   12 ص 2616 . ج 3 ، همکحلا ، نازیم   11 . 222 ۀبطخ هغالبلا ، جهن   10 ص 2611 . ج 3 ، همکحلا ، نازیم 
ص 49. لوقعلا ، فحت   14 . 470 ص 469 -  لامآلا ،

 ... تداعـس و گرم ، ناسنا  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  نایدا  هاگدید  دنهد و  هیارا  ار  دوخ  نید  دنوش و  عمج  نایدا  مامت  زا  یناگدـنیامن  دوش  یم  ایآ 
؟ دنسانشب ار  لماک  نید  تسرد و  هار  دنناوتب  ناهج  مدرم  ات  دنیامن  ناونع 

شسرپ

، گرم ناسنا  اـب  طاـبترا  رد  ار  دوخ  ناـیدا  هاگدـید  دـنهد و  هیارا  ار  دوخ  نید  دـنوش و  عمج  ناـیدا  ماـمت  زا  یناگدـنیامن  دوش  یم  اـیآ 
؟ دنسانشب ار  لماک  نید  تسرد و  هار  دنناوتب  ناهج  مدرم  ات  دنیامن  ناونع  تداعس و ... 

خساپ

رد یـسابع  نومأم  هک  دوب  یتسـشن  نآ ، نیرت  مهم  زا  دنتـشاد . وگتفگ  مه  اب  ناـهج  بهاذـم  ناـیدا و  ناگدـنیامن  اـهراب  خـیرات  لوط  رد 
نایب ار  شیوخ  ياه  هاگدـید  کی  ره  دومن و  توعد  (ع ) اضر ماما  روضح  اب  يا  هسلج  رد  ار  فلتخم  نایدا  ناـِملاع  نیرت  گرزب  سوط ،

گرزب نادنمشناد  بقل  تولاجلا =(  سأر  (، " تیحیسم ياملع  اه و  فقـسا  سیئر  "  ) قیلثاج  " اب هسلج  نیا  رد  (ع ) متـشه ماما  دندومن و 
ماما زین   15. دومن نشور  ناگمه  رب  ار  مالـسا  نید  تیناقح  تشاد و  یتارظانم  نایتشدرز ) گرزب  صوصخم  بقل  ربکازبره =(  اب  دوهی ،)
ایلاتیا رد  شیپ  لاس  هدزناپ  دودح  درک . رازگرب  یتارظانم  يزورم ، نامیلـس  مهج و  نب  دمحم  نب  یلع  دننامه  مالـسا  ياملع  اب  (ع ) متـشه

لاس ود  رد  دندومن . نییبت  ناگمه  يارب  ار  دوخ  ياه  هاگدید  دندش و  عمج  مه  رود  تیحیـسم  مالـسا و  ایند ، گرزب  نید  ود  ناگدنیامن 
تروص نایدا  يوگتفگ  ناونع  تحت  ناهج  بهاذم  نایدا و  ناگدنیامن  عمجت  نیرت  گرزب  للم  نامزاس  رد  موس  ةرازه  زاغآ  رد  هتشذگ 

زا نایدا  ناملاع  تسشن  هک  نیا  نخس  هاتوک  دندومن . تکرش  نآ  رد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  یتسرپرـس  هب  یتئیه  ناریا  يوس  زا  تفرگ و 
2 ۀیآ 157 . ( 7  ) فارعا  1 دـننک . یم  نییبت  نارگید  يارب  ار  شیوخ  ياـه  هاگدـید  کـی  ره  تسه و  هدوب و  رارق  رب  نونک  اـت  ناـمز  رید 
5 صیخلت . اب  دعب ، هب  ص 184  قح ، هار  رد  ۀسسؤم  خساپ ،  تسیب   4 ص 184 . خساپ ، تسیب  قح ، هار  رد  ۀسسؤم   3 ۀیآ 32 و 33 . نامه ،
، هعیشلا لیاسو  یلماع ، ّرح  خیش   8 ۀیآ 83 . 7 ص(38 ) راونألاراحب ج 67 ص 253 . یـسلجم ، رقاب  دمحم   6 قشع . ةدام  نیرحبلا ، عمجم 

ياه ثیدح  ص 460 ، ج 7 ، لامعلا ، زنک   12 نامه .  11 نامه .  10 ۀلئسم 112 و 113 . فالخلا ، یسوط ، خیش   9 ج 7 . ص 274 ، ج 1 ،
.224 ص 199 -  جاجتحا ج 2 ، یسربط ،  15 نامه .  14 نامه .  13 19776 و 19777 و 19778 .

رد امش  رظن  مییامن ؟ رظن  راهظا  مالـسا  هب  دهعتم  یناحور  کی  دننامه  میوش و  هاگآ  نسحا  وحن  هب  یمالـسا  مولع  زا  میناوت  یم  هنوگچ  ناناوج  ام 
؟ تسیچ ینآرق  ملع  هب  نایوجشناد  ندومن  دنم  هقالع  اه و  هاگشناد  رد  نآرق  یعوضوم  ریسفت  مان  هب  یسرد  نداد  رارق  دروم 

شسرپ
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رظن مییامن ؟ رظن  راهظا  مالـسا  هب  دهعتم  یناحور  کی  دننامه  میوش و  هاگآ  نسحا  وحن  هب  یمالـسا  مولع  زا  میناوت  یم  هنوگچ  ناناوج  ام 
؟ تسیچ ینآرق  ملع  هب  نایوجشناد  ندومن  دنم  هقالع  اه و  هاگشناد  رد  نآرق  یعوضوم  ریسفت  مان  هب  یسرد  نداد  رارق  دروم  رد  امش 

خساپ

یبرع نابز  هب  تایاور  نآرق و  نوچ  تسین ، نکمم  یمالسا  مولع  رب  یهاگآ  اه  نآ  نودب  هک  تسا  یتامدقم  ّیط  رب  ینتبم  لماک  یهاگآ 
تحاصف و ملع  اب  زین  دیشاب . هتشاد  لماک  ییانـشآ  یبرع  نابز  روتـسد  نیناوق  دعاوق و  اب  دیوشب و  طلـسم  بوخ  یبرع  نابز  هب  دیاب  تسا .
ای کی  دیاب  سپس  دشک . یم  لوط  لاس  ُهن  ًابیرقت  هرود  نیا  ندنارذگ  دیشاب . انشآ  یلاع  حطس  رد  هقف  لوصاو و  هفـسلف  قطنم و  تغالب و 

هاگآ لماک  روط  هب  یمالـسا  هقف  مالـسا و  خیرات  نآرق و  ریـسفت  اب  هرود  نیا  رد  دـنک  یط  ار  جراخ  سرد  ناونع  هب  یـسانشراک  ةرود  ود 
قیقحت شهوژپ و  تخـس  نارود  ندـنارذگ  هب  جاتحم  مالـسا  نید  عورف  لوصا و  ةرابرد  هدـش  یـسانشراک  رظن  راهظا  نیارباـنب  دوش . یم 

رظن هب  دبای . تسد  یلحارم  هب  دناوت  یم  شا  هقالع  دادعتـسا و  شوه و  ةزادـنا  هب  سک  ره  هتبلا  تسین . رودـقم  سک  همه  يارب  هک  تسا ،
. دـشاب یمازلا  دـیاب  هرود  نـیا  ندـنارذگ  دـننارذگب و  ار  ینآرق  یمالـسا و  موـلع  زا  يا  هدرـشف  ةرود  دـیاب  ناملــسم  ناـناوج  یماـمت  اـم 

هتبلا تسا . دیفم  رایسب  یعوضوم  تروص  هب  هاوخ  هیآ و  هب  هیآ  تروص  هب  هاوخ  نآرق  ریـسفت  سرد  نداد  رارق  اه  هاگـشناد  رد  ًاصوصخم 
یهلا برق  باوث و  نآ  ندناوخ  يارب  دننادب و  یـشزرا  مولع  زا  ار  یمالـسا  مولع  دـنهدب و  ناشن  ار  دوخ  يدـنم  هقالع  دـیاب  زیزع  ناناوج 

بجوم دوش و  یم  بوسحم  یهلا  ۀفیظو  دوش ، هدناوخ  یمالسا  ۀعماج  ياهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  رگا  مولع  یمامت  هچرگ  دنشاب ، لئاق 
سفن بیذهت  تیادـه و  اوقت و  ریـسم  هب  تسا ، هارمه  تایاور  تایآ و  اب  نوچ  یمالـسا  یناسنا و  مولع  یلو  دـشاب ، دـناوت  یم  یهلا  برق 

هب لـمع  اوقت و  لـها  دنـشاب و  هتـشاد  ییانـشآ  زین  یمالـسا  مولع  اـب  رگا  دـنوش  یم  رّحبتم  رگید  موـلع  رد  هک  یناـسک  تسا . رت  کـیدزن 
. دوب دنهاوخ  رت  دیفم  هعماج  يارب  دنشاب ، یمالسا  ياهروتسد 

هب تبسن  ردپ  ناونع  هب  نم  ۀفیظو  مریگب . وا  فیلکت  نشج  يارب  یهوکش  اب  مسارم  مراد  دصق  دسر . یم  فیلکت  ّنس  هب  يراج  هام  دنفـسا  رد  مدنزرف 
. متسه ییامنهار  جاتحم  تسیچ ؟ هلاسر  ندروآ  تسد  هب  دیلقت و  عجارم  یفرعم  یگنوگچ  هنیمز و  نیا  رد  مرسپ 

شسرپ

ناونع هب  نم  ۀفیظو  مریگب . وا  فیلکت  نشج  يارب  یهوکـش  اب  مسارم  مراد  دصق  دـسر . یم  فیلکت  ّنس  هب  يراج  هام  دنفـسا  رد  مدـنزرف 
. متسه ییامنهار  جاتحم  تسیچ ؟ هلاسر  ندروآ  تسد  هب  دیلقت و  عجارم  یفرعم  یگنوگچ  هنیمز و  نیا  رد  مرسپ  هب  تبسن  ردپ 

خساپ

ۀیاس رد  و  (ع ) نامزلا بحاص  ترـضح  هجوت  دروم  دیـشاب و  لاعتم  دزیا  هانپ  رد  ناتزیزع  مشچ  رون  هداوناخ و  اب  میراودیما  یمارگ ! ردارب 
هتفرگ ینشج  يرما  يارب  دشاب  رارق  رگا  مییوگ . یم  کیربت  ناشیا  امش و  هب  ار  ناتدنزرف  فیلکت  مایا  ندیسر  ارف  دیشاب . ترضح  تایانع 

فیاظو دـیاب  دریگ و  یم  رارق  یهلا  باطخ  هجوت و  دروم  ناسنا  فیلکت ، ندیـسر  ارف  اـب  نوچ  تسا ، فیلکت  نشج  نشج ، نیرتهب  دوش ،
هک یمـسارم  یط  و  دـینک . اپ  رب  یمـسارم  ناوت  ّدـح  رد  یّلحم  موسر  ساـسا  رب  نشج  نیا  يارب  دـهد . ماـجنا  ار  دوخ  یعاـمتجا  یعرش و 
وا هب  نشج  سلجم  رد  ار  نآ  هتفرگ و  رظن  رد  ینیمز  ای  هناخ  وا  يارب  تسا  بوخ  نات  یلام  عضو  رگا  دینک . هیده  وا  هب  دـیهد  یم  بیترت 

قیوشت و لئاسملا  حیـضوت  هعلاطم  هب  ار  يو  دـینک . میهفت  وا  هب  حرط و  ار  يا  ۀلئـسم  یهاگ ، یعرـش  ماکحا  نداد  داـی  يارب  دـینک . هیدـه 
یقالخا ثیدـح  یهاگ  دـینک . ییامنهار  ار  وا  تسا ، ناسنا  ره  لامک  تیناسنا و  يانب  ریز  هک  یقـالخا  لـئاسم  هب  عجار  دـینک . ییاـمنهار 
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نید ناگرزب  اب  دـیربب . دجـسم  هب  ینارنخـس  زامن و  يارب  ار  يو  ای  هدرک  حرطم  ار  نآ  تسا  رـضاح  وا  هک  یعمج  رد  اـی  دـیناوخب  وا  يارب 
. میناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناتدنزرف  امش و  تیقفوم  دینک . انشآ  ار  وا  ناگتسیاش  املعو و 

؟ تسیچ ینونک  ناناوجون  ناناوج و  نامیا  ظفح  يارب  نیون  شور 

شسرپ

؟ تسیچ ینونک  ناناوجون  ناناوج و  نامیا  ظفح  يارب  نیون  شور 

خساپ

شزومآ نوناک  نیلوا  هداوناخ  طیحم  هک  اج  نآ  زا  یگداوناخ : طباور  حالصا  _ 1 تشاد : هجوت  يروما  هب  دیاب  ناناوج  نامیا  ظفح  يارب 
هک ار  يرداـم  ردـپ و  دـنک  تمحر  دـنوادخ  : " تسا هدـمآ  تیاور  رد  ور  نیا  زا  تسا ، راذـگ  ریثأـت  داـهن  نیرت  مهم  فراـعم و  موـلع و 

. تسا يراتفر  ياهوگلا  هجوتم  شقن  نیرتشیب  ناناوجون  تیصخش  يریگ  لکـش  دنیارف  رد  [ 16" .] دنیامن يرای  کین  راک  رد  ار  شدنزرف 
نایبرم زا  یشان  ام  ياهراتفر  اه و  تداع  اه ، هتخومآ  ۀمه  رگید : نخس  هب  دریگ . یم  لکش  هداوناخ  نوناک  رد  دارفا  تیصخش  ۀیام  ریمخ 
نیدلاو طسوت  یبهذم  ياهروتـسد  هب  یلمع  مازتلا  یقالخا و  لوصا  تیاعر  ساسا  نیا  رب  تسا . میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  ياه  يریگدای  و 

ماما تشاد . دنهاوخن  یبوخ  يراتفر  لدم  نادـنزرف  دـشابن  بسانم  نیدـلاو  راتفر  رگا  دراد . بهذـم  هب  ناناوج  شیارگ  رد  یمیقتـسم  رثا 
شقن ناتسود  بسانم : تسود  باختنا  _ 2 [ 17" .] دوش یم  حالـصا  نیدلاو  تسرد  راتفر  رثا  رد  ناکدوک  راتفر  : " دـیامرف یم  (ع ) مظاک

هب دـنا و  هدـش  هدیـشک  فارحنا  هب  بابان  ناتـسود  اب  ینیـشنمه  رثا  رد  هک  یناناوج  اسب  هچ  دـنراد . ناناوج  راتفر  يریگ  لکـش  رد  یمهم 
نایک اـب  وگب  لّوا  وت  [ 18 .] دـندوب هتفرگ  دوخ  تسود  ار  ینـالف  ارچ  هک  دـننک  یم  تمـالم  تماـیق  زور  رد  ار  دوخ  میرک  نآرق  شیاـمرف 

یم (ع ) یلع دـناشک . یم  فارحنا  هب  ار  ناناوج  تغارف  يراـکیب و  تغارف : تاـقوا  ندرکرپ  یتسیک 3 _ وت  هک  میوگب  نم  اـت  هک  یتـسود 
ۀنیمز دـیاب  ناناوج  نامیا  ظفح  يارب  [ 19" .] تسا داسف  یهابت و  ثعاب  دایز  تغارف  تسا ، درف  تیلاعف  ۀـنیمز  راک  لغـش و  رگا  : " دـیامرف

ناناوج جاودزا : كرادت  _ 4 دومن . رپ  ملاس  حیرفت  شزرو و  دـننام  ییاه  همانرب  اب  ار  اه  نآ  تغارف  تاقوا  درک و  مهارف  ار  تیلاعف  راک و 
رد رما  نیرت  مهم  دنوش . یم  هدیشک  فارحنا  هب  دوشن  اضرا  حیحـص  روط  هب  رگا  هک  دنا  هجاوم  یـسنج  ةزیرغ  نافوط  اب  یناوج  نارود  رد 
زا یمین  دنک  جاودزا  سک  ره  : " دـیامرف یم  (ص ) مرکا لوسر  ور  نیا  زا  تسا . جاودزا  دـنک  یم  لیدـعت  ار  یـسنج  ةزیرغ  هک  عطقم  نیا 

[18 . ] ص 236 ج68 ، راونـألاراحب ، [ 17 . ] ص 625 ج 2 ، میدـق ، پاچ  لـئاسولا ، كردتـسم  [ 16 [ ] 20" .] تـسا هدرک  ظـفح  ار  شنید 
ص 561. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  [ 20 . ] ص 297 ج 1 ، دیفم ، داشرا  [ 19 . ] ۀیآ 28 ناقرف ) (

...! رگید تاّذل  یلیخ  یلکلا و  تابورشم  يد و  یس  ملیف و  راون و  زا  دیـسر ، ناوت  یم  دوخ  یناسفن  ياهزاین  ۀمه  هب  هک  هدش  يروط  زورما  ۀعماج 
زامن اب  ار  دوخ  ارچ  دنیوگ  یم  ام  ياقفر  زا  یلیخ  میوش ؟ وسمه  دنور  نیا  اب  دیاب  مه  ام  ایا  مینک ؟ يراد  هگن  تافاثک  زا  ار  دوخ  میناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

تاّذل یلیخ  یلکلا و  تابورشم  يد و  یـس  ملیف و  راون و  زا  دیـسر ، ناوت  یم  دوخ  یناسفن  ياهزاین  ۀمه  هب  هک  هدش  يروط  زورما  ۀعماج 
دنیوگ یم  ام  ياقفر  زا  یلیخ  میوش ؟ وسمه  دـنور  نیا  اب  دـیاب  مه  ام  ایا  مینک ؟ يراد  هگن  تافاثک  زا  ار  دوخ  میناوت  یم  هنوگچ  رگید !...

! میشاب شوخ  ار  ایند  زور  ود  نیا  ایب  يا !؟ هدرک  دودحم  هزور  زامن و  اب  ار  دوخ  ارچ 
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رما یتقو  دنک . یمن  طقاس  ار  مدرم  نالوئسم و  ناملاع و  نیگنس  فیلکت  فسأت ، یلو  میفـسأتم  رایـسب  هدش  نینچ  زورما  هعماج  هک  نیا  زا 
ياهرهـش رد  طـلتخم  ياـه  نشج  یقیـسوم و  ياـه  ترـسنک  دوشن و  هتفرگ  داـسف  موجه  يولج  دوش و  كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

رّحجتم بلط و  تنشخ  ناونع  هب  اه  یبهذم  نینیدتم و  زا  دوش و  لیلجت  يرنه  یب  ره  زا  یقیـسوم ، رنه و  ناونع  هب  دوش و  رازگرب  فلتخم 
تکلمم هب  تمدخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مسج و  دنتـشاد و  هدهع  رب  ار  سدقم  عافد  لاس  تشه  هک  نانآ  دوش و  غیلبت  اه  تمهت  عاونا  اب  و 

هک ینامز  تسا : هدـمآ  (ص ) ربمایپ زا  (ع ) اضر ماـما  زا  تیاور  رد  دوش . یمن  نیا  زا  رتهب  هعماـج  عضو  دـنوش ، ریقحت  دـندرک  ادـف  نید  و 
دهاوـخ عـقاو  ناـنآ  رب  ادـخ  بناـج  زا  يدـب  ثداوـح  هک  دـننادب  دـننک ، راذـگاو  رگیدـکی  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  تّما 

هب رما  امـش  دنوش و  راکهبت  قساف و  ناتیاه  ناوج  دساف و  ناتنانز  هک  هاگ  نآ  دیـشاب  یم  هنوگچ  : " دومرف (ص ) ادخ لوسر  زاب  [ 12" .] دش
دیآ یم  شیپ  ینامز  دش . دهاوخ  نیا  زا  رتدب  يرآ ، دومرف : دش ؟ دهاوخ  نینچ  ایآ  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دـینکن ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و 

ار اه  يدب  تسیاشان و  تشز و  ار  اه  یبوخ  هک  دیـسر  دهاوخ  ینامز  رتدـب  نآ  زا  و  دـینک ، یهن  اه  یبوخ  زا  دـیهد و  نامرف  يدـب  هب  هک 
باذـع یماع  مدرم  ۀـمه  ناهانگ  هب  ار  ناّـصاخ  ناـگژیو و  دـنوادخ  یتسار  هب  : " دومرف (ص ) ادـخ لوسر  [ 13" .] دینادب هدیدنـسپ  ابیز و 

شراـکنا دنـشاب  هتـشاد  شراـکنا  رب  تردـق  هـک  نـیا  اـب  اـه  نآ  دوـش و  لـمع  ناـشیور  شیپ  رکنم  تـشز و  لاـمعا  هـک  نآ  اـت  دـیامرفن 
[15" .] تسا ناگدـنز  ناـیم  يا  هدرم  دـنک ، كرت  شناـبز ) بلق و  اـب   ) ار رکنم  زا  یهن  سک  ره  : " دومرف (ع ) نینمؤملاریما [ 14" .] دنیامنن

یـضار ًاـبلق  لـقاال  میریگب و  ار  اـه  نآ  يولج  مینک و  يریگ  عضوم  اـه  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  اـه  یتشز  ربارب  رد  اـم  ۀـفیظو  نیارباـنب 
دهد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناسنا  هانگ  سلاجم  رد  تکرش  مینک . تکرش  نانآ  تاسلج  رد  هدش و  گنهامه  اه  نآ  اب  هک  نیا  هن  میشابن ،
اوناک هللا و  تایاب  اوبّذک  نا  ياوؤسلا  اوءاسا  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  : " دیامرف یم  نآرق  دـناشک . یم  طوقـس  هب  تیناسنا  ریـسم  زا  ار  ناسنا  و 
یقارن موحرم  " دسر . یم  نآ  ندرک  هرخـسم  ادخ و  تایآ  بیذکت  هب  دـنزرو ، یم  رارـصا  هانگ  هب  هک  نانآ  ماجنارـس  [ 16 [؛ نوئزهتسی اهب 
كرت راثآ  زا  ناربمایپ  اریز  تسا  یندـشن  يزیچ  نینچ  دریگ . یمن  ار  وا  نابیرگ  هانگ  لاـبو  ورزو  هک  دـنک  رکف  یـسک  اداـبم  دـیامرف : یم 

دوز اـند  نیمه  رد  ار  اـه  نآ  دراد  تسود  ار  دوـخ  ياـیلوا  ناربماـیپ و  دـنوادخ  نوـچ  هتبلا  نارگید . هب  دـسرب  هچ  دـندنامن  نوـصم  یلوا 
ناهانگ رب  هک  دوش  یم  هداد  تلهم  اه  نآ  هب  ردـقنآ  دـنمورحم . تمعن  نیا  زا  رافک  اّما  دنـشاب  هدوسآ  ترخآ  رد  ات  دـهد  یم  یلامـشوگ 

[13 . ] ص 59 ج5 ، یفاـک ، غورف  زا  لـقن  هب  ص 121 ، ج1 ، نیقداصلا ، راـثآ  [ 12 [ ] 17 .] دنوش رتشیب  باذع  بجوتـسم  ات  دـنیازفیب  دوخ 
، لئاسو زا  لقن  هب  نامه  [ 15 . ] ص 10 ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  زا  لقن  هب  ص 123 ، نامه ، [ 14 . ] ص 397 ج 6 ، لئاسو ، زا  لقن  هب  ناـمه ،

ص 48. ج 3 ، تاداعسلا ، عماج  زا  لقن  هب  ص 116 ، یلمع ، قالخا  [ 17 . ] ۀیآ 10 ( 30) مور [ 16 . ] ص 404 ج 6 ،

ضوع رد  میا ! هدنام  دجـسم  رد  درمریپ  دنچ  مدوخ و  مدید  مک  مک  میتفر . یم  دجـسم  هب  مه  اب  شیپ  لاس  نیدنچ  هک  متاشد  يدایز  ناتـسود  نم 
ۀیصوت موش . یم  اه  نآ  دننام  منک  اهر  ار  دوخ  رگا  مناد  یم  ینانچ ! نآ  ياهوم  اب  گنت و  راولش  ناناوج  زا  هدش  رپ  اه  یشورف  يد  یس  اه و  پولک 

چ تسیچ ؟ امش 

شسرپ

رد میا ! هدنام  دجسم  رد  درمریپ  دنچ  مدوخ و  مدید  مک  مک  میتفر . یم  دجسم  هب  مه  اب  شیپ  لاس  نیدنچ  هک  متاشد  يدایز  ناتـسود  نم 
نآ دننام  منک  اهر  ار  دوخ  رگا  مناد  یم  ینانچ ! نآ  ياهوم  اب  گنت و  راولـش  ناناوج  زا  هدش  رپ  اه  یـشورف  يد  یـس  اه و  پولک  ضوع 

؟ مناشکب دجسم  يوس  هب  ار  مناتسود  مناوت  یم  هنوگچ  تسیچ ؟ امش  ۀیصوت  موش . یم  اه 
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هبذاجرپ ار  رگید  ياهاج  یلو  دنا  هدشن  هدز  دجـسم  زا  مییوگب  لقاال  ای  هدش  هدز  دـجاسم  زا  ناناوج  هک  هدـش  ثعاب  یلماوع  زیزع ! ردارب 
هزاغم دوش  یم  هدـهاشم  ینارتوهـش : يرابودـنب و  یب  جاور  قیرط  زا  یگنهرف  نوخیبش  مجاهت و  - 1 زا : دنترابع  لماوع  نآ  دنا . هدـید  رت 
شخپ ًانلع  ای  هنایفخم و  قاچاق و  روط  هب  لذتبم  ياه  يد  یس  ای  تسا ، هدش  ناوارف  هچوک  نابایخ و  ره  رد  یشورف  يد  یـس  ملیف و  ياه 
تـسا یعیبط  دوش . یم  اپ  رب  اهاتـسور  یتح  اه و  رهـش  رد  یقیـسوم  ياه  ترـسنک  زین  دوش . یم  اپ  رب  فلتخم  ياه  هراونـشج  ای  دوش  یم 

هبذاج یب  ای  هبذاـج  مک  - 2 دـنوش . یم  هدـناشک  وس  نیا  هب  دراد ، ار  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  شـشک  ياضتقا  نانآ  یّنـس  تیعقوم  هک  ناناوج 
ناگدننک تکرش  نامتخاس ، تفاظن ، ظاحل  زا  درادن . دنک  بذج  ار  ناناوج  دناوتب  هک  یـصاخ  ۀبذاج  ام  دجاسم  هنافـسأتم  دجاسم : ندوب 

دجسم مداخ  ای  انما  تئیه  ای  نارازگزامن  یخرب  فرط  زا  دیآ  یم  دجـسم  هب  یناوج  هک  یتقو  مداخ . انما و  تأیه  ای  تعامج  ماما  ًانایحا  و 
یمظن یب  ای  دشاب  هتـشادن  يدیفم  یقالخا  یملع و  راب  دجاسم  هک  یتقو  دوش . یم  تناها  يدـنت و  وا  هب  ای  دریگ  یم  رارق  يرهم  یب  دروم 

یم مک  نارازگزامن  دادـعت  مک  مک  هاوخان  هاوخ  دوشن  رجا  دجـسم  رد  يا  هبذاجرپ  ياه  همانرب  دـشاب و  مکاح  دجـسم  رد  طابظنا  مدـع  و 
ینارنخـس اه و  همانزور  رد  نانآ  هیلع  غیلبت  ناراد و  نید  يراد و  نید  دـض  رب  تاغیلبت  - 3 دننام . یم  دجـسم  رد  درمریپ  دنچ  طقف  دوش و 
نالوئسم یخرب  تاهابتشا  - 4 دراد . دجاسم  زا  ناناوج  ًاصوصخم  مدرم  يرود  رد  ییازـس  هب  ریثأت  نویبهذم ، ةرهچ  نداد  هولج  هّوشم  اه و 

يدیما ان  ثعاب  طرفم  ياه  يزاس  وج  تاهابتشا و  یضعب  ییامن  گرزب  تاعیاش و  دریگ و  یم  تروص  یمالسا  ماظن  مالـسا و  مان  هب  هک 
ياهروشک رثکا  رد  نینچمه  ام ، روشک  یعامتجا  ۀنحص  رد  لماوع  نیا  دوجو  تسا . هدش  یبهذم  زکارم  زا  ناناوج  مدرم و  یهجوت  یب  و 

هب رما  اعد و  دجـسم و  تدابع و  زامن و  لها  دراد  هفیظو  یناملـسم  ره  دـنک . یمن  بلـس  ناسنا  زا  ار  ینادـجو  یعرـش و  ۀـفیظو  یمالـسا 
شا هفیظو  هب  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  نوچمه  دریگب  رارق  مه  راّفک  نایم  رگا  دـهعتم  هاگآ و  ناملـسم  کی  دـشاب . رکنم  زا  یهن  فورعم و 
دیاب امـش  نیاربانب  دـنک . یمن  کسمت  وش " تعامج  گنرمه  اوسر  يوشن  یهاوخ   " ياـنعم یب  چوپ و  راعـش  هب  زگره  دـنک و  یم  لـمع 

دجـسم و هب  ار  نانآ  بوخ  باّذـج و  ياه  همانرب  اب  دـیریگب و  ار  ناتناتـسود  اقفر و  تسد  دـینک و  اّربم  اه  یگدولآ  ناهانگ و  زا  ار  دوخ 
ابیز و ياه  هدورـس  زا  دـیناوت  یم  دـنا . هدیـسر  يدایز  باوث  شزرا و  هب  دـیهدب  تاجن  ار  رفن  کی  یتح  دـیناوتب  رگا  دـیهدب . قوس  زاـمن 

هوک هب  یعمج  هتسد  ياهرفس  توص ، شوخ  ياه  یحادم  بوخ ، تایراق  زا  نآرق  تئارق  راون  یبرع ، یسراف و  ياه  یناوخمهو  حیـشاوت 
تّذل زامن  تاجانم و  اعد و  زا  دـیریگب . کمک  یبهذـم  مسارم  دجـسم و  زامن و  هب  نانآ  بذـج  يارب  زئاوج  ۀـیهت  یترایز ، ياه  ناکم  و 

ص 88. ج 2 ، راونألاراحب ، [ 28 . ] دنباتش یم  مسارم  هنوگ  نیا  هب  دنربب ،

يارب دناوخ و  یم  لیمک  ياعد  لسوت و  ياعد  نآرق ، زامن ، بترم  فیلکت  نامز  زا  لبق  دـناوخ . یم  سرد  ییامنهار  مود  سالک  رد  مراد  يرتخد 
. مهاوخ یم  ییامنهار  امش  زا  تسا . هدش  تیمها  مک  نآرق  اعد و  زامن و  هب  تبسن  ییامنهار  نارود  زا  یلو  دش  یم  رادیب  حبص  زامن 

شسرپ

یم لیمک  ياـعد  لـسوت و  ياـعد  نآرق ، زاـمن ، بترم  فیلکت  ناـمز  زا  لـبق  دـناوخ . یم  سرد  ییاـمنهار  مود  سـالک  رد  مراد  يرتخد 
ییامنهار امـش  زا  تسا . هدش  تیمها  مک  نآرق  اعد و  زامن و  هب  تبـسن  ییامنهار  نارود  زا  یلو  دش  یم  رادیب  حبـص  زامن  يارب  دناوخ و 

. مهاوخ یم 

خساپ
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درب یم  تّذل  زامن  تدابع و  ادخ و  اب  سنا  زا  دـشاب  هدروخن  تسد  ترطف  نیا  هک  یتقو  ات  تسا . وج  ادـخ  هاوخ و  ادـخ  ًاترطف  ناسنا  عبط 
ار ناسنا  تعرـس  هب  اه  هبذاج  تسا . رایـسب  دـنک ، یم  رود  كاپ  ترطف  زا  ار  ناسنا  دـنک و  یم  بذـج  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  یلماوع  یلو 

لماع رگا  تسا  هداس  ۀلحرم  رد  هدشن و  یلالدتـسا  یناهرب و  هدروخن  تسد  ترطف  یناوجون ، تیلوفط و  مایا  رد  نوچ  دننک و  یم  بذج 
نسم و صخـش  کی  يارب  رگا  لماع  ناـمه  اـّما  دـننک . تمواـقم  دـنناوت  یمن  دـنوش و  یم  بذـج  دوز  دـنک  وس  اـه  نآ  هب  يراد  هبذاـج 
رد ناناوجون  رثکا  تشاد . دهاوخن  يا  هبذاج  ریثأت و  نانچ  دشاب ، هدرک  هبرجت  ار  یگدنز  تالکـشم  تیارد ، لقع و  اب  هک  هدرک  لیـصحت 

رارق ریثأت  تحت  دوز  رگید : ریبعت  هب  دننک . یم  ادـیپ  يرگید  لکـش  رگید  يا  ههرب  رد  دـنا و  تدابع  نآرق و  زامن و  لها  نامز  زا  يا  ههرب 
دوخ فادها  هب  راشقا  هنوگ  نیا  بذج  هار  زا  دننک  یم  یعـس  دنوش  طلـسم  یتّلم  رب  دـنهاوخب  رگا  نارگرامعتـسا  نیطایـش و  دـنریگ . یم 
ياه يدنت  یهاگ  تسا . هدـش  تدابع  زا  وا  راجزنا  ثعاب  یلماوع  هچ  ای  هتفرگ  رارق  یلماوع  هچ  ریثأت  تحت  ناتمناخ  رتخد  دـینیبب  دنـسرب .

وا هب  هچ  ره  دوب  رتکچوک  هک  ینامز  ات  دوش . یم  نانآ  راجزنا  ثعاـب  نداد  روتـسد  هزادـنا و  زا  شیب  ياـه  يریگ  تخـس  رداـم و  ردـپ و 
دهد یمن  هزاجا  وا  رورغ  هتفر و  الاب  وا  تاعقوت  تسا  هدش  یناوج  هک  الاح  یلو  تفریذـپ  یم  دـش ، یم  يدـنت  وا  اب  ًانایحا  ای  هداد  روتـسد 

فیرعت وا  زا  دیهدب و  تیصخش  وا  هب  دیاب  دراد . مارتحا  ّتقد و  هب  جایتحا  زین  وا  هب  ندرک  تحیصن  یتح  دنک . دروخرب  هنارمآ  وا  اب  یسک 
ای ملیف  ای  تسود  ۀـیحان  زا  یلّیخت  ياه  هبذاج  دوش  یم  زامن  اعد و  زا  ناناوج  ییادـج  ثعاـب  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی  دـینک . دـیجمت  و 

یفنم ریثأت  وا  ۀـیحور  رد  هک  بسانمان  ياهوگلا  زین  تسا . هدـش  وا  يزومآ  دـب  ثعاب  هک  تسا  یمّلعم  ای  بسانمان  ياه  باـتک  اـی  سکع 
: دیوگب وا  هب  راب  کی  وا  تسود  ای  ملعم  تسا  یفاک  دوش . رّیغتم  هلمج  کی  اب  تسا  نکمم  تسا . فیطل  رایسب  ناوج  ۀیحور  دراذگ . یم 
ناوخ و زامن  ًانایحا  ای  دوشب  ییوگدـب  نارازگ  زامن  ای  ناـناوخ  اـعد  ةراـبرد  اـی  يدیـسر ؟ اـجک  هب  اـی  يدرک  هچ  يدـناوخ  زاـمن  همه  نیا 
دـشاب و هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  هدـید و  دـیوگ ، یم  غورد  ای  دراذـگ  یم  هالک  مدرم  رـس  ای  تسا  دـساف  قـالخا  ياراد  هک  ار  یناوخاـعد 
ای ریدم  ای  ملعم  ای  ناتـسود  دیوش و  ایوج  زامن  هب  تبـسن  ار  وا  یهجوت  یب  لماع  ّتلع و  دیاب  نیاربانب  دوش . انتعا  یب  اعد  زامن و  هب  تبـسن 

تعامج زامن  هک  يدجاسم  هب  ای  نارگمج  ای  مق  ای  سدقم  دهشم  دننام  یترایز  ياه  ترفاسم  هب  ار  وا  یهاگ  دینک . یـسررب  ار  هسرد  وج 
. تسا راذگ  ریثأت  رایسب  ناسنا  ۀیحور  رد  سلاجم  هنوگ  نیا  رد  تکرش  دیربب . دوش  یم  رازگرب  اج  نآ  رد  يا  هدرتسگ 

؟ مینک هعجارم  لوئسم  ای  هرادا  مادک  هب  دیاب  تسا  دجسم  دقاف  هک  يا  هقطنم  رد  دجسم  ثادحا  تساوخرد  يارب 

شسرپ

؟ مینک هعجارم  لوئسم  ای  هرادا  مادک  هب  دیاب  تسا  دجسم  دقاف  هک  يا  هقطنم  رد  دجسم  ثادحا  تساوخرد  يارب 

خساپ

کمک اه  ناگرا  ای  نالوئـسم  یخرب  زا  اتـسار  نیا  رد  ناوت  یم  هتبلا  دریگ . یم  تروص  نیدتم  نادنمتورث  مدرم و  طسوت  دـجاسم  نتخاس 
دیلقت مظعم  عجارم  رتفد  اب  طابترا  دـجاسم ، روما  داینب  هیریخ ، روما  فاقوا و  ةرادا  تاـغیلبت ، ناـمزاس  اـب  یگنهاـمه  درک . تفاـیرد  ییاـه 
". رخالا مویلا  هللااب و  نمآ  نم  هللا  دجاسم  رمعی  اّمنا  : " دناد یم  نانمؤم  فیاظو  زا  ار  دجاسم  ریمعت  ثادحا و  نآرق  دشاب . رثؤم  دیاش 

؟ دینک نایب  ار  هعماج  یهلا  فادها  رد  جیسب  شقن  نآرق ، مالسا و  هاگدید  زا 

شسرپ
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؟ دینک نایب  ار  هعماج  یهلا  فادها  رد  جیسب  شقن  نآرق ، مالسا و  هاگدید  زا 

خساپ

ربارب رد  راکادف  یبهذم و  ياهورین  جیسب  یمزر و  یگدامآ  موزل  دشاب ، ناناملسم  هّجوت  دروم  دیاب  رصع  ره  رد  هک  یتایح  لوصا  زا  یکی 
دیکأت تخـس  نآ  رب  نآرق  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  هلئـسم  نیا  دـشاب . یم  زیزع  ناریا  ًاصوصخ  یمالـسا  کلامم  نآرق و  نید و  نانمـشد 

هدامآ ورین "  " زا دیراد  ییاناوت  هچنآ  نانمـشد )  ) اه نآ  ربارب  رد  لیخلا ؛... طابر  نم  ةّوق و  نم  متعطتـساام  مهل  اوّدـعأ  و  : " تسا هدـیزرو 
هورگ نینچمه )  ) دیناسرتب ار  شیوخ  نمـشد  ادخ و  نمـشد  نآ  ۀلیـسو  هب  ات  دربن ،) نادـیم  يارب   ) هدـیزرو ياه  بسا  نینچ ) مه   ) دـیزاس

امش هب  دینک ، قافنا  مالسا ) یعافد  ۀینب  تیوقت  و   ) ادخ هار  رد  هچره  دسانش و  یم  ادخ  دیـسانش و  یمن  امـش  هک  ار  اه  نیا  زا  ریغ  يرگید 
هدامآ تردق  ورین و  زا  دیراد  ییاناوت  ردق  ره  نانمـشد  ربارب  رد  دیامرف : یم  تسخن   9". دش دهاوخن  متس  امـش  هب  دوش و  یم  هدنادرگزاب 
يارب یگدامآ  یفاک  ّدح  هب  دیاب  شیپ  زا  هکلب  دیوش ، هلباقم  ةدامآ  هاگ  نآ  دنک و  هلمح  امـش  هب  نمـشد  ات  دینامن  راظتنا  رد  ینعی  دیزاس ؛

نآ فدـه  شقن و  دومرف . رداص  ار  جیـسب "  " لیکـشت نامرف  هر )  ) لـحار ماـما  ور  نیمه  زا  دیـشاب . هتـشاد  نمـشد  یلاـمتحا  ياـه  موجه 
تدحو یگدامآ و  داجیا  یمالسا و  ۀعماج  اهزرم و  رد  رتشیب  ّتینما  ندرک  مکاح  یمالـسا و  يروهمج  سدقم  ماظن  یعافد  ۀینب  ندربالاب 

جیسب و زا  هک  دنام  دهاوخ  نادواج  یتروص  رد  ّمهم  نیا  دوب . ماظن  یلخاد  یجراخ و  نانمشد  اب  ۀلباقم  يارب  یمالـسا  ياهورین  نیب  رتشیب 
هار رد  هک  دننک  ادتقا  (ع ) یلع ناشیالوم  هب  دیاب  ریزع  نایجیسب  دوشن . یّلحم  یحانج و  یـسایس و  ةدافتـسا  ءوس  نآ ، تمواقم  ياه  هاگیاپ 
ادف ار  شناج  (ع ) یلع تیالو  هار  رد  هک  دـیامن  ادـتقا  (س ) ارهز ۀـمطاف  هب  دـیاب  یجیـسب  تخانـشن . اپ  زا  رـس  (ص ) ربمایپ تیالو  تّوبن و 

سّدـقم و رایـسب  صلخم ، دیهـش  نارازه  دوجو  اب  نآ و  راکادـف  یبهذـم و  هدـنمزر و  روشرپ و  ناناوج  هب  هجوت  اـب  جیـسب  هاـگیاج  دومن .
دوخ هداهن و  ندرگ  رب  ار  نایجیـسب  ندرگ  لاش  يربهر ، مّظعم  ماقم  " مدوب . یجیـسب  کی  مه  نم  شاک  يا  : " دومرف لحار  ماما  تسالاو .
یم هیصوت  دنشاب . یم  هیقف  تیالو  نازابرس  و  هر ) ) لحار ماما  عجارم و  املع و  ياه  هدرورپ  تسد  نایجیـسب  هک  ارچ  دناد ، یم  یجیـسب  ار 
نیا رد  تّینما  طاـشن و  روش و  ناـنچمه  اـت  دوشن  دراو  يا  همطل  نآ ، شیادـیپ  راـک و  تسادـق  جیـسب و  هاـگیاج  هب  دیـشاب  بظاوـم  مینک 

ۀیآ 60. ( 8) لافنا  9 دنامب . یقاب  نآ ، ناناوج  نیب  رد  تکلمم و 

؟ دومن بیغرت  قیوشت و  زامن  ندناوخ  هب  هرابود  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  هدرک ، كرت  ار  زامن  هک  تسا  یتدم  یلو  دناوخ  یم  زامن  ًالبق  هک  یسک 

شسرپ

بیغرت قیوشت و  زامن  ندناوخ  هب  هرابود  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  هدرک ، كرت  ار  زامن  هک  تسا  یتدم  یلو  دناوخ  یم  زامن  ًالبق  هک  یـسک 
؟ دومن

خساپ

یب یلبنت و  ای  هتـشاد  یـصاخ  تلع  ایآ  دـنک ؟ كرت  ار  زامن  هک  هدـش  بجوم  یلماـع  هچ  هدوب ، زاـمن  لـها  رت  شیپ  هک  یـسک  دـید  دـیاب 
ارچ هک  نیا  و  زامن ، ۀفسلف  زا  مزال  تخانش  تفرعم و  نادقفو  عالطا  مدع  نایب : رگید  هب  دریگ ؟ رارق  هطرو  نیا  رد  هدش  ثعاب  یگلـصوح 
هک شیاین  زامن و  كرت  دراذگ و  یم  ناسنا  يورخا  يویند و  تشونرـس  رد  يونعم  يدام و  راثآ  هچ  شیاین  زامن و  و  میناوخب ، زامن  دـیاب 
هک هدـش  بجوـم  لـیاسم  هنوـگ  نـیا  زا  یهاـگآ  مدـع  دراد و  یبـیرخت  ءوـس و  راـثآ  هـچ  تـسا ، یمدآ  يرطف  یتاذ و  ياـهزاین  زا  یکی 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1419 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تامولعم و نازیم  زا  نتـشاد  عالطا  صخـش و  یعامتجا  یگداوناخ و  گنهرف  تایحور و  زا  تخانـش  دـنک . كرت  ار  شزامن  رازگزاـمن ،
رگا دـناسر . ددـم  فرط  نآ  ییاـمنهار  بیغرت و  قـیوشت و  رد  ار  امـش  دـناوت  یم  زاـمن  كرت  تلع  زا  یهاـگآ  درف و  نس  تالیـصحت و 

وا دیهاوخب  ناوخ  زامن  یمیمص  ناتسود  زا  ساسا  نیا  رب  دنراد . يرثؤم  شقن  ناشیا  رد  نالاسمه  تسا ، ناوجای  ناوجون  روکذم  صخش 
داهنـشیپ تسا . رثؤم  رایـسب  اهوگلا  زا  نتفرگ  کمک  بسانم و  يایادـه  ۀـیهت  نایفارطا و  یلمع  ینابز و  قیوشت  دـیامن . بیغرت  زامن  هب  ار 

. دیهد رارق  ناشیا  رایتخا  رد  دینک و  هیهت  تسا  هدمآ  رد  شراگن  هب  زامن  ةرابرد  هک  بسانم  دیفم و  ياه  باتک  مینک  یم 

یم هغالبلا  جهن  نآرق و  هک  ییاه  نآ  ارچ  تسا ؟ هدیـسر  اج  نیا  هب  هعماج  تیعـضو  تسا ، تیونعم  تیناحور و  نآرق ، روشک  هک  ام  روشک  رد  ارچ 
!؟ تسین ناشنأش  اب  بسانم  هک  دننک  یم  ییاهراک  دنناوخ 

شسرپ

جهن نآرق و  هک  ییاه  نآ  ارچ  تسا ؟ هدیـسر  اج  نیا  هب  هعماج  تیعـضو  تسا ، تیونعم  تیناحور و  نآرق ، روشک  هک  اـم  روشک  رد  ارچ 
!؟ تسین ناشنأش  اب  بسانم  هک  دننک  یم  ییاهراک  دنناوخ  یم  هغالبلا 

خساپ

ملع هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دجنگ . یمن  همان  خساپ  رد  هک  دوش  لیلحت  هیزجت و  ثحب و  يددعتم  لماوع  يور  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
ار ملع  نامیا و  دیجم  نآرق  تسا . مزال  نآ  هب  لمع  نامیا و  هکلب  تسین ، یفاک  هعماج  درف و  يدنمتداعـس  يارب  یمالـسا  عبانم  نآرق و  هب 

هللا عفری  : " تسین یفاک  يزوریپ  تیادـه و  يارب  يرگید  نودـب  مادـک  چـیه  هک  اوقت  یهاگآ و  ینعی  تسا ، هتـسناد  ناسنا  لماکت  ۀلیـسو 
تاجرد دـنراد ، هرهب  ملع  زا  هک  ار  یناـسک  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  هک  ار  اـه  نآ  دـنوادخ  تاـجرد ؛ ملعلاوتوا  نیذـّلا  مکنم و  اونمآ  نیذـلا 

زاب دنوشن . لام  ماقم و  ۀتفیرف  ات  دنـشاب  بذهم  دنـشاب و  هتـشاد  دهعت  شناد ، رب  هوالع  دیاب  هعماج  ناگدـننادرگ  [ 2" .] دشخب یم  یمیظع 
. دوش یـسررب  يرادا  یـسایس و  یعامتجا و  داسف  فارحنا و  لماوع  اه و  هشیر  ات  تسا  باتک  کی  روخ  رد  امـش  خـساپ  هک  تسا  ینتفگ 

ۀیآ 11. ( 58  ) هلداجم [ 2]

یم رازگرب  قوش  روش و  اب  ار  نآ  (ع ) نیـسح ماما  يرادازع  دننام  دوش ، یم  رازگرب  اه  يرادازع  هک  ینامز  ام  مدرم  ارچ  هک  منادب  متـساوخ  یم 
؟ تسا دایز  هعماج  نیا  رد  داسف  یلو  دننک ،

شسرپ

رازگرب قوش  روش و  اب  ار  نآ  (ع ) نیسح ماما  يرادازع  دننام  دوش ، یم  رازگرب  اه  يرادازع  هک  ینامز  ام  مدرم  ارچ  هک  منادب  متساوخ  یم 
؟ تسا دایز  هعماج  نیا  رد  داسف  یلو  دننک ، یم 

خساپ

دای روش ، قشع و  نیمه  ۀیاس  رد  تسا . ترضح  يارب  يرادازع  ییاپرب  و  (ع ) نیسحلا هللادبعابا  هب  قشع  هعیش ، یحور  ۀیامرـس  نیرت  میظع 
زا رتارف  يدادادـخ و  يرما  قـشع ، نیا  تسا . هدـیدرگن  هدوـسرف  هنهک و  ینیـسح  ماـیق  ناـمز ، رورم  اـب  هدـنام و  هدـنز  اروشاـع  نیـسح و 

زگره هک  تسا  نانمؤم  ياه  لد  رد  یترارح  (ع ) نیسح ندش  هتشک  يارب  : " دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  تسا . يرهاظ  يدام و  تابـساحم 
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هتخیمآ هک  يا  دنراد . یم  تسود  ار  وا  زین  نایشرع  هکلب  تسا ، ناینیمز  ِلد  رد  اهنت  هن  (ع ) یلع نب  نیسح  تبحم  [ 11" .] دش دهاوخن  درس 
زو نونجم  لقاع  وت ، قشع  یم  زا  لصاح  درادـن  وت  ياوه  زج  ما  هتـشاک  لد  هب  هک  یقـشع  رذـب  لد  ایرد  ارم  وت  قشع  هدرک  لد  اـب  ترهِم 
اه يرادازع  هک  درک  ناعذا  دـیاب  لاح  نیع  رد  [ 12] لیاز لد  زا  وت  قشع  دوشن  َربِز  ریز و  ناهج  راـک  دوش  رگ  لـقاع  نونجم ، وت  رهم  مُخ 

موهفم هب  يرادازع  رگا  دوش . یم  هدنـسب  فطاوع  کـیرحت  تاـساسحا و  زاربا  هب  اـهنت  دـنک و  یم  شومارف  ار  دوـخ  ۀفـسلف  يدراوـم  رد 
یعاـمتجا ةزراـبم  کـی  تسا ، جوـم  کـی  تسا ، تـکرح  کـی  یلع  نـب  نیـسح  يرادازع  يرهطم  داتـسا  ریبـعت  هـب  دریگ ، ماـجنا  یعقاو 

اب یلمع  یقـالخا و  يرکف ، تیخنـس  ییوس و  مه  یگنر و  مه  هب  ار  ناـنآ  رگا  تسا و  اـجب  تسا ، نایعیـش  لد  رد  هک  یتـبحم  [ 13 .] تسا
. دوب دـهاوخ  حرطم  داسف  هاـنگ و  زا  هدـنرادزاب  لـماع  ناونع  هب  يرادازع  دنـشاب ، نیـسح  ۀعیـش  رادرک ، راـتفگ و  رد  دـشکب و  ناـشیالوم 

مسارم هب  ندادن  تهج  يرادازع و  زا  حیحص  يرادرب  هرهب  مدع  شلیلد  میشاب ، یم  هعماج  رد  داسف  دهاش  يرادازع ، دوجو  اب  رگا  نیاربانب 
یمالسا ياه  تضهن  يرهطم ، داتسا  [ 13 [ ] 12 . ] ص 315 اروشاع ، گنهرف  یثدحم ، داوج  [ 11 . ] تسا يرادازع  ۀفسلف  ندرک  شومارف  و 

ص 89. ریخا ، ۀلاس  دص 

؟ تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  يا  هیآ  ایآ  تسیچ ؟ شزرو  ةرابرد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  يا  هیآ  ایآ  تسیچ ؟ شزرو  ةرابرد  مالسا  رظن 

خساپ

مولعم دوش ، هجوت  رتشیب  ود  نیا  تقیقح  هب  رگا  یلو  دنشاب ، یم  انعم  کی  هب  دنا و  هلوقم  کی  زا  يزاب  ای  شزرو  هک  دوش  یم  روصت  ادتبا 
همان تغل  رد  ادخهد  تسا . حور  رکف و  ندب و  یتمالس  يارب  مظنم  نیرمت  يانعم  هب  شزرا  اریز  تسا ، يزاب  زا  ریغ  شزرو  هک  ددرگ  یم 

ره هب  دـنیوگ ، یم  بعل  وهل و  نآ  هب  یبرع  رد  هک  يزاب  اـّما  [ 8" .] تسا ندرک  تسرامم  نیرمت و  ياـنعم  هب  ندرک  شزرو  : " تسا هتفگ 
كارتشا مه  اـب  يدراوم  رد  شزرو  يزاـب و  تسا  نکمم  [ 9 .] دنیوگ یم  يّدج  ریغو  هناکدوک  راتفر  هب  ای  دـشاب  یمرگرـس  ۀـیام  هک  راک 

شزرو و راکـشزرو ، نوچ  هنـالقاع ، تسا  يراـک  شزرو ، دـنراد . قرف  رایـسب  یلو  دنـشاب  كرتـشم  هجیتـن  قادـصم  رد  دنـشاب و  هتـشاد 
يارب تعاس  مین  يزور  رگا  ًالثم  دنک  یم  يراددوخ  طیرفت  طارفا و  زا  دهد و  یم  ماجنا  دـشاب  مزال  هک  يا  هزادـنا  هب  ار  یندـب  تاکرحت 
يزاب هب  تعاس  نیدـنچ  نکیزاب  کی  تسا  نکمم  يزاب  رد  یلو  دـهد ، یم  ماـجنا  رادـقم  ناـمه  هب  دـشاب ، مزـال  كرحت  شمرن و  ندـب ،
مالسا رد  دریگ . یم  ار  ناسنا  رمع  تقو و  مزال  ةزادنا  زا  شیب  نوچ  هتفگ ، بعل  وعل و  يزاب ، هب  دشاب . طارفا  هک  یلاح  رد  دشاب ، لوغـشم 

[10 [؛... ةوق نم  متعطتـساام  مهل  اوّدعأو  : " دیامرف یم  نآرق  تسا . هدـش  تّمذـم  بعل  وهل و  يزاب و  زا  یلو  هدـش ، هداد  تیمها  شزرو  هب 
(ص) ربمایپ " دیناسرتب . ار  نات  نمـشد  ادخ و  نمـشد  تاکرادت  نیا  اب  ات  دینک  جیـسب  هدامآ ) ياه  بسا  ورین و  زا   ) دـیراد ناوت  رد  هچ  ره 

نمؤم ياه  یمرگرس  همه  [ 11 [؛ قح ّنهنإف  هتئرما  هتبعالم  هسوق و  هیمر  سرفلا و  هبیدأت  یف  ثالث : یف  ّالإ  لطاب  نمؤملا  وهل  لـک  : " دومرف
قح حیحـص و  دروم  هس  نیا  شنز . اـب  یخوـش  و  ناـمک ، اـب  يزادـناریت  نآ ، شرورپ  بسا و  شزوـمآ  رد  تسا : لـطاب  دروـم  هس  رد  زج 

. دنداد یم  ّتیمها  يزادناریت  هب  ناربمایپ  ناماما و  تسین و  مومذـم  تخاب  درب و  يارب  يدـنب  طرـش  یتح  مالـسا و  رد  يزادـناریت  " تسا .
نآ (ع ) رقاب ماما  دروآ . رد  اپ  زا  ار  تولاج )  ) دوخ نامز  توغاط  نیرتگرزب  دـش  قفوم  نخـالف  اـب  وا  دوب . یلباـق  زادـناریت  دوواد  ترـضح 
زا زین  انش  [ 12 .] تسـشن یلبق  ریت  هت  رب  مادـک  ره  هک  درک  باترپ  ریت  هد  کلملادـبع  نب  ماـشه  ربارب  رد  هک  تفرگ  یم  فدـه  قیقد  ردـق 

ادـخ دای  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  : " دومرف ص )  ) ربماـیپ تسا . اور  نآ  دروم  رد  تخاـب  درب و  ۀـقباسم  دـشاب و  یم  عورـشم  ياـه  يزاـب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1421 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تغل ادخهد ، [ 8 [ ] 13" .] درم يارب  انـش  شزومآ  ندـیود و  تکرح و  بسا ، ندرک  تیبرت  رـسمه ، اب  یخوش  رگم  تسا ، وهل  دربب ، نوریب 
لئاسو زا  لقن  هب  ص 127 ، مالسا ، رد  شزرو  يروبص ، نیسح  [ 11 . ] ۀیآ 60 ( 8  ) لافنا [ 10 . ] يزاب ۀملک  نامه ، [ 9 . ] شزرو ۀملک  همان ،

ص 136. نامه ، [ 13 . ] ص 131 نامه ، [ 12 . ] ص 347 ج 13 ، هعیشلا ،

؟ دنرادن یبوخ  دوخرب  عوجر  بابرا  اب  تارادا  نادنمراک  ارچ 

شسرپ

؟ دنرادن یبوخ  دوخرب  عوجر  بابرا  اب  تارادا  نادنمراک  ارچ 

خساپ

ناـمرف رد  هـک  ناـنچ  دنــشاب  هتــشاد  يا  هتــسیاش  دروـخرب  عوـجر  باـبرا  اـب  دــنا  فـظوم  ماـظن  نارازگراـک  یمالــسا  گـنهرف  رظن  زا 
هداشگ مدرماب  نارتسگب و  تیعر  ربارب  ار  تلاب  رپ و  : " دیامرف یم  ترـضح  تسا . هدش  حرطم  هلئـسم  نیا  رتشا  کلام  هب  (ع ) نینمؤملاریما
دننکن عمط  وت  متـس  رد  نادـنمروز  ات  شاب  ناسکی  ناگمه  اب  ندرک  هراـشا  ندرک و  مالـس  مشچ ، ةراـشا  هاـگن و  رد  شاـب و  نتورف  ور و 

دـشاب و یم  هتـشذگ  میژر  طحنم  گنهرف  زا  رثأـتم  اـم  يرادا  ماـظن  هنافـسأتم  لاـح ، نیا  اـب  [ 4" .] دـندرگن سویأم  وت  تلادـع  زا  ناناوتان 
ناراذگ و نوناق  دیاب  هک  دراد  مزال  يراتخاس  حالصا  يرادا و  بالقنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیامن . بلج  ار  مدرم  تیاضر  تسا  هتـسناوتن 

تنامـض اب  رتشیب  مامتها  یلو  هدـش  حرطم  عوجر  باـبرا  مارکا  حرط  هتبلا  دـنهدب . يرتشیب  تیمها  هلئـسم  نیا  هب  ماـظن  ناراکردـنا  تسد 
ۀمان 53. هغالبلا ، جهن  [ 4 . ] ددرگ فرط  رب  اه  یتساک  میراودیما  دشاب . مدرم  قح  هب  زاین  يوگباوج  دناوت  یم  ییارجا 

تفگ دیاب  هچ  دنکیم  ادیپ  شمارآ  باصعا  یقیسوم  هب  نداد  شوگ  اب  دنتسه  یعدم  هک  یناسک 

شسرپ

تفگ دیاب  هچ  دنکیم  ادیپ  شمارآ  باصعا  یقیسوم  هب  نداد  شوگ  اب  دنتسه  یعدم  هک  یناسک 

خساپ

. دنکیمن ناشیرپ  ار  ناسنا  راکفا  تسین و  توهش  جیهت  ثعاب  تسا و  مارآ  یقیـسوم  عاونا  زا  یـضعب  تسا  عون  دنچ  ای  عون  ود  یقیـسوم 
یناطیـش راکفا  موجه  ثعاب  دـنکیم و  مطالتم  ار  ناـسنا  تاـساسحا  راـکفا و  هکلب  دـنکیمن  داـجیا  شمارآ  اـهنت  هن  اهیقیـسوم  یـضعب 

یناور یحور و  تاـناجیه  ناـشیرپ و  راـکفا  ینورد و  ياـهشنت  راـچد  هکلب  دـهدیمن  تسد  وا  هب  شمارآ  اـهنت  هـن  هجیتـن  رد  دوـشیم ،
يرگید تهج  هب  دـنک و  هیلخت  راکفا  یـضعب  زا  ار  ناسنا  ًالثم  دوش ، ناسنا  ریدـخت  ثعاـب  یتاـظحل  يارب  مود  مسق  تسا  نکمم  دوشیم .

هتـشاد هک  یعفنم  رـصتخم  زا  بتارم  هب  هک  دروآیم  دوجو  هب  ناور  حور و  رد  يریذـپان  ناربـج  ياهررـض  عوـمجم  رد  یلو  دـهد  قوـس 
، دنک توعد  فارحنا  هب  دیامن و  لفاغ  ادخ  زا  ار  ناسنا  دوش و  توهش  چیهت  ثعاب  هک  ییاهیقیسوم  مالـسا  رد  دوب . دهاوخ  رتشیب  دشاب ،
کیتاپمـس و باصعا  رد  یتاکیرحت  نآ  ساسح  ياهگنهآ  هژیو  هب  یقیـسوم  دنیوگیم : ناسانـشناور  نادنمـشناد و  تسا  هدـش  میرحت 

فعـض ددرگیم . باـصعا  فعـض  راـچد  ناـسنا  دروخیم و  مه  هب  باـصعا  نیا  لداـعت  هجیتن  رد  هک  دروآیم  دوجو  هب  کیتاپمـساراپ 
هب یقیـسوم  هوالع  هب  دروآیم . دوجو  هب  ار  لس  ییانیبان و  هعماس  لقث  نونج  یناـشیرپ  ساوح  لـالتخا  لـیبق  زا  يرگید  ضارما  باـصعا 
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ایبملک هاگـشناد  روسفرپ  رلدآ " فلو   " رتکد دوشیم . رجنم  هتکـس   ) یبلق ناقفخ  هلمج و  هب  یهاگ  يزغم  یحور و  تاناجیه  داجیا  ببس 
ندینش ًالوصا  [ 10 .] دراذـگیم یقاب  ناسنا  باـصعا  هلـسلس  يور  ار  راـثآ  نیرتموش  یقیـسوم  ياـهاون  نیرتشکلد  نیرتهب و  دـیوگیم :

هدز تهب  دارفا  دننام  ار  هدنونـش  هک  تسا  دیدش  نانچ  نآ  یهاگ  دنکیم . داجیا  يریدخت  رثا  عون  کی  باصعا  رد  ترـسنک  یقیـسوم و 
یناوارف ياهنایز  اهریدخت ، هنوگ  نیا  هک  تسا  حضاو  تسا  يریدخت  رثا  نیمه  زا  دنربیم ، نآ  زا  دارفا  هک  ياهداعلاقوف  تذل  دزاسیم .

زا ار  دب  بوخ و  دنناوتن  رگید  دنک و  یقیسوم  دنت  ياهگنهآ  هبذج  ریـسا  ار  هشیدنا  لقع و  تسا  نکمم  یهاگ  دبای ، تدش  رگا  دراد و 
رگید دنـشیدنایب . نآ  میخو  بقاوـع  هب  دـنناوتن  لاـح  نآ  رد  دـننزب و  تسیاـشان  لاـمعا  تاـکرح و  هـب  تـسد  اورپ  یب  دـنهد و  زیمت  مـه 

یب جاور  ادخ ، زا  يرود  قالخا  يداصتقا و  ياهررـض  زادنترابع : دوشیم ، هعماج  ناسنا و  بیـصن  برخم  ياهیقیـسوم  زا  هک  يدسافم 
تئیه [ 10 . ] دوش لصاح  جیهم  ياهیقیـسوم  هب  نداد  شوگ  ینید  نوئـش  تیاعر  هب  تسین  یتبغر  یب  یـسنج  ياهيراگنلو  يراب  دـنب و 

. دعب هب  ص 183  خساپ ، تسیب  قح ، هار  رد  هسسؤم  ۀیریرحت 

؟ داد تاجن  تسا ، هدش  قشع  يرامیب  راچد  هک  ار  یناوج  دیاب  هنوگچ 

شسرپ

؟ داد تاجن  تسا ، هدش  قشع  يرامیب  راچد  هک  ار  یناوج  دیاب  هنوگچ 

خساپ

ره دیامیپب ، ار  دوخ  ریسم  دیاب  وا  درک . ییامنهار  زیگنا  تربع  یکرد  هب  ار  وا  هک  تسین  لقاع  قشاع  تسین . ریذپ  نامرد  یگداس  هب  قشع 
. دـنام یم  یقاب  نوبغم  لهاج و  ترخآ ، ایند و  رد  هک  دزاـب  یم  ار  دوخ  ناـنچ  نآ  یهاـگ  هچرگ  دـنک . هریخذ  ار  خـلت  ياـه  هبرجت  دـنچ 
توهش و بلاط  لهاج و  قشاع  تسا . ریذپ  رییغت  رذگ و  دوز  هک  دننک  یم  شوخ  لد  یعاتم  هب  اریز  دنلهاج ، اه  یـشوخ  ایند و  ناقـشاع 

ناسنا تلفغ  رب  هک  تسین  یمرگرـس  يزاب و  زج  دنیب ، یم  شیوخ  لامآ  ۀبعک  دراد و  تسود  ار  هچ  نآ  دـنادب  دـیاب  سوه ، يوه و  ریـسا 
زا ادخ  گرزب  ربمایپ  میهاربا  ترـضح  دنا . ینتفر  نیب  زا  یناف و  همه  وا  زج  هب  اریز  دشاب ، دناوت  یمن  ادخ  زج  یلـصا  قوشعم  دـیازفا . یم 

یماگنه هدش و  زاغآ  یتقو  رد  هک  ار  یقـشع  میهاربا  دنیب . یم  ادـخ  رد  طقف  ار  یعقاو  یقیقح و  قشع  دزیرگ و  یم  يزاجم  ياه  هقوشعم 
اه قشع  زا  یضعب  دیرفآ . ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  دنک  یم  هجوت  یقوشعم  هب  ماجنارـس  میهاربا  يزاجم  قشع  زج  دریذپ ، یم  نایاپ  رگید 

طقف مارح  قشع  ماـما  دـشاب ، ریذـپ  هیجوت  دـناوت  یم  دریذـپ ، ناـیاپ  شوخ  یماجنارـس  هب  رگا  جاودزا  يارب  یـصخش  هب  نتـسب  لد  نوـچ 
تـسار هار  هب  یقالخا  باتک  هعلاطم  ناسانـش و  ناور  ینید ، ناِملاع  اب  تاقالم  دننام  یتامدقم  اب  دیاب  ار  یـصخش  نینچ  تسا و  تراسخ 

. درک تیاده 

ناناوخ هضور  ناحادم و  یضعب  دوشیم  هدهاشم  تسا  بولطم  رایـسب  ع   ) تیب لها  تبیـصم  رکذ  هشور و  سلاجم  رد  تکرـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
ار تافارخ  ندش  هدیچرب  هار  اهنآ و  اب  دروخرب  زاوج  دننکیم . حرطم  دشاب ، هتشادن  یحیحص  يوق و  دنس  دیاش  هک  ار  یبلاطم 

شسرپ

هضور ناحادم و  یضعب  دوشیم  هدهاشم  تسا  بولطم  رایسب  ع   ) تیب لها  تبیصم  رکذ  هشور و  سلاجم  رد  تکرـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
ار تافارخ  ندش  هدیچرب  هار  اهنآ و  اب  دروخرب  زاوج  دننکیم . حرطم  دشاب ، هتـشادن  یحیحـص  يوق و  دنـس  دیاش  هک  ار  یبلاطم  ناناوخ 
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؟ دینک نایب 

خساپ

رد اریز  تسا  بولطم  هتسیاش و  يرما  هتفرگ و  رارق  دیکأت  دروم  نآ  رد  تکرش  تبیـصم و  رکذ  هضور و  سلاجم  ییاپ  رب  یمارگ  رهاوخ 
بقانم لئاضف و  اب  سلاجم  نآ  رد  تکرش  اب  مدرم  دوشیم . نایب  ع   ) تیب لها  ةریسو  فادها  یمالسا و  ماکحا  مولع و  سلاجم  هنوگ  نیا 

نینچ موزل  نیاربانب  دراد . ناگراچیب  ارقف و  هب  یگدیـسر  رگیدـکی و  اب  طابترا  داجیا  لـیبق  زا  يرگید  دـئاوق  دـنوشیم و  انـشآ  تیب  لـها 
هئارا لوبق  لباق  دنتـسم و  بلاطم  هک  دوش  هدافتـسا  ینانارنخـس  ناحادـم و  زا  سلاجم  نیا  رد  دـیاب  یلو  درادـن ، دـیدرت  کش و  سلاـجم 

درادـن یباوث  اهنت  هن  بلاطم  نآ  نایب  هک  ارچ  درک ، توعد  دـننکیم ، نایب  یقطنم  ریغ  حیحـص و  ریغ  بلاـطم  هک  ار  يدارفا  دـیابن  دـنهد .
نیا زا  یقطنم  ریغ  بلاطم  ندینش  اب  اههدرک  لیـصحت  زا  يدارفا  دوشیم و  تیب  لها  نهو  ثعاب  ًانایحا  تسا و  مارح  ارتفا و  غورد و  هکلب 

ياههضور میهاوخب  رگا  هک  تسا  دایز  ردـقنآ  تسا  هتفگ  اهيرادازع  رد  تاـفیرحت  ةراـبرد  يرهطم  دیهـش  دـنریگیم . هراـنک  سلاـجم 
موحرم زا  ار  تافیرحت  زا  ییاههنومن  سپـس  دوش . ياهحفـص  دصناپ  باتک  دلج  دنچ  دـیاش  مینک  يروآ  عمج  دـنناوخیم  هک  ار  یغورد 

نآ رد  هک  دوشیمن  لیلد  یناوخ  هضور  سلاجم  رد  یفارحنا  نهوم و  بلاطم  یخرب  لقن  اما  دـنکیم . لقن  هر   ) يرون نیـسح  ازریم  جاـح 
زا رگا  تسا  هدرک  دـیکأت  نآ  رب  تاـیاور  رد  دراد و  يرایـسب  دـئاوف  ع   ) هللادـبع اـبا  ۀـضور  سلاـجم  رد  روضح  مینکن  تکرـش  سلاـجم 
درک شرافـس  نانآ  هب  دش و  ایوج  ار  نآ  كردم  لیلد و  درک و  تبحـص  نانآ  اب  دیاب  دش ، لقن  یفارخ  بلاطم  ناناوخ  هضور  ای  ناحادـم 

. دننک لقن  ار  دنتسم  حیحص و  بلاطم  هک 

لاس  15 دنوشیم . دیهش  یکی  یکی  نازابناج  زا  يرایسب  دیامنب ؟ عافد  نازابناج  زا  دناوتیم  هنوگچ  هیملع  ةزوح  یمالسا  ياهشزرا  زا  عافد  يارب 
دنتسه نازابناج  زا  یلیخ  یلو  ماهدوب  بلطواد  نوچ  مرادن  ضارتعا  متسین و  دیما  ان  یلو  ماهدش  زابناج  هک  تسا 

شسرپ

. دنوشیم دیهش  یکی  یکی  نازابناج  زا  يرایسب  دیامنب ؟ عافد  نازابناج  زا  دناوتیم  هنوگچ  هیملع  ةزوح  یمالسا  ياهشزرا  زا  عافد  يارب 
هب دـیاب  هک  دنتـسه  نازابناج  زا  یلیخ  یلو  ماهدوب  بلطواد  نوچ  مرادـن  ضارتعا  متـسین و  دـیما  ان  یلو  ماهدـش  زابناج  هک  تسا  لاـس   15

. دوشب يرتشیب  هجوت  اهنآ 

خساپ

یمالسا ياهشزرا  هک  هر   ) ینیمخ ماما  ۀیلاع  فادها  تیبثت  يرارقرب و  يارب  مالسا و  روشک  زا  سدقم  كاپ و  تین  اب  مالسا و  يارب  امش 
ۀمه زا  تناـتم  ربص و  اـب  دـیاهدرک و  تفاـیرد  ار  دوخ  يونعم  رجا  دیاهتـشادرب . مدـق  هدوب  تیب  لـها  ع و   ) نینمؤملاریما تیـالو  ساـسارب 

دـیامن و تبقارم  نازابناج  زا  ًالماک  هک  تسا  نازابناج  داـینب  ۀـفیظو  دـینکیم . تظفاـحم  هتفرگ  رظن  رد  امـش  يارب  ادـخ  هک  ییاـهشزرا 
يزابناج سدقم  ماقم  هب  هک  یناسک  هچ  تسه  یتالکشم  ۀمه  يارب  تسین  لکـشم  نودب  یگدنز  هتبلا  دنک . فرط  رب  ار  نانآ  تالکـشم 
تایاور رد  دشاب . رکاش  روبص و  تالکشم  ربارب  رد  هک  تسا  یسک  درم  تسا  یگدنز  ۀمزال  تالکـشم  نارگید  يارب  هچ  دناهدش و  لئان 

هللا هقزرامب  عناق  ءاخرلادنع ، روکـش  ءالبلا ، دنع  روبـص  زهازهلادنع ، روق  " و  تسا هدمآ  ع   ) قداص ماما  زا  یقیقح  نانمؤم  تافـص  ةرابرد 
ینمؤم دارفا  تسا  یـضار  هداد  يزور  وا  هب  ادـخ  هچنآ  هب  تسا و  رازگرکـش  اهيراتفرگ  رد  تسا  روبـص  راقو و  اـب  دـئادش  رد  نمؤم  (1)

ناذا تبون  هس  رد  یلو  دـندوب ، يرتسب  ناتـسرامیب  رد  لاـس  دودـح 14  يرامیب  رثا  رد  یلو  دـندوبن ، یگنج  زابناج  هک  نیا  اـب  هک  دـندوب 
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دینادب دنراد . ییالاو  تاجرد  ادخ  دزن  نانیا  ًاملسم  دندرکن . زاب  ضارتعا  هب  بل  دندرکن و  يرکشان  زاب  کی  دشیمن و  كرت  ناش  نتفگ 
دنوادخ دروخ . دنهاوخ  هطبغ  امش  لاح  هب  نایتشهب  رگید  هک  يروط  هب  دوب ، دهاوخ  العا  شرع  رد  تشهب  رد  زابناج  نازیزع  امش  هاگیاج 

ص 244. ، 75 راونالاراحب ،  - 1 اه :  تشون  یپ  دشاب . امش  رادهگن  رای و 

تسا یناسنا  هچ  نیا  تسا و  یهاگشناد  هچ  نیا  تسا  يزاس  ناسنا  هاگشناد  ههبج  : " دومرف ماما  ترضح  هک  نیا 

شسرپ

تسا یناسنا  هچ  نیا  تسا و  یهاگشناد  هچ  نیا  تسا  يزاس  ناسنا  هاگشناد  ههبج  : " دومرف ماما  ترضح  هک  نیا 

خساپ

دنامهفیم و يزیچ  ناسنا  هب  هک  تسا  یلحم  روظنم  هکلب  تسین  یمسر  طیحم  حلطصم و  هاگـشناد  روکذم ، ۀلمج  رد  هاگـشناد  زا  روظنم 
زا ماما  ترـضح  ور  نیا  زا  تسا  یگدنزاس  گنهرف و  رـشن  فلتخم و  سورد  يریگارف  رظن و  لدابت  زگرم  هاگـشناد  زا  دارم  دنازومآیم .

راثیا و قشع و  سرد  ناوتیم  اج  نآ  رد  هک  تسا  یهاگشناد  لطاب  هیلع  قح  ۀهبج  درک . دای  یمومع  هاگـشناد  ناونع  هب  زین  امیـس  ادص و 
ایند و زا  عاطقنا  اب  دربن ، ۀنحص  رد  لطاب و  هیلع  قح  ۀهبج  نیا  رد  يدارفا  میدید  دوخ  نامز  رد  تخومآ  ار  یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و 

تـسناد ربهر  ار  وا  ماما  هک  هدیمهف  دیهـش  نوچمه  دندیدرون ، رد  ار  تداعـس  ياههلق  هدومیپ و  هبـش  کی  ار  هلاس  دـص  هر  يدام  تاقلعت 
ادیپ روضح  اهههبج  رد  هک  دنتسه  زرواشک  رگراک و  یناحور  وجـشناد و  گرزب  کچوک و  زا  معا  رازاب ، هچوک و  دارفا  ناسنا  زا  روظنم 
هیقف هـهبج  ياـههچب  دنتـشگیم . لـئان  یناـسنا  ۀـیلاع  تاـماقم  هـب  يزاـسدوخ  هـّللا و  لـیبس  یف  داـهج  تضاـیر و  وـترپ  رد  دـندرکیم و 

سردمه رگا  قاروا  يوش  هب  تسا  قح  ریغ  زا  یگتـسسگ  رد  هکلب  تسین  باتک  رتفد و  رد  قشع  سرد  دـندرک . بلقنم  زین  ار  يراوگرزب 
دشابن رتفد  رد  قشع  ملع  هک  ییام 

ناناوخ هضور  ناحادم و  یضعب  دوشیم  هدهاشم  تسا  بولطم  رایـسب  تیب ع  لها  تبیـصم  رکذ  هضور و  سلاجم  رد  تکرـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
ار ب تافارخ  ندش  هدیچرب  هار  اهنآ و  اب  دروخرب  زاوج  دننکیم . حرطم  دشاب ، هتشادن  یحیحص  يوق و  دنس  دیاش  هک  ار  یبلاطم 

شسرپ

هضور ناحادم و  یضعب  دوشیم  هدهاشم  تسا  بولطم  رایسب  تیب ع  لها  تبیصم  رکذ  هضور و  سلاجم  رد  تکرـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
ار تافارخ  ندش  هدیچرب  هار  اهنآ و  اب  دروخرب  زاوج  دننکیم . حرطم  دشاب ، هتـشادن  یحیحـص  يوق و  دنـس  دیاش  هک  ار  یبلاطم  ناناوخ 

؟ دینک نایب 

خساپ

هنوگ نیا  رد  اریز  تسا  بوـلطم  هتـسیاش و  يرما  هتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروـم  نآ  رد  تکرـش  تبیـصم و  رکذ  هضور و  سلاـجم  ییاـپ  رب 
تیب لها  بقانم  لئاضف و  اب  سلاجم  نآ  رد  تکرش  اب  مدرم  دوشیم . نایب  ع   ) تیب لها  ةریسو  فادها  یمالسا و  ماکحا  مولع و  سلاجم 
کش سلاجم  نینچ  موزل  نیاربانب  دراد . ناگراچیب  ارقف و  هب  یگدیسر  رگیدکی و  اب  طابترا  داجیا  لیبق  زا  يرگید  دئاوق  دنوشیم و  انشآ 

يدارفا دیابن  دنهد . هئارا  لوبق  لباق  دنتسم و  بلاطم  هک  دوش  هدافتسا  ینانارنخـس  ناحادم و  زا  سلاجم  نیا  رد  دیاب  یلو  درادن ، دیدرت  و 
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ارتفا و غورد و  هکلب  درادـن  یباوث  اهنت  هن  بلاطم  نآ  نایب  هک  ارچ  درک ، توعد  دـننکیم ، ناـیب  یقطنم  ریغ  حیحـص و  ریغ  بلاـطم  هک  ار 
هرانک سلاـجم  نیا  زا  یقطنم  ریغ  بلاـطم  ندینـش  اـب  اـههدرک  لیـصحت  زا  يدارفا  دوشیم و  تیب  لـها  نهو  ثعاـب  ًاـنایحا  تسا و  مارح 

هک ار  یغورد  ياـههضور  میهاوخب  رگا  هک  تسا  داـیز  ردـقنآ  تسا  هتفگ  اـهيرادازع  رد  تاـفیرحت  ةراـبرد  يرهطم  دیهـش  دـنریگیم .
ازریم جاح  موحرم  زا  ار  تافیرحت  زا  ییاـههنومن  سپـس  [1 .] دوش ياهحفـص  دصناپ  باتک  دلج  دنچ  دـیاش  مینک  يروآ  عمج  دـنناوخیم 

سلاجم نآ  رد  هک  دوشیمن  لیلد  یناوخ  هضور  سلاجم  رد  یفارحنا  نهوم و  بلاـطم  یخرب  لـقن  اـما  دـنکیم . لـقن  هر   ) يرون نیـسح 
ای ناحادـم  زا  رگا  تسا  هدـش  دـیکأت  نآ  رب  تایاور  رد  دراد و  يرایـسب  دـئاوف  ع   ) هللادـبع ابا  ۀـضور  سلاـجم  رد  روضح  مینکن  تکرش 

بلاطم هک  درک  شرافـس  نانآ  هب  دش و  ایوج  ار  نآ  كردم  لیلد و  درک و  تبحـص  نانآ  اب  دیاب  دش ، لقن  یفارخ  بلاطم  ناناوخ  هضور 
ص 19. ج 1 ، ینیسح ، ۀسامح  [ 1 . ] دننک لقن  ار  دنتسم  حیحص و 

؟ تسیچ شزرو  ةرابرد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ شزرو  ةرابرد  مالسا  رظن 

خساپ

یلو تسا ، هدشن  حرطم  هتفرگ ، رارق  مدرم  هجوت  دروم  زورما  هک  ییانعم  هب  یـشزرو  تاقباسم  شزرو و  ۀلئـسم  دـیجم  نآرق  رد  دـنچ  ره 
شرتسگ تلـصخ  ود  دـنوادخ  تولاط ، ناتـساد  رد  هلمج  زا  دراد ، تلالد  مسج ، يزاـس  دـنمورین  تیمها  رب  يا  هنوگ  هب  نآرق  زا  یتاـیآ 

: دـنا هدومرف  هراـب  نیا  رد  زین  (ص ) مرکا لوـسر  [ 7]2. تسا هدرک  رکذ  يراد  ماـمز  طیارـش  ناونع  هب  ار  ناـشیا  یمـسج  ییاـناوت  یملع و 
اعد رد  (ع ) یلع ماما  [ 8 .] تسا دنمورین  شا  یندب  ياوق  دراد و  دمآرد  دوخ  شاعم  رادقم  هب  هتفریذپ و  ار  مالسا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ 
نیا زا  [ 9" .] زاس يوق  تدوخ  هب  تمدخ  تهج  رد  ار  مندب  ایادخ  : " دیامرف یم  دنک و  یم  بلط  ینامـسج  تردـق  دـنوادخ  زا  شیاین ، و 
نیا رد  تخاب  درب و  يدنب و  طرش  هک  ییاج  ات  تسا  هدرک  دیکأت  يزادناریت  انش و  يراوس ، بسا  لثم  یـصاخ  ياه  شزرو  هب  مالـسا  ور 
یم هدـهع  هب  دوخ  زین  ار  هقباـسم  ناگدـنرب  زیاوج  جراـخم  (ص ) ادـخ لوـسر  صخـش  یتـیاور ، رباـنب  یتـح  هدرک و  زیوـجت  ار  دروـم  ود 

زا یکی  ار  دـنزرف  هب  انـش  شزومآ  هک  ییاج  ات  هتـشاد  دـیکأت  نآ  رب  مالـسا  هک  تسا  يدـیفم  ياه  شزرو  هلمج  زا  زین  انـش  [ 10 .] دنتفرگ
، شزرو زا  روـظنم  هتبلا  تسا . یتـشک  شزرو  دراد ، تبثم  رظن  نآ  ةراـبرد  مالـسا  هک  يرگید  شزرو  [ 11 .] تسا هدرمـش  رب  ردپ  فیاظو 

اهنت دوب و  هدوهیب  هک  یلمع  هنوگ  ره  مالسا  رظن  زا  تسین . یناسفن  ياه  هتـساوخ  ياضرا  تهج  رد  تردق  بسک  ای  تقو و  فالتا  ًافرص 
فده کی  یتقو  یلو  تسا ، هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  تدش  هب  هتفرگ و  رارق  بعل  وهل و  ناونع  تحت  دریگ  تروص  ینارذگ  تقو  روظنم  هب 
تروص هعماج ، رد  طاشن  داجیا  یمزر ، یماظن و  ۀینب  تیوقت  یتمالـس ، بسک  مسج  تیوقت  روظنم  هب  شزرو  ًالثم  دـشاب  راک  رد  ییالقع 

یهلا نیمارف  ماجنا  تهج  تردق  بسک  راگدرورپ و  تیاضر  بسک  مالـسا ، هاگدید  زا  شزرو  یلـصا  فده  دوب . دـهاوخ  بولطم  دریگ 
[12" .] شاب ناوتان  ادخ  تیـصعم  زا  يدوب ، ناوتان  رگا  شاب و  اناوت  ادـخ  تعاط  رب  یـشاب ، اناوت  هاگره  : " دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  تسا .

نازیم [11 . ] ص 351 ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  [10 . ] لیمک ياعد  [9 . ] ص 436 ج 2 ، ناوج ، یفسلف ، یقت  دمحم  [8 . ] ۀیآ 247 ( 2  ) هرقب [7]
راصق 375. هغالبلا ، جهن  [12 . ] ص 720 ،ج 10 ، همکحلا

؟ درک داجیا  دیاب  هعماج  رد  ار  ملاس  تاحیرفت  ۀنیمز  ینونک  ۀعماج  رد  هنوگچ  تسیچ ؟ هدش  هراشا  نآ  هب  ثیداحا  رد  هک  ملاس  تاحیرفت  زا  روظنم 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1426 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

دیاب هعماج  رد  ار  ملاس  تاحیرفت  ۀـنیمز  ینونک  ۀـعماج  رد  هنوگچ  تسیچ ؟ هدـش  هراشا  نآ  هب  ثیداحا  رد  هک  ملاس  تاـحیرفت  زا  روظنم 
؟ درک داجیا 

خساپ

اج نیا  رد  تسا . يرکف  دشر  بجوم  طاشن و  رورس و  داجیا  یگتسخ و  عفر  يارب  یلماع  راد و  فده  مالسا ، هاگدید  زا  ملاس  تاحیرفت 
. تسا هدناوخ  ارف  حیحص  حیرفت  نیا  هب  ار  ناناملسم  مالـسا  ترفاسم : _ 1 مینک : یم  هراشا  مالسا  رظن  دروم  ملاس  تاحیرفت  زا  یـضعب  هب 

یـشایع ینار و  سوه  روظنم  هب  هک  ییاـه  ترفاـسم  هتبلا  [ 13]3". دیـشاب تسردنت  ملاس و  ات  دینک  رفـس  : " دیامرف یم  (ص ) مالـسا ربمایپ 
هک ملاس  تاحیرفت  هلمج  زا  شزرو : _ 2 تسا . هدرک  يریگولج  اه  نآ  زا  ًادیدش  مالسا  دیمان و  ملاس  حیرفت  ناوت  یمن  دریگ  یم  تروص 

هلمج زا  ندرک  انش  يزادناریت و  یناود و  بسا  هقباسم  دنک . یم  کمک  حور  مسج و  تمالس  هب  هک  تسا  شزرو  تسه  مه  زیگنا  طاشن 
انـش يزادناریت و  دوخ  نادـنزرف  هب  : " دـیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  تسا . هتفرگ  رارق  مالـسا  نایاوشیپ  هجوت  دروم  هک  تسا  ییاه  شزرو 

دوـمرف و یم  قـیوشت  شزرو  نیا  هب  ار  ناناملـسم  درک و  یم  تکرـش  یناود  بـسا  ۀـقباسم  رد  دوـخ  (ص ) مالـسا ربماـیپ  [ 14" .] دیزومایب
باتک هعلاطم و  تسا  رثؤم  مدرم  يرکف  دـشر  رد  هک  تاحیرفت  زا  رگید  یکی  هعلاـطم : _ 3 [ 15 .] داد یم  صاصتخا  ناگدنرب  هب  يزیاوج 

هنامیکح بلاطم  اب  : " دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  دوب . دهاوخ  روآ  طاشن  شخب و  تذل  دشاب  هارمه  قایتشا  قوذ و  اب  رگا  هک  تسا  ندناوخ 
مهارف یمالـسا  تلود  فیاظو  زا  یکی  [ 16" .] دوش یم  هتـسخ  ندب  دننام  مه  ناور  اریز  دـیهد  طاشن  ار  دوخ  ياه  ناج  تفگـش ، نیون و 
دودـح رد  دوخ  نادـنزرف  يارب  دـیاب  زین  نیدـلاو  یفرط  زا  دـشاب و  یم  هعماج  رد  شزرو  گنهرف  جـیورت  ملاس و  تاحیرفت  ۀـنیمز  ندرک 

نینچ سیـسأت  تمـس  هب  ار  راـکوکین  ّریخ و  دارفا  روشک  نالوئـسم  دـننک و  مهارف  شیوـخ  ۀـناخ  رد  ار  اـه  نآ  حـیرفت  لـئاسو  تاـناکما 
جهن [16 . ] ص 351 ج 13 ، نامه ، [15 . ] ص 194 ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  [14 . ] ص 49 ج 97 ، راونالاراحب ، [13 . ] دنیامن تیاده  يزکارم 

راصق 188. هغالبلا ،

تسین و جاودزا  هب  رداق  رگید  تاهج  يداصتقا و  ظاحل  زا  یلو  دراد ، جاودزا  هب  زاـین  دراد و  رارق  یناـسفن  ياـه  شهاوخ  ضرعم  رد  هک  یناوج 
؟ دهد تاجن  نارحب  نیا  زا  ار  دوخ  هنوگچ  دنکب و  دیاب  هچ  دننکب ، کمک  وا  هب  دنناوت  یمن  مه  شا  هداوناخ 

شسرپ

جاودزا هب  رداق  رگید  تاهج  يداصتقا و  ظاـحل  زا  یلو  دراد ، جاودزا  هب  زاـین  دراد و  رارق  یناـسفن  ياـه  شهاوخ  ضرعم  رد  هک  یناوج 
؟ دهد تاجن  نارحب  نیا  زا  ار  دوخ  هنوگچ  دنکب و  دیاب  هچ  دننکب ، کمک  وا  هب  دنناوت  یمن  مه  شا  هداوناخ  تسین و 

خساپ

ةزیرغ لرتنک  _ 1 زا : دنترابع  هک  تفرگ  دادمتسا  رگید  يروما  زا  دیاب  تسین  نکمم  جاودزا  هار  زا  یسنج  ةزیرغ  ياضرا  هک  یطیارش  رد 
، غولب يادتبا  زا  دیاب  ناوج  یسنج ، ةزیرغ  رب  هبلغ  يارب  تسا . يریگشیپ  نامرد ، نیرت  هنیزه  مک  نیرتهب و  ناسانشراک ، داقتعا  هب  یـسنج :
حالـصا و هار  دـنیآ  راب  رـسدوخ  زیارغ ، لوا ، زا  رگا  اریز  دـنک ؛ راهم  نادـجو  لقع و  نامیا و  يورین  اب  ار  شیوخ  یناسفن  ياـه  هتـساوخ 

هگن رود  یناطیـش  راکفا  ذوفن  زا  ار  هشیدـنا  دـیاب  یناطیـش . راکفا  تسا : هجوت  لـباق  یتاـکن  اتـسار  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  لکـشم  تشگرب 
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هـشیدنا يزاس  ملاس  ۀلحرم  نیمه  هلحرم ، نیرت  لکـشم  تقیقح  رد  تسا . نآ  نوماریپ  ندرک  رکف  فارحنا ، رد  تسخن  ماگ  اریز  تشاد ؛
رد ندـنام  رادـیب  دور . یم  باوخ  رتسب  رد  ناوج  هک  تسا  ینامز  دـنک  رکف  هانگ  هب  ناسنا  تسا  نکمم  هک  ساـسح  عقاوم  زا  یکی  تسا .

دنوش رتسب  دراو  ینامز  دوش  یم  هیـصوت  ناناوج  هب  ور ، نیا  زا  دوشب . لمع  يرکف و  تاـفارحنا  یخرب  زاـس  هنیمز  تسا  نکمم  باوختخر 
روما ةرابرد  ندیـشیدنا  تصرف  دـنزادرپب و  تحارتسا  هب  یلطعم  هلـصاف و  نودـب  ات  دنـشاب  باوخ  ةدامآ  هدـش و  هتـسخ  یفاک  دـح  هب  هک 

، ییاـهنت تسا . تغارف  تاـقوا  ندرک  رپ  یـسنج  ةزیرغ  رب  هبلغ  لـماوع  زا  رگید  یکی  تغارف : تاـقوا  ندرک  رپ  ب ) دـننکن . ادـیپ  یـسنج 
رد يدایز  رثا  هریغ ، هعلاطم و  یـشاقن ، شزرو ، ملاس ، حـیرفت  دـنک . یم  مهارف  یـسنج  تافارحنا  عویـش  يارب  ار  يدـعاسم  ًـالماک  طـیحم 

: دـیامرف یم  (ع ) یلعماـما تسا . توهـش  رذـب  ناطیـش و  ماد  لد و  ربهار  هاـگن ، مشچ : لرتنک  ج ) دراد . دنـسپان  تاداـع  زا  رکف  فارـصنا 
دنک لد  دنیب  هدید  هچ  نآ  رهدایرف  ود  ره  لد  هدید و  تسد  ز  [ 19" .] تسا اه ، مشچ  نتسب  ورف  توهش ، زا  ینادرگ  يور  لماع  نیرتهب  "

تاررقم ماجنا  _ 2 دنک . یم  مهارف  ار  شزغل  ۀنیمز  رگیدکی ، اب  ندش  نخـس  مه  درم و  نز و  ینیـشن  مه  درم ؛ نز و  طالتخا  مدـع  دای د )
، زامن دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  تسا . هزور  زامن و  نآ ، نیرت  مهم  هک  هداد  هئارا  ار  یمظنم  ياـه  هماـنرب  زیارغ ، راـهم  يارب  مالـسا  ینید :
هزور و زا  دوخ  یـسنج  ةزیرغ  لرتنک  يارب  دـنک  یم  هیـصوت  ناناوج  هب  (ص ) مرکا لوسر  [ 20 .] دراد یم  زاب  تشز  ياـهراک  زا  ار  یمدآ 

دنک جاودزا  سپ  دراد  ار  نتفرگ  نز  هنیزه  ییاناوت  رگا  امش  زا  مادک  ره  ناناوج ، هورگ  يا  دیامرف : یم  هک  اج  نآ  دننک  هدافتسا  كاسما 
ةزیرغ دـیدشت  لماوع  زا  یکی  یباـی : تسود  رد  تقد  _ 3 [ 21 .] دهاک یم  توهـش  زا  نتفرگ  هزور  هک  دریگب  هزور  رایـسب  دـناوتن  گا  و 
لماوع زا  زیهرپ  _ 4 دشاب . رثؤم  یسنج  تافارحنا  زا  يریگشیپ  رد  دناوت  یم  تسود  باختنا  رد  تقد  تسا . هدولآ  دارفا  اب  تقافر  یسنج ،

ياه سکع  اه و  ملیف  ندید  مرحمان ، اب  وگتفگ  یبنجا و  اب  سامت  هدننک ، کیرحت  تالیخت  زیمآ ، توهـش  هاگن  لثم  یلماوع  از : کیرحت 
. درک زیهرپ  لـماوع ، نـیا  زا  دـیاب  یــسنج  ةزیرغ  لرتـنک  يارب  دــنک . یم  رو  هلعــش  ناوـج  رد  ار  یــسنج  ةزیرغ  نازوـس  شتآ  لذــتبم ،

ص 220. ج 100 ، راونالاراحب ، [21 . ] ۀیآ 45 ( 29  ) توبکنع [20 . ] ص 164 ج 6 ، مکحلاررغ ، [19]

ندشن رهاظ  مرحمان  ولج  ندناشوپ ، مرحمان  زا  ار  اهوم  امش  رظن  هب  ینک ! یم  تکرش  اه  نز  ریپ  لثم  اه  یسورع  رد  ارچ  هک  دنریگ  یم  داریا  نم  هب 
؟ تسا اه  نز  ریپ  راتفر  ندرک  تیاعر  ار  لالحو  مارح  و 

شسرپ

مرحمان ولج  ندـناشوپ ، مرحمان  زا  ار  اهوم  امـش  رظن  هب  ینک ! یم  تکرـش  اه  نز  ریپ  لثم  اه  یـسورع  رد  ارچ  هک  دـنریگ  یم  داریا  نم  هب 
؟ تسا اه  نز  ریپ  راتفر  ندرک  تیاعر  ار  لالحو  مارح  ندشن و  رهاظ 

خساپ

یم هک  ییاه  سابل  عون  زین  نارگید  اب  ترـشاعم  دروخرب و  ةویـش  قالخا و  رد  ار  دوخ  طاشن  دـشاب و  هتـشاد  یباداش  طاشن و  دـیاب  ناوج 
نـسُح هدنخ ، یخوش و  حازم و  اب  یمالـسا  دودح  تیاعر  دنک . تیاعر  ار  یمالـسا  نیناوق  طباوض و  لاح  نیع  رد  دزاس . راکـشآ  دشوپ ،

مشچ و ییارگ و  دُم  درادن . یتافانم  چـیه  تسین ، مرحمان  هک  يا  هنانز  سلاجم  رد  کیـش  سابل  ندیـشوپ  ندوب و  دروخرب  شوخ  قلُخ و 
اب بسانتم  تنیز و  سابل  ندوب ، طاـشن  اـب  هدنزرـس و  اـّما  تسا  تشز  ریذـبت  فارـسا و  ناـگناگیب و  زا  هناروکروک  دـیلقت  یمـشچ و  مه 

دنوش و یم  رایسب  شناتسود  دش ، وخ  کین  قالخا و  شوخ  سک  ره  : " دومرف (ع ) نینمؤملاریما تسا . هدیدنسپ  يراک  ندیشوپ ، سلاجم 
زا تسا  زیچ  هس  رد  ییوخشوخ  یقالخا و  شوخ  : " دومرف زین  [ 1" .] دنریگ یم  تفلا  سنا و  وا  اب  مدرم  دـنوش و  یم  مدرم  بولق  بوبحم 

دوخ یقالخا  یعرـش و  ۀـفیظو  هب  رگا  لاـح  نیع  رد  [ 2" .] نتفرگن تخـس  هداوناخ  رب  و  نتفر ، لـالح  لاـبند  هب  ندرک ، يرود  ادـخ  مارح 
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زا نتشاد  اه  نزریپ  راتفر  ای  عجترم و  ریظن  یتاملک  ندرب  راک  هب  ازهتسا و  تتامش و  دینکن . ییانتعا  نارگید  فرح  هب  رگید  دیدرک ، لمع 
نیا تسا و  ینمادکاپ  تفع و  شمان  یمالسا  دودح  ظفح  دننک . جراخ  تیاده  قیرط  زا  ار  امش  دنهاوخ  یم  هک  تسا  نادایش  ياه  هبرح 

ره نارگید  ار  شمان  لاح  تسا ، (ع ) ارهز ترضح  هب  یـسأت  ندناشوپ ، مرحمان  زا  ار  دوخ  دوش . یمن  سک  ره  بیـصن  هک  تسا  يراختفا 
نامه ص 410. [2 . ] ص 404 ج 5 ، نیقداصلا ، راثآ  شخب ، ناسحا  قداص  دمحم  [1 . ] دنراذگب دنهاوخ  یم  هچ 

؟ دهدن خر  ییاطخ  نآ  رد  مینک و  هرادا  ار  هسلج  یبولطم  ۀنوگ  هب  ات  مینک  هچ  تسا  هنوگچ  یناوخ  هضور  یحادم و  ۀقیرط  نیرتهب 

شسرپ

؟ دهدن خر  ییاطخ  نآ  رد  مینک و  هرادا  ار  هسلج  یبولطم  ۀنوگ  هب  ات  مینک  هچ  تسا  هنوگچ  یناوخ  هضور  یحادم و  ۀقیرط  نیرتهب 

خساپ

ندـمت و هار  رد  رـشب  هک  ناـمز  رید  زا  تسا  راوگرزب  دنمـشیدنا و  ياـهناسنا  یگدـنز  رادوـمن  نیرتاـبیز  نتفگ  نخـس  هک  تسین  یکش 
نایب و زا  نآرق  رد  گرزب  دنوادخ  تسا  هدـیدرگ  دادـملق  يو  تفارـش  ناسنا و  زایتما  ناونع  هب  نایب  يورین  هداهن  ماگ  یعامتجا  یگدـنز 
تخومآ و ار  نآرق  نابرهم  يادخ  [ 4  ] نایبلا هملع  ناسنالا  قلخ  نآرقلا  ملع  نمحرلا   " تسا هدرک  دای  تمعن  نیرترهگرپ  ناونع  هب  نخس 

زین تسا "  نابز  رد  ناسنا  ییابیز  [ 5  ] ناسللا یف  لامجلا  : " دومرف (ص ) ربمایپ تخومآ "  وا  هب  ار  ینتفگ  نخـس  نایب و  دیرفآ و  ار  ناسنا 
ةرادا یناوـخ و  هضور  یحادـم و  [ 7  .] تسوا نابز  ییاویـش  تحاصف و  رد  ناـسنا  ییاـبیز  [ 6  ] ناسللا ۀـحاصف  یف  ءرملا  لاـمج  : " دومرف

هب دروم  نیا  رد  دشاب . [ 8  ] نسحأ یه  یتلاب  مهلداجو  ۀنـسحلا  ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا   " قادصم دیاب  یبهذـم  سلاجم 
یهلا ياهروتسد  هب  مدرم  ییامنهار  شفده  ینعی  دنک ، توعد  ادخ  هار  هب  ار  مدرم  حادم  نارنخـس و  دیاب   - 1 درک : هجوت  دیاب  هتکن  دنچ 

لوپ ای  دننک ، دـیجمت  فیرعت و  وا  زا  مدرم  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  هک  نیا  هن  دـنک ، مدرم  تیادـه  فرـص  ار  دوخ  مغ  مه و  مامت  دـشاب .
یحادم ای  ینارنخـس و  توعد و  تسا 2 -  هدرک  تمذم  رایـسب  دارفا  هنوگ  نیا  زا  تایاور  دشاب . یبساک  شفدـه  دـنک و  تفایرد  یبوخ 

يال هبال  رد  ار  هنوگ  دنپ  ابیز و  راعـشا  دـناوتب  حادـم  نارنخـس و  رگا  دـشاب . ابیز  ياهتحیـصن  هظعوم و  اب  هارمه  دـشاب و  هنامیکح  دـیاب 
يروط هب  دشاب ، ینالوط  دیابن  یحادم  ینارنخس و   - 3 دش . دهاوخ  هبذاج  رپ  وا  یحادم  ینارنخس و  دنک ، يزاساج  تبسانم  هب  شراعـشا 

هدافتسا نامز  اب  بسانم  ابیز و  راعشا  زا  هراومه  دشاب . يرارکت  ناگدنونـش  يارب  دیابن  راعـشا  بلاطم و   - 4 دنوش . هتسخ  ناگدنونش  هک 
ناگدنونش ندنایرگ  رطاخ  هب  هک  یناسک  دشاب . لوقعمان  بلاطم  غورد و  رب  لمتـشم  دیابن  هضور  اصوصخم  راعـشا  نانخـس و   - 5 دیامن .

دیوج هرهب  راعـشا  زا  هضور  رد  یتح  دنزب و  فرح  رتمک  دیاب  حادم   - 6 دناهدرک . هانگ  دنیوگیم ، تسین  تسرد  دنتـسم و  هک  ار  یبلطم 
لبق دیاب  نارنخس   - 7 درادن . یعنام  ندز  فرح  هملک  دنچ  يرعش  هنوگ  ود  دنویپ  يارب  دنک . هدنسب  راعشا  هب  هضور  رب  يرورم  دنک  یعس 
رگا هک  دشاب  ياهنوگ  هب  وا  بلاطم  دیاب  دـنک . تشاد  دای  ار  اهنآ  تادنتـسم  كرادـم و  مظنم و  ار  شبلاطم  دـنک و  هعلاطم  ینارنخـس  زا 

ندربالاب  ) نحل توص و  رییغت  ناگدنونش و  هب  ندرک  هاگن  نداد و  ناکت  تسد  ةوحن   - 8 دیوگب . وا  هب  درک ، هبلاطم  ار  نآ  كردم  يدرف 
دننکیم تبحص  تخاونکی  هک  ییاه  ناسنا  تسا  رثؤم  رایسب  ناگدنونش  بذج  رد  توص  ندرک  كزان  تفلک و  ادص و  ندروآ  نییاپ  و 

ص 141. ج 77 ، راونالا ، راـحب  [5 . ] ۀیآ 1 ( 55  ) نمحرلا [4 . ] دنتـسین قفوم  یحادـم  ینارنخـس و  رد  دـنیامنیم ، هاگن  تهج  کـی  هب  اـی 
ۀیآ (، 16  ) لحن [8 . ] يرونخس ص 25 نخـس و  نیزاوم  يراوزبس  یتعیرـش  رقاب  دمحم  [7 . ] ربخ 775 28 لاـمعلا  زنک  لوقعلا و  فحت  [6]

.125
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رظن زا  رتهب و  یلام  رظن  زا  مرـسمه  ةداوناخ  میراد . ملپید  ود  ره  ما و  هدرک  جاودزا  هلاس  يرتخد 19  اب  تسا  هام  هد  هک  هلاس  متسه 27  يرسپ 
؟ مربب نیب  زا  تسا ، مک  رایسب  هک  ار  یگنهرف  فالتخا  نیا  مناوت  یم  هنوگچ  تسا . رت  فیعض  يداقتعا 

شسرپ

زا رتهب و  یلام  رظن  زا  مرـسمه  ةداوناخ  میراد . ملپید  ود  ره  ما و  هدرک  جاودزا  هلاس  يرتخد 19  اب  تسا  هام  هد  هک  هلاس  متسه 27  يرسپ 
؟ مربب نیب  زا  تسا ، مک  رایسب  هک  ار  یگنهرف  فالتخا  نیا  مناوت  یم  هنوگچ  تسا . رت  فیعض  يداقتعا  رظن 

خساپ

طیحم رد  يراگزاس  دـشاب ، رتشیب  یگنهاـمه  نیا  هچره  تسا . یگنهرف  دـُعب  رد  یناـسمه  هداوناـخ ، ماکحتـسا  لداـعت و  لـماوع  زا  یکی 
. دوش یمن  تفای  دص  رد  دص  یناسمه  نیجوز  نیب  هاگ  چـیه  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  تیعقاو  نیا  دـیاب  یلو  دوب ، دـهاوخ  رت  نوزفا  هداوناخ 
هب هک  تسا ، یگنهرف  دـُعب  رد  نیجوز  ندوب  نوگمهان  دـیدش و  فالتخا  دوشیم ، اه  شکمـشک  تافالتخا و  أشنم  تسا و  رـضم  هچ  نآ 

مالسا لئاسم  هب  تبسن  امش  ةداوناخ  دیا ، هتشاد  موقرم  همان  رد  هک  يروط  نامه  دشابن . هزادنا  نیا  هب  امـش  یگنهرف  فالتخا  دسریم  رظن 
یتثارو یتیبرت و  یطیحم و  عاضوا  ناترسمه و  ةداوناخ  تفاب  هب  هجوت  اب  تسا . ینارذگشوخ  لها  رتشیب  امش  مناخ  ردپ  اما  تسا  رت  دنبیاپ 

نیب زا  ار  یگنهرف  فـالتخا  دـیهد و  رییغت  ار  عضو  نیا  یتحار  هب  دـیناوت  یمن  امـش  هتـشاد ، شقن  ناـشیا  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  هک 
یم یلو  دیزادرپب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طقف  موزل  تروص  رد  دیشاب و  هتـشادن  ناترـسمه  ةداوناخ  هب  يراک  ور  نیا  زا  دیربب .

، نمؤم ناتـسود  اب  ترـشاعم  یبهذـم و  ياه  باتک  ۀـیهت  سدـقم و  نکاما  ترایز  یبهذـم و  تاسلج  رد  تکرـش  رظن و  لدابت  اـب  دـیناوت 
یم ریثأت  دوخ  رسمه  زا  دشاب ، ردام  ردپ و  زا  رثأتم  هک  نآ  زا  شیب  رـسمه  دینک . کیدزن  دوخ  هب  یگنهرف  یقالخا و  رظن  زا  ار  ناترـسمه 
هتبلا دیامن . ضوع  ار  ناشیا  یگنهرف  رکف ي و  يریگ  تهج  دناوتیم  امـش  ِناوارف  ياه  تبحم  هدیجنـس و  بوخ و  راتفر  راتفگ و  دریذپ .

. دوشیم لصاح  جیردت  هب  دهاوخیم و  تقو  ینوگرگد  رییغت و 

؟ ناناوج فارحنا  يارب  یهار  ای  تسا  ناناوج  يارب  یشزومآ  ۀلیسو  کی  هلیسو  نیا  ایآ  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  ناناوج  يارب  تنرتنیا  زا  حیحص  هدافتسا 

شسرپ

يارب یهار  ای  تسا  ناناوج  يارب  یـشزومآ  ۀلیـسو  کـی  هلیـسو  نیا  اـیآ  دـشاب ؟ دـیاب  هنوگچ  ناـناوج  يارب  تنرتنیا  زا  حیحـص  هدافتـسا 
؟ ناناوج فارحنا 

خساپ

رد هک  يرازاب  تسا . یتفگـش  تریح و  ثعاب  نآ  ینوگانوگ  عونت و  هک  تاعالطا  رازاـب  یهتنم  تسا . گرزب  رازاـب  کـی  دـننام  تنرتنیا 
مییوگ یم  هک  نیا  دیفم ؟ ییالاک  ای  ّرضم  ییالاک  دور . ییالاک  هچ  لابند  هک  تسا  ناسنا  هب  هتـسب  نیا  دراد و  دوجو  ییالاک  روج  ره  نآ 

هدـش و هئارا  لیاسو ، رازبا و  یتح  تاعالطا و  رکف ، هشیدـنا ، عون  همه  نآ  رد  هک  تسا  ببـس  نیدـب  تسا  تاـعالطا  رازاـب  کـی  تنرتنا 
نیا تسا . يروراب  دشر و  ۀیام  یضعب  فارحنا و  ببس  یضعب  دنا ؛ لیصا  یضعب  یبلقت و  سانجا  نیا  زا  یضعب  ددرگیم . شورف  دیرخ و 
نیرت هتفرشیپ  هب  زیهجت  يا و  هنایار  يروآ  نف  تهج  زا  دشاب . هتشاد  یعاتم  هچ  هب  زاین  دشاب و  هچ  یپ  رد  سک  ره  هک  دراد  نادب  یگتـسب 
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هدیدان ناوت  یمن  ار  نآ  شقن  دراد و  يدایز  هداعلا  قوف  تیمها  ور  نیمه  زا  هزجعم ، هب  هیبش  تسا  يا  هدـیدپ  تنرتنیا و  یطابترا ، لیاسو 
، دینک هدافتـسا  فورعم  ياههزوم  ایند و  ياههناخباتک  رثکا  تاناکما  زا  یتنرتنیا  ياه  هاگیاپ  هب  هعجارم  اب  دیناوت  یم  امـش  هزورما  تفرگ .

ناتسلگنا روشک  هب  ترفاسم  رایـسب و  ياه  هنیزه  فرـص  مزلتـسم  ندنل  هزوم  رد  يرطخ  هخـسن  کی  ندید  ًالثم  نیا  زا  شیپ  هک  یلاحرد 
. دوشیم يریگولج  هدـیدپ  نیا  ۀلیـسو  هب  یمدآ  تقو  ورین و  ناوت ، فرـص  زا  رادـقم  هچ  دوش  مولعم  اـت  دوـب  هداـس  لاـثم  کـی  نیا  دوـب .
رد يزیچ  ره  ام  رگم  تسین . هعونمم  ياه  سردآ  هب  یسرتسد  ای  یمرگرس و  يزاب و  ۀلیـسو  تنرتنیا  هک  دننادب  دیاب  مه  ام  روشک  ناناوج 

کی طقف  يرگید  ۀلیـسو  ره  لثم  مه  تنرتنیا  میتسیا ؟ یم  راظن  هب  دننک ، شخپ  یملیف  ای  همانزور  اج  ره  ای  میرخ  یم  دنـشورفب  ییاج  ره 
ییآراک و اهنت  هن  نآ ، نتـشاد  نودب  هک  تسا  یگنهرف  ياراد  مینک و  یم  رازبا  نیا  زا  هک  دراد  يا  هدافتـسا  عون  هب  یگتـسب  تسا و  رازبا 
ناربج و لباق  ریغ  يررـض  هک  دوش  یم  يرگ  یلاباال  قالخا و  داسف  یگنهرف ، یب  عویـش  ببـس  هکلب  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها 

. تسا دودحم 

؟ درک يریگولج  سول  رادلوپ و  ياهزومآشناد  لثم  نازومآشناد  یضعب  هب  تبسن  ناملعم  یخرب  ندش  لئاق  ضیعبت  زا  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک يریگولج  سول  رادلوپ و  ياهزومآشناد  لثم  نازومآشناد  یضعب  هب  تبسن  ناملعم  یخرب  ندش  لئاق  ضیعبت  زا  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

ناتملعم زا  سالک  زا  نوریب  رد  تسا . راتـشون  راتفگ و  رد  بدا  مارتحا و  ظفح  اب  هارمه  ملعم ، هب  یهافـش  اـی  یبتک  رکذـت  اـههار  زا  یکی 
. دیهد حیضوت  شیارب  لاثم  هنومن و  رکذ  يوق و  لالدتسا  هب  ار  دوخ  ياهفرح  منک . تبحـص  امـش  اب  هقیقد  دنچ  مهاوخیم  هک  دیهاوخب 

نانواعم زا  یکی  ای  ریدم  اب  دیـشخبن ، ریثأت  رگا  دینک . تبحـص  يو  اب  نفلت  اب  ای  دـینک ، هبتاکم  يو  اب  ایح ، مرـش و  ندـش  عنام  تروص  رد 
ریدم رایتخا  رد  ار  تاعالطا  نیا  امش  هک  دمهفب  ملعم  هک  نیا  نودب  امش و  مان  رکذ  نودب  دیهاوخب  يو  زا  دیراذگب و  نایمرد  ار  عوضوم 

. دنک تبحص  وا  اب  دیاهتشاذگ ،

؟ تخاس ییاباب  دیهش  دننامه  یتیصخش  شیوخ  تسود  دوخ و  زا  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ تخاس ییاباب  دیهش  دننامه  یتیصخش  شیوخ  تسود  دوخ و  زا  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

تافـص و تـالامک ، تخانـش  دراد . یمدآ  ترطف  تاذ و  رد  هشیر  هک  تـسا  یتافـص  زا  یبلطلاـمک  ییارگادـخ و  دـننامه  ییارگوـگلا 
ناسنا راتفر  لمع و  رد  نآ  راثآ  دنکیم و  تیوقت  ار  اوقت  نامیا و  رترب ، ياهوگلا  یلمع  یملع و  یقالخا ، ینامیا ، يداقتعا ، ياهیگژیو 

، هدیقع نامیا و  رگید : نایب  هب  تداهش ، يراج  هشیمه  ضیف  هناخدور  نایم  زا  تسا  ییوگلا  ییاباب ، سابع  دیهـش  دباییم . یلجت  مسجت و 
ریثأت و تحت  ار  امش  هک  تسا  نادیهـش  ناوراک  ییادخ  ییادخ و  حور  هرخالاب  دبعت و  بلق و  توق  تداشر ، تیونعم و  تشذگ ، راثیا و 
زا دنمـشزرا  تالامک  نآ  زا  یقادـصم  هنوخن و  ناونع  هب  ار  وا  ، دـیاهدوب انـشآ  رتشیب  ییاباب  دیهـش  اب  نوچ  و  تسا ، هتخاس  دوخ  بوذـجم 
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ناسنا ادهش ، زا  یبهاذم ، بتاکم و  اهداتسا و  اهراتفر و  اهباتک و  اهسرد و  هچ  تسا : اج  نیا  یساسا  شسرپ  دیاهدز . لاثم  ادهـش  نایم 
ار عمج  میالع  همه  رهاوخ ! دناهدش ؟ نانآ  نارازگ  تمدخ  ناگتشرف  ناشترایز و  قاتشم  ایبنا  اهنآ و  رادیرخ  ادخ  هک  تسا  هتخاس  ییاه 

باتک زا  قشع  سرد  دوبن . شیب  بهذم  کی  بتکم و  کی  داتـسا و  کی  باتک و  کی  سرد و  کی  شیدنیب . دـحاو  تدـحو  هب  رادرب ،
، خیرات لوط  رد  نانآ  ناوریپ  نارای و  دندوب و  مالسلامهیلعناماما  همطاف و  ربمایپ و  نآ  ملعم  سردم ، دوب و  ادخ  شاهدنـسیون  هک  یقـشع 
نسح و همطاف و  یلع و  هار  بهذم و  بهذم ، نآ  و  مالـسالا ) هللا  دنع  نیدلا  نا   ) مالـسا بتکم  بتکم  نآ  دـندوب . سالک  نآ  نادرگاش 

نآ يارب  سپ  دراد . هدهع  هب  جع )  ) نامز یلو  ترضح  ار  یقشاع  قشع و  سالک  يداتسا  زورما  تسا و  مالـسلامهیلعهمئا  ریاس  نیـسح و 
زا دییامن و  لیمکت  مالـسلامهیلعموصعم  هدراهچ  هب  تبـسن  ار  دوخ  تفرعم  تخانـش و  دیاب  دینک ، ادیپ  ار  ادهـش  ياوه  لاح و  دیناوتب  هک 

ماما روهظ  عناوم  اب  دیسانشب ؛ ار  ناشنانمشد  ناتسود و  دیوش ؛ انشآ  ناشدیاقع  راکفا و  قالخا و  اب  دیدرگ ؛ هاگآ  نانآ  تنس  هریس و  هار و 
دیدپ قشع  ياههناوج  ات  دیزاس ، ققحتم  شیوخ  قالخا  لمع و  رد  ار  هدمآ  تسد  هب  تفرعم  ملع و  و  دـینک ، ادـیپ  تفرعم  ای  جـع ) ) نامز
ِلماع لماع و  ِفراع  دـیاب  ینعی  دـیریگ ؛ شیپ  ار  تدابع  لـمع و  هار  تفرعم و  تخانـش و  هار  تسا  مزـال  ندـش  قشاـع  يارب  سپ  دـیآ .

دیادزب و ار  بلق  ياهیهایس  تملظ و  دزاس و  نشور  ار  نورد  دوجو  ملاع  دنک و  عولط  حور  قرشم  رد  نافرع  دیشروخ  ات  تشگ  فراع 
نامه رد  تشادرب . مه  اب  ار  لمع  تفرعم و  ياهماگ  دیاب  سپ  دنک . بآ  ار  نآ  ياهخـی  دزاس و  مرگ  ار  دوجو  نادـنبخی  هدزامرـس و  لد 

زین ار  یلمع  ياهماگ  دـیوشیم ، انـشآ  یلمع  لوق و  تنـس  هریـس و  اب  دیـشکیم و  هعلاطم  ار  ادهـش  همانتیـصو  همان و  یگدـنز  هک  نیح 
هب لوا  همانرب  رد  ام ، هیـصوت  تسا . رترب  ياهوگلا  هب  شاهقالع  قشع و  تفرعم و  نازیم  اب  بسانتم  يدرف  ره  یلمع  تانیرمت  دینک . نیرمت 

تبیغ دیوشن 3 -  ینابـصع  تقو  چیه  دـییوگن 2 -  غورد  يدـج  ای  یخوش  هب  هاگ  چـیه   - 1 دینک : مادـقا  رما  جـنپ  هب  هک  تسا  نیا  امش 
ار دوـخ  هنازور  ياـهدرکراک  باوـخ  زا  شیپ  بش  ره  دـیناوخب . تقو  لوا  رد  ار  تیاـهزامن  همه  دیـشاب 5 -  وضو  اـب  هشیمه  دینکن 4 - 
اب دینک ، لمع  نآ  هب  قیقد  لماک و  روط  هب  زور  لهچ  ات  دیتسناوت  هاگ  ره  دینک . لمع  اههیـصوت  نیا  هب  دیتسناوت  ایآ  دینیبب  دـینک . هبـساحم 

تیدج و اب  ادرف  زا  دیریگب و  هدیدان  ار  هتـشذگ  ياهزور  دیدرک ، فلخت  هک  زور  ره  دوش . هتفگ  يدعب  ماگ  هیـصوت  ات  دییامن ، هبتاکم  ام 
داتـسا هتـشون  یهلا ، كولـس  لحارم  بادآ و  باتک  هرود  دـیروآ . باسح  هب  زور  لـهچ  لوا  زور  ار  ار  نآ  دـینک و  عورـش  رتشیب  تبقارم 

ياقآ هتـشون  یلمع  قالخا  رد  زاغآ  ياههطقن  باتک  نآ ، هب  یـسرتسد  مدع  تروص  رد  دینک . هیهت  هعلاطم  يارب  ار  یقیقح  دومحم  میرک 
. دیناوخب ار  ینک  يودهم 

. دییامن نایب  عبانم  رکذ  اب  ار  لاؤس  نیا  خساپ  تسیچ ؟ شهوژپ  قیقحت و  هب  نایوجشناد  یتبغر  یب  للع 

شسرپ

. دییامن نایب  عبانم  رکذ  اب  ار  لاؤس  نیا  خساپ  تسیچ ؟ شهوژپ  قیقحت و  هب  نایوجشناد  یتبغر  یب  للع 

خساپ

نایوجـشناد یخرب  يوس  زا  یـشهوژپ  یملع و  راثآ  ۀئارا  راکتبا و  دنتـسین . تبغر  یب  یـشهوژپ  رما  قیقحت و  دـنیارف  هب  نایوجـشناد  ۀـمه 
ناریا نایوجـشناد  هب  صاصتخا  قیقحت  هب  یتبغر  یب  رگید  يوس  زا  دـنراد . هقالع  نادـب  هداد و  تیمها  قیقحت  هب  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح 
ددعتم ياه  هنیمز  للع و  دسر  یم  رظن  هب  دنتسه . تبغر  یب  قیقحت  هب  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  رگید  ياهروشک  زا  یخرب  رد  هکلب  درادن ،

ياه تسایـس  رد  قیقحت  هاگیاج  فیرعت  مدـع  1 ـ دوش : یم  هراـشا  اـه  نآ  نیرت  مهم  هب  هک  تسا  راذـگ  ریثأـت  نایوجـشناد  یتبغر  یب  رد 
ياه تسایـس  رد  هدرکن و  ادیپ  ار  دوخ  هاگیاج  هدـشن و  فیرعت  تموکح  راتخاس  رد  قیقحت  هک  تسا  نآ  مهم  عناوم  زا  یکی  ماظن  نالک 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1432 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیمه رب  تسین . وگخـساپ  دبای ، یم  صاصتخا  قیقحت  رما  هب  هک  ییاه  هجدوب  ساسا  نیا  رب  تسا . هدـشن  یـصاخ  هجوت  نادـب  ماظن  نالک 
یتبغر یب  نالک ، حطـس  رد  قیقحت  هب  هجوت  مدـع  دـناوخ . ارف  شهوژپ  هب  نداد  تیمها  هب  ار  ماظن  نالوئـسم  بالقنا ، هنازرف  ربهر  ساـسا 

هنافسأتم دراد . يزاس  گنهرف  هب  زاین  يزیچ  هب  نداد  تیمها  شرتسگ و  يزاس : گنهرف  مدع  - 2 دراد . یپ  رد  ار  شهوژپ  هب  نایوجشناد 
هب گنهرف  نیا  تسا و  هدشن  نایب  تکلمم  يزاس  هنیهب  تالّوحت و  رد  قیقحت  يداینب  شقن  هدشن و  هداد  اهب  قیقحت  رما  هب  ناریا  ۀعماج  رد 
زا یمومع  راکفا  تیامح  مدـع  تسا . شهوژپ  رما  رب  ینتبم  ماظن  کـی  تیقفوم  هتـشاد و  دـنلب  هاـگیاج  ققحم  قیقحت و  هک  هدـماین  دوجو 
هب قیوشت  يارب  دنک . یم  تبغر  یب  قیقحت  هب  تبـسن  ار  نایوجـشناد  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ییوجـشناد  ۀعماج  رگـشهوژپ ، شهوژپ و 

طیارش و ندوبن  مهارف  3 ـ دوش . تیامح  یـشهوژپ  ياه  شنیرفآ  ققحم و  زا  هتفرگ و  تروص  يزاس  گـنهرف  هک  تسا  مزـال  قیقحت  رما 
ياه تیلاعف  ریاس  دـننام  شهوژپ  تسا . تاناکما  طیارـش و  ندوبن  مهارف  شهوژپ ، دـنیارف  هب  یتبغر  یب  هدـمع  لماوع  زا  یکی  تاناکما :

یـشهوژپ تیلاعف  دنور  هدش و  هتفرگ  رگـشهوژپ  زا  قیقحت  هیحور  تروص  نیا  ریغ  رد  دیآ . یم  دوجو  هب  ناناکما  زا  يریگ  هرهب  اب  رگید 
، تعرس یناسآ و  هب  دناوت  یمن  ققحم  دشابن ، هلیـسو  نیا  رگا  دراد . هنایار  دننام  يرازبا  لیاسو و  هب  زاین  ققحم  کی  ًالثم  ددرگ ؛ یم  دنک 

رگشهوژپ هک  دوش  یم  بجوم  يریذپ  بیسآو  دنک  یم  ریذپ  بیسآ  ار  شهوژپ  قیقحت ، همادا  مدع  دهد . همادا  ار  یـشهوژپ  ياه  تیلاعف 
، دوش هزرابم  اه  بیـسآ  اب  ددرگ و  مهارف  قیقحت  طیارـش  دـیاب  قیقحت  ةزیگنا  داجیا  يارب  ساـسا  نیا  رب  دوش . تبغر  یب  تیلاـعف  همادا  رد 
، یشهوژپ رگید  عناوم  زا  یکی  یـشهوژپ : ياهرواتـسد  زا  تیامح  مدع  4 ـ ماظن . هب  طوبرم  ای  دـشاب و  ققحم  هب  طوبرم  طیارـش  نیا  لاـح 
ار یملع  راکتبا  کی  ای  یملع و  رثا  کی  هدومن و  قیقحت  اسرف  تقاط  تامحز  اب  ققحم  کی  تسا . یشهوژپ  تالوصحم  زا  تیامح  مدع 

مهم رایـسب  لماوع  زا  یکی  دـیاش  دوش . یمن  قیوشت  تیامح و  هداوناخ  ای  ماظن و  يوس  زا  یلو  دـهد ، یم  هئارا  قیقحت  لوصحم  ناونع  هب 
قیقحت شور  لوصا و  اب  ییانـشآ  مدع  5 ـ دشاب . یـشهوژپ  تالوصحم  زا  تیامح  مدع  هب  طوبرم  شهوژپ ، رما  هب  نایوجـشناد  یتبغر  یب 

اه تیلاعف  رد  رگـشهوژپ  هک  دوش  یم  بجوم  قیقحت  شور  لوصا و  اب  ییانـشآ  دراد . لوصا  شور و  يریگدای  هب  زاین  قیقحت  شهوژپ و 
یگتـسخ ساـسحا  ققحم  دوش  یم  بجوم  شور  لوصا و  زا  يریگ  هرهب  مدـع  دـهد . هجیتـن  رتدوز  قیقحت  هدـش و  لکـشم  راـچد  رت  مک 

نایاپ کی  نیودت  دبلط . یم  ار  اسرف  تقاط  تامحز  لمحت  قیقحت  دیدرت  یب  یبلط : تحار  ۀیحور  6 ـ دوش . تبغر  یب  قیقحت  هب  هدومن و 
یمسج ناوت  هک  نآ  مغر  هب  ناناوج  هژیو  هب  اه -  ناسنا  رگید  يوس  زا  درادن ، ییوسمه  یبلط  تحار  اب  قفوم  یملع  رثا  کی  ۀئارا  همان و 

هک دوش  یم  بجوم  رگید  بناج  زا  شهوژپ  ياـسرف  تقاـط  تاـمحز  وس و  کـی  زا  ناـسنا  یبلط  تحار  دنتـسه ! بلط  تحار  دـنراد - 
یعامتجا و یـسایس -  تیعقوم  بسک  جاودزا ، رکف  هب  یناوج  ماـیا  رد  درف  هک  نیا  رب  ًاـفاضم  دوش . هتفرگ  ناـسنا  زا  قیقحت  ۀـیحور  ًـالمع 

یم زین  يرگید  لـماوع  قوف ، دراوم  رب  هوـالع  دراد . قیقحت  هب  وا  یتبغر  یب  رد  يداـینب  شقن  ناوج  یبلط  تحار  اـهوزرآ و  تسا . لـغش 
یتبغر یب  لماوع  عناوم و  هب  یخرب  رد  هک  تسا  هدش  نیودت  يددعتم  ياه  باتک  قیقحت  شور  لوصا و  ةرابرد  دشاب . هتشاد  شقن  دناوت 
قیقحت شور  2 ـ زارف . رـس  ربکا  یلع  رتکد  قیقحت ، ياه  شور  1 ـ دوش : یم  هراشا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  تسا . هدـش  هتخادرپ  قیقحت  رما  هب 

. يدزیا مظاک  رتکد  همجرت  زوم ، ك .  س .  قیقحت ، شور  4 ـ یتشد . دمحم  قیقحت ، لیاسو  رازبا و  3 ـ یمئاق . یلع  رتکد  بتکم ، کی  رد 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  یعامتجا  تافارحنا  اب  هعیش  ناوج  کی  دروخرب  هوحن 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  یعامتجا  تافارحنا  اب  هعیش  ناوج  کی  دروخرب  هوحن 

خساپ
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هراشا هتکن  نیا  هب  تحارـص  هب  دیجم  نآرق  تسا . رکنم  زا  یهن  یعامتجا ، تافارحنا  ربارب  رد  ناوج  لسن  هژیو  هب  هعماج  داحآ  همه  هفیظو 
زا هداد و  نامرف  يراکوکین  هب  ار  اهنآ  دـننک و  توعد  حالـص  ریخ و  هب  ار  مدرم  یخرب ، ناناملـسم  امـش  زا  دـیاب  : " تسا هدومرف  هدرک و 

هناش مهم ، هفیظو  نیا  زا  هک  ار  یناسک  مالسلاهیلعیلع  هیآ 104 . ( 3  ) نارمع لآ  ماما  " دوب . دنهاوخ  راگتـسر  نانیا  دننک و  یهن  تارکنم 
اب هدیجنس و  رایـسب  دیاب  رکنم  زا  یهن  يارجا  دروخرب و  راصق 366 . هغالبلا ، جهن  هتبلا  تسا . هدرمـشرب  ناگدرم  هرمز  رد  دننکیم ، یلاخ 

ادتبا رکنم : فورعم و  اب  ییانـشآ   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب  هک  دریگ  تروص  اهنآ  تیاـعر  نآ و  طیارـش  زا  یهاـگآ  ملع و 
دشاب هتـشاد  لماک  یهاگآ  شدوخ  ینعی  دنـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  راک  تقیقح  هب  دنک ، هزرابم  تافارحنا  اب  دهاوخیم  هک  یـسک  تسا  مزال 

ارادم و قفر و  اب  دـیاب  اهيراجنهان ، اب  دروخرب  رد  یقطنم : عافد   - 2 رکنم . دنسپان و  يراک  هچ  تسا و  هدیدنـسپ  بوخ و  يراک  هچ  هک 
مهلداج ۀنسحلا و  ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  : " دیامرفیم دیجم  نآرق  تفر . شیپ  لالدتسا  تحیصن و  اب  هلصوح و  ربص و 

". نک هرظانم  لدج  لها  اب  قیرط  نیرتهب  هب  نک و  توعد  ادـخ  هار  هب  هظعوم  ناهرب و  تمکح و  هب  ار  قلخ  لوسر ! يا  نسحأ ؛ یه  یتلاب 
دیامرفیم مالـسلاهیلعیلع  ماما  درادـن . يرثا  تحیـصن  هظعوم و  دریگن ، تروص  دامتعا  بلج  ات  دامتعا : بلج   - 3 هیآ 125 . ( 16  ) لحن

راصق 47. هغالبلا ، جهن  مزال  تهج  نیا  زا  " دروآ . دنهاوخ  يور  وا  هب  دنک ، بذج  ار  اهلد  هک  یسک  سپ  تسا . یشحو  مدرم  ياهلد  "

رد تکازن : بدا و  تیاعر   - 4 تفگ . نخس  بسانم  ياهویش  اب  يدعب  ماگ  رد  دش و  هجاوم  تقافر  تیمیمـص و  اب  راکاطخ  دارفا  اب  تسا 
ییوخدنت هنوگره  تهج  نیا  رد  تفرگ . هدـیدان  ار  نارگید  قوقح  رکنم  زا  یهن  هضیرف  يارجا  هناهب  هب  ناوتیمن  اهيراجنهان  اب  دروخرب 

شرافس ناشیا  هب  درک و  نوعرف  ینعی  دوخ  نامز  توغاط  اب  هلباقم  رومأم  ار  مالـسلاهیلعیسوم  هک  لاعتم  دنوادخ  تسا . دودرم  یتشرد  و 
لامتحا دـیاب  ناسنا  نداد : رثا  بیترت  لاـمتحا   - 5 هیآ 44 . ( 20  ) هط " دسرتب . ای  دریگ  دنپ  دیاش  دـنیوگ ، نخـس  یمرن  هب  وا  اب  : " دـنکیم

هب رما  هیـصوت و  یهاگ  اریز  تسین ، مزـال  رثا  بیترت  هب  ناـنیمطا  هچ  رگا  تسا . تبثم  يرثا  ياراد  وا ، تسرد  نخـس  هیـصوت و  هک  دـهدب 
: یلمع مادقا   - 6 دـنکیم . رتيرج  ار  صخـش  ًالثم  دوشیم ، یفنم  راثآ  ياراد  هکلب  درادـن ، تبثم  ریثأـت  اـهنت  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

یلو تسا ، مزال  لمع  مادقا  تروص  نیا  رد  دشابیم . لمع  دنمزاین  دوشیمن و  نک  هشیر  نابز  اب  هک  هدـش  دراد  هشیر  نانچ  رکنم  یهاگ 
زا رهاوـج  بحاـص  رظن  هب  تسا . ندرک  مهارف  نارگید  يارب  یبساـنم  يوـگلا  دوـخ  زا  نتخادرپ و  دوـخ  هب  یلمع  مادـقا  هـلحرم  نیتـسخن 
هب ار  فورعم  هماج  دوخ ، هک  تسا  نآ  ینید  ناربهر  هب  تبـسن  هژیو  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياههولج  نیرترثؤم  نیرتگرزب و 
رد یتح  طرش ، نیا  هتبلا  دنیاریپب . تسپ  قالخا  دنروآرب و ا ز  الاو  قالخا  اب  ار  دوخ  سوفن  دننک و  ردب  نت  زا  ار  رکنم  ششوپ  دننک و  نت 

، دنکیمن تیاعر  دوخ  هک  ار  يزیچ  رگا  ینعی  تسا ؛ مزال  زین  دـنکیم ، رکنم  زا  یهن  نابز  ص 383 . ج 21 ، مالکلارهاوج ، اب  هک  ینامز 
رد دـیاب  دـهعتم  ناوج  کی  دـعب  هلحرم  رد  دراذـگیم . سوکعم  رثا  یهاگ  هکلب  درادـن ، يرثا  اهنت  هن  دـنک ، هیـصوت  نارگید  هب  دـهاوخب 

يارب تسا ، مکاـح  یمالـسا  ماـظن  هک  یلعف  عاـضوا  رد  هتبلا  دـیامن . يریگولج  هعماـج  رد  داـسف  تیاـنج و  مرج و  عوقو  زا  ناوت  تروص 
حالـصيذ و عـجارم  هب  نداد  شرازگ  ور  نیا  زا  درپـس . نـالؤسم  هب  ار  راـکاطخ  هیبـنت  تازاـجم و  هـلحرم  دـیاب  جرم ، جره و  زا  باـنتجا 

هتـشون هراب  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  هب  هعجارم  اب  دـیناوتیم  تسا . مزال  زین  رگید  ياهیگژیو  طیارـش و  دـنکیم . تیاـفک  یلمع  يریگیپ 
یمالـسا هعماج  رد  : " مینکیم لقن  ار  بـالقنا  ربهر  نانخـس  زا  یـشخب  ناـیاپ  رد  دیـشاب . رتقفوم  دوخ  راـک  رد  اـهنآ  زا  یهاـگآ  هدـش و 

تـسا نیلؤسم  هدـهع  هب  رگید  نآ  دـشکب ، دروخرب  هب  راک  رگا  تسا ، نابز )  ) ناسل اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم ، هماـع  فیلکت 
نیمه دـنکیم ، حالـصا  ار  هعماج  هک  يزیچ  دراد . نابز  نیمه  مه  زا  رتمهم  شقن  هتبلا  دـننکب . ار  راک  نیا  اهنآ  دـنوشب و  دراو  دـیاب  هک 
هعماج زا  ار  یهانگ  حـبق  دـهاوخیم  دـنکیم و  اشحف  هعاشا  هک  یـسک  راکفالخ و  راکدـب ، مدآ  هب  مدرم  رگا  تسا . یناـبز  رکنم  زا  یهن 

نیرتهدننکـش وا  يارب  نـیا  دـنک ، ینیگنـس  وا  دوـجو  يور  هعماـج  یموـمع  راـکفا  یلک  روـط  هـب  رفن  رازه  اـی  دـص  هد ، دـنیوگب و  دربـب ،
ص 230. مجاهت ، گنهرف و  " تساهزیچ .

نآ زا  یخرب  دنرادن و  یغیلبت  یگنهرف و  تیلاعف  هنوگ  چیه  دجسم  نتخاس  زا  دعب  هک  دنتسه  دجسم  يانما  تأیه  ناونع  هب  يدارفا  ام  ياتـسور  رد 
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مجاهت رطخ  ضرعم  رد  مه  لحم  ناناوج  یفرط  زا  دـنهد ؛ یمن  افعتـسا  مه  تأیه  رد  تیوضع  زا  دـنیآ و  یمن  دجـسم  هب  ناضمر  هام  زا  ریغ  اه 
فارحنا یگنهرف و 

شسرپ

دـنرادن و یغیلبت  یگنهرف و  تیلاعف  هنوگ  چـیه  دجـسم  نتخاس  زا  دـعب  هک  دنتـسه  دجـسم  يانما  تأیه  ناونع  هب  يدارفا  ام  ياتـسور  رد 
رد مه  لحم  ناناوج  یفرط  زا  دـنهد ؛ یمن  افعتـسا  مه  تأیه  رد  تیوضع  زا  دـنیآ و  یمن  دجـسم  هب  ناضمر  هاـم  زا  ریغ  اـه  نآ  زا  یخرب 

؟ تسیچ ام  فیلکت  دنراد ؛ رارق  فارحنا  یگنهرف و  مجاهت  رطخ  ضرعم 

خساپ

1ـ مییامن : یم  بلج  دـنچ  یتاکن  هب  ار  یلاع  بانج  هجوت  مییوگب . نیرفآ  امـش  یعامتجاو  یگنهرف  ینید ، تریغ  تیـساسح ، هب  دراد  اـج 
قشع و رگناشن  راک  نیا  دیامرف . اطع  ریخ  شاداپ  دنا  هتخاس  يدجـسم  هدومن و  تمه  هک  امـش  ياتـسور  نینمؤم  یلاها و  همه  هب  دنوادخ 
ابید و ياه  شرف  اب  ددرگ و  انب  وکین  دنچ  ره  دجـسم ، نتخاس  لاح ، نیا  اب  تسا . یـشزرا  ینید و  رئاعـش  ۀماقا  دجـسم و  هب  ناشیا  ۀـقالع 

ياـه تیلاـعف  نارازگزاـمن و  هدرتـسگ  روـضح  هب  دجـسم  تنیز  اریز  درادـن ، رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  دـبای ، تنیز  اـبیز ، ياـه  یـشاک 
زا دـیابن  نازیزع  نیا  تشاد و  دـهاوخ  صاخ  يا  هولج  زین  دجـسم  يانما  تأیه  روضح  ناـیم ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  رد  ین  ] يد یگنهرف و 

، یمالسا ریاعش  میظعت  یگنهرف و  ياهراک  رد  هک  تسین  یکـش  2 ـ دشاب . رتریگمشچ  رتشیب و  ناشروضح  دننک  یعـس  دنـشاب و  لفاغ  نآ 
. دزاس یم  رت  ناسآ  ار  فادها  هب  ندیسر  رت و  هدامآ  ار  اه  تیلاعف  هنیمز  رتسب و  یلاها ، ۀبناج  همه  تکراشم  تاناکما و  یمامت  زا  هدافتسا 

تأیه نادمتعم و  ناگرزب ، صوصخ  هب  دارفا ـ  تزع  ظفح  مارتحا و  اب  مأوت  شوخ و  مرن و  ینابز  اب  دور  یم  راظتنا  امـش ، نوچ  يدارفا  زا 
تیامح تایبرجت و  زا  دنناوتب  اه  رت  ناوج  ات  دنشاب ، هتـشاد  يرتشیب  روضح  یگنهرف  تکرح  نیا  رد  هک  دیهاوخب  نانآ  زا  دجـسم ـ  يانما 

روضح مدع  ندماین و  3 ـ دوشن . دجـسم  زا  دارفا  ندیرب  بجوم  حیحـصان  دروخ  رب  هدرکان  يادخ  دننک و  هدافتـسا  نانآ  ۀـبناج  همه  ياه 
رـصع رد  دیدرک ، هراشا  هک  روط  نامه  دراد و  یمن  رب  نازیزع  امـش  شود  زا  ار  تیلوئـسم  لیلد ، ره  هب  دجـسم  هب  انما ) تأیه  یتح   ) دارفا

اه دنبرمک  تسیاب  یم  دنا ، هدرک  زاغآ  ام  سومان  لسن و  ایند و  نید و  هیلع  ار  يدج  يا  هزرابم  ناهاوخدب  نانمشد و  هک  یگنهرف  مجاهت 
يدجـسم چیه  يانما  تیه  اذل  مییآ . رد  هب  يدنلبرـس  راختفا و  اب  نارحب  نیا  زا  میناوتب  ات  تخاس  ربارب  دنچ  ار  اه  تمه  تسب و  مکحم  ار 

حیضوت [ 1 . ] تسین اهنآ  روضح  ای  دـییأت  هب  يزاـین  زین  یگنهرف  ياـهراک  رد  دـنوش و  یگنهرف  ینید و  ياـه  تیلاـعف  عناـم  دـنرادن  قح 
س 412 و 413. ج 1 ، لئاسملا ، عماج  لضاف ، هللا  تیآ  و  ۀلئسم 1453 ؛ عجارم ، لئاسملا 

نینچ دوجو  ترورض  تسه ؟ گنهرف  نیا  يایحا  تداهـش و  دیهـش و  گنهرف  هب  يزاین  ام  روشک  رب  مکاح  یگنهرف  ّوج  هب  هجوت  اب  رـضاح  لاح  رد 
. دیهد حیضوت  ًاحورشم  دییامن ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  یگنهرف 

شسرپ

ترورـض تسه ؟ گنهرف  نیا  يایحا  تداهـش و  دیهـش و  گنهرف  هب  يزاین  ام  روشک  رب  مکاح  یگنهرف  ّوج  هب  هجوت  اب  رـضاح  لاـح  رد 
. دیهد حیضوت  ًاحورشم  دییامن ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  یگنهرف  نینچ  دوجو 

خساپ
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اروشاـع و گـنهرف  زا  هتفرگ  ماـهلا  تسا ، نادیهـش  تداهـش و  گـنهرف  نوهرم  ار  دوخ  يدنلبرـس  تمظع و  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
هاگره دنتخومآ . همه  هب  ار  یهاوخ  يدازآ  تّزع و  سرد  شنارای  نادـنزرف و  دوخ و  تداهـش  اب  (ع ) نیـسح ماما  دـشاب . یم  ناییاروشاع 

یم هک  تسا  تداهش  راثیا و  گنهرف  اهنت  دریگب ، رارق  هنادنمتفارـش  گرم  ای  يریذپ  ّتلذ  اب  هارمه  یگدنز  یهارود  رـس  یمالـسا  ۀعماج 
یغارچ هکلب  زراب  يا  هنومن  (ع ) ءادهشلادیس ترضح  مایق  دشاب  نومنهر  يدبا  تداعس  هب  هداد و  تاجن  یمتح  طوقـس  زا  ار  هعماج  دناوت 

نامز جراوخ  ربارب  رد  درک و  لابقتسا  خرـس  گرم  زا  اتـسار  نیا  رد  ترـضح  دور ؛ یم  رامـش  هب  یـشم  طخ  نیا  ندرک  یط  يارب  نازورف 
؛ میریذپب ار  گنن  ّتلذ و  هک  تاهیه  یلو  تسا ، هتخاس  ّریخم  يریذپ  ّتلذ  هتخآ و  ياهریـشمش  نایم  ارم  دایز  نبا  : " دومرف نینچ  شیوخ 

تداهـش گنهرف  داهج و  تسا ، نید  هوکـش  تردق و  اقب و  ۀیام  هچ  نآ  " تسا . رود  هب  نادناخ  ام  زا  تلذ  شریذـپ  ّهلّذـلا " اّنم  تاهیه  "

بتکم ات  دز  مایق  نآ  هب  تسد  تسین ، ّجح  هزور و  زامن و  اهنت  نید  هک  دـنک  مالعا  ناگمه  هب  هک  نیا  يارب  (ع ) نیـسح ماما  تسا و  یبلط 
يدح ات  نید  شزرا  هاگیاج و  درادرب . نایم  زا  ار  شزاس  یبلط و  هافر  ۀیحور  دراد و  هگن  هدـنز  ار  ادـخ  نید  هار  رد  يراکادـف  تداهش و 

هک نیا  زا  دـنوش . نآ  يادـف  دـیاب  شنارای  باحـصا و  و  (ع ) یلع نب  نیـسح  دـننامه  اه  ناسنا  نیرت  زیزع  نوخ  یتح  زیچ ، همه  هک  تسا 
تسا و رتالاب  يرگید  زیچ  ره  زا  نید  شزرا  هک  دوشیم  نشور  تفر ، تداهش  لابقتسا  هب  دوش و  دیهش  نید  هار  رد  دش  رضاح  ترـضح 

تداعـس نادیواج و  تایح  دوخ  تداهـش  اب  دیهـش  فلا ) تفگ : ناوت  یم  نیاربانب  ددرگ . نید  يادـف  زیچ  همه  زاین  ماگنه  رد  تسا  مزال 
باداش و هدنز و  ار  یمالسا  ۀعماج  دناوت  یم  هک  یگنهرف  اهنت  ب ) دنک . یم  تنامض  یمالسا  ۀعماج  يارب  ار  يزارفارـس  ترخآ و  ایند و 

لکـش و  (ع ) نیـسح ماما  ياروشاع  تضهن  رد  اعّدا  نیا  تّحـص  تسا . تداهـش  دیهـش و  گنهرف  دراد ، هگن  دنلبرـس  عماوج  رگید  ناـیم 
هیلع قارع  ۀتـسباو  زواجتم و  میژر  یلیمحت  گـنج  سدـقم و  عاـفد  نارود  رد  هژیو  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  موادـت  يزوریپ و  يریگ و 
نیا ریغ  رد  تسا و  هدـش  نیمـضت  ناریا  تّلم  يدنلبرـس  تداعـس و  دـشاب ، ام  ۀـعماج  رد  گنهرف  نیا  ات  ج ) دـش . تباـث  ینـشور  هب  ناریا 

ص 156. هوسالاراد ، فوهل ، سوواط ، نبا  یسوم  نب  یلع   - 1 اه :  تشون  یپ  درادن . یتنامض  یتّزع  نینچ  تروص 

؟ دیهدیم هئارا  ار  يراکهار  هچ  ناوج  لسن  یبهذم  ینید و  تالاؤس  هب  قیقد  یملع و  عیرس و  ییوگ  خساپ  روظنم  هب 

شسرپ

؟ دیهدیم هئارا  ار  يراکهار  هچ  ناوج  لسن  یبهذم  ینید و  تالاؤس  هب  قیقد  یملع و  عیرس و  ییوگ  خساپ  روظنم  هب 

خساپ

يدودحم دح  رد  راک  نیا  تسا . یسانشههبش  رگید  نایب  هب  نانآ و  ياهشـسرپ  ییاسانـش  ورگ  رد  ناوج ، لسن  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ 
ياهخـساپ دـیاب  دـعب  هلحرم  رد  تسا . هدومن  هئارا  ار  ناوج  لسن  هجوت  لـباق  تاـعوضوم  هتفرگ و  ماـجنا  ناـناوج  یلم  ناـمزاس  فرط  زا 

یبهذم تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  یلوتم  یفلتخم  زکارم  هناتخبشوخ ، دومن . تفایرد  هطوبرم  هتـشر  ناصـصختم  قثوم و  عبانم  زا  ار  بسانم 
. دهدیم خساپ  نایوجشناد  ياهشسرپ  هب  هک  اههاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  یگنهرف  زکرم  - 1 دننام : دنتسه ، ناناوج 

هلحرم رد  دـهدیم . خـساپ  ینآرق  تالاؤس  هب  هک  نآرق  گـنهرف  زکرم  - 3 مق . هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تـالاؤس  هب  خـساپ  - 2
یفاک خساپ  هیهت  شسرپ و  تخانش  اهنت  نیاربانب ، تسا . ناوج  لسن  تایحور  هب  هجوت  یناسر و  مایپ  ياههویـش  اهرازبا و  اب  ییانـشآ  موس 

زاس تشونرـس  مهم و  يرایـسب  لئاسم ، اـب  دروخرب  عون  ناوج و  لـسن  هب  نآ  لاـقتنا  اـههتخومآ و  زا  حیحـص  هدافتـسا  شور  هکلب  تسین ،
يراـگزاس ناوج  تاـیحور  اـب  هک  تسا  يروط  نآ  ناـیب  زرط  یلو  تسا ، رادروـخرب  یقیمع  ياوـتحم  زا  وگخـساپ  مـالک  اـسب  هچ  تسا .

ای تیقفوم  رد  يرهطم  داتـسا  تسا . رثؤم  رایـسب  ینید  فراعم  رـشن  ییوگخـساپ و  رد  زین  وا  رادرک  ناـسنا و  تیـصخش  نینچ  مه  درادـن .
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دتم تیفیک و  - 4 یناسر ، مایپ  رازبا  - 3 ناسر ، مایپ  صاخ  تیصخش  - 2 مایپ ، تیهام  - 1 دنادیم : رثؤم  ار  لماع  راهچ  مایپ  کی  تسکش 
.211 ص 209 -  ج 1 ، ینیسح ، هسامح  يرهطم ، داتسا  . 1 اهتشون : یپ  ( 1 .) مایپ ندناسر  بولسا  و 

؟ دریگ تروص  دیاب  هنوگچ  یباجحدب  لیبق  زا  یعامتجا  دسافم  اب  هزرابم 

شسرپ

؟ دریگ تروص  دیاب  هنوگچ  یباجحدب  لیبق  زا  یعامتجا  دسافم  اب  هزرابم 

خساپ

للع تخانــش  قـیرط  زا  زج  نآ  اـب  هزراـبم  هـک  تـسا  یلماوـع  لوـلعم  رگید ، هدـیدپ  ره  دـننام  یباجحدـب  هـلمج  زا  یعاـمتجا و  دـسافم 
ناردـپ و ییانتعایب  رد  هشیر  اهيراجنهان  زا  يرایـسب  هداوناخ : حیحـصان  تیبرت   - 1 زا :  دنترابع  یباجحدـب  لماوع  تسین . ریذـپناکما 

ياهشزومآ دنشاب و  هتشادن  ار  غولب  هلحرم  هب  دورو  یگدامآ  دوخ  نیدلاو  طسوت  رگا  غلابان  نارتخد  دراد . اهنآ  دروخرب  زرط  ناردام و 
هنیمز رد  یـصخشم  همانرب  دـیاب  اههداوناخ  تفریذـپ . دـنهاوخ  یتخـس  هب  ار  یمالـسا  لماک  شـشوپ  یناوج ، یناوجون و  رد  دـننیبن ، مزال 
دنزاس انشآ  باجح  اب  ار  دوخ  نارتخد  یکدوک ، زا  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  نادنزرف  هب  مارح  لالح و  مرحمان و  مرحم و  باجح و  شزومآ 

هار اهنت  هن  اجیب  ياهيریگتخـس  هتبلا  دـنریگ . هرهب  هیبنت  قیوشت و  ياهراکهار  زا  هار  نیا  رد  دـنزادنین . ریخأـت  هب  غولب  ناـمز  اـت  ار  نآ  و 
هچ دشابن ، هارمه  ربص  لقعت و  یشیدنارود و  اب  تریغ  هک  یتروص  رد  دنکیم . نادنچ  ود  ار  لضعم  هکلب  دوریمن ، رامش  هب  یبسانم  لح 

. دراذگیم ریثأت  اهنآ  يریگعضوم  یگنوگچ  رد  اهشزرا  هب  دارفا  شرگن  هویـش  اهشزرا : ینوگرگد   - 2 دوش . لیدبت  دوخ  دض  هب  اسب 
ناـشن ار  دوـخ  هک  تسا  یعیبـط  دـنادب ، دنمـشزرا  دـهد و  رارق  يراذـگ  شزرا  كـالم  اـیح ، بجح و  ياـج  هب  ار  ییاـمندوخ  ینز ، رگا 
هاگیاج یـسانشناور  یمالـسا و  قالخا  رد  وگلا  راـجنهان : ياـهوگلا   - 3 دنیزگیمرب . دوخ  ندـنایامن  يارب  ار  شـشوپ  یتح  دـهدیم و 

هک يداضتم  عونتم و  ياهوگلا  هزورما  اما  دوب ، ناسآ  یبایتیوه  دندوب ، دودحم  كدـنا و  اهشقن  اهوگلا و  هک  هتـشذگرد  دراد . یمهم 
، یباجحدب لئالد  زا  یکی  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  لکشم  ناناوج  رب  ار  حیحص  هار  باختنا  یبایتیوه و  دنهدیم ، هئارا  ددعتم  ياههناسر 

طوقـس يوـنعم : رقف   - 4 دـشابیم . اـههناسر  رد  حرطم  ياهتیـصخش  اـههشیپرنه و  هب  یـسأت  ندـش و  تعاـمج  گـنرمه  ییارگدـم و 
ناسنا و یتسه و  هرابرد  یتسه  هراـبرد  یبهذـم  يداـینب  تاـیرظن  دوبن  هرمث  یباجحدـب ، هلمج  زا  هعماـج و  رد  يراـجنهان  زورب  یقـالخا ،

ناـمز ياـهتیمورحم  تبحم و  دوبمک  تیـصخش : دوـبمک   - 5 تسا . داـعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  مدـع  هـملک ، کـی  رد  یگدـنز و  ياـنعم 
زا یکی  دنیامنرپ . ار  دوخ  ینورد  ألخ  قیرط  نیا  زا  ات  دنکیم  ناربج  هب  راداو  دـناهدش ، التبم  تراقح  هدـقع  هب  هک  ار  يدارفا  یلاسدرخ ،

ندودز نایوج ، هطلس  نارگرامعتـسا و  فادها  زا  یکی  نمـشد : یگنهرف  مجاهت   - 6 تسا . ییارآدوخ  يرادنپتیـصخش ، داجیا  ياههار 
درک وجتسج  ار  نآ  اب  هلباقم  حیحـص  ياههار  دیاب  یباجحدب  للع  ندش  نشور  زا  سپ  تسا . اهنآ  ییادز  تیوه  روظنم  هب  نانز  شـشوپ 

ياهوگلا یفرعم  یبهذم 4 -  ياهرواب  تیوقت  نایبرم 3 -  ایلوا و  قیرط  زا  حیحص  شزومآ  هادوناخ 2 -  ناینب  تیوقت   - 1 زا : دنترابع  هک 
جیورت یباجحدب 8 -  ياههنیمز  ندرب  نیب  زا  ناناوج 7 -  اب  یمیمـص  طابترا  يرارقرب  نمـشد 6 -  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هتسیاش 5 - 

راثآ قلخ  داسف 11 -  ياهدناب  اب  هزرابم  نیناوق و  يارجا  رد  تیعطاق  جاودزا 10 -  رما  لیهست  رکنم 9 -  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف 
اهيراجنهان یسانشزاب  نانآ 13 -  تاهبـش  هب  ییوگ  خساپ  هرهچ و  هب  هرهچ  ياهوگتفگ  قیرط  زا  ناناوج  بذج  يرنه 12 -  یگنهرف و 

طیحم يزاس  ملاس  يراتفر 16 -  نابز  یلمع و  توعد  رب  هیکت  نایبرم 15 -  راتفر  راتفگ و  یناوخمه  برغ 14 -  گنهرف  طحنم  طاقن  و 
اب ادـتبا  زا  ار  ناشدـنزرف  نیدـلاو  درادرب . هداوناخ  دـیاب  ار  مدـق  نیلوا  یباجحدـب ، اب  هلباقم  يارب  هک  دوشیم  نشور  دـش  هتفگ  هچ  نآ  زا 
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یـشزومآ طیحم  ار  مود  مدـق  دـنزومایب . اهنآ  هب  ار  یمالـسا  دودـح  یعرـش و  ماکحا  دـنزاس و  انـشآ  اـیح  بجح و  شـشوپ و  گـنهرف 
هفیظو دوش . هتـشادرب  یمومع  گـنهرف  عاـمتجا و  طـیحم  طـسوت  دـیاب  موس  ماـگ  دـنرادرب . دـیاب  ییاـمنهار  ییادـتبا و  عطقم  صوصخهب 

عوضوم هریغ ، هلاقم و  ملیف ، هئارا  اب  هک  تسا  نآ  اههمانزور  امیس و  ادص و  دننام  یهورگ  ياههناسر  هژیو  هب  هعماج  نازوسلد  تموکح و 
يداع و دارفا  دنزادرپب . طیحم  يزاس  كاپ  هب  دنـشاب و  دساف  رـصانع  بقارم  ییارجا  لماوع  زین  دـنروآرد . گنهرف  تروص  هب  ار  باجح 

اهنآ تیاعر  طیارش و  نآ  زا  یهاگآ  اب  هدوب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  ققحت  يارب  هنیمز  داجیا  رد  یعس  زین  صاخشا  مومع 
. دنیامن هدایپ  هعماج  رد  ار  یهلا  نامرف  نیا 

؟ درک دیاب  هچ  هعماج  رد  یباجحدب  هلئسم  نتفر  نیب  زا  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  هعماج  رد  یباجحدب  هلئسم  نتفر  نیب  زا  يارب 

خساپ

للع تخانــش  قـیرط  زا  زج  نآ  اـب  هزراـبم  هـک  تـسا  یلماوـع  لوـلعم  رگید ، هدـیدپ  ره  دـننام  یباجحدـب  هـلمج  زا  یعاـمتجا و  دـسافم 
ناردـپ و ییانتعایب  رد  هشیر  اهيراجنهان  زا  يرایـسب  هداوناخ : حیحـصان  تیبرت   - 1 زا :  دنترابع  یباجحدـب  لماوع  تسین . ریذـپناکما 

ياهشزومآ دنشاب  هتـشادن  ار  غولب  هلحرم  هب  دورو  یگدامآ  دوخ  نیدلاو  طسوت  رگا  غلابان  نارتخد  دراد . اهنآ  دروخرب  زرط  ناردام و 
هنیمز رد  یـصخشم  همانرب  دـیاب  اههداوناخ  تفریذـپ . دـنهاوخ  یتخـس  هب  ار  یمالـسا  لماک  شـشوپ  یناوج ، یناوجون و  رد  دـننیبن ، مزال 
دنزاس انشآ  باجح  اب  ار  دوخ  نارتخد  یکدوک ، زا  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  نادنزرف  هب  مارح  لالح و  مرحمان و  مرحم و  باجح و  شزومآ 

هار اهنت  هن  اجیب  ياهيریگتخـس  هتبلا  دـنریگ . هرهب  هیبنت  قیوشت و  ياهراکهار  زا  هار  نیا  رد  دـنزادنین . ریخأـت  هب  غولب  ناـمز  اـت  ار  نآ  و 
هچ دشابن ، هارمه  ربص  لقعت و  یشیدنارود و  اب  تریغ  هک  یتروص  رد  دنکیم . نادنچ  ود  ار  لضعم  هکلب  دوریمن ، رامش  هب  یبسانم  لح 

. دراذگیم ریثأت  اهنآ  يریگعضوم  یگنوگچ  رد  اهشزرا  هب  دارفا  شرگن  هویـش  اهشزرا : ینوگرگد   - 2 دوش . لیدبت  دوخ  دض  هب  اسب 
ناـشن ار  دوـخ  هک  تسا  یعیبـط  دـنادب ، دنمـشزرا  دـهد و  رارق  يراذـگ  شزرا  كـالم  اـیح ، بجح و  ياـج  هب  ار  ییاـمندوخ  ینز ، رگا 
هاگیاج ə ناور یمالـسا و  قالخا  رد  وگلا  راجنهان : ياـهوگلا   - 3 دنیزگیمرب . دوخ  ندـنایامن  يارب  ار  شـشوپ  یتح  دـهدیم و 

هک يداضتم  عونتم و  ياهوگلا  هزورما  اما  دوب ، ناسآ  یبایتیوه  دندوب ، دودحم  كدنا و  اهشقن  șو  گلا هک  هتشذگرد  دراد . یمهم 
، یباجحدب لئالد  زا  یکی  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  لکشم  ناناوج  رب  ار  حیحص  هار  باختنا  یبایتیوه و  دنهدیم ، هئارا  ددعتم  ياههناسر 

طوقـس يوـنعم : رقف   - 4 دـشابیم . اـههناسر  رد  حرطم  ياهتیـصخش  اـههشیپرنه و  هب  یـسأت  ندـش و  تعاـمج  گـنرمه  ییارگدـم و 
ناسنا و یتسه و  هرابرد  یتسه  هراـبرد  یبهذـم  يداـینب  تاـیرظن  دوبن  هرمث  یباجحدـب ، هلمج  زا  هعماـج و  رد  يراـجنهان  زورب  یقـالخا ،

ناـمز ياـهتیمورحم  تبحم و  دوبمک  تیـصخش : دوـبمک   - 5 تسا . داـعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  مدـع  هـملک ، کـی  رد  یگدـنز و  ياـنعم 
زا یکی  دنیامنرپ . ار  دوخ  ینورد  ألخ  قیرط  نیا  زا  ات  دنکیم  ناربج  هب  راداو  دـناهدش ، التبم  تراقح  هدـقع  هب  هک  ار  يدارفا  یلاسدرخ ،

ندودز نایوج ، هطلس  نارگرامعتـسا و  فادها  زا  یکی  نمـشد : یگنهرف  مجاهت   - 6 تسا . ییارآدوخ  يرادنپتیـصخش ، داجیا  ياههار 
درک وجتسج  ار  نآ  اب  هلباقم  حیحـص  ياههار  دیاب  یباجحدب  للع  ندش  نشور  زا  سپ  تسا . اهنآ  ییادز  تیوه  روظنم  هب  نانز  شـشوپ 

ياهوگلا یفرعم  یبهذم 4 -  ياهرواب  تیوقت  نایبرم 3 -  ایلوا و  قیرط  زا  حیحص  شزومآ  هادوناخ 2 -  ناینب  تیوقت   - 1 زا : دنترابع  هک 
جیورت یباجحدب 8 -  ياههنیمز  ندرب  نیب  زا  ناناوج 7 -  اب  یمیمـص  طابترا  يرارقرب  نمـشد 6 -  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هتسیاش 5 - 
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راثآ قلخ  داسف 11 -  ياهدناب  اب  هزرابم  نیناوق و  يارجا  رد  تیعطاق  جاودزا 10 -  رما  لیهست  رکنم 9 -  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف 
اهيراجنهان یسانشزاب  نانآ 13 -  تاهبـش  هب  ییوگ  خساپ  هرهچ و  هب  هرهچ  ياهوگتفگ  قیرط  زا  ناناوج  بذج  يرنه 12 -  یگنهرف و 

طیحم يزاس  ملاس  يراتفر 16 -  نابز  یلمع و  توعد  رب  هیکت  نایبرم 15 -  راتفر  راتفگ و  یناوخمه  برغ 14 -  گنهرف  طحنم  طاقن  و 
اب ادـتبا  زا  ار  ناشدـنزرف  نیدـلاو  درادرب . هداوناخ  دـیاب  ار  مدـق  نیلوا  یباجحدـب ، اب  هلباقم  يارب  هک  دوشیم  نشور  دـش  هتفگ  هچ  نآ  زا 

یـشزومآ طیحم  ار  مود  مدـق  دـنزومایب . اهنآ  هب  ار  یمالـسا  دودـح  یعرـش و  ماکحا  دـنزاس و  انـشآ  اـیح  بجح و  شـشوپ و  گـنهرف 
هفیظو دوش . هتـشادرب  یمومع  گـنهرف  عاـمتجا و  طـیحم  طـسوت  دـیاب  موس  ماـگ  دـنرادرب . دـیاب  ییاـمنهار  ییادـتبا و  عطقم  صوصخهب 

عوضوم هریغ ، هلاقم و  ملیف ، هئارا  اب  هک  تسا  نآ  اههمانزور  امیس و  ادص و  دننام  یهورگ  ياههناسر  هژیو  هب  هعماج  نازوسلد  تموکح و 
يداع و دارفا  دنزادرپب . طیحم  يزاس  كاپ  هب  دنـشاب و  دساف  رـصانع  بقارم  ییارجا  لماوع  زین  دـنروآرد . گنهرف  تروص  هب  ار  باجح 

اهنآ تیاعر  طیارش و  نآ  زا  یهاگآ  اب  هدوب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  ققحت  يارب  هنیمز  داجیا  رد  یعس  زین  صاخشا  مومع 
. دنیامن هدایپ  هعماج  رد  ار  یهلا  نامرف  نیا 

؟ دیآرد هعماج  رد  فرع  کی  تروص  هب  دنراذگب و  مارتحا  رتگرزب  دارفاهب  رتکچوک  دارفاات  دراد  دوجو  یهار  هچ 

شسرپ

؟ دیآرد هعماج  رد  فرع  کی  تروص  هب  دنراذگب و  مارتحا  رتگرزب  دارفاهب  رتکچوک  دارفاات  دراد  دوجو  یهار  هچ 

خساپ

نیاربانب دـیامن . ترـشاعم  دـیاب  نارگید  اب  هنوگچ  دزومآیم  كدوک  هک  تسا  هناخ  طیحم  رد  تسا . ملاس  هداوناخ  دـنمزاین  ملاس  هعماج 
یتاـغیلبت و ياههاگتـسد  همه  دروم  نیارد  دـیامن . تیارـس  هعماـج  هب  اـت  ددرگ  اـیحا  هداوناـخ  نوناـک  رد  دـیاب  اـهرتگرزب  میرکت  تنس 

کی ره  هک  تسا  یتوافتم  ياهشقن  مهم  دنراد . هدننک  نییعت  شقن  تالجم  اههمانزور و  نویزیولت و  ویدار و  دـننام  یگنهرف  ياههناسر 
هب دنونـشیم و  ار  یناسک  فرح  ناکدوک  کـچوک و  دارفا   - 1 میزادرپیم : اهنآ  نیرتمهم  هب  هک  دـنیامن  افیا  دـیاب  هداوناخ  ياضعا  زا 
هب ینابرهم  اهرتگرزب ، هفیظو  نیاربانب  دنیامنیم . هجوت  دنهدیم و  شزرا  اهنآ  هب  هک  دـنراذگیم  مارتحا  تبغر  لیم و  يور  زا  يدارفا 

یکین هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  يرطف  لیامت  نیااب  مدرم  ياـهلد  : " دـیامرفیم ص )  ) مرکا لوسر  تسا . ناـنآ  زا  ییوج  لد  رتکـچوک و 
ظفح ار  دوخ  تیعقوم  دـیاب  اهرتگرزب   - 2 ( 2" .) دنراد نمـشد  ار  شیوخ  هب  ناگدننکدب  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  دوخ  هب  ناگدننک 

فالتخا دروم  یب  ياهداقتنا  اب  دنیازفیب ، كدوک  ربارب  رد  رگیدـکی  مارتحا  ذوفنرب و  هک  نیا  ضوع  هب  نیدـلاو  یـضعب  هنافـسأتم  دـنیامن .
نیدلاو رگا  دنیامن . بلج  ار  اههچب  يراکمه  مارتحا و  دنناوتیمن  نیدلاو  عون  نیا  دـنهاکیم . وا  دزن  دوخ  تلزنم  زا  لوقعم  ریغ  ياهرظن 

رد ار  اهرتگرزب  میرکت  سرد  دیاب  نیدلاو   - 3 دنشاب . هتـشاد  ار  نارگید  زا  مارتحا  عقوت  دیاب  دنرادب ، هگن  ار  دوخ  مارتحا  اهرتگرزب  و 
دروم زین  ناشدوخ  دنیامن ، تاعارم  دوخ  ياهرتگرزب  هب  تبـسنار  میرکت  هفیظو  نیدلاو  رگا  دنهد . شزومآ  ناشنادـنزرف  هب  لمع  لوق و 

4 ( 2" .) دنیامن یکین  امش  هب  مه  ناتنادنزرف  ات  دینک  یکین  دوخ  ناردپ  هب  : " دیامرفیم (ع ) قداص ماما  دش . دنهاوخ  عقاو  نادنزرف  میرکت 
ملع و ياراد  رتگرزب و  یکی  هک  یتـسود  ود  هتبلا  دـشاب . تسود  ود  دـننام  یفطاـع و  هطبار  دـیاب  نادـنزرف  اـب  نارداـم  ردـپ و  هـطبار  - 

دهاوخ رایتخا  هقالع و  يور  زا  رداـم  ردـپ و  هب  دـنزرف  مارتحا  لاـح ، نیا  رد  تسا . رتکـچوک  تسود  يرگید  رتشیب و  هبرجت  یهاـگآ و 
 - 1 اـهتشونیپ : دراد . يونـش  فرح  وا  زا  دراذـگیم و  مارتـحا  دوخ  رتگرزب  تسود  هب  هقـالع  اـب  هک  یکچوک  تسود  دـننامه  دوـب ،

ص 65. ج 68 ، راونالاراحب ،  - 2 ص 37 . لوقعلا ، فحت 
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؟ درک دیاب  هچ  هعماج  رد  یباجحدب  هلئسم  نتفر  نیب  زا  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  هعماج  رد  یباجحدب  هلئسم  نتفر  نیب  زا  يارب 

خساپ

للع تخانــش  قـیرط  زا  زج  نآ  اـب  هزراـبم  هـک  تـسا  یلماوـع  لوـلعم  رگید ، هدـیدپ  ره  دـننام  یباجحدـب  هـلمج  زا  یعاـمتجا و  دـسافم 
ناردـپ و ییانتعایب  رد  هشیر  اهيراجنهان  زا  يرایـسب  هداوناخ : حیحـصان  تیبرت   - 1 زا :  دنترابع  یباجحدـب  لماوع  تسین . ریذـپناکما 

ياهشزومآ دنشاب و  هتشادن  ار  غولب  هلحرم  هب  دورو  یگدامآ  دوخ  نیدلاو  طسوت  رگا  غلابان  نارتخد  دراد . اهنآ  دروخرب  زرط  ناردام و 
هنیمز رد  یـصخشم  همانرب  دـیاب  اههداوناخ  تفریذـپ . دـنهاوخ  یتخـس  هب  ار  یمالـسا  لماک  شـشوپ  یناوج ، یناوجون و  رد  دـننیبن ، مزال 
دنزاس انشآ  باجح  اب  ار  دوخ  نارتخد  یکدوک ، زا  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  نادنزرف  هب  مارح  لالح و  مرحمان و  مرحم و  باجح و  شزومآ 

هار اهنت  هن  اجیب  ياهيریگتخـس  هتبلا  دـنریگ . هرهب  هیبنت  قیوشت و  ياهراکهار  زا  هار  نیا  رد  دـنزادنین . ریخأـت  هب  غولب  ناـمز  اـت  ار  نآ  و 
هچ دشابن ، هارمه  ربص  لقعت و  یشیدنارود و  اب  تریغ  هک  یتروص  رد  دنکیم . نادنچ  ود  ار  لضعم  هکلب  دوریمن ، رامش  هب  یبسانم  لح 

. دراذگیم ریثأت  اهنآ  يریگعضوم  یگنوگچ  رد  اهشزرا  هب  دارفا  شرگن  هویـش  اهشزرا : ینوگرگد   - 2 دوش . لیدبت  دوخ  دض  هب  اسب 
ناـشن ار  دوـخ  هک  تسا  یعیبـط  دـنادب ، دنمـشزرا  دـهد و  رارق  يراذـگ  شزرا  كـالم  اـیح ، بجح و  ياـج  هب  ار  ییاـمندوخ  ینز ، رگا 
هاگیاج یـسانشناور  یمالـسا و  قالخا  رد  وگلا  راـجنهان : ياـهوگلا   - 3 دنیزگیمرب . دوخ  ندـنایامن  يارب  ار  شـشوپ  یتح  دـهدیم و 

هک يداضتم  عونتم و  ياهوگلا  هزورما  اما  دوب ، ناسآ  یبایتیوه  دندوب ، دودحم  كدـنا و  اهشقن  اهوگلا و  هک  هتـشذگرد  دراد . یمهم 
، یباجحدب لئالد  زا  یکی  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  لکشم  ناناوج  رب  ار  حیحص  هار  باختنا  یبایتیوه و  دنهدیم ، هئارا  ددعتم  ياههناسر 

طوقـس يوـنعم : رقف   - 4 دـشابیم . اـههناسر  رد  حرطم  ياهتیـصخش  اـههشیپرنه و  هب  یـسأت  ندـش و  تعاـمج  گـنرمه  ییارگدـم و 
ناسنا و یتسه و  هرابرد  یتسه  هراـبرد  یبهذـم  يداـینب  تاـیرظن  دوبن  هرمث  یباجحدـب ، هلمج  زا  هعماـج و  رد  يراـجنهان  زورب  یقـالخا ،

ناـمز ياـهتیمورحم  تبحم و  دوبمک  تیـصخش : دوـبمک   - 5 تسا . داـعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  مدـع  هـملک ، کـی  رد  یگدـنز و  ياـنعم 
زا یکی  دنیامنرپ . ار  دوخ  ینورد  ألخ  قیرط  نیا  زا  ات  دنکیم  ناربج  هب  راداو  دـناهدش ، التبم  تراقح  هدـقع  هب  هک  ار  يدارفا  یلاسدرخ ،

ندودز نایوج ، هطلس  نارگرامعتـسا و  فادها  زا  یکی  نمـشد : یگنهرف  مجاهت   - 6 تسا . ییارآدوخ  يرادنپتیـصخش ، داجیا  ياههار 
درک وجتسج  ار  نآ  اب  هلباقم  حیحـص  ياههار  دیاب  یباجحدب  للع  ندش  نشور  زا  سپ  تسا . اهنآ  ییادز  تیوه  روظنم  هب  نانز  شـشوپ 

ياهوگلا یفرعم  یبهذم 4 -  ياهرواب  تیوقت  نایبرم 3 -  ایلوا و  قیرط  زا  حیحص  شزومآ  هادوناخ 2 -  ناینب  تیوقت   - 1 زا : دنترابع  هک 
جیورت یباجحدب 8 -  ياههنیمز  ندرب  نیب  زا  ناناوج 7 -  اب  یمیمـص  طابترا  يرارقرب  نمـشد 6 -  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  هتسیاش 5 - 

راثآ قلخ  داسف 11 -  ياهدناب  اب  هزرابم  نیناوق و  يارجا  رد  تیعطاق  جاودزا 10 -  رما  لیهست  رکنم 9 -  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف 
اهيراجنهان یسانشزاب  نانآ 13 -  تاهبـش  هب  ییوگ  خساپ  هرهچ و  هب  هرهچ  ياهوگتفگ  قیرط  زا  ناناوج  بذج  يرنه 12 -  یگنهرف و 

طیحم يزاس  ملاس  يراتفر 16 -  نابز  یلمع و  توعد  رب  هیکت  نایبرم 15 -  راتفر  راتفگ و  یناوخمه  برغ 14 -  گنهرف  طحنم  طاقن  و 
اب ادـتبا  زا  ار  ناشدـنزرف  نیدـلاو  درادرب . هداوناخ  دـیاب  ار  مدـق  نیلوا  یباجحدـب ، اب  هلباقم  يارب  هک  دوشیم  نشور  دـش  هتفگ  هچ  نآ  زا 

یـشزومآ طیحم  ار  مود  مدـق  دـنزومایب . اهنآ  هب  ار  یمالـسا  دودـح  یعرـش و  ماکحا  دـنزاس و  انـشآ  اـیح  بجح و  شـشوپ و  گـنهرف 
هفیظو دوش . هتـشادرب  یمومع  گـنهرف  عاـمتجا و  طـیحم  طـسوت  دـیاب  موس  ماـگ  دـنرادرب . دـیاب  ییاـمنهار  ییادـتبا و  عطقم  صوصخهب 
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عوضوم هریغ ، هلاقم و  ملیف ، هئارا  اب  هک  تسا  نآ  اههمانزور  امیس و  ادص و  دننام  یهورگ  ياههناسر  هژیو  هب  هعماج  نازوسلد  تموکح و 
يداع و دارفا  دنزادرپب . طیحم  يزاس  كاپ  هب  دنـشاب و  دساف  رـصانع  بقارم  ییارجا  لماوع  زین  دـنروآرد . گنهرف  تروص  هب  ار  باجح 

اهنآ تیاعر  طیارش و  نآ  زا  یهاگآ  اب  هدوب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  ققحت  يارب  هنیمز  داجیا  رد  یعس  زین  صاخشا  مومع 
کی تروص  هب  دـنراذگب و  مارتحا  رتگرزب  دارفاهب  رتکچوک  دارفاات  دراد  دوجو  یهار  هچ  دـنیامن . هدایپ  هعماج  رد  ار  یهلا  نامرف  نیا 

نارگید اب  هنوگچ  دزومآیم  كدوک  هک  تسا  هناخ  طیحم  رد  تسا . ملاس  هداوناخ  دنمزاین  ملاس  هعماج  خساپ : دـیآرد ؟ هعماج  رد  فرع 
همه دروم  نیارد  دیامن . تیارـس  هعماج  هب  ات  ددرگ  ایحا  هداوناخ  نوناک  رد  دیاب  اهرتگرزب  میرکت  تنـس  نیاربانب  دیامن . ترـشاعم  دیاب 

ياهشقن مهم  دـنراد . دـننک  نییعت  شقن  تالجم  اـههمانزور و  نویزیولت و  ویدار و  دـننام  یگنهرف  ياـههناسر  یتاـغیلبت و  ياههاگتـسد 
فرح ناکدوک  کچوک و  دارفا   - 1 میزادرپیم : اهنآ  نیرتمهم  هب  هک  دـنیامن  افیا  دـیاب  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  ره  هک  تسا  یتوافتم 
هفیظو نیاربانب  دنیامنیم . هجوت  دنهدیم و  شزرا  اهنآ  هب  هک  دنراذگیم  مارتحا  تبغر  لیم و  يور  زا  يدارفا  هب  دنونشیم و  ار  یناسک 
هدـیرآ يرطف  لیامت  نیااب  مدرم  ياهلد  : " دـیامرفیم ص )  ) مرکا لوسر  تسا . نانآ  زا  ییوج  لد  رتکچوک و  هب  ینابرهم  اهرتگرزب ،

دیاب اـهرتگرزب   - 2 ( 2" .) دنراد نمـشد  ار  شیوخ  هب  ناگدـننکدب  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  دوخ  هب  ناگدـننک  یکین  هک  تسا  هدـش 
اب دـنیازفیب ، كدوـک  ربارب  رد  رگیدـکی  مارتـحا  ذوـفنرب و  هک  نیا  ضوـع  هب  نیدـلاو  یـضعب  هنافـسأتم  دـنیامن . ظـفح  ار  دوـخ  تیعقوـم 

اههچب يراکمه  مارتحا و  دنناوتیمن  نیدلاو  عون  نیا  دـنهاکیم . وا  دزن  دوخ  تلزنم  زا  لوقعم  ریغ  ياهرظن  فالتخا  دروم  یب  ياهداقتنا 
دیاب نیدلاو   - 3 دنـشاب . هتـشاد  ار  نارگید  زا  مارتحا  عقوت  دیاب  دـنرادب ، هگن  ار  دوخ  مارتحا  اهرتگرزب  نیدـلاو و  رگا  دـنیامن . بلج  ار 
دوخ ياـهرتگرزب  هب  تبـسنار  میرکت  هفیظو  نیدـلاو  رگا  دـنهد . شزومآ  ناشنادـنزرف  هب  لـمع  لوق و  رد  ار  اـهرتگرزب  میرکت  سرد 

ات دـینک  یکین  دوخ  ناردـپ  هب  : " دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  دـش . دـنهاوخ  عقاو  نادـنزرف  میرکت  دروـم  زین  ناـشدوخ  دـنیامن ، تاـعارم 
ود هتبلا  دـشاب . تسود  ود  دـننام  یفطاع و  هطبار  دـیاب  نادـنزرف  اب  ناردام  ردـپ و  هطبار   - 4 ( 3" .) دنیامن یکین  امـش  هب  مه  ناتنادنزرف 

ردپ هب  دنزرف  مارتحا  لاح ، نیا  رد  تسا . رتکچوک  تسود  يرگید  رتشیب و  هبرجت  یهاگآ و  ملع و  ياراد  رتگرزب و  یکی  هک  یتسود 
وا زا  دراذـگیم و  مارتحا  دوخ  رتگرزب  تسود  هب  هقالع  اب  هک  یکچوک  تسود  دـننامه  دوب ، دـهاوخ  راـیتخا  هقـالع و  يور  زا  رداـم  و 

ص 65. ج 68 ، راونالاراحب ،  - 2 ص 37 . لوقعلا ، فحت   - 1 اهتشونیپ : دراد . يونش  فرح 

ياهراکهار ندومن ، بوکرـس  ای  ندرک  موکحم  ياج  هب  ارچ  ددرگیمرب ، یـسنج  تایامت  هب  یعون  هب  هعماج  تالکـشم  رثکا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
؟ تسیچ هیملع  هزوح  شقن  دننکیمن ؟ ادیپ  نآ  يارب  یبسانم 

شسرپ

، ندومن بوکرـس  اـی  ندرک  موکحم  ياـج  هب  ارچ  ددرگیمرب ، یـسنج  تاـیامت  هب  یعون  هب  هعماـج  تالکـشم  رثـکا  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب 
؟ تسیچ هیملع  هزوح  شقن  دننکیمن ؟ ادیپ  نآ  يارب  یبسانم  ياهراکهار 

خساپ

هشیر و  ( 1) ناطیـش هاگراکـش  ار  تاوهـش  ع )  ) یلع ماـما  تسا . ینار  توهـش  ییوج و  تذـل  دـسافم  زا  يرایـسب  هشیر  هک  تسین  یکش 
زا یشخب  یسنج  لیم  " تسا ! هتفرگ  تعرس  تافآ  تمـس  هب  دنک ، تکرح  تاوهـش  يوس  هب  هک  یـسک  : " هدومرف هدرک و  دای  ( 2) اهتفآ

نیب زا  دوشن ، اضرا  ات  ینورد ، تالیامت  ریاس  دـننام  تسا و  هدـش  هداد  رارق  ناسنا  دوجو  شنیرفآ  هناـمیکح  تسد  اـب  تسا و  هیوهـش  هوق 
ینعی  ) اسیلک یلیدعت  هیرظن  اب  قباطم  هن  مالسا  راکهار  تسین . نآ  یبوکرس  ناهاوخ  زگره  مالـسا  دسریمن . شمارآ  هب  ناسنا  دوریمن و 
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، هزیرغ رـصح  دح و  یب  يدازآ  نارادفرط  دـیورف و  یطارفا  هاگدـید  اب  قباطم  هن  تسا و  یـسنج ) هزیرغ  ندرک  موکحم  نتفرگ و  هدـیدان 
. دنادیم جاودزا  ییوشانز و  لمع  ار ، یـسنج  هزیرغ  لیدعت  هار  نیرتهب  دـباشیم . زیرغ  یقطنم  هدودـحم و  نّیعم و  ياضرا  ناهاوخ  هکلب 

مشچ هک  تسا  هلیسو  نیرتهب  اریز  دنک ، مادقا  ًامتح  دراد ، جاودزا  تردق  هک  امـش  زا  کی  ره  ناناوج ، يا  : " دیامرفیم ص )  ) ادخ لوسر 
، تسا زیاج  صاخ ، دح  رد  عورشم و  روط  هب  یسنج  هزیرغ  اهنت  هن  ( 3") دـنکیم تظفاحم  یتفع  یب  زا  ار  تروع  هدولآ و  ياههاگن  زا  ار 

يدراوم رد  تسا . هدش  ناوارف  دیکأت  هیصوت و  نآ  هب  هدش و  هتخانش  يرورـض  یتح  هدیدنـسپ و  رما  ناونع  هب  تایاور و  تایآ و  رد  هکلب 
تلفغ یلـصا  راکهار  نیا  زا  یلعف ، عاضوا  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  هدرک  داهنـشیپ  ار  تقوم  جاودزا  مالـسا ، دشابن ، رـسیم  مئاد  جاودزا  هک 

غولب نیب  درادـن و  دوجو  مئاد  جاودزا  ناکما  ناناوج  همه  يارب  هزورما  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، رتشیب  جاودزا  عناوم  زور  هب  زور  هدـش و 
يوس زا  دنزیم ، نماد  رتشیب  لکـش  نیا  هب  جاودزا ، تالمجت  رقف و  يراکیب و  دتفایم و  هلـصاف  لاس  دـنچ  هداوناخ ، لیکـشت  یـسنج و 
ماما دوشیم . ساسحا  هتـشذگ  زا  شیب  تقوم  جاودزا  عوضوم  حرط  ترورـض  دـنا . ناوارف  هعماج  رد  رـسمه  نودـب  نانز  نادرم و  رگید 

ياهداهن همه  اتسار  نیا  رد  ( 4.") تفریمن انز  غارـس  تخبدب  ناسنا  زج  درکیمن ، یهن  تقوم  جاودزا  زا  رمع  رگا  : " دیامرفیم ع )  ) یلع
مدرم داشرا  غیلبت و  یگنهرف ، زکارم  هیملع و  هزوح  هفیظو  تسناد . رصقم  ار  یصاخ  داهن  ناوتیمن  دنراد و  تیلوئـسم  ییارجا  یگنهرف و 

ادـص صوصخ  هب  یهورگ  ياههناسر  قیرط  زا  نآ  يزاس  گنهرف  تسا . تقوم  جاودزا  زا  یقطنم  نییبت  جاودزا و  يریگناسآ  تهج  رد 
زا يریگهرهب  جاودزا و  عناوم  ندرک  فرطرب  دراد ، رایتخا  رد  ار  یعیسو  تاناکما  هک  تلود  هفیظو  دشابیم . هریغ  ملیف و  هئارا  اب  امیـس  و 

لاملا تیب  زا  نادـنمزاین  جاودزا  هنیزه  تخادرپ  یتح  هریغ و  راک و  يارب  نداد  تیولوا  هنـسحلا و  ضرق  ياـهماو  دـننام  یقیوشت  لـماوع 
شقن جاودزا  يزاس  رتسب  و  ص )  ) ربمایپ تنـس  هب  لمع  ییوج و  هناهب  زا  زیهرپ  يریگناسآ و  تافیرـشت و  فذح  اب  زین  نیدلاو  دشابیم .

.( ص 23 ج 1 ، نامه ،  - 1 ص 143 . ج 2 ، مکحلا ، ررغ  اهتشونیپ -  دنراد . نادنزرف  یسنج  هزیرغ  حیحـص  ياضرا  رد  ياهدننک  نییعت 
ص 253. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 4 ص 100 . قالخالا ، مراکم   - 3

دالیم و مسارم  هب  دوش و  یم  تبحـص  ناشیا  زا  رتمک  اه  ینارنخـس  رد  تسا ، (ع ) یلع ماما  گرزب  دـنزرف  (ع ) نسح ماـما  هک  يدوجو  اـب  ارچ 
؟ دوش یم  هجوت  رت  مک  ناشیا  يرادازع 

شسرپ

دالیم مسارم  هب  دوش و  یم  تبحـص  ناشیا  زا  رتمک  اه  ینارنخـس  رد  تسا ، (ع ) یلع ماما  گرزب  دنزرف  (ع ) نسح ماما  هک  يدوجو  اب  ارچ 
؟ دوش یم  هجوت  رت  مک  ناشیا  يرادازع  و 

خساپ

رد ساسا  نیمه  رب  دنتسه . رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  نایعیش  صوصخ  هب  ناناملـسم  نایم  هدوب و  يدحاو  رون  (ع ) همئا ۀمه  دیدرت  یب 
هک تسین  هنوگ  نیا  دریگ . یم  تروص  يرادازع  نانآ  تداهـش  مایا  رد  دوش و  یم  هتفرگ  نشج  نانآ  تدالو  ماـیا  ناریا  یمالـسا  ۀـعماج 

رادروخرب ییاـه  یگژیو  زا  ناـماما  زا  یخرب  هتبلا  گـنر . رپ  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  دـشاب و  گـنر  مک  همئا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  مارتحا 
ار ییاه  تیلاعف  ناکم ، نامز و  طیارـش  بسح  هب  نانآ  هک  تهج  نادـب  دریگ . تروص  يرتشیب  هجوت  اهنآ  هب  دوش  یم  بجوم  هک  دنتـسه 

بهذـم دـش  بجوم  (ع ) قداص ماما  یگنهرف  ياه  تیلاـعف  ًـالثم  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ناـنآ  یگدـنز  هک  دـنا  هداد  ماـجنا 
هتخادرپ یگنهرف  ياه  تیلاعف  هب  ماما  هک  دش  مهارف  يا  هنوگ  هب  طیارش  (ع ) قداص ماما  نامز  رد  دوش . دای  يرفعج  بهذم  مان  هب  نایعیش 

یم یمالـسا  فراـعم  ناـیب  هب  ناگدنـسیون  نارگـشهوژپ و  هاـگره  دـنامب . یقاـب  گنـس " نارگ  ثاریم   " ناونع هب  وا  زا  تیاور  نارازه  و 
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هک نانارنخـس  نینچمه  دـننک . یم  دای  يو  زا  رتشیب  یملع  لفاحم  سلاـجم و  رد  هدافتـسا و  رتشیب  ترـضح  ةریـس  تاـملک و  زا  دـنزادرپ ،
رارکت (ع ) قداص ماما  مان  ناس  نیدـب  دـنرب و  یم  هرهب  رتشیب  (ع ) قداص ماما  تایاور  زا  دـننک ، یم  نایب  ار  یمالـسا  ياه  هزومآ  قالخا و 

نید ظفح  یهاوخ ، يدازآ  رد  یمهم  شقن  تفرگ ، لکش  یهلا  فیلکت  ماجنا  نامز و  طیارش  بسح  هب  هک  (ع ) نیسح ماما  مایق  دوش . یم 
زا رتشیب  اهربنم  رد  هدومن و  يرادازع  ترضح  يارب  نایعیـش  هژیوب  ناهاوخیدازآ ـ  ۀمه  ور  نیا  زا  تشاد ؛ (ع ) ناموصعم گنهرف  يایحا  و 

. دـندومن یم  شرافـس  نآ  هب  ار  نارگید  دـندرک و  یم  يرادازع  (ع ) نیـسح ماما  يارب  مه  رگید  ناموصعم  نآ  رب  نوزفا  دوش . یم  داـی  وا 
نارگید زا  رتشیب  جع ) ) يدهم ترضح  روهظ  ًالثم  ای  وا و  تداهش  و  (ع ) نیسح ماما  مایق  هب  ناموصعم  ياه  هیـصوت  اهدروخرب و  اهراتفر و 

هک تفریذـپ  دـیاب  ار  تیعقاو  نیا  هتبلا  دوش . گنر  رپ  (ع ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  هک  دـش  بجوم  (ع ) ناـموصعم درکیور  تسا . هدوب 
مـسارم زین  نانآ  يارب  دـنک  یم  اضتقا  ناش  ماقم  هاگیاج و  هک  نآ  لاح  تسا ، گنر  مک  همئا  زا  یـضعب  يارب  يرادازع  يرازگرب  گنهرف 

. دنتسه دحاو  رون  (ع ) همئا همه  اریز  دوش ، رازگ  رب  نانآ  نأش  بسانم  نشج ، يرادازع و 

یمن تیمها  نآ  هب  دش ، دازآ  وئدیو  لثم  رگا  هراوهام  دندقتعم  دنک و  لرتنک  ار  ناناوج  دناوت  یمن  هراوهام  زا  هدافتسا  عنم  نوناق  دنیوگ  یم  یضعب 
؟ تسیچ امش  رظن  دنهد ،

شسرپ

نآ هب  دش ، دازآ  وئدیو  لثم  رگا  هراوهام  دندقتعم  دنک و  لرتنک  ار  ناناوج  دـناوت  یمن  هراوهام  زا  هدافتـسا  عنم  نوناق  دـنیوگ  یم  یـضعب 
؟ تسیچ امش  رظن  دنهد ، یمن  تیمها 

خساپ

تاغیلبت ةدرتسگ  مجح  هب  هجوت  اـب  یلو  تسین ، ناـناوج  لرتنک  يارب  یلوصا  ییاـهن و  لـح  هار  هراوهاـم ، زا  هدافتـسا  عنم  نوناـق  دـنچ  ره 
جیورت بجوم  اسب  هچ  درادن ، یناوخمه  یمالسا  یّلم و  ّتیوه  گنهرف و  اب  هک  یی   ) اه ملیف  اشحف و  شرتسگ  هراوهام و  قیرط  زا  نمـشد 

دارفا دوخ  باختنا  هب  ات  دـشاب ، یمن  حالـص  هب  زین  نآ  نتـشاذگ  دازآ  دوش ) یم  ینید  یگنهرف و  یعامتجا و  ياـه  يراـجنهان  شزومآ  و 
مدرم هب  میراذگب و  دازآ  ار  هریغ  يزابرامق و  زکارم  ای  يراوخبارـش  ياه  هزاغم  مییوگب  هک  تسا  نآ  دننام  نخـس  نیا  دننک . كرت  ار  نآ 

دوخ يوس  هب  ار  ناناوج  زا  يرایـسب  هک  دراد  يا  هبذاج  تذـل و  هانگ  تسا  یهیدـب  دـینک ! يرود  نکاما  نآ  هب  نتفر  زا  ناـتدوخ  مییوگب 
ار وئدیو  مدرم  رگا  تسین . هسیاقم  لباق  وئدیو  اب  زگره  هراوهام  میربب . نیب  زا  ار  هانگ  ۀـنیمز  میفظوم  مالـسا  رظن  زا  یفرط  زا  دـناشک . یم 

يارب هراوهام  تنرتنیا و  زا  هدافتـسا  وئدـیو ، ياج  هب  هک  دوب  نآ  شا  مهم  لیلد  هکلب  دـش ، دازآ  وئدـیو  هک  دوبن  نآ  شلیلد  دـندرک ، اـهر 
ناناوج تقو  تسناوت  يدح  ات  یشزرو  ياه  همانرب  اه و  ملیف  ۀئارا  اب  امیـس  ادص و  رگید  فرط  زا  دش . مهارف  دنتـشاد  تسود  هک  يدارفا 
مهارف دراد و  هنیزه  تسا و  هجاوم  یتالکـشم  اب  یئوئدـیو  صاـخ  ياـه  ملیف  ۀـیهت  نمـض  رد  دـیامن . بذـج  دوخ  يوس  هب  دـنک و  رپ  ار 

شیامن رد  اهنت  اه  هراوهام  نمـض  رد  تسین . هراوهام  دـننام  هدامآ ، دـهاوخب  سک  ره  تقو و  ره  دراد ، تقو  فرـص  هب  زاـین  نآ  ندروآ 
عقاو رد  دراد ) داضت  ًالماک  ینید ، هعماج  ياهراجنه  گنهرف و  اب  هک   ) یـسایس یتاـغیلبت و  يرنه و  ياـه  هماـنرب  دوش ؛ یمن  هصـالخ  ملیف 

شدوخ نابز  هب  هرخـالاب  یماـظن  ره  روشک و  ره  دـنک . یم  اـقلا  ینورد  تهج  زا  مه  رهاـظ و  تهج  زا  مه  يرّکفت  گـنهرف و  عون  کـی 
ًانوناق یمومع  رباـعم  رد  ینلع  يراوخبارـش  مه  اـکیرمآ  رد  دراد . ار  دوخ  صاـخ  گـنهرف  دراد ؛ یعونمم  زاـجم و  دراد ؛ یمارحو  لـالح 

رب هوـالع  ینعی  تسا ، رثؤم  هک  تسا  یباـجیا  راـک  تکرب  هب  یبلـس  راـک  هتبلا  دـنناد . یمن  يدازآ  دـض  ار  تیعوـنمم  نیا  تسا و  عوـنمم 
رت يوق  رهوج  ياراد  هچ  ره  گنهرف  تساخرب . تباقر  هب  نمشد  اب  درک و  داجیا  يرکف  دیدج  نایرج  دیاب  هراوهام ، زا  هدافتسا  تیعونمم 
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يروط نامه  دنک . عفد  ار  نآ  یفنم  تاکن  دنک و  مضه  لح و  دوخ  رد  دناوت  یم  رتهب  ار  دراو  هزات  ياه  نایرج  دشاب ، رت  لیصا  تیوه  و 
رب ینتبم  هک  یگنهرف  میهد ؛ اهب  دوخ  گنهرف  هب  دـیاب  سپ  دـنک ، یم  لح  دوخ  لد  رد  ار  اه  جوم  اـه و  ناـیرج  قیمع ، ياـیرد  کـی  هک 

گنهرف مجاهم ، گـنهرف  عیفر ، لـالج  . 1 اـه : تشون  یپ  ( 1 .) دراد تینوـصم  یگنهرف  نینچ  تسا . یخیراـت  ناـشخرد  مـیظع و  ثاریم 
ص 457. دلوم ،

ساسحا هار  زا  وا  اب  دـیاب  تسا ، یـساسحا  نوچ  ناوج  هک  هتفگ  نیا  ایآ  مینک ؟ تیوقت  نارگید  دوخ و  ياهلد  رد  ار  همئا  تفرعم  قشع و  هنوگچ 
؟ تسا حیحص  درادن ، يرثا  نانچ  نآ  یلقع  لالدتسا  دش و  دراو 

شسرپ

هار زا  وا  اب  دـیاب  تسا ، یـساسحا  نوچ  ناوج  هک  هتفگ  نیا  ایآ  مینک ؟ تیوقت  نارگید  دوخ و  ياهلد  رد  ار  همئا  تفرعم  قشع و  هنوگچ 
؟ تسا حیحص  درادن ، يرثا  نانچ  نآ  یلقع  لالدتسا  دش و  دراو  ساسحا 

خساپ

هوق هکلب  تسین ، رودـقم  يزاورپ  زیت  رکفتم  هشیدـنا و  بحاص  چـیه  يارب  اهنت  هن  ناش  یتوکلم  ماـقم  تقیقح  و  (ع ) راـهطا همئا  تخاـنش 
تشهب نیمز ، نامـسآ و  دنوادخ ، هک  دنتـسه  یلماک  ياه  ناسنا  نانآ  تسا . زجاع  نانآ  ياه  هنارک  قفا و  روصت  زا  زین  ناش  لیخت  مهو و 
تمدـخ تسخن  نیمز ، رد  یتیرومأم  ره  ماجنا  يارب  هتخاس  رومأم  ار  هکئالم  هداد و  رارق  نانآ  ناـمرف  تحت  ار  ناگتـشرف  ۀـمه  منهج و  و 
ضرعف مامءالاب  أدـب  ّالإ  هل  طبهی  ام  رمأ  یف  هللا  هطبهی  کلم  نم  اـم   ) " دـنناسرب ماـما  ضرع  هب  ار  دوخ  تیرومأـم  دـنوش و  بایفرـش  ناـنآ 

رد هک  میلک  ياسوم  دینک : هجوت  نآرق  نابز  زا  (ع ) یسوم ترضح  دوهش  ناتـساد  هب  بلطم  تقیقح  ندش  نشور  تهج  ( 1" .) هیلع کلذ 
زا ناینوعرف  نوعرف و  رب  هبلغ  زا  دـعب  نآ و  زا  سپ  اـه  لاـس  دوب ، هدرک  دوهـش  ( 2") هرجـش ران و   " ۀطـساو هبار  ادخ  یحو ، تفایرد  زاغآ 
هب : " دومرف (ع ) یسوم خساپ  رد  ناحبس  يادخ  یبلق . دوهش  اب  هکلب  رـس ، مشچ  اب  هن  اما  دنک ، هدهاشم  هطـساو " یب   " ار وا  دهاوخیم  ادخ 
هوک درک ، یّلجت  هوک  رب  دـنوادخ  یتقو  " ینک . لمحت  ارم  دوهـش  یناوت  یم  مه  وت  تشاد ، ارم  رون  یّلجت  لمحت  ناوت  رگا  رگنب ! هوک  نیا 
ینآ زا  هزنم  وت  دومن : ضرع  درک و  فارتعا  شیوخ  یناوتان  زجع و  هب  دمآ ، شوه  هب  یتقو  تشگ . شوهدـم  (ع ) یـسوم دـش و  یـشالتم 

يوشن یتوکلم  یکاخ ، نت  نیا  اب  اجک ؟ باوخ  لد  رادلد و  خر  رای  اجک ؟ بات  ناهج  دیشروخ  وت و  مشچ  يوش . هدید  هطـساو  نودب  هک 
هنوگچ دوشیم ، شوه  یب  یهلا  يامـسا  زا  یکی  یّلجت  زا  میلک  ياـسوم  یتـقو  یمارگ ! رهاوخ  اـجک ؟ باـبرالا  ّبر  بارت و  تسود ، يا 

رد دننک ، ادیپ  (ع ) راهطا همئا  هب  لماک  تفرعم  دناوتب  هک  تسا  رـسیم  (ع ) یـسوم نوچمه  ادـخ  يایلوا  ایبنا و  هکلب  يداع  ياهناسنا  يارب 
فافـش ابیز و  ردـق  هچ  (ص ) مرکا ربمایپ  دنتـسه ؟ یهلا  لالج  لامج و  لامک و  تافـص  انـسح و  يامـسا  همه  یلجتم  (ع ) همئا هک  یلاـح 

ار یلاعت  قح  تقیقح  یلع ! يا  ( 3 (؛ يریغ هللا و  ریغ  کتفرعم  قح  کفرع  ام  كریغ و  يریغ و  هتفرعم  ّقح  هللا  فرع  اـم  یلع  اـی  : " دومرف
دـش هتفگ  رگا  درک ؟ دیاب  هچ  " تسا . هتفاین  تسد  یـسک  نم  ادـخ و  زج  وت  تفرعم  ماقم و  تقیقح  هب  هتخانـشن و  یـسک  وت  نم و  زا  ریغ 

هب تفرعم  لـماک و  تخانـش  روـطنم  تسین ، نکمم  ناـنآ  هب  تفرعم  هک  دنتـسه  ادـخ  تفرعم  دـیحوت و  توـیب " باوـبا "و"  " راـهطا همئا 
ات دـنک ، شالت  نانآ  تخانـش  يارب  ینهذ  یلقع و  تیفرظ  يدوجو و  تعـسو  ردـق  هب  تسا  فظوم  یناسنا  ره  تسا . نانآ  عماج  تقیقح 
هب مه  دیـشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  دراذگ . ماگ  میقتـسم  طارـص  رد  دسانـشب و  ار  یگدنز  حیحـص  هار  ادخ و  تیدوبع  یگدنب و  ریـسم 

جاتحم موادم  نتفر  تکرح و  هب  تسا و  یندومیپ  هار  نیا  تسا ؟ مادـک  همئا  ایلوا و  تفرعم  هب  یبای  تسد  هار  دیـشچ  دـیاب  یگنـشت  ردـق 
هریس و تشگ . سونأم  ناشتایاور  ثیداحا و  نانآ و  نانخـس  مالک و  اب  دیاب  1 ـ (ع :) همئا تخانش  يارب  یندرک . روبع  یندینش و  هن  تسا ،
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ییاه هار  زا  رگید  یکی  2 ـ داد . رارق  لمع  يوگلا  ار  نآ  تخانش و  يداصتقا  یسایس و  يدابع ، یعامتجا ، یصخش  روما  رد  ار  نانآ  تنس 
، تسا (ع ) همئا زا  لوقنم  ياه  تاجانم  اهاعد و  میهافم  یناعم و  رد  ربدت  لمأت و  درک ، ادـیپ  تفرعم  (ع ) همئا هب  تبـسن  نآ  اب  ناوت  یم  هک 

هداـس نیرتهب و  زا  یکی  3 ـ هفرع و . ...  ياعد  رـشع ، سمخ  تاجانم  هینابعـش  تاجانم  هبدـن ، ياعد  یلامث ، ةزمحوبا  لیمک ، ياعد  دـننام 
رکفت و هعماج و  ترایز  ًاصوصخم  (ع ) همئا ياه  همان  ترایز  ندناوخ  (ع ،) همئا تخانش  ياه  هار  نیرتدنمـشزرا  نیرت و  مهم  یلو  نیرت ،

یلمآ يداوج  هللا  تیآ  زا  هریبک ، ۀـعماج  ترایز  حرـش  هک  نابرقم " يانف  بدا   " باتک تسا . نآ  دـنلب  میهافم  یناـعم و  رد  واـک ، دـنک و 
زا روظنم  دنتـسه . دوصقم  نیا  يارب  يدیفم  ياه  باتک  ینالیگ  يدمحم  هللا  تیآ  ترـضح  زا  هینابعـش  تاجانم  حرـش   " نینچ مه  تسا ،
رت عماج  رت و  عیسو  تفرعم  هچ  ره  دراد . یگتـسب  وا  تفرعم  نازیم  هب  یـسک  ره  شزرا  ردق و  تسیچ ؟ نآ  دح  نازیم و  همئا و  هب  تفرعم 
ارچ نوچ و  دمآ ، قشع  یتقو  تسا . قشع  تبحم و  شیادیپ  أشنم  تفرعم  تسا . رت  نوزفا  وا  لامعا  شزرا  صخـش و  لامک  برق و  دشاب ،
دوخ تفرعم  هب  درک  شالت  دـیاب  نیاربانب  دـیآ . یم  ناـیم  هب  قوشعم  زا  ضحم  يوریپ  تعاـطا و  دور و  یم  راـنک  قشاـع  یهاوخ  لـیلد  و 

. میهدـن هار  دوخ  هب  یگتـسخ  تفرعم ، بسک  يزومآ و  ملع  داهج  زا  هاگ  چـیه  میهدـب و  رتشیب  ۀعـسوت  (ع ) همئا اـیبنا و  ادـخ و  هب  تبـسن 
ادخ ّیلو  تجح و  وا  هک  دـنادب  دومرف : تسیچ ؟ ماما  قح  تفرعم  زا  روظنم  مدرک : ضرع  (ع ) قداص ماما  هب  دـیوگیم : نارمح  نب  هزمح 

يرادـیاپ و مدرم و  تیادـه  نید و  غـیلبت  يارب  تسا و  هعاـطالا  بجاو  و  (ص ) ربماـیپ ۀـفیلخ  ّیـصو و  وا  هک  دـشاب  هتـشاد  رواـب  تـسا و 
تیعماج رهظم  (ع ) همئا هک : دـنادرگ  یم  لـیان  تقیقح  نیا  هب  ار  اـم  همئا  هب  تفرعم  ( 4 .) دیسر تداهش  هب  هنابیرغ  قح ، هار  رد  تماقتـسا 

روط هب  دنراد ، هچ  ره  دنراد و  تسا  رودقم  نکمم و  ادخ  ریغ  يارب  هک  ار  یلامک  ره  نانآ  دنتسه . دنوادخ  تافص  امسا و  ینیع  یملع و 
ۀیآ تلـالد  هب  تسا . ادـخ  يدونـشخ  مشخ و  تیاـضر و  ناـنآ ، يدونـشخ  مشخ و  تیاـضر و  تسا . صقن  بیع و  ره  زا  نوـصم  لـماک 
ملع . " دنتـسه یعیرـشت  ینیوکت و  تیالو  و  تامارک ، تازجعم و  بحاص  نانآ  تسا . همئا  نآ  زا  تمـصع  بتارم  نیرت  یلاع  ( 5 ،) ریهطت

. دـنهاگآ یلْعَا  توکلم  ات  کُلم  ملاع  زا  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  ینطاب  یبلق و  روما  زا  ناـنآ  تسا . ناـنآ  دزن  ّیندـل  ملع  و  ( 6") باتکلا
؟ داد شیازفا  لد  رد  ار  یهلا  يایبنا  ایلوا و  هب  تبحم  ناوت  یم  هنوگچ  تسا . مزال  بجاو و  یگدـنز  ياه  هصرع  مامت  رد  ناـنآ  زا  يوریپ 
. تسا سفن  بیذـهت  یـساسا  هار  ناهانگ و  زا  يرود  گرزب  لماع  تعاطا و  اب  مزالم  ّتبحم  تسا و  تّبحم  یلـصا  ۀـیاپ  تفرعم  خـساپ :

بوبحم یتح  ینید و  ای  یعامتجا  یملع و  مارتحا  دروم  ياه  تیـصخش  ای  یمیمـص  ناتـسود  رانک  زا  هک  دتفیب  قافتا  رایـسب  تسا  نکمم 
هجوتم نوچ  میهدن ، ماجنا  دـشاب ، مارتحا  رگنایب  هک  يراک  چـیه  مینک و  روبع  (ع ) هللا هیقب  ترـضح  ینعی  نافعـضتسم  نارظتنم و  همه  لد 

دش و یسک  قشاع  یتقو  ناسنا  میدرک . یم  تدارا  تّبحم و  زاربا  میتخانش ، یم  رگا  نوچ  میتخانشن ، یلو  میدید  ای  میدشن  درف  نآ  دوجو 
، دیتسه ادخ  رادتسود  رگا  ( 7 (؛ هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نّوبحت  متنک  نإ  : " دیامرفیم نآرق  دـنکیم . يوریپ  يو  زا  تشگ ، وا  رادتـسود 

تدارا تبحم و  رب  دریگ ، ماجنا  رت  هناصلاخ  رتشیب و  يوریپ  هچره  " دشاب . هتـشاد  تسود  ار  امـش  ادخ  ات  دینک  يوریپ  ربمایپ )  ) نم زا  سپ 
ای تفرعم  ( 8" .) دنک يوریپ  ام  رماوا  ۀمه  زا  هک  ار  نآ  رگم  میناد  یمن  هعیـش  ار  یـسک  ام  : " دـیامرفیم (ع ) قداص ماما  ددرگ . یم  هدوزفا 
زا تبحم  نامیا و  ددرگ ، رت  نوزفا  تفرعم  ۀـجرد  هچ  ره  دـنیرفآ . یم  تبحم  قشع و  دـش ، هدـیقع  نامیا و  بجوم  تفرعم  یتقو  هفراـعم 

نوچ و یب  عبات  ار  قشاع  دروآ ، رد  هطاحا  هب  ار  درف  یتسه  ۀـمه  تبحم ، قشع و  یتقو  ددرگ . یم  رادروخرب  يرتشیب  يراوتـسا  تبالص و 
قاشع یقیقح  یعقاو و  قوشعم  ) دـنوادخ هک  نانچ  دـیامن  یم  دوخ  هجوتم  ار  قوشعم  فطل  تبحم و  هجیتن  رد  دزاس ، یم  قوشعم  يارچ 

هک همئا  یفرعم  زا  سپ  (ع ) نینمؤملاریما " مشاب . امـش  دای  هب  ات  دیـشاب  نم  دای  هب  سپ  ( 9 (؛ مکرکذأ ینورکذاف  : " دیوگیم بلط ) تقیقح 
لخدی ال  : " دیامرفیم دنراد ، هدـهع  هب  ار  قیالخ  تسایر  یتسرپرـس و  ادـخ  فرط  زا  دـنمدرم و  روما  ناگدـننک  ریبدـت  ناراذگتـسایس و 

رد ار  درف  نآ  زین  نانآ  دشاب و  هتشاد  تفرعم  ناماما  هب  تبسن  هک  یـسک  رگم  دوش  یمن  تشهب  لخاد  ( 10 (؛ هوفرع مهفرع و  نم  ّالإ  ۀنجلا 
. دوب دهاوخن  هفرط  کی  ددرگیم  لدـبم  قشع  تبحم و  هب  هک  یتفرعم  ". دنـسانشب دـننادب و  دوخ  قح  هب  تفرعم  نابحاص  نایعیـش و  ةرمز 
، دننک یمن  يوریپ  تعاطا و  نانآ  زا  یلو  دنتـسه ، قح  هب  ناماما  اهنآ  هک  دنراد  رواب  دننکیم و  تبحم  یتسود و  راهظا  هک  یناسک  سپ 
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يارب یبلق  طابترا  تفرعم و  دندرگ . لیان  بولطم  لامک  هب  دنناوتیمن  هفرط  کی  يرسرس و  داقتعا  یتسود و  نیا  زا  هتخانـشن و  ار  ناماما 
نیدایم رد  ناش  تنـس  هریـس و  اه و  درکلمع  دـیاقع و  راکفا و  ناشتلزنم ، ماقم و  ناـنآ و  هب  تبـسن  دـیاب  یهلا ، ياـیلوا  هب  تبحم  شیازفا 

دوخ ياه  تکرح  ریس و  تخانش و  دنکیم ، بلج  ار  ناش  تیاضر  لاحـشوخ و  ار  نانآ  هک  هچ  نآ  درک و  ادیپ  تفرعم  یگدنز  فلتخم 
تسا و تبحم  تفرعم  هجیتن  تفرگ . هلـصاف  تسا ، نانآ  يدونـشخان  ثعاـب  هک  هچ  ره  زا  درک و  میظنت  ناـنآ  تیاـضر  بلج  روحم  رب  ار 

تعاطا هزادنا  ره  رت و  يوق  تعاطا  رتشیب ، تبحم  هچره  دراد . دوجو  لباقتم  ۀطبار  تعاطا  تبحم و  نایم  اما  تسا ، تعاطا  تبحم  ۀجیتن 
یتخـس  ) یگدنز تالاحۀمه  رد  نانآ . اب  یبلق  طابترا  اب  رگم  دبای  یمن  ققحت  نیا  و  دباییم ، شیازفا  تبحم  دـشاب ، رت  هدرتسگ  رت و  يوق 

(ع) یلع زا  یتیاور  رکذ  اب  ار  خساپ  دهد . رارق  ادخ  دزن  دوخ  عیفش  هطـساو و  يداه ، ار  نانآ  دوش و  لسوتم  دیاب  اهنآ  هب  اه ) شیاسآ  اه و 
(11 (؛...  هللا و یـصع  نم  دـمحم  ّودـع  ّنا  و  هللا ...  عاطا  نم  (ص ) دـمحم ّیلو  ّنإ   " میرب یم  نایاپ  هب  ینمـشد  یتسود و  كالم  دروم  رد 

یسک ترضح  نمـشد  و  دشاب ، رود  ربمایپ  هب  تبـسن  يدنواشیوخ  رد  هچ  رگا  دنک ، تعاطا  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  (ص ) دمحم تسود 
قیرط زا  تفگ : دـیاب  ناناوج  بذـج  هار  دروم  رد  " دـشاب . وا  کیدزن  دـنواشیوخ  هچ  رگا  دـیامن ، ادـخ  یناـمرفان  دـنک و  هاـنگ  هک  تسا 

هک اـج  نآ  زا  یلو  تسا ، رتاـج  رباـپ  رتقیمع و  هار  نیا  دـناوخ . ارف  اـهشزرا  جـیورت  هب  ار  ناوج  ناوتیم  زین  لالدتـسا  قطنم و  وگتفگ و 
تاساسحا زا  دیاب  زین  ام  هتفرگ ، هناشن  ار  ناناوج  نامیا  فطاوع ، تاساسحا و  کیرحت  لایخ و  هوق  زا  هدافتسا  یتاغیلبت و  هویش  اب  نمـشد 

 - 2 ص 357 . ج 26 ، راونـالاراحب ،  - 1 تشون : یپ  مییامن . يرادـساپ  اهشزرا  زا  یبهذـم  سلاـجم  يرازگرب  قیرط  زا  مینک و  هدافتـسا 
ۀیآ ( 33) بازحا  - 5 ثیدح 17 . ص 35 ، ج 99 ، راونالاراحب ،  - 4 ص 84 . ج 39 ، راونالاراحب ،  - 3 صصق . ةروس  29 و 30  ۀیآ هب  هراشا 

ۀیآ 152. ( 2) هرقب  - 9 ثیدح 13 . عرولا ، باب  ج 3 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ،  - 8 ۀیآ 31 . ( 3) نارمع لآ   - 7 ۀیآ 43 . ( 13) دعر  - 6 . 33
ةرامش 92. راصق ، تاملک  نامه ،  - 11 . 152 ۀبطخ مالسالا ، ضیف  ۀمجرت  هغالبلا ، جهن   - 10

؟ تسیچ مالسا  نید و  هب  ناناوج  شیارگ  ياههار  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  نید و  هب  ناناوج  شیارگ  ياههار  نیرتهب 

خساپ

رد ایآ  هک  تسا  نیا  ینید  ياهشزرا  يوس  هب  نانآ  بذج  ناناوج و  ییامنهار  تیاده و  تیبرت ، هویـش  رد  مهم  تالاؤس  زا  یکی  همدـقم 
اب داد و  رارق  ناسنا  نورد  ترطف "و   " ار تیلاعف  راک و  يانبم  ای  دومن  هیکت  دـیاب  یلالدتـسا " یلقع و   " لوصا رب  ناـنآ  تیادـه  بذـج و 
ار تیلاعف  يانبم  ای  داد  قوس  نافرع  قـالخا و  يوس  هب  ار  ناـنآ  ناشيدادادـخ  ياهدادعتـسا  نتخاـس  رادـیب  ناـنآ و  نورد  لد و  ریخـست 

روحم رادـم و  ای  دوشیم ، لیاسملا  حیـضوت  یعرـش و  ماکحا  مراک  صرع ? تروص  نیا  رد  هک  میهد  رارق  یکـسانم  یعرـش و  ياهراتفر 
: نوگانوگ ياههبنج  زا  ناناوج  هک  مینادیم  همه  میهد ؟ رارق  ناناوج  تاساسحا  فطاوع و  ار ، نید  يوس  هب  ناناوج  بذج  تیبرت و  راک 
: دیوگیم تیبرت  رما  رد  نادنمشیدنا  زا  یکی  دنراد . يونعم  يدام و  ياهیبلط  ترثک  یناور و  عونتم  لاوحا  یـسنج ، یگداوناخ و  يدرف 

لکـشمه ياهیِطوق  رد  یبلاق  ار  اه  نآ  دوشب  دنـشاب و  لکـش  کی  هزادنا و  کی  همه  هک  دنتـسین  تیربک  بوچ  ياههناد  لثم  اهناوج  "

ای ناـناوج  همه  يارب  یلک  هخـسن  کـی  دوشیمن  نیا  رباـنب  ( 1") تسا یملاع  شدوخ  يارب  یمدآ  ره  درک . يدـنب  هتـسد  اـی  يدـنب  هتـسب 
زا مه  تسج ، هرهب  اه  هویش  رـصانع و  همه  زا  دیاب  ناناوجون  ای  ناناوج  تیاده  باذج و  تیبرت و  رما  رد  رگید : نایب  هب  تشون . ناناوجون 
هک نانچ  تسج ، هرهب  دیاب  ینورد  فطاوع  تاساسحا و  زین  نافرع ، قالخا و  زا  مه  تیاور ، ثیدح و  لقن و  زا  مه  درک ،  هدافتـسا  لقع 
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هیلوا ياههیام  هرود و  نس و  بسح  رب  رصانع  نیا  زا  کی  ره  زا  هدافتـسا  نازیم  نکیل  تخادرپ ، يدابع  کسانم  یعرـش و  ماکحا  نایب  هب 
? رود ای  ییادتبا  رود ? رد  ار  رـصانع  نیا  زا  يرو  هرهب  ددص  رد  میناوتیمن  تسا . توافتم  يدرف  یـصخش و  تایـصوصخ  یتح  یتیبرت و 
ناناوج و نوگانوگ  ياههبنج  هب  هجوت  نودب  یگدـنز  رد  نآ  شقن  نید و  فادـها  نییبت  میریگب . ناسکی  ار  رتالاب  طسوتم و  ای  ییامنهار 

هجیتن هب  ینید  ياه  شزرا  يوس  هب  ناناوج  ای  ناناوجون  بذج  تیبرت و  رما  میدرک ، رکذ  خـساپ  همدـقم  رد  هک  یمهم  لوصا  ناناوجون و 
هب زاین  هکلب  درادـن ، يزورما  جـیار  موهفم  هب  غیلبت  هب  زاـین  نید  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  یـساسا  هتکن  دیـسر . دـهاوخن 
هک نآ  زا  شیپ  ور  نیا  زا  دـهد ، ناـشن  ار  شدوـخ  دـناوتیمن  هک  دراد  دروـم  ییـالاک  سنج و  يارب  غـیلبت  هزورما  دراد . حیحـص  یفرعم 
هچ تسا ؟ مادک  نآ  فادها  تسیچ و  مالـسا  نید  مییوگب  دـیاب  تسا ، اه  نید  نیرتوکین  نیرت و  لماک  نیرت ، عماج  مالـسا  نید  مییوگب 

یتسرد هب  شداعم  شاعم و  حالصا  ناسنا و  یتخبشوخ  رد  نآ  شقن  نید و  تقیقح  رگا  ؟  دراد ناسنا  يونعم  يدام و  یگدنز  رد  یـشقن 
هب ار  یهورگ  (ص ) مرکا ربماـیپ  يزاـس  دـنیاشوخ  دـنریذپیم . یتـحار  هـب  ار  نآ  ناـناوج  ییوـج  ادــخ  ارگ و  نـید  ترطف  ددرگ ، نییبـت 
داد رکذـت  ار  هتکن  دـنچ  نانآ  تمیزع  ماگنه  دومرف ، مازعا  نمی  هب  نآ  دـنلب  فراعم  نییبت  نید و  غالبا  تهج  لبج " نب  ذاعم   " یتسرپرس

تیذا ثعاب  هک  دینکن  لیمحت  مدرم  رب  یتخس  فیلاکت  دیزاسم و  روتسد  . دینک ناسآ  مدرم  يارب  ار  راک  دیناوتیم  ات   - 1 دومرف : هلمج  زا 
تروص نیا  رد  دیهدب ، تراشب  دیون و  مدرم  هب  دیزاسن  سویأم  دیماان و  نید  زا  دینک . راودـیما  ار  مدرم   - 2 دوش . ناشرطاخ  بارطضا  و 

قطنم و نابز ، كرد  دـنکیم . ادـیپ  هقالع  تبغر و  کین  ياـهراک  هب  و  دوشیم ، داـجیا  ناـنآرد  نید  هب  نتـسویپ  شیارگ و  هدارا  مزع و 
یعقاو و ياههتـساوخ  هژیو و  تاـساسحا  وا ، قطنم  ناـبز و  ندـیمهفن  رد  ناوـج ، لـسن  يربـهر  لکـشم  نیرتگرزب  ناـناوج  تاـساسحا 

دیاب ادـتبا  يونعم ، ياهشزرا  نید و  يوس  هب  نانآ  يربهر  ناوج و  لـسن  هب  ییوگخـساپ  يارب  نیا  رباـنب  تسا ، یناوج  صاـخ  تاـکاردا 
، تفایرد ار  نانآ  ياهدرکلمع  قالخا و  تایحور  تبثم  تّوق و  طاقن  دومن . كرد  ار  ناشیناوج  روشرپ  تاساسحا  تخانش "و  ار  نانآ  "

ذوفن ناشلد  رد  نانآ ، رب  تمارکو  تیـصخش  نداد  اب  درک و  هیکت  تبثم  تاکن  يور  دـیمهف . ار  ناـنآ  یفنم  يریذـپ و  هبرـض  تاـهج  زین 
تاکاردا و عون  کی  لسن  نیا  اریز  دراد ، ییاهبیع  ایازم و  ناوج  لسن  میسانشب . ار  ناوج  لسن  دیاب  ادتبا  دیوگیم : يرهطم  دیهـش  درک .

دیاـب دراد و  زین  یقـالخا  يرکف و  تاـفارحنا  کـی  لاـح  نیع  رد  . داد قح  وا  هب  دـیاب  تهج  نیا  زا  دوبن ، هتـشذگ  رد  هک  دراد  تاـساسحا 
نانآ ياههقالع  اههقیلـس و  هب  دیاب  هک  هنوگ  نامه  ناوج  لسن  تیادـه  رد  طیرفت  طارفا و  زا  بانتجا  ( 2 .) درک هراچ  تخانـش و  ار  اهنآ 

اج یب  عقوت  بذاک و  تیصخش  داجیا  زا  دیاب  تخاس ، گنهامه  ناشهرهوج  تاذ و  تایـضتقم  اب  ار  نانآ  تیبرت  دشر و  رما  درک و  هجوت 
زا رود  هب  قطنم و  ینیب ، عقاو  ساسا  رب  دـیاب  ناوج  لـسن  اـب  دروخرب  دـیوگیم : تیبرت  رما  راکردـناتسد  نالوئـسم  زا  یکی  دومن . زیهرپ 
? مـه هـک  یعقاو  ریغ  ياـهدروخرب  هـن  اـهنآ و  تاـساسحا  بوکرــس  یقطنم و  ریغ  نـشخ و  دـنت و  دروـخرب  هـن  دـشاب ، طـیرفت  طارفا و 
وا رهوج ? تاذ و  اب  بسانتم  دیاب  هکلب  مینک ، داجیا  اجبان  عقوت  بذاک و  دشر  نانآ  رد  مینادب و  قح  رب  تسرد و  ار  ناناوج  ياههتـساوخ 

نآرق میرک : نآرق  رظنم  زا  ییاـمنهار  وـگتفگ و  هویـش  ( 3.") مینک لابند  ار  ناوج  لسن  تیادـه  رما  وا ، قیالع  قیالـس و  زا  هدافتـسا  اـب  و 
اه خساپ  هنامیکح و  دیاب  اهدروخرب   - 1 دوشیم : رکذتم  ار  شور  هس  ینید  ياهشزرا  يوس  هب  وا  تیاده  ناسنا و  ییامنهار  يارب  میرک 

دیاب وگتفگ   - 3 دشاب . هنـسح  ظعوم ? قشع و  و  تمحر ، تفأر و  اب  هارمه  هنازوسلد ،  - 2 دشاب . تمکح  اب  راگزاس  یقطنم و  لدتسم و 
(4 .) دشاب تقیقح  فشک  يارب  هدننک و  عانقا  یقطنم و  وکین ، اهخساپ  شـسرپ و  دشاب  رود  هب  يروحمدوخ  رورغ و  هنامـصخ و  لادج  زا 

تمکح دراد  ناکما  هک  اج  نآ  ات  تسا : نیا  تسا ، مزال  ناناوج  يارب  یعرش  لیاسم  ماکحا و  نایب  رد  هک  یتاکن  زا  ماکحا : هفـسلف  نییبت 
يور نید  میلاـعت  هب  رتيوق  هزیگنا  اـب  تریـصب و  شنیب و  یهاـگآ و  يور  زا  اـت  دوش  حیرـشت  نییبـت و  ینید  میلاـعت  کـسانم و  ماـکحا و 

رد بهذـم  هب  تبـسن  ناناوج  شطع  تسا . راتفگ  نابز  زا  رترثؤم  رایـسب  لاح  ناـبز  راـتفر و  ناـبز  اـهوگلا : يوس  زا  یلمع  غیلبت  دـنروآ .
ار لئاسم  مامت  ناناوج  دننک . هدهاشم  روما  همه  رد  ار  صولخ  تقادص و  دوش و  تیاده  تسرد  تهج  رد  هک  دوش  یم  باریـس  یتروص 

یمن اور  ار  يراگنا  لهس  حماست و  هنوگ  چیه  دوخ  يداقتعا  ياه  ناینب  لوصا و  رد  دنهدیم و  رارق  دوخ  یفاکشوم  داقتنا و  نیب  هرذ  ریز 
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رد هک  نیا  یکی  دـنهدیم : ناشن  شنکاو  تروص  ود  هب  دـنوش ، ور  هبور  یبهذـم  لمع  راتفگ و  رد  يداضت  یناوخمهان و  اـب  رگا  دـنراد .
هب ار  دوـخ  يادـص  هک  نیا  رگید  و  دنـشاب ) هتـشادن  یمکحم  يداـقتعا  نیمز ? هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  و   ) دـنوش تسـس  دوـخ  داـقتعا 

رادنپ و رادرک ، راتفگ و  نایم  یگنهامه  مدـع  ( 5 .) دنـشاب روما  نوئـش و  هیلک  رد  یبهذم  نیناوق  نتفای  نایرج  بلاط  دننک و  دنلب  ضارتعا 
دیوش و اهتلیـضف  يوس  هب  مدرم  ربهار  امنهار و  دوخ  لمع  لیـسو ? هب  : " دیامرفیم (ع ) قداص ماما  دـنکیم . رابتعا  یب  ار  نایبرم  زردـنا 
گـنهرف و هصرع  رد  هک  یباتـش  رپ  تارییغت  هب  هجوت  اـب  رـضاح  لاـح  رد  ون : ياـه  شور  يریگراـک  هب  ( 6" .) دیـشابن ینابز  رگتوعد  اهنت 

میظنت ینونک  رـضاح و  روعـش  اب  بسانتم  ار  اهمایپ  هئارا  دـیاب  ناناوج  بذـج  يارب  هدـش ، داجیا  ناوج  لسن  نیب  هژیو  هب  نیبطاخم  تایبدا 
یسانش نامز  رب  (ع ) یلع ماما  دشاب . هتـشاد  رظن  رد  هراومه  ار  هعماج  ون  لسن  ياهزاین  دبای و  روضح  نامز  رتسب  رد  دیاب  نهک ، لسن  درک .

7" .) دنتـسه رگید  نامز  ياههدـیدپ  نانآ  هک  دـیزاسن  روبجم  دوخ  بدا  هب  ار  ناتنادـنزرف  : " تسا هدومرف  هدـیزرو و  دـیکأت  مایپ  هئارا  رد 
غیلبت و نایب و  صاخ  زرط  هب  میتشاد  جایتحا  ام  دوب ، رت  نییاپ  شرکف  حطـس  هک  میدق  لسن  يربهر  تیاده و  رد  دیوگیم : يرهطم  داتـسا 

نیا رد  یقیمع  حالـصاو  مرفر  تسا  مزـال  دـیاب و  دروخیمن . درد  هب  اـهباتک  روـط  نآ  ناـیب و  زرط  نآ  زورما  هک  اـهباتک  روـج  کـی 
(8 .) تخادرپ مدرم  يربهر  تیادـه و  هب  هار  نامه  زا  دـش و  انـشآ  زور  راکفا  زور و  نابز  زور و  قطنم  اـب  دـیاب  دـیآ . لـمع  هب  اهتمـسق 

 - 2 ص 75 . ج 1 ، ینید ، یتیبرت  یسانش  بیسآ  لداع ، دادح   - 1 تشون : یپ  دشابرثؤم . دناوتیم  زین  نیون  یطابترا  ياهرازبا  زا  هدافتسا 
ناور يدمحا ، دمحا  دیـس  رتکد   - 5 هیآ 125 . ( ، 16  ) لحن  - 4 . 18 ش 260 ،  دـنویپ ، هلجم   - 3 ص 18 . هرامـش 260 ، دنویپ ، هلجم 
داتسا  - 8 راصق 102 . ج 20 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  حرـش   - 7 ص 278 . ج 2 ، راـحبلا ، هنیفـس   - 6 ص 62 . ناناوج ، ناـناوجون و  یـسانش 

ص 185. راتفگ ، هد  يرهطم ،

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

شسرپ

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

خساپ

نآ یملع  يداقتعا و  ینابم  هب  تبـسن  تخانـش و  لماک  تروص  هب  ار  رظن  دروم  گنهرف  دـیاب  ادـتبا  طیحم  کی  رد  يزاس  گـنهرف  يارب 
هدوب و دقتعم  نآ  هب  میسانشب و  ار  نآ  ینابم  گنهرف و  نآ  ادتبا  هک  تسا  نآ  گنهرف  کی  هعاشا  رـشن و  همزال  اریز  درک ، بسک  یهاگآ 
رد مییامن . شالت  نآ  شرتسگ  راشتنا و  غیلبت و  يارب  هاگ  نآ  مینک ، لمع  نآ  دمایپ  هب  يدـج  هدارا  میمـصت و  اب  زین  میـشاب ،  هتـشاد  نامیا 

نیارباـنب دوش . یم  گـنهرف  نآ  رـشن  جـیورت و  بجوم  دـشاب ، دـنبیاپ  رظن  دروم  گـنهرف  موـسر  بادآ و  نییآ و  هب  یـسک  ره  رگا  عـقاو 
اب  - 2 دوش . بسک  یهاگآ  صخـشم  تروص  هب  دـیاب  رظن  دروم  گنهرف  هب  تبـسن   - 1 دوش : یم  هیـصوت  یلک  روط  هب  ریز  ياـهراکهار 

فادـها هب  یبای  تسد  ققحت و  ياـهراکهار   - 3 دنـشخب . قیمعت  تیوقت و  گنهرف  نآ  هب  ار  دوخ  ناـمیا  قیقحت  هعلاـطم و  لـمأت ، تقد ،
هن يریگ ، هزادـنا  فیرعت و  لباق  ینیع ، فادـها   ) دـننک صخـشم  رظن  لدابت  ثحب و  یتروشم و  تاسلج  رکفت و  هعلاطم و  اـب  ار  یگنهرف 

صخشم اب   - 5 دنییامن . هیزجت  هلحرم  هب  هلحرم  تروص  هب  رت و  یئزج  فادها  هب  ار  یلک  فده  دوش  یعـس  - 4 مولعمان .) مهبم و  یلک و 
اهنآ هب  هنامیمـص  دوخ  هک  نآ  نمـض  دننک و  زاغآ  جـیردت  هب  ار  راک  ادـخ  رب  لکوت  اب  فادـها  هب  یبای  تسد  راک و  يارجا  ةویـش  ندـش 
ادتبا  - 1 یمالـسا : گنهرف  شرتسگ  يارب  لاثم  ناونع  هب  دییامن . بیغرت  قیوشت و  زین  ار  نارگید  هدیدنـسپ  ياه  شور  اب  دـننک  یم  لمع 

: لثم دینک  صخـشم  ار  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  رهاظم   - 2 دـینک . تیوقت  ار  یمالـسا  ینید  تاداقتعا  مالـسا و  هب  دوخ  نامیا  داقتعا و 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1448 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یلمع ياهراکهار  ندرک  ادیپ   - 3 یمالسا و ... قالخا  یعامتجا ، يدرف و  طباور  لکش  یعرش ، ماکحا  باجح ، زامن ، حیحص ، تاداقتعا 
ییاهراک هچ  دوخ  طیحم  رد  یمالـسا  حیحـص  تاداقتعا  شرتسگ  يارب  ًالثم :  هدش  صخـشم  فادها  نآ  زا  کی  ره  جـیورت  ارجا و  يارب 
تاـسلج يرازگرب  دنـسپ - . دروم  حیحـص و  عباـنم  نتـشاذگ  راـیتخا  رد  هعلاـطم و  هب  دارفا  بیغرت  قـیوشت و  میهد - ؟ ماـجنا  میناوـت  یم 

. - رحبتم دارفا  روضح  اب  خـساپ  شـسرپ و  تاسلج  يرازگرب  یندـیقع - .  ياه  سـالک  يرازگرب  فلتخم - . ياـه  تبـسانم  هب  ینارنخس 
یفرعم زیر  تاعوضوم  رد  یـسیون  هلاقم  یناوخ و  باتک  هقباسم  يرفن - . دـنچ  یـسررب  ثحب و  تاسلج  یتاعلاطم و  ياه  هورگ  لیکـشت 

هب نداد  شاداـپ  قیوشت و   - 6 اه .  هار  زا  کی  ره  ندومن  یباـیزرا  ناـحتما و   - 5 هدـمآ . تسد  هب  ياه  هار  کی  کـی  يارجا   - 4 هدش .
. دنروآ الاب  زایتما  یبایزرا  رد  هک  يدارفا 

؟ دوش یمن  هدناسانش  ناناوج  هب  یقطنم  تسرد و  تروص  هب  یبهذم  لیاسم  نیناوق و  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  هدناسانش  ناناوج  هب  یقطنم  تسرد و  تروص  هب  یبهذم  لیاسم  نیناوق و  ارچ 

خساپ

ملع رد  هک  دشاب  یفیراعت  رب  ینتبم  هک  تسا  لدتسم  تروص  هب  نید  نییبت   " روظنم رگا  تسیچ ؟ یقطنم  تروص  هب  ندناسانـش  زا  روظنم 
" يزاسدـنیاشوخ  " نید یفرعم  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  یلو  هتفرگ ، ماجنا  يراک  نینچ  تسا ، حرطم  ناـهرب "  " ناونع هب  قطنم 

مدـع ددرگ ، یمن  مادـقا  نید  ندناسانـش  هب  ناوج  دـشر  یـسانش  ناور  یملع و  ياهرازبا  زور و  تایبدا  رنه و  زا  هدافتـسا  اـب  دوش و  یمن 
فراعم رـشن  هب  یهاگـشناد  طیحم  رد  نونکا  هک  دنتـسه  يدایز  نارظن  بحاـص  اریز  تسین ، قداـص  یلک  تروص  هب  عوضوم  نیا  ماـجنا 

اما دراد  دوجو  صوـصخ  نیا  رد  يداـیز  ياـه  یهاـتوک  درک  ناـعذا  دـیاب  یلو  دـنا ، هدوـب  قـفوم  دوـخ  راـک  رد  دـنزادرپ و  یم  میالـسا 
زکارم هب  انشآ  ناناوج ،  زا  يرایسب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  يدیفم  ياه  تکرح  هناتخبـشوخ 

لابند هب  دـیاب  ناوج  دوخ  عقاو  رد  ینعی  دنـشاب . یمن  دـنا ، هدرک  مادـقا  یقطنم  تسرد و  ییاسانـش  هب  هک  اوتحمرپ  ياه  هتـشون  باتک و  و 
اما دراد  دوجو  يدایز  ياه  هتـشون  راثآ و  دیامن . مادقا  نید  زا  یقطنم  حیحـص و  تخانـش  هب  دـیآرب و  لیاسم  رت  قیمع  یـسررب  قیقحت و 
. دبای تسد  دوصقم  هب  ات  دشاب  هتشاد  رگ  وجتسج  حور  صخش ، دیاب  هکلب  دوش ، قیرزت  نارگید  هب  هک  تسین  يزیچ  اهرواب  تاداقتعا و 

مدرم هک  تسا  نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یضعب 
؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب 

شسرپ

تسا نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیـصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یـضعب 
؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب  مدرم  هک 

خساپ

دامن ناونع  هب  اما  دراذگ ، دهاوخن  نآ  رب  يریثأت  زین  درادن ، دارفا  یقیقح  تیصخش  هب  یطابترا  یگبلط  سابل  ندیشوپن  ای  ندیشوپ  هچ  رگا 
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هب ار  دوخ  سدـقم ،  سابل  نیا  ندیـشوپ  اب  دـنک  نید  غیلبت  دـهاوخب  رگا  دوشیم ، هبلط  هک  یـصخش  دراد . یعیـسو  دربراـک  غیلبت ، رازبا  و 
یـسک هچ  زا  دـیاب  ار  نید  عورف  لوصا و  یمالـسا و  ماکحا  دـننادب  دنـسانشب و  ات  دـنکیم  یفرعم  ینید  فراعم  ماکحا و  هب  ملاـع  ناونع 

ای دننکیم  هدافتـسا  ءوس  تیعقوم  نیا  زا  یگبلط ، سابل  ندیـشوپ  اب  دناهدرکن و  يزاسدوخ  هک  یناسک  دنتـسه  نیب  نیا  رد  هتبلا  دنزومایب .
هب دروآیم و  ور  یگبلط  هب  مالسا  غیلبت  رطاخ  هب  هک  یـصخش  دوشیمن  لیلد  لاح  نیا  اب  دنوش ، یم  نارگید  ینامگ  دب  بجوم  هناهاگاان 

سابل ندیـشوپ  زا  دوشیم ،  ای  هدـش  دارفا  نظ  ءوس  هب  رجنم  هک  یـضعب  طلغ  درکلمع  رطاخ  هب  دراد ، داقتعا  ناـمیا و  سدـقم  فدـه  نیا 
صیاـقن و مدرم ، دزن  ندـش  وـگلا  اـب  اـت  دـنک  لـمع  رتهناـعطاق  هار  نـیا  ردتسیاـبیم  يدرف  نـینچ  سکع ، رب  دوـش ، فرـصنم  یناـحور 
تیناحور و ماقم  نأش و  ات  دنـشوپب ، ار  سابل  نیا  دـیاب  هتـسیاش  دارفا  رگید  ترابع  هب  دـنک . ناربج  ار  دوخ  نافنـص  مه  رگید  ياهیتساک 

بولطمان هدافتـسا  سابل  نیا  زا  ًاـنایحا  هک  تسا  یناـسک  راـک  دـییأت  ياـنعم  هب  هتـسیاش ،  دارفا  نتفر  راـنک  دوش . ظـفح  ساـبل  نیا  شزرا 
وا هیاپ  هب  ریخا  نرق  رد  لقادح  سک  چـیه  هک  ار  ماما  ترـضح  نوچ  یتمظع  اب  ياه  تیـصخش  دارفا و  درک  يروآدای  دـیاب  زین  دـننکیم .
راک همادا  زا  دیابن  نارگید  فرح  رطاخ  هب  سپ  يرهطم . دیهـش  ییابطابط و  همالع  دننام  ای  دیـشوپیم و  ار  سابل  نیمه  وا  تسا . هدیـسرن 
دایز اهنابز  مخز  هک  طیارش  نیا  رد  دشابیم . ترخآ  ادخ و  دای  مالسا و  هب  توعد  نآ ، تسا و  مایپ  ياراد  تیناحور  سابل  دش . سویأم 
نیا نودب  هک  روصت  نیا  دراد . باوث  دشاب ، ادخ  يارب  رگا  هک  دوشیم  باسح  سفن  اب  هدهاجم  عون  کی  تیناحور  سابل  ندیشوپ  هدش ،

نتخادنا ییادج  رکفت ، نیا  تافآ  نیرت  مهم  زا  دشاب . لوبق  دروم  دناوتیمن  ددعتم  لئالد  هب  درک ، غیلبت  مالسا  نید  زا  ناوتیم  رتهب  سابل ،
. دنزومآیم رت  حیحص  رتهب و  یناحور  ریغ  صخش  زا  ار  نید  قیاقح  فراعم و  مدرم  هک  هابتشا  رکف  نیاو  تسا  تیناحور  نید و  نیب 

فرح دنتفرگ . رخسمت  هب  ارم  مفگ ، باجح  زا  اج  ره  دز . ادص  لما  ارم  دیدنخ و  نم  هب  مرادن ، رسپ  تسود  هک  نیا  زا  میاه  سالک  مه  زا  یکی  يزور 
؟ دراد رسدرد  همه  نیا  ندز  ادخ  زا 

شسرپ

رخـسمت هب  ارم  مفگ ، باجح  زا  اج  ره  دز . ادص  لما  ارم  دیدنخ و  نم  هب  مرادـن ، رـسپ  تسود  هک  نیا  زا  میاه  سالک  مه  زا  یکی  يزور 
؟ دراد رسدرد  همه  نیا  ندز  ادخ  زا  فرح  دنتفرگ .

خساپ

رایسب ياهرسدرد  ندوب ، ادخ  هار  رد  ندز و  ادخ  زا  فرح  مداب  كرابم  هب  ون  زا  یمغ  دیآ  مد  ره  قشع  هناخیم  رد  شوگ  هب  هقلح  مدش  ات 
هک دـندوبن  نید  ناگرزب  یهلا و  يایلوا  رگم  تسا . اهنآ  زا  يزیچان  رایـسب  دروم  اهنت  دـیا ، هدروآ  امـش  هچنآ  دراد . هارمه  هب  نیا  زا  رتشیب 

دنوادـخ یتسود  وا و  ياضر  بلج  ادـخ و  هار  زا  اما  دـندیرخ ،  ناج  هب  ار  نیگنـس  رایـسب  ياه  نابز  مخز  هنعط و  تالکـشم و  یتخس و 
تمهت زا  هک  همقلع "  " هب (ع ) قداص ماما  دـنا . هدوب  هجاوم  اهدروخرب  هنوگ  نیا  اب  هراومه  زین  یهلا  ياـیلوا  ناربماـیپ و  دندیـشکن ؟ تسد 

دیراد يراظتنا  امـش  تفرگ . ناوت  یمن  ار  نانآ  نابز  ولج  تشاد و  هگن  یـضار  ناوت  یمن  ار  مدرم  : " دومرف دوب  هدـش  تحاران  مدرم  ندز 
بویا يرامیب  دنتفگن : مدرم  رگم  تسا ؟ هتـشاد  انز  دصق  هکدـندرکن  مهتم  ار  فسوی  رگم  تسا . هدـشن  ماجنا  زین  ادـخ  ناربمایپ  يارب  هک 

: دنتفگن رگم  دندناوخن ؟ تسود  ایند  رگوداج و  ار  ناربمایپ  مامت  رگم  دنتـسبن ؟ يرگید  ماهتا  یـسوم  هب  رگم  دـشاب ؟ یم  شناهانگ  رفیک 
یم نمؤم  ياه  ناسنا  دروم  رد  دـنوادخ  "؟1 ) .) دندناوخن نونجم  رعاش و  ار  (ص ) دـمحم رگم  تسا ؟ هدـش  رادراب  عورـشمان  هار  زا  میرم 

اج یب  ِتاداقتنا  هب  ندرکن  هجوت  ندیسرتن و  میرک  نآرق  ( 2" .) دنتشاد نامیا  دنوادخ  هب  هکنآ  زج  دنتفاین  اه  نآ  رد  یبیع  چیه  و  : " دیامرف
یم رگا  : " دـیوگ یم  ناسانــشناور  زا  یکی  ( 3 .) دـننک یم  تدـهاجم  شالت و  ادـخ  هار  رد  هک  درامـش  یم  یناـسک  کـین  تافـص  زا  ار 
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سابل رد  نیـسحت  فیرعت و  عون  کی  دوخ  هناملاظ ، اج و  یب  داقتنا  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دـیوشن ، نارگن  اج ، یب  داـقتنا  زا  دـیهاوخ 
شـالت تمه و  تیلباـق و  ییاـناوت و  نوچ  یناـسک  نینچ  عقاو  رد  (4" .) دنز یمن  دـگل  هدرم  گس  هب  یـسک  دـینکن  شومارف  تسا . لّدـبم 

هکلب دنرادن ، نآ  هب  نیقی  هاگ  چیه  هک  دنیوگ  یم  يزیچ  اهنیا  دننک . ریقحت  ار  نارگید  دـنیامن  یم  یعـس  دـنرادن ، ار  تالامک  هب  ندیـسر 
هب لمع  تداعس و  ریـسم  رد  نداهن  ماگ  تسا ، مهم  هچ  نآ  دنهد . بیرف  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  اما  تسیچ ، دب  بوخ و  هک  دنمهف  یم  یتح 

تحت مینک و  عافد  نآ  زا  تیعطاق  اب  دیاب  میدرک ، یقلت  شزرا  کی  ناونع  هب  ار  باجح  ام  رگا  تسا . راگدرورپ  تیاضر  بسک  هفیظو و 
هنالهاج تشز و  تاکرح  هب  ییانتعا  یب  یهجوت و  یب  نارگید ، یحطـس  ياـه  تواـضق  اـب  هلباـقم  هار  میریگن . رارق  نارگید  فرح  ریثأـت 

یناسک ادـخ  صاخ  ناگدـنب  : " دـیامرف یم  دـناد و  یم  يراوگرزب  اب  مأوت  ییانتعا  یب  ار  ناـیاسراپ  فاـصوا  زا  یکی  دـیجم  نآرق  تسا .
زا یشان  مالس  نیا  ( 4" .) دنیوگ یم  مالس  خساپ  رد  دنزادرپ ، یم  تشز  نانخـس  هب  دننک و  یم  باطخ  ار  نانآ  نالهاج  یتقو  هک  دنتـسه 
یم (ع ) یلع ماما  تسا . شیوخ  يراوگرزب  تمارک و  ظـفح  ناـنآ و  قطنم  یب  نانخـس  اـب  نتفگ  عادو  هکلب  تسین ، یگدـنامرد  فعض و 

ساسحا ناسنا  رگید  شور  نیا  اب  ( 5" .) دییازفیب ناتتلزنم  ردق و  رب  دینک و  گرزب  ار  دوخ  کچوک ، ياهزیچ  نتفرگ  هدیدان  اب  دـیامرف " :
هـشیمه تسین . نامز  نیا  صوصخم  دـیا ، هتـشون  هک  یعوضوم  یمارگ ، رهاوخ  دراذـگ . یم  ریثأـت  نارگید  رد  هکلب  دـنک ، یمن  تراـقح 

زین بالقنا  زا  سپ  دندرب . یم  جنر  هلئـسم  نیا  زا  یبهذـم  دارفا  بالقنا ، زا  لبق  دـنا . هدرک  تیذا  نابز  اب  ار  قح  لها  هک  دـنا  هدوب  يدارفا 
نانیمطا دوخ  راک  تقیقح  یتسرد و  هب  هک  یـسک  یلو  دـندرک ، یم  تمالم  ار  ناگدـنمزر  هتـسشن و  دوگ  رانک  يا  هدـع  گنج  نامز  رد 

نارگید رادرک  راتفگ و  تسا . اوران  نانخس  ندینـش  اه  نآ  زا  یکی  هک  دزادرپ  یم  ار  دوخ  ياهرواب  ۀنیزه  دور و  یمن  رد  هروک  زا  دراد ،
رما نیا  رب  (ع ) مظاک ماما  دیامن . يریگـشیپ  اه  ینارگن  زا  دناوت  یم  رکف  لالقتـسا  سفن و  هب  دامتعا  دـشاب . ام  يریگ  میمـصت  يانبم  دـیابن 
نآ یناد  یم  تدوخ  یتقو  يراد ، يرهوگ  هچ  دنیوگ : وت  هب  نارگید  یشاب و  هتشاد  ییودرگ  رگا  : " دومرف ماشه  هب  باطخ  درک و  دیکأت 
نیا دـنیوگب : وـت  هب  یـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  يرهوـگ  رگا  دـشاب . هتـشاد  رثا  وـت  رد  نخـس  نیا  دـیابن  تسا ، ودرگ  تسا  تتـسد  رد  هچ 

راـیتخا رد  رهوگ  یناد  یم  هک  یلاـح  رد  دـناسر ، بیـسآ  وت  هب  دـیابن  نخـس  نیا  یهد . رثا  بیترت  دـیابن  يا ، هدروآ  اـجک  زا  ار  اـهودرگ 
هتفای تیاده  رگا  دیشاب ) نئمطم  و  . ) دیشاب نتشیوخ  بقارم  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : " دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  ( 6" .) يراد

راد شوخ  لد  راک  زادنا  شیوخ  يادـخ  اب  وت  دیارـس . یم  ابیز  زین  ظفاح  ( 7" .) درک دنهاوخن  دراو  امش  هب  یبیسآ  چیه  ناهارمگ  دیـشاب ،
يزرو دَرِخ  هیاپ  رب  میـشابن و  یمومع  راکفا  زا  رثأتم  ّوج و  وریپ  هک  دنا  هتخومآ  ام  هب  نید  نایاوشیپ  دنکب  ادخ  یعدم ، دنکن  رگا  محر  هک 

. تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  هک  میهدـن  هار  دوخ  هب  یـسرت  نارگید ، زیمآ  ریقحت  هاگن  تواضق و  زا  میرادرب و  ماگ  یـشیدنا  تحلـصم  و 
، لما دننام  هناراکبیرف  نیغورد و  ظافلا  نیمه  اب  سفن  هب  دامتعا  نتـشادن  ادخ و  هب  داقتعا  نامیا و  فعـض  تهج  هب  هک  يدارفا  رایـسب  هچ 

هجیتن یچوپ  یـسک و  یب  تملظ و  یکیرات و  زج  هک  دنا  هدش  هدیـشک  ییاج  هب  تبقاع  دندمآ و  رد  هب  تفع  یکاپ و  تقادص و  هداج  زا 
نوریب نآ  زا  ناوت  یمن  رگید  هک  يدح  هب  اهنآ  رد  ندش  قرغ  سپس  هانگ و  رد  ندیطلغ  نداتفا و  میشاب  هتـشاد  دای  هب  دندرواین . راب  هب  يا 

هب ییانتعا  یب  رـسپ و  کی  اب  یلومعم  هطبار  دننام  هداس  رایـسب  ياهزیچ  اب  ادـتبا  دوش . یم  عورـش  اهراک  اه و  فرح  نیمه  اب  ادـتبا  دـمآ ،
ادـتبا رد  نآ  روصت  زا  یتح  ای  درک و  یمن  روصت  صخـش  دوخ  هاـگ  چـیه  هک  ددرگ  یم  متخ  ییاـج  هب  سپـس  دوش ، یم  عورـش  باـجح 
دارفا دوش ، یم  نایامن  اـبیز  تشز  هدـش و  تشز  وا  يارب  اـبیز  ياـهزیچ  اـی  و  دریم . یم  وا  رد  ساـسحا  نیا  یتح  رگید  درک ، یم  تشحو 

ای لفاغ و  ياه  ناسنا  هنافسأتم  اما  دزیگنا ،  یمن  رب  ار  ناسنا  رثأت  فسأت و  زج  هک  میا  هدینش  ار  اهنآ  ياه  ناتساد  ای  میراد  غارس  ار  يدایز 
هـشیمه يارب  ار  وا  نکـش  نادـند  خـساپ  اـب  درک ، نیهوت  امـش  هب  هابتـشا  هب  یـسک  رگا  دـنریگ . یمن  تربع  سرد  اـهنآ  زا  تسرپ  توهش 

هکلب تسین  تالکـشم  اب  هلباقم  يارب  بساـنم  لـح  هار  عاـمتجا ، زا  يرود  دـش . دـهاوخن  رارکت  رگید  هک  دیـشاب  نئمطم  دـینک . نامیـشپ 
ۀیآ ( 5  ) هدئام . 3 هیآ 8 . ( 85  ) جورب  . 2 نسل . هدام  ص 511 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . ندرک  كاپ  ار  هلئسم  تروص 

 . 8 ص 136 . ج 1 ، راونالاراحب ، . 7 ص 224 . لوقعلا ، فحت  . 6 ۀیآ 63 . ( 25  ) ناقرف . 5 ص 201 . یگدـنز ، نییآ  یگنراک ، لید  . 4 . 54
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هیآ 105. ( 5  ) هدئام

؟ دنا هنوگچ  ادخ  دزن  تسا ، هدش  نانآ  یگدولآ  ثعاب  تثارو  ای  هدولآ  طیحم  هک  يدارفا 

شسرپ

؟ دنا هنوگچ  ادخ  دزن  تسا ، هدش  نانآ  یگدولآ  ثعاب  تثارو  ای  هدولآ  طیحم  هک  يدارفا 

خساپ

. تسین یعامتجا  ياه  يراجنهان  هانگ و  ماجنا  يارب  لماک  تلع  زگره  اما  دنک  یم  مهارف  ار  هانگ  ۀنیمز  دنچ  ره  تثارو  ای  هدولآ و  طیحم 
یملع جرادم  هب  دنا  هتـسناوت  دوخ  راکتـشپ  شالت و  رثا  رد  اما  دنا  هدوبن  رادروخرب  تثارو  لماع  ای  دعاسم و  طیحم  زا  هک  يدارفا  اسب  هچ 

ار یهارمگ  هار  اما  دـنا  هدـش  گرزب  دـعاسم  یطیحم  كاپ و  يا  هداوناخ  نماد  رد  هک  يدارفا  سکع  رب  دـنوش . لئان  یقـالخا  یلمع و  و 
هناهب رذع و  دنوادخ  ساسا  نیا  رب  تسا . رگید  لماوع  زا  رت  يوق  ناسنا  ةدارا  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  دنا . هدیـسر  یتخبدب  هب  هدـیزگرب و 

!؟ دوبن هدرتسگ  ادخ  نیمز  رگم  دیدرکن ، ترجه  هدولآ  طیحم  زا  ارچ  دـیوگ : یم  نانآ  هب  تمایق  زور  رد  هتفریذـپن و  دارفا  هنوگ  نیا  زا  ار 
دننک ناربج  ار  اه  یتساک  ربارب ، دنچ  شالت  تیدج و  اب  دیاب  دنراد ، ییاهدوبمک  دـنا و  هتفای  شرورپ  یبسانمان  طیحم  رد  هک  يدارفا  سپ 
دیاب تمایق  زور  دش و  دهاوخ  تبث  اه  نآ  يارب  دوش ، ماجنا  نانآ  طسوت  هک  یهانگ  هنرگو  دنیامن  تمواقم  راذـگ  ریثأت  لماوع  ربارب  رد  و 

يدارفا نینچ  لمع  ۀبساحم  یهلا ، لدع  نوناق  ساسا  رب  هتبلا  دننک . هبوت  دنوش و  نامیشپ  دوخ  لمع  زا  هک  نیا  رگم  دنهد ، خساپ  ادخ  دزن 
ریغ هداوناخ  ای  هدولآ  طیحم  رد  یـسک  رگا  ینعی  دوب ، دـهاوخن  هدوب ، مهارف  ناشیارب  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  طیارـش  هک  یناـسک  نازیم  هب 

بولطم طیارـش  هک  یـسک  زا  هدروآ ، کین  لامعا  دـنوادخ و  هب  نامیا  يوس  هب  ور  لاح  نیع  رد  هدرک و  یگدـنز  هدـمآ و  اـیند  هب  نمؤم 
. دوب دهاوخ  رد  دروخرب  يرتشیب  شزرا  زا  یهلا  هاگرد  رد  تسا ، هتشاد  يرت 

یمن تیمها  نآ  هب  دش ، دازآ  وئدیو  لثم  رگا  هراوهام  دندقتعم  دنک و  لرتنک  ار  ناناوج  دناوت  یمن  هراوهام  زا  هدافتسا  عنم  نوناق  دنیوگ  یم  یضعب 
؟ تسیچ امش  رظن  دنهد ،

شسرپ

نآ هب  دش ، دازآ  وئدیو  لثم  رگا  هراوهام  دندقتعم  دنک و  لرتنک  ار  ناناوج  دـناوت  یمن  هراوهام  زا  هدافتـسا  عنم  نوناق  دـنیوگ  یم  یـضعب 
؟ تسیچ امش  رظن  دنهد ، یمن  تیمها 

خساپ

تاغیلبت ةدرتسگ  مجح  هب  هجوت  اـب  یلو  تسین ، ناـناوج  لرتنک  يارب  یلوصا  ییاـهن و  لـح  هار  هراوهاـم ، زا  هدافتـسا  عنم  نوناـق  دـنچ  ره 
جیورت بجوم  اسب  هچ  درادن ، یناوخمه  یمالسا  یّلم و  ّتیوه  گنهرف و  اب  هک  یی   ) اه ملیف  اشحف و  شرتسگ  هراوهام و  قیرط  زا  نمـشد 

دارفا دوخ  باختنا  هب  ات  دـشاب ، یمن  حالـص  هب  زین  نآ  نتـشاذگ  دازآ  دوش ) یم  ینید  یگنهرف و  یعامتجا و  ياـه  يراـجنهان  شزومآ  و 
مدرم هب  میراذگب و  دازآ  ار  هریغ  يزابرامق و  زکارم  ای  يراوخبارـش  ياه  هزاغم  مییوگب  هک  تسا  نآ  دننام  نخـس  نیا  دننک . كرت  ار  نآ 

دوخ يوس  هب  ار  ناناوج  زا  يرایـسب  هک  دراد  يا  هبذاج  تذـل و  هانگ  تسا  یهیدـب  دـینک ! يرود  نکاما  نآ  هب  نتفر  زا  ناـتدوخ  مییوگب 
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ار وئدیو  مدرم  رگا  تسین . هسیاقم  لباق  وئدیو  اب  زگره  هراوهام  میربب . نیب  زا  ار  هانگ  ۀـنیمز  میفظوم  مالـسا  رظن  زا  یفرط  زا  دـناشک . یم 
يارب هراوهام  تنرتنیا و  زا  هدافتـسا  وئدـیو ، ياج  هب  هک  دوب  نآ  شا  مهم  لیلد  هکلب  دـش ، دازآ  وئدـیو  هک  دوبن  نآ  شلیلد  دـندرک ، اـهر 
ناناوج تقو  تسناوت  يدح  ات  یشزرو  ياه  همانرب  اه و  ملیف  ۀئارا  اب  امیـس  ادص و  رگید  فرط  زا  دش . مهارف  دنتـشاد  تسود  هک  يدارفا 
مهارف دراد و  هنیزه  تسا و  هجاوم  یتالکـشم  اب  یئوئدـیو  صاـخ  ياـه  ملیف  ۀـیهت  نمـض  رد  دـیامن . بذـج  دوخ  يوس  هب  دـنک و  رپ  ار 

شیامن رد  اهنت  اه  هراوهام  نمـض  رد  تسین . هراوهام  دـننام  هدامآ ، دـهاوخب  سک  ره  تقو و  ره  دراد ، تقو  فرـص  هب  زاـین  نآ  ندروآ 
عقاو رد  دراد ) داضت  ًالماک  ینید ، هعماج  ياهراجنه  گنهرف و  اب  هک   ) یـسایس یتاـغیلبت و  يرنه و  ياـه  هماـنرب  دوش ؛ یمن  هصـالخ  ملیف 

شدوخ نابز  هب  هرخـالاب  یماـظن  ره  روشک و  ره  دـنک . یم  اـقلا  ینورد  تهج  زا  مه  رهاـظ و  تهج  زا  مه  يرّکفت  گـنهرف و  عون  کـی 
ًانوناق یمومع  رباـعم  رد  ینلع  يراوخبارـش  مه  اـکیرمآ  رد  دراد . ار  دوخ  صاـخ  گـنهرف  دراد ؛ یعونمم  زاـجم و  دراد ؛ یمارحو  لـالح 

رب هوـالع  ینعی  تسا ، رثؤم  هک  تسا  یباـجیا  راـک  تکرب  هب  یبلـس  راـک  هتبلا  دـنناد . یمن  يدازآ  دـض  ار  تیعوـنمم  نیا  تسا و  عوـنمم 
رت يوق  رهوج  ياراد  هچ  ره  گنهرف  تساخرب . تباقر  هب  نمشد  اب  درک و  داجیا  يرکف  دیدج  نایرج  دیاب  هراوهام ، زا  هدافتسا  تیعونمم 

يروط نامه  دنک . عفد  ار  نآ  یفنم  تاکن  دنک و  مضه  لح و  دوخ  رد  دناوت  یم  رتهب  ار  دراو  هزات  ياه  نایرج  دشاب ، رت  لیصا  تیوه  و 
رب ینتبم  هک  یگنهرف  میهد ؛ اهب  دوخ  گنهرف  هب  دـیاب  سپ  دـنک ، یم  لح  دوخ  لد  رد  ار  اه  جوم  اـه و  ناـیرج  قیمع ، ياـیرد  کـی  هک 

گنهرف مجاهم ، گـنهرف  عیفر ، لـالج  . 1 اـه : تشون  یپ  ( 1 .) دراد تینوـصم  یگنهرف  نینچ  تسا . یخیراـت  ناـشخرد  مـیظع و  ثاریم 
ص 457. دلوم ،

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

شسرپ

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

خساپ

نآ یملع  يداقتعا و  ینابم  هب  تبـسن  تخانـش و  لماک  تروص  هب  ار  رظن  دروم  گنهرف  دـیاب  ادـتبا  طیحم  کی  رد  يزاس  گـنهرف  يارب 
هدوب و دقتعم  نآ  هب  میسانشب و  ار  نآ  ینابم  گنهرف و  نآ  ادتبا  هک  تسا  نآ  گنهرف  کی  هعاشا  رـشن و  همزال  اریز  درک ، بسک  یهاگآ 
رد مییامن . شالت  نآ  شرتسگ  راشتنا و  غیلبت و  يارب  هاگ  نآ  مینک ، لمع  نآ  دمایپ  هب  يدـج  هدارا  میمـصت و  اب  زین  میـشاب ،  هتـشاد  نامیا 

نیارباـنب دوش . یم  گـنهرف  نآ  رـشن  جـیورت و  بجوم  دـشاب ، دـنبیاپ  رظن  دروم  گـنهرف  موـسر  بادآ و  نییآ و  هب  یـسک  ره  رگا  عـقاو 
اب  - 2 دوش . بسک  یهاگآ  صخـشم  تروص  هب  دـیاب  رظن  دروم  گنهرف  هب  تبـسن   - 1 دوش : یم  هیـصوت  یلک  روط  هب  ریز  ياـهراکهار 

فادـها هب  یبای  تسد  ققحت و  ياـهراکهار   - 3 دنـشخب . قیمعت  تیوقت و  گنهرف  نآ  هب  ار  دوخ  ناـمیا  قیقحت  هعلاـطم و  لـمأت ، تقد ،
هن يریگ ، هزادـنا  فیرعت و  لباق  ینیع ، فادـها   ) دـننک صخـشم  رظن  لدابت  ثحب و  یتروشم و  تاسلج  رکفت و  هعلاطم و  اـب  ار  یگنهرف 

صخشم اب   - 5 دنییامن . هیزجت  هلحرم  هب  هلحرم  تروص  هب  رت و  یئزج  فادها  هب  ار  یلک  فده  دوش  یعـس  - 4 مولعمان .) مهبم و  یلک و 
اهنآ هب  هنامیمـص  دوخ  هک  نآ  نمـض  دننک و  زاغآ  جـیردت  هب  ار  راک  ادـخ  رب  لکوت  اب  فادـها  هب  یبای  تسد  راک و  يارجا  ةویـش  ندـش 
ادتبا  - 1 یمالـسا : گنهرف  شرتسگ  يارب  لاثم  ناونع  هب  دییامن . بیغرت  قیوشت و  زین  ار  نارگید  هدیدنـسپ  ياه  شور  اب  دـننک  یم  لمع 

: لثم دینک  صخـشم  ار  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  رهاظم   - 2 دـینک . تیوقت  ار  یمالـسا  ینید  تاداقتعا  مالـسا و  هب  دوخ  نامیا  داقتعا و 
یلمع ياهراکهار  ندرک  ادیپ   - 3 یمالسا و ... قالخا  یعامتجا ، يدرف و  طباور  لکش  یعرش ، ماکحا  باجح ، زامن ، حیحص ، تاداقتعا 
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ییاهراک هچ  دوخ  طیحم  رد  یمالـسا  حیحـص  تاداقتعا  شرتسگ  يارب  ًالثم :  هدش  صخـشم  فادها  نآ  زا  کی  ره  جـیورت  ارجا و  يارب 
تاـسلج يرازگرب  دنـسپ - . دروم  حیحـص و  عباـنم  نتـشاذگ  راـیتخا  رد  هعلاـطم و  هب  دارفا  بیغرت  قـیوشت و  میهد - ؟ ماـجنا  میناوـت  یم 

. - رحبتم دارفا  روضح  اب  خـساپ  شـسرپ و  تاسلج  يرازگرب  یندـیقع - .  ياه  سـالک  يرازگرب  فلتخم - . ياـه  تبـسانم  هب  ینارنخس 
یفرعم زیر  تاعوضوم  رد  یـسیون  هلاقم  یناوخ و  باتک  هقباسم  يرفن - . دـنچ  یـسررب  ثحب و  تاسلج  یتاعلاطم و  ياه  هورگ  لیکـشت 

هب نداد  شاداـپ  قیوشت و   - 6 اه .  هار  زا  کی  ره  ندومن  یباـیزرا  ناـحتما و   - 5 هدـمآ . تسد  هب  ياه  هار  کی  کـی  يارجا   - 4 هدش .
. دنروآ الاب  زایتما  یبایزرا  رد  هک  يدارفا 

؟ دوش یمن  هدناسانش  ناناوج  هب  یقطنم  تسرد و  تروص  هب  یبهذم  لیاسم  نیناوق و  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  هدناسانش  ناناوج  هب  یقطنم  تسرد و  تروص  هب  یبهذم  لیاسم  نیناوق و  ارچ 

خساپ

ملع رد  هک  دشاب  یفیراعت  رب  ینتبم  هک  تسا  لدتسم  تروص  هب  نید  نییبت   " روظنم رگا  تسیچ ؟ یقطنم  تروص  هب  ندناسانـش  زا  روظنم 
" يزاسدـنیاشوخ  " نید یفرعم  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  یلو  هتفرگ ، ماجنا  يراک  نینچ  تسا ، حرطم  ناـهرب "  " ناونع هب  قطنم 

مدـع ددرگ ، یمن  مادـقا  نید  ندناسانـش  هب  ناوج  دـشر  یـسانش  ناور  یملع و  ياهرازبا  زور و  تایبدا  رنه و  زا  هدافتـسا  اـب  دوش و  یمن 
فراعم رـشن  هب  یهاگـشناد  طیحم  رد  نونکا  هک  دنتـسه  يدایز  نارظن  بحاـص  اریز  تسین ، قداـص  یلک  تروص  هب  عوضوم  نیا  ماـجنا 

اما دراد  دوجو  صوـصخ  نیا  رد  يداـیز  ياـه  یهاـتوک  درک  ناـعذا  دـیاب  یلو  دـنا ، هدوـب  قـفوم  دوـخ  راـک  رد  دـنزادرپ و  یم  میالـسا 
زکارم هب  انشآ  ناناوج ،  زا  يرایسب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  يدیفم  ياه  تکرح  هناتخبـشوخ 

لابند هب  دـیاب  ناوج  دوخ  عقاو  رد  ینعی  دنـشاب . یمن  دـنا ، هدرک  مادـقا  یقطنم  تسرد و  ییاسانـش  هب  هک  اوتحمرپ  ياه  هتـشون  باتک و  و 
اما دراد  دوجو  يدایز  ياه  هتـشون  راثآ و  دیامن . مادقا  نید  زا  یقطنم  حیحـص و  تخانـش  هب  دـیآرب و  لیاسم  رت  قیمع  یـسررب  قیقحت و 
. دبای تسد  دوصقم  هب  ات  دشاب  هتشاد  رگ  وجتسج  حور  صخش ، دیاب  هکلب  دوش ، قیرزت  نارگید  هب  هک  تسین  يزیچ  اهرواب  تاداقتعا و 

؟ دوش یمن  ییاشگزاب  فافع  ياه  هناخ  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  ییاشگزاب  فافع  ياه  هناخ  ارچ 

خساپ

اب میقتـسم  ۀـطبار  قالخا ، هلوقم  رب  هوالع  هک  تسا (  ساسح  مهم و  رایـسب  مالـسا  رظن  زا  مدرم  يوربآ  سوماـن و  عوضوم  هک  اـج  نآ  زا 
دراو هعماج  هب  يریذـپان  ناربج  ياه  بیـسآ  اه و  همدـص  رما ، نیا  رد  يراگنا  هداس  ای  یتسـس و  ییانتعا و  یب  هنوگره  دراد ) یلم  تینما 

ياضرا تهج  یلوصا  ياـهراکهار  زا  یکی  دوخ  ياـج  رد  تقوم  جاودزا  عوضوم  هتبلا  تسین . حالـصا  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  دـنک  یم 
ياهقف نیب  رد  تسا و  رثؤم  درجم  ناناوج  تالکشم  شهاک  رد  و  تسا . عورشمان  رصح و  دح و  یب  طباور  زا  يریگولج  یسنج و  هزیرغ 
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دریگ رارق  هجوت  دروم  یعامتجا  طیارـش  ددرگ و  دنم  هطباض  دیاب  رگید  یعامتجا  روما  دننام  اما  تسا . هدش  هتفریذـپ  مّلـسم و  يرما  هعیش 
دروخرب نآ  اب  هداس  لهس و  تروص  هب  هدش و  هدیشیدنا  تهج  ره  زا  ققحت ، يارب  اهراکهار  نیرتهب  دوش و  هتسب  نآ  زا  هدافتـسا  ءوس  هار 

هب اـج  نآ  رد  جاودزا ،  ناوـنع  تحت  دنتـسناوت  یم  بلط  تصرف  رـصانع  هدوـبن و  لرتـنک  لـباق  فاـفع  ياـه  هناـخ  هک  اـج  نآ  زا  دوـشن .
جاودزا هار  یلو  تفرگن ، رارق  ارجا  دروـم  دـش ، حرطم  هچ  رگا  فاـفع  هناـخ  راـجنهبان ،  رما  نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  دـنزادرپب ، ینارـسوه 

یگنهرف و رظن  زا  دیاب  هک  نیا  تسا ، مهم  رایـسب  تقوم  جاودزا  دروم  رد  نآ  هب  هجوت  هک  يا  هتکن  تسین . فافع  هناخ  هب  رـصحنم  تقوم 
عون نیا  دـنا ، هدـشن  هاگآ  تقوم  جاودزا  هلئـسم  تقیقح  هب  هک  هعماج  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  دـشاب . هیجوت  لـباق  هعماـج  يارب  زین  يرکف 

تـشادرب تینهذ و  نیا  دوش ، حرطم  فافع  هناخ  ثحب  یگنهرف  يرکف و  ياضف  نینچ  رد  رگا  دنک . یم  یعادت  ار  اشحف  هلئـسم  جاودزا ، 
ینتبم ياه  شور  ذاختا  ریبدت و  اب  هدـنیآ  رد  تشاد . رود  رظن  زا  ناوت  یمن  ار  هعماج  رکف  گنهرف و  نیاربانب  دوش . یم  رترثؤم  رت و  قیمع 

دنب یب  داسف و  هب  مه  دشاب و  يزیرغ  زاین  يوگ  خساپ  دـناوتب  مه  ات  دوش  هئارا  عماج  یحرط  عوضوم ، هبناج  همه  یـسررب  نید و  ملع و  رب 
. دشاب مدرم  هدوت  نایم  لوبق  لباق  مهف و  لباق  زین  یگنهرف  يرکف و  رظن  زا  ددرگن و  رجنم  يراب  و 

داسف میا و  هدیسر  زور  نیا  هب  نونکا  یمالسا  ندمت  رد  نایناریا  گرزب  شقن  ینغ و  یگنهرف  ثاریم  نهک و  ندمت  نتـشاد  دوجو  اب  نایناریا  ام  ارچ 
!؟ تسا دایز  ام  تکلمم  رد 

شسرپ

هدیـسر زور  نیا  هب  نونکا  یمالـسا  ندمت  رد  نایناریا  گرزب  شقن  ینغ و  یگنهرف  ثاریم  نهک و  ندمت  نتـشاد  دوجو  اب  نایناریا  ام  ارچ 
!؟ تسا دایز  ام  تکلمم  رد  داسف  میا و 

خساپ

شالت نامتاناکما  ناوت و  ردـق  هب  نایناریا  ام  تسا . یناوارف  لماوع  هب  هتـسباو  هعماج ، قـالخا  یگنهرف و  یملع و  ياـه  تفرـشیپ  دـشر و 
، یـسایس تیعـضو  دـیاش  دـنا . هتـشاد  تفرـشیپ  ملع و  بسک  هب  یناوارف  هقـالع  اـه  تـسود  شناد  اـی  دنمـشناد  ناردـپ  دـیاش  مـیا . هدرک 

نارادـماد نازرواشک و  هب  ًالثم  ای  دـنا ، هدرک  یم  میرکت  ار  نادنمـشناد  هک  هدوب  يا  هنوگ  هب  نارود  نآ  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ،
نارگید دمآرس  نایناریا  یمالسا ، ندمت  ةرود  رد  میا ، هتشاد  يدوعص  يریس  نارود  نآ  رد  ام  لیلد  نیمه  هب  دنا ، هداد  یم  يدایز  تیمها 

غورف رپ  غارچ  مک  مک  دـندز و  اج  رد  نونکات  شیپ  لاس  دـصناپ  زا  نکیل  دـندرک ، افیا  نونف  مولع و  تفرـشیپ  رد  یگرزب  شقن  دـندوب و 
ياه يریگرد   - 1 زا : دنا  ترابع  هک  تسا  هتـساخرب  اه  هنیمز  اه و  تلع  زا  يا  هعومجم  زا  عضو  نیا  دییارگ . یـشوماخ  هب  نانآ  یندـمت 
میناد یم  تسا . هدش  يداصتقا  تفاب  یعامتجا و  مظن  ندروخ  مه  هب  ببـس  هک  یجراخ  یلخاد و  رامـش  یب  ياه  گنج  یلخاد و  موادـم 

لثم زاـین ، دروم  ياـهرازبا  تاـناکما و  دوبمک   - 2 بارطـضا . بوـشآ و  گـنج و  رد  هن  دـنک ، یم  دـشر  تینما  شمارآ و  رد  مـلع  هـک 
قوذ زا  رتمک  هک  هاگآان  قیالان و  نامکاح  ناهاشداپ و  روضح   - 3 یتشیعم و ... رظن  زا  یگدنز  ندوب  لکشم  نف و  دیتاسا  اه و  هناخباتک 

گنهرف ملع و  هب  مارتـحا  يزودـنا و  شناد  يرورپ و  ملع  هب  هک  یمکاـح  یناریا ، ناـهاشداپ  ناـیم  دـندوب و  دـنم  هرهب  شناد  هب  هقـالع  و 
ماظن دوجو  مدـع   - 4 میا ! هتـشاد  ناوارف  ترـشع  شیع و  لها  ناداـن و  صیرح و  دبتـسم و  ناـهاشداپ  اـما  تسا . كدـنا  دراـمگ ، تمه 

ملع دشر  مدع  یمالـسا و  ناملاع  دشر  لیالد  زا  یکی  وا  دنک ، یم  هراشا  یبلاج  هتکن  هب  دوخ  همدقم  رد  نودـلخ  نبا  تسرد . یـشزومآ 
سکعرب درکیور  نیا  هزورما  هنافسأتم  دناد ! یم  یمالسا  قرـش  رد  نآ  ندوب  هاتوک  برغ و  رد  لیـصحت  تدم  ندوب  ینالوط  ار  برغ  رد 

دیلوت ناـبحاص  نارکتبم و  نادنمـشناد ،  زا  یفاـک  تیاـمح  مدـع   - 5 تسا . دـنلب  ناریا  رد  هاـتوک و  برغ  رد  تالیـصحت  تدـم  تـسا .
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یم ربص  ام  یلو  دنک ،  یم  تیامح  وا  زا  تسه ، يروآون  ای  دیدج  يراک  ماجنا  ییاناوت  یـسک  رد  دنک  ساسحارگا  برغ  يایند  هشیدنا .
درادن و یملع  دشر  هب  یطبر  دیدرک ، حرطم  هک  مه  داسف  هلئـسم  دـننک ! تابثا  ام  يارب  ار  وا  ندوب  هغبان  شگرم  زا  دـعب  لاس  ات 50  مینک 

لکش یتیصخش  ياه  فعض  یگنهرف و  یقالخا و  ياه  تلصخ  هطـساو  هب  یعامتجا  داسف  دشاب . یمن  ناگتـشذگ  ینغ  گنهرف  اب  طبترم 
ندز و فال  زین  ییوگ ،  غورد  یطارفا و  یبلط  تحار  یلبنت  نایناریا  ام  نایم  فسأت  لامک  اب  تسا .  یگنهرف  یساسا ،  لکـشم  دریگ . یم 

رفن دـنچ  ًالثم  تسا ،  ام  یلـصا  لکـشم  تسا . جـیار  هک  یعامتجا  یقالخا  دـسافم  رگید  ییورود و  نوناق و  تیاعر  مدـع  رورغ و  ربک و 
هتـساوخ هب  رتدوز  دریگ و  یم  یـشیپ  نارگید  رب  نداد ، لوپ  ای  يزاب و  یتراپ  اب  دارفا  زا  یکی  دنا ، هداتـسیا  فص  تبون و  رد  يراک  يارب 

یم دای  یگنرز  ناونع  هب  ام  گنهرف  رد  راک  نیا  تسا . هدرک  یگنرز  هک  نیرفآ  دـنیوگ : یم  وا  هب  ام  گنهرف  فرع و  رد  دـسر ! یم  شا 
روما نینچ  یمومع ؛ راـکفا  یعاـمتجا و  گـنهرف  رد  هک  یتـقو  دـننک .  درط  ار  وا  هک  نیا  هن  دـنلئاق ،  یگتـسیاش  شزرا و  وا  يارب  دوـش و 

لکـشم میناوت  یم  مینک ، تسرد  ار  گنهرف  میتسناوت  رگا  تسا . یگدـنام  بقع  ثعاب  هک  تسا  یگنهرف  داـسف  شیاـنعم  دوشن ، دروخرب 
. مینک یشیدنا  هراچ  ار  داسف 

؟ تسین رثؤم  ام  تاغیلبت  یلو  تسا ، رثؤم  اه  یبرغ  تاغیلبت  گنهرف و  ارچ 

شسرپ

؟ تسین رثؤم  ام  تاغیلبت  یلو  تسا ، رثؤم  اه  یبرغ  تاغیلبت  گنهرف و  ارچ 

خساپ

يدـهاوش میناوتن و  ام  یلو  دـنهد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  ام  گنهرف  دـنناوتب  اه  یبرغ  طقف  ینعی  تسین ، هفرط  کی  عماوج  رد  گنهرف  ریثأـت 
ریثأت نارگ ، لیلحت  هدز  تهب  نامـشچ  لباقم  رد  یپ  رد  یپ  ياه  هئطوت  اـب  ییوراـیور  مغر  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  تسد  رد 

راثآ زا  مدرم  عیـسو  لابقتـسا  یبهذـم ،  ناغّلبم  هقباـس  یب  شیازفا  اـهاسیلک ، ددـجم  تاـیح  تسا . هتـشاد  ناـهج  رد  ار  دوخ  روآ  تفگش 
یگنهرف تاریثأت  ياه  هناشن  زا  یـشخب  یقالخا ،  ياه  يرد  هدرپ  اـب  یمدرم  ياـه  تفلاـخم  شیازفا  ینید ، بوتکم  يریوصت و  یتوص و 

زادرپ هیرظن   ) نوتگتیناه دـننام  ناریا  بالقنا  مالـسا و  ناـفلاخم  فرط  زا  یتح  هلئـسم  نیا  ( 1 .) دشاب یم  برغ  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
یم ام  تاغیلبت  یمالسا و  بالقنا  ریثأت  رب  رگید  لیلد  برغ  رد  مالـسا  نوزفا  زور  دشر  تسا . هتفرگ  رارق  فارتعا  دروم  اه ) ندمت  گنج 

 . تسا شرتسگ  لاح  رد  رگید  نایدا  زا  رتارف  یتعرـس  اب  مالـسا  نید  هک  بلطم  نیا  نایب  اـب  اـکیرمآ  نا  نا  یـس  ینویزیولت  هکبـش  دـشاب .
یعون زا  عماوج  نآ  نارظن  بحاص  ات  هدش  ثعاب  دنهد ، یم  لیکشت  نایحیسم  ار  نانآ  تیرثکا  هک  یعماوج  رد  مالسا  دشر   : " دومن مالعا 

(3" .) تسا هدش  لیدبت  یتعاس  بمب  هب  مالـسا   : " دسیون یم  دوخ  هلاقم  رد  یبرغ  هدنـسیون  ( 2" .) دنروآ نایم  هب  نخس  یمالسا  سناسنر 
بالقنا يراذـگرثا  لیلد  هب  برغ  مینک . یم  داهنـشیپ  ار  یبحاص  ياقآ  زا  ینیمخ  ماما  رـصع  باتک  هب  هراـب  نیا  رد  رت  شیب  هعلاـطم  يارب 

دومناو روط  نیا  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  هدرتسگ  حطس  رد  یگنهرف  مجاهت  بالقنا و  اب  ییورایور  يارب  ار  یتفگنه  ياه  هجدوب  یمالسا ، 
نآرق و ریظن  یب  دـنلب و  فراعم  مالـسا و  يرترب  هب  هجوت  اـب  مینک ، لـمع  هنارایـشوه  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنرت ، قفوم  اـه  نآ  هک  دوش  یم 

یلماوع لیلد  هب  برغ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دوب . دهاوخ  ام  نآ  زا  يزوریپ  یهلا ، ریذپان  فلخت  ةدعو  ناناملسم و  يرطف  یلقع و  هناوتـشپ 
نآ رد  زین  ار  دوخ  گـنهرف  شیوخ ،  طلـست  يراـی  هب  دـبای و  یگریچ  موس  ناـهج  قرـشم و  ياـه  تلم  هژیو  هب  رگید  عماوج  رب  هتـسناوت 

، دوبن نید  ای  اه  شزرا  اه ،  هشیدنا  يرترب  زا  یـشان  ناهج  رب  برغ  يزوریپ   : " تسادقتعم نوتگنیتناه  دهد . شرتسگ  هداد و  ذوفن  عماوج 
هداـعلا و قوف  شرتـسگ  ثعاـب  هک  یلماوع  : " دـیازفا یم  يو  ( 4" .) دوب هتفاـی  ناـمزاس  تنوشخ  زا  هدافتـسا  رد  برغ  يرترب  لوـلعم  هکلب 
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شرتسگ اهرهش و  دشر  برغ 2 -  رد  دوجوم  یتاقبط  طباور  یعامتجا و  راـتخاس   - 1 دوب : رارق  نیا  زا  دش ، برغ  هطلس  درف  هب  رـصحنم 
لمح و لماوع  عارتخا  يروآ 6 -  نف  دشر  يروشک 5 -  يرادا  ماظن  داجیا  یبرغ 4 -  عماوج  رد  تردق  یبسن  یگدـنکارپ  تراجت 3 - 
ددـعتم و ياه  تیاس  سیـسأت  نمـشد و  ةدرتسگ  تاناکما  ( 5" .) اه نیمزرـس  فرـصت  يارب  یماظن  ياه  تیفرظ  طـسب  ییایرد 7 -  لـقن 
 ، اه ناسنا  يزیرغ  ياهزاین  رب  نداهن  تشگنا  نانآ و  یگنهرف  ياه  همانرب  يرهاظ  تیباذـج  زین  یتاغیلبت ،  ياهرازبا  هراوهام و  زا  هدافتـسا 

يزادرپ و غورد  هعیاش و  زین  هنارّوزم ،  هنادرمناوجان و  ياه  هویـش  هب  نتـسج  لسوت  یقالخا و  ياهزرم  دودـح و  هب  ندوبن  دـیقم  نینچمه 
دوجوم هقرفت  ناناملسم و  یتسس  فعض و  دیابن  هتبلا  دنک .  حرطم  رت  شیب  ار  دوخ  برغ ، گنهرف  هدش  ثعاب  ناگرزب  تیصخش  بیرخت 
گنهرف اب  ییورایور  هدامآ  ار  دوخ  رگا  دـبلط .  یم  ار  ام  يرایـشوه  دوجوم  ناماسبان  عضو  تفرگ . هدـیدان  ار  یمالـسا  ياهروشک  ناـیم 
شیامرف هب  میدرگرب ، دوخ  یمالـسا  یلم و  تیوه  هب  رگا  اما  میوش  یم  ریذـپ  بیـسآ  تدـش  هب  مینزن ، رانک  ار  تافالتخا  مینکن و  هناـگیب 

2 . 363 ص 4 -  ینیمخ ،  ماما  رصع  یتجاح ، اضر  دمحا  ریم   - 1 اه :  تشون  یپ  ریذپ . لاوز  لطاب  تسا و  نادواج  یندنام و  قح  نآرق ،
. نامه  - 5 ص 155 . تیوه ، نارحب  ناوج و  یفرش ، اضر  دمحم   - 4 ص 373 . نامه ،  - 3 ص 372 . نامه ، - 

؟ تسا اور  یبرغ  گنهرف  زا  دیلقت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا اور  یبرغ  گنهرف  زا  دیلقت  ایآ 

خساپ

یلک روط  هب  اه و  شیارآ  اهدم و  هب  شیارگ  ور  نیا  زا  هدش ،  هتخانش  هتینردم  رهاظم  ناونع  هب  هزورما  برغ  رهاظم  هب  شیارگ  هنافـسأتم 
، ور نیا  زا  هن  ای  دراد ؟ يراگزاس  ام  گنهرف  اب  یگدنز  کبس  نیا  ایا  هک  درادن  راک  یسک  دوش . یم  یقلت  تفرـشیپ  یعون  یبرغ  یگدنز 

یقیسوم شیارآ و  سابل و  وم و  دم  رد  اهنت  يریذپوگلا  دوش . یم  شومارف  مک  مک  يراگنا ، لهس  یهجوت و  یب  رثا  رب  نامدوخ ، گنهرف 
. دبلط یم  رگید  یتصرف  نآ  حرش  هک  دراد  نایرج  زین  همیب و ...  يرادکناب و  یشزومآ و  ماظن  اه ، نامتخاس  يرامعم  رد  هکلب  تسین ، و ...

دنک ذخا  ار  شتازایتما  اه و  یبوخ  رگید  ياه  گنهرف  زا  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ، نآ  يزاسدوخ  گنهرف و  ذخا  يانعم  هب  رگا  دیلقت 
هتـشاد و یحطـس  یتروص  اهنت  رگا  یلو  تسا ، قطنم  لقع و  قباطم  يرما  هکلب  تسین ، دنـسپان  اهنت  هن  دیامن ، دوخ  گنهرف  ءزج  ار  نآ  و 

نیرفن ار  نآ  انالوم  هک  تسا  دـیلقت  عون  نیا  تسا و  يا  هدوهیب  راک  شیاه  يدـب  اه و  یبوخ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـشاب ، ضحم  يوریپ 
نآ و ندناسانـش  يدوخ و  گنهرف  تخانـش  رد  ام  هنافـسأتم  داب  دیلقت  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا  داد  داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ  تسا : هدومن 
دنهد و جرخ  هب  تیدج  نآ  دروم  رد  دیاب  نالوئسم  مه  هک  تسا  يراک  نیا  میتسه و  لکـشم  راچد  رگید  ياه  گنهرف  اب  لدابت  موزل  رد 

ملظ اشحف و  داسف و  رهاظم  اب  یمالسا  گنهرف  رد  تسا . برغ  گنهرف  زا  رتدنمـشزرا  رتهب و  بتارم  هب  یمالـسا  گنهرف  مدرم . ةدوت  مه 
یگدنز ندیـشاپ  مه  زا  ثعاب  تسا و  اشحف  داسف و  ةدـننک  غیلبت  یبرغ  گنهرف  هنافـسأتم  یلو  دوش ، یم  هزرابم  یتلادـع  یب  فاحجا و  و 

رظن زا  دـیاب  ناناملـسم  ور  نیا  زا  تسا . یتسرپدوس  یهاوخ و  دوس  ياـنبم  رب  دوش و  یم  فاـصنا  تّورم و  محر و  يدوباـن  یگداوناـخ و 
دراو دوخ  گنهرف  رد  ار  اه  نآ  هدرک و  هدافتـسا  زین  رگید  ياه  گنهرف  بوخ  دراوم  زا  لاـح  نیع  رد  دنـشاب . هتـشاد  لالقتـسا  یگنهرف 

. دننک

؟ دوش یمن  ییاشگزاب  فافع  ياه  هناخ  ارچ 
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شسرپ

؟ دوش یمن  ییاشگزاب  فافع  ياه  هناخ  ارچ 

خساپ

اب میقتـسم  ۀـطبار  قالخا ، هلوقم  رب  هوالع  هک  تسا (  ساسح  مهم و  رایـسب  مالـسا  رظن  زا  مدرم  يوربآ  سوماـن و  عوضوم  هک  اـج  نآ  زا 
دراو هعماج  هب  يریذـپان  ناربج  ياه  بیـسآ  اه و  همدـص  رما ، نیا  رد  يراگنا  هداس  ای  یتسـس و  ییانتعا و  یب  هنوگره  دراد ) یلم  تینما 

ياضرا تهج  یلوصا  ياـهراکهار  زا  یکی  دوخ  ياـج  رد  تقوم  جاودزا  عوضوم  هتبلا  تسین . حالـصا  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  دـنک  یم 
ياهقف نیب  رد  تسا و  رثؤم  درجم  ناناوج  تالکشم  شهاک  رد  و  تسا . عورشمان  رصح و  دح و  یب  طباور  زا  يریگولج  یسنج و  هزیرغ 

دریگ رارق  هجوت  دروم  یعامتجا  طیارـش  ددرگ و  دنم  هطباض  دیاب  رگید  یعامتجا  روما  دننام  اما  تسا . هدش  هتفریذـپ  مّلـسم و  يرما  هعیش 
دروخرب نآ  اب  هداس  لهس و  تروص  هب  هدش و  هدیشیدنا  تهج  ره  زا  ققحت ، يارب  اهراکهار  نیرتهب  دوش و  هتسب  نآ  زا  هدافتـسا  ءوس  هار 

هب اـج  نآ  رد  جاودزا ،  ناوـنع  تحت  دنتـسناوت  یم  بلط  تصرف  رـصانع  هدوـبن و  لرتـنک  لـباق  فاـفع  ياـه  هناـخ  هک  اـج  نآ  زا  دوـشن .
جاودزا هار  یلو  تفرگن ، رارق  ارجا  دروـم  دـش ، حرطم  هچ  رگا  فاـفع  هناـخ  راـجنهبان ،  رما  نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  دـنزادرپب ، ینارـسوه 

یگنهرف و رظن  زا  دیاب  هک  نیا  تسا ، مهم  رایـسب  تقوم  جاودزا  دروم  رد  نآ  هب  هجوت  هک  يا  هتکن  تسین . فافع  هناخ  هب  رـصحنم  تقوم 
عون نیا  دـنا ، هدـشن  هاگآ  تقوم  جاودزا  هلئـسم  تقیقح  هب  هک  هعماج  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  دـشاب . هیجوت  لـباق  هعماـج  يارب  زین  يرکف 

تـشادرب تینهذ و  نیا  دوش ، حرطم  فافع  هناخ  ثحب  یگنهرف  يرکف و  ياضف  نینچ  رد  رگا  دنک . یم  یعادت  ار  اشحف  هلئـسم  جاودزا ، 
ینتبم ياه  شور  ذاختا  ریبدت و  اب  هدـنیآ  رد  تشاد . رود  رظن  زا  ناوت  یمن  ار  هعماج  رکف  گنهرف و  نیاربانب  دوش . یم  رترثؤم  رت و  قیمع 

دنب یب  داسف و  هب  مه  دشاب و  يزیرغ  زاین  يوگ  خساپ  دـناوتب  مه  ات  دوش  هئارا  عماج  یحرط  عوضوم ، هبناج  همه  یـسررب  نید و  ملع و  رب 
. دشاب مدرم  هدوت  نایم  لوبق  لباق  مهف و  لباق  زین  یگنهرف  يرکف و  رظن  زا  ددرگن و  رجنم  يراب  و 

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

شسرپ

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

خساپ

نآ یملع  يداقتعا و  ینابم  هب  تبـسن  تخانـش و  لماک  تروص  هب  ار  رظن  دروم  گنهرف  دـیاب  ادـتبا  طیحم  کی  رد  يزاس  گـنهرف  يارب 
هدوب و دقتعم  نآ  هب  میسانشب و  ار  نآ  ینابم  گنهرف و  نآ  ادتبا  هک  تسا  نآ  گنهرف  کی  هعاشا  رـشن و  همزال  اریز  درک ، بسک  یهاگآ 
رد مییامن . شالت  نآ  شرتسگ  راشتنا و  غیلبت و  يارب  هاگ  نآ  مینک ، لمع  نآ  دمایپ  هب  يدـج  هدارا  میمـصت و  اب  زین  میـشاب ،  هتـشاد  نامیا 

نیارباـنب دوش . یم  گـنهرف  نآ  رـشن  جـیورت و  بجوم  دـشاب ، دـنبیاپ  رظن  دروم  گـنهرف  موـسر  بادآ و  نییآ و  هب  یـسک  ره  رگا  عـقاو 
اب  - 2 دوش . بسک  یهاگآ  صخـشم  تروص  هب  دـیاب  رظن  دروم  گنهرف  هب  تبـسن   - 1 دوش : یم  هیـصوت  یلک  روط  هب  ریز  ياـهراکهار 

فادـها هب  یبای  تسد  ققحت و  ياـهراکهار   - 3 دنـشخب . قیمعت  تیوقت و  گنهرف  نآ  هب  ار  دوخ  ناـمیا  قیقحت  هعلاـطم و  لـمأت ، تقد ،
هن يریگ ، هزادـنا  فیرعت و  لباق  ینیع ، فادـها   ) دـننک صخـشم  رظن  لدابت  ثحب و  یتروشم و  تاسلج  رکفت و  هعلاطم و  اـب  ار  یگنهرف 
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صخشم اب   - 5 دنییامن . هیزجت  هلحرم  هب  هلحرم  تروص  هب  رت و  یئزج  فادها  هب  ار  یلک  فده  دوش  یعـس  - 4 مولعمان .) مهبم و  یلک و 
اهنآ هب  هنامیمـص  دوخ  هک  نآ  نمـض  دننک و  زاغآ  جـیردت  هب  ار  راک  ادـخ  رب  لکوت  اب  فادـها  هب  یبای  تسد  راک و  يارجا  ةویـش  ندـش 
ادتبا  - 1 یمالـسا : گنهرف  شرتسگ  يارب  لاثم  ناونع  هب  دییامن . بیغرت  قیوشت و  زین  ار  نارگید  هدیدنـسپ  ياه  شور  اب  دـننک  یم  لمع 

: لثم دینک  صخـشم  ار  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  رهاظم   - 2 دـینک . تیوقت  ار  یمالـسا  ینید  تاداقتعا  مالـسا و  هب  دوخ  نامیا  داقتعا و 
یلمع ياهراکهار  ندرک  ادیپ   - 3 یمالسا و ... قالخا  یعامتجا ، يدرف و  طباور  لکش  یعرش ، ماکحا  باجح ، زامن ، حیحص ، تاداقتعا 

ییاهراک هچ  دوخ  طیحم  رد  یمالـسا  حیحـص  تاداقتعا  شرتسگ  يارب  ًالثم :  هدش  صخـشم  فادها  نآ  زا  کی  ره  جـیورت  ارجا و  يارب 
تاـسلج يرازگرب  دنـسپ - . دروم  حیحـص و  عباـنم  نتـشاذگ  راـیتخا  رد  هعلاـطم و  هب  دارفا  بیغرت  قـیوشت و  میهد - ؟ ماـجنا  میناوـت  یم 

. - رحبتم دارفا  روضح  اب  خـساپ  شـسرپ و  تاسلج  يرازگرب  یندـیقع - .  ياه  سـالک  يرازگرب  فلتخم - . ياـه  تبـسانم  هب  ینارنخس 
یفرعم زیر  تاعوضوم  رد  یـسیون  هلاقم  یناوخ و  باتک  هقباسم  يرفن - . دـنچ  یـسررب  ثحب و  تاسلج  یتاعلاطم و  ياه  هورگ  لیکـشت 

هب نداد  شاداـپ  قیوشت و   - 6 اه .  هار  زا  کی  ره  ندومن  یباـیزرا  ناـحتما و   - 5 هدـمآ . تسد  هب  ياه  هار  کی  کـی  يارجا   - 4 هدش .
21 7743183 و 7743189-94 0251 -  میقتسم : نفلت  دنروآ . الاب  زایتما  یبایزرا  رد  هک  يدارفا 

؟ تسیچ زورما  لسن  ناناوج و  یگنهرف  لوفا  يزیرگ و  نید  للع 

شسرپ

؟ تسیچ زورما  لسن  ناناوج و  یگنهرف  لوفا  يزیرگ و  نید  للع 

خساپ

 ، اعدم تابثا  ضرف  هب   - 2 تسا . هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  ًاعقاو  ایآ   - 1 درک : یسررب  ار  شسرپ  ناوت  یم  هبنج  دنچ  زا 
هـسیاقم ینامز  هچ  اب  شـسرپ  رد  ندش " رتمک  " ؟ يرتشیب يرتمک و  كالم  تسا . مادک  نآ  اب  ییورایور  ياه  هار   - 3 تسیچ ؟ نآ  للع 

ار دوخ  خساپ  یتیعضو  ره  هلاس ؟ تشه  گنج  نارود  هب  طوبرم  ياه  لاس  يزوریپ ؟ زا  سپ  ای  بالقنا  زا  شیپ  هب  تبـسن  ایآ  تسا ؟ هدش 
ندش گنهرف  بالقنا و"  زا  شیپ  رد  ناریا  عاضوا  زا  مرتحم  رگـشسرپ  دوش  یم  مولعم  بالقنا ،  زا  شیپ  هب  تبـسن  دوش  هتفگ  رگا  دراد .

يوشتسش مالسا و  اب  یملع  حالطصا  هب  هزرابم  يارب  دینادب  تسا  یفاک  درادن . یحیحـص  عالطا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  یعامتجا " داسف 
 ، وس رگید  زا  دندرمـش . یقرـش  يرکفنـشور  هناشن  ار  نآ  دـندرک و  غیلبت  ار  مسینومک  مسیـسکرام و  وس  کی  زا  ناناوج ، يرکف  يزغم و 
یم باسح  هب  یبرغ  يرکفنـشور  كالم  ندمت ،  تفرـشیپ و  تعنـص و  ملع و  لباقم  رد  نید  نداد  رارق  تسایـس و  زا  نید  ییادج  رکفت 

مالسا نید  اب  تفلاخم  تیدض و  نآ  دندرک و  یم  لابند  ار  فده  کی  ود  ره  دندوب و  یچیق  ۀغیت  ود  یقرش  یبرغ و  رکفت  عقاو  رد  دمآ .
اشحف داسف و  جیورت  شرتسگ و  اب  رگید  ییوس  زا  دندوب . رکفت  ود  نیا  زا  یکی  راتفرگ  هعماج  ناناوج  زا  یمیظع  رشق  دوب . ینید  رهاظم  و 

اشحف و ياه  كرهش  اه و  هدکترـشع  يرگ ، یپور  ینلع  یمـسر و  سیـسأت  زیوجت  زین  اهرتائت ،  اه و  ملیف  اهامنیـس ، اه ،  هراباک  قیرط  زا 
 ، مالـسا ماـکحا  اـب  یلمع  ةزراـبم  ینید و  تاداـقتعا  فیعـضت  هب  نویزیولت  ویدار و  تاـعوبطم ، يریگراـک  هب  زین  اـه ،  یـشورف  بورـشم 

ناوت یم  هنوگچ  سپ  راگزور . نآ  ةدـینت  مهرد  تاملظ  ناـیم  دوب  يرون  مالـسا ، گـنهرف  رب  هیکت  اـب  بـالقنا  يزوریپ  دـندوب . هتـساخرب 
ورف بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  بالقنا  زا  سپ  يداع  ریغ  تیعضو  درک ؟ هسیاقم  بالقنا  زا  شیپ  اب  ار  زورما  ناناوج  ییارگ  نید  تیعضو 

هریـس و دـیاقع ،  راکفا و  مهکولم " نید  یلع  سانلا   " ياضتقم هب  مدرم  رثکا  یهاشنهاش ،  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  تنطلـس  خاـک  نتخیر 
، وس کی  زا  ناش  يزیتس  متـس  یهاوخ و  تلادـع  یبلط و  ددـجت  عونت و  ياضتقم  هب  زین  ناـناوج  دـنتفرگ . شیپ  ار  بـالقنا  ناربهر  شور 
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یمدرم شیارگ  تکرح و  نیا  دنتسویپ . بالقنا  هناخدور  هب  وس ، رگید  زا  یناوج  ینس و  فطاوع  تاساسحا و  زا  هتـساخرب  طاشن  روش و 
، دوبن یهاگآ  بالقنا  یماح  راشقا  همه  نایم  نکیل  دوب ، تفرعم  تخانـش و  ۀـیاپ  رب  اه  هدوت  زا  میظع  یهورگ  ناـیم  هچ  رگا  بـالقنا ،  هب 
زا يرطف  ییادـتبا  یقیقحت و  ریغ  تخانـش  ای  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس و  عاضوا  زا  یلاـمجا  یحطـس و  یهاـگآ  رب  ینتبم  هکلب 

يارب يدعاسم  ۀـنیمز  اضف و  تیونعم " ییارگ و  نافرع   " ندـش ریگارف  یـسامح "و  حور   " ییافوکـش یلیمحت و  گنج  زورب  اب  دوب . نید 
گنج نارود  زا  هچ  ره  ور  نیا  زا  دـش ، مهارف  مزر  نیدایم  هب  ندروآ  ور  بالقنا و  زا  شیپ  مزب  سلاجم  زا  ندـش  نادرگور  يزاسدوخ و 

یم هلـصاف  فطاوع  تاساسحا و  ۀـبلغ  يزاسدوخ و  يارب  ایهم  ياهرتسب  نافرع و  هساـمح و  زا  هچ  ره  رگید : ناـیب  هب  میریگ ، یم  هلـصاف 
رب هوالع  تسا . هدش  رت  گنر  مک  تعامج  هعمج و  زامن  رد  تکرـش  دـننام  بهذـم  رهاظم  هب  شیارگ  هک  دوش  یم  ( 1  ) ساسحا میریگ ،
ریغ ياهراتفر  يوس  تمـس و  هب  ناناوج  ناناوجون و  شیارگ  اه و  شزرا  زا  تسـسگ  شیازفا  ثعاـب  زین  رگید  لـماوع  دـش ، رکذ  هچ  نآ 

ینامسج یجیردت  دشر  ینیوکت  یعیبط و  لماوع  أ ) درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هاگن  کی  زا  هک  تسا  هدیدرگ  یبهذم 
ندـید هب  هقالع  هجیتن  رد  ددرگ ، یم  ناور  راتفر و  قالخا و  رد  ییاه  ینوگرگد  ینورد و  تالوحت  روهظ  بجوم  یـسنج ، زیارغ  زورب  و 
تیاده لرتنک و  رگا  هک  دوش ، یم  دیدشت  یسیلپ  ییانج و  یقشع و  ياه  ناتساد  ندناوخ  یسنج ، تالیامت  هدننک ، کیرحت  ياه  هنحص 
شیادیپ یقالخا و  تافارحنا  يارب  هنیمز  دوشن ، اضرا  ینوناق  ینید و  تاررقم  قبط  دریگن و  رارق  شا  ینیوکت  یعیبط و  ریـسم  رد  و  دوشن ،

یشورفدوخ یقالخا ، میارج  یعامتجا و  ياه  يراکهزب  تروص  هب  هاگ  نآ  و  ددرگ . یم  مهارف  هدروخرس  ياه  هدقع  یناور و  تالکشم 
لماوع یلخاد  دـمآراک  تیریدـم  نادـقف  اهدرکلمع و  اهدروخرب و  فعـض  ب ) دوش . یم  رهاـظ  یناـسفن  تفع  تزع و  نداد  تسد  زا  و 

ماقم شیوخ و  ۀتـسیاش  لامک  هب  دناوتب  ات  تسا  دشر  یگدنلاب و  ریـسم  رد  ییامنهار  تیاده و  دنمزاین  ناسنا  یعیبط  تالیامت  ینیوکت و 
تیادـه تیبرت و  هب  یهجوت  یب  نایب : رگید  هب  ددرگ . یم  لیدـبت  هدـش  خـسم  دوجوم  کی  هب  یمدآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـسرب . تیناسنا 

ندش گنر  مک  ببس  هک  دوش ،  هداد  قوس  يراکهبت  يوس  هب  يزاس  هنیهب  ياج  هب  اه " تصرف   " هک دوش  یم  ثعاب  یعیبط  ياهدادعتسا 
بسانمان ياهدروخرب   - 1 درک . هراشا  ریز  روما  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دوش . یـشزرا  يونعم و  لـیاسم  هب  ناـناوج  یخرب  یتبغر  مک  و 

ۀصرع رد  يدوخ  ریغ  گنهرف  هناگیب و  هب  هتسباو  رـصانع  ریگمـشچ  تیلاعف   - 2 هسردـم ، يایلوا  ناملعم و  نایفارطا ،  نیدـلاو و  هداوناخ 
حیحصان ياهدروخرب  اهراتفر و  اه و  تکرح   - 3 ینیرفآ ، مرج  يوس  هب  نآ  کیرحت  هعماج و  رد  ملاسان  وج  داجیا  روشک و  تاـعوبطم 
يزوسلد نواعت و  حور  نتـشادن  تیریدم و  دـقاف  دـمآراکان و  دارفا  باصتنا   - 4 يراذـگنوناق ، ییاضق و  ییارجا و  ياه  هاگتـسد  یخرب 

تافالتخا  - 5 يرالاس ، هتسیاش  ياج  هب  تموکح  ياهداهن  زا  یخرب  رد  يرالاس  حانج  بزح و  يرالاس و  لیماف  تیمکاح  زین  یمالسا ، 
ندشن لح  نانآ و  ةداوناخ  ناناوج و  یتسدـیهت  رقف و   - 6 يداصتقا و ،... یگنهرف و  یعامتجا و  یسایس و  لیاسم  رد  يا  هقیلـس  ییانج و 

یعامتجا و تلادع  دننام  هعماج  رد  ینید  یمالسا و  ياه  شزرا  يارجا  مدع  زین  جاودزا ، هافر و  نکسم و  لاغتشا ، تالکـشم  زا  يرایـسب 
لسن يرود   - 7 درادـن ، دوجو  زین  برغ  رد  نآ  زا  یخرب  یتح  هک  هتخیـسگ  ماجل  ياه  يدازآ  جـیورت  نینچمه  داسف ، رهاظم  اـب  هزراـبم 

اهرطخ و نتفرگن  يدـج   - 8 دروآ ، دـیدپ  ار  بالقنا  هک  یفادـها  اه و  شزرا  لماوع و  زا  یهاـگآان  بـالقنا و  ۀنیـشیپ  خـیرات و  زا  موس 
صاخ لکـش  هویـش و  نّیعم ،  فدـه  یمجاهت  موجه و  ره  یجراخ  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  ج ) نآ . نتـشادنپ  مهوت  یگنهرف و  مجاـهت 

نیا يروآدای  اما  تسین  خـساپ  نیا  هلـصوح  رد  هدـش  رکذ  لماع  هس  هب  نتخادرپ  دراد . صوصخ  هب  یناسنا  تارفن  ورین و  هژیو ،  ياهرازبا 
صوصخ هب  نید "  " هک داد  ناشن  ایند  هب  دوب ) یناهج  رفک  رب  مالسا  يزوریپ  تقیقح  رد  هک  یمالـسا (  بالقنا  يزوریپ  تسا : مزال  هتکن 

دـش بجوم  تردق  نیا  روهظ  دنک . ملع  دق  ناتـسرپرز  نارادمروز و  هیلع  یتموکح  یـسایس و  تردق  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  مالـسا " "

زا ار  نآ  ای  دنریگب ،  ار  بالقنا  رودص  شرتسگ و  يولج  ای  دـننک ، دوبان  دـنزادنارب و  ار  نآ  دـنیآرب ، نآ  اب  هلباقم  ۀـشیدنا  رد  نایارگایند 
میرحت جراخ ،  زا  گنج  يارب  مادص  کیرحت  یلخاد ، ياه  يریگرد  اه و  بوشآ  داجیا  دننک . طقاس  فادها  هب  لین  ییآراک و  زا  نورد 

ماگ ققحت  يارب  همه  للملا و ... نیب  وفع  رشب و  قوقح  للم و  نامزاس  تینما  ياروش  نوچ  ییاهرازبا  زا  هدافتسا  یماظن ، يداصتقا و  ياه 
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بالقنا مظعم  ربهر  ریبعت  هب  یگنهرف و  ندرک  نوگرگد  ددـصرد  دـننک ، لـصاح  قیفوت  دنتـسناوتن  ماـگ  ود  نآ  رد  نوچ  دوب . مود  لّوا و 
مجاـهت يوـنعم ، ياـه  شزرا  نید و  بـالقنا و  ةدـننک  دـیدهت  تکرح  نیرت  كاـنرطخ  نیرت و  هدـیچیپ  دـندمآرب . یگنهرف " نوخیبـش  "

اه هد  يزادنا  هار  رب  هوالع  دنک . یم  هدافتـسا  یجراخ  یلخاد و  ياه  تصرف  ۀمه  زا  موش  فده  نیا  هب  لین  يارب  نمـشد  تسا . یگنهرف 
يرازگربخ ندروآ  رد  مادختـسا  هب  زین  یطابترا ، لئاسو  ریاس  همانزور و  باتک و  راـشتنا  اـه و  هراوهاـم  ینویزیولت و  ییویدار و  هاگتـسیا 

مه دـنراد ، لکـشم  تیمکاح  ماظن و  اب  هک  یناسک  بالقنا و  فلاخم  ياه  فیط  غارـس  هب  یـسوساج ، ياه  هاگتـسد  ناهج و  مهم  ياـه 
ای هناهاگآ  دنیامن و  کمک  ار  نارگرامعتسا  حرط  نیا  رد  دنتسناوت  یم  دنتشاد و  یبهذم  لیامت  يدودح  ات  هک  دنتفر  ینارکفنشور  نینچ 
هب هدش ، هتکید  ياه  هیرظن  هئارا  توافتم و  ياه  هویش  زا  هدافتسا  اب  دنشاب و  اه  تردق  تسایس  يرجم  هطـساو ،  اب  ای  میقتـسم  هناهاگآان ، 
هب تسایـس   - 1 دوش : یم  هراشا  یگنهرف " گـنج  ياـه  هویـش  اـه و  هیرظن   " زا یخرب  هب  لـیذ  رد  دـنزیخرب . بـالقنا  اـب  یگنهرف  گـنج 

3 نّیدت ، اب  ندمت  لباقت  ای  نید  ملع و  گنج  يزادنا  هار   - 2 یبهذم ، ینید و  فالتخا  دیدشت  ای  داجیا  بهذم و  هیلع  بهذم  يریگراک 
رد نید  ییآراک  مدـع  ياقلا   - 4 ییادز ، تسادق  ینید و  ياه  يرواب  فیعـضت  يارب  ییاه  شـسرپ  اه و  هیرظن  حرط  تاهبـش و  ياقلا  - 
زا يرایسب  هب  یتنس  ياهرواب  نید و  ندوبن  وگخساپ  ياقلا   - 5 یعامتجا . یسایس و  تالکشم  لح  رد  نآ  يدمآراکان  یعامتجا و  هصرع 
هب  - 6 رـضاح . نامز  يارب  هن  تسا ، هتـشذگ  هب  طوبرم  نآ  تایآ  ماکحا و  اـهرواب و  نید و  هک  نیا  رـصاعم و  ناـسنا  ياـهزاین  لـیاسم و 

دـح و یب  ياه  يدازآ  نداد  هولج  هّجوم  اه و  ناسنا  يزیرغ  ياـهزاین  رب  دـیکأت  زین  تنرتنیا و ... هراوهاـم و  دـننام  ییاـهرازبا  يریگراـک 
یخرب ییامن  گرزب   - 7 دنک . هدافتسا  نآ  زا  تساوخ  یلکش  ره  هب  دناوتب  دیاب  ناسنا  تسا و  رشب  قح  روما  نیا  هک  نیا  یـسنج و  رـصح 
رهاظت زا  ینید . ياهرواب  تاداقتعا و  اب  اهنآ  نداد  دنویپ  طبر و  دراد و  دوجو  هعماج  رد  هک  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، تالکـشم  زا 

يرهاظ و تهج  زا  ناناوج  زا  یخرب  مینیب  یم  رگا  دـش ،  هراشا  نآ  هب  هک  ینید  ياه  شزرا  تاـفآ  ةدرتسگ  مجح  هب  هجوت  اـب  تیعقاو  اـت 
هچ رگا  دنا ، هدش  یهت  هلاحتـسا و  زین  يرظن  يداقتعا و  دـعب  زا  هک  تسین  نیا  شموهفم  دـنوش ، یم  هدیـشک  وس  نآ  وس و  نیا  هب  يراتفر 

يرهاظ و تیعـضو  هلادمحب  اما  دشاب ، نینچ  دـنا  هتـشاد  یفیعـض  یگنهرف  تیوه  ینید و  ۀـیام  لّوا  زا  هک  نانآ  زا  یخرب  رد  تسا  نکمم 
ًافاضم دنک . یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  اهرامآ  اه و  یهاوخ  رظن  تسا . یتقوم  يرذـگ و  يرما  ناناوج ، زا  هتـسد  نیا  رثکا  بولطمان  يراتفر 

رد روضح  اه ، هداز  ماما  ناماما و  مرح  ناـضمر ، هاـم  ردـق  ياـه  بش  اروشاـع ، اـعوسات و  یبهذـم  ياـمهدرگ  رد  ناـناوج  ناـمه  روضح 
رد يدایز  ناناوج  هوالع ،  هب  تسا . اعدـم  نیا  لیلد  هدوب ، راثیا  يراکادـف و  هب  زاین  هک  ییاه  هنحـص  رد  روضح  نینچ  مه  اه و  فاـکتعا 

شیارگ اه و  شرگن  لیلحت  هب  دنشاب . یم  دنبیاپ  ینید  رهاوظ  مالسا و  هب  ًالمع  هک  هک  دنتـسه  نآ  ریغ  یهاگـشناد و  یملع و  ياه  طیحم 
( يرادـنید  ) ینید ياه  شیارگ  دـینک . هجوت  هدـش  ذـخا  ناوج  ینید  ياه  شیارگ  ناونع  تحت  یقیقحت  جـیاتن  زا  هک  ناناوج  ینید  ياـه 
قفاوم و ًالماک  . ) دننک یم  راختفا  دوخ  ندوب  ناملـسم  هب  نایوجـشناد  دـصرد   82 لاس 1380 1 ) روشک  هاگـشناد  رد 20  وجـشناد   1522
ردپ و نایوجـشناد  دصرد   11  ( 3 دنا . هدرک  یفرعم  یبهذم  ریغ  فیعـض و  یبهذـم ، رظن  زا  ار  دوخ  نایوجـشناد  دـصرد   16  ( 2 قفاوم )

مهم رایسب  یگدنز  رد  ار  دنوادخ  شقن  نایوجشناد  دصرد   80  ( 4 دنا . هدرک  یفرعم  یبهذم  ریغ  فیعض و  یبهذم ، رظن  زا  ار  دوخ  ردام 
يداع ناملـسم  ار  دوخ  نایوجـشناد  دصرد   43  ( 5 دـنا . هدرک  یبایزرا  مهم  یگدـنز  رد  ار  دـنوادخ  شقن  زین  دـصرد  دنا و 13  هتـسناد 

نیرتمک يا  همانسانش  .) دنا هدرک  یفرعم  يا  همانسانش  ناملسم  ار  دوخ  دصرد  یبالقنا و 5/2  دصرد   16 شیدناون ، دصرد   28 دنا . هتسناد 
داقتعا نایوجشناد  دصرد   95  ( 7 دنقفاوم . قفاوم و  ًالماک  دـنوادخ  هب  داقتعا  دروم  رد  نایوجـشناد  دـصرد   97  ( 6 یناملـسم ) هناشن ي 
تشهب ازج ، زور  دنراد  داقتعا  نایوجشناد  دصرد   91  ( 8 قفاوم ) قفاوم و  ًالماک  . ) تسا رشب  تداعـس  يامنهار  ادخ و  مالک  نآرق  دنراد 

و جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  دنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دصرد   88  ( 9 قفاوم ) قفاوم و  ًـالماک  . ) تسا ریذـپان  راـکنا  تقیقح  خزود ، و 
یگدنز رظان  رـضاح و  دنوادخ  دـنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دـصرد   87  ( 10 قفاوم ) قفاوم و  ًـالماک  . ) تسا یهلا  ریذـپان  راـکنا  يا  هدـع 

دصرد  71  ( 12 دـنا . هتـساوخ  کمک  اهاطخ  زا  یـضعب  ناربج  يارب  دـنوادخ  زا  تاقوا  یهاگ  نایوجـشناد  دـصرد   80  ( 11 تساهنآ .
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 ( 13 دنناوخ .  یم  زامن  تردن  هب  ای  دنناوخ و  یمن  زامن  ای  هیقب  اهزور و  رتشیب  دصرد   10 دنناوخ . یم  زامن  زور  ره  دنا  هتفگ  نایوجشناد 
زامن رد  ای  دنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   57  ( 14 دـنریگ . یم  هزور  ار  ناضمر  هام  ياـهزور  همه ي  دـنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   73
یمن تکرـش  تعامج  زامن  رد  ای  دنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   85  ( 15 دننک . یم  تکرـش  تردن  هب  ای  دـننک و  یمن  تکرـش  تعامج 
هعمج زامن  رد  ًالـصا  نازومآ  شناد  دصرد  هک 90  داد  ناشن  قیقحت  کـی  لاـس 1375  رد   ( 16 دننک . یم  تکرـش  تردن  هب  ای  دـننک و 
نیمه دنا . هدرک  تکرـش  تعامج  زامن  رد  مدرم  دصرد  هک 26  تسا  هداد  ناشن  قیقحت  کـی  لاس 1353  رد   ( 17 دننک ). یمن  تکرش 

هب رما  هک  دنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دصرد   60  ( 18 دنا . هدرک  تکرـش  تعامج  زامن  رد  مدرم  زا  دـصرد  طقف 6  لاس 1379  رد  قیقحت 
هرامش ي ( 1383  ) شهوژپ گنهرف ، همان ي  هتفه  رد  قیقحت : عبنم  تسا . هدرک  ادیپ  لیلقت  یعامتجا  یگدـنز  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ص هرامـش 158 ، ناناوجون ،  ناناوج و  ینید  ياه  شیارگ  اه و  شرگن  رب  یلیلحت  ( ، 1383  ) شهوژپ گنهرف  هداز ، جارس  نیسح  . 158

.10  - 11

؟ تسا هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذم  هب  شیارگ  ارچ 

خساپ

اعدم تابثا  ضرف  هب   - 2 تسا . هدش  مک  ناناوج  نایم  بهذـم  هب  شیارگ  ًاعقاو  ایآ   - 1 درک : یسررب  ار  شـسرپ  ناوت  یم  هبنج  دنچ  زا 
هـسیاقم ینامز  هچ  اب  شـسرپ  رد  ندش " رتمک  " ؟ يرتشیب يرتمک و  كالم  تسا . مادک  نآ  اب  ییورایور  ياه  هار   - 3 تسیچ ؟ نآ  للع  ̠

ار دوخ  خساپ  یتیعضو  ره  هلاس ؟ تشه  گنج  نارود  هب  طوبرم  ياه  لاس  يزوریپ ؟ زا  سپ  ای  بالقنا  زا  شیپ  هب  تبـسن  ایآ  تسا ؟ هدش 
ندش گنهرف  بالقنا و"  زا  شیپ  رد  ناریا  عاضوا  زا  مرتحم  رگـشسرپ  دوش  یم  مولعم  بالقنا ،  زا  شیپ  هب  تبـسن  دوش  هتفگ  رگا  دراد .

يوشتسش مالسا و  اب  یملع  حالطصا  هب  هزرابم  يارب  دینادب  تسا  یفاک  درادن . یحیحـص  عالطا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  یعامتجا " داسف 
 ، وس رگید  زا  دندرمـش . یقرـش  يرکفنـشور  هناشن  ار  نآ  دـندرک و  غیلبت  ار  مسینومک  مسیـسکرام و  وس  کی  زا  ناناوج ، يرکف  يزغم و 
یم باسح  هب  یبرغ  يرکفنـشور  كالم  ندمت ،  تفرـشیپ و  تعنـص و  ملع و  لباقم  رد  نید  نداد  رارق  تسایـس و  زا  نید  ییادج  رکفت 

مالسا نید  اب  تفلاخم  تیدض و  نآ  دندرک و  یم  لابند  ار  فده  کی  ود  ره  دندوب و  یچیق  ۀغیت  ود  یقرش  یبرغ و  رکفت  عقاو  رد  دمآ .
داسف جـیورت  شرتسگ و  اب  رگید  ییوس  زا  دـندوب . رکفت  ود  نیا  زا  یکی  љX هعماج گ ناناوج  زا  یمیظع  رـشق  دوب . ینید  رهاظم  و 

ياه كرهش  اه و  هدکترـشع  يرگ ، یپور  ینلع  یمـسر و  سیـسأت  زیوجت  زین  اهرتائت ،  اه و  ملیف  اهامنیـس ، اه ،  هراباک  قیرط  زا  اشحف  و 
 ، مالسا ماکحا  اب  یلمع  ةزرابم  ینید و  تاداقتعا  فیعضت  هب  نویزیولت  ویدار و  تاعوبطم ، يریگراک  هب  زین  اه ،  یشورف  بورشم  اشحف و 

ناوت یم  هنوگچ  سپ  راگزور . نآ  ةدـینت  مهرد  تاملظ  ناـیم  دوب  يرون  مالـسا ، گـنهرف  رب  هیکت  اـب  بـالقنا  يزوریپ  دـندوب . هتـساخرب 
ورف بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  بالقنا  زا  سپ  يداع  ریغ  تیعضو  درک ؟ هسیاقم  بالقنا  زا  شیپ  اب  ار  زورما  ناناوج  ییارگ  نید  تیعضو 

هریـس و دـیاقع ،  راکفا و  مهکولم " نید  یلع  سانلا   " ياضتقم هب  مدرم  رثکا  یهاشنهاش ،  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  تنطلـس  خاـک  نتخیر 
، وس کی  زا  ناش  يزیتس  متـس  یهاوخ و  تلادـع  یبلط و  ددـجت  عونت و  ياضتقم  هب  زین  ناـناوج  دـنتفرگ . شیپ  ار  بـالقنا  ناربهر  شور 

یمدرم شیارگ  تکرح و  نیا  دنتسویپ . بالقنا  هناخدور  هب  وس ، رگید  زا  یناوج  ینس و  فطاوع  تاساسحا و  زا  هتـساخرب  طاشن  روش و 
، دوبن یهاگآ  بالقنا  یماح  راشقا  همه  نایم  نکیل  دوب ، تفرعم  تخانـش و  ۀـیاپ  رب  اه  هدوت  زا  میظع  یهورگ  ناـیم  هچ  رگا  بـالقنا ،  هب 
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زا يرطف  ییادـتبا  یقیقحت و  ریغ  تخانـش  ای  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس و  عاضوا  زا  یلاـمجا  یحطـس و  یهاـگآ  رب  ینتبم  هکلب 
يارب يدعاسم  ۀـنیمز  اضف و  تیونعم " ییارگ و  نافرع   " ندـش ریگارف  یـسامح "و  حور   " ییافوکـش یلیمحت و  گنج  زورب  اب  دوب . نید 
گنج نارود  زا  هچ  ره  ور  نیا  زا  دـش ، مهارف  مزر  نیدایم  هب  ندروآ  ور  بالقنا و  زا  شیپ  مزب  سلاجم  زا  ندـش  نادرگور  يزاسدوخ و 

یم هلـصاف  فطاوع  تاساسحا و  ۀـبلغ  يزاسدوخ و  يارب  ایهم  ياهرتسب  نافرع و  هساـمح و  زا  هچ  ره  رگید : ناـیب  هب  میریگ ، یم  هلـصاف 
رب هوالع  تسا . هدش  رت  گنر  مک  تعامج  هعمج و  زامن  رد  تکرـش  دـننام  بهذـم  رهاظم  هب  شیارگ  هک  دوش  یم  ( 1  ) ساسحا میریگ ،
ریغ ياهراتفر  يوس  تمـس و  هب  ناناوج  ناناوجون و  شیارگ  اه و  شزرا  زا  تسـسگ  شیازفا  ثعاـب  زین  رگید  لـماوع  دـش ، رکذ  هچ  نآ 

ینامسج یجیردت  دشر  ینیوکت  یعیبط و  لماوع  أ ) درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هاگن  کی  زا  هک  تسا  هدیدرگ  یبهذم 
ندـید هب  هقالع  هجیتن  رد  ددرگ ، یم  ناور  راتفر و  قالخا و  رد  ییاه  ینوگرگد  ینورد و  تالوحت  روهظ  بجوم  یـسنج ، زیارغ  زورب  و 
تیاده لرتنک و  رگا  هک  دوش ، یم  دیدشت  یسیلپ  ییانج و  یقشع و  ياه  ناتساد  ندناوخ  یسنج ، تالیامت  هدننک ، کیرحت  ياه  هنحص 
شیادیپ یقالخا و  تافارحنا  يارب  هنیمز  دوشن ، اضرا  ینوناق  ینید و  تاررقم  قبط  دریگن و  رارق  شا  ینیوکت  یعیبط و  ریـسم  رد  و  دوشن ،

یشورفدوخ یقالخا ، میارج  یعامتجا و  ياه  يراکهزب  تروص  هب  هاگ  نآ  و  ددرگ . یم  مهارف  هدروخرس  ياه  هدقع  یناور و  تالکشم 
لماوع یلخاد  دـمآراک  تیریدـم  نادـقف  اهدرکلمع و  اهدروخرب و  فعـض  ب ) دوش . یم  رهاـظ  یناـسفن  تفع  تزع و  نداد  تسد  زا  و 

ماقم شیوخ و  ۀتـسیاش  لامک  هب  دناوتب  ات  تسا  دشر  یگدنلاب و  ریـسم  رد  ییامنهار  تیاده و  دنمزاین  ناسنا  یعیبط  تالیامت  ینیوکت و 
تیادـه تیبرت و  هب  یهجوت  یب  نایب : رگید  هب  ددرگ . یم  لیدـبت  هدـش  خـسم  دوجوم  کی  هب  یمدآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـسرب . تیناسنا 

ندش گنر  مک  ببس  هک  دوش ،  هداد  قوس  يراکهبت  يوس  هب  يزاس  هنیهب  ياج  هب  اه " تصرف   " هک دوش  یم  ثعاب  یعیبط  ياهدادعتسا 
بسانمان ياهدروخرب   - 1 درک . هراشا  ریز  روما  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دوش . یـشزرا  يونعم و  لـیاسم  هب  ناـناوج  یخرب  یتبغر  مک  و 

ۀصرع رد  يدوخ  ریغ  گنهرف  هناگیب و  هب  هتسباو  رـصانع  ریگمـشچ  تیلاعف   - 2 هسردـم ، يایلوا  ناملعم و  نایفارطا ،  نیدـلاو و  هداوناخ 
حیحصان ياهدروخرب  اهراتفر و  اه و  تکرح   - 3 ینیرفآ ، مرج  يوس  هب  نآ  کیرحت  هعماج و  رد  ملاسان  وج  داجیا  روشک و  تاـعوبطم 
يزوسلد نواعت و  حور  نتـشادن  تیریدم و  دـقاف  دـمآراکان و  دارفا  باصتنا   - 4 يراذـگنوناق ، ییاضق و  ییارجا و  ياه  هاگتـسد  یخرب 

تافالتخا  - 5 يرالاس ، هتسیاش  ياج  هب  تموکح  ياهداهن  زا  یخرب  رد  يرالاس  حانج  بزح و  يرالاس و  لیماف  تیمکاح  زین  یمالسا ، 
ندشن لح  نانآ و  ةداوناخ  ناناوج و  یتسدـیهت  رقف و   - 6 يداصتقا و ،... یگنهرف و  یعامتجا و  یسایس و  لیاسم  رد  يا  هقیلـس  ییانج و 

یعامتجا و تلادع  دننام  هعماج  رد  ینید  یمالسا و  ياه  شزرا  يارجا  مدع  زین  جاودزا ، هافر و  نکسم و  لاغتشا ، تالکـشم  زا  يرایـسب 
لسن يرود   - 7 درادـن ، دوجو  زین  برغ  رد  نآ  زا  یخرب  یتح  هک  هتخیـسگ  ماجل  ياه  يدازآ  جـیورت  نینچمه  داسف ، رهاظم  اـب  هزراـبم 

اهرطخ و نتفرگن  يدـج   - 8 دروآ ، دـیدپ  ار  بالقنا  هک  یفادـها  اه و  شزرا  لماوع و  زا  یهاـگآان  بـالقنا و  ۀنیـشیپ  خـیرات و  زا  موس 
صاخ لکـش  هویـش و  نّیعم ،  فدـه  یمجاهت  موجه و  ره  یجراخ  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  ج ) نآ . نتـشادنپ  مهوت  یگنهرف و  مجاـهت 

نیا يروآدای  اما  تسین  خـساپ  نیا  هلـصوح  رد  هدـش  رکذ  لماع  هس  هب  نتخادرپ  دراد . صوصخ  هب  یناسنا  تارفن  ورین و  هژیو ،  ياهرازبا 
صوصخ هب  نید "  " هک داد  ناشن  ایند  هب  دوب ) یناهج  رفک  رب  مالسا  يزوریپ  تقیقح  رد  هک  یمالـسا (  بالقنا  يزوریپ  تسا : مزال  هتکن 

دـش بجوم  تردق  نیا  روهظ  دنک . ملع  دق  ناتـسرپرز  نارادمروز و  هیلع  یتموکح  یـسایس و  تردق  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  مالـسا " "

زا ار  نآ  ای  دنریگب ،  ار  بالقنا  رودص  شرتسگ و  يولج  ای  دـننک ، دوبان  دـنزادنارب و  ار  نآ  دـنیآرب ، نآ  اب  هلباقم  ۀـشیدنا  رد  نایارگایند 
میرحت جراخ ،  زا  گنج  يارب  مادص  کیرحت  یلخاد ، ياه  يریگرد  اه و  بوشآ  داجیا  دننک . طقاس  فادها  هب  لین  ییآراک و  زا  نورد 

ماگ ققحت  يارب  همه  للملا و ... نیب  وفع  رشب و  قوقح  للم و  نامزاس  تینما  ياروش  نوچ  ییاهرازبا  زا  هدافتسا  یماظن ، يداصتقا و  ياه 
بالقنا مظعم  ربهر  ریبعت  هب  یگنهرف و  ندرک  نوگرگد  ددـصرد  دـننک ، لـصاح  قیفوت  دنتـسناوتن  ماـگ  ود  نآ  رد  نوچ  دوب . مود  لّوا و 
مجاـهت يوـنعم ، ياـه  شزرا  نید و  بـالقنا و  ةدـننک  دـیدهت  تکرح  نیرت  كاـنرطخ  نیرت و  هدـیچیپ  دـندمآرب . یگنهرف " نوخیبـش  "
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اه هد  يزادنا  هار  رب  هوالع  دنک . یم  هدافتـسا  یجراخ  یلخاد و  ياه  تصرف  ۀمه  زا  موش  فده  نیا  هب  لین  يارب  نمـشد  تسا . یگنهرف 
يرازگربخ ندروآ  رد  مادختـسا  هب  زین  یطابترا ، لئاسو  ریاس  همانزور و  باتک و  راـشتنا  اـه و  هراوهاـم  ینویزیولت و  ییویدار و  هاگتـسیا 

مه دـنراد ، لکـشم  تیمکاح  ماظن و  اب  هک  یناسک  بالقنا و  فلاخم  ياه  فیط  غارـس  هب  یـسوساج ، ياه  هاگتـسد  ناهج و  مهم  ياـه 
ای هناهاگآ  دنیامن و  کمک  ار  نارگرامعتسا  حرط  نیا  رد  دنتسناوت  یم  دنتشاد و  یبهذم  لیامت  يدودح  ات  هک  دنتفر  ینارکفنشور  نینچ 
هب هدش ، هتکید  ياه  هیرظن  هئارا  توافتم و  ياه  هویش  زا  هدافتسا  اب  دنشاب و  اه  تردق  تسایس  يرجم  هطـساو ،  اب  ای  میقتـسم  هناهاگآان ، 
هب تسایـس   - 1 دوش : یم  هراشا  یگنهرف " گـنج  ياـه  هویـش  اـه و  هیرظن   " زا یخرب  هب  لـیذ  رد  دـنزیخرب . بـالقنا  اـب  یگنهرف  گـنج 

3 نّیدت ، اب  ندمت  لباقت  ای  نید  ملع و  گنج  يزادنا  هار   - 2 یبهذم ، ینید و  فالتخا  دیدشت  ای  داجیا  بهذم و  هیلع  بهذم  يریگراک 
رد نید  ییآراک  مدـع  ياقلا   - 4 ییادز ، تسادق  ینید و  ياه  يرواب  فیعـضت  يارب  ییاه  شـسرپ  اه و  هیرظن  حرط  تاهبـش و  ياقلا  - 
زا يرایسب  هب  یتنس  ياهرواب  نید و  ندوبن  وگخساپ  ياقلا   - 5 یعامتجا . یسایس و  تالکشم  لح  رد  نآ  يدمآراکان  یعامتجا و  هصرع 
هب  - 6 رـضاح . نامز  يارب  هن  تسا ، هتـشذگ  هب  طوبرم  نآ  تایآ  ماکحا و  اـهرواب و  نید و  هک  نیا  رـصاعم و  ناـسنا  ياـهزاین  لـیاسم و 

دـح و یب  ياه  يدازآ  نداد  هولج  هّجوم  اه و  ناسنا  يزیرغ  ياـهزاین  رب  دـیکأت  زین  تنرتنیا و ... هراوهاـم و  دـننام  ییاـهرازبا  يریگراـک 
یخرب ییامن  گرزب   - 7 دنک . هدافتسا  نآ  زا  تساوخ  یلکش  ره  هب  دناوتب  دیاب  ناسنا  تسا و  رشب  قح  روما  نیا  هک  نیا  یـسنج و  رـصح 
رهاظت زا  ینید . ياهرواب  تاداقتعا و  اب  اهنآ  نداد  دنویپ  طبر و  دراد و  دوجو  هعماج  رد  هک  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، تالکـشم  زا 

يرهاظ و تهج  زا  ناناوج  زا  یخرب  مینیب  یم  رگا  دـش ،  هراشا  نآ  هب  هک  ینید  ياه  شزرا  تاـفآ  ةدرتسگ  مجح  هب  هجوت  اـب  تیعقاو  اـت 
هچ رگا  دنا ، هدش  یهت  هلاحتـسا و  زین  يرظن  يداقتعا و  دـعب  زا  هک  تسین  نیا  شموهفم  دـنوش ، یم  هدیـشک  وس  نآ  وس و  نیا  هب  يراتفر 

يرهاظ و تیعـضو  هلادمحب  اما  دشاب ، نینچ  دـنا  هتـشاد  یفیعـض  یگنهرف  تیوه  ینید و  ۀـیام  لّوا  زا  هک  نانآ  زا  یخرب  رد  تسا  نکمم 
ًافاضم دنک . یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  اهرامآ  اه و  یهاوخ  رظن  تسا . یتقوم  يرذـگ و  يرما  ناناوج ، زا  هتـسد  نیا  رثکا  بولطمان  يراتفر 

رد روضح  اه ، هداز  ماما  ناماما و  مرح  ناـضمر ، هاـم  ردـق  ياـه  بش  اروشاـع ، اـعوسات و  یبهذـم  ياـمهدرگ  رد  ناـناوج  ناـمه  روضح 
رد يدایز  ناناوج  هوالع ،  هب  تسا . اعدـم  نیا  لیلد  هدوب ، راثیا  يراکادـف و  هب  زاین  هک  ییاه  هنحـص  رد  روضح  نینچ  مه  اه و  فاـکتعا 

شیارگ اه و  شرگن  لیلحت  هب  دنشاب . یم  دنبیاپ  ینید  رهاوظ  مالسا و  هب  ًالمع  هک  هک  دنتـسه  نآ  ریغ  یهاگـشناد و  یملع و  ياه  طیحم 
( يرادـنید  ) ینید ياه  شیارگ  دـینک . هجوت  هدـش  ذـخا  ناوج  ینید  ياه  شیارگ  ناونع  تحت  یقیقحت  جـیاتن  زا  هک  ناناوج  ینید  ياـه 
قفاوم و ًالماک  . ) دننک یم  راختفا  دوخ  ندوب  ناملـسم  هب  نایوجـشناد  دـصرد   82 لاس 1380 1 ) روشک  هاگـشناد  رد 20  وجـشناد   1522
ردپ و نایوجـشناد  دصرد   11  ( 3 دنا . هدرک  یفرعم  یبهذم  ریغ  فیعـض و  یبهذـم ، رظن  زا  ار  دوخ  نایوجـشناد  دـصرد   16  ( 2 قفاوم )

مهم رایسب  یگدنز  رد  ار  دنوادخ  شقن  نایوجشناد  دصرد   80  ( 4 دنا . هدرک  یفرعم  یبهذم  ریغ  فیعض و  یبهذم ، رظن  زا  ار  دوخ  ردام 
يداع ناملـسم  ار  دوخ  نایوجـشناد  دصرد   43  ( 5 دـنا . هدرک  یبایزرا  مهم  یگدـنز  رد  ار  دـنوادخ  شقن  زین  دـصرد  دنا و 13  هتـسناد 

نیرتمک يا  همانسانش  .) دنا هدرک  یفرعم  يا  همانسانش  ناملسم  ار  دوخ  دصرد  یبالقنا و 5/2  دصرد   16 شیدناون ، دصرد   28 دنا . هتسناد 
داقتعا نایوجشناد  دصرد   95  ( 7 دنقفاوم . قفاوم و  ًالماک  دـنوادخ  هب  داقتعا  دروم  رد  نایوجـشناد  دـصرد   97  ( 6 یناملـسم ) هناشن ي 
تشهب ازج ، زور  دنراد  داقتعا  نایوجشناد  دصرد   91  ( 8 قفاوم ) قفاوم و  ًالماک  . ) تسا رشب  تداعـس  يامنهار  ادخ و  مالک  نآرق  دنراد 

و جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  دنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دصرد   88  ( 9 قفاوم ) قفاوم و  ًـالماک  . ) تسا ریذـپان  راـکنا  تقیقح  خزود ، و 
یگدنز رظان  رـضاح و  دنوادخ  دـنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دـصرد   87  ( 10 قفاوم ) قفاوم و  ًـالماک  . ) تسا یهلا  ریذـپان  راـکنا  يا  هدـع 

دصرد  71  ( 12 دـنا . هتـساوخ  کمک  اهاطخ  زا  یـضعب  ناربج  يارب  دـنوادخ  زا  تاقوا  یهاگ  نایوجـشناد  دـصرد   80  ( 11 تساهنآ .
 ( 13 دنناوخ .  یم  زامن  تردن  هب  ای  دنناوخ و  یمن  زامن  ای  هیقب  اهزور و  رتشیب  دصرد   10 دنناوخ . یم  زامن  زور  ره  دنا  هتفگ  نایوجشناد 

زامن رد  ای  دنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   57  ( 14 دـنریگ . یم  هزور  ار  ناضمر  هام  ياـهزور  همه ي  دـنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   73
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یمن تکرـش  تعامج  زامن  رد  ای  دنا  هتفگ  نایوجـشناد  دـصرد   85  ( 15 دننک . یم  تکرـش  تردن  هب  ای  دـننک و  یمن  تکرـش  تعامج 
هعمج زامن  رد  ًالـصا  نازومآ  شناد  دصرد  هک 90  داد  ناشن  قیقحت  کـی  لاـس 1375  رد   ( 16 دننک . یم  تکرـش  تردن  هب  ای  دـننک و 
نیمه دنا . هدرک  تکرـش  تعامج  زامن  رد  مدرم  دصرد  هک 26  تسا  هداد  ناشن  قیقحت  کـی  لاس 1353  رد   ( 17 دننک ). یمن  تکرش 

هب رما  هک  دنراد  داقتعا  نایوجـشناد  دصرد   60  ( 18 دنا . هدرک  تکرـش  تعامج  زامن  رد  مدرم  زا  دـصرد  طقف 6  لاس 1379  رد  قیقحت 
هرامش ي ( 1383  ) شهوژپ گنهرف ، همان ي  هتفه  رد  قیقحت : عبنم  تسا . هدرک  ادیپ  لیلقت  یعامتجا  یگدـنز  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ص هرامـش 158 ، ناناوجون ،  ناناوج و  ینید  ياه  شیارگ  اه و  شرگن  رب  یلیلحت  ( ، 1383  ) شهوژپ گنهرف  هداز ، جارس  نیسح  . 158

.10  - 11

؟ دوش یمن  هدناسانش  ناناوج  هب  یقطنم  تسرد و  تروص  هب  یبهذم  لیاسم  نیناوق و  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  هدناسانش  ناناوج  هب  یقطنم  تسرد و  تروص  هب  یبهذم  لیاسم  نیناوق و  ارچ 

خساپ

ملع رد  هک  دشاب  یفیراعت  رب  ینتبم  هک  تسا  لدتسم  تروص  هب  نید  نییبت   " روظنم رگا  تسیچ ؟ یقطنم  تروص  هب  ندناسانـش  زا  روظنم 
" يزاسدـنیاشوخ  " نید یفرعم  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  یلو  هتفرگ ، ماجنا  يراک  نینچ  تسا ، حرطم  ناـهرب "  " ناونع هب  قطنم 

مدـع ددرگ ، یمن  مادـقا  نید  ندناسانـش  هب  ناوج  دـشر  یـسانش  ناور  یملع و  ياهرازبا  زور و  تایبدا  رنه و  زا  هدافتـسا  اـب  دوش و  یمن 
فراعم رـشن  هب  یهاگـشناد  طیحم  رد  نونکا  هک  دنتـسه  يدایز  نارظن  بحاـص  اریز  تسین ، قداـص  یلک  تروص  هب  عوضوم  نیا  ماـجنا 

اما دراد  دوجو  صوـصخ  نیا  رد  يداـیز  ياـه  یهاـتوک  درک  ناـعذا  دـیاب  یلو  دـنا ، هدوـب  قـفوم  دوـخ  راـک  رد  دـنزادرپ و  یم  میالـسا 
زکارم هب  انشآ  ناناوج ،  زا  يرایسب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  يدیفم  ياه  تکرح  هناتخبـشوخ 

لابند هب  دـیاب  ناوج  دوخ  عقاو  رد  ینعی  دنـشاب . یمن  دـنا ، هدرک  مادـقا  یقطنم  تسرد و  ییاسانـش  هب  هک  اوتحمرپ  ياه  هتـشون  باتک و  و 
اما دراد  دوجو  يدایز  ياه  هتـشون  راثآ و  دیامن . مادقا  نید  زا  یقطنم  حیحـص و  تخانـش  هب  دـیآرب و  لیاسم  رت  قیمع  یـسررب  قیقحت و 
. دبای تسد  دوصقم  هب  ات  دشاب  هتشاد  رگ  وجتسج  حور  صخش ، دیاب  هکلب  دوش ، قیرزت  نارگید  هب  هک  تسین  يزیچ  اهرواب  تاداقتعا و 

؟ دنوش زامن  دنبیاپ  دنوشن و  هدز  بهذم  زا  هک  مینک  راتفر  اه  نآ  اب  هنوگچ  دنا ، هدش  نادرگ  يور  مالسا  زا  ام  ياه  ناوج  هنافسأتم  هک  نیا  دوجو  اب 

شسرپ

دنبیاپ دنوشن و  هدز  بهذم  زا  هک  مینک  راتفر  اه  نآ  اب  هنوگچ  دنا ، هدـش  نادرگ  يور  مالـسا  زا  ام  ياه  ناوج  هنافـسأتم  هک  نیا  دوجو  اب 
؟ دنوش زامن 

خساپ

ناراکتیانج و دننام  نانآ  اب  ومینادب  تشز  دندنسپیمن ، اهرتگرزب  دنزیمرس و  نانآ  زا  هک  ار  ییاهراک  همه  دیابن  ناناوج  اب  دروخرب  رد 
اهنآ زا  یحیحص  روصت  ام  یلو  تسین ،  ینیدیب  هناشن  اهنآ  ياهراک  زا  يرایسب  نوچ  مینادب ، نیدیب  ار  نانآ  مینک و  دروخرب  ناراکهانگ 
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هنالقاع حیحص و  يدروخرب  وکین  یقالخا  اب  یقطنم و  حیحـص و  یـشور  اب  میناوت  یم  دنزیم ، رـس  نانآ  زا  یفالخ  ياهراک  رگا  میرادن .
ساسا و هکلب  تسا ، رایسب  ناناوج  یبهذم  ریغ  یبهذم و  ياهشیارگ  رد  اههداوناخ  شقن  دنوشن . هدز  تیونعم  نید و  زا  ات  میشاب  هتـشاد 

نانآتیبرت نادـنزرف و  هب  تبـسن  تاـیاور  تاـیآ و  رد  تهج  نیا  زا  دریگیم . لکـش  اـههداوناخ  رد  نادـنزرف ، يراـتفر  راـتخاسيانبریز 
ای تبثم  ریثأت  ناردام  ناردپقالخا و  اهراتفر و  تسا . هدش  دیکأت  نانآ  حیحص  تیبرت  رب  هدش و  ناردام  ناردپ و  هب  یناوارف  ياهشرافس 

قشع ات  دوش  دروخرب  دیاب  هنوگچ  نانآ  نادنزرفاب  هک  نیا  رد  دنـشاب ، هتـشادن  یبهذم  شیارگ  يردام  ردپ و  رگا  دراد . نادنزرف  رب  یفنم 
مزال یـصاخ  تفارظ  دشاب و  لکـشم  رایـسب  يراک  دیاش  دننک ، ادـیپلیامت  لدـع  قح و  يوس  هب  دوش و  روهلعـش  نانآ  لد  رد  بهذـم  هب 

ینیب و هاتوک  يرکف ، جک  دشاب . حیحـص  هنالقاع و  امـش  راتفر  قالخا و  1 ـ  تسا : مزال  ردام  ردـپ و  ناونع  هب  ناناوج  بذـج  يارب  دراد .
نانخس و ات  دیـشاب  هتـشاد  تیباذج  ناوج  يارب  دیاب  امـش  2 ـ  دهاکیم . امـش  حیاصن  اهراتفگ و  ریثاتزا  دراد و  یگدـنرادزاب  یقلُخ  جـک 
ع)  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) ربمایپ هریس  شور و  لقن  بسانم و  ثیداحا  نآرق و  تایآ  زا  هدافتسا  3 ـ  دشاب . وگلا  رثؤم و  وا  يارب  امش  راتفر 

انمالک نساحم  اوملع  ول  سانلا  ّنا  دومرف : (ع ) اضر ماما  دراد . نانآ  بذـج  رد  يرایـسب  ریثأت  دوش ، ماـجنا  حیحـص  روطهب  رگا  ناـگرزب  و 
دراو (ع ) رقاب ماما  رب  دـیوگیم : همثیخ  مان  هب  یـصخش  دـننکیم ". يوریپ  ام  زا  دـننادب ، ار  اـم  مـالک  ياـهییابیز  مدرم  رگا  ( 1 (؛ انوعبتتإل

هدـیدن و ار  ام  هک  یلاح  رد  دـنراد ، تسود  ار  ام  نانآ  دوشیم و  هدـنکفا  ناشلدرد  ّتبحم  ام  نایعیـش  همثیخ ! يا  دومرف : ترـضح  مدـش .
: تسا هدش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  ( 2" . ) دوشیم هدوزفا  نانآ  تیاده  رب  دنونشب ، ار  ام  مالک  دننیببار و  ام  نانآ  رگا  دناهدینـشن . ار  ام  مالک 
(ص) دمحم هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  دیـشاب . راتفرـشوخاههیاسمه  هب  تبـسن  دیـشاب . وگتـسار  رادتناما و  دـینک . تاعارم  ار  عرو  اوقت و 

عییـشت رد  دـیورب . ناضیرم  تدایع  هب  دـیورب و  دوخ  ناشیوخ  رادـید  هب  ودـینک  اـپرب  ار  زاـمن  مدرم  نیب  رد  تسا . هدرک  شرافـس  اهنادـب 
مدرم هک  دیوشن  ثعاب  دیهدن و  هولج  دب  مدرم ، مشچ  شیپ  ار  ام  دیشابن . ام  نهو  یتشز و  ثعابو  دیشاب  ام  تنیز  دینک . تکرـش  اههزانج 

مالــسا و هـب  ار  ناـنآ  دراد و  ناـناوج  ًاـصوصخم  نارگید  بذــج  رد  يرثؤـم  شقن  اــبیز  راــتفر  قـلخ و  نـسُح  ( 3" .) دـنوشنیبدب ام  هب 
عون هک  یتروص  رد  تسا . رثؤم  رایـسب  نابوخ  اب  ترـشاعم  صوصخ  هب  یبهذـم  ياههداوناخ  اب  ترـشاعم  دـنکیم . بذـج  یمالـساراتفر 

خـساپ رد  مینک ، هاگن  فورعم  هب  رما  ینید  هضیرف  هیواز  زا  فیلاکت ،  تابجاو و  ینید و  ياـهرواب  هب  بذـج  يارب  ار  ناـناوج  اـب  دروخرب 
ۀضیرف نیا  رگا  هک  تسا  یعیبط  دریگ . ماجنا  صاخ  تفارظ  اب  دیاب  هک  تسا  یگرزب  تیلوئسم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مییوگ : یم 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ار  یصاخ  بادآ  مالسا  ور  نیا  زا  تشاد . دهاوخ  سوکعم  رثا  اسب  هچ  ددرگن ، یلمع  هتـسیاش  روط  هب  یهلا 
يا : " دیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  باطخ  دیجم  نآرق  دروخرب : نسُح  _ 1 زا : دـنترابع  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  رکنم 

هک ینوعرف  اب  دهاوخ  یم  ع )  ) یـسوم ترـضح  زا  دنوادخ  ( 4" .) دـنیامن تبحـص  هجو  نیرتوکین  اب  مدرم  اب  هک  وگب  مناگدـنب  هب  ربمغیپ !
هار هب  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  يوش ؟ هزیکاپ  هک  يراد  لیم  اـیآ  دـیوگب : ناـشیا  هب  دـنک و  ملکت  تفطـالم  یمرن و  اـب  دراد  ییادـخ  ياـعدا 

ناوج حور  تشاد . زاـب  هاـنگ  زا  ار  یناوج  تنوشخ ، مشخ و  اـب  ناوت  یمن  زگره  ( 5 (؟ يوش عشاخ  وا  هاگرد  هب  ات  منک  تیادـه  دـنوادخ 
دارفا تیصخش  هب  يا  همطل  ات  دوب  بظاوم  دیاب  ور  نیا  زا  دهد ، یم  ناشن  شنکا  زیمآ و  رهق  دروخرب  ربارب  رد  تسا و  ریذپ  بیـسآ  رایـسب 

نیا ياه  هیامرـس  امـش  " ، " تسا اه  نیا  زا  رتالاب  امـش  نأش  تسین "و"  امـش  نأش  رد  لمع  نیا   " دـننام یتـالمج  زا  هدافتـسا  دوشن . دراو 
فورعم هب  رمآ  تسا  راوازس  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  تسا . رثؤم  رایسب  دراد " دیما  امـش  هب  خیرات  هعماج و  دیتسه و  تکلمم 

دنک یم  تیاعر  ار  بکترم  تحلـصم  هک  نابرهم  يردـپ  زوسلد و  یبیبط  نوچ  شراـکنا ، بتارم  دوخ و  یهن  رما و  رد  رکنم ، زا  یهاـن  و 
یتروص رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دامتعا : بلج  _ 2 ( 6 .) دشاب تمحر  فطل و  ًامومع  تما  رب  ًاصوصخ و  وا  رب  شراکنا  دـشاب و 

ماما ور  نیا  زا  درک ، ذوفن  یـصخش  رد  ناوت  یمن  داـمتعا  بلج  نودـب  دوش . بلج  لـباقم  فرط  داـمتعا  هک  دریگ  یم  ماـجنا  تیقفوم  اـب 
(7" . ) دروآ دـنهاوخ  يور  وا  هب  دـنک ، رارقرب  تفلا  اه  نآ  اب  دـناوتب  یـسک  ره  سپ  تسا ، یـشحو  مدرم  ياه  لد  : " دـیامرف یم  (ع ) یلع
یحور و عـضو  نتفرگ  رظن  رد  _ 3 درک . يراددوخ  زیمآ  ریقحت  ظافلا  ندرب  راک  هب  زا  داد و  تیـصخش  راـکاطخ  هب  دـیاب  راـک  نیا  يارب 
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تحیصن ناوت  یمن  تسا  ینابصع  رگا  تفرگ . رظن  رد  ار  بطاخم  طیارـش  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حیحـص  يارجا  رد  یناور :
ار يراک  دـیهاوخ  یم  هک  یماگنه  تسا . رابدا  رفنت و  یهاگ  لاـبقا و  هقـالع و  ناـیمدآ ، ياـه  لد  يارب   " دـیامرف یم  (ع ) یلع ماـما  درک .
هب ار  دوخ  ینعی  ( 8" .) دوش یم  انیبان  دینک  يراک  رب  روبجم  ار  یـسک  هک  یماگنه  اریز  دـیوش  دراو  صاخـشاۀقالع  قیرط  زا  دـیهد  ماجنا 

، دراد یصاخ  عضو  رس و  هک  یناوج  ای  هدیشوپ و  لذتبم  سابل  هک  یمناخ  رتخد  دارفا : دیاقع  ندرمش  مرتحم  _ 4 دنز . یم  يرک  يروک و 
نیهوت هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  تسا  لطاب  هیرظن  نیا  ام  دـید  زا  هچ  رگا  دـناد . یم  تیـصخش  ۀـناشن  دـنک و  یم  یقلت  شزرا  ار  اـه  نیا 

هب ندرک  نیهوت  زا  هک  دهد  یم  روتسد  ناناملسم  هب  مالسا  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  ناشدوجو  ۀمه  هب  نیهوت  اه  نآ  رظن  هدیقع و  هب  ندرک 
ص ج 78 ، نامه ،  . 3 ص 151 . ج 24 ،  نامه ،  . 2 ص 30 . ج 2 ، راونالاراحب ،  . 1 اـه :  تشون  یپ  ( 9 .) دننک يراددوخ  اه  تسرپ  تب 
، هغالبلا جهن   . 8 راصق 47 . هغالبلا ، جهن   . 7 ص 481 . ج1 ، هلیسولا ، ریرحت   . 6 ۀیآ 18 و 19 . تاعزان ،  . 5 . 53 ۀیآ ( 17  ) ءارسا  . 4 . 348

ۀیآ 108. ( 6 ماعنا (  . 9 راصق 193 .

لح دیاب  یهار  هچ  زا  ار  لکشم  نیا  دننک ؟  يراددوخ  ینید  عماجم  رد  تکرش  زا  ناناوج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببـس  یلماوع  ای  لماع و  چـه 
؟  دومن باختنا  دیاب  ار  یهار  هچ  ینید ,  عماجم  هب  ناناوج  نداد  هجوت  يارب  درک و 

شسرپ

یهار هچ  زا  ار  لکشم  نیا  دننک ؟  يراددوخ  ینید  عماجم  رد  تکرش  زا  ناناوج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببـس  یلماوع  ای  لماع و  چـه 
؟  دومن باختنا  دیاب  ار  یهار  هچ  ینید ,  عماجم  هب  ناناوج  نداد  هجوت  يارب  درک و  لح  دیاب 

خساپ

تاغیلبت لوا   : تسا لماع  ود  رتمه  همه مـ زا  هک  دراد  يددـعتم  لماوع  ینید  عماجم  زا  ناـناوج  زا  يرایـسب  نتفرگ  هلـصاف  اـم  هد  بـه عـقـیـ
هتخاس نیبدب  تیناحور  ینید و  عماوج  هب  تبـسن  ار  اهنآ  ودنا  هدرک  ناناوج مـا  نایم  رد  شیپ  اهتدـم  زا  هناگیب  لامع  هک  تسا  یمومـسم 
حیحـص لوصا  تیاعر  مدع  ینید و  تاسلج  زا  یـضعب  رد  طابـضنا  مدع  مود  دنا .  هداد  هولج  اهنآ  رظن  رد  يرگید  روط  ار  قیاقح  دـنا و 
هدنزرا یلاع و  تامیلعت  ابار  هدرک  لیصحت  ناناوج  هنـشت  راکفا  دناوتب  هک  يروطب  عماجم ,  نیا  زا  یـض  رد بـعـ ینید  تاغیلبت  ینارنخس و 

ـی لو تسا .  هتخاـس  يرارف  عماـجم  نیا  زا  ار  اـم  ناـناوج  زا  يرایـسب  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  عوـضوم  ود  نیا  دـیامن .  باریـس  مالـسا 
 . دنا هدرب  یپ  دندرک  یم  یشاپمس  اهنآ  نایم  رد  هک  ناگناگیب  تین  ءوس  هب  دنا و  هدش  رادیب  ام  ناناوج  رثکا  ریخا  ياهلاس  رد  هناتخبشو  خـ

هنوگ نیا  رظانو  دهاش  کیدزن  زا  دوخ  ام  دـنهد و  یم  لیکـشت  ام  ناناوج  ار  یمهم  تمـسق  ای  تیرثکا  ینید  تاسلج  زا  يرایـسب  رد  اذ  لـ
دنناوت دنـشاب و بـ انـشآزور  نابز  هب  هک  يا  هدیزرو  نیغلبم  نونکا  مه  هدش ,  ذاختا  يریبادـت  زین  مود  تمـس  رد قـ میتسه .  هدوب و  تاسلج 

تاجایتحا هزادنا  هب  اهنآ  دادعت  هک  مینک  یم  فارتعا  هچرگا  دنتسین ,  مک  دنیاشگب  یمالسا  حیحص  قطنم  اب  ار  ناناوج  یحور  ياه  هدقع 
 . تسینام زورما 

لح دیاب  یهار  هچ  زا  ار  لکشم  نیا  دننک ؟  يراددوخ  ینید  عماجم  رد  تکرش  زا  ناناوج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببـس  یلماوع  ای  لماع و  چـه 
؟  دومن باختنا  دیاب  ار  یهار  هچ  ینید ,  عماجم  هب  ناناوج  نداد  هجوت  يارب  درک و 

شسرپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1467 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یهار هچ  زا  ار  لکشم  نیا  دننک ؟  يراددوخ  ینید  عماجم  رد  تکرش  زا  ناناوج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببـس  یلماوع  ای  لماع و  چـه 
؟  دومن باختنا  دیاب  ار  یهار  هچ  ینید ,  عماجم  هب  ناناوج  نداد  هجوت  يارب  درک و  لح  دیاب 

خساپ

تاغیلبت لوا   : تسا لماع  ود  رتمه  همه مـ زا  هک  دراد  يددـعتم  لماوع  ینید  عماجم  زا  ناـناوج  زا  يرایـسب  نتفرگ  هلـصاف  اـم  هد  بـه عـقـیـ
هتخاس نیبدب  تیناحور  ینید و  عماوج  هب  تبـسن  ار  اهنآ  ودنا  هدرک  ناناوج مـا  نایم  رد  شیپ  اهتدـم  زا  هناگیب  لامع  هک  تسا  یمومـسم 
حیحـص لوصا  تیاعر  مدع  ینید و  تاسلج  زا  یـضعب  رد  طابـضنا  مدع  مود  دنا .  هداد  هولج  اهنآ  رظن  رد  يرگید  روط  ار  قیاقح  دـنا و 
هدنزرا یلاع و  تامیلعت  ابار  هدرک  لیصحت  ناناوج  هنـشت  راکفا  دناوتب  هک  يروطب  عماجم ,  نیا  زا  یـض  رد بـعـ ینید  تاغیلبت  ینارنخس و 

ـی لو تسا .  هتخاـس  يرارف  عماـجم  نیا  زا  ار  اـم  ناـناوج  زا  يرایـسب  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  عوـضوم  ود  نیا  دـیامن .  باریـس  مالـسا 
 . دنا هدرب  یپ  دندرک  یم  یشاپمس  اهنآ  نایم  رد  هک  ناگناگیب  تین  ءوس  هب  دنا و  هدش  رادیب  ام  ناناوج  رثکا  ریخا  ياهلاس  رد  هناتخبشو  خـ

هنوگ نیا  رظانو  دهاش  کیدزن  زا  دوخ  ام  دـنهد و  یم  لیکـشت  ام  ناناوج  ار  یمهم  تمـسق  ای  تیرثکا  ینید  تاسلج  زا  يرایـسب  رد  اذ  لـ
دنناوت دنـشاب و بـ انـشآزور  نابز  هب  هک  يا  هدیزرو  نیغلبم  نونکا  مه  هدش ,  ذاختا  يریبادـت  زین  مود  تمـس  رد قـ میتسه .  هدوب و  تاسلج 

تاجایتحا هزادنا  هب  اهنآ  دادعت  هک  مینک  یم  فارتعا  هچرگا  دنتسین ,  مک  دنیاشگب  یمالسا  حیحص  قطنم  اب  ار  ناناوج  یحور  ياه  هدقع 
 . تسینام زورما 

لح دیاب  یهار  هچ  زا  ار  لکشم  نیا  دننک ؟  يراددوخ  ینید  عماجم  رد  تکرش  زا  ناناوج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببـس  یلماوع  ای  لماع و  چـه 
؟  دومن باختنا  دیاب  ار  یهار  هچ  ینید ,  عماجم  هب  ناناوج  نداد  هجوت  يارب  درک و 

شسرپ

یهار هچ  زا  ار  لکشم  نیا  دننک ؟  يراددوخ  ینید  عماجم  رد  تکرش  زا  ناناوج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببـس  یلماوع  ای  لماع و  چـه 
؟  دومن باختنا  دیاب  ار  یهار  هچ  ینید ,  عماجم  هب  ناناوج  نداد  هجوت  يارب  درک و  لح  دیاب 

خساپ

تاغیلبت لوا   : تسا لماع  ود  رتمه  همه مـ زا  هک  دراد  يددـعتم  لماوع  ینید  عماجم  زا  ناـناوج  زا  يرایـسب  نتفرگ  هلـصاف  اـم  هد  بـه عـقـیـ
هتخاس نیبدب  تیناحور  ینید و  عماوج  هب  تبـسن  ار  اهنآ  ودنا  هدرک  ناناوج مـا  نایم  رد  شیپ  اهتدـم  زا  هناگیب  لامع  هک  تسا  یمومـسم 
حیحـص لوصا  تیاعر  مدع  ینید و  تاسلج  زا  یـضعب  رد  طابـضنا  مدع  مود  دنا .  هداد  هولج  اهنآ  رظن  رد  يرگید  روط  ار  قیاقح  دـنا و 
هدنزرا یلاع و  تامیلعت  ابار  هدرک  لیصحت  ناناوج  هنـشت  راکفا  دناوتب  هک  يروطب  عماجم ,  نیا  زا  یـض  رد بـعـ ینید  تاغیلبت  ینارنخس و 

ـی لو تسا .  هتخاـس  يرارف  عماـجم  نیا  زا  ار  اـم  ناـناوج  زا  يرایـسب  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  عوـضوم  ود  نیا  دـیامن .  باریـس  مالـسا 
 . دنا هدرب  یپ  دندرک  یم  یشاپمس  اهنآ  نایم  رد  هک  ناگناگیب  تین  ءوس  هب  دنا و  هدش  رادیب  ام  ناناوج  رثکا  ریخا  ياهلاس  رد  هناتخبشو  خـ

هنوگ نیا  رظانو  دهاش  کیدزن  زا  دوخ  ام  دـنهد و  یم  لیکـشت  ام  ناناوج  ار  یمهم  تمـسق  ای  تیرثکا  ینید  تاسلج  زا  يرایـسب  رد  اذ  لـ
دنناوت دنـشاب و بـ انـشآزور  نابز  هب  هک  يا  هدیزرو  نیغلبم  نونکا  مه  هدش ,  ذاختا  يریبادـت  زین  مود  تمـس  رد قـ میتسه .  هدوب و  تاسلج 

تاجایتحا هزادنا  هب  اهنآ  دادعت  هک  مینک  یم  فارتعا  هچرگا  دنتسین ,  مک  دنیاشگب  یمالسا  حیحص  قطنم  اب  ار  ناناوج  یحور  ياه  هدقع 
 . تسینام زورما 
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؟ ادهش ای  دناهدرک  تمدخ  رشب  هب  رتشیب  نیفشتکم  نیعرتخم و  املع و 

شسرپ

؟ ادهش ای  دناهدرک  تمدخ  رشب  هب  رتشیب  نیفشتکم  نیعرتخم و  املع و 

خساپ

هب ار  يدازآ  رشب  يارب  دننکیم و  زاب  نارگید  يارب  ار  هار  هک  دنتسه  اهنآ  نوچ  تسا ، هدرکن  تمدخ  تیرشب  هب  ادهـش  ةزادنا  هب  سکچیه 
لایخ اب  عرتخم  دشاب ، لوغشم  دوخ  شناد  راک  هب  دنمشناد  هک  دنروآیم  دوجو  هب  تلادع  طیحم  رشب  يارب  هک  دنتـسه  اهنآ  دنروآیم ، هیده 

تـسوا دهدب . ماجنا  ار  شدوخ  راک  یـسکره  دناوخب و  سرد  لصحم  دنک ، تراجت  رجات  دـشاب ، لوغـشم  شدوخ  عارتخا  راک  هب  تحار 
ار شدوخ  قوذ  يدعس  تشونن ، يواحلا  ایرکز  نبدمحم  تشونن ، نوناق  انیـس  نبا  دروآیم . دوجو  هب  نارگید  يارب  ار  بسانم ]  ] طیحم هک 
ار عناوم  دندرک ، يراذگهیاپ  ار  یمالسا  میظع  ندمت  هک  ییاهنآ  ادهش ، وترپ  زا  رگم  روطنیمه ، يولوم  دادن ، ناشن  ناتسلگ  ناتـسوب و  رد 

رسارس هک  ییاهنآ  دندرک ، ادف  ار  ناشدوخ  ناج  دندیشخرد و  ییاهتملظ  کی  رد  ییاههلعش  لثم  هک  ییاهنآ  دنتشادرب ، تیرشب  هار  رس  زا 
، دندرک رقتـسم  دندروآ و  رد  زازتها  هب  ایند  رد  ار  دیحوت  مچرپ  هک  ییاهنآ  دوب ، یتسرپ  قح  یهاوخ و  قح  دوب ، یهلا  ۀـسامح  ناشدوجو 

اهنآ ياههـسامح  نویدم  میتسه ، اهنآ  نوخ  تارطق  نویدم  امـش  ام و  دندوب . يدازآ  تّیرح و  يدانم  دـندوب ، تلادـع  يدانم  هک  ییاهنآ 
میتسه

؟ تسا هدش  شومارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  شومارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

خساپ

شومارف ار  (ع ) نینموملا ریما  هب  بوسنم  فورعم  نخـس  هیـضق ، یجراخ  للع  هب  هجوت  زا  لبق  دـیاب  اـم  دراوم ، همه  لـثم  مه  دروم  نیا  رد 
میدوب ام  دوخ  نیا  تسا . وت  دوخ  رد  مه  درد  اـشنم  تسا و  وت  دوخ  رد  وت  درد  ياود  َکـنِم » َُكواد  َو  َکـیف  َُكواَود  : » دومرف هک  مینکن 

زا مالسا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میدناشومارف . ار  لصا  نیا  میدرک و  رازیب  ار  مدرم  هک  میدروآرد  یتروص  هب  ار  رصنع  نیا  هک 
رهاـجت اـهنآ  هب  تسا و  ینلع  هک  یتارکنم  دروـم  رد  طـقف  اـم  تسا . صـالخا  تین و  نسح  شطرـش  نـیلوا  دراد .  یطیارـش  ییارجا  رظن 

رد یلو  میرادـن . تسا  مدرم  یـصوصخ  یگدـنز  هب  طوـبرم  هک  يروـما  رد  هلخادـم  سـسجت و  قـح  رگید  میراد . ضرعت  قـح  دوـشیم 
نارگید اب  ار  دوخ  ياه  هدرخ  باسح  دننک و  ییوج  ارجام  دنتـساوخیم  هک  عبطلاب  رورـش  وج و  ارجام  مدرم  هدع  کی  کیدزن ، ۀتـشذگ 

رد یحابـص  دنچ  دننک  یلمع  ار  دوخ  دصاقم  دـنناوتب ، هکنآ  يارب  ُانایحا  دـنداد ،  یم  رارق  زیوآ  تسد  ار  سدـقم  لصا  نیا  دـننک ، فاص 
مدرم ناـج  هـب  دـعب  دـنتخایم و  یلکیه  شیر و  ینیلعن و  هماـمع و  ییادر و  ییاـبع و  دوـخ  يارب  دـندرکیم و  یگدـنز  هسردـم  هشوـگ 

مه هنیمز  نیا  رد  اه  ناتساد  دشن !  عقاو  رکنم  زا  یهن  مان  هب  هک  عینـش  تارکنم  هچ  و  دشن !  مان  نیا  هب  هک  اهتیانج  اهمرج و  هچ  دنداتفایم .
. مینادیم میاهدینش و 
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؟ تسا هدش  شومارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  شومارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

خساپ

شومارف ار  (ع ) نینموملا ریما  هب  بوسنم  فورعم  نخـس  هیـضق ، یجراخ  للع  هب  هجوت  زا  لبق  دـیاب  اـم  دراوم ، همه  لـثم  مه  دروم  نیا  رد 
میدوب ام  دوخ  نیا  تسا . وت  دوخ  رد  مه  درد  اـشنم  تسا و  وت  دوخ  رد  وت  درد  ياود  َکـنِم » َُكواد  َو  َکـیف  َُكواَود  : » دومرف هک  مینکن 

زا مالسا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میدناشومارف . ار  لصا  نیا  میدرک و  رازیب  ار  مدرم  هک  میدروآرد  یتروص  هب  ار  رصنع  نیا  هک 
رهاـجت اـهنآ  هب  تسا و  ینلع  هک  یتارکنم  دروـم  رد  طـقف  اـم  تسا . صـالخا  تین و  نسح  شطرـش  نـیلوا  دراد .  یطیارـش  ییارجا  رظن 

رد یلو  میرادـن . تسا  مدرم  یـصوصخ  یگدـنز  هب  طوـبرم  هک  يروـما  رد  هلخادـم  سـسجت و  قـح  رگید  میراد . ضرعت  قـح  دوـشیم 
نارگید اب  ار  دوخ  ياه  هدرخ  باسح  دننک و  ییوج  ارجام  دنتـساوخیم  هک  عبطلاب  رورـش  وج و  ارجام  مدرم  هدع  کی  کیدزن ، ۀتـشذگ 

رد یحابـص  دنچ  دننک  یلمع  ار  دوخ  دصاقم  دـنناوتب ، هکنآ  يارب  ُانایحا  دـنداد ،  یم  رارق  زیوآ  تسد  ار  سدـقم  لصا  نیا  دـننک ، فاص 
مدرم ناـج  هـب  دـعب  دـنتخایم و  یلکیه  شیر و  ینیلعن و  هماـمع و  ییادر و  ییاـبع و  دوـخ  يارب  دـندرکیم و  یگدـنز  هسردـم  هشوـگ 

مه هنیمز  نیا  رد  اه  ناتساد  دشن !  عقاو  رکنم  زا  یهن  مان  هب  هک  عینـش  تارکنم  هچ  و  دشن !  مان  نیا  هب  هک  اهتیانج  اهمرج و  هچ  دنداتفایم .
. مینادیم میاهدینش و 

؟ درک دیاب  هچ  یمالسا  هعماج  رد  یمالسا  يزاسگنهرف  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  یمالسا  هعماج  رد  یمالسا  يزاسگنهرف  يارب 

خساپ

ریز قرط  هنوـمن ، ناوـنع  هب  تخاـس ؛ رمث  رپ  روراـب و  ار  نآ  فـلتخم ، قرط  زا  و  تفرگ ، کـمک  مالـسا  ۀـیامرپ  ینغ و  گـنهرف  زا  دـیاب 
گنهرف و حطـس  ياـقترا  يارب  نشور  ریـسفت  لـیلحت و  اـب  دـیجم  نآرق  بساـنم  تاـیآ  زا  رتشیب  هچ  ره  يریگهرهب  1 ـ دوشیم :  داهنـشیپ 

ياهاعدو هغالبلاجهن  ياههبطخ  و  ص )  ) ربمایپ نانخس  ًاصوصخم  مالسا ، گرزب  نایاوشیپ  نانخس  یلـصا  نوتم  زا  يریگ  هرهب  2 ـ قالخا .
3ـ تفرگ . ماهلا  اهنآ  زاو  تفای  ناوتیم  اهنآ  رد  ياهدنز  ياهزارف  یهدنامرف ، ّتیریدم و  ياههتشر  زا  کی  ره  يارب  هک  هیداّجـس  ۀفیحص 

ۀثداح یباـی  هشیر  و  شناراـی ، و  (ع ) یلع ياـهگنج  تموکح و  وا و  تاوزغ  یخیراـت  ثداوح  و  ص )  ) ربماـیپ تموکح  لـیلحت  هیزجت و 
تّنـس زا  يریگهرهب  یّلک ، روطب  و  دروخیم ، مشچ  هب  ام  یگدـنز  رد  ًامئاد  اهنآ  هباشم  ياههنحـص  هک  شیاـهیراک  هزیر  ـالبرک و  نینوخ 

رپ تاجانم  اـهاعد و  زا  هدافتـسا  4 ـ نانآ . یگدـنز  ّمهم  ثداوح  مالـسا و  خـیرات  ناگرزب  و  (ع ) نیرهاـط هّمئا  ةریـس  و  (ص ) ادـخ لوسر 
یئاـهاعد دـشابیم ؛ نیرفآ  تکرح  نآ ، ۀـلمج  هب  هلمج  تسا و  شخبماـهلا  ینغ و  هیاـمرپ و  هداـعلا  قوـف  هـک  ع )  ) يدـه هّـمئا  ياوـتحم 

نانچ ار  دارفا  ناج  حور و  هک  نآ  دننام  هزمحوبا و  و  (ع ) نیـسح ماما  ۀفرع  ياهاعد  هیداّجـس و  ۀفیحـص  و  حابـص ؛ هبدن ؛ لیمک ؛ نوچمه 
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یطارفا و تروص  هب  هک  دوب  بقارم  ّتقد  هب  دـیاب  هّتبلا  دـهدیم ؛ اهنآ  هب  يراکادـف  هنوگره  يارب  یگداـمآ  هک  دـشخبیم  یئافـص  رون و 
و هللا »  » هب داقتعا  نامیا و  ياههیاپ  میکحت  يارب  فلتخم ، ياهعطقم  رد  یمالسا  یبتکم و  ياهشزومآ  5 ـ دشابن . روآ  لالم  هدننک و  هتسخ 

موادـت يارب  تالیکـشت ـ  نامه  صوصخم  ای  یمومع  يرارکت ـ  ریغ  هیامرپ و  بلاج و  تاراـشتنا  رـشن  6 ـ گرم . زا  سپ  یگدـنز  داعم و 
هب ندیـشخب  تعرـس  يارب  تّیریدـم  ةدودـحم  رد  هیامرپ ، اـّما  کـچوک  دـنچ  ره  هناـخباتک ، سیـسأت  و  اـههزیگنا ؛ شـشوج  هب  ندیـشخب 

تامحز زا  ینادردق  اهنآ و  ياههداوناخ  ادهـش و  زا  لیلجت  لاح و  هتـشذگ و  ناراذگتمدخ  تشادگرزب  لیلجت و  7 ـ هدنیازف . ياهییهاگآ 
. تسا رثؤم  اههزیگنا  تیوقت  داجیا و  رد  هک  يرگید  يراکتبا  روما  و  هطبار ، نیا  رد  ترصاعم » باجح   » ندیرد و  شکتمحز ، دارفا 

؟ تسیچ ترتع ، نآرق و  هب  هعماج  هرابود  تشگزاب  هار 

شسرپ

؟ تسیچ ترتع ، نآرق و  هب  هعماج  هرابود  تشگزاب  هار 

خساپ

یگدنز هعماج و  هنحـص  هب  ترتع  نآرق و  هرابود  تشگ  زاب  ناهاوخ  دنراد و  (ع ) نیـسح ماما  نینمؤملاریما و  زا  يوریپ  هیعاد  هک  یناسک 
يوریپ لداع  هیقف  ینعی  هاگآ  ِملاع و  ِسانـش  نآرق  ِیلاو  زا  دـیاب  دـنمهفب و  ار  نآ  قیاقح  دـننک و  یـسررب  تسرد  ار  نآرق  دـیاب  دنتـسه ،
تدـحو یگنهامه و  دـنمهفن  مه  اب  ار  نآرق  ات  نوچ  دـنمهفب ؛ ار  نآرق  مه  اـب  همه  دـیاب  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  دـننک .

103/ نارمع لآ  اوقرفت » الو  ًاعیمج  هللا  لبحب  اومصتعاو   » هفیرش هیآ  دوب . دهاوخن  نکمم  تسا ، ترتع  نآرق و  شرافس  دروم  هک  یمالـسا 
براضت وحن  هب  مه  اب  ار  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  دیمهفب ، یصخش  تشادرب  قبط  یئاهنت و  هب  ار  نآرق  امش  همه  هک  تسین  انعم  نیدب 

رگا دیزادنین ، هار  یگناگود  هقرفت و  دـیوشن و  ادـج  رگیدـکی  زا  ریـسم  نیا  رد  دیـشاب و  ناملـسم  مه  اب  همه  دـیمهفب ، راکفا  قفاوت  ارآ و 
فالتخا رکف ، فالتخا  رظن ، فالتخا  اههشیدنا  لدابت  اب  مینک ؛ لیلحت  نآرق  وترپ  رد  ار  یمالسا  لیاسم  میمهفب و  ار  نآرق  مه  اب  میتسناوت 

کی زا  نوگانوگ  ياـهمهف  هک  میراد  یناوارف  ناـهیقف  ۀـّیملع  ياـههزوح  رد  هک  ناـنچ  مینکیم . لـمحت  ار  رگیدـکی  ْتیاـهن  رد  هقیلس و 
زاـمن رگیدـکی  رـس  تشپ  دـننادیم  لداـع  ار  رگیدـکی  دـننکیم ، لّـمحت  ار  رگیدـکی  اـّما  دـنراد ، فـلتخم  ياـهاوتف  هجیتـن  رد  تیاور و 

مه نودب  زا  ریغ  ینید  سدـقم  نوتم  ندـیمهف  مه  اب  دـننکیم . رظن  لدابت  مه  اب  نوچ  دـننادیم ؛ حیحـص  ار  رگیدـکی  لمع  دـنناوخیم و 
هتفرگ رارق  میرک  نآرق  یهن  دروم  دراد و  لابند  هب  ار  تکوش  لاوز  یتسـس و  سرت ، فعـض ، عزاـنت ، ندـیمهف  مه  نودـب  تسا . ندـیمهف 

نیا دـیاب  زین  یبهذـم  یـسایس ، یعاـمتجا ، رگید  ياـهتکرح  رد  هک  روط  ناـمه   46/ لافنا مکحیر .» بهذـت  اولـشفتَف و  اوعزانَت  ـال  : » تسا
نتخادـنا هار  ادـج  یتیعمج  هتـسد و  ندرک و  يرادازع  مه  نودـب  زا  ریغ  ندرک ، يرادازع  مه  اب  هک  مینادـب  دـیاب  درک . ظـفح  ار  تدـحو 

دیماان ار  روشک  لخاد  جراخ و  بالقنا  دـض  تسا و  نانمـشد  مشچ  راخ  ناـیوگ و  هواـی  ناـهد  رب  مکحم  یتشم  یعمج ، ِيرادازع  تسا .
اب یهارمه  عامتجا و  هب  شرافس  هراومه  هکلب  دیهد . ماجنا  ار  یهلا  ياهروتـسد  ییاهنت  هب  مادک  ره  تسا  هدومرفن  ام  هب  دنوادخ  دنکیم .

نآرق مه  اب  دیریگب ، هزور  مه  اب  دیناوخب ، زامن  مه  اب  دندومرف : یهلا  ناربهر  تسا . هدومن  نینیدـتم  نینمؤم و  نیملـسم ، تیعمج  هعماج و 
ندناوخ زامن  ندرک ، يرادازع  ییاهنت  هب  هناخ  رد  هک  دنک  نامگ  دروخب و  ار  هلّوسم  سفن  بیرف  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا  دـیناوخب و . ...

كرت رثا  رد  هتـساوخن  يادـخ  تسا  نکمم  هک  دـننادب  دـیاب  يدارفا  نینچ  نکیل  دروآیم . ناسنا  يارب  يرتشیب  بلق  روضح  نآ ، دـننام  و 
هک تساجنیا  دـننک . يرپس  ناطیـش  تداـبع  هب  ار  يرمع  هتـسنادن  دـنریگ و  رارق  ناطیـش  تیـالو  تحت  یمالـسا  تما  زا  ياوزنا  هعماـج و 

ماجنا لماک  یگنهاـمه  اـب  ار  يراوگوس  مسارم  يداـبع و  کـسانم  هک  (ع ) نیـسحلا هللادـبع  اـبا  نز  هنیـس  رادازع و  نازیزع  هنهرب  ياـهاپ 
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. تسا لوغـشم  ناطیـش  تدابع  هب  هک  دـمهفیمن  وا  دراد . شزرا  نیب  رهاظ  رگن و  یحطـس  نارّجحتم  هتـسب  هنیپ  یناشیپ  زا  رتشیب  دـنهدیم 
یسک رگا  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  یتح  دناهداد . یعمج  تعاطا  تدابع و  هب  روتـسد  اج  همه  هکلب  دناهدادن  اوزنا  روتـسد  ام  هب  هاگ  چیه 

میناوخب ییاهنت  هب  هناخ  رد  ار  نامزامن  ام  رگا  هک  دنکن  لایخ  یسک  زگره  منزیم . شتآ  ار  شاهناخ  نم  دنکن  تکرـش  تعامج  زامن  رد 
. میراد دجسم  زا  میراد  هچ  ره  ام  هک  درک  رپ  دیاب  هشیمه  ار  دجاسم  تسا . دجاسم  رد  زامن  زا  ریغ  هناخ  لخاد  زامن  تسا . یحیحـص  راک 

میشاب هتشاد  هجوت  دیاب  درک و  میهاوخ  همیب  ار  دوخ  هدنیآ  لسن  اههچب و  میدرک  مکحتسم  دجسم  اب  ار  دوخ  طابترا  هچنانچ  نیا  رب  هوالع 
هک رتهب  هچ  سپ  دوشیم ، التبم  اسرف  ناوت  يدرد  هب  هداوناخ  نآ  دوش  هدیـشک  فارحنا  هب  ياهداوناخ  زا  يدـنزرف  هدرکان  يادـخ  رگا  هک 

. مینک رارقرب  تسا ، نالاهنون  نالاسون و  ًاصوصخ  دارفا ، همه  تیبرت  دهم  هک  دجاسم  اب  ار  هطبار 

؟ تسیچ ترتع ، نآرق و  هب  هعماج  هرابود  تشگزاب  هار 

شسرپ

؟ تسیچ ترتع ، نآرق و  هب  هعماج  هرابود  تشگزاب  هار 

خساپ

یگدنز هعماج و  هنحـص  هب  ترتع  نآرق و  هرابود  تشگ  زاب  ناهاوخ  دنراد و  (ع ) نیـسح ماما  نینمؤملاریما و  زا  يوریپ  هیعاد  هک  یناسک 
يوریپ لداع  هیقف  ینعی  هاگآ  ِملاع و  ِسانـش  نآرق  ِیلاو  زا  دـیاب  دـنمهفب و  ار  نآ  قیاقح  دـننک و  یـسررب  تسرد  ار  نآرق  دـیاب  دنتـسه ،
تدـحو یگنهامه و  دـنمهفن  مه  اب  ار  نآرق  ات  نوچ  دـنمهفب ؛ ار  نآرق  مه  اـب  همه  دـیاب  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  دـننک .

103/ نارمع لآ  اوقرفت » الو  ًاعیمج  هللا  لبحب  اومصتعاو   » هفیرش هیآ  دوب . دهاوخن  نکمم  تسا ، ترتع  نآرق و  شرافس  دروم  هک  یمالـسا 
براضت وحن  هب  مه  اب  ار  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  دیمهفب ، یصخش  تشادرب  قبط  یئاهنت و  هب  ار  نآرق  امش  همه  هک  تسین  انعم  نیدب 

رگا دیزادنین ، هار  یگناگود  هقرفت و  دـیوشن و  ادـج  رگیدـکی  زا  ریـسم  نیا  رد  دیـشاب و  ناملـسم  مه  اب  همه  دـیمهفب ، راکفا  قفاوت  ارآ و 
فالتخا رکف ، فالتخا  رظن ، فالتخا  اههشیدنا  لدابت  اب  مینک ؛ لیلحت  نآرق  وترپ  رد  ار  یمالسا  لیاسم  میمهفب و  ار  نآرق  مه  اب  میتسناوت 

کی زا  نوگانوگ  ياـهمهف  هک  میراد  یناوارف  ناـهیقف  ۀـّیملع  ياـههزوح  رد  هک  ناـنچ  مینکیم . لـمحت  ار  رگیدـکی  ْتیاـهن  رد  هقیلس و 
زاـمن رگیدـکی  رـس  تشپ  دـننادیم  لداـع  ار  رگیدـکی  دـننکیم ، لّـمحت  ار  رگیدـکی  اـّما  دـنراد ، فـلتخم  ياـهاوتف  هجیتـن  رد  تیاور و 

مه نودب  زا  ریغ  ینید  سدـقم  نوتم  ندـیمهف  مه  اب  دـننکیم . رظن  لدابت  مه  اب  نوچ  دـننادیم ؛ حیحـص  ار  رگیدـکی  لمع  دـنناوخیم و 
هتفرگ رارق  میرک  نآرق  یهن  دروم  دراد و  لابند  هب  ار  تکوش  لاوز  یتسـس و  سرت ، فعـض ، عزاـنت ، ندـیمهف  مه  نودـب  تسا . ندـیمهف 

نیا دـیاب  زین  یبهذـم  یـسایس ، یعاـمتجا ، رگید  ياـهتکرح  رد  هک  روط  ناـمه   46/ لافنا مکحیر .» بهذـت  اولـشفتَف و  اوعزانَت  ـال  : » تسا
نتخادـنا هار  ادـج  یتیعمج  هتـسد و  ندرک و  يرادازع  مه  نودـب  زا  ریغ  ندرک ، يرادازع  مه  اب  هک  مینادـب  دـیاب  درک . ظـفح  ار  تدـحو 

دیماان ار  روشک  لخاد  جراخ و  بالقنا  دـض  تسا و  نانمـشد  مشچ  راخ  ناـیوگ و  هواـی  ناـهد  رب  مکحم  یتشم  یعمج ، ِيرادازع  تسا .
اب یهارمه  عامتجا و  هب  شرافس  هراومه  هکلب  دیهد . ماجنا  ار  یهلا  ياهروتـسد  ییاهنت  هب  مادک  ره  تسا  هدومرفن  ام  هب  دنوادخ  دنکیم .

نآرق مه  اب  دیریگب ، هزور  مه  اب  دیناوخب ، زامن  مه  اب  دندومرف : یهلا  ناربهر  تسا . هدومن  نینیدـتم  نینمؤم و  نیملـسم ، تیعمج  هعماج و 
ندناوخ زامن  ندرک ، يرادازع  ییاهنت  هب  هناخ  رد  هک  دنک  نامگ  دروخب و  ار  هلّوسم  سفن  بیرف  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا  دـیناوخب و . ...

كرت رثا  رد  هتـساوخن  يادـخ  تسا  نکمم  هک  دـننادب  دـیاب  يدارفا  نینچ  نکیل  دروآیم . ناسنا  يارب  يرتشیب  بلق  روضح  نآ ، دـننام  و 
هک تساجنیا  دـننک . يرپس  ناطیـش  تداـبع  هب  ار  يرمع  هتـسنادن  دـنریگ و  رارق  ناطیـش  تیـالو  تحت  یمالـسا  تما  زا  ياوزنا  هعماـج و 
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ماجنا لماک  یگنهاـمه  اـب  ار  يراوگوس  مسارم  يداـبع و  کـسانم  هک  (ع ) نیـسحلا هللادـبع  اـبا  نز  هنیـس  رادازع و  نازیزع  هنهرب  ياـهاپ 
. تسا لوغـشم  ناطیـش  تدابع  هب  هک  دـمهفیمن  وا  دراد . شزرا  نیب  رهاظ  رگن و  یحطـس  نارّجحتم  هتـسب  هنیپ  یناشیپ  زا  رتشیب  دـنهدیم 

یسک رگا  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  یتح  دناهداد . یعمج  تعاطا  تدابع و  هب  روتـسد  اج  همه  هکلب  دناهدادن  اوزنا  روتـسد  ام  هب  هاگ  چیه 
میناوخب ییاهنت  هب  هناخ  رد  ار  نامزامن  ام  رگا  هک  دنکن  لایخ  یسک  زگره  منزیم . شتآ  ار  شاهناخ  نم  دنکن  تکرـش  تعامج  زامن  رد 

. میراد دجسم  زا  میراد  هچ  ره  ام  هک  درک  رپ  دیاب  هشیمه  ار  دجاسم  تسا . دجاسم  رد  زامن  زا  ریغ  هناخ  لخاد  زامن  تسا . یحیحـص  راک 
میشاب هتشاد  هجوت  دیاب  درک و  میهاوخ  همیب  ار  دوخ  هدنیآ  لسن  اههچب و  میدرک  مکحتسم  دجسم  اب  ار  دوخ  طابترا  هچنانچ  نیا  رب  هوالع 

هک رتهب  هچ  سپ  دوشیم ، التبم  اسرف  ناوت  يدرد  هب  هداوناخ  نآ  دوش  هدیـشک  فارحنا  هب  ياهداوناخ  زا  يدـنزرف  هدرکان  يادـخ  رگا  هک 
. مینک رارقرب  تسا ، نالاهنون  نالاسون و  ًاصوصخ  دارفا ، همه  تیبرت  دهم  هک  دجاسم  اب  ار  هطبار 

؟  تشاد هگن  رود  تبیغ  لثم  یناهانگ  زا  ار  هعماج  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟  تشاد هگن  رود  تبیغ  لثم  یناهانگ  زا  ار  هعماج  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

رظن هب  مه  هزادنا  ره  یتمهت ،  تبیغ و  ره  نتفگ  ای  ندینـش  زا  دشاب و  هتـشاد  يوق  يدـج و  يا  هدارا  دـیاب  تلاح  نیا  نداد  تسد  زا  يارب 
هک يا  همانرب  هب  هطبار  نیا  رد  تشاد .  دهاوخن  نآ  يارب  یباوج  تمایقزور  رد  ناسنا  اریز  دیزرو ؛ بانتجا  دـیآ ، یم  یحطـس  کچوک و 

بلاغ هانگ  نیا  رب  هللا  اش  نا  تسا  دیما   . دیراد لاسرا  ام  يارب  لیامت  تروص  رد  ار  هجیتن  دینک و  لمع  زور  تدم 40  هب  دوش  یم  داهنشیپ 
هک دینک  طرـش ) )  ادخ ( (  اب  حبـص  زور  ره   ( 2  . دـینک هعلاطم  هریبک  ناهانگ  باتک  رد  ار  تبیغ  ثحب  راب  کـی  زور  هد  ره   ( 1 دیوش : 
اه بش   . دینکن فلخت  نآ  زا  راب  نیلوا  ياربدیشوکب  ادج  دیشاب و  طرـش  نیا  تیاعر  بقارم  الماک  زور  لوط  رد  منک .  یمن  تبیغ  زورما 

هبوت نآ  اب  هزرابم  يارب  دـینک و  تبث  ار  نآ  تاعفد  دادـعت  دـیا  هدـش  تبیغ  بکترم  رگا   . دـینک یـسراو  ار  ناتزور  لامعا  باوخ  ماـگنه 
تفگ دـمآ و  تفر و  زور  کی  دـینک  یم  تبیغ  رتشیب  وا  دزن  هک  یتسود  اـب  دـیریگب  میمـصتالثم  دـیهد  رارق  یهیبنت  دوخ  يارب  دـییامن و 

.; دیریگب هزور  زور ، کی  ای  دینکن  تکرش  تسه  تبیغ  رتشیب  هک  ییاج  رد  ای  دینکن  يرورضریغ  يوگو 

؟  تسج هرهب  یمالسا  گنهرف  شرتسگ  يارب  هدیدپ  نیا  زا  ناوت  یم  ییاهراک  هار  هچ  اب  دینک ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  تنرتنیا  ریثات 

شسرپ

؟  تسج هرهب  یمالسا  گنهرف  شرتسگ  يارب  هدیدپ  نیا  زا  ناوت  یم  ییاهراک  هار  هچ  اب  دینک ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  تنرتنیا  ریثات 

خساپ

ياراد هچنآ  نیارباـنب  دـشاب  هتـشاد  یفنم  اـی  تبثم  هدافتـسا  دـناوت  یم  يرگیدرازبا  ره  دـننام  تسا و  رـشب  ینف  یملع و  لوصحم  تنرتنیا 
شهاـک اـی  لـماک  يریگولج  و  مالـسا و )...  رد  غیلبت   ، يروآ نف  يژولونکت ،  فـلتخم (  داـعبا  رد  تبثم  بیرـض  ندربـالاب  تسا  تیمها 

بقع یمالـسا و  ندمت  داجیاو  هبناج  همه  عیرـس و  يا  هعـسوت  هب  یبایتسد  يارب  ام  املـسم " دشاب  یم  یناهج  مهم  هناسر  نیا  یفنم  تارثا 
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هکبـش نآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  میـشاب  یم  هتفرـشیپ  ياـهیروآ  نفو  يژولونکت  زا  هدافتـسادنمزاین  يرـشب  ندـمت  ملع و  هلفاـق  زا  ندـنامن 
ياه هتشر  تاییزج  تاعورف و  همه  اب  یبهذم  یخیرات ،  یسایس ،   ، يرنه یقیقحت ،  یملع ،  ياه  هنیمز  همه  رد  هک  تسا  تنرتنیا  یناهج 

رد یناسنا  ریغ  یملع و  ریغ  تاعالطا  نونکا  تنرتنیا  قیرط  زا  يزکارم  هک  اج  نآ  زا  لاح  نیع  رد  اما  درب  هرهب  نآ  زا  ناوت  یم  نوگانوگ 
هرهب نآ  زا  ناوت  یم  نوگانوگ  ياه  هتشر  تاییزج  تاعورف و  همه  اب  یبهذم  یخیرات ،  یسایس ،  يرنه ،   ، یگنهرف يزاس  ناسکی  تهج 

یگنهرف يزاس  ناسکی  تهج  رد  یناسناریغ  یملعریغ و  تاعالطا  نونکا  تنرتنیا  قیرط  زا  هک  يزکارم  هک  اجنآ  زا  لاح  نیع  رد  اـما  درب 
اهدص دنیامن  یم  هیارا  اکیرمآ  يربهر  هب  یناهج  هدکهد  قیقحت  هرخالاب  اهگنهرف و  ریاس  وحم  اکیرمآ و  گنهرف  ندومن  طلـسم  ناهج و 

طـسوت تسا .  هدـش  باـسح  قـیقد و  یمزیناـکم  هیارا  اـب  دـیاب  دـنیامن  یم  هیارا  ینف  یملع و  دـیفم و  تاـعالطا  هک  تـسا  يزکارم  ربارب 
گنهرف شرتسگ  تهج  رد  تنرتنیا  زا  حیحص  يرب  هرهب  ياهراک  هار  اتسار  نیا  رد  دومن  يریگولج  نآ  تارضم  بیاعم و  زا  ناصـصختم 
یمالسا یگنهرف  راثآ  هعومجم  تنرتنیا  زا  هدافتسا  اب  داد  خساپ  یغیلبت  نیون  ياه  هویـش  اب  دیاب  ار  یغیلبت  مجاهت  - 1 زا :  دنترابع  یمالسا 

ییاهمدـق هتبلا  دروم  نیا  رد  تخاس  مهارف  یمالـسا  گـنهرف  اـب  ار  رگید  ياـه  تلم  ییانـشآ  هار  دومن و  لـقتنم  یناـهج  هکبـش  نیا  هبار 
هک یناسک  ناناوج   ، نارظن بحاـص  اـب  یکینورتکلا  يراـگن  هماـن  هویـش  زا  هدافتـسا  اـب  یمالـسا  ياـهروشکرد  - 2 تسا .  هدـش  هتـشادرب 

يریذپ بیسآ  برغ  گنهرف  - 3  . دوش هداد  خساپ  نانآ  ياهزاین  تالاوسو و  دوش  هبتاکم  دـنراد  ار  یمالـسا  ياه  مایپ  تفایرد  یگدامآ 
یم ار  نآ  اب  تفلاخم  رد  یجاوما  یبرغ  یتح  یمالـسا و  ياهروشک  ناوج  لسن  هب  یهاگآ  اهنآ و  ندرب  لاوس  ریز  اـب  هک  دراد  ار  يداـیز 

ار یصاخ  راتخاس  سپس  دیامن و  داجیا  یلخاد  ياه  هکبش  هعومجم  زا  ردام  دحاو و  هکبش  کی  دیاب  یمالسا  تلود  -4  . دومن داجیا  ناوت 
 . تسا هدرک  داجیا  تنرتنیا  هب  لاصتا  يارب  ار  یصاخ  راتخاس  هسنارف  دننام  ییاهروشک  یتح  دیامن  صخشم  یناهج  هکبش  اب  طابترا  يارب 

بحاص درک  يریگولج  یناهج  هکبـش  قیرط  زا  هدولآ  تاـعالطا  دوروزا  درک و  ادـیپ  یناـهج  تاـعالطا  شنیزگ  يارب  ار  یهار  دـیاب  - 5
هتفرگ قالخاریغ  زکارم  اب  سامت  يولج  هکبـش  تاـطابترا  هبناـج  همه  لرتنک  اـب  دراد  ناـکما  یلمع  يرویت و  رظن  زا  نیا  دـندقتعم  نارظن 

 ( . یبرغم ص 148 روفغفدـیمح  ینید ،  یناسرعالطا  هزوح  رد  تنرتنیا  شقن  تاطابترا و  هرامش 59-62  هزوح  هاگن  هلجم  ر.ك  دوش ( ،
;

؟  تسا هنوگچ  یناوخزامن  گنهرف  شرتسگ  ياه  شور 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  یناوخزامن  گنهرف  شرتسگ  ياه  شور 

خساپ

 : ) ) دـیامرف یم  میرک  نآرق   . دـشاب یم  نانآ  شرتسگ  رـشن و  یهلا و  ماکحا   ً هماقا ریاعـش و  میظنت  یمالـسا  ماظن  فیاظو  زا  یکی  " الوا : 
ماکحا و هیلع  یگنهرف  مجاهت  هدرتسگداعبا ً  هب  هجوت  اب  " اـیناث :  هیآ 41 . )  جح ،  هولـصلا ( ، ) ) ...  اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذـلا 

نآ ياههار  نیرترثومزا  یکی  هک  هتساوخرب  نآ  اب  هزرابم  هب  هک  دنک  یم  باجیا  یگنهرف  ياههاگتـسدریاس  هفیظو ً  یمالـسا ،  ياهـشزرا 
 ) میرک نآرق  هدومرف ً  هب  اریز   . دشاب یم  زامن  هب  نوگانوگ  ياههار  زا  " اصوصخ ، ناناوجون  ناناوج و  امومع "و  مدرم  راشقا  ریاس  قیوشت 
هب يدارفا  یفرعم  باختنا و  زامن  هب  قیوشت  ياههارزا  یکی  " اثلاث :  هیآ 45 . )  توبکنع ،  رکنملا ( ، ) )  اشحفلا و  نع  یهنت  هولـصلا  نا  ) 
رد ار  هطوبرم  ياههاگتسد  هک  دشاب  یم  نیدامن  کیلبمـس و  راک  کی  افرـص " نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اجنیارد  دشاب ، یم  هنومن  ناونع 

شزرا -1 دننام :  دراد  لابندب  یتبثم  راثآ  دیاوف و  دنک و  یم  کمک  هعماج  رد  یمالسا  ماکحا  اهشزرا و  ایحا  ینعی  دوخ  فده  هب  ندیسر 
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ياهـشزرا هب   ... تایدام و یبلط ،  هافر  هب  هجوت  یگنهرف و  مجاهت  مغریلع  ام  هعماـج ً  رد  هکنیا  مـالعا  و  رازگ ، زاـمن  زاـمن و  هب  نتـشاذگ 
هب هجوت  اب  " اعبار :   ... یگنهرف و تاسـسوم   ، سرادم رد  زامن و  هب  ناناوج  ناناوجون و  زا  يرایـسب  قیوشت  - 2  . دوش یم  هداد  اهب  یمالسا 
 : تفگ دیاب  نآ  يارجا  تیفیک  دروم  رد  اما  دشاب  یم  مزال  بولطم و  يرما  هسفن  یف  یمادقا  نینچ  لصا  هک  تفگ  ناوت  یم  قوف  بلاطم 

يونعم لیاسم  يرسکی  هکلب  دومن  هیکت  نآ  يرهاظ  ازجا  طیارش و  رب  ناوت  یمن  " افرـص هک  تسیرما  زامن  تیهام  تقیقح و  هکنیا  مغریلع 
هدوب نکمم  ریغ  یعیبط  تروصب  يونعم  لیاسم  تخانـش  هک  اجنآ  زا  یلو   . دشاب لیخد  نآ  رد  بلق و )...  روضح  صالخا ،  دـننام :  زین ( 

تیمها دننام :  دشاب  یمن  نآ  يرهاظداعبا  هب  هجوت  زج  يا  هراچ  اذل  تفرگ ،  رظن  رد  ناوت  یمن  نآ  يریگ  هزادـنا  يارب  یکالم  رایعم و  و 
 ... تارادا و; سرادم ،  رد  اه  تعامجزامن  رد  بترم  روضح  زامن و  هب  نداد 

؟ درک داجیا  هعماج  رد  يراک  نادجو  گنهرف  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک داجیا  هعماج  رد  يراک  نادجو  گنهرف  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

نیرت يرطف  هار  نیا  یعرش ؛  تیلووسم  ساسحا  ینید و  ینابم  تیوقت  - 1 تسا :  لوصح  لباق  قیرط  دنچ  زا  هعماج  رد  يراک  نادجو  - 
شور نیا  هزینرس ؛  روز و  لامعا  قیرط  زا  نینهآ  مظن  داجیا  - 2 تسا . راک ) )  نادجو  غیلبت ( (  عورش و  هار  نیرتدمآراک  نیرت و  ملاس  ، 

 ) دمآ دهاوخ  دوجو  هب  هدننکش  یمظن  دننک ؛ یمن  تیلووسم  ساسحا  نورد  زا  دارفا  نوچ  یلو  دنک ، یم  داجیا  ار  يرهاظ  یمظن  هچ  رگا 
مود شور  هب  تبـسن  هچرگ  شور  نیا  لباقتم ؛  عفاـنم  تکراـشم و  سح  تیوقت  هار  زا  - 3 داتفا . )  قافتا  قباـس  يوروش  رد  هچنآ  دـننام 

 . ; داد دهاوخ  رارق  یکانرطخ  تیعضو  رد  ار  هعماج  يدرف ،  ییارگ  تعفنم  شرتسگ  لیلد  هب  یلو  تسا ؛  رتدمآراک 

؟  منک هچ  میامن  لمع  رثوم  ما  هداوناخ  تافالتخا  لح  رد  مناوتب  هک  نیا  يارب 

شسرپ

؟  منک هچ  میامن  لمع  رثوم  ما  هداوناخ  تافالتخا  لح  رد  مناوتب  هک  نیا  يارب 

خساپ

هب هدـب و  رارق  رظن  دـم  يدـج  تروص  هب  ار  ریز  ياهراکهر  یـشاب  هتـشاد  يرثوم  شقن  یگداوناخ  تافالتخا  لـح  رد  یناوتب  هکنیا  يارب 
 . یشاب اهنآ  دامتعا  دروم  هک  يا  هنوگب  يروآ  تسدب  ار  تا  هداوناخ  ياضعا  دامتعا  ادتبا  بوخ  راتفر  اب  نک  یعس  فلا )  امن :  لمعاهنآ 

همه هب  تنارداربو  نارهاوخ  رگید  يردامان و  ردـپ ، گرزب ،  کـچوک و  زا  معا  اـهنآ  همه  هب  دـینک  یعـس  اـهنآ  داـمتعا  بلج  يارب  ب ) 
نک نوریب  تدوخ  لد  زا  ار  هداوناخ  ياضعا  هنیک  ترفن و  مشخ و  ج )   . دیشابزوسلد یعقاو  يانعم  هب  اهنآ  هب  تبـسن  راذگب و  مارتحااهنآ 
نیب زا  ار  دراد  دوجو  امش  هداوناخ  رد  هک  یگتـسدود  یگناگود و  ات  نک  شالت  د )   . دنتـسه وت  ندب  ياضعا  اهنآ  زا  مادک  ره  نک  رکفو 
یعقو رهاوخ  ای  ردارب  وا  هک  نیا  هچ  یهد  رارق  ینابرهم  فطل و  دروم  هدرک  اطع  امش  هب  دنوادخ  ردپ  نززا  هک  ار  ینتان  ردارب  نآ  دیربب و 

 ( ظ نک .  زیهرپ  ادـج " يرداـمان  ردـپ و  لـباقم  رد  فلاـخم  يریگ  عضوم  زا  .ط )  دیـشاب هتـشادن  تسود  ار  وا  درادـن  یلیلد  تساـمش و 
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گ  . دینک زیهرپ  ادج " دوش  یم  ناتردپ  ندش  یبصع  بجوم  هک  ییاهراتفر  زا  دینک  یعس  ك )   . دشاب هتشاد  تکراشم  لزنم  ياهراکرد 
دینک یعس  ف )   . دهاوخ یمار  ام  یبوخ  ریخ و  تسین و  ام  نمشد  ردپ  هک  ینک  عناق  ار  وا  تگرزب  ردارب  اب  ندرک  تبحص  اب  نک  یعـس  ( 

امش ردپ  يارب  ددجم  جاودزا  هک  دیناد  یم  ایآ  دیریذپب  شدنزرف  دیدج و  رسمه  ددجم و  جاودزا  اب  ار  ناتردپ  ناردارب ،  نارهاوخ و  امش 
" اعقاو امـش  ردپ  رگا   . دیـشاب وا  ددـجم  یگدـنز  وا و  اب  فلاخم  امـش  یهاو  لیلد  هچ  هب  ارچ و  سپ  تسا  زاین  ساسا  رب  يرورـض و  يرما 
هب يزیچ  ناتردام  نداد  تسد  زا  اب  ایآ  تسا  هدرک  امـش  بیـصن  ار  يردپ  نینچ  هک  دیـشاب  دنوادخ  راذـگ  رکـش  دـیاب  تسا  نموم  يدرف 
رب يریذپان  ناربج  تابرـض  هکلب  دروآ  دیهاوخن  تسدب  يزیچ  اهنت  هن  زین  ناتردـپ  هدرکن  يادـخ  نداد  تسد  زا  اب  انیقی " دـیدروآ  تسد 

دوش و یضار  امش  زا  دنوادخ  ات  دیروآ  تسدب  ار  وا  تیاضر  دینک  یعـس  ودینادب  ار  ناتردپ  ردق  نیاربانب  دش  دهاوخ  دراو  امـش  یگدنز 
; دنک اطع  تکرب  ریخ و  امش  یگدنز  هب 

؟  تشاد هگن  رود  تبیغ  لثم  یناهانگ  زا  ار  هعماج  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟  تشاد هگن  رود  تبیغ  لثم  یناهانگ  زا  ار  هعماج  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

رظن هب  مه  هزادنا  ره  یتمهت ،  تبیغ و  ره  نتفگ  ای  ندینـش  زا  دشاب و  هتـشاد  يوق  يدـج و  يا  هدارا  دـیاب  تلاح  نیا  نداد  تسد  زا  يارب 
هک يا  همانرب  هب  هطبار  نیا  رد  تشاد .  دهاوخن  نآ  يارب  یباوج  تمایقزور  رد  ناسنا  اریز  دیزرو ؛ بانتجا  دـیآ ، یم  یحطـس  کچوک و 

بلاغ هانگ  نیا  رب  هللا  اش  نا  تسا  دیما   . دیراد لاسرا  ام  يارب  لیامت  تروص  رد  ار  هجیتن  دینک و  لمع  زور  تدم 40  هب  دوش  یم  داهنشیپ 
هک دینک  طرـش ) )  ادخ ( (  اب  حبـص  زور  ره   ( 2  . دـینک هعلاطم  هریبک  ناهانگ  باتک  رد  ار  تبیغ  ثحب  راب  کـی  زور  هد  ره   ( 1 دیوش : 
اه بش   . دینکن فلخت  نآ  زا  راب  نیلوا  ياربدیشوکب  ادج  دیشاب و  طرـش  نیا  تیاعر  بقارم  الماک  زور  لوط  رد  منک .  یمن  تبیغ  زورما 

هبوت نآ  اب  هزرابم  يارب  دـینک و  تبث  ار  نآ  تاعفد  دادـعت  دـیا  هدـش  تبیغ  بکترم  رگا   . دـینک یـسراو  ار  ناتزور  لامعا  باوخ  ماـگنه 
تفگ دـمآ و  تفر و  زور  کی  دـینک  یم  تبیغ  رتشیب  وا  دزن  هک  یتسود  اـب  دـیریگب  میمـصتالثم  دـیهد  رارق  یهیبنت  دوخ  يارب  دـییامن و 

.; دیریگب هزور  زور ، کی  ای  دینکن  تکرش  تسه  تبیغ  رتشیب  هک  ییاج  رد  ای  دینکن  يرورضریغ  يوگو 

؟  میروخن ار  ریوزت  روز و  رز ، بیرف  ات  مینک  هچ 

شسرپ

؟  میروخن ار  ریوزت  روز و  رز ، بیرف  ات  مینک  هچ 

خساپ

ره سار  ایند  بح  ایندـلا ؛ بح  هییطخ  لک  سار  ع ( ( : )  هللادـبع (  یبا  نع   . دراد اـیند  بح  رد  هشیر  ریوزت  روز و  رز ، زا  ندروخ  بیرف 
ص 102 ج 1 ، رورپ ، تداعس  یلع  داتسا  ، ارسالارس زا  لقن  هب  تیاور 1 ، ص 315 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  دشاب ( ، ) )  یم  یهابتـشا  اطخ و 

مه دوش و  یم  میلـست  دوز  روز ، دـیدهت  ربارب  رد  مه  وددرگ  یم  عیمطت  دوز  رز ، لباقم  رد  مهدرک  هناخ  ناـسنا  لد  رد  اـیند  بح  رگا  ( . 
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هوـیحلا مـکنرغت  ـالف  قـح ،  هللادـعو  نا  ساـنلا  اـهیا  اـی  دـیامرف ( ( :  یم  نآرق  هفیرـش  هـیآ   . دزاـب یم  گـنر  دوز  نارگید  ریوزت  لاـبق  رد 
هب دهد و  بیرف  ار  امش  ناطیـش  ادابم  دبیرفب و  ار  امـشایند  یگدنز  ادابم  تسا  قح  دنوادخ  هدعو  مدرم !  يا  رورغلا ؛ هللااب  مکنرغیالوایندلا 

بح و مدرم  زا  یکدـنا  ياربایند  یگدـنز  اریز  دـبیرف ؟ یمن  ار  همه  ایند  یگدـنز  ارچ  هیآ 5 . )  رطاـف ، دزاـسرورغم ( ، ) )  ادـخ  مرک )  ) 
، رز  . دـشاب یمایند  بح  نامه  هشیر  ور  نیا  زا  دـنراد  ایند  هب  هقالع  بح و  هک  دـبیرف  یمار  یناسک  ایند  یگدـنز  طقف  دزاـس  یمن  هقـالع 

هطقن دـیآ  یم  نوریب  زارفارـس  هنرگو  دروـخ  یم  ار  هس  ره  بیرف  تشاداـیند  بح  یـسک  رگا  دنـشاب ، یم  اـیند  هطیح  رد  همه  ریوزت  روز ،
روز بیرف  زا  مه  دراد و  یم  هگن  رز  رکم  بیرفزا و  ار  ناـسنا  مه  اـیند  هب  یتبغر  یب  دـهز و  نیارباـنب  دـشاب  یم  دـهز  اـیند ، بح  لـباقم 

لد و نیا  تسا و  یناسفن  تفـص  کی  دهز  هک  تسا  تقد  روخ  رد  قیقد  هتکن  نیا   . دـنک یم  دـس  ریوزت  بیرف  زا  مه  دزاس و  یم  نوصم 
دزاس اهر  ار  ایند  یلک  هب  ناسنا  هک  دشاب  نیا  شیانعم  دهز  هک  نیا  هن  ددرگ  تبغر  یب  انتعا و  یبایند  هب  تبسن  دیاب  هک  تسا  ناسنا  نطاب 
هعماج ییایوپ  لایع و  دـنزرف و  شیاسآ  فدـه  هب  لالح  لام  بسک  يارب  شـالت  هکلب   ... دزودـنیب و یتورث  هن  دـشاب و  هتـشاد  یلاـم  هن  و 
همدقم هب  لمع  دهز  بسک  ياه  هار  زا  یکی   . درادندهز اب  یتافانم  چیه  دشاب و  یم  گرزب  تادابع  زا  یمالـسا  هعماج  یگدنلاب  یناسنا و 

یب ددرگ  نیرق  مشچ  کشا  اب  ودوش  نیجع  ناج  لد و  اب  رکف  نیا  هک  هزادـنا  ره  هب  گرم  رد  رکف  ینعی   . دـشاب یم  لاوس 5 باوج  مجنپ 
ناغف رد  ترخآ  يارـس  یتسدیهت  زا  دیرگ و  یم  تمایق  ربق و  يارب  دنلب  دنلب  دبای  دیدشت  رکف  نیا  رگا  ددرگ  یم  رتشیب  ایند  هب  لد  یتبغر 

 ) رفعج یبال  تلق  لاق :  هدـیبع  یبا  نع   . دراد تلیح  رکم و  ریوزت  تبیه و  ، روز تنیز ،  رز ، شیارب  رتمک  یناـسنا  نینچ  تساـغوغ .  رد  و 
ماما هب  دیوگ  یم  هدیبع  وبا  ایندلا ؛ یف  دهز  الا  ناسنا  هرکذ  رثکی  مل  هناف  توملا  رکذ  رثکا  هدیبع  ابا  ای  لاقف :  هب  عفتنا  ام  ینثدـح  ع ( ( : ) 

يروآدای اریز  نک  گرم  دای  رایسب  هدیبعوبا  يا  دومرف :  ترضح  سپس  مرب  هرهب  نآ  هلیسو  هب  ات  امرفب  میارب  ار  ینخـس  متفگ :  ع )  رقاب ( 
هار نیا  نوچ  یلو  ص 241 . )  ج 8 ، یناشاک ،  ضیف  نسحم  الم  اضیبلا ، هجحملا  ارایند ( ، ) )  رد  دهز  رگم  دـیازفا  یمن  ناسنا  هب  گرم 
هب اقیمع " يداهنـشیپ  ره  زا  دعب  یمیمـصت و  یمادقا و  ره  لبق  دقن ، هب  تسد  ناوت  یم  نآ  رب  هوالع  دیآ  یم  تسد  هب  تدـمزارد  رد  لح 

.; دنام ناما  رد  ریوزت  روز و  رز و  بیرف  زا  هزادنا  نامه  هب  ات  تخادرپ  نآ  بناوجرد  تروشم  رکف و 

 . دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

شسرپ

 . دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

خساپ

يارب تسا .  حرط  کی  زا  ییامن  امـش  هدـش  هیارا  بلاطم  هتبلا  مناـسر  یم  ضرع  هب  ار  لـیذ  تاـکن  دـیدومرف  حرطم  هک  یلاوس  دروم  رد 
یهاگآ نآ  یملع  يداقتعا و  ینابم  هب  تبـسن  تخانـش و  لماک  تروص  هب  ار  رظن  دروم  گنهرف  دیاب  ادتبا  طیحم  کیرد  يزاس  گنهرف 

نامیاو هدوبدقتعم  نآ  هب  میـسانشب و  ار  نآ  ینابم  گنهرف و  نآ  ادتبا  هک  تسا  نآ  گنهرف  کی  هعاشا  رـشن و  همزال  هک  اریز  درک  بسک 
ره رگا  عقاو  رد  مییامن  شالت  نآ  شرتسگ  راشتنا و  غیلبت و  يارب  هاگنآو  مینک  لمع  نآ  مزاول  هب  يدج  هدارا  میمصت و  اب  میشاب و  هتـشاد 
ریز ياهراکهار  نیاربانب   . دوش یم  گنهرف  نآرـشن  جیورت و  بجوم  دوخ  دشاب  دنبیاپ  رظن  روم  گنهرف  موسر  بادآ و  نییآ و  هب  یـسک 

ییانشآ مالسا  گنهرفاب  الثم " دنک و  بسک  یهاگآ  صخشم  تروص  هب  رظن  دروم  گنهرف  هب  تبسن  -1 دوش :  یم  هیصوت  یلک  روط  هب 
تسد ققحت و  ياهراکهار  - 3  . دیـشخب قیمعت  تیوقت و  گنهرف  نآ  هب  ار  دوخ  نامیا  قیقحت  هعلاطم و  لـمات ،  تقد ،  اـب  - 2  . دینک ادیپ 

فیرعت لباق  ینیع ،  فادها  دینک (  صخـشم  رظن  لدابتو  ثحب  یتروشم و  تاسلج  رکفت و  هعلاطم و  اب  ار  دوخ  یگنهرف  فادها  هب  یبای 
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دییامن هیزجت  هلحرم  هب  هلحرم  تروص  هب  رت و  ییزج  فادها  هب  ار  یلک  فده  دـینک  یعـس  - 4 مولعمان . )  مهبم  یلک  هن  يریگ  هزادـنا  و 
دوخ هکنآ  نمـض  دـینک و  زاغآ  جـیردت  هب  ار  راک  ادـخ  رب  لکوت  اب  فادـها  هب  یباـی  تسد  راـک و  يارجا  هوحن  ندـش  صخـشم  اـب  - 5.

گنهرف شرتسگ  يارب  لاثم  ناونع  هب   . دـییامن بیغرت  قیوشت و  زین  ار  نارگید  هدیدنـسپ  ياه  شور  اب  دـینک  یم  لمع  اـهنآ  هب  هناـمیمص 
ار یمالـسا  ندـمت  گنهرف و  رهاظم  - 2  . دـینک تیوقت  ار  یمالـسا  ینید  تاداقتعا  مالـسا و  هب  دوخ  ناـمیاو  داـقتعا  ادـتبا  - 1 یمالـسا : 
-3  ... یمالسا و قالخا  یعامتجا ،  يدرف و  حیحص  طباور  لکش  یعرش ،  ماکحا  باجح ،  زامن ، حیحص ، تاداقتعا  لثم :  دینک  صخشم 

یمالسا حیحص  تاداقتعا  شرتسگ  يارب  " الثم :  هدش  صخشم  فادها  نآ  زا  کی  ره  جیورت  ارجا و  يارب  یلمع  ياهراکهار  ندرک  ادیپ 
دنسپدروم وحیحص  عبانم  نتـشاذگ  رایتخا  رد  هعلاطم و  هب  دارفا  بیغرت  قیوشت و  میهد - ؟  ماجنا  میناوت  یم  ییاهراک  هچ  دوخ  طیحم  رد 

اب خـساپ  شـسرپ و  تاـسلج  يرازگرب  یتدـیقع - .  ياهـسالک  يرازگرب  فلتخم - .  ياـه  تبـسانم  هب  ینارنخـس  تاـسلج  يرازگرب  .- 
رد یـسیون  هلاقم  یناوخ و  باتک  هقباسم  يرفن - .  دـنچ  یـسررب  ثحب و  تاسلج  یتاعلاطم و  ياـه  هورگ  لیکـشت   .- رحبتم دارفا  دوضح 

قیوشت و -6  . اه هار  زا  کی  ره  ندومن  یبایزرا  ناحتما و  - 5 هدمآ .  تسدب  ياههار  کی  کی  يارجا  - 4 هدش .  یفرعم  زیر  تاعوضوم 
.; دنروآ الاب  زایتما  یبایزرا  رد  هک  يدارفا  هب  نداد  شاداپ 

؟  مییامن راتفر  هاگشناد  رد  یبهذم  ریغ  دارفا  اب  هنوگچ 

شسرپ

؟  مییامن راتفر  هاگشناد  رد  یبهذم  ریغ  دارفا  اب  هنوگچ 

خساپ

زیچ همه  زا  نامدوخ  داقتعا  ناـمیاظفح و  - 1 هلمج :  زا  مینک  هعجارم  میراد  داـقتعا  نآ  هب  هک  یطباوض  لوصا و  تسا  مزـال  هراـب  نیا  رد 
تسا و مزال  یناور  یحور و  رظن  زا  یبهذـم  ياـه  هچب  تیوقت  - 2  . دنز همدص  ام  يرادـنید  هب  هک  میهد  ماجنا  یلمع  دـیابن  تسا  رتمهم 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  - 3  . دماجنایب نانآ  فیعـضت  هب  دیابن  داقتنا  نایب  میراد  يداقتنا  نانآ  هب  مه  رگا  دنوش  فیعـضت  دیابن  اه  یبهذم 

لوغشم دوخ  راک  هب  ندیشک و  رانک  اب  هاگ  داد  ماجنا  ار  راک  نیا  ناوت  یم  یتسود  تقافر و  اب  هاگ  دراد ، نوگانوگ  عاونا  قیداصمرکنم و 
لاکشا تسا  راگزاس  لوصا  نیا  اب  نانآ  اب  تافر  طباور و  يرارقرب  رگا  طباوض  لوصا و  نیا  هب  هجوتاب  هاگ ...  ییانتعا و  یب  اب  هاگ  ندوب 

. ; تسین حیحص  همانرب  حرط و  نودب  همدقم و  هنیمز و  نودبو  یناهگان  هدیجنسن و  ياهدروخرب  لاح  نیع  رد   . درادن

؟ تشاذگ ياج  رب  یمالسا  هعماج  رد  يراثآ  هچ  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  مایق 

شسرپ

؟ تشاذگ ياج  رب  یمالسا  هعماج  رد  يراثآ  هچ  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  مایق 

خساپ

تـسا یتقیقح  نیا  تسا ; هدرتسگ  يا  هعلاطم  دنمزاین  ریظن ، یب  يراکادف  روشرپ و  مایق  نیا  جـیاتن  راثآ و  البرک و  نینوخ  هثداح  یبایزرا 
هب هک  تسا  رایسب  دزومآ  یم  ام  هب  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  مایق  هک  ییاهسرد  دیآ . یم  تسد  هب  نادنمشناد  ياه  هتـشون  هعلاطم  زا  هک 
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، دنوادخ مان  يایحا  لطاب ، ندـیبوک  قح ، میکحت  قح ، نارادـساپ  یقیقح و  ناحلـصم  یلـصا  فدـه  . 1 مینک : یم  هراشا  اـهنآ  زا  یـضعب 
رادروخرب شیوخ  قح  زا  دـنناوتب  هدیدمتـس  مورحم و  تاقبط  نآ  وترپ  رد  ات  تسا  یعامتجا  تلادـع  يدازآ و  نید و  يـالتعا  تاـساوم ،

تّیرح و تلادع ، هدرک و  هشیپ  ار  متس  داسف و  نمـشد ، ءوس  تاغیلبت  رثا  رد  مالـسا  تّلم  هک  دید  یم  مالـسلا )) هیلع  )) نیـسح ماما  دنوش .
یهلا نیناوق  هک  دید  یم  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  تسا . هدروآ  يور  تاوهش  یگدنب  يراکهبت و  هب  هدرپس و  یـشومارف  هب  ار  تالامک 

درک و مایق  سپ  تسا ; هدش  ناسوهلب  موش  ياه  هتساوخ  قیالان و  دارفا  ياهینارسوه  يادف  زیزع  مالسا  دنا و  يدوبان  یـشومارف و  لاح  رد 
ریز زا  دیاب  یتّلم  ره  هکلب  مالسا و  تّلم  هک  دنامهف  مدرم  هب  مالـسلا )) هیلع  )) نیـسح ماما  . 2 دیشخب . هزات  یناج  ار  مالـسا  دوخ  تضهن  اب 

رد اه  تّدم  هکنآ  زا  سپ  يدیحوت  ینید و  یلاع  ياه  همانرب  مالسا و  ماکحا  مالـسلا )) هیلع  )) نیـسح ماما  مایق  اب  . 3 دبای . تاجن  متس  راب 
هک داد  ناناملـسم  هب  ار  تریـصب  نیا  مالـسلا )) هیلع  )) نیـسح ماما  مایق  . 4 تفرگ . رارق  مدرم  یگدـنز  روحم  هرابود  دوب ، یـشومارف  لاـح 

. درک يراکادـف  نآ  ننـس  ماـکحا و  تشادـگرزب  يارب  تشذـگ و  زیچ  همه  زا  دـیاب  نآ  يرارقرب  يارب  تسا و  زیچ  همه  زا  رتـالاب  مالـسا 
رد ار  تعاجش  تماهش و  حور  داد و  اه  ناسنا  ناناملسم و  هب  رفک  ملظ و  ربارب  رد  تماقتسا  يرادنید و  سرد  اروشاع  تضهن  . 5 ـ1670 ـ

عوضخ دـیاب  یـسک  هچ  هاگـشیپ  رد  دـننادب  همه  ات  تخیگنارب  ار  مدرم  ینید  فطاوع  تاساسحا و  البرک  مایق  . 6 درک . هدنز  اه  ناملـسم 
مالسا عّیشت و  بهذم  ياقب  زمر  دوخ  هک  دش  حیحص  تیبرت  میلعت  تلیـضف و  یلاع  بتکم  سیـسأت  بجوم  البرک  نینوخ  هثداح  . 7 درک .

1671ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش ناهج  للم  ریاس  ناناملسم و  نهذ  رد  هّیما  ینب  ّتیموکحم  زاس  هنیمز  مایق  نیا  . 8 تسا .

؟ درک توعد  ینید  تاروتسد  زا  يوریپ  هب  تسا ، غولب  هناتسآ  رد  هک  ار  یناوج  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک توعد  ینید  تاروتسد  زا  يوریپ  هب  تسا ، غولب  هناتسآ  رد  هک  ار  یناوج  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

مامت رد  ار  ناسنا  تداعس  هک  يا  هلیسو  هناگی  دزیرگ . یم  شخب  نایز  لماوع  زا  تسا و  شیوخ  يراگتسر  تداعس و  بلاط  ًاترطف  ناسنا 
هدرتسگ و طیحم و  یملع  ياراد  هک  دنوادخ -  ار  ینید  نیناوق  اریز  تسا ; ینید  تاروتـسد  زا  يوریپ  دنک ، یم  نیمأت  یگدنز  ياه  هبنج 

ترخآ ایند و  رد  تازاجم  رفیک و  ببـس  یهلا  نیناوق  اب  تفلاخم  تسا و  هدومرف  ررقم  تسا -  یگدـنز  رد  ناسنا  ياهزاین  مامت  هب  هاـگآ 
ارف ار  ماکحا  تسا ، راد  ار  دیلقت  طیارـش  هک  يدهتجم  زا  ینید  ماکحا  رد  دیاب  دشاب ، هدیـسر  غولب  ّدح  هب  هک  یـسک  ساسا ، نیا  رب  تسا .

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) ددرگ لیان  یگدنز  رد  تداعس  هب  ات  دنک ، لمع  اهنآ  هب  هتفرگ ،

؟ تسا شیازفا  هب  ور  فارحنا  داسف و  یبهذم  تاغیلبت  ینید و  تاسسؤم  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا شیازفا  هب  ور  فارحنا  داسف و  یبهذم  تاغیلبت  ینید و  تاسسؤم  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

نیا تقباطم  . 2 ناسنا . يدازآ  . 1 دوب . دـهاوخ  لیلد  دـنچ  هب  فارحنا  نیا  زاب  دـنریگ  راک  هب  ار  شیوخ  تّمه  مامت  رگا  یغیلبت  تاناکما 
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رد برغ . یگنهرف  مجاـهت  . 4 جاودزا . گـنهرف  شرتسگ  رد  درکلمع  فعـض  . 3 یناوج . نینـس  رد  هژیو  هب  یمدآ  تالیامت  اب  اـه  هماـنرب 
ینابم رطاخ ، نیمه  هب  دنک و  هشیپ  يراکهانگ  هک  دهاوخ  یم  ناسنا  همایقلا » موی  نایا  لئـسی  هماما  رجفیل  ناسنالا  دیری   » میناوخ یم  نآرق 

نیا همه  اب  دنک . باختنا  ار  یبوخ  دیاب  هکلب  دوش . یمن  تعاطا  هب  روبجم  ناسنا  یمالسا  ماظن  رد  دهد . یم  رارق  دیدرت  دروم  مه  ار  ینید 
دـصاقم نانمـشد  یهاگ  هکنآ  هژیو  هب  دومن  فارتعا  هراب  نیا  رد  حیحـص  يزیر  هماـنرب  مدـع  فیعـض و  دروخرب  هب  فرتعم  دـیاب  لاوحا ،

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ارجا  ناتسود  رهاظ  هب  هار  زا  ار  شیوخ 

هنوگچ رتهب  تروص  هب  همانرب  تّیفیک  دنریگ . رارق  داشرا  تیاده و  ریسم  رد  ات  میشاب  هتـشاد  یغیلبت  راک  میهاوخ  یم  میتسه و  ناناوج  زا  هعومجم  اب 
؟ تسا

شسرپ

تروص هب  همانرب  ّتیفیک  دنریگ . رارق  داشرا  تیاده و  ریـسم  رد  ات  میـشاب  هتـشاد  یغیلبت  راک  میهاوخ  یم  میتسه و  ناناوج  زا  هعومجم  اب 
؟ تسا هنوگچ  رتهب 

خساپ

ات 19 دودح 13  زا  ناوج  . 2 دبلط . یم  هلصوح  راک و  سپ  تسوا ، هیحور  ناوج و  تخانش  داشرا  تیاده و  زا  لبق  عوضوم  نیرت  مهم  . 1
دهاوخ یم  وا  تسا . یبـلط  تیوه  عوضوم  ینامـسج ، تارییغت  هارمه  نارود  نیا  یگژیو  نیرت  مهم  و  دوش . یم  هدـیمان  ناوجون  یگلاـس 

هعومجم هب  . 3 درک . يزیر  همانرب  دیاب  ّتیـصوصخ  نیا  اب  سپ  دنک . يوریپ  هدومن و  باختنا  ار  ییوگلا  دـنک و  فشک  ار  شیوخ  ّتیوه 
ار اهوگلا  نیرتهب  هک  زیزع  عیـشت  مالـسا و  هیلاع  فادها  يارب  عمج  نیا  يرادهگن  دوخ  دینک . دروخرب  مارتحا  اب  دیهدب و  تّیـصخش  اهنآ 

یلـص )) مرکا لوسر  هک  ) یـسانشدوخ ای  یـسانش  ناسنا  فلا : دیراذگب . سالک  عوضوم  هس  رد  دعب  هلحرم  رد  . 4 تسا . بولطم  دهد  یم 
رد هک  هّجوت  نیا  اب  ) قافآ ریـس  نامه  ای  یـسانش  ناهج  ب : تخانـش .) دهاوخ  ار  ادـخ  تخانـش  ار  دوخ  یـسک  ره  دومرف : هلآو )) هیلع  هللا 
زا اه  سالک  يارب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  رـصاعم 5 . هللا )) همحر  )) همئا مالـسا  خیرات  ج: مینک .) یم  یگدـنز  فدـه  باسح و  اب  یناهج 

4ـ ـ  زا نارود  نیا  رد  ّتیمیمص  نوچ  تشاد . دهاوخن  لصاح  هنرگو  دننک  یم  راک  ّتیمیمـص  اب  هک  دیریگب  کمک  يدیتاسا  نایناحور و 
ار وا  نید  هک  ار  یناسک  دنوادخ  دیـسرتن  راک  یگرزب  زا  . 6 دوب . دهاوخ  هدنزاس  رایسب  ناّیبرم  زا  سپـس  و  لّوا ) هلحرم  رد  ) نیدلاو فرط 

5ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  نآرق ( ) .) دنک یم  يرای  دننک  يرای 

؟ میهد یتشآ  نید  اب  تسا ، هدیرب  نید  زا  هک  یسک  هنوگچ 

شسرپ

؟ میهد یتشآ  نید  اب  تسا ، هدیرب  نید  زا  هک  یسک  هنوگچ 

خساپ

و دوش . یم  لزلزتم  دوز  ساسا  نیا  هک  تسا  نشور  نید . هب  یفطاع  ای  یتّنس و  شیارگ  . 1 للع ... نیا  تسرهف  تسا . یبای  ّتلع  لّوا  مدق 
. مینک عورش  بهذم  هب  زاین  هب  رّکفت  اب  تسیفاک  سپ  دوش  یم  عورش  رّکفت  اب  لیصا  بهذم  دوش . یفّرعم  لیـصا  بهذم  هک  تسا  نیا  هار 
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ناسنا تسه . يدایز  دهاوش  هراب  نیا  رد  تسه . هدوب و  نید  يوجتـسج  رد  تّدـش  هب  رـصاعم  ناسنا  هتـشذگ و  رد  ناسنا  مینیب  یم  هاگنآ 
دراوم اب  هک  تسا  نیا  هار  و  تالابم -  یب  هنارادنید  دنـسپان  راتفر  . 2 دوش . یمن  مارآ  دونـشخ و  تسه  هک  هچنآ  هب  دهاوخ و  یم  ار  بیغ 

اب ار  درف  نیا  دیاب  سپ  صخـش . ياه  لاؤس  هب  خـساپ  مدـع  . 3 میئادزب . صخـش  لد  نهذ و  زا  ار  رّفنت  نیا  شیوخ  دوـخ  راـتفر  هتـسیاش و 
رگید ریبعت  هب  سفن و  ياهاوه  ياضرا  اب  نید  تفلاـخم  ساـسحا  . 4 دومن . طبترم  بوخ  ياه  باتک  ای  وگخـساپ و  ياهداهن  صاخـشا و 
ناسنا یعیبط  تالیامت  ياضرا  اب  نید  هک  دروآ  نوریب  مهوت  نیا  زا  ار  صخـش  دـیاب  زین  اجنیا  رد  ناـهانگ . ماـجنا  يارب  نید  ندـید  عناـم 

دنک و یم  ظفح  يرابودنب  یب  یگزره و  تامدص  زا  ار  وا  نوچ  تسوا  دوس  هب  نید  نتـشاذگ  زرم  دـیدحت و  نیا  تسا و  فلاخم  ًاقلطم 
نادیم زگره  ناسنا  تساه  تمحازم  هاگیاج  ایند  مینادب  دیاب  همه  هزات  دهد . یم  تاجن  زین  اهزاین  ياضرا  زا  یگدزلد  ندش و  يرارکت  زا 
ربمایپ هکنانچ  دهاوخ  یم  ییابیکـش  راک  نیا  دـصقم . رب  رارمتـسا  نداد و  تصرف  . 5 7 ـ ـ . تفای دـهاوخن  يوه  همه  ياضرا  يارب  یلماـک 
دوجوم زین  يرگید  تـالامتحا  . 6 دروآ . مالـسا  ناوج  ات  درک  لّمحت  رازآ  لاـس  يدوهی 4  ناوـج  نآ  يارب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا

، راک لیهست  رد  زین  تالامتحا  نیا  هب  هّجوت  دوش . یم  بوسحم  عنام  مارح  هیذغت  ّرثؤم و  قح  شریذپ  رد  لالح  هیذغت  لاثم  يارب  هک  تسا 
8ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دوش ( . یم  هیصوت  يرهطم  دیهش  زا  يریگدای  هب  شیارگ  للع  باتک  . 7 تسا . بولطم 

؟ درک تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا  نتشاذگن  رانک  اب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ درک تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا  نتشاذگن  رانک  اب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

یم اهـشزار  نیا  دوجو  اب  هنوگچ  هک  دوش  لاؤس  دوب  نکمم  دنتـشاد  کینکن  تعنـص و  اب  يداضت  یمالـسا  یناـسنا و  ياهـشزرا  هکناـنچ 
تالامک لیاضف و  هب  ار  نتـشیوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  یناسنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  هب  داقتعا  یلو  تفای ، تسد  تعنـص  هب  ناوت 

ماجنا رذگهر  زا  ات  هدمآ ، ناهج  نیا  رد  دـنوادخ  شتـسرپ  يارب  ناسنا  دـیامن . هیکزت  تشز  قالخا  زا  ار  نتـشیوخ  درک ، هتـسارآ  یناسنا 
ملع و زا  ناسنا  هک  تسین  نیا  رما  نیا  همزال  هک  تسا  یهیدـب  ددرگ . لـیان  تسا ، ادـخ  هب  برق  هک  بولطم ، لاـمک  هب  تیدوبع  فیاـظو 

تشادرب نیا  مالـسا  زا  هک  یناسک  يرآ  دشاب . فده  نیا  هب  لین  يارب  يا  هلیـسو  دناوت  یم  دوخ  کینکت ، ملع و  هکلب  دربن ; هرهب  تعنص 
هب دوب و  تدابع  هب  لوغـشم  هراومه  درکن و  هجوت  يویند  ياهتمعن  زا  کی  چـیه  هب  تفرگ و  هلـصاف  يدام  یگدـنز  زا  دـیاب  هک  دـنراد  ار 
زا حیحـص  تشادرب  ساسارب  اما  تشاد ; دـهاوخ  دوجو  ههبـش  نآ  يارب  يا  هنیمز  دـننک ، یم  ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  ایند  رد  دـهز  یلک  روط 

هنوگ نامه  دوش و  یم  لماش  ار  یگدنز  داعبا  مامت  نآ  تاروتسد  تسا ، لماک  هماج و  ینید  مالـسا  هک  نآ  شخب  تایح  میلاعت  مالـسا و 
هدومرف ررقم  E 10 ـ ـ  یـشخب تایح  تاروتـسد  ماکحا و  زین  ناهج  نیا  يارب  هداد ، رارق  یفیاظو  فیلاـکت و  ناـهج  نآ  یگدـنز  يارب  هک 

شناد ملع و  نید  مالـسا ، ًاساسا  هک  ارچ  تسه ; زین  دیکات  دروم  هکلب  ًا  تسین  مومذـم  عونمم و  اهنت  هن  تعنـص ، ملع و  زا  هدافتـسا  تسا ،
میلاعت هب  ندرکن  لمع  لیلد  هب  هکلب  نانآ ، ینید  داقتعا  رطاخ  هب  هن  دنا ، هدنام  بقع  تعنـص  ندـمت و  ناوراک  زا  اهناملـسم  هکنیا  تسا و 

ادیپ شیارگ  تیحیسم  هب  دنتفرگ و  هلصاف  مالسا  زا  هک  تسا  هدوبن  لیلد  نیا  هب  برغ  یتعنـص  یملع و  تفرـشیپ  هکنانچمه  تسا . مالـسا 
بالقنا هک  تسا  دیما  درک . یم  تفلاخم  یملع  ياهتفرشیپ  ملع و  اب  ] یطسو نورق  [ نرق دنچ  لوص  رد  تیحیـسم  ياسیلک  هک  ارچ  دندرک .
یمالـسا ناریا  رد  کینکت  ملع و  هدرتسگ  تفرـشیپ  اب  دـنک و  یفرعم  اـیند  هب  تسه ، هکناـنچنآ  ار ، مالـسا  تقیقح  دـناوتب  ناریا  یمالـسا 

. دزاس مالـسا  هجوتم  هر  ناهج  لـلم  همه  ناناملـسم و  رذـگهر  نیا  زا  دوش و  یفرعم  یمالـسا  روشک  کـی  زا  ییوگلا  ناونع  هب  اـمروشک 
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11ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ تسیچ یعامتجا  رظن  زا  داسف  نیا  زا  يریگولج  هار  میتسه و  رگ  هلیح  وگغورد و  ناناملسم  ام  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ یعامتجا  رظن  زا  داسف  نیا  زا  يریگولج  هار  میتسه و  رگ  هلیح  وگغورد و  ناناملسم  ام  ارچ 

خساپ

هداد نایبرغ  قالخا  زا  هک  تسا  یحیحـصان  روصت  شـسرپ ، نیا  داجیا  ياهتلع  زا  یکی  . 1 تسا : هتفهن  قیقد  عضوم  دنچ  شـسرپ  نیا  رد 
رد یکینورتکلا  ياهتراظن  هعماج و  نآ  رب  مکاح  ماظن  تسین ، نیا  تقیقح  هک  یلاـح  رد  ودـنیوگ ... یمن  غورد  اـهمدآ  هکنیا  نآ  هدـش و 

رگا هکنانچ  دـنک ، اطخ  یتحار  هب  دـناوت  یمن  سکچیه  و  دـنک . یم  لیمحت  ار  هناراد  تناما  قالخا  راک ، لـحم  اههاگـشورف و  اـهنابایخ ،
. دوش یم  هیبنت  راکفالخ  هدش و  طبـض  یکینورتکلا  ياهمـشچ  اب  دـهد ، ماجنا  رگید  یفلخت  ای  هدـش و  در  زمرق  غارچ  زا  اهنابایخ  رد  سک 
. تسین رادروخرب  دوش ، یم  ققحتم  صخـش  باختنا  میمـصت و  هدارا و  اب  هک  یقـالخا  شزرا  زا  درادـن و  یحیحـص  ياـنبریز  قـالخا  نیا 

هتبلا دوش . یم  ماجنا  اهزواجت  اهیدزد و  نیرتدب  دور ، یم  كرویوین  رد  تعاس  ود  تدم  هب  قرب  هک  ینامز  هک  تسا  نیا  نآ  نشور  لیلد 
هجوت دیاب  میراد ، فارتعا  دوخ  ياهراتفر  زا  يرایسب  يدب  هب  هکنآ  نمـض  رد  . 2 تسین . نانآ  بوخ  ياهراتفر  راگنا  ام  روظنم  هاگ  چـیه 

ياه هولج  نیرتابیز  نآ  ساسارب  هک  دهد ، یم  هئارا  ناملـسم  هب  ار  یمکحم  نیتم و  يانبریز  دیاقع و  یمالـسا  گنهرف  هک  میـشاب  هتـشاد 
یتقو دنک . یم  مادقا  اه  هدیقع  بیرخت  يارب  تسا ، نمؤم  ناسنا  هدروخ  مسق  نمـشد  هک  ناطیـش  اما  دریگ . یم  لکـش  تقادـص  یتسار و 

وا هسوسو  يارب  یلیلد  تسا و  ناطیش  بزح  رد  داقتعا  یب  درف  هک  یلاح  رد  دور . یم  لامعا  غارس  هب  دناکـشخب  ار  دیاقع  هشیر  تسناوتن 
هسوسو 3 ـ ـ  ناطیش و موجه  نامز  نیا  رد  میریگ . یم  شیوخ  حالصا  رب  میمـصت  هک  میبای  یم  رد  یبوخ  هب  ینامز  ار  تقیقح  نیا  تسین .
فورعم هب  رما  لثم  ییاهتراظن  لرتنک و  میریگن و  کمک  یبتکم  شور  زا  ناسنا  راتفر  حالـصا  يارب  رگا  . 3 دندرگ . یم  رت  هدرتسگ  ياه 

دوجو یعاـفد  راـتخاس  نیا  یبرغ  عماوج  رد  رگا  هک  یلاـح  رد  دوش ، یم  رت  هدرتـسگ  یقـالخا  عیاـجف  نینچ  دوشب ، كرت  رکنم  زا  یهن  و 
، میتـسه یکاـش  نآ  زا  هک  يا  هعماـج  نیمه  رد  مـینکن  شوـمارف  . 4 دـنک . یم  لاـمعا  ار  ینوناـق  یکینورتکلا و  تراـظن  لرتنک و  درادـن ،

تاجن هار  . 5 دـش . لفاغ  دـیابن  زین  برغ  يادـیپ  ناهنپ و  هدرتسگ  ياهداسف  زا  و  تسا . شیاتـس  لباق  هک  تسه  یقالخا  تاکلم  يرایـسب 
4ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا جاتحم  تیعطاق  هب  هک  دشاب ، یم  ینوناق  یبتکم و  ياه  تراظن  نامیا و  تیوقت  شرتسگ و  انامه 

؟ تسین رتهب  مینک ، باسح  یسمش  میوقت  اب  ار  یمالسا  ياهدادیور  رگا  ایآ 

شسرپ

؟ تسین رتهب  مینک ، باسح  یسمش  میوقت  اب  ار  یمالسا  ياهدادیور  رگا  ایآ 

خساپ

مامت مک  تسد  ای  ناناملـسم  هک  دـشاب -  يرمق  اـهنآ  میوقت  رگا  تسا . مزـال  ناناملـسم  همه  رب  مالـسا  خـیرات  ياهدادـیور  تشادـگرزب 
رگا دننک و  یم  یگدنز  ناریا  ریغ  رد  نایعیـش  زا  يرایـسب  اریز  تسا ; رتراگزاس  یگناگی  داّحتا و  اب  دنقفّتم -  رگیدـکی  اب  نآ  رد  نایعیش 
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یم دـیدپ  ناناملـسم  نایم  یگتخیـسگمه  زا  یگدـنکارپ و  يا  هنوگ  يرمق ، میوقت  ناریا ، ریغ  رد  دـشاب و  راـیعم  یـسمش  میوقت  ناریا  رد 
1391ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دندنمزاین یگنهامه  یگناگی و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ناناملسم  هک  یلاح  رد  دیآ ;

؟ دریگ تروص  یتسیاب  ییاهراک  هچ  یگداوناخ  دسافم  زا  يریگولج  يارب 

شسرپ

؟ دریگ تروص  یتسیاب  ییاهراک  هچ  یگداوناخ  دسافم  زا  يریگولج  يارب 

خساپ

رثا رب   5 خأ ؛ إریز تسا . نآ  دـشر  لماوع  عناوم و  تخانـش  هداوناـخ و  عوضوم  دراد ، تیمها  رایـسب  ناـسنا  يارب  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی 
تالکـشم دـسافم و  يارب  ینوناک  ضوع  رد  دوریم و  نیب  زا  هداوناخ  یتیبرت  ییاراک  یمالـسا ، یناسنا و  ياهشزرا  یـشومارف  ای  خـسم 

تیبرت راـظتنا  ناوتیمن  زگره  دوش  یهجوتیب  دـشاب ، مکاـح  هداوناـخ  کـی  رد  دـیاب  هک  ییاـهشزرا  هب  رگا  دوشیم . یناور  یقـالخا و 
ياههار مینکیم و  هراـشا  هداوناـخ  طـلغ  ییاراـک  دـسافم و  لـلع  زا  یـضعب  هب  اـم  امـش ، لاؤس  اـب  هطبار  رد  اـما  تشاد . حـلاص  نادـنزرف 

مهم رایسب  هتکن  دوشیم . عورش  يراگتساوخ  باختنا و  زا  هداوناخ  رسمه : باختنا  رد  طلغ  كالم  ( 1 مینکیم . نایب  ار  نآ  زا  يریگولج 
رـسمه باختنا  كالم  رگا  دنراد . رگیدـکی  يراذـگشزرا  يارب  يرایعم  هچ  رتخد  رـسپ و  ینعی  تسا . رـسمه  باختنا  كالم  اج  نیا  رد 
رـسمه ییابیز  لام و  لاوز  اب  اریز  تسین . رادروخرب  يدایز  ماکحتـسا  زا  یجاودزا  نینچ  دـشاب ، يرهاـظ  ییاـبیز  يداـم و  لـئاسم  ًاـفرص 

دنمهقـالع رگیدـکی  هب  یحطـس  ییانـشآ  کـی  رثا  رب  هک  ینارـسپ  نارتـخد و  زا  يرایـسب  ساـسا  نـیمه  رب  دوـشیم . لزلزتـم  مـه  جاودزا 
قالخا و رسمه  باختنا  رد  كالم  رگا  اما  دوشیم . نکممان  یگدنز  همادا  دوریم و  نیب  زا  ناشهقالع  قشع و  جاودزا  زا  سپ  دنوشیم ،

ًاقیقد اهجوز  زا  رایـسب  جاودزا : رد  حیحـص  فدـه  نتـشادن  ( 2 دـنام . دـهاوخ  اجرباپ  هداوناخ  ماظن  دـشاب ، یناسنا  ياـهیگژیو  ناـمیا و 
دننکیم ادیپ  فلاخم  سنج  هب  یفطاع  شـشک  کی  یعیبط و  زاین  کی  هک  نیا  فرـص  هب  طقف  دننک . جاودزا  دیاب  لیلد  هچ  هب  دـننادیمن 

ياههار ناشیزیرغ  ياـهزاین  ياـضرا  يارب  دـننیبب  رگا  اریز  دوشیم . لکـشم  راـچد  ییاـهجاودزا  نینچ  ًـالومعم  دـنهدیم . جاودزا  هب  نت 
لاح رد  یتنـس  جاودزا  یبرغ  ناناوج  نیب  رد  نونکا  مه  هچ  نانچ  دنناهریم . جاودزا  دنب  دـیق و  زا  ار  دوخ  دوشیم ، تفای  مه  يرتناسآ 

، حلاص نادنزرف  تیبرت  و  يهیآ 21 ) مور ،  ) شمارآ هب  ندیـسر  لثم  دنراد ، جاودزا  زا  یناسنا  یلاع و  فادـها  هک  یناسک  اما  تسا . لوفا 
راکتمدخ ینعی  نتفرگ  نز  دننکیم  رکف  نادرم  زا  یخرب  يرـسمه : فئاظو  زا  یهاگآ  مدع  ( 3 دنظوفحم . هداوناخ  لزلزت  یـشاپورف و  زا 

اهنآ نیمارف  لباقم  رد  هنیـس  هبتسد  عیطم و  هشیمه  دـننکب و  ار  لزنم  ياهراک  ماـمت  دـنراد  راـظتنا  ناـشنانز  زا  تسا . نتفرگ  دوخ  يارب 
رد هتفر  داب  رب  ياهوزرآ  وا  هلیـسو  هب  هک  نتفرگ  تمدـخ  هب  ار  يدرم  ینعی  نتفرگ  رهوش  دـننکیم  روصت  ناـنز  یـضعب  نینچمه  دنـشاب .

، دننک هاگن  روط  نیا  یگدنز  هب  درم  نز و  یتقو  دنـشاب . ضحم  میلـست  ناشدودحمان  ياههتـساوخ  لباقم  رد  دـننک و  یلمع  ار  ردـپ  لزنم 
درم و یلصا  هفیظو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوشیم . لدبم  یمئاد  عازن  گنج و  هب  یگدنز  هنحـص  دوریم و  الاب  رگیدکی  زا  ناشتاعفوت 

تمحز هب  ار  دوـخ  قوـشعم  زگره  ناـسنا  ندرک . یهن  رما و  نتـشاد و  عـقوت  هن  تسا ، رگیدـکی  هـب  ندـیزرو  قـشع  ندرک و  تـبحم  نز 
(4 قوشعم . کی  قشاع و  کی  هن  قوشعم ، ود  قشاع و  ود  ینعی  رهوش  نز و  دنکیم . شالت  وا  یتحار  يارب  هناقـشاع  هکلب  دـنزادنایمن ،

دنیآیم نوریب  یهاوخدوخ  زا  درم  نز و  ینعی  دوشیم . لیدبت  ام «  « هب نم «  « هک تسا  نیا  جاودزا  تیصاخ  يراکادف : تشذگ و  نتـشادن 
اب يراک  تسا ، دوخ  رکف  هب  طقف  درم  دسریمن . هلحرم  نیا  هب  دـساف  هداوناخ  کی  اما  دنتـسه . مه  يرگید  تیعقوم  شیاسآ و  ناهاوخ  و 
هب ار  لکـشم  دننکیم  یعـس  اهنآ  زا  کی  ره  دیایب ، دوجو  هب  یلکـشم  نیرتکچوک  رگا  اههداوناخ  نیا  رد  درادن . شنادـنزرف  رـسمه و 
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هب سک  چیه  درادـن و  دوجو  ینابرهم  تشذـگ و  يراکادـف و  راثیا و  عقاو  رد  دـشکب . نوریب  هکرعم  زا  ار  دوخ  دزادـنیب و  يرگید  ندرگ 
تمدخ هب  ار  اهنآ  دیوگیم و  روز  رگید  ياضعا  هب  دـشاب  رادروخرب  يرتشیب  تردـق  زا  هک  مادـک  ره  هکلب  دراذـگیمن . مارتحا  يرگید 
یهاگآ مدع  ( 5 تسا . ءاضعا  زا  کی  ره  قوقح  تیاعر  یهاوخدوخ و  نتشاذگ  رانک  تلاح ، نیا  زا  يریگولج  هار  اهنت  درامگیم . دوخ 

کی دناوتیم  هداوناخ  تساههداوناخ . فیاظو  نیرتمهم  لاح  نیع  رد  نیرتلکـشم و  زا  یکی  دـنزرف  تیبرت  دـنزرف : تیبرت  ياهشور  زا 
نامیا ملع و  رون  هب  ار  یناهج  هک  دروآ  دوجو  هب  یحلاص  ناسنا  وا  زا  دناوتیم  هچ  نانچ  دننک . لیدـبت  كانرطخ  یناج  کی  هب  ار  دـنزرف 
یتیبرت هار  اهنت  دنرادن ، یعالطا  چیه  یتیبرت  ياهشور  زا  نیدلاو  زا  يرایسب  تسا . حیحص  شور  دنمزاین  حیحـص  تیبرت  دنادرگ . نشور 

هب هدش و  هیبنت  یگرزب  کچوک و  هابتـشا  ره  رطاخ  هب  ًامئاد  هک  ینادنزرف  تسا  نشور  تسا . يراککتک  تنوشخ و  یهن و  رما و  اهنآ ،
. دوب دنهاوخ  كانرطخ  رایسب  هعماج  هدنیآ  يارب  دنوشیم و  یناور  ياهدقع و  ياهیناسنا  هب  لیدبت  دنوشیم  رطاخ  هدرزآ  فلتخم  عاونا 

حلاص ياهناسنا  نانآ  ًانیقی  دوش ، ظفح  نادنزرف  مارتحا  تمارک و  دشاب و  قیوشت  ینابرهم و  تناتم و  ربص و  اب  مأوت  دنزرف  تیبرت  رگا  اما 
، زامن لیبق  زا  یبهذـم  ياهشزرا  هب  یهجوت  اههداوناخ  زا  یـضعب  رد  یبهذـم : ياـهشزرا  هب  هجوت  مدـع  ( 6 دش . دـنهاوخ  يراکوکین  و 

نینچ رد  نادـنزرف  دوخ  هب  دوخ  دنتـسه . يداـم  یتـحار  تاـیدام و  رکف  هب  طـقف  نآ  ياـج  هب  دوـشیمن و  یـسانشادخ  يوـقت و  و  هزور ،
دارفا دـئاع  هک  ياهجیتن  دـنوشیم . لیدـبت  نیدیب  یلاـباال و  يدارفا  هب  دـنوشیمن و  انـشآ  نآ  دـنلب  فراـعم  نید و  اـب  زگره  ياهداوناـخ 

هب ناناوج  برغ  رد  هزورما  هک  يروط  نامه  تسا . یگدـنز  ندوب  انعمیب  یچوپ و  هب  ندیـسر  یقالخا ، يراب  دـنبیب و  رب  هوالع  دوشیم 
، دننکیم هدافتسا  نانآ  تیبرت  يارب  یـسانشناور  یتیبرت و  ياهشور  مامت  زا  اهنآ  نیدلاو  هک  نیا  اب  دناهدیـسر و  يونعم  ءالخ  یچوپ و 
: دح زا  شیب  يدازآ  ( 7 دننزیم . مه  یـشکدوخ  هب  تسد  اسب  هچ  دنربیم و  جنر  یگدنز  زا  فده  نتـشادن  گرزب  جـنر  زا  ناناوج  یلو 

یتیصخش یقالخا و  دشر  فقوت  ببس  مه  دایز  يدازآ  دوشیم ، هداوناخ  نایرج  رد  یهابت  داسف و  ثعاب  دایز  يریگتخـس  هک  روط  نامه 
تفه رد  یلو  دیراذگب ، دازآ  یگدنز  لوا  لاس  تفه  ات  ار  ناکدوک  هک  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  دوشیم . نادـنزرف  ًاصوصخ  ءاضعا ،

مارتحا ناشتارظن  هب  دـیهد و  رارق  دوخ  رواشم  ار  اهنآ  موس  لاس  تفه  رد  دـیهد و  شزومآ  ار  ملع  قالخا و  تیبرت و  اهنآ  هب  مود  لاس 
يارب هک  نیا  ودـب ن  رگید  یـضعب  رد  دوشیمن و  هداد  نادـنزرف  هب  ییاهب  چـیه  اههداوناخ  یـضعب  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـیراذگب .

. تسا یگداوناخ  داسف  لماوع  زا  یکی  مه  نیا  دنراذگیم . دازآ  يراک  ره  رد  ار  نانآ  دنرادرب ، یمدق  نادنزرف  یقالخا  حالصا  تیبرت و 
ناهاوخ امـش  رگا  دـش . نایب  هک  دوب  نآ  زا  يریگولج  ياههار  یگداوناخ و  دـسافم  لماوع  زا  یـشخب  اـهنیا  میتفگ  هک  روط  ناـمه  هتبلا 

، يرادرسمه نیئآ  . 1 ر.ك : دـییامن . هعجارم  تسا  هدـش  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  هک  یناوارف  ياـهباتک  هب  دـیاب  دـیتسه  يرتشیب  تاـعالطا 
زورفا رتکد  نارسمه ، طباور  جاودزا و  هنیئآ  ینیما 2 . میهاربا 

هتشادن یـساره  چیه  دنراد  هک  یهلا  هفیظو  نیا  زا  دارفا  همه  ددرگ و  یناگمه  ام  یمالـسا  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نیا  يارب 
.( تسا هدوبن  زاسراک  ناناوج  حطس  رد  هتبلا  تسا و  بجاو  رما  کی  نیا  هک  حیضوت  نیا  اب  ( ؟ درک دیاب  هچ  دنشاب ،

شسرپ

یـساره چیه  دنراد  هک  یهلا  هفیظو  نیا  زا  دارفا  همه  ددرگ و  یناگمه  ام  یمالـسا  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نیا  يارب 
.( تسا هدوبن  زاسراک  ناناوج  حطس  رد  هتبلا  تسا و  بجاو  رما  کی  نیا  هک  حیضوت  نیا  اب  ( ؟ درک دیاب  هچ  دنشاب ، هتشادن 

خساپ

یمالـسا هعماج  رد  یتایح  لصا  نیا  ندوب  گنر  مک  مهم  لماوع  زا  یکی  دسریم  رظن  هب  - 1 تسا : مزال  رکذت  دنچ  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
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ماظن و نیلوؤسم  رگا  تسا . نآ  هب  تبسن  نیلوؤسم  مدرم و  هنوگراعش  یحطـس و  شرگن  نآ ، هب  تبـسن  مدرم  نتـشادن  تیـساسح  تلع  و 
وترپ رد  اهنت  شایعقاو  يانعم  هب  تادابع و )... دودـح ، تلادـع ،  ) یهلا ماـکحا  يارجا  یمالـسا و  ماـظن  مالـسا و  ظـفح  هک  دـننادب  مدرم 

نیا ندش  لیطعت  اب  یفرط  زا  و  ِضئارَفلا ) ُماُقت  اهب  دومرف : (ع ) رقاب ماما  هک  نانچ   ) تسا رّـسیم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلمع  يارجا 
هدرتسگ يدـج و  روضح  اب  ًاعطق  دـنامیمن ، یقاب  يزیچ  مسا  زج  یمالـسا  ماـظن  مالـسا و  { P ص 119 . ج 16 ، لـئاسو ،  - P} زا لصا ،

رد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هــب  رما  ندرک  رــصحنم  یفرط  زا  - 2 داد . دـنهاوخ  ماـجنا  ار  ناـشتلاسر  یهلا ، یتاـیح  مکح  ربارب  رد  شیوخ 
یتواـفت یب  بابـسا  رگید  زا  يرادا و ... داـسف  يراوخاـبر ، ضیعبت ، رقف ، دـننام  هعماـج  یـساسا  تارکنم  زا  تلفغ  یعرف و  لـئاسم  یخرب 

هعماج یلصا  تارکنم  ربارب  رد  ناگدننک  یهن  ارچ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  مدرم  يارب  ًاعبط  تسا . یمالسا  لصا  نیا  ربارب  رد  هعماج 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ورملق  هعسوت  نیاربانب  دنهدیمن . ناشن  ار  مزال  تیـساسح  شنکاو و  يداصتقا و ... دسافم  یتلادعیب ، ریظن 

فلتخم راشقا  رد  گنهرف  نیا  میمعت  رد  هک  تسا  ییاههار  هلمج  زا  ددرگیم ، یهتنم  یعامتجا  يدرف و  حـلاصم  هب  هک  يروما  یماـمت  هب 
لصا نیا  حور  هک  نیا  هعماج و  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يالاو  گنهرف  ندرک  هنیداهن  - 3 تشاد . دهاوخ  ییازسب  شقن  هعماج 

رد يداـیز  ریثأـت  دـناوتیم  ددرگیم ، رب  رگیدـکی  درکلمع  هب  تبـسن  نیلوؤـسم  مدرم و  یمئاد  تراـظن  تکراـشم و  روـضح و  هب  ینآرق 
رد اـجیب  یحادـم  ییوگ و  قّلمت  هیحور  رگا  دربب . نیب  زا  زین  ار  نآ  يارجا  زا  ساره  هجیتـن  رد  دـشاب و  هتـشاد  لـصا  نیا  ندرک  یناـگمه 
رد (ع ) ناماما و  (ص ) مرکا یبن  هریـس  دریگ و  رارق  ریدـقت  دروم  هدـنزاس  يرگداقتنا  هیحور  نآ  ياجب  هتفرگ ، رارق  شنزرـس  دروم  هعماج 

لـالهوبا هیرغللا ، قورفلا  نیحادـملا ،« هوجو  یلع  بارُّتـلا  اوـُثُْحا  » ؛ ص 96 ج 2 ، راونـالاراحب ، مـالَکلا ،« َداُّـقن  اونوک   - « P} مامتها هنیمز 
ماـظن تیبـثت  رد  یناوارف  ریثأـت  ددرگ ، وگزاـب  مدرم  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  لـصا  هـب  اـهنآ  يدـج  { P ص 202 . يرکـسع ،

زا شیب  دنهدیم  لیکشت  ار  هعماج  زا  یمیظع  رشق  هک  زین  ناناوج  هجیتن  رد  تشاد و  دهاوخ  لصا  نیا  يارجا  هب  مدرم  شیارگ  یمالسا و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف  میمعت  رد  دـناوتیم  زین  ییالقع  یقطنم و  ياههویـش  يریگراک  هب  - 4 دش . دنهاوخ  نید  بذج  هتشذگ 

شبطاخم تایحور  اب  ییانـشآ  زین  فورعم و  هب  رما  بتارم  زا  مزال  تخانـش  دقاف  هاگره  فورعم  هب  رمآ  دشاب . هتـشاد  ییازـسب  ریثأت  رکنم 
مزال ياهشزومآ  ماظن ، یگنهرف  نایلوتم  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخن  دوخ  هفیظو  يارجا  رد  هویش  نیرتهب  زا  هدافتسا  هب  رداق  دشاب 

هب رما  فیلکت  هک  نآ  هصـالخ  دـنراد . لوذـبم  نآ  ییارجا  ياههویـش  نیرتهب  يریگراـک  هب  زین  فورعم و  هب  رما  بتارم  هب  تبـسن  به  ؛ إر
تـشونرس لصا  نیا  يارجا  هنیمز  دـنفظوم  یمالـسا  ماظن  نیلوؤسم  هژیو  هب  هعماج  راشقا  یمامت  هدوب و  یناگمه  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 

نیناوق و نیودـت  اب  اـت  دـنهاوخب  يدـج  روط  هب  ماـظن  نیلوؤسم  زا  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  زین  مدرم  دـننک ؛ مهارف  هعماـج  رد  ار  یتاـیح  زاـس و 
مهارف ار  ینید  نکر  نیا  هبناـج  همه  ییارجا  ياـههنیمز  هدوـمن و  فورعم  هب  نـیرمآ  زا  ار  مزـال  ياـهتیامح  یقطنم ، لوـقعم و  طـباوض 

. دننک

تمسرد و یهدنامزاس  اب  ارچ  و  یشزومآ ، زکارم  رد  صوصخب  میتسه ، یعامتجا  دسافم  دهاش  هنافسأتم  مه  زاب  ارچ  جسیب ، صلخم  يورین  دوجو  اب 
؟ دینک بذج  تیونعم  هب  رتشیب  هچره  ار  ناناوج  دینکیمن ، یعس  یسانشناور ، ینابم  زا  نتفرگ  کمک 

شسرپ

یهدنامزاس اب  ارچ  و  یشزومآ ، زکارم  رد  صوصخب  میتسه ، یعامتجا  دسافم  دهاش  هنافـسأتم  مه  زاب  ارچ  جسیب ، صلخم  يورین  دوجو  اب 
؟ دینک بذج  تیونعم  هب  رتشیب  هچره  ار  ناناوج  دینکیمن ، یعس  یسانشناور ، ینابم  زا  نتفرگ  کمک  تمسرد و 

خساپ
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رد رـصانع  ذوفن  بلاغ  رد  یگنهرف  تراغ  نوخیبش و  مجاـهت و  مود  ۀـهد  رد  میریذـپب  دـیاب  ًـالوا ، تسا : یـسررب  لـباق  هبنج  ود  زا  لاؤس 
هژیوب یجراخ  ياههناسر  رـصانع  نیا  زا  تیامح  يارب  رگید  فرط  زا  دش ، هیـضق  نیا  رکنم  ناوتیمن  هتفرگ و  تروص  یگنهرف  ياهداهن 

تیرومأم یناداپآ  ینویزیولت  ۀکبـش  لاثم ، ناونع  هب  دـننک  یم  شخپ  همانرب  هتعاـس  تروص 24  هب  یـسراف  نابز  هب  ینویزیولت  ياـههکبش 
نید ییادج  و  ینید ، ماظن  رد  کیکشت  تیرومأم  ( ناریا یلم  نوزیولت   ) هکبش NI TN و دراد . هدهع  هب  ار  تایاور  تایآ و  رد  کیکشت 

اههکبش نیا  رب  هوالع  . ITV نینچمه ماظن و  نیلوؤسم  هیلع  يزادرپ  هعیاـش  ( PARS TV  ) يو یت  سراپ  دراد . هدهع  رب  ار  تسایـس  زا 
دادرخ مود  زا  دعب  هژیوب  وا  هیلع  یجراخ  یلخاد و  ةدرتسگ  تاغیلبت  هب  هجوت  اب  زین  جیسب  دوخ  ًایناث : دنشاب . یم  تلع  رب  دیزم  زین  ییویدار 

نیرتدـب مینک ، هاگن  يروهمج ) تسایر  باـختنا   ) دادرخ تاباختنا 18  مایا  هب  رگا  تسا ، هدـش  رتتخـس  تیرومأـم  يارجا  يارب  طـیارش 
بسانم طیارش  هتـشاد و  ناکما  هک  ییاج  ات  اهنیا  مغر  یلع  اما  دوش . یم  حرطم  راعـش  تروص  هب  جیـسب  هیلع  تاعمجت  رد  اهییوگازـسان 

لمع دراو  دوش  دـعاسم  طیارـش  هک  ینازیم  هب  هدرک ، ظفح  هعماج  راشقا  مامت  نیب  رد  اههنحـص و  مامت  رد  ار  شدوخ  روضح  جیـسب  هدوب 
رتمک هک  تسا  یتسرد  بلطم  مه  نیا  دوش ، هدافتـسا  تیونعم  هب  ناناوج  بذج  تهج  یـسانشناور  ینابم  زا  دیدومرف  هکنیا  اما  دوش . یم 

. تسه جیسب  یگنهرف  نیلوؤسم  راک  روتسد  رد  یساسا  عوضوم  کی  ناونع  هب  یلو  هدش  هتخادرپ  نآ  هب 

درادن دوجو  سرادم  حطس  رد  نآ  شزومآو  هلئسم  نیا  ارچ  درک ؟  دیاب  هچ  هعماج  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ندش  ریگ  همهو  شرتسگ  يارب 
؟

شسرپ

سرادم حطـس  رد  نآ  شزومآو  هلئـسم  نیا  ارچ  درک ؟  دیاب  هچ  هعماج  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ندـش  ریگ  همهو  شرتسگ  يارب 
؟  درادن دوجو 

خساپ

هتخانـش رکنمو  فورعم  دیاب  هکنیا :  هلمج  زا  تسا  هدمآ  لیـصفت  هب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ناکراو  تابجاو  هیلمع  ياه  هلاسر  رد 
یم هک  یناسک  هلمج  زا  نآ  هب  مادـقا  رد  اّما  میراد .  ار  رکنمو  فورعم  شزومآو  میلعت  ثحب  کـی  نآ  ندرک  یناـگمه  يارب  سپ  دوش . 

 ، دجاسم  ، اه هعمجزامن  یمسر ،  سورد  رد  نآ  نداد  رارق  اب  شرورپو  شزومآو  دنتـسه  نویناحور  دنـشاب  رثؤم  اهـشزومآ  نیا  رد  دنناوت 
رت ناهنپ  هچره  نمشد  یلک  روطب  دنـشاب .  هتـشاد  يرثؤم  شقن  دنناوت  یم  دنتـسه  طابترا  رد  مدرم  مومع  اب  هک  ییاهداهن  همهو  اه  هناسر 
یم تروص  بالقنا  اب  اه  ینمشد  زا  يرـس  کی  درک .  یفرعم  ار  نمـشد  دیاب  اذل  دوش .  یم  رت  تخـس  نآ  تسکـشو  هدش  رت  يوق  دشاب 

اب هناگ  هس  ياوق  نایم  یگنهامه  کی  دیاب  هضیرف  نیا  يارجا  ردو  دنتـسه .  اهـشزومآ  نیمه  دـنمزاین  اهنآ  صیخـشت  رد  مدرم  هک  دریذـپ 
تسا و یگنهامه  نیا  مدع  فورعمو  رکنم  یفرعم  زا  دعب  هدمع  لکشم  دوب .  یگنهامه  نیا  گنج  هلئـسم  رد  دشاب .  هتـشاد  دوجو  مدرم 

نآ زاو  دـشاب  هتـشاد  یـصخشم  هاگیاج  تفریذـپ ،  تروص  تارکنم ،  یـضعب  لـباقم  رد  یمومع  تکرح  رگا  هک  تسین  يا  هنوگب  عضو 
 ... تاماظتنا و لثم  لوئـسم  ياهورین  دـنوش  یم  توعد  نادـیم  هب  مدرم  یتقو  هک  تسا  ییاهـشزومآ  يرـس  کـی  هب  زاـین  دوش .  تیاـمح 

يارب دنوش .  یمن  قفوم  دننک  لامها  دوخ  تیلوئسم  رد  ای  هدرک  یثنخ  ار  رگیدکی  اهورینو  دشابن  بسانم  لابقتـسا  رگا  دنـشاب .  گنهامه 
اه ي هعومجم  نآ  زا  دـعبو  دـننک  تیقفوم  ساسحا  اه  یجیـسب  یبهذـم ،  ياهلکـشت  دـننام  رتکچوک  ياـه  هعومجم  دـیاب  مومع  تکرش 
 ، دنوش یم  بوسحم  زاتـشیپ  ياهورینو  دنراد  یگدامآ  هک  یناسک  لواو  دشاب  هتـشاد  دوجو  ماهبا  هار  نیا  رد  رگا  دننک .  مادقا  يرتگرزب 

تسا ییارجا  نیلوئسم  هجوتم  رتشیب  لاکشا  نیا  هتبلا  دریگ .  یمن  لکش  یمومع  تکرح  کی  دنرواین  تسدب  یبولطم  جیاتن  هدش  فقوتم 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1486 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دنیامرف یم  هنیمز  نیار  يربهر د  مظعم  ماقم  دنوش .  یم  رضاح  هنحـص  رد  دننیب  یم  مّهم  رما  نیا  هب  ار  دوخ  ربهر  توعد  یتقو  مدرم  اریز 
همه تسا  نکمم  تقو  هچ  تسانعم ؟  هچ  هب  نیا  دـننک ،  یم  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هب  فظوم  ار  هعماج  کی  داحآ  همه  یتقو  : " 

هتـشاد روضح  یعقاو  يانعم  هب  روشک  لـئاسم  نتم  رد  همه  هک  تقو  نآ  دـشاب ؟  رکنم  زا  یهاـنو  ریخو  فورعم  هب  رمآ  تلم  کـی  داـحآ 
سانش رکنمو  سانش  فورعم  دیاب  همه  دنـشاب .  هاگآ  دیاب  همه  دنزروب .  مامتهاو  دنـشاب  هتـشاد  راک  هعماج  ياهراک  هب  دیاب  همه  دنـشاب . 

 . تسانعم نیا  هب  فورعم  هب  رما  تسا .  همه  رد  الاب  تفرعم  ینعم  هب  تسا ،  یمومع  يراکمهو  روضح  تراـظن ،  ياـنعم  هب  نیا  دنـشاب . 
یـشاپمس شدوخ  تاغیلبت  رد  مه  نمـشدو  مینکب  ینادنز  مولعم  دارفا  هلیـسوب  مه  نآ  دودحم  هریاد  کیرد  ار  فورعم  هب  رما  ام  رگا  ّالاو 

فورعم هب  رما  يانعم  ایآ  تسین  حیحـص  نیا  دوشب ،  لمع  روجنیا  باجح  دب  ياهنز  هب  تبـسن  دعب  هب  نیا  زا  تسا  رارق  ناریا  رد  هک  دـنک 
مه نآ  نارهت .  ياـهنابایخ  رد  دودـحم  هریاد  کـی  رد  دـنروایب  تسوا ،  هب  زیچ  همه  ماوـق  هک  ار  تمظع  نیا  هب  بجاو  نیا  هک  تسا  نـیا 

هعماج نوگانوگ  ياه  هنحص  رد  نمؤم  ياهورین  روضح  يانعم  تسا  نیا  تسین ؟  تسرد  ًالثم  ناشباجح  عضو  هک  نز  رفن  دنچ  هب  تبسن 
 ، اهفلخت نیرتالاب  تسینيدرف .  ياهفلخت  اهنت  اـهفلخت  تسین .  روجکیو  هزادـنا  کـی  اـهفلخت  تس .  اـهفرح  نیا  زا  رتـالاب  هیـضق  ریخ ،   ؟
هار نداد  ناشن  جک  راودیما ،  ياهلد  ندرک  سویأم  مدرم ،  ندرکدـیما  ان  دـنک .  یم  تسـس  ار  ماظن  ياه  هیاپ  هک  تسا  یمئارجو  اهفلخت 

کمک یمالـسا ،  هعماـج  رد  نوگاـنوگ  لاوحاو  عاـضوا  زا  ندرک  هدافتـسا  ءوس  صـالخا ،  اـب  نمؤم و  ياـهناسنا  ندرک  هارمگ  تسار ، 
ياهرکنم نمؤم ،  لسن  ندناشک  داسف  هب  يارب  شالت  مالسا ،  تاررقم  ندش  هدایپو  یمالـسا  ماکحا  اب  ندرک  تفلاخم  نمـشد ،  هب  ندرک 
هدهاشمو دـیمهفبو  دـینیبب  نابایخ  رد  امـش  هکروجنآ  هن   ) سوسحم ان  تروص  هب  ار  داسف  ات  دـننک  یم  شالت  ییاهتـسد  زورما  تسا .  مهم 
تارکنم اهنیا  دنناشکب ،  یتوافت  یبو  داسف  هب  ار  اهرـسپ  دننک ،  جیورت  اهناوج  نیب  رد  نمـشد  تیاده  ابو  یکهورگ  ياهلکـش  هب  دـینک ) 

رد دـناوت  یم  مه  وجـشناد  کی  تسا .  رکنم  زا  یهن  ياج  مه  اج  همه  تسا .  يداصتقا  مهو  یـسایس  مه  یقالخا ،  مه  تارکنم ، تسا . 
مه نمؤم  بساک  کی  دنک .  رکنم  زا  یهن  دناوت  یم  دوخ  راک  طیحم  رد  مه  فیرش  دنمراک  کی  دنک .  رکنم  زا  یهن  ملعو  سرد  طیحم 
رد نویناحور  دـنک .  رکنم  زا  یهن  دـناوت  یم  دوخ  يرنه  لیاسو  اب  مه  دـنمرنه  کی  دـنک .  رکنم  زا  یهن  دـناوت  یم  دوخ  راـک  طـیحم  رد 

ياه هریاد  رد  ار  یهلا  گرزب  بجاو  نیا  دوش  یمن  دنتـسه .  فورعم  هب  رماو  رکنم  زا  یهن  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  فلتخم  ياـهطیحم 
 ، دشاب رگید  ياهورین  ای  حلسم  ياهورین  لثم  یصاخ  هدع  صوصخم  هک  تسین  روجنیا  تسا ،  همه  راک  ، راک نیا  درک .  دودحم  کچوک 

دوخ هاگیاج  دیاب  فلتخم  ياهرشق  هک  مدرک  ضرع  دش  رشتنم  هک  يرکـشت  مایپ  رد  نم  دراد .  يا  هفیظو  یـسک  ره  هتبلا  تسا .  همهراک 
رکنم مادـک  لباقم  ردو  دـینکب  رکنم  زا  یهن  دـیاب  اجک  هکنیا  دراد .  یهاگیاج  سک  ره  دـننک .  ادـیپ  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رد  ار 
دوجو هضیرف  نیا  ندش  یلمع  يارب  یعناوم  هک  درک  فارتعا  دیاب  تسا ؟  یسک  هچریصقت  یگنهامهان  نیا  دوش  هدیسرپ  رگا  اّما  ناوت  یم 

یتشادرب مادک  رهو  دننک  یم  هئارا  فلتخم  ياهرظن  هعماج  حالـصا  ياهـشور  رد  هک  تسا  فلتخم  ياهحانجو  طوطخ  دوجو  نآ  دراد و 
حانج نیا  بولطمان  رایسب  جیاتن  زا  یکی  تسین .  دشاب ،  نیلوئـسم  همه  رد  دیاب  هک  يربهر  زا  تیعبت  نآو  دننک  یم  هئارا  دوخ  شیپ  زا  ار 

زا هک  دوش  یم  حرطم  يربهر  طخ  لباقم  رد  اهرظنو  ءارآ  فالتخا  ردقنآ  يدازآ و ...  ثحب  لثم  درادن  مه  یسایس  هبنج  طقف  هک  اهیدنب 
نآ يارجاو  هضیرف  نیا  ساـسا  رد  اـهنآو  دـنک  یم  تیارـس  یتلود  نیلوئـسم  هب  یتقو  عناـم  نیا  تسا .  هضیرف  نیا  ییارجا  یـساسا  عناوم 

تاجن هار  دوش و  یم  یهلا  هضیرف  نیا  ندنام  نیمزرب  ببس  نیا  دنتسه  التبم  تارکنم  يرایـسب  هب  دوخ  اهنآ  زا  یـضعب  ای  دننک  یم  دیدرت 
هّیور و تدـحو  ظـفحو  ناـشیا  رماوا  يارجاو  ندوب  يربـهر  ناـمرف  هب  شوـگو  یـسایس  تاـفالتخاو  ءارآ  تتـشت  زا  نتـشادرب  تسد  مه 

 . تسا یّلم  تدحو 

. درک هزرابم  نید )  هلیسوب  نیدرس  ندیرب   ) اب ناوت  یم  هنوگچو  تسیک ؟  هدهع  هبو  تسیچ  ناوج  رشق  يارب  نید  باذج  هرهچ  نداد  ناشن  لح  هار 

شسرپ
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 ( نید هلیـسوب  نیدرـس  ندیرب   ) اب ناوت  یم  هنوگچو  تسیک ؟  هدهع  هبو  تسیچ  ناوج  رـشق  يارب  نید  باذـج  هرهچ  نداد  ناشن  لح  هار 
. درک هزرابم 

خساپ

ارنآ توالح  میناسر  یم  نید  راس  همـشچ  هب  یتقو  ار  یئوج  لامک  نیاو  دراد  اهناسنا  ترطفاب  یگنهامه  تسا  هدـش  حرطم  نیدرد  هچنآ 
نـشور يارب  تسا  باذج  دوخ  نید  نیاربانب  میریگ  یم  شیوخ  شوغآرد  ارنآو  میبای  یم  شمارآ  نادب  عطق  روطب  نیا  میناشچب  یکدـنا 

، ایح تعاجـش ،  تلادع ، فاصنا ،  دـننام  دروآ  دـهاش  ع )  ) نینمؤملاریما نایقتم  يالومردار  یناسنا  تالامک  ناوت  یم  تقیقح  نیا  ندـش 
دندش یم  فارتعا  هب  راچان  یهاگو  دندروآ  یم  دورفرس  نآ  تمظع  رباربرد  نید  نانمشد  یتح  هک  يرگید  تافصو  يزاون  میتی  فرش ، 
یهلا یناسنا و  تالامکزا  يرادروخرب  نامه  هک  ار  نید  میناوتب  رگا  هک  نمـشد  نتـشاداو  فارتعا  هب  رد  لحار  ماما  دننام  یناگدیرورپ  و 

توافت هدومن  حرطم  نید  هچنآ  ام  لمع  نیب  هاگ  هنافـسأتم  هتبلا  تفرگ  دـهاوخ  رارق  لابقتـساو  شریذـپ  دروم  ًانیقی  میناسرب  ناوج  لسن  هب 
لامعا هاگ  تسا  نکمم  نوچ  درادن .  یتیعقاو  زگره  هک  هدش  رارقرب  يدـنویپ  ناناملـسمام  راتفرو  نید  نیب  ناناوج  نهذ  ردو  تسا  رایـسب 

هب ارنآو  هدومن  كردار  نید  تیعقاو  هکتـسنیاام  کت  کت  هدهع  هب  نیاربانب  دشابن ،  دنک  یم  حرطم  نید  تقیقح  هچنآ  اب  طوبرم  چیه  ام 
رگا تفگ  دیاب  یلاعترـضح  مود  لاؤس  هب  تبـسن  اماو  دنرادار . دوخ  مهـس  نارگیدو  Ř زا مادـکره  هفیظو  نیارد  هتبلا  میناسرب ،  ناـناوج 
هیاپو میناسرب  ینید  ثحابمرد  قیمع  تخانـشو  تریـصب  هب  ار  اهنآو  هدومن  تیوقتار  ناناوج  ینـالقعو  يرکف  ياوق  تیوقت  هنیمز  میناوتب 

نید هب  دـنهاوخ  یم  نید  بلاقرد  هک  اهنآ  اب  یفرطزاو  هدومن  تیوقت  اهنآردار  تسه  نآرد  تریـصبو  مهف  ناـمه  هک  يرادـنید  ساـساو 
همان تیـصو  هب  دنامب ،  نوصم  ینید  ياهـشزرا  هب  تبـسن  عیـسو  همجه  زا  ام  ناوج  هک  دوب  راودیما  ناوت  یم  میئامن  دروخرب  دـننزب  هبرض 

. دینک هعجارم  هنیمز  نیارد  هر )   ) ماما

دنهد یم  ماجنا  ندیبوک  تروص  ورس  هب  شهج و  اب  هارمه  ار  ینز  هنیس  سدقم  دهشم  صخألاب  اهناتسرهش  رد  یبهذم  ياهتئیه  هک  هدش  مسر  ادیدج 
يارب صوصخب  تیب و  لها  يارب  يرادازع  هوحن  نیا  ایآ  هک  تساجنیا  لاوس  لاح  دنروآ  یم  رد  روجان  ياهادص  حادم  یحادـم  نیح  رد  هکنیا  ای 

یحص نیسح (  ماما 

شسرپ

ندیبوک تروص  ورـس  هب  شهج و  اب  هارمه  ار  ینز  هنیـس  سدقم  دهـشم  صخألاب  اهناتـسرهش  رد  یبهذم  ياهتئیه  هک  هدش  مسر  ادـیدج 
يارب يرادازع  هوحن  نیا  ایآ  هک  تساجنیا  لاوس  لاح  دـنروآ  یم  رد  روجان  ياهادـص  حادـم  یحادـم  نیح  رد  هکنیا  ای  دـنهد  یم  ماجنا 
ندرک روش  یمرگ و  رازاب  یعون  دشاب و  یم  سکعلاب  هکنیا  ای  دراد  تبثم  ریثات  تسا و  حیحص  نیسح (  ماما  يارب  صوصخب  تیب و  لها 

" و اروشاـع تراـیز  هتفگ  قبط  دارفا  هنوگنیا  عـقاو  رد  دـیآ و  یم  دراو  ینیـسح  تضهن  هب  يا  هشیر  يا  هبرـض  تروـص  نیا  رد  هک  تسا 
؟  دنشاب یم  هلتق " یلع  تعیاش  تعبات و 

خساپ

هب نآ  هئارا  مالـسا و  ندنام  هدـنز  رد  رازبا  نیرتاراک  شقن و  نیرتگرزب  البرک  اروشاع و  هثداح  و  ادهـشلا (  دیـس  يراکادـف  کش  نودـب 
مالسا رگ  همیب  عیشت و  شخب  موادت  یساسحا  یسامح و  یتنـس و  لکـش  نامه  رد  نآ  نتـشادهگن  هدنز  دراد و  هتـشاد و  ار  دعب  ياهلـسن 
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ای غورد و  هچنآ  تسا و  عنام  الب  دـیفم و  نآ  ماجنا  زیاج و  روکذـم  فادـها  ياتـسار  رد  يدرکلمع  هنوگ  ره  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  زیزع 
هراب نیا  رد  ینیمخ (  ماما  هنایارگ .  ایند  ياه  هزیگنااب  هژیو  هب  تسا  زاـجم  ریغ  عونمم و  ددرگ  نید  بهذـم و  یگیاـپ  یب  نهو و  بجوم 
نیا تسا  هدنام  هدنز  تیب (  لها  بئاصم  رکذ  اب  هک  تیب (  لها  بئاصم  رکذ  هب  میراد  هگن  هدـنز  ار  رفـص  مرحم و  ام  دـیاب  دـنا :  هدومرف 

، میدرک بالقنا  ام  هک  دنیوگن  امش  شوگ  هب  نیطایش  یناوخ .  هضور  ییارس و  هیثرم  عضو  نامه  اب  یتنـس ، عضو  نامه  اب  الاح  ات  بهذم 
ياهتنـس نیا  ظفاح  دـیاب  ام  ریخ . دوشب ، دـیاب  یـسنم  رگید  الاح  دوب  قباس  رد  هک  یلئاسم  مییوگب و  ار  بـالقنا  لـئاسم  ناـمه  دـیاب  ـالاح 

مینک دیکات  میشاب )  ) دنتفا یم  هار  هب  یضتقم  عقاوم  رد  رفص  مرحم و  رد  اروشاع ، رد  هک  یمالـسا  كرابم  تاجتـسد  نیا  ظفاح  یمالـسا ،
ار مالسا  هک  تسا  هیلع ـ  هللا  مالس  ادهشلا ـ  دیس  يراکادف  تسا . هتشاد  هگن  ار  مالـسا  هک  تسا  رفـص  مرحم و  دنـشاب .  شلابند  رتشیب  هک 

عضو نامه  اب  ابطخ ، فرط  زا  نویناحور ، فرط  زا  شدوخ  یتنس  عضو  نامه  اب  اروشاع  نتـشاد  هگن  هدنز  تسا  هتـشاد  هگن  هدنز  ام  يارب 
زا قباس و  عضو  نامه  اب  ابطخ ،  فرط  زا  نویناحور  فرط  زا  مظعم  تاجتـسد  هک  قباس  بیترت  نامه  اب  مدرم  ياههدوت  فرط  زا  قباـس و 

دنیادب دیاب  داتفا  یم  هار  يرادازع  ناونع  هب  يرادازع  تاجتـسد  مظنم  مظعم و  تاجتـسد  هک  قباس  بیترت  نامه  اب  مدرم  ياه  هدوت  فرط 
تـسد قباس و  تسا  هدوب  یی  اوران  ياهزیچ  کی  رگا  هتبلا  دینک . ظفح  ار  اهتنـس  نیا  دیاب  دـنامب  ظوفحم  امـش  تضهن  دـیهاوخب  رگا  هک 

تـضهن میهاوخب  رگا  هک  دینادب  دـیاب  داتفایم . هار  يرادازع  ناونع  هب  يرادازع  تاجتـسد  مظنم ، مالـسا و  لئاسم  زا  عالطا  یب  صاخـشا 
لئاسم زا  عالطا  یب  صاخشا  تسد  قباس و  تسا  هدوب  ییاوران  ياهزیچ  کی  رگا  هتبلا  دینک  ظفح  ار  اهتنـس  نیا  دیاب  دنامب  ظوفحم  امش 
لئاسم هکنیا  زا  سپ  ناگدنیوگ  دنامب و  یقاب  دیاب  شدوخ  توق  نامه  هب  يرادازع  نکل  دوش  هیفـصت  يردـق  کی  دـیاب  اهنآ  هدوب  مالـسا 

دننک ایهم  ار  مدرم  دـنناوخب و  دـندناوخ  یم  قباس  هک  روط  نامه  ار  هیثرم  دـندناوخ و  یم  قباـس  هک  روط  ناـمه  ار  هضور  دـنتفگ  ار  زور 
قطاـنم رتشیب  دـجاسم  اـه و  هینیـسح  رد  س354 : ( 1 :) دـناهدومرف هراـب  نیا  رد  زین  ياهنماـخ  یمظعلا  هللاتـیآ  ترـضح  يراکادـف .  يارب 

مدرم سوفن  رد  یتبثم  رثا  یهاـگ  هک  دوش  یم  رازگرب  تسا  یمیدـق  ياهتنـس  زا  هکنیا  راـبتعا  هب  یناوخ  هیبـش  مسارم  اهاتـسور  صوصخب 
اب دنشابن و  مه  هدسفم  مزلتـسم  دنـشابن و  لطاب  غورد و  روما  رب  لمتـشم  یناوخ  هیبش  مسارم  رگا  ج :  دنراد ؟ یمکح  هچ  مسارم  نیا  دراد 

ظعو سلاجم  اهنآ  ياج  هب  هک  تسا  رتهب  لاح  نیع  رد  یلو  دنرادن  لاکـشا  دنوشن  مه  قح  بهذم  نهو  ثعاب  نامز  تایـضتقم  هب  هجوت 
ياه هتـسد  تکرح  همادا  هب  تبـسن  یلاعترـضح  فیرـش  رظن   : 362 س :  دوـش .  اـپ  رب  یناوـخ  هیثرم  ینیـسح و  بئاـصم  رکذ  داـشرا و  و 
يارب يرادازع  ياـه  هتـسد  نتخادـنا  هار  هـب  ج :  تـسیچ ؟  ین  لـبط و  زا  هدافتـسا  اـب  هارمه  بـش  فـصن  اـت  مرحم  ياهبــش  رد  يرادازع 

ار ناسنا  هک  تسا  یلامعا  نیرتگرزب  زا  تسا و  یبولطم  هدیدنسپ و  رایسب  رما  مسارم  نیا  لاثما  رد  تکرش  و  وا (  باحصا  ءادهشلادیس و 
. درک زیهرپ  تسا  مارح  یعرش  رظن  زا  هسفن  یف  ای  دوش و  یم  نارگید  تیذا  ثعاب  هک  یلمع  ره  زا  دیاب  یلو  دنک  یم  کیدزن  دنوادخ  هب 

یمکح هچ  يادازع  مسارم  رد  اهنآ  ریغ  جنس و  و  تسا )  ونایپ  هیبش  یقیسوم و  تالآ  زا   ) گرا دننام  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا  س 363 :
تروص ناـمه  هب  يرادازع  مسارم  تسا  هتـسیاش  تسین و  نادیهـش  رـالاس  يرادازع  اـب  بساـنم  یقیـسوم ،  تـالآ  زا  هدافتـسا  ج :  دراد ؟

ندب تشوگ  نیسح (  ماما  يارب  يرادازع  ناونع  هب  هک  هدش  لوادتم  هچنآ  ایآ  س 364 : دوش .  رازگرب  هدوب  لوادتم  میدق  زا  هک  یفراعتم 
زیاج دنوش  یم  بهذم  نهو  بجوم  هک  لامعا  هنوگ  نیا  ج :  تسا ؟ زیاج  دننک  یم  نازیوآ  نآ  هب  ولیک  گنـس  لفق و  هدرک و  خاروس  ار 

130 ص 129 ـ  ج2 ، تائاتفتسالا ، هبوجوا  1 ـ تسین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 

؟ دیئامرف نایب  ًافطل  ار  هبوت  طیارش  تسیچ ؟ میرک  نآرق  ینافرع  دنلب  نیماضم  اب  ناناوجون  ندرک  سونأم  هار  نیرتهب 

شسرپ

؟ دیئامرف نایب  ًافطل  ار  هبوت  طیارش  تسیچ ؟ میرک  نآرق  ینافرع  دنلب  نیماضم  اب  ناناوجون  ندرک  سونأم  هار  نیرتهب 
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خساپ

هاگـشیپ ردو  دناهتـشاد  هگن  ملاس  ار  شیوخ  ترطف  هک  اـهنآ  يارب  میرک  نآرق  دـنلب  یناـعم  نیماـضم و  نییبت  ییانـشآ و  هک  تسین  یکش 
دروآ هر  هب  یسک  رگا  : " دنیامرفیم نآرق  رد  نآرق  باتک  رد  یلمآ  يداوج  داتسا  دنکیم . داجیا  سنا  دناهدروآ ، دورف  عضاوت  رـس  نآرق 

شاداپ تیاده  دـنیزگیمرب و  ار  وا  دـنوادخ  دومن ، تمواقم  یمک  هار  نیا  رد  تشاذـگ و  دوخ  سوه  رب  اپ  دروآ و  نامیا  نآرق  یعیرـشت 
تیاده هاگـشیپ  رد  دشاب ، هدرکن  شوماخ  بوکرـس و  ار  دوخ  ترطف  هک  یـسک  ءاشی ) نم  هیلا  یبتجی  هللا   ) دـیامرفیم وا  بیـصن  ار  دوخ 

لد و رد  نآ  یناروـن  تاـیآ  دوـشیم و  داـجیا  نآرق  وا و  نیب  یتـفلا  سنا و  نآ ، زا  سپ  دروآیم و  دورف  ار  ینتورف  عـضاوت و  رـس  نآرق 
نینچ یکدوک  زا  دـیاب  ًالوا - نآ  یناعم  نآرق و  اب  ناناوجون  سنا  يارب  لاح  دـهدیم ". دوعـص  هللا  ءاـقل  يوسب  ار  وا  دنیـشنیم و  شناـج 

تایاور و رد  نآ  رب  يدایز  دـیکأت  هک  نآرق  توالت  دوخ  ًایناث - دومن ، لابند  تایآ  مهف  يارب  یبرع  نابز  اب  ییانـشآ  توالت و  اب  ار  یـسنا 
ار بولق  دناوتیم  یهلا  تایآ  رد  ربدت  تئارق و  طیارش  تیاعر  ًاثلاث ـ  دراد . نآرق  اب  طابترا  داجیا  رد  الاو  یـشقن  تسا  هدش  قالخا  بتک 

نکر لد  تایح  دراد و  اهلد  تایح  رد  يدایز  ریثأت  ناهانگ  كرت  یهلا و  تابجاو  تیاعر  ًاعبار - دـهد . ناکت  ار  اهلد  دروآ و  تکرح  هب 
اما و  دراد . تلالد  نآ  رب  ًایح " ناک  نم  رذنیل  نیبم  نآرق  رکذ و  الا  وه  نا   " هفیرـش همیرک  هکنیا  امک  تسا  نآرق  زا  هدافتـسا  رد  یـساسا 

هبوتلا دناهتفگ  اذل  تسا  هدش  نآ  بکترم  هک  تسا  یلمع  زا  ینامیـشپ  نآ  هبترم  نیلوا  دراد ، یطیارـش  هبوت  هک  تسا  مولعم  هبوت ، طیارش 
تیصعم 3. رب  دوع  مدع  رب  میمـصت  هتشذگ 2 . ناهانگ  زا  ینامیـشپ  تمادن و  . 1 دوشیم : هصالخ  رما  شـش  رد  نآ  يالاب  ۀبترم  مدـنلا و 

یتخس هانگ  تذل  ياج  هب  . 6 وفع بلط  رد  رارصا  هتشذگ و  ناهانگ  زا  سرت  هتئاف 5 . ضئارف  ياضق  نآ 4 . ناربج  نارگید و  قوقح  يادا 
ياـههگرب ًاـفطل  ییوگخـساپ ، دـنور  دوبهب  راـک و  بویع  صقاوـن و  ندـش  فرطرب  تهج  یمارگ  رگـشسرپ  رکذـت : ندیـشچ . ار  تعاـط 

. دییامرف لاسرا  هسسؤم  نیا  هب  ار  لاؤس  یجنسرظن 

؟ دنهدیمن تلم  گنهرف  هب  یتیمها  چیه  ًالصا  نیلوؤسم  یلو  دوشیم  هتفگ  رایسب  فرح  رد  یگنهرف  لئاسم  ارچ 

شسرپ

؟ دنهدیمن تلم  گنهرف  هب  یتیمها  چیه  ًالصا  نیلوؤسم  یلو  دوشیم  هتفگ  رایسب  فرح  رد  یگنهرف  لئاسم  ارچ 

خساپ

مامتها دنتـشاد و  دیکأت  ار  هلئـسم  نیا  اهراب  بالقنا  راوگرزب  ربهر  ًاملـسم  تسا ، یتیلوؤسم  شخب  مادک  نیلوؤسم  زا  ناتدارم  زیزع  ردارب 
يدایز و زیچ  کی  يانعم  هب  گنهرف  تسا ، یتایح  ۀلئسم  کی  هعماج ، کی  رد  گنهرف  ۀلئسم  : " دنیامرفیم ناشیا  دنراد ، نآ  هب  يدیدش 
ره اب  دـشاب ـ  حیحـص  گنهرف  هملک ، تسرد  يانعم  هب  هعماج ، کی  رد  گنهرف  رگا  تسا ، ساسا  گنهرف  تسین ، هعماج  يارب  یتالمجت 

، درخ لقع و  قطنم و  یمالـسا و  ینابم  اب  هکتـسا  یگنهرف  نآ  حیحـص ، گنهرف  ام  رظن  هب  ًاعبط  دراد  حیحـص  گنهرف  زا  ناـسنا  هک  یقلت 
گنهرف نیا  ینعی  درک ، دـهاوخ  تکرح  مه  اهزیچ  نیا  يدازآ و  هافر و  يداصتقا و  دـشر  تمـس  هب  هعماج  نآ  دـشاب ـ  ماگمه  ناسمه و 

اهراب بالقنا  مظعم  ربهر  دنک  ادیپ  تردق  مه  یـسایس  ظاحل  زا  دوشب ، مه  ملاع  دوشب ، مه  دنمتورث  هعماج ، هک  دش  دهاوخ  ۀنیمز  بوخ ،
رد هک  مینک  فارتـعا  دـیاب  ، " دـندومرف رگید  ياـج  رد  هدـیزرو و  دـیکأت  دوـخ  یقیقح  تلاـسر  ماـجنا  رب  یگنهرف  فـلتخم  ياـهداهن  هب 
هن دشاب ، لاؤس  دروم  یصاخ  عمج  ای  یصاخ  سک  هکنیا  هن  میاهدادن ، ماجنا  یلیخ  ار  راظتنا  دروم  بولطم و  راک  نآ  یگنهرف ، ياههنیمز 

لوحت دـشابن  مه  راظتنا  دـیاش  تدـم  نیا  رد  یلو  مینک ـ  لوبق  دـیاب  ار  نیا  ًامتح  میراد ، يراک  مک  اـم  یگنهرف ، ياـههنیمز  رد  ًاـعومجم 
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. دریگ رارق  هجوت  یسررب و  دروم  صوصخب  دیاب  تسا ، یصاخ  لوؤسم  ای  داهن  ناتدارم  رگا  تهج  نیا  رد  دوش "و  ماجنا  یگنهرف  لماک 

ار تسا  هدش  لالح  ادخ  طسوت  هک  ناناوج  نارحب  ياه  لح  هار  نیرتابیز  زا  یکی  ناونعب  تقوم  جاودزا  تسا  زیاج  یمومع  فرع  تحابق  لیلدب  ایآ 
؟ تسیچ هلاسم  نیا  يارب  امش  ییارجا  لح  هار  درک ؟  كرت 

شسرپ

لالح ادـخ  طسوت  هک  ناناوج  نارحب  ياه  لح  هار  نیرتابیز  زا  یکی  ناونعب  تقوم  جاودزا  تسا  زیاج  یمومع  فرع  تحاـبق  لیلدـب  اـیآ 
؟ تسیچ هلاسم  نیا  يارب  امش  ییارجا  لح  هار  درک ؟  كرت  ار  تسا  هدش 

خساپ

مارح ار  زئاج  یعرـش  مکح  کی  یفرع  حبق  هطـساوب  ناوت  یمن  ینعی  تسا  یفنم  امـش  لوا  لاؤس  خـساپ  هک  تسین  یکـش  راوگرزب  ردارب 
تهج نیا  رد  هتبلا  دـش  دـهاوخ  نشور  تسا  ینتبم  دـسافم  حـلاصم و  ساـسا  رب  هک  ماـکحا  كرادـم  هب  هجوت  یمک  اـب  رما  نیا  تسناد . 
خساپ هدش و  یسررب  ناگرزب  طسوت  ددعتم و  بتک  رد  هک  دوش  حرطم  اهمناخ  اصوصخ  اهناسنا  نهذ  رد  یتاهبش  تاماهبا و  تسا  نکمم 

عقاو تلفغ  دروم  دیابن  هچنآ  تسا و  يرهطم  داتسا  راوگرزب  دیهش  زا  مالـسا  رد  نز  قوقح  ماظن  باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  هداد 
ای ضراوع  نآ  دوش و  یسررب  نآ  تلع  رگا  تسا  هدادن  ناشن  عوضوم  نیا  هب  تبسن  یمومع  لابقا  ارچ  فرع  دید  دیاب  هک  تسا  نیا  دوش 
یم باتک  نامه  رد  يرهطم  دیهـش  موحرم  دور . یم  نیب  زا  یفرع  تحابق  نیا  زا  يرایـسب  دوش ، هداد  خساپ  هدش و  نشور  ای  ددرگ و  عفر 
دوخ هک  دنا ". هدرک  هنیمز  نیا  رد  نارسوه  نادرم  هک  تسا  ییاه  هدافتـسا  ءوس  دولوم  نانز ، نایم  رد  تقوم  جاودزا  تیروفنم  : " دنیامرف

زا رگید  یکی  دریگب ، ار  اـهنآ  يولج  دـناوتیم  دوش ـ  نیودـت  عماـج  بوخ و  نوناـق  رگا  نوناـق ـ  هک  دـنا  هدوـمن  داهنـشیپ  سپـس  ناـشیا 
میرک نآرق  هک  دنناد  یم  یسنج  ءاضرا  يارب  طقف  ارنآ  هک  تسه  الک  جاودزا  هلئسم  هب  تبـسن  مدرم  رد  هک  تسا  یهاگن  عون  تالکـشم 

ریغ رما  کی  هب  هاگن  تروصب  ام  هاـگن  عون  میـشاب  هتـشاد  جاودزا  هب  تبـسن  يدـید  نینچ  یتقو  دـنادیم و  نوکـس "  " ارنآ عفن  نیرتگرزب 
ینالوط و عیسو و  یگنهرف  راک  کی  نمض  تفگ  دیاب  تسیچ ؟ هّیضق  ییارجا  لح  هار  هکنیا  لاح  ره  هب  دوب  دهاوخ  ناطیش  هکلب  سدقم 

مالـسا ماکحا  زا  مکح  نیا  يارجا  هب  راودـیما  ناوتیم  تقوم ، جاودزا  یلامتحا  یفنم  ضراوع  تالکـشم و  عفر  اب  عماج  ینوناـق  نیودـت 
یم عوجر  همئا  یقاب  دعب  و  (ص ) لوسر ترضح  دعب  و  ع )  ) ریما ترـضح  دعب  ع )  ) نیـسح ماما  لوا  هک  تسا  یتعجر  نامه  دوصقم  دوب . 

( هر  ) يرهطم داتسا  داعم ، 1 ـ زا :  هتفرگرب  دنیامن . 

؟ هن ای  تسا  ریذپناکما  ام  روشک  رد  اهگنهرف  عاونا  همه  لدابت  يارب  یگنهرف  زاب  ياضف  کی  داجیا  ایآ 

هراشا

؟ دوشیم ماجنا  هنیمز  نیا  رد  يراک  ایآ  تسا  ریذپناکما  رگا 

شسرپ

يراک ایآ  تسا  ریذـپناکما  رگا  هن ؟ ای  تسا  ریذـپناکما  ام  روشک  رد  اهگنهرف  عاونا  همه  لدابت  يارب  یگنهرف  زاب  ياضف  کی  داجیا  ایآ 
؟ دوشیم ماجنا  هنیمز  نیا  رد 
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خساپ

هعماج نآ  دوس  هب  هکلب  درادن  ررض  اهنت  هن  لوقعم  يدازآ  عون  ره  دنـشاب ، یملاس  گنهرف  ياراد  نآ  دارفا  هک  ياهعماج  رد  تسین  یکش 
نینچ رد  اهنت  دشاب و  دازآ  شملق  نایب و  رکف و  دیابیم  سک  ره  : " دنـسیونیم یمالـسا  بالقنا  نوماریپ  باتک  رد  يرهطم  دیهـش  تسا ،
تقو ره  هک  تسا  هداد  ناشن  هتـشذگ  ياههبرجت  ًاقافتا  داد ، دـهاوخ  همادا  ار  يزوریپ  حیحـص  هار  ام  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  یتروص 
رگا تسا ، هدوب  مالـسا  دوسب  تیاهن  رد  هکلب  هدشن ، مامت  مالـسا  ررـض  هب  رما  نیا  تسا  هدوب  رادروخرب  يرکف  يدازآ  عون  کی  زا  هعماج 

ام دننک و  حرطم  ار  ناشیاهفرح  دناوتب  فلتخم  راکفا  نابحاص  هک  يروطب  دیایب ، دوجوب  دـیاقع  ءارآ و  دروخرب  دازآ  طیحم  ام  ۀـعماج  رد 
- دنکیم دـشر  رتشیب  هچ  ره  مالـسا  هک  دوب  دـهاوخ  یملاس  ۀـنیمز  نینچ  رد  اهنت  مینک ، حرطم  ار  نامدوخ  تایرظن  ءارآ و  لباقم ، رد  مه 

تاغیلبت اب  مأوت  غورد - اـب  مأوت  يراـک  ینعی  لاـفغا  اوغا و  تسا ، لاـفغا  اوغا و  زا  ریغ  دـیاقع  دروخرب  میداد  حیـضوت  هک  روطناـمه  هتبلا 
هعماج دودـح  تیاعر  اب  رگا  هکلب  درادـن  يداریا  اهنت  هن  دوش  حرطم  فلتخم  ياـهگنهرف  هکنیا  لـصا  نیارباـنب  نداد " - ماـجنا  تسرداـن 
دارفا ۀمه  يارب  ارنآ  دومن و  تیوقت  ار  هعماج  ینید  یلم و  گنهرف  دیاب  یـضرف  نینچ  رد  هتبلا  دوب . دهاوخ  مه  یقرت  دـشر و  ثعاب  دـشاب 

یگنهرف تبثم  رـصانع  میناوتب  دوـخ ، یلم  ینید و  تیوـه  ظـفح  نیع  رد  ینعی  تسا ، یگنهرف  لداـبت  ناـمه  نیا  هک  درک ، نییبـت  هعماـج 
حالـصا تیادـه و  روظنم  هب  ار  دوخ  هدـنزاس  ياـهتراهم  براـجت و  ًـالباقتم  شنیزگ و  روشک  یگدـنزاس  لوـحت و  تهج  رد  ار  نارگید 

یلم ینید و  گنهرف  رب  اهروشک  رگید  گنهرف  ۀطلـس  يانعم  هب  دیابن  یگنهرف  لدابت  هتبلا  مینک ، لقتنم  اهروشک  رگید  هب  هعـسوت  راتخاس 
ياهطلـس عون  ره  تسا ، برغ  ۀطلـس  یفن  يانعمب  برغ  یفن  هک  دـنراد  حیرـصت  مه  بالقنا  ربهر  تسا و  یفنم  مّلـسم  هک  دوش  ینعم  اـم 

و دوشن ، مهارف  نارگید  ۀطلس  ۀنیمز  هک  درک  تقد  دیاب  هتبلا  دراد ، ناکما  اهگنهرف  لدابت  ام  ۀعماج  رد  نیاربانب  یگنهرف ، ۀطلس  یتح  دشاب 
ریـسم رد  ات  تسا و  حرطم  شیب  مک و  هعماج  رد  توافتم  تایرظن  اهرکف و  زورما  تفگ : دـیاب  ریخ ؟ ای  هدـش  هنیمز  نیا  رد  يراک  ایآ  اـما 
تشاد هجوت  مهم  ياهتکن  هب  دیاب  اهتنا  رد  تسا . زاب  اهنآ  يارب  تیلاعف  شالت و  ياضف  دنـشاب  هتفرگن  رارق  ام  یلم  ینید و  فادها  اب  لباقت 

دنرگنیمن لـیلحت  يداّـقن و  ةدـید  هب  هک  هعماـج  زا  يرـشق  یلک  روطب  ناـناوجون و  ناـکدوک ، رد  هناـگیب  ياـهگنهرف  یتیبرت  شقن  نآ  و 
ياضف يزاسملاس  اریز  دشابیم  زیزع  مالسا  یتیبرت  فادها  فلاخم  یناونع  تحت  یمالسا  ریغ  گنهرف  عویـش  رارکت و  ًاساسا  و  دشابیم .

ورنیا زا  تسا . ریذپ  بیسآ  ياهرشق  ریاس  نامنادنزرف و  یتیبرت  زاین  تایرورض  زا  یمالسا  رئاعـش  اوقت و  نامیا و  حور  تیمکاح  هعماج و 
يدازآ زا  ریغ  نیا  دوشیمن و  هدرمـش  بولطم  يرما  هعماج  رد  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  جـیار  ياهگنهرف  عونت  يانعم  هب  یگنهرف  يدازآ 

رظن هب  دـشاب و  مدرم  ناـمیا  دـیاقع و  فیعـضت  بیرخت و  بجوم  باـسحیب  دودـحمان و  روـطب  دـیابن  مهنآ  هک  تسا  هشیدـنا  ناـیب و  رد 
یملع ياهطیحم  زین و  یبرم  روضح  اب  سرد  ياهسالک  طیحم  نامه  یمالسا  ریغ  دیاقع  نایب  بولطم  لکـش  یمالـسا  هعماج  رد  دسریم 
هعماج رد  يدازآ  ناونع  هب  یخرب  هچنآ  نیاربانب  دوش . يریگولج  نآ  بولطمان  تاریثأت  زا  ات  تسا ، نآ  بسانم  ياـهلیلحت  هارمه  هب  رگید 
مهوت دماجنایمن و  يرابودنبیب  داجیا  مدرم و  ینید  رواب  نامیا و  بیرخت  هب  زج  هدش  رکذ  ياهتیدودحم  نودب  دننکیم  حرطم  یمالـسا 
جیورت دیابن  هتـشادن و  یمالـسا  ۀبنج  تسا  حرطم  نونکا  هک  یلکـش  هب  اههشیدنا  راکفا و  ییورایور  اهگنهرف و  ۀضراعم  رد  ندـش  مواقم 

. دوش

؟ راعش ای  میربب  راکب  تسا  رتهب  تعنص  ملع و  هار  رد  ششوک  شالت و  ملع و  حالس  ربکتسم  ياهروشک  لباقم  رد  ام  ایآ 

شسرپ

؟ راعش ای  میربب  راکب  تسا  رتهب  تعنص  ملع و  هار  رد  ششوک  شالت و  ملع و  حالس  ربکتسم  ياهروشک  لباقم  رد  ام  ایآ 
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خساپ

هب هک  ار  يزیچ  دییوگ  یم  ارچ  "  ) نولعفتال ام  نولوقت  مل  لونمآ  نیذلا  اهیا  ای  " تسا دنـسپان  اوران و  لمع  نودـب  راعـش  هک  تسا  حـضاو 
(. دینکیمن لمع  هک  ار  هچنآ  دـییوگب  هک  ادـخ  دزن  رد  تسا  یگرزب  هانگ   ) نولعفتال ام  اولوقت  نا  هللا  دـنع  ًاتقم  ربک  دـینکیمن ) لمع  نآ 

مالسا هاگدید  زا  هکیاهنوگب  تسا  هعماج  ندمت  تفرـشیپ و  رازبا  نیرتهدنرب  نیرتآراک و  زا  يروآنف  شناد و  ملع و  حالـس  کش  نودب 
یملع و تکرح  هدوبن و  لوبق  لـباق  ياهظحل  يارب  یتـح  یگنهرف  حطـس  ءاـقترا  دـشر و  يزومآ و  شناد  گـنهآ  ندـش  دـنک  فـقوت و 
يروآنف و يارب  شالت  یلو  ریذـپان  بانتجا  تسا  یترورـض  ینـس  طیارـش  یتح  یناکم و  ینامز و  ياهتیدودـحم  زا  رتارف  ییوجـشناد 

هتشادن سدقم  ياهنامرآ  اهشزرا و  ياتسار  رد  راعـش  ریظن  ییاهرازبا  زا  يریگهرهب  اب  یـشنت  تافانم و  یتعنـص  یملع و  ياهتراهم  بسک 
تقیقح هنـشت  تیرـشب  ۀنادنمتداعـس  ياهنامرآ  هنارادم و  تقیقح  ياههدـیا  ۀـئارا  غیلبت و  شناد و  زا  يدربراک  هدافتـسا  یعون  دوخ  هکلب 
هنوگره زا  هدـیدرگ و  هدافتـسا  نآ  زا  هزادـنا  هب  عقوم و  هب  اج ، هب  . 2 دـشابن . ساسا  یب  یلاخوت و  غورد ، راعـش ، هکنآ 1 . طرـش  هب  تسا 

نینچ هراـب  نـیا  رد  يربـهر  مـظعم  ماـقم  اـهرازبا . ۀـمه  زا  يدربراـک  هدافتــسا  ریظن  ددرگ  زیهرپ  يوردـنک  يور و  دـنت  طـیرفت ، طارفا و 
ظاـحل زا  دـنک و  یط  ار  یملع  جرادـم  زورما ، دـشر  هب  ور  لـسن  نیا  تمه  هب  اـهناوج و  امـش  تمه  هـب  یمالـسا  ناریا  رگا  : " دـناهدومرف
دنناوتن هک  دهدب  صاصتخا  شدوخ  هب  ار  يرفاو  مهـس  دناوتب  تسا ، زاین  دروم  زورما  هک  یملع  رترب و  يژولونکت  رترب ، تعنـص  تعنص و 

، دنکب فرطرب  ار  اهتیمورحم  نیا  دناوتب  دنک ، مکحتـسم  ار  روشک  يداصتقا  ياههیاپ  شدوخ و  یماظن  تردق  دناوتب  دنیوگب ؛ روز  وا  هب 
تقو نآ  دربب ، الاب  مدرم  داـحآ  رد  ار  یـسایس  تفرعم  دـناوتب  دـنکب ، يرادربهرهب  اـج  همه  رد  روشک  نیا  ینغ  راشرـس و  عباـنم  زا  دـناوتب 

لد لـیم  قـبط  دـنرادرب  یـضعب  هک  نیا  دوـب . دـهاوخ  نکمم  زور  نآ  دـشاب ، نکمم  رگا  نیارباـنب  دوـشب ؛ مک  اـهنآ  ینمـشد  تسا  نکمم 
هب تنایخ  نیهوت و  نیرتگرزب  نیا  دـننک ، يزاس  يداع  ار  اضف  دـننزب و  طابترا  هرکاذـم و  یکیدزن و  زا  مد  اکیرمآ ، یـسایس  ناسانـشراک 
زا روشک  نیا  هک  دـشاب  يزور  نآ  دـیاب  دروآ ، ناـبز  رب  هدروخ  دـنگوس  نانمـشد  ینمـشد  عفر  زا  نخـس  تسا  رارق  رگا  تسا . مدرم  نیا 

؛ دـشاب هدرب  نیب  زا  ار  يراکیب  تبـسن  نیا  دـشاب ؛ هدرک  عفر  ار  اهتیمورحم  دـشاب ؛ هدرک  مکحتـسم  ار  شدوخ  ياههیاپ  يداصتقا  ظاـحل 
لئاسم ظاحل  زا  دشاب ؛ هتـشادن  راک  ۀغدغد  شاعم و  ۀغدغد  لیـصحتلا  غراف  هدرک و  لیـصحت  ناوج  دشاب ؛ هدرک  نشور  ار  اهناوج  ةدـنیآ 

هرادا ار  روشک  رنه  دـننک ؛ هرادا  ار  روشک  يامنیـس  یلم ، حـلاصم  عفانم و  قبط  رب  هک  دـنک  تیبرت  ینادـنمرنه  دـناوتب  روشک  نیا  یگنهرف 
ریغ رد  الاو  مینک ؛ رکف  ینمشد  عفر  يارب  هک  دیسر  دهاوخ  نیا  تبون  تقو  نآ  دش ، روج  نیا  رگا  دننک . هرادا  ار  روشک  تاعوبطم  دننک ؛

نمشد يرگمتس  ینمشد و  شتآ  ندرک  زیت  نمشد ، لباقم  رد  نداد  ناشن  شمرن  هنوگره  نمشد ، هب  ندش  کیدزن  هنوگره  تروص ، نیا 
هزاـجا میراد و  هنیک  ردـق  نیا  گرزب  ناطیـش  مالـسا و  نانمـشد  هب  تبـسن  اـم  هک  نـیا  : " دـناهدومرف هراـبنیا  رد  حابـصم  داتـسا  تـسا ".

دیریگبدای و میهاربا (  زا  دیاب  امش  دیامرف  یم  نآرق  تسا . میهاربا (  ترضح  هب  یـسأت  دوش ، فذح  اکیرمآ " رب  گرم   " راعـش میهدیمن 
دنخبل يراج  دراوم ، ۀـمه  دـینک . مالعا  نید  نانمـشد  هب  تبـسن  ار  دوخ  ینمـشد  توادـع و  و  مالـسا ، نمـشد  رب  گرم  دـییوگب  ًاحیرص 

زا تسد  رگم  مینکیمن ، یتـشآ  اـم  مییامـش ، نمـشد  اـم  تفگ  ًاحیرـص  دـیاب  درک ، مخا  دـیاب  دوب ، سوبع  دـیاب  دراوم  یـضعب  رد  تسین .
عرف ود  رکنم " زا  یهن  فورعم "و"  هب  رما   " زا دـعب  تسا . اـت  هد  نید  عورف  دـنتفگ  یم  ًاـقباس  تسا . نآرق  روتـسد  نیا  دـیرادرب . تناـیخ 

. دندروآ یم  باسح  هب  نید  عورف  ءزج  زین  ار  يربت " یلوت "و"  "

؟...  تقوم و جاودزا  نوچمه  میرادن  ار  دندوب  زاجم  مالسا  رظن  زا  هک  ياه  يدازآ  یتح  بالقنا  زا  دعب  ارچ 

شسرپ
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؟...  تقوم و جاودزا  نوچمه  میرادن  ار  دندوب  زاجم  مالسا  رظن  زا  هک  ياه  يدازآ  یتح  بالقنا  زا  دعب  ارچ 

خساپ

ار نآ  قیداصم  دیاب  هکلب  دومن ، تواضق  یلک  تروصب  ناوت  یمن  میرادن  ار  زاجم  ياهيدازآ  زا  یخرب  بالقنا  زا  سپ  دـیاهدومرف  هکنیا 
لیلدب جیار  تروصب  تقوم  جاودزا  نوچ  يدراوم  ققحت  مدع  اما  درب و  هرهب  رگیدـکی  تارظن  هطقن  زا  ناوتب  نآ  نوماریپ  ات  هدومن  حرطم 

اب هارمه  ای  یفنم  دید  کی  نآ  هب  تبسن  ام  مدرم  دید  بالقنا  زا  دعب  لبق و  اریز  درادن  بالقنا  هب  یطبر  نآ ، هب  ام  هعماج  یفنم  هاگن  هوحن 
هتخادرپ لصفم  روطب  نآ  هب  مالسا  رد  نز  قوقح  باتک  رد  يرهطم  دیهـش  موحرم  هک  دراد  یلماوع  دوخ  نیا  تسا و  هدوب  دیدرت  ماهبا و 

نیودت و اه و  هداوناخ  يارب  عیسو  یگنهرف  راک  کی  هب  زاین  نمض  هک  دبلط  یم  يرگید  ثحب  دوش  لح  دیاب  هنوگچ  لکشم  نیا  هکنیا  و 
رد رتخد  رسپ و  طابترا  ضراوع  مامت  یلامتحا ، ياه  هدافتـساءوس  زا  يریگولج  يارب  راکهار  نییعت  نمـض  نآ  رد  هک  عماج  نیناوق  نییبت 

يراک نینچ  ماجنا  ینوناق  رظن  زا  زین  العف  هتبلا  دوش ، لح  لکشم  نیا  دوب  راودیما  ناوتیم  دشاب  هدش  لرتنک  ظاحل و  تقوم  جاودزا  بلاق 
 . تسا هعماج  یمومع  لابقتسا  مدع  لکشم ، دراد و  ار  دوخ  ینوناق  ریسم  درادن و  یعنام 

دنشاب یم  تیولوا  رد  نیلوؤسم  ماوقا  هک  مادختسا  ۀظحل  صوصخب  تین و  صولخ  ششوک و  شالت و  لاملاتیب و  زا  هدافتسا  رد  مه  جیسب  دوخ  ارچ 
؟ تسا هتشادن  نآلا  ات  مزال  مادقا  هجو  نیرتهب  لئاسم  لیلحت  ۀقیرط  دیاقع و  یشزومآ  ياهسالک  زا  هدافتسا  و 

شسرپ

رد نیلوؤسم  ماوقا  هک  مادختـسا  ۀـظحل  صوصخب  تین و  صوـلخ  شـشوک و  شـالت و  لاـملاتیب و  زا  هدافتـسا  رد  مه  جیـسب  دوـخ  ارچ 
؟ تسا هتشادن  نآلا  ات  مزال  مادقا  هجو  نیرتهب  لئاسم  لیلحت  ۀقیرط  دیاقع و  یشزومآ  ياهسالک  زا  هدافتسا  دنشاب و  یم  تیولوا 

خساپ

ورین نآ  یهدـنامرف  هب  ار  یلاعترـضح  همان  نیع  دـشاب  یم  جیـسب  تمواقم  يورین  فئاـظو  هطیح  رد  یلاـعبانج  لاؤس  خـساپ  هکیئاـجنآ  زا 
 . امش طابترا  زا  رکشت  اب  دش . دهاوخ  میدقت  امش  تمدخ  خساپ  تفایرد  تروص  رد  میدومن  لاسرا 

؟ دنرادن هیکزت  نیلوؤسم  ارچ 

شسرپ

؟ دنرادن هیکزت  نیلوؤسم  ارچ 

خساپ

دنتسه یناسک  نیلوؤسم  نیب  رد  هک  میراد  لوبق  مه  ام  زیزع  ردارب  دشاب ، یفاصنا  یب  اسب  هچ  یلک  تروصب  دنرادن  هیکزت  نیلوؤسم  هکنیا 
اما دوب ، دـهاوخن  لوبق  لباق  دوش  لماش  ار  نیلوؤسم  ۀـمه  هک  میئوگب  يروط  هداد و  میمعت  ار  نیا  هکنیا  یلو  دـنرادن  هیکزت  هنافـسأتم  هک 

میناد و یم  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  ةرهچ  يارب  بولطماـن  يرما  ار  نـیا  فسأـت  نمـض  مـه  اـم  دـنرادن ، هـیکزت  نیلوؤـسم  یـضعب  ارچ 
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ماظن رد  ار  تیلوؤسم  دنتـسه و ؟؟؟  روما  ردـص  رد  هک  اهنآ  ًاصوصخ  هتـشادرب  ماگ  هیکزت  بیذـهت و  ریـس  رد  مدرم  ۀـمه  هک  میراودـیما 
اهتیلوؤسم زارحا  هک  تسادیپ  هتفگان  دندومن ، رپ  ار  هدش  اپرب  زیزع  مدرم  ادهش و  نوخ  شالت و  ینید و  يانبم  رب  هک  یمالسا  يروهمج 

ياج دنشاب  رادروخرب  تکلمم  روما  ةرادا  ياههرهچ  هکیتروص  رد  تسا . دنمزاین  دهعت  صصخت و  مهم  هخاش  ود  هب  يدیلک  ياهتـسپ  رد 
دنوش س یم  تفای  رتمک  يدارفا  نینچ  دنراد  حیجرت  نیریاس  رب  هک  تسین  يدیدرت 

نوناق کی  ناونع  هب  راک  نیا  ارچ  تسا  يراوشد  راک  راک ، نیا  يارب  هجدوب  یمک  ندادرارق  ینعی  دـهد  یم  ار  اـهرغم  جورخ  ةزاـجا  روشک  ارچ 
؟ دنکیمن هدافتسا  دادعتسا  اب  دارفا  نیا  زا  روشک  ارچ  دننکیمن و  عونمم 

شسرپ

کی ناونع  هب  راک  نیا  ارچ  تسا  يراوشد  راک  راک ، نیا  يارب  هجدوب  یمک  ندادرارق  ینعی  دـهد  یم  ار  اهرغم  جورخ  ةزاـجا  روشک  ارچ 
؟ دنکیمن هدافتسا  دادعتسا  اب  دارفا  نیا  زا  روشک  ارچ  دننکیمن و  عونمم  نوناق 

خساپ

تارداص ناونع  تحت  اهتقو  یـضعب  اهزغم و  رارف  ناونع  تحت  اهتقو  یـضعب  رطاخ  نیمه  هب  تسین و  دـب  دوخ  تاذ  رد  اهزغم  جورخ  هتبلا 
تـسین دب  دشاب . هتـشاد  مه  یبوخ  تارمث  اسب  هچ  دماجنایب  اهنآ  تشگزاب  هب  روشک  هب  اهزغم  جورخ  رگا  نیاربانب  دوش  یم  دای  نآ  زا  زغم 
دنناوتب دـنوشن و  جراـخ  روشک  زا  اـهزغم  هکنیا  يارب  دوـب  یهار  تنرتـنیا ، زا  هدافتـسا  رد  یمالـسا  يروـهمج  تلود  تسایـس  هک  مینادـب 
یناسک مهزاب  تلود  تبثم  تامادقا  مغر  یلع  دنشاب ، هتشادن  روشک  جراخ  هب  زاین  دننک و  نیمأت  قیرط  نیا  زا  ار  ناشدوخ  یملع  ياهزاین 

لثم تامادقا  یـضعب  هدوب و  تبثم  تلود  تامادقا  یـضعب  هک  تسا  روشک  لخاد  رد  تاناکما  ندرک  مهارف  هار  نیرتهب  دنوش ، یم  جراخ 
. دوش یم  یقلت  یفنم  یتاقیقحت  هجدوب  ندش  مک 

؟  هدش دهاوخ  ای  هدش  عضو  نیا  يارب  يرکف  هک  منادب  مه  اوخیم  تسا  لاذتبا  هب  ور  روشک  گنهرف 

شسرپ

؟  هدش دهاوخ  ای  هدش  عضو  نیا  يارب  يرکف  هک  منادب  مه  اوخیم  تسا  لاذتبا  هب  ور  روشک  گنهرف 

خساپ

عیسو قیقد و  یـسانشراک  هب  زاین  خساپ  ریخ ، ای  تسا  هدش  روشک  رد  یگنهرف  لاذتبا  اب  هزرابم  يارب  یتادیهمت  هچ  هک  رما  تیعقاو  هرابرد 
نایم زا  تلمو  تلود  يوس  زا  رکنم  زا  یهنو  فورم  هب  رما  لصا  يدج  يارجا  نودب  یگنهرف  لاذتبا  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  نکیل  در  اد 

1ـ میروآ : رظن  رد  ار  ریز  ياـهراکهار  میناوت  یم  هراـب  نیا  رد  دوش  هدروآ  رد  ارجا  دروم  هب  دـیاب  يا  هماـنرب  هچ  هکنیا  اـما  تفر  دـهاوخن 
زا ار  نارگید  دوخ و  تخانـش  ات  تسا  مزال  ریـسم  نیا  رد  نارگید . هب  اهنآ  ندناسانـش  یمالـسا و  گـنهرف  یلـصا  رـصانع  قیقد  تخاـنش 

نشور و اهنآ  رب  هضرع و  نارگید  هب  ار  تسرد  ياهرواب  هلـسلس  کی  دـیاقع  هنیمز  رد  " ـالثم میهد . شیازفا  ینید ، ياـه  شزراو  اـهرواب 
هیاپ یب  نانخـس  نالطب  هجو  نییبت و  ار  رادـیاپ  تباث و  اهـشزرا ي  هلـسلس  کـی  دوجو  اهـشزرا ، هنیمز  رد  یـسانش .)  یتسه   ) مینک تباـث 

دنشوک یم  هک  یناسک  ربارب  رد  نینچ  مه  قوقح .) هفسلف  قالخا و  هفسلف   ) میزاس راکـشآ  دنناد  یم  يرابتعا  روما  ار  اهـشزرا  هک  یناسک 
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هب ار  نارگید  دوخ و  مینک و  یگداتـسیا  دننک  فیعـضت  ار  یعرـش  لیاسم  هب  دیقت  دـنهاکب و  یعرـش  لامعا  هب  مدرم  يدـنب  یبای  نازیم  زا 
زا دننک و  یم  یقلت  شزرا  دـص  کی  ار  نیقی  دوجو  لصا  هک  یناسک  ربارب  رد  رت  مهم  همه  زا  میهد . قوس  یعرـش  لیاسم  هب  ندرک  لمع 

کی زا  ار  نآ  ياهـشزرا  ینید و  دـیاقع  رذـگهر  نیا  زا  مینک و  تباـث  ار  تفرعم  رد  نیقی  ناـکما  دـننک ، یم  غـیلبت  تـفرعم  رد  تیاـکش 
نیرفآ راختفا  ندمت  اب  ییانشآ  قیرط  زا  نایوجشناد  یلم  یبهذم و  تیوه  تیبثتو  تیوقت  2 ـ میزاس . رادروخ  رب  یتخانش  تفرعم  هناوتشپ 

یمالسا ياهشزرا  تیبثتو  تیوقت  3 ـ ینیمخ . (  ماما  يربهر  هب  یمالسا  يروهمج  زاتمم  ياهدرواتسد  زین  نآ و  یمان  نادنمشناد  مالـسا ،
4ـ ناشیا . تاهبش  مدرم و  ياهشسرپ  هب  خساپ  يارب  یبتک  هرواشم  نینچمه  خساپو و  شـسرپ  تاسلج  يرازگرب  قیرط  زا  یبهذم  نامیا  و 

مسارم يرازگرب  ناوج 5 ـ هقبط  هژیوب  مدرم ، یلغش  یعامتجا و  يداصتقا و  یحور ، تالکشم  لح  یگدیـسر و  يارب  يزکارم  يزادنا  هار 
. دنسپ ناوج  ییا  هنوگ  هب  جیار  مولع  شناد و  یمالسا و  گنهرف  زا  ینغ  دیفم و  تایرشن  هئارا  6 ـ فاکتعا . اعد ، تعامج ، زامن  هوکش  اب 

؟ تسا هدش  حرطم  رتدوز  يدازآ  هلأسم  هداتفین  ياج  يدازآ  حیحص  گنهرف  هک  يا  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  حرطم  رتدوز  يدازآ  هلأسم  هداتفین  ياج  يدازآ  حیحص  گنهرف  هک  يا  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

نیب رد  نآ  تیفرظ  شنیب و  دیاب  یگنهرف  رما  ره  نییبت  زا  لبق  هکنیا  ینعی  میتسه ، قفاوم  قوف  ۀلئسم  تیلک  رد  امش  اب  مهام  یمارگ  رهاوخ 
دنشاب هاگآ  يدازآ  هب  تبـسن  یمالـسا  ینید و  گنهرف  اب  یتقو  دنتـسه  هعماج  رد  هک  يدارفا  هک  تسین  یکـش  ددرگ ، مهارف  هعماج  دارفا 
ثحب ماگنهدوز  حرط  زا  نیعفادم  هتبلا  دش ، دـهاوخ  دودـحم  يدازآ )  ) یهلا تمعن  نیا  ندـش  هدیـشک  فارحنا  هب  هدافتـسا و  ءوس  ۀـنیمز 

اب یتافانم  تفرگ  رارق  شریذپ  دروم  خساپ  نیا  رد  هچنآ  ًانمض  تسا ، یـسررب  لباق  دوخ  ياج  رد  هک  دنراد  شیوخ  يارب  ياهلدا  يدازآ ،
نونکا هک  تسا  يداعبا  رد  يدازآۀلئـسم  حرط  تسا  لاکـشا  دروم  هچنآ  ًاساسا  درادن  هشیدـنا  رظن و  ۀـئارا  رد  يدازآ  لصا  ندـش  حرطم 

هدش يرادساپ  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ضرعت  دروم  نآرق  مالـسا و  هاگدید  زا  يدازآ  دودح  زا  یخرب  هک  نانچنآ  هتـشگ  حرطم 
هک تسین  يدازآ  ۀـلأسم  ندـش  حرطم  دوز  ای  رید  رظن  نیا  زا  دندنـسپ  یم  اـهیزورما  هک  روطنآ  هن  دوش  هدـنایامن  تسه  هک  روطنآ  مالـسا 

تامدقم طیارش و  ندومنن  مهارف  هکلب  دومن ) ناهنپ  هعماج  رظن  زا  ار  نید  فراعم  دیاقع و  ناوتیمن  هکنیا  هچ   ) تسا هدرک  داجیا  لکشم 
، اههورگ ۀمه  هک  دـیاهدید  تکلمم  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يادـتبا  زا  هکنیاامک  تسا . دودـح  هب  يدـنبیاپ  لمع  ارجا و  رد  نآ 

ماظن اب  لباقت  رد  اهنآ  ياهتیلاعف  تارظن و  هک  اـجنآ  اـت  دنتـشاد و  هیرـشن  دـناهتفگ ، نخـس  یتحارب  فلاـخم  قفاوم و  صاخـشاو  بازحا 
لباق دیدرک  حرطم  لکـشم  ناونع  هب  امـش  هچنآ  نیاربانب  دناهتفرگ ، مسارم  دنتـشون و  دنتفگ و  هنادازآ  دوب  هتفرگن  ای  هتفرگ  رارق  یمالـسا 

گنهرف روشک  کی  گـنهرف  رگا  : " دـنیامرفیم ( 15/10/77  ) یگنهرف بـالقنا  ياروش  عمج  رد  مه  بـالقنا  مظعم  ربـهر  تسا و  لوـبق 
، دناشک دهاوخ  داسف  هب  ار  وا  هافر  دنک ، ادیپ  مه  هافر  رگا  دش ، دهاوخ  مامت  شررـض  هب  دنک ، ادـیپ  مه  يداصتقا  دـشر  رگا  دوب ، یطحنم 

ینعی دـش ، دـهاوخ  وا  یهابت  داسف و  بجوم  جرم و  جره و  بجوم  دـشاب ، هتـشاد  مه  اـهنیا  يأر و  قح  یـسارکومد و  يدازآ و  هچناـنچ 
نییعت شخب و  تهج  امنهار و  ناسنا ، نهذ  لـقع و  هک  تسادـیپ  تسا ، رـشب  اـب  طـبترم  روما  ۀـیقب  و  هعماـج ، تیلقع  تینهذ و  گـنهرف ،

. تسا هدننک 

؟ دنهد یم  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  دننک و  یم  هاگن  رخسمت  تروص  هب  مشوپ  یم  رداچ  هک  نم  ام  هعماج  رد  ارچ 
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شسرپ

؟ دنهد یم  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  دننک و  یم  هاگن  رخسمت  تروص  هب  مشوپ  یم  رداچ  هک  نم  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

صاخ رـصع  هب  صاصتخا  هتـشاد و  هنیرید  ۀـقباس  هک  تسا  هجاوم  اهینابرهمان  اهيرهمیب و  اب  ًاضعب  ینید  تاررقم  هب  لـمع  يرادـنید و 
ینادیم دوخ  اهتیذا ، رازآ و  اهفیعضت و  قیوشت و  اهشریذپ ، مدع  شریذپ و  اهرابدا ، لابقا و  نیا  فعـض  تدش و  رد  ناسون  اب  درادن و 

رد هژیوب  تسا ) اهنآ  نیرتخـس  لامعا  نیرتهب  ( ) اهزمحأ لامعالا  لضفا   ) دـیامنیم داـجیا  يرگید  ۀـفیظو  هک  تسا  یهلا  ناـحتما  رگید و 
ار يرادـمنید  ره  لد  هک  هدومن  ادـیپ  يوق  یگنهآ  يزیتس  نید  نید و  هیلع  هدرتـسگ  همجه  هک  ههرب  نیا  رد  و  ناـمز (  ماـما  تبیغ  رـصع 

رازآ تیذا و  لـمحت  تسا  شخب  تذـل  هچ  و  تسا . هتخاـس  تسد  فـک  رد  شتآ  نتـشاد  هگن  نوـچمه  ار  يرادـنید  هتخاـس و  حورجم 
قحلاب اوصاوت  و  رـصعلاو ...   " تسود ترـضح  تحاس  هب  يزرو  قشع  یهلا و  ياضر  بسک  هار  رد  نازرو  ضرغ  ناهارمگ و  نالهاج و 

هک یلاح  رد  دزومآ  یم  ام  هب  البرک  نز  ریـش  يربک (  بنیز  تماقتـسا  هوک  ربص و  نامرهق  ار  ییابیز  سرد  هچ  ("1)و  ربصلا اب  اوصاوت  و 
ار يادخ  رکش  تفگ  هک  ( هللا ۀنعل  هیلع   ) هللا دیبع  نابز  مخز  خساپ  رد  ردارب  ةدیرب  رـس  روضح  اب  دندوب و  هتـسب  نامـسیر  اب  ار  شیاهتـسد 

یهلا لیمج  لامج  زا  يوترپ  ابیز و  فیلاکت  زج  ار  اهنآ  نم  الیمج " الا  اهتیأر  ام   " دومرف دنکفا ، تلذ  هب  ار  امـش  تشک و  ار  ناتنادرم  هک 
نالوؤسم و تیلوؤسم  زا  يزیچ  نانمشد  نالهاج و  ياهتیذا  رازآ و  هب  تبسن  تماقتسا  ربص و  ترورض  تسا  يروآدای  هب  مزال  مدیدن .

. دهاکیمن یبهذم  مارآ و  طیحم  داجیا  ياتسار  رد  یتینما  یگنهرف و  هتفر  باوخ  هب  لیوط  ضیرع و  ياههاگتسد 

؟ دریگیم رارق  تناها  دروم  دننکیم و  هاگن  رگید  دید  اب  دشوپیم  رداچ  هک  يدرف  هب  ام  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دریگیم رارق  تناها  دروم  دننکیم و  هاگن  رگید  دید  اب  دشوپیم  رداچ  هک  يدرف  هب  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

هب تناـها  هتـشاد و  لاـبند  هب  خـیرات  لوط  رد  ار  ییاـهینابرهمان  يرهم و  یب  هک  دـشابیم  یـشیامزآ  یهلا  تاررقم  هب  لـمع  يرادـنید و 
تماقتـسا ماکحتـسا و  اـب  نآ  زا  روبع  تسه و  هدوـب و  فعـض  تدـش  ياراد  هچ  رگ  تسا  هنیرید  هقباـس  ياراد  شیب  مک و  نارادـمنید 

نتشاد هگن  نوچمه  يرادنید  هک  نارادمنید  نید و  هیلع  هدرتسگ  مجاهت  ياهههرب  رد  تبیغ و  رصع  رد  هژیوب  یگـشیمه  تسا  ياهفیظو 
ینید ياـهرواب  نارگتراـغ  ناـمجاهم و  فادـها  نیمأـت  زج  يزیچ  یعرـش  فیلاـکت  زا  نتـشاد  رب  تسد  و  تسد . فـک  رد  تسا  یـشتآ 

نالؤسم تیلؤسم  زا  ار  يزیچ  نانمشد  نالهاج و  تیذا  رازآ و  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  ترورـض  تسا  يروآدای  هب  مزال  دوب . دهاوخن 
يارب تینما  مدع  هک  مقفاوم  امش  اب  ًالماک  تساک و  دهاوخن  یبهذم  یمالـسا و  هعماج  يزاس  ملاس  رد  هفیظو  يافیا  رد  یتینما  یگنهرف و 

زا هلمج  زا  تیعـضو  نیا  حالـصا  رد  يراـگنا  لهـس  تسا و  راـظتنا  عقوت و  فـالخ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  رد  مه  نآ  هبجحم  ناوناـب 
. تسادخ دزن  رد  میظع  ناهانگ 

؟ مینک حالصا  ار  دوخ  گنهرف  میهاوخ  یم  هنوگچ  یک و  یک ؟ ات  یتیریدم  یشزومآ و  يزیرهمانرب  رد  فعض  صقن و 
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شسرپ

؟ مینک حالصا  ار  دوخ  گنهرف  میهاوخ  یم  هنوگچ  یک و  یک ؟ ات  یتیریدم  یشزومآ و  يزیرهمانرب  رد  فعض  صقن و 

خساپ

يزوریپ ات  هاگچیه  دوب و  رظن  يروئت و  رد  میتفگ  یم  نخـس  یمالـسا  تیریدم  زا  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  هچنآ  هک  میریذپب  ار  نیا  دـیاب 
هک دـش  نیا  ربانب  یتقو  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  یلع .(  مرکا و  یبن  رـصع  رد  یهاتوک  عطقم  زج  دیـشوپن . لمع  هعماج  یمالـسا  بـالقنا 

ياهتیریدـم راتفرگ  زین  ًاضعب  و  دیـسرن ، هجیتن  هب  ًاضعب  نآ  ییارجا  هقباـس  مدـع  هب  هجوت  اـب  دوش ، یلمع  یمالـسا  یتیریدـم  ياـههیرظن 
رد زرا  ندش  یخرن  کت  ثحب  هلمج  نم  دنتـسه  هتـشذگ  تاهابتـشا  عفر  ددص  رد  ماظن  نیلوؤسم  هناتخبـشوخ  زورما  اما  دـیدرگ  فیعض 
اما دنـشاب . یم  هلمج  نیا  زا  اهتیریدم ، ءوس  اب  يدـج  ییاضق  دروخرب  یمتـسیس و  تراظن  اهتایلام ، ندـش  ریگ  ارف  ماع و  يداصتقا ، ماظن 

روظنم رگا  تسا ، وا  رظن  دروم  گنهرف  زا  یتمسق  هچ  ای  گنهرف و  زا  یفیرعت  هچ  هدننک  لاؤس  روظنم  تسین  صخشم  لاؤس ، مود  تمسق 
، فارـسا ییارگ ، لمجت  لثم  یبرغ ، گنهرف  حالـصا  روظنم  رگا  میئآرب و  نآ  ندرک  هنیداهن  ددص  رد  دیاب  ام  هک  دشاب  یمالـسا  گنهرف 

ثحب لاس 75  زا  هک  يربهر  مظعم  ماقم  دسریمرظن  هب  هک  میئآرب ، نآ  عفر  ددصرد  رتعیرـس  هچره  دـیاب  دـشاب  ییارگدوس و ... فرـصم 
حالـصا زا  عون  نیمه  هب  رظان  دندرک  حرطم  ار  ییارگلمجت  یفارـشا و  یگدـنز  صاوخ و  ماوع و  یگنهرف و  نوخیبش  یگنهرف و  مجاهت 
گنهرف میئادزن و  ار  هناـگیب  گـنهرف  اـت  هک  دنتـسه  قفتم  رما  نیا  رب  نیلوؤسم  رگا  زورما  یلو  دندیدنـسپن  زور  نآ  یـضعب  هنافـسأتم  دوب 

. دش هنحص  دراو  ًالمع  دیاب  دش ، میهاوخن  قفوم  مینکن  نیزگیاج  ار  یمالسا 

؟ مینک ادا  دنتشاذگ ، نامشود  رب  ادهش  هک  ار  یتلاسر  قح  تروص  نیرتهب  هب  میناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ مینک ادا  دنتشاذگ ، نامشود  رب  ادهش  هک  ار  یتلاسر  قح  تروص  نیرتهب  هب  میناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

ریبعت هب  هک  دوب  یمالـسا  يروهمج  گرزب  حـتف  دـنداد  ماجنا  ناراوگرزب  نآ  ًاعقاو  هچنآ  تخانـش و  ار  نازیزع  نآ  میظع  راک  دـیاب  ادـتبا 
ساسحا دنناوتب  هک  دناسرب  یحور  يالتعا  تمظع و  زا  هلحرم  نیا  هب  ار  ناناوج  نیا  تسناوت  هک  دوب  نیا  حـتف  نآ  بالقنا  راوگرزب  ربهر 

هک دید  دیاب  سپس  دننک " عافد  مالسا  زا  ناشتیدوجوم و  روشک و  زا  ایند  هچراپکی  میظع  مجاهت  لباقم  رد  دنتسیاب و  دننک و  يرواب  دوخ 
زین هطبار  نیا  رد  بالقنا  ربهر  هک  دنریگب  ام  زا  ار  هدش  هدنز  ادهش  نوخ  اب  هک  ییاهـشزرا  نآ  دنهاوخ  یم  یقیرط  هچ  زا  نانمـشد  زورما 

هک دوب  هدـش  هتـشون  ییاکیرمآ  فورعم  ةدنـسیون  کـی  ۀلیـسوب  ياهلاقمرـس  ییاـکیرمآ ، تـالجم  زا  یکی  رد  ًاریخا  نیمه  : " دـنیوگ یم 
ياههار اهنیا  مینک ، لمع  يداصتقا  یماظن و  ياـههار  زا  میناوتیمن  اـم  ، " ناریا لـثم  ییاـهروشک  اـب  هلباـقم  يارب  هک  دوب  نیا  شاهصـالخ 

میوشب و دراو  دیاب  هنوگچ  دیوگ  یم  دنک . یم  مه  حیرـصت  میوشب ، دراو  دیاب  یگنهرف  ياههار  زا  تسا ، هدروخ  تسکـش  هدـش و  هبرجت 
يارب میناوتب  ات  مینک ، جیورت  یتسیاب  ار  اهنیا  هتفگ  قیرط ! نیا  زا  هتفگ  هدیشک و  ار  نز  کی  نایرع  ًالماک  سکع  هحفـص ، نامه  طسو  رد 

ةوق لوه و  هب  هتبلا  دننک . یم  راکچ  دنراد  روشک  رد  دنمهفیمن  ییهدـع  هنافـسأتم  تسا . نیا  هار  دـیوگ ؛ یم  مه  تسار  مییایب . قیاف  اهنآ 
یبالقنا ینید و  ياهشزرا  نید و  زا  هناناج  عافد  نامه  هک  ار  ادهش  هار  میهاوخ  یم  رگا  نیاربانب  تسناوت ". دنهاوخن  میراذگیمن و  یهلا 
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ههبج نیا  رد  بسانم  حالس  رازبا و  لیاسو و  اب  اهشزرا ، ریسم  رد  دوخ  ظفح  نمـض  دیاب  یگنهرف  مجاهت  نیارد  زین  زورما  دبای ، همادا  دوب 
نیا " دندومرف هک  ناناوج  اب  رادید  رد  بالقنا  ربهر  ریبعت  هب  و  میرادرب . ار  يدنلب  ياهماگ  يدیما  ان  ندادن  هار  تماقتسا و  اب  درک و  شالت 
دننک رکف  امـش  لثم  رگید  رفن  دـص  رگا  دـیداد ، ماجنا  بوخ  ار  ناتراک  امـش  هن ، تسین ، کچوک  اهنیا  دـننک ، یم  ناناوج  هک  ییاـهراک 

ندناوخ سرد  باب  رد  هلأسم  نیمه  نیع  تسا ؛ شزرو  باب  رد  هلأسم  نیمه  نیع  داتفا . دـهاوخ  قافتا  گرزب  راک  نامه  میظع و  يالتعا 
همه رگا  تسا . ییاـمیپهار  زور  لـثم  تسرد  نیا ، تسا . ناـناوج  صاـخ  ياـهراک  باـب  رد  هلأـسم  نیمه  نیع  تسا ؛ قـیقحت  باـب  رد  و 

اما داتفایمن ؛ هار  هعمج  زامن  رد  ای  نمهب  مود  تسیب و  زور  رد  ینویلیم  میظع  لیـس  نیا  مراد ، يریثأت  هچ  رفن  کـی  نم  ـالاح  هک  دـنیوگب 
ناناوج نیا  کتکت  راک  هک  منک  رارکت  دیکأت و  مهاوخ  یم  نم  دهد . یم  ماجنا  دراد  ار  شدوخ  فیلکت  هک  دنک  یم  ساسحا  یسکره 

باتک رد  هاگـشناد ، رد  هزوح  رد  فراعم ، ۀنیمز  رد  تامولعم ، ۀنیمز  رد  نآرق ، ۀنیمز  رد  دننک ، یم  راک  دنراد  هک  ۀـنیمز  ره  رد  اجره و   ـ
." دناسر دهاوخ  ءالتعا  هب  ار  روشک  هللا  ءاشنا  هک  تسا  يراک  نامه  تسا ؛ مهم  يراک  یسیون ـ 

تسا و هداتفین  اج  ام  هعماج  رد  تقوم  جاودزا  ارچ  دنرادن ، جاودزا  تردق  مه  اهناوج  و  تسا ، هدرک  ادیپ  جاور  داسف  ردق  نیا  هک  يا  هعماج  رد  ارچ 
؟ دننک هعجارم  اجنآ  هب  دننک  جاودزا  دنناوت  یمن  هک  یناسک  هک  تسین  مه  يزکارم  نینچ 

شسرپ

اج ام  هعماج  رد  تقوم  جاودزا  ارچ  دـنرادن ، جاودزا  تردـق  مه  اهناوج  و  تسا ، هدرک  ادـیپ  جاور  داـسف  ردـق  نیا  هک  يا  هعماـج  رد  ارچ 
؟ دننک هعجارم  اجنآ  هب  دننک  جاودزا  دنناوت  یمن  هک  یناسک  هک  تسین  مه  يزکارم  نینچ  تسا و  هداتفین 

خساپ

راـکفا رد  هک  يروطب  دـشاب . یم  نآ  هب  هعماـج  یفنم  هاـگن  لیلدـب  هدرکن ، ادـیپ  ققحت  هعماـج  رد  جـیار  روطب  تقوـم  جاودزا  هکنیا  تلع 
کی هب  زاین  دـنک ، ادـیپ  ار  دوخ  هاگیاج  تقوم  جاودزا  هکنیا  يارب  تسا . هدرک  هولج  حـیبق  تشز و  رایـسب  ۀـلأسم  کـی  تروصب  یمومع 

زاـب سوه  دارفا  ةدافتـسا  ءوس  زا  هک  دوش  هدیـشیدنا  يراـکهار  نآ  رد  هک  عماـج  نیناوق  نییبـت  نیودـت و  نینچمه  عیـسو و  یگنهرفراـک 
نینچ ماجنا  ینوناق  یعرـش و  رظن  زا  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  رکذ  لباق  دوش . لرتنک  ظاحل و  تقوم  جاودزا  ضراوع  و  دوش ، يریگولج 

رد دوجوم  داسف  زا  يریگولج  راکهار  مینک  ضرع  دیاب  هکنیا  نمـض  تسا . هعماج  یمومع  لابقتـسا  مدع  لکـشم ، درادن و  یعنام  يراک 
هدـش و یبای  هشیر  دـیاب  هک  تسا  یلئاسم  زا  یـشان  هعماج ، دوجوم  داسف  تفگ  دـیاب  هکلب  دـشاب ، یمن  تقوم  جاودزا  هب  رـصحنم  هعماج ،

تیاعر دارفا ، یـسنج  یقالخا و  تیبرت  مدع  دـناجنگ :  ریز  نیوانع  لیذ  ناوت  یم  ار  دوش  یم  هعماج  داسف  ببـس  هک  یلماوع  دوش . جالع 
هلیـسوب هک  یگنهرف  مجاـهت  دوب ، دـهاوخ  روآهدـسفم  دـشابن  يوـقت  رگا  هک  یناوهـش  شکرـس  ةزیرغ  هعماـج ، رد  فاـفع  میرح  ندرکن 

هک يدراوم  نیا  هب  رگا  هک  تسا  رکذ  لباق  دریگ . یم  تروص  دراوم  لیبق  نیا  لاـثما  وئدـیو و  تنرتنیا ، لذـتبم ، ياـه  يدیـس  هراوهاـم ،
جاودزا هک  يدارفا  رایـسب  هچ  میتـسه  دـهاش  اـم  ۀـمه  هک  يروطب  تفرگ . دـهاوخ  مه  ار  لـهأتم  دارفا  نماد  داـسف  دوشن ، هجوت  دـش  رکذ 

داسف لکـشم  لح  يارب  یـساسا  لح  هار  ناوت  یمن  ار  تقوم  جاودزا  نیاربانب  دنـشاب . یم  زین  يدایز  یقالخا  دـسافم  ياراد  اـما  دـناهدرک 
. دوب رگید  رت  یساسا  ياههار  لابند  دیاب  هکلب  تسناد ، هعماج 

؟ دنوش یم  لسوتم  عورشمان  لماوع  هب  ناناوج  دراد  دوجو  هغیص  جاودزا و  عورشم  لماوع  هکنیا  اب  ارچ 

شسرپ
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؟ دنوش یم  لسوتم  عورشمان  لماوع  هب  ناناوج  دراد  دوجو  هغیص  جاودزا و  عورشم  لماوع  هکنیا  اب  ارچ 

خساپ

مالسا و ةدروخ  مسق  نانمـشد  .1 دـشاب :  اشگهار  میراودـیما  هک  دـسر  یم  امـش  ضرع  هب  یتاکن  دـیدومرف  ناـیب  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
دوخ ةرمعتسم  دوبان و  لیلذ و  ار  یتّلم  میهاوخب  رگا   ) هک دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دنا  هدروآ  تسد  هب  هک  ییاه  هبرجت  اب  یمالـسا  بالقنا 

نودـب تسا ، دایتعا  داسف و  يرابودـنبیب و  اشحف و  مومـسم و  تاغیلبت  شرتسگ  نآ ، هار  نیرتهب  میروایب ، گـنچ  هب  ار  نآ  عفاـنم  مینک و 
کلاـمم زا  هک  ایناپـسا )  ) سلدـنآ رد  هک  روطناـمه  دـش ) دـهاوخ  دوباـن  ّتلم  نآ  دوخ  هب  دوخ  مینک ، جرخ  مه  هلولگ  کـی  یتـح  هکنیا 

رکذ دراوم  زا  هدافتسا  مالسا  ندرب  نیب  زا  يارب  مالسا ، نانمـشد  دیما  هطقن  مه  نآلا  دنتفرگ ، هجیتن  هداد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  دوب  یمالـسا 
مه نونکات  تسا و  هدـننک  دوبان  هدـننز و  هبرـض  رایـسب  ناملـسم ، ياه  ّتلم  ًاصوصخ  اهتّلم ، يارب  هک  یلئاسم  زا  یکی  . 2 دشاب . یم  هدش 
یم ناشن  خیرات  تسا . هدوب  اهتّلم  مهم  دارفا  صاوخ و  نیلوؤسم و  یضعب  ندوب  نئاخ  وسرت و  تسس و  نتـشادن و  دهعت  تسا ، هدوب  نینچ 

دـشاب و یمن  نیلوؤسم  اب  طابترا  یب  هدـمآ  دوجو  هب  یتّلم  ره  رد  هک  اه و ...  يرابودـنب  یب  اهفالتخا و  تالکـشم و  زا  يرایـسب  هک  دـهد 
لماوع زا  یکی  تسین . تّلم  کی  صاوخ  نیلوؤسم و  اب  طابترا  یب  زین  اهروشک  رد  یعقاو  تاحالصا  اهیتخبـشوخ و  زا  يرایـسب  نینچمه 

ًاـصوصخ تسج . راب  دـنب و  یب  نئاـخ و  وسرت و  دـهعت و  یب  نیلوؤسم  یـضعب  رد  دـیاب  زین  ار  عورـشمان  لـئاسم  يرابودـنب و  یب  داـسف و 
، یلوؤسم طسوت  ذـغاک  هگرب  کی  ندرک  ءاضما  تاقوا  یهاگ  دـننک ، یم  ّتیلاعف  یمالـسا  ینید و  یگنهرف و  ياهراک  رد  هک  ینیلوؤسم 

یضعب دنک . مالـسا  هب  نیبدب  نید و  یب  ار  ماوع  مدرم  زا  یهورگ  تسا  نکمم  کچوک  هانگ  کی  یتح  و  دنک ، یم  داجیا  داسف  زا  یجوم 
تروص هب  رکنم  ياهراک  یـضعب  رکنم و  هب  اه  شزرا  یـضعب  ندـش  نوگرگد  . 3 مییاـمن ؛  یم  رکذ  راورتیت  تروص  هب  ار  رگید  لـماوع 

هچ نیلوؤسم و  رد  هچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  لصا  ندش  فیعـض  حماست و  لهاست و  گنهرف  جاور  . 4 بوخ . راک  شزرا و 
هب ندیسر  ياههار  ندوب  هتـسب  يداصتقا و  طیارـش  . 6 جاودزا . رما  رد  ًاصوصخ  تافیرـشت  جاور  تورث و  ندـش  دنمـشزرا  . 5 مدرم .  رد 

دوبن . 8 نآ .) عیـسو  لکـش  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  دـننام   ) ینوریب و  يوقت ) ناـمیا و   ) ینورد ياـهراهم  دوـبن  . 7 رتشیب . دمآرد 
یمارتحا یب  . 10 یقطنم . ابیز و  راتفر  راتفگ و  بلاق  رد  ینید  ياهمایپ  اه و  هماـنرب  هئارا  نادـقف  . 9 ناوج . لسن  يارب  بسانم  ياه  هماـنرب 

رکذ هب  يزاین  هک  دشاب  یم  مه  يرگید  لماوع  لئاسم و  هتبلا  اهنآ و . ...  حیحـص  تیبرت  مدع  نانآ و  یقطنمریغ  ياهتـساوخرد  نیدلاو و 
ناوت یم  قّمعت  رکف و  یمک  اب  هک  دشاب  مود  لماع  نامه  شا  هشیر  دـیاش  رگید  لماوع  لماوع و  نیا  زا  یلیخ  تسناد  دـیاب  یهتنم  تسین 
دنزگ زا  ار  ام  ناناوج  ّتلم و  دهد و  رارق  شهاگرد  نیـصلاخ  نیلماع و  نیفراع و  زا  ار  ام  ۀمه  لاعتم  دنوادخ  درک . تفایرد  ار  هتکن  نیا 

) راهطالا لآ  دمحم و  قحب  دیامرفب  ظفح  یناطیش  ثداوح 

؟ دوشیمن تبحص  هانگ  هلیسو  هب  منهج  ياهباذع  اب  هطبار  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیمن تبحص  هانگ  هلیسو  هب  منهج  ياهباذع  اب  هطبار  رد  ارچ 

خساپ

، یمنهج ياهباذـع  رکنم و  ریکن و  لاؤس  ربـق و  لوا  بش  یتـشهب ، ياـه  تمعن  زا  ندـش  تبحـص  رتـمک  ةراـبرد  دـیدوب  هدومرف  لاؤـس  - 
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، دشاب یم  دوجوم  یفلتخم  عبانم  بتک و  مه  دوش و  یم  يدایز  ياه  تبحـص  مه  دروم  نیا  رد  یمارگ ؛ ردارب  دوش ، ضرع  امـش  تمدـخ 
هک یعامتجا  ای  هسلج و  ره  رد  دیناوت  یم  امش  ًانمض  دشاب ، یم  ینغ  رایسب  ظاحل  نیا  زا  هک  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  رد  صوصخب 
مه ات  تسا  یندش  رما  نیا  دنک و  تبحص  امش  يداهنشیپ  عوضوم  دروم  رد  هک  دیهاوخب  نارنخـس  زا  دوش  یم  رازگرب  یبهذم  تامـسارم 

تاغیلبت نامزاس  قیرط  زا  ای  دییامن و  يریگیپ  ار  عوضوم  تاعامجو  همئا  رتفد  قیرط  زا  ای  دننک و  هدافتـسا  نارگید  مه  دـیربب و  هرهب  دوخ 
. غلبم مازعا  شخب 

زا یـضعب  ناشنارـسمه و  اب  دننک ، یم  تبحـص  هدننز  روطنیا  هک  دننک ، یمن  هدافتـسا  راگزاس  وناب  دک  ییاهمناخ  زا  یهورگ  ياه  هناسر  رد  ارچ 
یم بوخ  ار  ناشتاروما  دننک و  یم  یگدـنز  يرادوربآ  اب  هک  ییاهمناخ  زا  یـضعب  دـننک ، یم  هدایپ  دـنریگ و  یم  ناشدوخ  يارب  وگلا  نارتخد 

اهراب نم  دننارذگ 

شسرپ

ناشنارـسمه و اب  دـننک ، یم  تبحـص  هدـننز  روطنیا  هک  دـننک ، یمن  هدافتـسا  راگزاس  وناب  دـک  ییاهمناخ  زا  یهورگ  ياه  هناسر  رد  ارچ 
ناشتاروما دننک و  یم  یگدنز  يرادوربآ  اب  هک  ییاهمناخ  زا  یضعب  دننک ، یم  هدایپ  دنریگ و  یم  ناشدوخ  يارب  وگلا  نارتخد  زا  یـضعب 

رثا رب  هیذـغت  ءوس  راچد  دـننک  هچ  هک  مزومآ  یم  ار  یگدـنز  تعانق و  هار  مسامت  رد  هک  ییاهداوناخ  اب  اهراب  نم  دـننارذگ  یم  بوخ  ار 
. دنوشن رقف 

خساپ

هاگـشناد کی  ناونع  هب  دـناوت  یم  روشک  یمومع  ۀـناسر  نیرت  بطاخم  رپ  ناونع  هب  نویزیولت  میدـقتعم  میتسه و  هدـیقع  مه  وت  اب  زین  اـم 
رگا دبای . تسد  میظع  هاگیاج  نیا  هب  هتسناوتن  زونه  اهلاس  زا  سپ  هنافـسأتم  یلو  دزادرپب ، شقن  يافیا  هب  هعماج  یلاعت  رد  گرزب  یمومع 
دُعب زا  دنچ  ره  تسا . هتفای  يریگمشچ  شرتسگ  بالقنا  زا  لبق  هب  تبسن  امیس ، ادص و  ششوپ  هعـسوت  زکارم و  اه و  هکبـش  شرتسگ  هچ 

مرگرـس شدوخ  ياه  همانرب  اب  ار  هعماجزا  ییاهـشخب  تسا  هتـسناوت  هدـش و  لیان  ییاهتفرـشیپ  هب  هعماج ، فلتخم  تاقبط  يارب  یمرگرس 
ای دنزاس  یم  همانرب  هک  ییاهنآ  هک  تسا  نیا  مه  نآ  تلع  و  تسا ، دایز  رایسب  زونه  امیس  ياه  همانرب  رد  يزومآدب  ياه  هبنج  یلو  دنک ،
هک دنا  هدرک  دشر  ییاضف  رد  و  دنتـسه ، رود  هلأسم  زا  یلکب  ای  دـننک ، كرد  ار  نآ  دـنناوتیمن  دـنرادن و  یهاگآ  لیاسم  هب  تبـسن  دوخ 

ار دوجوم  تیعـضو  زونه  اهنآ  دیاش  تسین ، حرطم  نانآ  يارب  ًالـصا  دـیا  هدرک  حرطم  یمارگ  زیزع و  رهاوخ  امـش  هچنآ  دـننامه  یلیاسم 
نییاپ و تاقبط  نایم  رد  اریز  دینبب ، دننک و  كرد  ینک ، یم  هدهاشم  يا و  هدرک  كرد  امـش  هچنآ  دنناوت  یمن  نانآ  دـننادب . نییاپ  حـطس 

ییاه همانرب  یتیبرت و  ّدض  طلغ و  ياه  هبنج  دیاب  امـش  لاثما  یناسک  اذل  دننک . رواب  دنناوت  یمن  دنونـشب  مه  رگا  دنتـسین و  هعماج  طسوتم 
رد هلاقم و ...  تروصب  اـی  امیـسو و  ادـص  دوخ  هب  ینفلت  تروصب  هدرک و  دزـشوگ  ار  دراد  عاـمتجا  رب  ءوس  رثا  یقـالخا و  ّدـض  راـثآ  هک 

دننک ادیپ  یهاگآ  نآ  هب  تبسن  زین  مدرم  و  ددرگ ، حالصا  اءاشنا ... یمومع  راکفا  راشف  رثا  رب  نامز  رورم  هب  ات  دننک ، سکعنم  اه  همانزور 
نازاـس ملیف  هک  ارچ  یعقاو ، هن  تسا  یعقاو  ریغ  مه  ملیف  و  تسا ، ملیف  تسین ، یعقاو  یگدـنز  دوـش  یم  هداد  شیاـمن  هچنآ  هک  دـننادب  و 

. دنزاسب یعقاو  ملیف  دنناوت  یمن  امیس 

یگنهرف ماجنا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اتسور و  رهـش و  رد  تاکز  زامن و  گنهرف  شرتسگ  اب  روشک  یگنهرف  هدمع  تالکـشم  امـش  رظن  هب 
؟ دشاب یم  هچ  یگنهرف  ياه  هعومجم  امش  يارب  زیزع  مالسا  ياه  نامرآ  ققحت  زا  هک  یمهم  فده  ؟ دوش لح  یتسیاب  هنوگچ 
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شسرپ

ماجنا رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اتسور و  رهش و  رد  تاکز  زامن و  گنهرف  شرتسگ  اب  روشک  یگنهرف  هدمع  تالکشم  امش  رظن  هب 
؟ دشاب یم  هچ  یگنهرف  ياه  هعومجم  امش  يارب  زیزع  مالسا  ياه  نامرآ  ققحت  زا  هک  یمهم  فده  ؟ دوش لح  یتسیاب  هنوگچ  یگنهرف 

خساپ

رب تسا ، هدش  وا  نانامیپ  مه  اکیرمآ و  نوچ  گرزب  نانمـشد  یگنهرف  ماع  لتق  ای  مجاهت  راتفرگ  لبق  ياهلاس  زا  ام  روشک  هک  ییاجنآ  زا 
... اءاشنا ات  دنشوکب  یمالسا  روشک  نیا  ياه  هیامرس  ناناوج و  تاجن  يارب  نکمم  قیرط  ره  هب  هک  دشاب  یم  زوسلد  دارفا  کت  کت  هدهع 

رـسارس رد  یگنهرف  یتکرح  شیپ  ياهلاس  زا  رطاخ  نیا  هب  دـنهد . لیوحت  نامز ( ماما  اقآ  نآ  بحاـص  تسد  هب  ار  بـالقنا  مچرپ  دـنناوتب 
. دراد یگتـسب  مدرم  ریاس  شالت  هب  نانآ  تامحز  نداد  هجیتن  هک  و ...  ماما ( اب  دنویپ  هسـسؤم  ياهتیلاعف  دـننام  تسا . هدـش  عورـش  روشک 

شالت یهلا  فطل  رظن  هب  دیما  اب  يوقت ، اب  نمؤم و  دارفا  اما  دنیشن ، یم  رمث  هب  رید  ًالومعم  هدوب و  ریگ  تقو  رایـسب  یگنهرف  ياهراک  هتبلا 
رد درک . دـهاوخ  يداـیز  کـمک  زین  نازیزع  امـش  شـالت  هار  نیا  رد  دـننک ، یم  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  نآ  ۀـجیتن  درک و  دـنهاوخ  ار  دوـخ 

زامن رکنملاو " ءاشحفلا  نع  یهنت  ةولـصلا  نا   : " میرک نآرق  ةدومرف  هب  تفگ ؛ دـیاب  زین  تادابع  ریاـس  زاـمن و  گـنهرف  جـیورت  صوصخ 
رد تسا و  مهم  رایـسب  تادابع  زامن و  غیلبت  ياه  هویـش  هتبلا  تسا ، یگنهرف  گنج  نادـیم  رد  نمـشد  اـب  ییوراـیور  يارب  هحلـسا  نیرتهب 

، ریخا ياه  لاس  رد  ادـمحب ... دـنوشن ، طیرفت  طارفا و  راتفرگ  ات  دومن  تقد  رایـسب  دـیاب  ناناوجون ، ناناوج و  ًاصوصخم  مدرم ، اب  دروخرب 
نیلوؤسم هناصلاخ  شالت  جیاتن  تارمث و  اءاشنا ... هک  تسا  هداد  ماجنا  مهم  رما  نیا  ققحت  هار  رد  يدیفم  رایـسب  تامادـقا  زامن  هماقا  داتس 

یعس لد  ناج و  اب  ربکا  داهج  نادیم  نیا  رد  یگنهرف  زابرـس  کی  ناونعب  زین  یگنهرف  هعومجم  نیا  دومن . دهاوخ  زورب  هعماج  رد  هطوبرم 
رکـشت امـش  زا  دـینک ، یم  يریگیپ  ار  هعماـج  یگنهرف  روما  هنازوسلد  هکنیا  زا  ناـیاپ  رد  دومن . دـهاوخ  یلاـع  فادـها  نیا  قـقحت  هار  رد 

. میراد لاعتم  دنوادخ  زا  نوزفازور  قیفوت  يوزرآ  امش  يارب  و  مینکیم ،

؟ تسیچ دجاسم  رد  ینید  نامتفگ  يرازگرب  زا  فده 

شسرپ

؟ تسیچ دجاسم  رد  ینید  نامتفگ  يرازگرب  زا  فده 

خساپ

یـسایسو یعاـمتجا  یبهذـم ، تـالاؤس  هـب  ییوگخـساپ  یملع و  هیذـغت  يارب  يرنه  یتاـقیقحت و  ياهـشور  يریگراـکب  اـب  حرط  نـیا  رد 
رشن يارب  مجسنم  هکبـش  کی  داجیا  ددصرد  حرط  نیا  عقاو  رد  ددرگ . یم  داجیا  نید  فراعم  شزومآ  غیلبت و  رد  نیون  یماظن  نابطاخم ،

زا یکی  هک  ناوج  لسن  يرکف  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  .1 حرط :  یلـصا  فادها  هرـشن ) ملعلا  ةاکز   ) دشاب یم  دـجاسم  رد  تیونعمو  ملع 
یمک شرتسگ  دجاسم و  رد  یگنهرف  ياه  ّتیلاعف  يرو  هرهب  شیازفا  يارب  بسانم  ییاهشور  یحارط  .2 دشاب . یم  نانآ  یساسا  تابلاطم 

مجـسنم همانرب  کی  بلاق  رد  دـجاسم  یگنهرف  روما  نایدـصتم  ًاصوصخ  ناناوج  یهدـنامزاس  يزاـس و  لاّـعف  . 3 نانآ . تامدـخ  یفیکو 
یگنهرف زکارم  هدـنزاس  طابترا  تیوقت  شرتسگ و  . 4 دوش ). یم  ارجا  يدجسم  ناناوج  طسوت  حرط  نیا  زا  ياهدمع  ياهـشخب   ) یگنهرف

رب دـیکأت  اـب  یملع  یگنهرف و  هزراـبم  نادـیم  کـی  داـجیا  اـب  دـجاسم  رد  صوصخ  هب  یهارمه  یلدـمه و  هیحور  تیوـقت  . 5 ناناوج . اـب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1502 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


و دسر ، یم  رظن  هب  يرورـض  رایـسب  یگنهرف  هزرابم  نادیم  رد  هک  تسا  ییاه  ّتیلاعف  زا  ام ، هسـسؤم  رظن  هب  حرط  نیا  دـجاسم . ّتیروحم 
هعماج رد  ار  دـجاسم  هاگیاج  نیا  رب  هوـالع  تسا . نید  دروم  رد  تاـماهبا  تاهبـش و  ندرک  فرط  رب  زورما  هعماـج  ياهترورـض  زا  یکی 

يورخا يوـیند و  یملع ، تالکـشم  ندرک  فرطرب  لـحم  هـمئا ( نارود  رد  مالـسا و  ردـص  رد  دجــسم  اریز  دزاـس  یم  نـشور  یمالــسا 
. میرکشتم رایسب  دیتسه  طابترا  رد  ام  هسسؤم  اب  دینک و  یم  هجوت  لئاسم  نیا  هب  هک  زین  امش  زا  تسا . هدوب  ناناملسم 

فیعض و ًاتبسن  یبهذم  ینید  یمالسا و  تاداقتعا  رظن  زا  دشاب و  یم  مکاح  یمالسا  ناریا  رب  یمالسا  يروهمج  ماظن  هک  نامز  نیا  رد  ناناوج  ارچ 
؟ دشاب یم  گنر  مک 

شسرپ

ًاتبسن یبهذم  ینید  یمالسا و  تاداقتعا  رظن  زا  دشاب و  یم  مکاح  یمالسا  ناریا  رب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هک  نامز  نیا  رد  ناناوج  ارچ 
؟ دشاب یم  گنر  مک  فیعض و 

خساپ

. دنتـسه موصعم  یلع ( نینمؤملاریما  ینید ، تادـقتعم  قباطم  دوش . یم  حرطم  زین  نینمؤملاریما (  تموکح  ةرابرد   : " دـیدومرف هک  یلاؤس 
هلاس جـنپ  خـیرات  هب  یهاـگن  درادـن . دوجو  یمالـسا  ياـه  هقرف  ناـیم  يا  ههبـشو  دـیدرت  چـیه  یلع ( تموکح  تیعورـشم  تیناـقح و  رد 

تادیدهت ناورهن ، لمج و  نیفـص ، یلخاد  ياهگنج  دهد . یم  ناشن  لآ  هدیا  هعماج  داجیا  رد  ار  ترـضح  نآ  تیقفوم  نازیم  تموکح ، 
، تالکـشم ترثـک  تـسا . ترـضح  نآ  تموـکح  تالکــشم  زا  یناـسنا ، يورین  دوـبمک  یلخاد ، ناـقفانم  دوـجو  اـب  یجراـخ  نانمــشد 

هدروآ مهارف  ار  عضو  نیا  ياه  هنیمز  یشزرا ، ماظن  بوچراهچ  رییغت  یعامتجا ، نمزم  ياهیگدولآ  دساف و  ياهتنـس  اهتعدب و  یگدرتسگ 
تالکـشم یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  زین  نونکا  دوب . زور  نآ  عاـضوا  رد  تموکح  يارب  درف  نیرت  هتـسیاش  یلع ( لاـح  ناـمه  رد  دوب .

تفن تمیق  شهاک  یناهج ، مروت  اب  بسانتم  اهالاک  تمیق  نتفرـالاب  تیعمج ، شیازفا  يداـصتقا ، تالکـشم  دروخ ، یم  مشچ  هب  یناوارف 
تیبرت نیرتدنمـشزرا  زا  یهورگ  دـش . لیمحت  ام  روشک  رب  هک  يرایـسب  ياهیناریو  گنج و  يداصتقا ، ياهمیرحت  موس ، کـی  زا  رتمک  هب 

رد نمشد  تلاخد  و  دندیسر ، تداهش  هب  بالقنا  نیزاغآ  ثداوح  رد  یتشهب  دیهش  يرهطم و  دیهش  ریظن  یمالسا  نادنمـشناد  ناگتفای و 
ینوگنرس ( 1 .) تسا هتـشاذگ  قیمع  ریثأت  یگنهرف  ياهیناماسبان  رد  ناوج و ...  لسن  يارب  یگنهرف ) مجاهت   ) یگنهرف ةدولآ  ياضف  داجیا 

هب رییغت  نـیا  تـسا . عاـمتجا  گـنهرف  رییغت  نارود  هـک  دـنک  یم  عورـش  ار  ینارود  یهلا ، عورـشم  تموـکح  يرارقرب  دـساف و  تموـکح 
بالقنا زا  لبق  بالقنا و  زا  سپ  نارود  هسیاقم  اب  اهفرح  نیا  همه  اب  اـما  دریگ . یم  تروص  جـیردت  هب  هکلب  تسین ، ینآ  یعفد و  تروص 
بورشم هک  دوش  هسیاقم  بالقنا  زا  لبق  نارود  اب  تسین  راوازـس  ًالـصا  هدرک و  تفرـشیپ  ردقچ  مدرم  ینامیا  ینید و  حطـس  دید  میهاوخ 
ناگدـننک دراو  نیرتگرزب  زا  نادرمتلود  رثکا  دنتـشادن و  باختنا  يأر و  قح  نانز  دـنتفرگ و  یم  راک  زّوجم  تموکح  فرط  زا  اهیـشورف 
ياهشزرا زا  دیآ  یم  راک  يور  هک  یلـسن  دننک  یم  دومناو  دنراد  یناسک  هک :  دندیـسرپ  لاؤس  بالقنا  مظعم  ربهر  زا  دندوب . رّدخم  داوم 

هک نیا  هن  منک . یم  در  ار  اهنآ  فرح  دصرددص  هدنب   : " دندومرف خساپ  رد  ناشیا  تسا ؟ حیحـص  لیلحت  نیا  ایآ  تسا ، نادرگیور  ینید 
اهملیف و اهنامر و  تنرتنیا و  هراوهام و  زا  هدنب  ریخن ، مرادـن ، ربخ  اهنآ  زا  ای  مسانـش  یمن  ای  منیب  یمن  ار  یگنهرف  زیگنارب  داسف  لماوع  نم 

مناد یم  نیاربانب  ما . هدـنارذگ  ناناوج  نایم  رد  ار  مرمع  نم  مریگ ، یمن  مک  تسد  ار  اهنآ  مراد و  ربخ  ًالماک  دـساف  ياـهفرح  اـهگنهآ و 
ریذـپ و بیـسآ  مه  ردـق  نیا  زورما  ینونک  لسن  مدـقتعم  اما  درذـگ . یم  هچ  اـم  یناوج  ياـضف  رد  زورما  تسیچ و  یناوج  ياوه  لاـح و 

رتهزیکاپ بتارم  هب  لبق  لاس  جنپ  یـس و  لاس و  یـس  طیحم  زا  هک  هدمآراب  یطیحم  رد  لسن  نیا  دنا . هدـیمهف  دـب  ار  نیا  تسین . هدـننکش 
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ياهنامیا نآ  دـنهد و  ماجنا  ار  میظع  راک  نآ  دتـسناوت  ینید  تیادـه  تکرب  هب  دـنا ، هدـش  دـلوتم  طیحم  نیا  رد  هک  یناـسک  تسا . رتهبو 
بتارم هب  ياهیگدامآ  هتفای و  شرورپ  يرتهب  طیحم  رد  لسن ، نآ  هب  تبـسن  لسن  نیا  هک  مدـقتعم  نم  دـننک  هضرع  ار  راوتـسا  نیدـالوپ و 

يا هریجنز  تاعوبطم  زا  یی  هعومجم  رد  هتـشذگ  لاس  هک  یگنهرف  ناراـبمب  نیا  اـب  هک  دوش  یم  بجوم  زیچ  هچ  دراد ...  يرتـالاب  رتهب و 
زیچ همه  هیلع  و  ماما ( هیلع  بالقنا و  هیلع  یبهذـم و  رکف  هیلع  بهذـم و  هیلع  یناهج ) رابکتـسا  اـکیرمآ و  یلاـم  کـمک  تیاـمح و  اـب  )

یسک هچ  دوش ؟ فاکتعا  زکارم  نیرت  غولش  ءزج  نارهت  هاگشناد  دجـسم  دیـسر ، رارف  بجر  هام  فاکتعا  ياهزور  یتقو  تفرگ ، تروص 
ینید تفرعم  زا  تسا ، بالقنا  هتفای  شرورپ  هک  یناوج  دوب ؟ هدرک  همانشخب  اهناوج  هب  یـسک  هچ  دینک ؟ فاکتعا  دیورب  تفگ  اهناوج  هب 
زورما ام  ناناوج  نم ، رظن  هب  دوش . یمیاد  يرکف  يونعم و  ۀـیذغت  هک  دراد  جایتحا  هتبلا  تسا ، یقیمع  نامیا  مه  شنامیا  تسا ، رادروخرب 
روشک ياضف  دـینیبب  تسا . هنوگچ  ام  ياههاگراک  دـینیبب  تسا . هنوگچ  ام  ياههاگـشناد  دـینیبب  امـش  دنیافـص . اب  نمؤم و  ییادـخ و  مه 

، دنیآ یم  اهنابایخ  هب  لیـس  لثم  هک  یتّیعمج  نیا  تیرثکا  سدق ، زور  ای  نمهب  مود  تسیب و  ییامیپهار  زور  رد  دـینیبب  امـش  تسا . هنوگچ 
زاسراک مه  زاب  دراد و  دوجو  روشک  رد  مه  زونه  یهلا ، ۀـقعاص  هزیگنا و  نامه  یهلا ، حور  نامه  دـنناناوج . نیمه  دنتـسه ، یناـسک  هچ 

.1 ذــخآم :  عباـنم و  (".2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) دـیناسر دـهاوخ  تاـجن  لـحاس  هب  ار  روـشک  مه  زاـب  هیحور ، نیمه  تسا .
237و238 ، 255 صص يربهر ، مظعم  ماقم  رضحم  زا  خساپ  شسرپ و  ص75و76  يدزی ، حابصم  تیآ ا ... اهخساپ :  اهشسرپ و 

؟ دوش مک  يزاب  یتراپ  يراوخهوشر و  ردقنیا  مینک  راک  هچ 

شسرپ

؟ دوش مک  يزاب  یتراپ  يراوخهوشر و  ردقنیا  مینک  راک  هچ 

خساپ

هک یلاؤس  صوصخ  رد  . میـشاب امـش  لاثما  امـش و  يارب  یبوخ  رواشم  میراودـیما  میرازگـساپس و  ياهدرک  رارقرب  سامت  اـم  اـب  هک  نیا  زا 
اذل . درادن یناسکی  لماوع  للع و  دارفا  همه  هب  تبسن  اج و  همه  رد  یعامتجا  تالـضعم  تالکـشم و  هک  منک  ضرع  دیاب  ياهدرک  حرطم 

. دوش ییاسانش  نآ  لماوع  للع و  ات  درک  وجتسج  قیقحت و  دیاب  تسا  التبم  نآ  هب  هک  سک  ره  دراد و  دوجو  تالـضعم  نیا  هک  ییاج  ره 
یتراپ نتـشاد  اـی  هوشر  تخادرپ  نودـب  هک  تسا  ساـسحا  نیا  دراد  شقن  يزاـب  یتراـپ  يراوخهوشر و  جـیورت  رد  هک  یلیاـسم  زا  یکی 
تـسه مه  ارجا  ماجنا و  لباق  یتحارب  لومعم  قیرط  زا  هک  ییزج  ياهراک  یخرب  ماجنا  يارب  مینیبیم  اذل  . دیـسر دوخ  فادها  هب  ناوتیمن 

دنهدیم و هوشر  داهنـشیپ  هلـصافالب  دننکیم  دروخرب  یعنام  كدنا  اب  رگا  ای  دنهدب و  هوشر  دنرـضاح  دـندرگیم و  یتراپ  لابند  هب  دارفا 
رتدب بتارم  هب  ینماان  ساسحا  . دورب شیپ  یتحارب  شراک  ات  دربیم  دوخ  اب  ار  هیده و . . .  دـتفایم  هار  هک  لزنم  زا  یعنام  ره  زا  لبق  یتح 

هب مادـقا  لوا  ماگ  نامه  رد  هک  تسا  یعیبط  دـسرب  فدـه  هب  دـناوتیمن  یتراپ  هوشر و  نودـب  دـنک  ساسحا  یـسک  رگا  . تسا ینما  ان  زا 
فعـض دراد  شقن  یقالخا  یعامتجا و  تالـضعم  ریاس  قوف و  دروم  ود  جیورت  رد  هک  يرگید  هلأسم  درک . دـهاوخ  يزاب  یتراپ  هوشر و 

هب هروک  زا  ياهسوسو  كدنا  اب  دنشابن  رادروخرب  قیمع  تروصب  یناسنا  لیاضف  یناسفن و  تیبرت  زا  اهناسنا  یتقو  ؛ تسا یناسنا  یقالخا و 
شرتسگ هب  هک  يرگید  هلأسم  دنراذگیم . اپ  ریز  ار  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  لوصا و  دـنوشیم و  راچد  هابتـشا  اطخ و  هب  دـنوریم و  رد 

جنر ییاهدوبمک  زا  یگدـنز  هناخ و  رد  یـسک  یتقو  تسا  یتشیعم  يداصتقا و  تالکـشم  ، دـنکیم کمک  يراوخهوشر  يزاـب و  یتراـپ 
ياههسوسو اب  دـنک و . .  نیمأـت  یتحار  هب  دـناوتیمن  ار  شدوخ  يرورـض  هیلوا و  جاـتحی  اـم  ، دراد لکـشم  شدوخ  ناـمرد  يارب  دربیم ،

رب دـهاوخیم  قوف  قیرط  زا  دـهدیم و  يزاب  یتراپ  يراوخهوشر و  هب  نت   ، اـهزاین اههتـساوخ و  نیا  هب  ندیـسر  يارب  یناـسفن  یناـطیش و 
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يرورـض یمومع و  جاتحیام  رظن  زا  نوگانوگ  ياهـشخب  نانکراک  نادنمراک و  رگا  ًاتعیبط  . دنک ادـیپ  هبلغ  یتشیعم  يداصتقا و  تالکـشم 
ریغ بذاک و  زاین  زاین و  ساسحا  هتبلا  . تفای دهاوخ  شهاک  تالـضعم  نیا  دننکن  زاین  دوبمک و  ساسحا  دارفا  هک  يدـح  هب  دـنوشب  نیمأت 

زاـین ساـسحا  یفارـشا و  یلمجت و  یگدـنز  هب  شیارگ  یبلط و  هداـیز  . دـنزیم نماد  لـضعم  نیا  هب  زین  يرورـض  ندرک  یقلت  يرورض و 
رد رگا  هک  تسا  نشور  . دـهدیم قوس  تالـضعم  نیا  يوس  هب  ار  دارفا  زین  یفارـشا  یلمجت و  بذاک و  ياهزاین  نآ  نیمأت  مدـع  بذاک و 

نیمأت يارب  درک و  دهاوخ  دوبمک  ساسحا  مه  زاب  دروآ  تسدب  هچنآ  ره  دوب و  دهاوخ  ریذـپان  يریـس  دوش  هدـنز  یـساسحا  نینچ  ناسنا 
نالؤسم 2 ـ  دـبای . شیازفا  یقالخا  ياهتیبرت  1 ـ  دـیاب : موش  ياههدـیدپ  نیا  اب  هلباقم  يارب  . دز دـهاوخ  تسد  يراک  ره  هب  شدوخ  زاین 
تدشب یفارـشا  یلمجت و  یگدنز  زا  دنیامن و  دروخرب  يدـج  تروص  هب  نافلختم  اب  دـنهد و  شیازفا  ار  دوخ  ياه  تراظن  دـیاب  فلتخم 
ساسحا زا  دـننک و  يزاسوگلا  فلتخم  ياههمانرب  اـب  اـههناسر  4 ـ  دوش . نیمأت  نادـنمراک  ناـنکراک و  هیلوا  ياـهزاین  3 ـ  دنیامن . زیهرپ 

 . .. . دنهاکب و بذاک  ياهزاین 

هناگیب ياههعماج  رد  یلو  دـننک  یم  لمع  دـنک  یلیخ  یملع  ظاحل  زا  مدرم  دراد  روضح  نآرق  مدرم  نیب  رد  هک  ناریا  یمالـسا  هعماج  رد  ارچ 
هک تسا  هدش  ثعاب  یسک  هچ  تسیچ ؟  لیلد  دنتسه ،  یمالسا  هعماج  زا  رتالاب  یملع  ظاحل  زا  مدرم  نآ  درادن  دوجو  مالسا  نوچ  ینید  هک  يدایز 

نیا ف هب  هعماج 

شسرپ

ياههعماج رد  یلو  دـننک  یم  لمع  دـنک  یلیخ  یملع  ظاـحل  زا  مدرم  دراد  روضح  نآرق  مدرم  نیب  رد  هک  ناریا  یمالـسا  هعماـج  رد  ارچ 
یـسک هچ  تسیچ ؟  لیلد  دنتـسه ،  یمالـسا  هعماج  زا  رتالاب  یملع  ظاحل  زا  مدرم  نآ  درادـن  دوجو  مالـسا  نوچ  ینید  هک  يدایز  هناگیب 

؟  دوش راتفرگ  تکالف  نیا  هب  هعماج  هک  تسا  هدش  ثعاب 

خساپ

وزرآ مییاتسیم و  بلق  میمص  زا  ار  نیرفآ  تیاده  شخب و  تایح  باتک  نیا  میرک  نآرق  هب  سفنلا  میلس  داهن و  كاپ  ناوج  امش  تدارا 
ینک یم  نامگ  امـش  ایآ  زیزع  تسود  دـبای .  شیازفا  نآ  تاروتـسد  ماکحا و  میلاـعت و  نآرق و  هب  رتشیب  هچ  ره  تدارا  قشع و  مینک  یم 

تـسا مزال  يرگید  لماوع  ای  دروایب و  دیاب  یگدنام  بقع  نآ  روضح  مدع  دهدب و  یملع  ءاقترا  دناوت  یم  نآرق  لثم  باتک  کی  روضح 
هب مدرم  رگا  تسین .  طوبرم  نآ  نیرفآ  یلاعت  شخب و  تایح  ماکحا  نآرق و  هب  یلو  تسا  خـلت  تقیقح  کی  يا  هدرک  ناـیب  امـش  هچنآ  . 

ندناوخ هب  دوشب و  توالت  رگا  یتح  دوشن و  توالت  دروخب و  كاخ  لزانم  هچقاط  ياه  هبل  رد  سدقم  باتک  نیا  دنشاب و  انتعا  یب  نآرق 
همه دراد .  دوجو  نآرق  رد  اهزیچ  مامت  ینک  یم  نامگ  امش  ایآ  درک ؟  دنهاوخ  دشر  یملع  رظن  زا  ایآدنـشاب  شوخلد  نآ  ندرک  ظفح  و 

زیزع و ردارب  درک ؟  رارقرب  لماعت  نآرق  اب  دیـشیدنا و  يرگید  روج  دیاب  ای  تسا ؟  هتفهن  نآرق  رد  مولع  همه  دراد .  دوجو  نآرق  رد  مولع 
راکتشپ شالت و  ورگ  رد  یتلم  ره  تیقفوم  زمر  تسین .  دشاب  نآرق  رگا  یتح  باتک  کی  نتشاد  تلم  کی  تیقفوم  زمر  ینتـشاد  تسود 

هتفرگ ارف  ینامـسآ  باتک  ینید و  میلاـعت  زا  ار  وپاـکت  شـالت و  نیا  مدرم  هاوخ  تسا .  یملع  يوجتـسج  صحفت و  قیقحت و  هعلاـطم و  و 
هک درک  دهاوخ  تفرشیپ  یتلم  دنشاب . هدیسر  هجیتن  نآ  هب  يرشب  یعمج  يدرف و  هبرجت  رثا  رب  ناشدوخ  هاوخ  دننک و  لمع  نآ  هب  دنشاب و 

یگدنز تاناکما  لقادح  هب  ندوب  عناق  تعانق و  ریذپان 2 - یگتسخ  شالت  راک و  - 1 دشاب :  هتشاد  دوجو  وا  رد  زراب  هدمع و  یگژیو  ود 
دنه نپاژ و  هب  يرجاهم  حیسم  مالسالا  هجح  رفس  شرازگ  هک  نپاژ  رد  مالسا  باتک  منک  یم  هیصوت  تسا .  نپاژ  تلم  نیا ،  زراب  هنومن  . 

رد یمالـسا  عماوج  ینف  یملع و  یگدـنام  بقع  تلع  تسیچ .  اهنآ  تفرـشیپ  لماع  دـیوشب  هجوتم  ات  دـینک  هعلاطم  تسا  کنک  گنه  و 
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ملع و تفرـشیپ  زا  ار  اـهنآ  نید  هک  نیا  لـیلد  هب  اـهیبرغ  تسا .  نآرق  میلاـعت  هب  ندرکن  لـمع  نآ  تلع  هکلب  تسین  نآرق  باـتک  دوـجو 
اهر ار  نید  اذل  دنسرب  تفرشیپ  هب  هار  نامه  زا  دنتساوخ  یم  همه  اهیقرـش  یلو  دندرک  تفرـشیپ  دندرک و  اهر  ار  نید  درک  یم  عنم  شناد 
هار هب  اسیلک  دض  رب  سناسنر  تضهن  اذل  دوب  تفرشیپ  عنام  یطسو  نورق  ياسیلک  تیحیسم و  هدش  فیرحت  نید  دنداتفا .  بقع  دندرک و 

يونعم و یناسنا و  ياه  هبنج  زا  نونکا  مه  یلو  دیسر  یملع  يژولونکت  ینف و  تفرشیپ  جوا  هب  برغ  اسیلک ، هطلس  زا  ندش  اهر  اب  داتفا و 
یم زیچ  نیرتدنمشزرا  ار  شناد  تسا .  یملع  ءاقترا  قوشم  مالسا  نید  اما  دنتـسه . نارحب  راچد  بهذم  فیعـضت  لیلدب  یناور  یحور و 

تدابع ار  یتشیعم  یملع و  شالت  راک و  هدرمش و  بجاو  ار  شناد  لیصحت  تسا و  هداد  يرترب  تاماقم  همه  رب  ار  دنمـشناد  ماقم  دناد و 
ماکحا هب  ندز  اپ  تشپ  ابدنا  هدرک  روصت  دنا و  هدرکن  لمع  نآرق  مالسا و  هب  ناناملسم  هنافـسأتم  اما  تسا .  هدرمـش  رتالاو  رترب و  هکلب  و 

دندز رانک  تسایس  هعماج و  هنحص  زا  ار  نید  یملع ،  ياهتفرشیپ  زا  نید  تعنامم  لیلد  هب  اهیبرغ  هکنآ  زا  لفاغ  دننک ،  یم  تفرـشیپ  نید 
یناکم و ینامز و  تیدودحم  نودب  ار  ملع  بسک  تسا و  شناد  اب  شیاهتنا  زاغآ و  هکلب  تسین  شناد  تفرـشیپ  عنام  اهنت  هن  مالـسا  یلو 

دننک یم  هنیزه  باتک  هعلاطم و  يارب  ردقچ  دننک  یم  هعلاطم  ردقچ  هنازور  ناملسم  دارفا  ایآ  لمع !  وک  اما  تسا ،  هدرمش  بجاو  یسنج 
تـسود دـنهدیم ! ؟ تیمها  تسا ) یحور  ياذـغ  نیرتالاب  هک  قیقحت  هعلاطم و   ) یحور هیذـغت  هب  ردـقچ  یمـسج  هیذـغت  اب  هسیاقم  رد  . 

عبانم یخرب  دـینک . هعلاطم  راتفگ  هد  باـتک  رد  ار  ملع "  ناونع "  تحت  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  ینارنخـس  مینک  یم  هیـصوت  زیزع 
نیدباعلا نیز  نیملسم ،  طاطحنا  تفرشیپ و  للع  يرهطم 3. دیهش  راتفگ ،  هد  يرجاهم 2 . حیسم  نپاژ ،  رد  مالسا  . 1 رتشیب : هعلاطم  يارب 

رقاب دمحم  دیـس  مالـسا - رد  ملعت  میلعت و  بادآ  يرهطم 6 . دیهـش  نامیا -  ناـسنا و  یمیکح 5 . اضر  دمحم  نیملـسم -  شناد  نابرق 4.
یتجح

؟ تسا هدش  جیار  داسف  يرابودنبیب و  روشک  نیا  رد  دیاب  ارچ  دنتسه ، (ع ) راهطا همئا  رادتسود  ناناملسم و  ام  روشک  مدرم  هک  رما  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دشاب هداتفا  قافتا  عیجف  عضو  نیا  دیاب  تسا  یبهذم  يرهش  هک  دهشم  رد  ارچ 

شسرپ

جیار داسف  يرابودـنبیب و  روشک  نیا  رد  دـیاب  ارچ  دنتـسه ، (ع ) راهطا همئا  رادتـسود  ناناملـسم و  ام  روشک  مدرم  هک  رما  نیا  هب  هجوت  اـب 
؟ دشاب هداتفا  قافتا  عیجف  عضو  نیا  دیاب  تسا  یبهذم  يرهش  هک  دهشم  رد  ارچ  تسا ؟ هدش 

( لوا تمسق  ) خساپ

مهاـفت وترپ  رد  هعماـج  یگنهرف  دـشر  راـکفا و  ریونت  . تسا ریذـپان  باـنتجاو  یعیبـط  يرما  فلتخم  عماوج  نیب  یگنهرف  لـماعت  لداـبت و 
یگنهرف مجاهت  هب  لیدبت  یگنهرف  لدابت  دـشریذپ ، بیـسآ  یهت و  نورد  زا  يا  هعماج  رگا  نکیل  تسا . لوصح  لباق  نارگید  اب  یگنهرف 

هک تسا  ینورد  يریذـپ  بیـسآ  یناوتان و  فعـضرد و  رطخ  هکلب  تسین ، كانتـشحو  نانمـشد  یگنهرف  موجه  سفن  نیاربانب  دوش .  یم 
يرگ هطلـس  هب  هتـسباو  یناهج  مسیلایرپما  تایح  دنرواین . موجه  تشاد  راظتنا  دیابن  نانمـشد  زا  دزاس . یم  مهارف  ار  يریذـپ  هطلـس  هنیمز 

ییاسانـش و ار  يریذپ  هطلـس  ینورد  لماوع  دیاب  . تشاد دـهاوخ  هارمه  هب  ار  برغ  گنهرف  گرم  ییارگ  مالـسا  دـشر  هکنآ  هژیوب  تسا 
موجه هراومه  هک  درب  مان  ناسنا  ندب  هب  اهبورکیم  موجهز  ناوت ا  یم  هیبشت ، ماقمرد  دسرب .  لقادح  هب  يریذپ  بیسآ  هنیمز  ات  درک  عفترم 

دوش يریگولج  هدولآ  ياضفرد  ندـب  نتفرگ  رارقو  یقالت  نیا  زا  اـتدرک  شـالت  دـیاب  دـنچ  ره  دراد .  دوجو  ندـب  اـب  بورکیم  دروخرب  و 
داجیا اب  هلباقم  تردقو  هتفر  لیلحت  هب  ناش  یعافد  ياوقو  هتشاد  ریذپ  بیـسآو  دعتـسم  حورجم ، ندب  هک  دنوش  یم  رامیب  ییاهناسنا  نکل 

 : هک داد  خساپ  لاوس  نیا  هب  دیاب  لوا  هلحرمرد  یگنهرف ، نامجاهم  تیقفوم  لماوع  یسرربرد  نیاربانب  دنـشاب . هتـشادن  ار  بسانم  رهزداپ 
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گنهرف و زا  تنایـص  تردـق  هعماج  ارچ  دـنوش ؟ یم  نمـشد  یگنهرف  موجه  میلـست  هعماج  دارفا  ارچ  ؟ دوش یم  ـر  یذپهطلـس هعماـج  ار  چـ
حیجرت يدوخ  گنهرفرب  ار  هناگیب  گنهرف  ناناوجون  ناناوج و  ارچ  دروآ ؟ یم  يور  هناگیب  گـنهرف  هب  هداد و  تسدزا  ار  يدوخ  تیوه 

اب دوش ؟  یم  ریذپ  بیـسآ  هعماج  ارچ  . 2 دوش ؟ یم  ریذپ  بیـسآ  درف  ارچ  . 1 داد :  خساپ  ار  ریز  لاوس  ود  دـیاب  یلک  روطب  ایو  دـنهدیم ؟
، تسا یگنهرف  نامجاهم  تیقفوم  لماوع  نامه  عقاو  رد  هک  هعماجو  درف  يریذـپ  بیـسآ  لماوع  للع و  زا  یخرب  دـش  نایب  هچنآ  هب  هجوت 

لیاسم تلع  هب  ایو  یندـب  صیاقن  نتـشاد  تلع  هب  یهاگناناوجوناناوجون  يرتهک :  تراقح و  ساـسحا  - 1 ددرگ :  یم  نایب  راـصتخا  هب 
، نالاسمهو ناتـسود  يازهتـساو  رخـسمت  یگدنز ، هتـشذگ  نارود  ياه  یهاگآان  اه ، تیمورحم  اهتسکـش ، یگداوناخ ، ياهيراوشدو 

اردوخ سفن  هب  دامتعا  رگید ، یناور  لیاسم  نتـشادایو  اه  یهجوت  یب  اهندش و  درط  لیلد  هب  ایو  ناادرگاش ، ناملعمررکم و  ياه  شنزرس 
زا رت  ناوتانروما  ماجنا  ردو  دنرادن  اهنآ  هک  دنراد  ییاه  يرترب  نارگید  دننک  یم  روصتو  دـنوش  یم  تراقح  ساسحا  راچد  هداد  تسدزا 

دوخ يرتمک  هیلع  ات  درب  یم  راـک  هب  ناوجون  هک  یمزیناـکم  دـنریذپب .  دـنناوت  یمن  ییاـهنت  هب  ار  يراـک  چـیه  تیلوسمو  دنتـسه  نارگید 
مدرم ریاس  دننامه  ناناوج  اهزاین :  ءاضرا  مدـع  -2" 1." تسا یفالت  ای  ناربج  لصا  نآو  تسا  یکتم  لصا  کـیرب  هراومه  دـنک  هزراـبم 

یلک يدنب  میسقت  کیرد  ناناوج  ياهزاین  دننک .  یم  شالت  اهنآ  عفر  ای  لح  يارب  هک  دنشاب  یم  تاجایتحاو  اهزاین  زا  يا  عومجم  ياراد 
میسقت تیلوبقم و )...  تینما ، رطاخ ، قلعت  تبحم ، هبزاین  ) یناور ياهزاینو  ندیشوپ و )... ندیباوخ ، ندروخ ، ) یتسیز ياهزاین  هورگ  ود  هب 

ناوج یطیارـش  نینچ  رد  دنک .  یم  داجیا  ناوجون  ياربار  یتالکـشمو  لیاسم  اهزاین ، نیا  ندـش  ءاضرادـب  ای  ندـش  ءاضرا  " 2" دوش یم 
زا تلاح  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  ناوجون  دوش . یم  لداعت  مدـعو  يرارق  یب  داجیا  ثعاب  شنت  نیاو  دـنک  یم  یمارآاـنو  شنت  ساـسحا 

دنوش یم  هدرب  راک  هب  دارفا  طسوت  یفلتخم  تاجرداب  هک  یعافد  ياه  مزیناکم  دـنک . یم  هدافتـسا  یناربج  راـتفر  اـی  یعاـفد  ياـهمزیناکم 
، يزاـس لـمعلا  سکع  یبوکرـس ، ینکفارف ، یـشارت ، لـیلد  ینکف ،) نورد   ) يزاـس دـننامه  شیـالاو ، ناربـج ، يرگـشاخرپ ، زا : دـنترابع 

ییابیز دـناوتن  هک  یناوجرتخد  لاـثم  ناونع  هب  " . 3 ... و" ییاجباج ، بقع ، هب  تشگزاـب  رارف ، ینیـشن و  بقع  ییارگ ، یفنم  يرادـمدوخ ،
زاین هسردم  زا  جراخو  نابایخ و  رد  ییاجباج " " یعافد مزیناکم  زا  هدافتـسااب  دراذگب  شیامن  هب  نالاسمه  نیب  ردو  هسردـمرد  ار  شیوخ 

راــتفرزا يریگهرهب  اــب  دــنک  تفاــیرد  مـلعم  زا  هسردــمرد  ار  مزــال  تـبحم  دــناوتن  هـک  يزوــمآ  شناد  دــنک . یم  ءاــضرا  ار  دوــخ 
-3 ودریگ ... رارق  نارگید  هجوت  نوناک  ات  دروآ  یم  يور  رس  يوم  بسانمان  شیارآو  لذتبم  ياهسابل  ندیـشوپ  هب  يرادمدوخ " " یناربج

ناـناوجون ناـکدوکرد و  زاـین  نیا  دـنرادب .  بوبحم  هتـشاد و  تسود  اروا  نارگید  دراد  تسود  یناـسناره  تیبوبحم :  تیلوـبقم و  مدـع 
ره دراد  لـیامت  ناوجون  تسا .  یتسود  دوخو  رورغ  نس  غولب ، نسو  یناوج  اریز  دوشیم  رتدـیدش  یناوجرد  تسا و  رت  قیمعو  رت  هرتسگ 

یکدوک نارود  هک  دننک  رواب  نارگید  دهاوخ  یم  وا  دریگرارق . نارگید  میرکتو  مارتحا  درومو  هتشگ  یلاسگرزب  يایند  دراو  رتعیرس  هچ 
شدوخو دتـسیاب  شیوخ  ياپ  يور  دراد  تسود  ناوج   . درادـن ردام ـ  ردـپ و  هژیو  هب  نارگید ـ  طلـست  لرتنک و  هب  يزاینو  هدرک  يرپسار 

 . تسا نالاسمه  نیبرد  صوصخب  تیلوبقم  تیبوبحم و  بسک  لابند  هب  وا  دـیامن .  ظـفح  ار  شیوخ  لالقتـساودریگب  میمـصت  دوخ  يارب 
زورب يراتفر  یفطاع و  تالالتخاو  دریذپ  یم  بیـسآ  ناوجون  ناوج و  یناور  تشادـهب  دـنوشن  ءاضرا  یبوخ  هب  یعیبط ، ياهزاین  نیارگا 

زا يدومن  دـناوت  یم  هعماجرب  مکاح  تایقالخاو  موسر  بادآ ، اهراجنه ، هب  هناهاگآ  ندزاـپ  تشپ  هناـگیب و  گـنهرف  شریذـپ  دـنک . یم 
لدبو در  دوجوم ـ  عضو  فلاخم  تانایرجو  اه  هنحـصرد  نانآ  لاعف  روضح  دیدج ـ  راکفا  زا  ناناوج  تیعبت  دـشاب . زاین  نیا  ءاضرا  مدـع 

تیلوبقم تیبوبحم و  یبلط ، لالقتـسا  زاین  هب  ییوگخـساپ  مدـع  رگناشن  تالجمو و ...  راون  ملیف و  ریظن  زاجمریغ  لـیاسو  هناـیفخم  ندرک 
ات درادزاین  ناوجو  ناوجون  تسا .  یبای  تسود  یناوجون ، یکدوک و  نینـس  ياهیگژیوزا  یکی  نالاسمهو :  ناتـسودراشف  -4 تسا . نانآ 
ار ناوجون  ییاهنتو ، یمانمگ  زا  ساره  دسرب ". يزاس  دننامه  هب  یمیمـصو  یفطاع  طابترا  کیردو  دنیزگرب  یتسود  هب  ار  يدارفا  ای  درف 

ملاسان ياههورگو  اهدـناب  هب  هورگ  زا  هدروخرـس  ناوجون ، يدراومرد ، دـهدرارق ....  نالاسمه  هورگاب  طابترارد  اردوخ  اـت  دزیگنا  یمرب 
نانآ يریذپ  میلستو  ناناوجون  تافارحنا  مهم  لماوع  زا  " 4  . " " دیآ قیاف  شیوخ  یعامتجا  قلعت  مدعو  ییاهنت  رب  ات  ددنویپ  یم  یعامتجا 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1507 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سرت دـننک .  یم  تیوـقت  اـهنآرد  ار  هناراـکهزب  لاـمعا  هنیمز  هـک  تسادـسافو  بساـنمان  ناتـسود  ندوـمن  ادـیپ  نمـشد ، مجاـهت  رباربرد 
زا یفلخت  تروصرد  اهنآدرط  نالاسمه و  دروخرب  زا  بارطضا  سرت و   . دننک یم  تیوقت  اهنآرد  ار  هناراکهزب  لامعا  ماجنازا  بارطـضاو 

يدرونهوک ملیف ، شیامن  تاسلج  اه ، ینیـشن  بش  اه ، ینامهم  لیکـشت  دشاب .  هورگ  میلـست  درف  ات  دوش  یم  ببـس  هورگ ، راتفر  بادآ و 
زاـس هنیمز  دـناوت  یم  دریگ  تروص  اـهرتگرزب  یگنهاـمهو  تراـظن  نودـب  رگا  اـهترفاسم و ... یعمج ، هتـسد  ياهـشدرگ  یهورگ ، ياـه 

سکرهو تسانعم ، دـقاف  چوپ و  فدـه  نودـب  یگدـنز  يرمث :  یبو  یفدـه  یب  - 5 دـشاب . یقالخاو  یعامتجا  یگنهرف ، ياـه  یگدولآ 
تکرح هزیگنا  دـشاب ، رت  سدـقم  رتگرزب و  هچ  ره  فدـه  دـیامن . صخـشم  ياهفدـه  ای  فدـه  هجوتمار  دوخ  ياه  تیلاعف  هک  درادزاـین 

ياـهناسنا فدـه ، یب  ياـهناسنا  دـهد .  یم  رتشیب  كرحت  تیاـضر و  ساـسحا  درف ، هب  یگدـنزرد  فدـه  نتـشاد  تسارتيوقو . رتـشیب ،
دنرادن یـصخشم  فده  یگدنزرد  هک  یناناوج  دنهد .  یم  تسدزاار  دوخ  یناور  تمالـسو  تیـصخش  تابث  هک  دنتـسه  هدرک  مگدوخ 
ینماان ساسحا  -6 دنوش . یم  يدیمونو  ای س  یگدرسفا ، راچدو  هدربرسب  ینماان  لزلزترد و  ًابلاغ  دننک  یم  لابند  ار  کچوک  ياهفده  ایو 

لبق ناناوجون  رثکا  ًالومعم  دراد .  تیمها  وا  يارب  دمآردو  لغش  نتشاد  تغارف  تاقوارد  ناوج  يژرنا  فرـص  رقفو : ) يراکیب   ) يداصتقا
يزاین یب  ثعاب  هرود  نیارد  دمآردرپ  دـیفم و  یلغـشو  بسانم  يراک  نتـشاد  دـننک .  یم  رکف  دوخ  هدـنیآ  لغـش  هب  تالیـصحت  نایاپ  زا 

دـسافمو اهفعـضز  يرایـسب ا  ءاـشنم  یناوـج ـ  نینـسرد  صوـصخب  يراـکیب ـ  سکعربو  دوـش  یم  اـهنآ  سفن  هـب  داـمتعا  سفن و  تزعو 
يراکیبز یـشان ا  يراکهزب ، دیدش  دراومزا  يرایـسب  تاقیقحت ، ساسارب  دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  درف  یناور  تینماو  دـشاب  یم  اهیگدولآو 
شیادـیپ یگنهرف ، مجاهت  ياـه  هشیر  نیرتمهم  زا  یکی  هعماـج :  یگنهرف  ءـالخ  -7" 5  . " تسا ناـناوجرد  یگدوهیبو  یچوپ  ساـسحاو 

راچد هک  یعماوج  ًالومعم  دریذـپ . یمن  ریثأت  هناگیب  گنهرف  زا  دـشاب  هتـشادن  یگدامآ  ات  يا  هعماج  چـیه  تسا . هعماجرد  یگنهرف  ءالخ 
ناماس مارآ و  نامز  رهرد  تهج  ره  زا  هک  تسین  يا  هعماج  چیه  هتبلا  دنرت .  هدامآ  یگنهرف  دنویپ  دروخب و  يارب  دنا  یمارآانو  یگتفشآ 

هنوگ نیارد  هعماج  دزادـنا . یم  رطخ  هب  ار  یعامتجا  نامزاسو  دریگ  یم  تدـش  هعماج  یناـماس  یب  یمارآیب و  یهاـگ  یلو  دـشاب  هتفاـی 
تسین زاس  راک  دوخ  يدوخ  هب  یگنهرف  مجاهت  نیاربانب  " 6." دربب نیبزا  ار  طرفم  ینامزاس  یبو  یمارآ  یب  يریبادت  اب  تسا  ریزگان  راوم 

لـسن هژیوب  هعماج  دارفا  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  دناوتن  زورما  هعماج  رگا  دراد .  يرکف  یگنهرف و  ءالخ  ینعی  دعاسم  هنیمز  هب  زاین  هکلب 
برغ یغیلبتو  يرکف  موـجه  تیقفوـم  يارب  ار  نادـیم  هلـصاح  ءـالخ  دـهد ، خـساپ  ار  تیناـسناو  تقیقح  هنـشتو  هدرک  لیـصحتو  ناوـج 

هب تلود  تلود :  داهن  فیعضت  -8 دوش . یم  باریس  نایبرغ  هدولآ  ياهبآو  هناگیب  بارس  اب  ناوج  لسن  شطعو  دنک  یم  زاب  نآ  بتاکمو 
دـشر و ءاقب و  زا  يرادـساپ  یـضرا و  تیمامتو  یلم  تینماو  لالقتـسا  زا  تسارح  تیلؤسم  یعامتجا ، ياهداهن  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع 

هکنانچمه تسارتمک . نانمـشد  مجاهت  رباربرد  نآ  يریذپ  بیـسآ  دشاب  رتدـنمناوت  رتیوق و  تلودداهن  هچره  دراد . هدـهع  هبار  تلم  هافر 
زین یسایس  یگنهرف و  تامجاهت  رد  دنتسه ، مجاهم  يوق و  ياهتلود  طیارش  لوبقو  میلست  هب  روبجم  فیعض  ياهتلود  یماظن  تامجاهترد 

 . دنرادنار يدوخ  گنهرفو  یلم  تیوه  میرحز  يرادساپ ا  ناگناگیب و  مجاهت  اب  هلباقم  تردق  فیعض  ياهتلود  تسا و  مکاح  لصا  نیا 
ار نانآ  هارو  گنهرف  تسایـس ، هتـساوخان  ای  هتـساوخو  هدـش  رگ  هطلـس  ياهتلود  رادـتقاو  يدـنمناوت  بوعرم  ناوتاـنو  فیعـض  ياـهتلود 

قیرط زا  هن  رادـتقا  نیا  هکدراد  رادـتقاو  تردـق  هب  زاـین  شیوخ  فیاـظوو  شقن  ياـفیا  ارب ي  تلود  داـهن  دـنهد .  یمرارق  دوـخ  يوـگلا 
ار روشک  لالقتـسا  هعـسوتو و  دشر  هنیمز  اتدیآ  دوجوب  دـیاب  مدرم  ینابیتشپو  تکراشم  قافو ، قیرطزا  هکلب  هنارابج ، تموکحو  دادبتـسا 

تقداـبو یبوخ  هب  ار  شیوخ  فیاـظو  یعاـمتجا  ياـهداهن  زا  کـیره  رگا  یعاـمتجا :  ياـهداهن  یگنهاـمهانو  فعـض  -9 دروآ . مـهارف 
یلم یمالـسا و  تیوهو  يدوخ  گنهرف  زا  تسارحو  ظفح  رد  اهداهن  ریاس  یگنهامه  ابو  هداد  ماـجنا  هعماـج  ییاـهن  فادـها  ياتـساررد 

فیاظو ای  اهداهن  زا  کی  ره  هکد  وش  یم  زاغآ  ینامز  يریذـپ  بیـسآ  دـناسر . دـهاوخن  یبیـسآ  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  دنـشاب ، اشوک 
. دنیشن یم  راب  هب  یگنهرف  مجاهت  یطیارش  نینچرد  دنیامنن  تکرح  هعماج  یلک  فادها  اب  اتسار  مهو  وسمه  ایو  دنهدن  ماجنا  ار  ناشدوخ 
ار یبالقنا  یمالـسا و  ياهروابو  اهنامرآ  دـنناوتن  نادرمتلود  تیناحور و  ریظن  لوبق ، دروم  ياهوگلا  ام  یمالـساو  یبـالقنا  هعماـجرد  رگا 
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هناسر . دوش یم  یگنهرف  مجاهت  تیقفوم  زاس  هنیمز  نانآ  درکلمع  هجیتنرد  دنیامن  هدایپ  شیوخ  یعامتجاو  یگداوناخو  يدرف  یگدنزرد 
يارب يرازبا  هب  دوخ  دـننکن  تکرح  یلم  تیوهو  مالـسا  بتکم  ياـهنامرآ  زا  يرادـساپرد  تلودو  يربـهر  اـب  وسمه  رگا  یهورگ  ياـه 

رباربرد ریذـپان  بیـسآ  هچراپکی و  هعماج  یعامتجا :  ياهدـنویپ  فطاوع و  یگتـسسگ  -10 دش .  دـنهاوخ  لیدـبت  هناگیب  گنهرف  لاقتنا 
اهنت هن  هعماج  نیا  دشاب .  هتشاد  دوجو  ریذپان  تسـسگ  قیمع و  دنویپ  نآ  یعامتجا  ياهداهن  نیب  هک  تسا  يا  هعماج  نانمـشد  تامجاهت 

يرادیاپ نیا  هنومن  دنک .  یم  يرادـیاپ  نانآ  مجاهت  لباقمرد  مکحتـسم  يژد  نوچمه  هکلب  دوش  یمن  ناگناگیب  مجاهت  روهقمو  بوعرم 
دنویپ مدـع  ًالباقتم  درک . هراظن  ینـشور  هب  ناگناگیب  مجاهت  رباربرد  ناریا  ناملـسم  تما  هنادواـج  سدـقم و  عاـفد  نارود  رد  ناوت  یم  ار 
هعماـج تدـش  هب  ناگدـننک  تموکح  ناگدنونـش و  نیب  قیمع  دـنویپ  مدـع  هژیو  هب  فلتخمر  اـشقا  یعاـمتجا و  ياـهداهن  نیب  مکحتـسم 

تموکح مدرمرگاو  دنراگنا  یتسرپرـس و ... دنمزاین  فلختم ، هاگآان ، غلابان ، ار  درم م  ناگدننک ، تموکح  رگا  دنک .  یم  ریذپ  بیـسآار 
یب درخ ، یب  ار  دنمتـسمو  فیعـض  مدرم  نادنمناوت  رگا  دـنرادنپب ، قیالان  لووسم ، ریغ  تسرپ ، ایند  هاوخدوخ ، دبتـسمار ، دوخ  ناگدـننک 

اه هدرک  لیـصحترگا  دننادب ، رگمتـسو  رگ  هلیح  ، زواجتم زودنا ، لام  ار  نادنمتورث  ءارقف  رگاو  دننیبب  یتخبدـب  قیالو  لهاکو  لبنت  ریبدـت ،
یطیارش نینچرد  رگاو ... دننادندوخز  ار ا  دوخ  ياه  هدرک  لیـصحتو  نارکفنـشور  يداع  مدرم  رگاو  دنـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  درم م  هدوت 

یم هنیمزرهرد  نانمـشد  مجاهتو  تسا  ریذپ  بیـسآ  تدـش  هب  هعماج  تسا ، هدیـسر  دوخ  لقادـح  هب  یعامتجا  ياهدـنویپ  فطاوع و  هک 
. دزاس یشالتم  مهزا  ار  هعماج  ساسا  دناوت 

( مود تمسق  ) خساپ

تسا و یمتح  هعماج  يریذـپ  بیـسآ  دـنزیخرب  مه  ءازهتـساو  ریقحت  رخـسمت و  هب  هعماج  کی  فلتخم  ماوقا  واهداژن  لیابق ، رگا  نینچمه 
تاماظن هب  تبـسن  مدرم  يوس  زا  ییاه  یگناگیب  نینچ  ییادیپو  دور  یم  نیب  زا  یطیارـش  نینچرد  یمالـسا  تیوه  یلم و  تیوه  ساسحا 

یکانرطخو نیگمهـس  لحارم  هب  هتفر  هتفرو  هتـشاد  لباقتم  رثا  مهرب  مه ،  هب  تبـسن  مدرم  يوس  زاو  مدرم  هب  تبـسن  ماظن  يوسزاو  مکاح 
 . تشاددـهاوخ لاـبند  هبار  تلود  طوقـسو  تلم  راـجزناو  مشخو  دـیآ  یم  وجوب  تلم  ماـظن و  نیب  ییاز  شنت  طـباور  دوش . یم  هدیـشک 
ار تیوه  نیا  رگا  دهد . همادا  دوخ  تایح  هب  ات  تسا  شیوخ  يارب  تیوه  بسک  ددصرد  هعماج  زا  يرشق  رهو  داهنره  یطیارـش  نینچرد 
 . دـنکیم وجتـسج  هناگیب  تموکح  هشیدـناو و  گنهرف  رد  اردوخ  تیوهو  دوش  یم  کسمتم  هناـگیب  هب  تفاـین  شیوخ  هعماـج  نوردرد 

هدیدرگ تسس  هدیسوپ و  نوردزا  هک  تسا  يا  هعماج  نانمشد ، یگنهرف  مجاهت  رباربرد  ریذپ  بیسآ  هعماج  یعامتجا :  تلادع  مدع  -11
 . تسا عماوج  نآرد  یعامتجا  تلادـع  مدـع  عماوج  یگدیـسوپ  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  دـشاب . هتـشادنار  تامجاهتاب  هلباـقم  تردـقو 

نکرو بالقنا  نوتـس  تسا . یعامتجا  ياهداهن  یگتـسویپ  بجوم  رگیدـکی و  اب  فلتخم  تاقبط  راشقا و  دـنویپ  لماع  یعامتجا  تلادـع 
صوـصخ هب  مدرم  همه  هک  یعاـمتجا  يداـصتقا و  تلادـع  هژیوـب  تسا  تلادـع  مـیمعت  نیمأـت و  یعاـمتجا ، هدـنزاس  ياـهتکرح  یـساسا 

ندـش و هدـنز  ببـس  ماکحالا " هایح  لدـعلا   : " دومرف ع )  ) یلع ترـضح  لیلد  نیمه  هب  دنرادراکورـس  نآاب  رگبالقناو  مورحم  ياهناسنا 
یعامتجا تلادع  زاس  تشونرس  نایرج  اب  نآ  یناسر  بیسآو  یگنهرف  مجاهت  " 7  . " تسا تلادع  مدرم  نایمرد  ادخ  ماکحا  ندنام  هدنز 

رتمک يریذپ  بسآ  دشاب  نیجع  يرتشیب  تلادـعاب  يداصتقا  ياه  درکلمع  هچ  ره  دراد .  میقتـسم  یگتـسویپ  هعماج  يداصتقا  ياهتکرحو 
ماکحا ینآرق ، هعماجرد  رگید  نایب  هب  دـنک . یم  يرادـیاپ  تاـمجاهت  رباربرد  هتـسویپ  مه  هب  هعومجم  کـی  تروص  هب  هعماـجو  دوش  یم 

هدـش هتخاـس  هتخیر و  یپ  طـسق و  زا  رادروـخرب  ینعی  تسا  لدـع  هب  لـماعو  طـسق  هب  مئاـق  هعماـج  ینآرق  هعماـجو  تسارجا  لـباق  نآرق 
ماکحا هب  لمعو  داقتعا  هنیمز  هدننک  یفنودره  هدیدپ  نیاو  دوب  دهاوخ  رقف  رثاکت و  عطق  روطب  دشابن  تلادع  رگا  ینعی  تلادع ، هدولاشرب 

یعامتجا یـسایس ،  یگنهرف ، لالقتـسا  هب  یبایتسدو  یلم  تیوهو  یمالـسا  گنهرف  زا  تنایـص  یگتفاـیان :  هعـسوت  رقف و  -12 دـنا .  یهلا 
هجوت لالقتـسا و  دنمزاین  ینامرآ  ياهـشزرا  ظفح  تساریذپ .  ناکما  يونعمو  يدام  تردق  بسکو  یگتفای  دـشرو  هعـسوت  زا  يرتسبرد 
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يداصتقا و یـسایس ، داعبارد  یجراخو  یلخاد  تکرحایو  تسایـس  لمع ، هنوگره  هرابرد  تلم  کی  هدارا  لامعا  تردق  لالقتـسا  تسا . 
ماجـسناو ماکحتـساو  یملعو  یـسایس  يداـصتقا ، ناوت  هچره  تسا  یهیدـب  دـشاب . یم  دوخ  حـلاصمو  عفاـنم  صیخـشت  ياـنبمرب  یگنهرف 

رتشیب نیاربانب  تسارتشیب .  زین  وا  لالقتـسا  دـشاب  رتیوق  دوخ  نوماریپ  ناهج  اـب  هسیاـقمردو  رتشیب  تلم  کـی  یگنهرف  تیفرظو  یعاـمتجا 
 . دروآ یم  دوجو  هب  یگتـسباو  يدنمزاینو ، دنیرفآ  یم  يدنمزاین  رقف ، دیامن .  عافد  دوخ  ياهروابو  هشیدناو  گنهرف  زا  دـناوت  یم  رتهبو 

دنا هتساخرب  تفلاخم  هب  رقف  شرتسگ  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئاو  (ص ) مرکا ربمایپو  هدیدرگ  موکحم  رقف  مالـسا  تحت  گنهرفرد 
 : دناوخ یم  ارف  ءاشحف  هب  سپـسو  رقف  هب  ادتبا  ناطیـش  دـیامرف  یم  زین  میرک  نآرق  " 8" " ارفک نوکی  نارقفلا  داک   : " دـنا هدومرف  هکنانچ 
هک یطیارـشرد  دهد )  یم  نامرف  ءاشحف  هبو  دناوخ  یمارفرقف  يوس  هبار  امـش  ناطیـش  " ) 9 ... " ءاشحفلاب مکرمأی  رقفلا و  مکدعی  ناطیـشلا 
راد هارمه  هب  زینار  نانآ  صاخ  يژولوئدـیاو  گنهرف  دورو  هناگیب ، يژولونکتو  الاک  دورو  تسا  مکاـح  روشکرب  یگتفاـیان  هعـسوتو  رقف 

تاناکماو عبانم  اب  ثعبنمو  يدوخ  ياهرایعمو  اهـشزرا  ساسارب  هعـسوتو  ییادزرقف  تسا .  یگنهرف  مجاهت  ینیع  قادصم  نامه  نیا  هکد 
زاس هنیمز  زین  دوخ  نانآ ، تاناکماو  عبانم  هیاپرب  راوتساو  هناگیب  ياهشزراو  اهوگلارب  ینتبم  هعسوتو  تسا  ققحت  لباقو  دنمـشزرا  يدوخ ،

تراجت ترجاهم ، گنج :  تراـجت ، ترجاـهم ، -13 دروآ . یم  مهارف  ار  یگتفاـین  هعـسوتر  هعـسوت د  تاـبجومو  هدوـب  یگنهرف  مجاـهت 
طـسب خیرات ، ياه  هنحـص  نیرتبلاج  زا  یکی  دنا .  هدوب  رگیدکی  اب  عماوج  یگنهرفدروخرب  يارب  خیرات  لوط  رد  مهم  لماع  هس  گنجو 

هدوب يرـشب  خـیراترد  تبثم  تارثا  ياراد  دـنچ  ره  ینیـشن  چوکو  ترجاهم  " 10." دـشاب یم  زیمآ  تملاسم  ینیـشن  چوک  قیرط  زا  اـهتلم 
گنهرف لاقتنا  لماوع  هب  دنناوت  یم  نیرجاهم  یگنهرف  مجاهت  طیارـشرد  نکل  تسا  هدروآ  مهارف  ار  ماوقا  شناد  شرتسگ  طسب و  هنیمزو 

 . دــننک یم  شقن  ياـفیا  اـهتلم  یگنهرف  دروـخربرد  زین  گـنج  تراـجت و  دــندرگ .  لیدــبت  دوـخ  هعماـج  روـشک و  لـخاد  هـب  هناــگیب 
قرـشم ياهرازباو  اهالاک   . " دـننک یم  لقتنم  مه  هبار  اهروشک  گنهرف  عقاورد  تامدـخو  يژولونکت  ـالاک ، لاـقتنا  اـب  ناـناگرزابوراجت 

نوگرگد ار  اپورا  یعامتجا  یگدنز  یقرش  یملع  راثآ  زا  شیب  دنتفای  هار  اپورا  هب  بیلـص  ياهگنج  یط  ردو  تراجت  هلیـسو  هب  هک  نیمز 
ملاس طباور  ندومن  یـشالتمو  تاررقم  دودـح ، نتـسکش  نیناوق و  نداهن  اپ  ریز  تارکنم :  داسف ، ءاشحف ، شرتسگ  -14" 11  . "  " دندرک

نامجاهم ياه  هویـش  زا  یکی  دزاس . یم  ریذـپ  بیـسآ  تدـش  هب  ارنآو  هداد  قوس  جرمو  جره  یتاـبث و  یب  يوس  هب  ار  هعماـج  یعاـمتجا ،
هک تسا  يرامیب  هعماج ي  اهیتشزو ، اهیژک  هب  هدولآ  هعماج  دشاب .  یم  یتاوهشو  یـسنج  طباور  هژیوب  تارکنمو  داسف  شرتسگ  یگنهرف 

، تارکنم ردـخم ، داوـم  ءاـشحف ، داـسف ، جـیورت  لـیلد  نیمه  هـب   . تشاددـهاوخنار شیوـخزا  عاـفد  تردـق  مجاـهم  ياـهبورکیم  رباربرد 
یگنهرف نامجاهم  ياهتیلاعف  هحولرـسرد  ام  یبالقنا  هعماجرد  هدـش  يزیر  همانربو  هتفای  نامزاس  تروص  هب  عورـشمان  طـباور  یباجحدـب ،

هدش حرطم  یهلا  يدنمنوناقرد  یعامتجا  ریذپان  رییغت  تنـس  کی  ناونع  هب  دـسفم ، دـساف و  هعماج  يدوبان  یمالـسا ، میلاعترد  درادرارق . 
 . تسا هدش  حرطم  نانآ  نیبرد  یصاعم ، رباربرد  یتوافت  یب  اشحف و  داسف و  عویش  لیالد  هب  هتـشذگ  ماوقاو  اهتما  يدایز  تایآردو  تسا .

لامعاو تارکنم  جاور  زین  یـشکدوخ ـ  هناخزارارف ـ  قالط ـ  يدزد ـ  ینکـش ـ  نوناق  بلقت ـ  يزاب ـ  دـناب  يرادا ـ  داـسف  هوشر ـ  شرتسگ 
، راوگرزب دنمجرا و  ردارب  دننک .  یم  ریذپبیسآار  نآو  دنروآ  یمرد  ياپزاار  هعماج  راوتسا  ياهنوتـس  هنایروم  نوچمه  قالخا ، فالخ 

هداس راک  زین  نآ  زا  يریگولج  هک  دـیاهتفایرد  ًامتح   . میدرک نایب  ار  گنهرف  مجاهت  نوزفازور  تیقفوم  لماوعو  للع  زا  یخرب  هک  نونکا 
هب یماظتنا  يورین  تلود و  یماظن ، مجاهت  فالخرب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقمرد  دـش  نایب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  لاـح  ره  هب  یلو  تسین  يا 

ریذـپروز رما  نیا  هک  دراد  راکورـس  مدرم  تاداقتعاو  اهروابو  اه  هشیدـنا  اب  گنهرف  اریز  دـشاب  ارجام  نادرگ  هنحـص  دـناوت  یمن  ییاهنت 
رگید نایب  هب  دروآ و  دـیدپار  گنهرف  کی  یفنای  شریذـپ  هنیمز  تریـصب  ترطفرب و  ینتبمو  ینالقع  دـیاقعو  ینابم  اـب  دـیاب  هکلب  تسین 
عاـفد يدوـخ  گـنهرفو  اهــشزراز  تینوـصم "ا   " داـجیا اـب  دـیاب  هـکلب  دــشاب  اـشگ  هار  دــناوت  یمن  اـهتلود  طـسوت  تیدودــحم  داـجیا 

راوتـسا و ياهراک  هار  يزاس  تینوصمو  درب  نیب  زا  ار  مجاـهت  هدـننک  دـعاس  لـماوعو  لـلع  دـیاب  مجاـهم  گـنهرف  اـب  ییوراـیوررد  . درک
لـسن ياهزاین  نیرت  مهمو  نیرت  یلـصا  زا  ییوج ، تیوه  تیوه :  یباـیزاب  - 1 دوش :  یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـبلط  یم  ینئمطم 
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ریز یساسا  ياهشسرپ  يارب  دیاب  ام  ناناوج  دراد .  هدهعرب  لسن  نیا  هک  تسا  یـشفن  یـسانشزاب  تقیقح  رد  تیوه  یبایزابو  تسا  زورما 
هفـسلف یلماع  هچ  تسیچ - ؟ لوقعم  تاـیحرد  نم  هاـگیاج  تسیچ - ؟ یگدـنز  دوصقمو  تیاـغ  دـنبایب - :  یلدتـسمو  نشور  ياهخـساپ 

نیا هب  خساپ  ؟ دـنرادروخرب یتلزنم  تمارک و  زا  یتسه ، ماظنرد  ناناوج  ایآ  دـنک - ؟ یم  نییبتو  هیجوت  یتسه ، ماظنرد  ار  ناناوج  يدوجو 
 . دناهر یم  يریذـپ  بیـسآ  ندوب و  یهت  نورد  جـنر  زا  ارواو  هدومن  نئمطم  ، دراد راگدرورپدزن  هک  یعیفر  هاگیاج  زا  ار  ناوج  اهـشسرپ ،
هب تبـسن  گنهرف  نآ  ياهیرتربو  اهـشزرا  ریهاشم ، اهیگژیو ، هب  تفرعم  تقیقحرد  گـنهرف ، کـی  تخانـش  یگنهرف :  تیوه  كرد  - 2
هب دامتعا  زا  هناگیب ، گنهرف  اب  هلباقمرد  ات  دشاب  انـشآ  شیوخ ، یلمو  یمالـسا  گنهرف  تازایتما  هب  دـیاب  ناوج ، لسن   . تساهگنهرف ریاس 

بالقنا تیهام  یـسررب  هژیو  هبو  رـصاعم  ياه  گنهرف  یقیبطت  تاعلاطمو  يدوخ  گنهرفو  یلیلحت  خیرات   . دـشاب رادروخرب  ییالاب  سفن 
 . دنکیم مراقم  هناگیب ، گنهرف  ذوفن  رباربرد  ار  ناناوج  تشا ، هتشاد  رصاعم  ناهج  یعامتجاو  یـسایس  تالداعمرب  هک  يریثأت  یمالـسا و 

، يا هدـیدپ  ره  اب  هلباقم  يارب  يزیتس : برغ  هنیمز  یـسانش  برغ  - 3 دوب .  دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  يدوخ ، گنهرف  هب  تشگزاب  رما  نیا  ابو 
، تیهام تخانـش  موهفم  هب  یـسانش  برغ  درک .  ایهم  ار  مزـال  ياـهراک  وزاـس  ناوتب  اـت  هدومن  لـصاح  نآ  زا  یقیقد  تخانـش  دـیاب  ادـتبا 
 . دنتـسین فوـطعم  نادـنچ  نوردو  نطاـب  هب  دنتـسهارگرهاظ  ًاـبلاغ  نوـچ  ناـناوج ، تسا .  گـنهرف  نیا  یقیقح  رهوـجو  نطاـب  درکلمع ،

، دنبای هار  نآ  نورد  هبو  دنریگرب  هدرپ  نآ ، هدـنبیرف  رهاظ  زا  دـنناوتب  اهنآ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  برغ ، گنهرف  لدتـسمو  قیمع  تخانش 
اـنعم و شیوـخ ، ناوـج  لـسن  هب  تسین  رداـق  اریز  دـنک .  یم  ندـش  یهتو  یگرمزور  لزلزت ، ساـسحا  تدـش  هب  نورد  زا  نـیمز ، برغم 
هچ يارب  دـنادن  هک  یـسک  " هچین هتفگ  هبو  دـیامن . نییبت  ناـنآ ، یگدـنز  يارب  يا  هدـننک  ءاـضرا  هفـسلفو  دـشخبب  نتـسیز  يارب  یموهفم 

ناناوجو ناناوج  لیاسم   : دمحم درف ، يرایادخ  ( 1  : ) ذخآم عبانم و  " 12." دزاسب " يا هنوگچ   " ره ابدوب  دهاوخن  رداق  دنک ، یم  یگدـنز 
، دشر یسانش  ناور  ربکا ، یلع  داژن ، يراعـشرتکد  هبدوش :  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  ( 2  ) نایبرمو 1372)ص 68 ءایلوا  نمجنا  تاراشتنا  )
1362)ص راکتبا تاراشتنا   ) ناناوجونو ناکدوکرد  راجنهانو  راـجنهب  ياـهراتفر  هوکـش ، داژن ، یباون  رتکد  ( 3  ) تاعالطا 1364 هسسوم 

راجنهانو راجنهب  ياهراتفر  هوکش ، داژن ، یباون  رتکد  ( 5  ) ،1370)ص 306 تیبرت تاراشتنا  ) ناوجون يایند  اضر ، دمحم  یفرش ، ( 4  ) 128
ص 307 نارهت ) ینرـشن ـ  لوا  دلج   ) نایفـسوی داوج  همجرت  یعامتجا ، هشیدنا  خـیرات  رکبورفنراب ، ( 6  ) ناناوجونو ص 117 ناکدوکرد 
(10  ) هیآ 268 هرقب  هروـس  مـیرک  نآرق  ( 9  ) ص 308 دـلج 4  هایحلا ، اضر ، دـمحم  یمیکح  ( 8  ) ص 30  ، مـلکلارردو مـکحلاررغ  ( 7)

مراـهچ يورین  ناوج و  اضردـمحم ، یفرـش  رتـکد  ( 12  ) ناـمه ص 306 ( 11  ) لوا ص 2 دـلج  یعامتجا ، هشیدـنا  خـیرات  رکبورفنراـب ،
،ص 68 یگدنز

امش ایآ  دهد .  تسرد  باوجدناوتیمن  تسیچ ؟  مالسا  باختنا  لیلد  دوش  هدیسرپ  رگا  دنادیم  ناملسم  ار  دوخ  هک  یناوج  ره  هن  ناوج  کی  زا  ارچ 
؟  دینادیمن رصقم  لوئسم و  نامز  نیا  رد  ار  نید  ياملع 

شسرپ

تـسرد باوجدناوتیمن  تسیچ ؟  مالـسا  باختنا  لیلد  دوش  هدیـسرپ  رگا  دـنادیم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  یناوج  ره  هن  ناوج  کی  زا  ارچ 
؟  دینادیمن رصقم  لوئسم و  نامز  نیا  رد  ار  نید  ياملع  امش  ایآ  دهد . 

خساپ

یثحب دوخ  نآ  هب  خـساپ  اما  تسا  بسانم  یـشسرپ  تسا  هراب  نیا  رد  یلاعترـضح  هغدـغد  هناـشن  هک  امـش  بساـنم  لاؤس  یمارگ  تسود 
نید و ياـملع  هدـهع  هب  رما  نیا  تیلوئـسم  زا  یـشخب  دـیدومرف  یلاعترـضح  هک  روطناـمه  منکیم ـ .  نآ  هب  یتاراـشا  هـک  تـسا  لـصفم 
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ات دننکیمن  چوک  ياهتـسد  نانمؤم ،  زا  ياهقرف  ره  زا  ارچ  سپ  دیامرفیم " :  هراب  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـشابیم .  نویناحور 
يوس زا  اما   " . 1 دنـسرتب یهلا  رفیک  زا  نانآ  هکدشاب  دنهد .  میب  دنتـشگزاب  نانآ  يوس  هب  یتقو  ار  دوخ  موق  دننک و  ادیپ  یهاگآ  نید  رد 
هلمج زا  دنشابیم .  لوئـسم  هراب  نیا  رد  زین  دوخ  هعماج ،  دارفا  کت  کت  هک  دیآیم  تسدب  رگید  تایاور  تایآ و  هیآ و  نیمه  زا  رگید 
شنید رما  رد  مهف  بسک  يارب  ار  يزور  هتفه  ره  رد  هک  یناملـسم  ره  رب  فا  هک " :  تسا  هیلع  هللا  تاولـص  مرکم  لوـسر  زا  یتـیاور  رد 

رد هک  مسرب  هعیـش  یناوجب  رگا  هک : رقاب (  ماـما  هدومرف  ریظن  تسا  یناوارف  تاـیاور  هراـب  نیا  رد   . 2 دنک شـسرپ  شنید  زا  ات  دهدن  رارق 
زج منیبب  ار  امش  زا  یناوج  مرادن  تسود  هک :  تسا  هدیسر  قداص (  ماما  زا  هچنآ  ای  منکیم 3 و  بدا  ار  وا  ًامتح  هدیسرن ،  مهف  هب  شنید 

يریگیپ و هب  فـظوم  ءاـملع  تلود و  هک  میتـفرگ  هجیتـن  سپ   . 4 وجـشناد زومآ و  شناد  ای  ملاع  اـی  دـشاب ،  تلاـح  ود  زا  یکی  رد  هکنآ 
دیاب ناشدوخ  دنتسه و  راتخم  اهناسنا  هک  ارچ  تسا .  ناناوج  مدرم و  دوخ  شود  هب  هنیمز  نیا  رد  یلصا  راب  اما  دنتسه ،  رما  نیا  رد  شالت 

هنایمرواخ ياههناخباتک  نیرتگرزب  زا  یکی  سدق ،  ناتـسآ  هناخباتک  دهـشم ،  نیمه  رد  لاثم  روطب  دننیزگرب .  ار  تواقـش  ای  تداعـس  هار 
رذع نیا  دنک ،  تیاده  ارم  ات  دوبن  یملاع  دیوگب  هک  یسک  هدرک و  راومه  دشاب  تریـصب  مهف و  يایوج  هک  سکنآ  ياربار  هار  هک  تسا 

ار مالسا  هک  دنتسه  یناسک  زین  ناناوج  نیب  رد  هک  منک  ضرع  امـش  تمدخ  مه  ار  هتکن  نیا  نایاپ  رد  تسین .  ینتفریذپ  نامز ،  نیا  رد  وا 
هدـنب تسا و  هدـننک  راودـیما  رایـسب  دوشیم  هیملع  هزوح  شرورپ و  شزومآ و  رد  ًاریخا  هک  ییاـهتیلاعف  دـناهتفریذپ و  قشع  لـقع و  اـب 

ص 527 ج 7 ،  همکحلا ،  نازیم   - هیآ 122 2 هبوت  هروس   - 1 ذخآم :  عبانم و  منیبیم .  هتشذگ  زا  رتنشور  رایسب  ار  ناملسم  ناناوج  هدنیآ 
ثیدح 9089 نامه  ثیدح 9088 4  ص 8 ،  ج 5 ،  همکحلا ،  نازیم  ثیدح 15836 3  ، 

ندرک شیارآ  نامنادرم و  يوس  زا  یتریغ  یب  نامنانز و  يوس  زا  اه  یتفع  یب  یتمرح و  یب  هنوگنیا  دهاش  ام  ردقنارگ  يادهـشو  زیزع  ماما  نامز 
زا ارچ  دوش  یمن  رگا  دنوشیم  يریگیپ  رگید  تاماقم  یماظتنا و  يورین  هیئاضق و  هوق  یئوس  زا  لئاسم  نیا  دشاب ؟  هتشاد  هنانز  ششوپ  درم  اهدرم و 

رین

شسرپ

شیارآ نامنادرم و  يوس  زا  یتریغ  یب  نامنانز و  يوس  زا  اه  یتفع  یب  یتمرح و  یب  هنوگنیا  دهاش  ام  ردقنارگ  يادهشو  زیزع  ماما  نامز 
رگا دنوشیم  يریگیپ  رگید  تاماقم  یماظتنا و  يورین  هیئاضق و  هوق  یئوس  زا  لئاسم  نیا  دشاب ؟  هتشاد  هنانز  شـشوپ  درم  اهدرم و  ندرک 

اقآ شقح  رب  بیان  میناجنر و  یم  ار  جع ) ) نامز ماما  لد  رتشیب  نیا  زا  ارچ  دیریگ  یمن  کمک  یبالقنا  نمؤم و  ياهورین  زا  ارچ  دوش  یمن 
؟  مینک ربص  دیاب  یک  ات  مینک .  یم  هجنکش  ار  يا  هنماخ  یلع  دیس 

خساپ

بجوم لامک ، تلیضف و  اب  ناوج  امش  هنازوسلد  هنادنمتریغ و  یبالقنا و  هیحور  مکیلع ؛ مالس  تیالو  قیال  زابرس  وجشناد و  زیزع  تسود 
دوش یم  هدهاشم  يرادیب  ياهنادـجو  كاپ و  تاساسحا  نینچ  روشک  ناناوج  نایم  رد  هک  نیا  زا  ددرگ و  یم  ناسنا  نادـجو  یلاحـشوخ 

يراک هعماج  کی  رد  يزاس  گنهرف  هک  دـیناد  یم  وجـشناد  کی  ناونع  هب  امـش  ًاتدـعاق  زیزع  ردارب  میرازگـساپس . رکاـش و  ار  دـنوادخ 
زا يریگولج  عنم و  شور  اهنت  هنادنمـشوه و .... ربدت  ریبدت و  یفاک و  بسانم و  نامز  تقو و  دـنمزاین  اسرف و  تقاط  لکـشم و  سب  تسا 
دبال دشاب . هتـشاد  رارمتـسا  ماود و  دناوت  یمن  هشیمه  يارب  هیرهق  هوق  اب  موسر  بادآ و  یخرب  يارجا  رب  يراشفاپ  لیاسمو و  دراوم  یخرب 

هبترم هلحرم و  دـنچ  رد  ینانخـس  یط  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  لبق  لاس  دودـح 15 هک  دـیروآ  یمن  رطاخب  ای  هدرکن  اضتقا  مش نس 
ار ناوج  لسن  صوصخب  ناـگمه  دـندومرف و  حرطم  ار  برغ  یگنهرف  نوخیبش  یگنهرف و  مجاـهت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هبرما  ثحب 
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يرهاظ و لیاسم  یخرب  هب  ییانب ،  ریز  یلوصا و  يزیر  همانربو  ریبدـت  ياجب  هک  سوسفا  یلو  دـندناوخارف  موش  هدـیدپ  نیا  اب  هلباقم  يارب 
زیزع تسود  تشاد .  یفنم  تاعبت  راـثآ و  دراوم  یخرب  رد  هکلب  تشادـن  ینادـنچ  تبثم  بولطم و  راـثآ  اـهنت  هن  هک  دـش  هتخادرپ  ییزج 

اب دـیاب  زورما  تخادرپ  یتادراو  ياه  گنهرف  اب  هلباقمو  يزاس  گـنهرف  هب  یمیدـقو  هنهک  ياهـشور  همه  اـب  ناوت  یمن  ینونک  ياـیندرد 
اه هناسر  هناـگیب و  يدوخ و  هعماـج  تیعـضو  عماوج و  ناـناوج و  تایـصوصخ  واـهیگژیو  تخانـشو  دـمآراک  یملع و  رازبا  زا  هدافتـسا 

هنافـسأتم هک  تخادرپ  یگنهرف  ییانب  ریز  یلوصا و  يزیر  همانرب  هب  یکینکت  ینف و  لـیاسو  رازبا و  همه  زا  هدافتـسا  اـب  و  تاـطابتراو و ...
یب مورحم و  دـننک  يوریپ  نآ  زا  یگنهرف  ياههاگتـسد  هـمه  هـک  یگنهرف  نـالک  يژتارتـسا  کـی  نتـشاد  زا  یمالــسا  يروـهمج  ماـظن 

هب دنهاوخیم  یبیرخت  ًاضعب  دمآ و  راکان  رازبا  هنهک و  یمیدق و  ياهشور  زا  هدافتسا  اب  ًاتدمع  دوخ و  هقیلس  هب  یسک  ره  و  تسا .  صن
تاریخ رگا  هک  نیا  زا  مینام  یم  لفاغ  مینز و  یم  زابرـس  اهیبوخ  هب  رما  زا  میزادرپ و  یم  یهن  هب  ًاتدمع  دنزادرپب .  برغ  گنهرف  اب  هلباقم 

دوب دـهاوخ  هزرابم  هلباقم و  هب  يرتمک  زاین  تفای و  دـهاوخ  شهاک  اه  یتشز  یعیبط  روطب  دـنک  ادـیپ  دـشر  هعماج  رد  مینک و  جـیورت  ار 
دننامه یناسک  امـش و  میا .  هرهب  یب  نآ  زا  ًابلاغ  هک  دهاوخ  یم  شور و ...  ، ریبدت تخانـش ،  یهاگآ ،  مه  هلباقم  هزرابم و  هک  نیا  نمض 

هب اه  یناماسبان  مامت  دـینک  ساسحا  دـنا و  هدرکن  راک  هک  دـینک  مهتم  ار  نارگید  هک  نیا  نودـب  دـینک ،  تولخ  ناتدوخ  اب  یتاظحل  اـمش 
هچ دـینیبب   ( میزادـنیب نارگید  ندرگ  هب  ار  هانگ  میراد  تداع  ام  ًابلاغ  یلو  دنرـصقم  دـنا  هدرکن  تیلاعف  هک  اـهنآ  هتبلا  تس (. اـهنآ  ندرگ 

ناشدادعت هک  امـش -  لثم  یناوج  ره  رگا  دینک  روصت  دیا  هداد  ماجنا  اه  یبوخ  اه و  یکین  جـیورت  يارب  ناتدوخ  ناوت  دـح  رد  یتامادـقا 
یم یگرزب  یقافتا  هچ  تبحم و ) .. رازبا  یتسود و  قیرط  زا  دنک (  تیادـه  تسرد  ریـسم  هب  ار  ناوج  کی  طقف  لاسره  رد  دنتـسین -  مک 

یمن زاگ  ارچ  دـنک  یم  زمرت  هک  میتسه  يا  هدـننار  طقف  ارچ  نکن "  " مییوگب طـقف  يرهطم  دیهـش  ریبعت  هب  میا  هدرک  تداـع  اـم  ارچ  دـتفا 
ار اهنآ  میریگب و  راک  هب  ار  فلتخم  دارفا  اب  بسانتم  یفلتخم  نوگانوگ و  ياهشوردیاب  ینعی  مینز و ... یمن  رود  پچ  تسار و  هب  میهد . 

دروخرب ًادیدش  نانآ  اب  یتینماو  ییاضق  هاگتسد  میشاب  هتشاد  راظتنا  مه  دعب  دنوشب  فرحنم  مینامن  رظتننم  مینک و  تیاده  حیحص  ریسم  هب 
نادـب نیا  هتبلا  دـنک ؟ دروخرب  نانآ  اب  تسا  رودـقم  اههاگتـسد  نیا  يارب  ایآ  تفای  شرتسگ  تیاـهن  یب  یهاـبت  داـسف و  رگا  اـیآ  دـننک . 

عوقو زا  سپ  اهنآ  تیلاعف  یلو  دنوش  دراو  لاعف  يدج و  رایسب  دیاب  اهنآ  هکلب  دننکب  تیلاعف  راک و  دیابن  قوف  ياههاگتسد  هک  تسینانعم 
هک نیا  هن  دـبای  شهاک  هانگ  اطخ و  تیانج و  مرج و  درک  يراک  دـیاب  تسا ؟ بولطم  ایآ  دـندش  دایز  ناـمرجم  یتقو  تساـطخ .  مرج و 

هنیمزدیاب تسین  یفاک  یلو  هشاب  هنارگـشیپ  دناوت  یم  زین  مرج  اب  يدـج  دروخرب  هتبلا  هک  مینک .  هیالگ  مرج  اب  فیعـض  دروخرب  زا  بترم 
تمه صوصخبو  نالوئـسم  ياههاگتـسد و  همه  یناگمه  جیـسب  اب  رگم  دوش  یمن  ققحم  نیا  دـنک و  ادـیپ  شهاک  اطخ  فارحنا و  ياـه 

 . ناشدوخ نالاسمه  ناتسود و  تیاده  يارب  ناناوج 

يراذگهیامرس رما  نیا  هب  ناناوج  قیوشت  نآرق و  ظفح  يارب  تلود  ارچ  میراد  ار  نآرق )  ) ینامسآ باتک  کی  طقف  ناناملـسم  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب 
نویزیولت ت زا  بترم  اهکناب  رد  یشکهعرق  ای  ناکیپ و  وردوخ  مانتبث  يارب  اهکناب  رد  هیامرس  ندیناباوخ  يارب  هکیتروص  رد  دنکیمن  یهجوت  لباق 

شسرپ

رما نیا  هب  ناـناوج  قیوشت  نآرق و  ظـفح  يارب  تلود  ارچ  میراد  ار  نآرق )  ) ینامـسآ باـتک  کـی  طـقف  ناناملـسم  اـم  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
رد یـشکهعرق  ای  ناکیپ و  وردوخ  مانتبث  يارب  اهکناب  رد  هیامرـس  ندیناباوخ  يارب  هکیتروص  رد  دـنکیمن  یهجوت  لباق  يراذـگهیامرس 

؟ دنیامنیم نییعت  هزیاج  دوشیم و  غیلبت  نویزیولت  زا  بترم  اهکناب 

خساپ
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یلاع و هیحور  نیا  میراودیما  تسا  ریدقت  نیـسحت و  لباق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  مالـسا و  نآرق و  هب  امـش  قشع  زادگ و  زوس و 
تلود رتشیب  هجوت  ترورض  رد  دوش . وسمه  هارمه و  شخبتایح  بتکم  نیا  جیورت  هار  رد  یلمع  ياهماگ  اب  دبای و  شیازفا  زور  ره  الاو 

میتسه و ادصمه  امش  اب  زین  ام  ینامـسآ  باتک  نیا  شخبتاجن  میلاعت  مهف  كرد و  ینارون و  ماکحا  نایب  نآرق و  هب  مدرم  نالوئـسم و  و 
ياهعماـج دـهاش  ياهدـنیآ  رد  دـبای و  شیازفا  شیپ  زا  شیب  زور  ره  هدـنزرا  ریطخ و  مـهم و  رما  نـیا  رد  يراذگهیامرـس  مـیراد  تـسود 

داحآ راک  هحولرس  قشمرـس و  نآ  ینارون  ماکحا  هب  لمع  هکلب  نآرق  ظفح  طقف  هن  نآرد  هک  ياهعماج  میـشاب . يولع  ینآرق و  یمالـسا ،
مینکیم وزرآ  دریگ . رارق  لزانم و ...  رازاب و  اتسور ، رهش و  یشزومآ  زکارم  یگنهرف ، يداصتقا ، یسایس ، نوگانوگ  ياهشخب  رد  هعماج 

هکلب دنک  ادیپ  یقیقح  ینیع و  مّسجت  رولبت و  یمالسا  ناریا  روانهپ  روشک  رساترس  رد  اهنت  هن  نآرق  شخب  نشور  ماکحا  هک  دسرب  يزور 
زیزع ردارب  دریگ . رارق  نوگانوگ  عماوج  یعمج  يدرف و  یگدنز  هحولرس  قشمرـس و  زین  ینونک  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  دالب  رـسارس  رد 

اب هکلب  تسا  یفاک  نآرق  تخانش  مهف و  كرد و  يزومآ و  نآرق  جیورت  هرابرد  دوجوم  يراذگهیامرس  هک  میریذپب  میهاوخیمن  هچ  رگا 
روشک نیا  ياههتـشذگ  هب  تبـسن  فاصنالا  قحلا و و  هک  میوشیم  روآدای  نآرق  رّونم  ماکحا  راشتنا  رـشن و  هار  رد  هدمع  صقن  هب  ناعذا 

دومن و یللملا  نیب  عماجم  روشک و  لخاد  رد  یبوخ  هب  نآ  هجیتن  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  روشک  رد  یبوخ  رایـسب  ینآرق  تاـکرح  ًاـتقیقح 
تاقباسم نآرق و  ثحب  رد  هک  تسا  ییاهروشک  زا  یکی  نآرق ، نابز  اب  ینابز  توافت  مغر  یلع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اذـل  دراد  زورب 

تاقبط و همه  هک  تسا  نیا  مینک  يروآدای  مینادیم  مزال  هک  يرگید  هتکن  تسا . مالـسا  ناهج  راختفا  هدیـشخرد و  شوخ  هشیمه  نآرق 
ياهرتسب تسا . توافتم  اههقالع و ...  اههقیلـس ، درک . مرگرـس  نآرق ) ظفح   ) تیلاعف عون  کی  هب  طـقف  ناوتیمن  ار  ناـناوج  همه  دارفا و 
نوگانوگ عونتم و  ياهتیلاعف  ناناوج  يارب  دـیاب  نیاربانب  دـناتوافتم  همه  همه و  اههاگـشزومآ و ...  اهشزومآ ، اههداوناخ ، یعاـمتجا 

قیقحت و هب  ار  یهورگ   ، نآرق همجرت  یخرب  ریـسفت ، همجرت و  ياهدـع  نآرق  ظـفح  یهورگ  نآرق ، تئارق  يوس  هب  یخرب  دـید . كرادـت 
ياـههنیمز رد  درک و  دراو  لاـبیلاو و )...  لاـبتوف ،  ) یـشزرو فلتخم  نیداـیم  رد  روضح  اـب  ار  یخرب  یمالـسا ، عباـنم  نآرق و  رد  هعلاـطم 

هاگیاج ماقم و  بحاص  یللملا  نیب  حطـس  رد  زین  ینامرهق  هصرع  رد  باداش  طاـشن و  اـب  یلـسن  حور ، مسج و  شرورپ  رب  هوـالع  فلتخم 
هب یتیگ  رـسارس  رد  تسا  هللا " الا  هلا  " ال  دیحوت راعـش  و  هلالج ا ... ظفل  هب  شقنم  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راختفا  رپ  مچرپ  میوشب و 

ینید تاسدقم  نآرق و  مالسا و  تمرح  ظفح  اب  دوخ  يدنمهقالع  يژرنا و  ناوت و  زا  هدافتسا  اب  یناوج  رگا  کش  نودب  میروآرد . زازتها 
زا رتمک  یـشاداپ  رجا و  دوریمن  نامگ  دوش  هتـشارفارب  یمالـسا  يروهمج  سدقم  مچرپ  ات  دـهن  ماگ  لابتوف  يزاب  نادـیم  هب  یهلا  تین  اب 
اب رگا  تسا  نآرق  ینامـسآ  میظع  باتک  نید و  سدـقم  هرهچ  میـسرت  تیبرت و  نادـیم  زین  نادـیم  نیا  دـشاب . هتـشاد  نآرق  يراق  ظـفح و 

یماـمت یعمج و  يدرف و  یگدـنز  هرمزور  روـما  همه  مالـسا  رد  دوـش . هتـشاذگ  هصرع  هب  اـپ  سدـقم  یفدـه  هب  ناـمیا  رواـب و  داـقتعا و 
یلقادح هب  ناگمه  تسا  سدقم  دریگ  تروص  نید  جیورت  یهلا و  تیمکاح  رارقتسا  دصقب  تبرق و  تین  اب  رگا  زیاج  حابم و  ياهتیلاعف 

يدـنمهقالع ياتـسار  رد  دـیاب  ار  دوخ  ناوت  ورین و  هیقب  هکلب  ریخ . نآ  زا  شیب  دـنراد و  زاـین  دراد  ترورـض  لـمع  رد  هک  نید  میلاـعت  زا 
تبرق و فده  اب  اهنآ  همه  هتبلا  دـننک . فرـص  يداصتقا و ...  یگنهرف ، یعامتجا ، یـسایس ، یـشزرو ، یملع ، نوگانوگ  روما  رد  شیوخ 

. دریگ قنور  جاور و  شیپ  زا  شیب  یلاعتم  هیحور  نیا  تسا  دیما  قح .  تیاضر 

یتروص رد  دشابن  دجسم  ياه  هیاسمه  محازم  هک  هدش  هتسب  دجاسم  ياهوگ  دنلب  يادص  دنک  یم  رود  نیمز  زا  ار  الب  ناذا  يادص  هکنیا  هب  هجوت  اب 
يادص اب  حضاو و  ًالماک  تکرح  لاح  رد  ياهوردوخ  لخاد  اهكراپ و  اه و  هداج  اهنابایخ و  رد  تسا  مارح  ًاعرش  هک  یقیـسوم  ياهراون  يادص  هک 

ینش دنلب 

شسرپ

دشابن دجـسم  ياه  هیاسمه  محازم  هک  هدش  هتـسب  دجاسم  ياهوگ  دنلب  يادص  دنک  یم  رود  نیمز  زا  ار  الب  ناذا  يادص  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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تکرح لاح  رد  ياهوردوخ  لخاد  اهكراپ و  اه و  هداج  اهنابایخ و  رد  تسا  مارح  ًاعرـش  هک  یقیـسوم  ياهراون  يادص  هک  یتروص  رد 
. دنک یمن  گرزب  لزعم  نیا  يارب  یمادقا  سک  چیه  دوش و  یم  هدینش  دنلب  يادص  اب  حضاو و  ًالماک 

خساپ

ياهوگدـنلب يدامتم  ياهتعاس  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هیلوا  ياه  لاس  رد  تسا . طیرفت  طارفا و  هعماـج  ناریا  هعماـج  هنافـسأتم 
دنوشب رضاح  دجسم  رد  دندوبن  رداق  نوگانوگ  لیالد  هب  هک  یمدرم  زا  يرایسب  يارب  بش  ياه  همین  ات  دنتـشاذگ و  یم  نشور  ار  دجاسم 

همه هبدن و ...  لیمک و  لسوت و  ياهاعد  ینارنخس و  مسارم  ءایحا ، ياه  بش  مرحم و  ياهبش  ياه  يرادازع  دندرک . یم  داجیا  تمحازم 
يوگدـنلب يادـص  ًالثم  هک  دوب  دایز  اهادـص  نیا  ردـق  نآ  یهاگ  و  دـش ، یم  شخپ  دـجاسم  ياه  ماب  اـه و  هنذأـم  ياهوگدـنلب  زا  همه  و 

مه هکنیا  امک  دش  یم  هدینش  یبوخب  ناتسجب  یهار  هس  رد  عماج  دجسم  يوگدنلب  يادص  دابانگ و  يرمرادناژ  رد  " ع " اضر ماما  دجسم 
يوگدـنلب يادـص  دابانگ  هدـیروش  يرافغ و  نابایخ  ناتـسجب و  یهار  هس  هقطنم  نانکاس  یتقو  دـینک  روصت  لاـح  تسا . نینچ  زین  نونکا 

هچ دجـسم  فارطا  نانکاس  دـننک  شوگ  ار  تیـصخش  نالف  ینارنخـس  ناشلزنم  رد  دـنناوتب  هک  يهنوگ  هب  دـننک  عامتـسا  ار  عماجدجـسم 
يراد لوبق  ًامتح  یلو  دنتسین  رفنتم  ینارنخـس  اعد و  هماقا و  ناذا و  يادص  زا  مدرم  بلاغ  زیزعردارب ، درک . دنهاوخ  لمحت  ار  يا  هجنکش 

زا يرایـسب  رد  ًاعقاو  يرذگب . يرـضاح  هیـضق  لصا  زا  هک  تسا  هدنهدرجز  تدشب  دشاب  دایز  یلیخ  وگدنلب  يادـص  سلجم  کی  رد  هک 
یلو دننک  یم  لمحت  دارفا  دشاب  دایز  مه  ردقچ  ره  دشاب  ناذا  طقف  رگا  لاح  تسا . لمحت  لباق  ریغ  هک  تسا  دایز  ادـص  ردـق  نآ  طیارش 

. دنکب دیاب  هچ  دشاب و ...  ضیرم  ای  دباوخب  دهاوخب  یـسک  رگا  دهد ؟ باذع  ار  دجـسم  فارطا  نانکاس  وگدنلب  يادـص  اهتعاس  دـیاب  ایآ 
یخرب الاح  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، یمدرم  دایز  ياه  ضارتعا  ثعاب  اه  طارفا  نیا  تسا ؟ بجاو  دجاسم  يوگدـنلب  زا  ینارنخـس  شخپ  ایآ 

ود ره  دنونـش . یمن  ار  ادص  مه  دجـسم  نوریب  رد  راضح  هک  دننک  یم  مک  ار  ادص  ردق  نآ  ای  دننک ، یمن  شخپ  مه  ار  ناذا  يادص  یتح 
هتبلا دوشن . شخپ  ناذا  يادص  هک  دـنا  هتفگن  نالوؤسم  مدرم و  زگره  یلعف . ياه  طیرفت  مه  هتـشذگ و  ياه  يرگ  طارفا  مه  تسا ، طلغ 
امـش دراد . اه  طارفا  نآ  رد  هشیر  اه  طیرفت  نیا  هتبلا  دییامرف . یم  دـییأت  زین  امـش  ًامتح  دوشن . شخپ  وگدـنلب  زا  اه  همانرب  ریاس  دـنا  هتفگ 
بقع هب  ار  یتفاسم  هکلب  دریگ  یمن  رارق  شدوخ  ياجرس  يدرک  اهر  یتقو  یشکب  ار  یبانطرس  ای  یـشکب  نییاپ  هب  ار  یتخرد  هخاش  یتقو 

یقیـسوم صوصخ  رد  دنک . یم  قدص  زین  یعامتجا  لئاسم  رد  لمعلا  سکع  شنکاو و  نیا  تفر . دـهاوخ  شا  هیلوا  رارقتـسا  لحم  زا  رت 
دوجو ییاـه  طارفا  نینچ  زین  یقیـسوم  اـب  دروخرب  رد  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لوا  لاـس  دـنچ  تسا . هدوب  هتـشذگ  رد  اـه  طارفا  نیا  زین 

نآ دش و  تعنامم  جنس و ...  لبط و  ندز  زا  زین  لبق  لاس  دنچ  دش و  يریگولج  یناوخ  هیبش  هیزعت و  مسارم  يرازگرب  زا  لوا  لاس  تشاد .
ینیمخ ماما  هک  نآ  لاح  دوش و  یقلت  مارح  یقیـسوم و  یکبلعن  هب  ناکتـسا  ندـیبوک  یتقو  تسا  یعیبط  دـندناوخ . یقیـسوم  قادـصم  ار 
لیدـعت ار  نامدوخ  ینید  ياهراتفر  دـیاب  ام  دـیآ . یم  دوجوب  یقیـسوم و ...  رد  طارفا  یخرب  دنرامـش  یم  زیاج  ار  نانز  یناوخ  مه  هر " "

. میزرو بانتجا  تدشب  طیرفت  طارفا و  زا  مینک و 

تسا و يداوسیب  لوا  ناریا  رد  سناسیل  قوف  ای  سناسیل  درف  کی  هک  تسنیا  نآ  لیلد  تسا  بارخ  هشیر  زا  ام  یـشرورپ  یـشزومآ و  ماظن  ارچ 
؟ دشاب دنب  ياپ  دوخ  تاداقتعا  هب  دسانشب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  یعرش  لئاسم  دناوتیمن 

شسرپ

يداوسیب لوا  ناریا  رد  سناسیل  قوف  ای  سناسیل  درف  کی  هک  تسنیا  نآ  لیلد  تسا  بارخ  هشیر  زا  ام  یـشرورپ  یـشزومآ و  ماـظن  ارچ 
؟ دشاب دنب  ياپ  دوخ  تاداقتعا  هب  دسانشب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  یعرش  لئاسم  دناوتیمن  تسا و 
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خساپ

يدیدرت تسا  فعض  ناصقن و  راچد  هاگشناد و )...  ناتسریبد - ییامنهار - ییادتبا   ) نوگانوگ حوطـس  رد  ام  یـشزومآ  ماظن  هک  نیا  رد 
ياهشالت یـشزومآ  ماظن  رد  لوحت  داجیا  يارب  ناراکردنا  تسد  نالوئـسم و  طسوت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يادتبا  زا  درادن و  دوجو 

لوحت ياتسار  رد  هتبلا  تسین . ادیوه  ینـشور  سوملم و  راثآ  نوگانوگ  فلتخم و  لیالد  هب  یلو  تسا  هتفرگ  تروص  یناوارف  هدرتسگ و 
ار یـشزومآ  زکارم  رد  یهابت  داسف و  ياههنیمز  يدوبان  عفر و  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یگرزب  ياـهراک  یـشزومآ 

نوگاـنوگ تـالوحت  رییغت و  یــشزومآ ، زکارم  رد  نآرق و ...  شزوـمآ  هماـنرب  قوـف  ياهــسالک  تـیبرت و  دـحاو  يزادــناهار   . درک رکذ 
سورد ناوـنع  تحت  سورد  زا  يدادـعت  شیازفا  یمالـسا و  گـنهرف  رتاـفد  هیقف و  یلو  یگدـنیامن  داـهن  سیـسأت  یلیـصحت ، ياههتـشر 

زکارم اههاگشناد و  یلیصحت  ياههتشر  یمامت  یسرد  یمومع  ياهدحاو  هعومجم  هب  یمالسا و ...  قالخا  مالسا ، خیرات  یمالسا  فراعم 
یگنهرف عیسو  مجاهت  دیدش و  راشف  تسا . هتـشادن  يرثؤم  قیمع و  ریثأت  اهمالقا  نیا  هنافـسأتم  اما  تسا . هلمج  نیا  زا  یلاع و ...  شزومآ 

یهاگآ مدع  تسامش  ینارگن  بجوم  هچنآ  تسا . هدوب  رثؤم  ًاعطق  تارییغت  سورد و  نیا  يدمآ  راکان  رد  اه و ...  يراکمنادن  رامعتسا و 
یبرع نآرق ، ینید ، شنیب  لثم  یسورد  سرادم  رد  هک  نآ  لاح  ینید و  یعرش و  لیاسم  هب  تبسن  تساههدرک  یلیصحت  لهج  ینادان و  و 

يریگارف و زین  سدـقم و  عرـش  تاروتـسد  یهقف و  ماکحا  يداقتعا و  لیاسم  اـب  ار  نازومآ  شناد  هک  هدـش  ینیبشیپ  فدـه  نیا  اـب  و ... 
یمالسا و بالقنا  مالسا ، خیرات   ، یمالسا نوتم  یمالسا ، یقالخا   ، یمالسا فراعم  سورد  زین  اههاگـشناد  رد  دزاس  انـشآ  نآرق  شزومآ 

لاـمک اـب  یلو  تسا  هدـش  هدوزفا  اههاگـشناد  یلیـصحت  ياههتـشر  ماـمت  سورد  هعومجم  هب  ینیبشیپ و  نآرق  شزوـمآ  نآ ، ياـههشیر 
دوجو سورد  نیا  رگا  هک  درک  ینیبشیپ  ناوتیمن  هتبلا  تسا . هتـشاذگ  ياجب  زین  یفنمریثأت  زین  یهاـگ  تسا و  هتـشادن  ییآراـک  فسأـت 

يدمآراک نازیم  یتسیاب  هغدغد  نیا  اب  یلو  تسا  دایز  ام  عقوت  مه  دیاش  دوب و  هنوگچ  اههاگشناد  یبهذم  ینید و  تیعـضو  نآلا  تشادن 
ینید لیاسم  بهذـم و  يوس  هب  ار  نایوجـشناد  نازومآشناد و  زا  یهجوت  لـباق  یـشخب  دـناوتب  هک  ياهنوگ  هب  دـبای  شیازفا  سورد  نیا 

. تسا یگنهرف  فعـض  ینید و  لیاسم  هب  یهجوت  مک  هناشن  هکلب  تسین  يداوسیب  هناشن  دـیاهدرک  رکذ  یلاعبانج  هچنآ  هچنآ  دـهد . قوس 
یلم رصع  تالاقم  یتح  دنراد و  رّحبت  مه  رایسب  ناشدوخ  یلیصحت  هتشر  رد  دیاهدرک  رکذ  امش  هک  ییاههدرک  لیصحت  نیمه  زا  يرایسب 

ساسحا زا  یشان  هکلب  تبسن  يداوسیب  لیلد  نیا  دنراد  ریگ  دوخ  ینید  یعرش و  لیاسم  نیرت  ییادتبا  رد  یلو  دننکیم  ذخا  یللملا  نیب  و 
لیاسم لقادح  زا  یلو  دـناهدش  روکنک و ...  لوا  تارفن  هک  میـسانشیم  يدارفا  تسا . نیبم  نید  سدـقم و  عرـش  هب  تبـسن  یتیلوئـسمیب 

رد راذـگ  ریثأـت  یــساسا و  مـهم و  شیارب  یلیلد  ره  هـب  صاـخ  شناد  نآ  يریگارف  هـک  تـسا  نـیا  نآ  تـلع  تـسا  ربـخیب  دوـخ  ینید 
ار یمالـسا  فراعم  سورد  اذل  تسا  هدرکن  ادیپ  ساسحا  نینچ  دوخ  ینید  یعرـش و  لیاسم  هب  تبـسن  یلو  تسا  هدرک  هولج  شایگدنز 

هدرک مضه  یبوخ  هب  ار  سورد  ریاس  اما  تسا  هتفریذـپن  ریثأـت  اـهنآ  زا  یلو  تسا . هدـناوخ  نتفرگ  كردـم  نتفرگ و  هرمن  دـصق  هب  طـقف 
میهد و شیازفا  هعماج  رد  ار  ینید  تیلوئـسم  ساسحا  مینک  شالت  دیاب  ام  همه  اذل  تسا  هدرک  یگدـنز  هدـش و  سونأم  اه  نآ  اب  تسا و 

. میهد شرتسگ  رشن و  نیریش  باذج و  ياههویش  اب  ار  مالسا  شخبتایح  میلاعت  ینید و  گنهرف 

؟  دوش یمن  هتفرگ  باجح  یب  نانز  يولج  ناریا  ام  روشک  رد  هزورما  ارچ 

شسرپ

؟  دوش یمن  هتفرگ  باجح  یب  نانز  يولج  ناریا  ام  روشک  رد  هزورما  ارچ 

خساپ
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نیا اب  یباجح  یب  هن  تسا  یباجح  دـب  تسا  نآ  هب  ـالتبم  اـم  هعماـج  رتشیب  هچنآ  مینک  ضرع  دـیاب  زیزع  تسود  امـش  لاؤس  صوصخ  رد 
مین دودح  رد  هشیر  راتفر  هنوگ  نیا  تسا . هعماج  ینونک  تالضعم  زا  یباجح  دب  هلأسم  هک  تفگ  دیاب  امش ،  لاؤس  رد  کچوک  حیحصت 
دوخ هنافـسأتم  میرذگب ،  هک  هلأسم  یخیرات  ياه  هشیر  اه و  هتـشذگ  زا  دراد . برغ  تاغیلبت  زین  يولهپ و  سوحنم  هلـسلس  تموکح  نرق 

زا ییاه  هشوگ  امـش  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  یتیعـضو  ٌاعومجم  یتسرپ  توهـش  اهنآ و  زا  هناروکروک  دـیلقت  و  برغ ،  ربارب  رد  یگتخاب 
ياهروشک هب  تبسن  تفع  ظفح  باجح و  رظن  زا  ام  هعماج  یمومع  تیعـضو  دیا  هتـشون  هچنآ  دوجو  اب  هتبلا  دیا .  هدید  هعماج  رد  ار  نآ 

دننام یگنهرف  تالوصحم  هلیسو  هب  برغ  نیگنـس  تاغیلبت  رثا  رد  یلو  دراد . دوجو  تاعارم  يدایز  دودح  ات  تسا و  رتهب  یمالـسا  رگید 
مادقا نآ  حالـصا  هب  قیرط  ود  زا  دیاب  هک  ددرگ  یم  هدهاشم  هعماج  زا  یحوطـس  رد  اهراتفر  هنوگ  نآ  هب  لیامت  یعون  تالجم ، اه و  ملیف 

نیا زا  کی  ره  یکیزیف .  راتفر  لرتنک  ینوناق و  راک  ب )  ددرگ .  رهاظ  دعب  ياه  ههد  رد  نآ  جـیاتن  هک  یگنهرف  يداینب  راک  فلا ) درک : 
قوف ياـه  هنیمز  رد  دـش . دـهاوخ  هنوراو  ریثأـت  تسکـش و  هب  رجنم  ٌاـتیاهن  دوب و  دـهاوخن  هدـیاف  دـیفم  يرگید  یهارمه  نودـب  هلوقم  ود 

هب نآ  راثآ  برغ ،  يوس  زا  هدننک  یثنخ  تاغیلبت  مکارت  لیلد  هب  یلو  تسا ،  هتفرگ  تروص  نیلوئسم  تلود و  يوس  زا  يرایـسب  تامادقا 
نیا رد  يرتشیب  ياه  تیقفوم  هدـنیآ  رد  ینوناق  یگنهرف و  هدـش  باسح  قیقد و  يزیر  همانرب  اب  تسا  دـیما  تسا . هدرکن  زورب  لماک  روط 

یتاغیلبت ياهراشف  ریز  رد  روشک  يزکرم  طاقن  زا  شیب  زاوها )  دننام  يزرم (  ياهرهش  هنافسأتم  هک  نیا  رگید  هتکن  ددرگ . لصاح  هنیمز 
یلو تسا ،  طوقس  یبیشارس  رد  تکرح  هک  ارچ  تسا ؛  یناسآ  راک  زین  يراب  دنب و  یب  توهش و  تمس  هب  ندیزغل  دنراد و  رارق  نانمشد 

زین نیا  دنهد و  یم  لیکـشت  ناناوج  ار  تیعمج  رتشیب  رـضاح  لاح  رد  رگید  يوس  زا  تسا . راوشد  يراک  یبای ،  لامک  هلق و  زا  نتفر  الاب 
 ، تسا يراب  دنب و  یب  داسف و  هثیبخ  هرجـش  ياه  هویم  زا  یباجح  دـب  هک  مینکن  شومارف  مه  ار  هتکن  نیا  تسا . هدـش  تلع  رب  دـیزم  دوخ 

یمالسا و تانوئـش  دارفا  هاتوک  يا  هرود  يارب  هچرگ  دننک  دروخرب  هلوقم  نیا  اب  يربج  يرهق و  تروص  هب  یتدم  زین  روما  نیلوئـسم  رگا 
رد يرگید  لکـش  هب  يراتفر  ياهراجنه  هنوگ  نیا  هرابود  یتدـم  زا  دـعب  تسین و  يرادـیاپ  تلاح  نیا  اما  دـننک  یم  تیاعر  ار  یعامتجا 

کشزپ اما  دشاب ،  هتـشاد  یحارج  لمع و  قاطا  هب  زاین  دوخ  یناطرـس  هدغ  هجلاعم  يارب  هک  يرامیب  دننام  دنک .  یم  زورب  روهظ و  هعماج 
هعماـج رد  یباجحدـب  ضرم  هجلاـعم  يارب  ناـمرد  نیرتهب  دـنک . زیوجت  نّکـسم  شیارب  شدرد  تلع  هدـغ و  نتـشادرب  ياـج  هب  بترم  وا 

 _ یناهج رابکتسا  دامن  لبنـس و  اکیرمآ _  یگدرک  رـس  هب  برغ  یگنهرف  مجاهت  نآ  هک  تسا  نایرج  نیا  ياه  هشیر  لماوع و  اب  هزرابم 
نوناق دنرادرب و  یـساسا  مدق  یگنهرف  راک  اب  دنناوتب  نانآ  دوشن و  شومارف  نّیدـتم  دارفا  رد  یمالـسا ،  ّتیمح  تریغ و  تسا  دـیما  تسا .
ردارب مینک . ادا  نادیهش  نوخ  هب  ار  دوخ  نید  یگمه  درادرب و  يراب  دنب و  یب  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  یمدق  بسانم  يراکهار  اب  زین 

ناگـشیپ اوقت  ناکاپ و  هک  میناد  یم  یلو  تسادـخ ؛  ناگدـنب  همه  ناـمرآ  وزرآ و  هلـضاف  يا  هنیدـم  ملاـس و  هعماـج  رد  یگدـنز  زیزع ! 
. دنا هداد  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  یتح  هتـشادن و  رب  هزرابم  زا  تسد  لاح  نیع  رد  یلو  دـنا  هتـشاد  رارق  یتخـس  یطیارـش  هچ  رد  هراومه 

ياج هب  نیا  ربانب  هعماج . حالـصا  يارب  نتـشادرب  مدق  یهابتو و  داسف  اب  هزرابم  ینعی  رادانعم ،  رادفده و  یگدنز  دش . سویأم  دـیابن  سپ 
یگنهرف و ياـه  هتـسه  لیکـشت  اـبو  میریگب  ماـیپ  نادیهـش  نوخ  زا  دـجاسم ،  رد  یعمج  ياـهتیلاعف  زا  يریگ  هشوـگ  يدـیمون و  سأـی و 

يرای ار  ام  زین  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  میـشاب . هتـشادن  زین  يروف  هجیتن  راظتنا  و  میزادرپب .  يرگنـشور  هب  هعماج  حطـس  رد  نآ  شرتسگ 
یهجوت یب  قوف ،  لماوع  دراوم و  رب  هوالع  مکمادقا .)  تبثی  مکرصنی و  هللاورصنت  نا  دش ( . میهاوخ  لیان  دوخ  فادها  هب  درک و  دهاوخ 

هدیدپ نیمه  دننام  نآ  ترثک  رطاخ  هب  عوضوم  ندش  یعیبط  هلمج  زا  دشاب .  هتشاد  دناوت  یم  یفلتخم  لیالد  یعامتجا ،  دسافم  هب  تبـسن 
اب دروخرب  رد  ار  نارگید  هک  عوضوم  اـب  لوؤسم  ياـهناگرا  عطاـق  دروخ  رب  مدـع  یهجوت و  یب  اـی  بـالقنا و  لوا  هب  تبـسن  یباـجح  دـب 

یهن فورعم و  هب  رما  یطیارش  ره  رد  نینمؤم  يارب  لاح  ره  رد  نامیا ، فعض  دارفا و  دوخ  ندش  هدولآ  ای  تسا و  هدرک  هزیگنا  یب  دسافم 
رادروخرب نآ  ماـجنا  هوحن  رکنم و  فورعم و  تخانـش  رد  یفاـک  تاـعالطا  زا  دـیاب  اتـسار  نیا  رد  هک  تسا  ینید  فیاـظو  ءزج  رکنم  زا 
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دنب دنپ و  هلصاف  یلو  دوش  یم  متخ  دنب  هب  دوش و  یم  عورـش  دنپ  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هر )  ) يرهطم دیهـش  شیامرف  هب  دشاب .
هلیـسو نیلوا  دننک  یم  رکف  يا  هدع  هنافـسأتم  اما  درک  هدافتـسا  دنب  زا  دـیاب  دـشن  عقاو  رثؤم  اهنآ  تیاهن  رد  رگا  هک  تسا  يدایز  ياههار 

ماقم یگدـنیامن  خـساپ  شـسرپ و  تیاس  زا  هتفرگرب   * 1 تسا . دـنب  زا  هدافتـسا  لـسوت و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رماو  دروـخرب  يارب 
www.nahad.net اههاگشناد رد  يربهر  مظعم 

؟  تسیچ دجسم  هب  دنتسه  مالسا  هب  نیبدب  هک  يدارفا  ندناشک  ياهه  ار 

شسرپ

؟  تسیچ دجسم  هب  دنتسه  مالسا  هب  نیبدب  هک  يدارفا  ندناشک  ياهه  ار 

خساپ

یمالسا هعماج ي  یعامتجا  ماجسنا  تدحو و  روحم  مالسا و  شرتسگ  ورشن  زکرم  نوناک و  دجسم  هب  امـش  هژیو  صاخ و  هجوتو  تیانع 
نیا دور  یم  دیما  تسا  ریدقت  نیـصحت و  لباق  دنمـشزرا و  رایـسب  هعماج  ياضعا  رتشیب  هچ  ره  بذج  ندش و  لاعف  هب  نات  يدنم  هقالع  و 

یمالـسا هعماج ي  لقث  زکرم  نوناک و  ناونع  هب  دجاسم  دبای و  شیازفا  زور  رب  زور  نموم  ناگدنب  ریاس  رد  دیفم  تبثم و  بصعت  هجوت و 
1ـ میوش :  یم  روآ  دای  ار  هتکن  دنچ  امش  لاوئس  صوصخ  رد  زیزع  تسود  دبای .  زاب  ار  دوخ  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس  تایح  قنور و 

نانآ ینیب  دب  دیاب  دجسم  هب  نانآ  بذج  زا  لبق  ینعی  درک . بلج  مالسا  هب  ار  نانآ  هجوتدیابادتبا  يا  هدرک  لاوئس  امش  هک  يدارفا  هرابرد 
زا تسا  یهیدب  دنوشب  اریذپ  دوجو  همه  اب  ار  نآ  دـننک و  ادـیپ  داقتعا  نامیا و  نآ  یقرت  یلاعت  ماکحا  مالـسا و  هبو  دوش  بلـس  مالـسا  زا 
 . تسا راظتنا  زا  جراخ  یعقوت  دجسم  رد  روضح  راظتنا  تسا  ناصقنراچد  مالسا  هب  تبسن  شنامیا  ورواب  ای  هتفریذپن  ار  مالـسا  هک  یـسک 
هک تسا  نیا  لوا  ماگ  نیا  ربانب  دریگب .  هزور  ای  دـهدب  تاکز  هک  مینک  راـکچ  میئ  وگب  دـشاب  هتـشادن  رواـب  ار  مالـسا  یـسک  هکنیا  لـثم 

يریبعت مالـسا  هب  ندوب  نیبدب  ریبعت  دـیاش  2 ـ درک .  کـمک  وا  هب  دـیاب  هار  نیا  ردو  دـنک  تیوقتو  میکحت  مالـسا  هب  ار  شرواـب  داـقتعا و 
دجـسم رد  میـشاب  هتـشاد  عقوت  دـیاب  یناسک  زا  تسا .  یفتنم  هلاسم  لصا  دـشاب ،  نیب  دـب  مالـسا  هب  یـسک  رگا  هک  ارچ  دـشاب  زیمآ  هغلابم 
یلکشم مالسا  لصا  اب  رظن  دروم  دارفا  ای  درف  دسر  یم  رظن  هب  دنراد  خسار  داقتعا  نامیا و  نآ  هب  دنا و  هتفریذپ  ار  مالسا  هک  دنوشب  رضاح 

روضح دجسم  رد  نموم  ناملسم و  دارفا  رگا  3 ـ دنیامن .  یم  يراد  دوخ  دجاسم  رد  روضح  زا  یلیالد  هب  یلو  دنراد  لوبق  ار  نآ  هتشادن و 
نوناک و نیا  دجـسم ، هب  دارفا  کش  نودب  تروص  نیا  رد  درب  نایم  زا  ار  نآ  ودرک  ییاس  انـش  ار  نآ  لماوع  للع و  دیاب  دـننک  یمن  ادـیپ 
هب همیسارس  دننک  سمل  كرد و  ار  دجاسم  هدنزاس  تبثم و  شقن  ییاراک و  یلمع  روطب  ناملسم  مدرم  رگا  دش .  دنهاوخ  ریزارـس  تدح 

عماج هدنزاس  تبثم و  شقن  يافیا  زا  یمالسا  عماوج  ریاس  ام و  روشک  دجاسم  هک  تسا  نیا  لکشم  دش .  دنهاوخ  راپـسهر  دجاسم  يوس 
یلـصا شقن  يایحا  دـجاسم  هب  ناملـسم  مدرم  بذـج  هار  دـنا .  هدرک  هدنـسب  حور  یب  کشخ و  ياهتدابع  هب  اهنت  دـنا و  هدـنام  زاـب  دوخ 

رفب هعلاطم  ار  تیبرت  میلعت و  خیر  ات  شرورپ و  شزومآ و  خیرات  ياهباتک  منک  یم  هیـصوت  دجاسم  شقن  اب  ییانـشآ  يارب  تسا .  دجاسم 
2ـ تکاس .  نیسح  دمحم  همجرت  یبعش ،  دمحا  هتشون  مالـسا ،  رد  شزومآ  خیرات  1 ـ ددرگ :  یم  یفرعم  باتک  ود  هنومن  ناونع  هب  دیئام 

 . داتسا موح  رم  همجرت  همینغ  میحرلا  دبع  هتشون  یمالسا ،  گرزب  ياه  هاگشناد  خیرات 

یموب یعامتجا ، قیبطت  یقادصم و  ياههبنج  هکلب  هن ، ینید  نامتفگ  ًافرص  دوش  کیدزن  لوسر ا (... نامز  دجاسم  تلاسر  هب  ام  دجاسم  ات  مینک  هچ 
؟ یلحم و 
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شسرپ

قیبطت یقادـصم و  ياههبنج  هکلب  هن ، ینید  ناـمتفگ  ًافرـص  دوش  کـیدزن  لوسر ا (... ناـمز  دـجاسم  تلاـسر  هب  اـم  دـجاسم  اـت  مینک  هچ 
؟ یلحم یموب و  یعامتجا ،

خساپ

هرابرد ادخ ( لوسر  دروخربو  هریس  دیاب  ادتبا  تسا  نیا  دوش ؟  کیدزن  لوسر ا (... نامز  دجاسم  تلاسر  هب  دجاسم  ات  مینک  هچ  هکنیا  اما 
هچ يارب  دجسم  زا  هکنیا  ینعی  دندادیم . ماجنا  دجسم  رد  ار  ییاهراک  تامادقا و  هچ  مرکا ( ربمایپ  هکنیا  و  مینک ، هعلاطم  ًاقیقد  ار  دجـسم 

يرارقرب ادخ ، تدابع  زکرم  ار  دجـسم  ناشیا  هک  دیآ  یم  تسدب  نیا  ربمایپ ( تنـس  تایاور و  عومجم  زا  دـندرک . یم  هدافتـسا  ییاهراک 
زکرم شناد و  ملع و  نتخومآ  ناکم  طیحم و  رافک و  اب  گـنج  مالـسا و  ناـیک  زا  عاـفد  يارب  اـهورین  یهدـنامزاس  زکرم  اـهاعد و  زاـمن ،
یناکم زا  دجسم  دیاب  دوش ؛ یم  هدیمهف  هک  روطنامه  و  دندوب . هداد  رارق  هعمج و ...  زامن  رطف ، دیع  لثم  ینید  تامسارم  رد  مدرم  عامتجا 
تـشاد هجوت  دـیاب  هتبلا  دوش ، رازگرب  یگنهرف  یملع و  ياهـسالک  نآ  رد  دوش و  جراخ  تسا  تاوما  متخ  سلاجم  زامن و  يارب  طقف  هک 

ار دوخ  یگدنز  دوش و  رازگرب  دجسم  رد  درم  نز و  دقع  ینعی  جاودزا  مسارم  دراد  یلاکشا  هچ  ًالثم  دوش . ظفح  دجسم  تمرح  دیاب  هک 
هک تسا  تروص  نیا  رد  دنـشاب . یـسایس  یعامتجا و  ياهتیلاعف  مامت  زکرم  دجـسم  ربمایپ ( رـصع  دـننامه  دـیاب  دـننک و  زاـغآ  دجـسم  زا 

. دننک یم  افیا  یبوخ  هب  ار  ناشدوخ  تلاسر  ام  دجاسم 

؟ دنورب نید  لابند  دیاب  هزات  هک  دندیمهف  للم  رگید  رد  رتگنرمک و  زور  هب  زور  نید  ام  روشک  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنورب نید  لابند  دیاب  هزات  هک  دندیمهف  للم  رگید  رد  رتگنرمک و  زور  هب  زور  نید  ام  روشک  رد  ارچ 

خساپ

هدادرارق افص  اب  نمؤم و  میهف و  یناناوج  تلم و  نایم  رد  ار  ام  هک  مییاسیم  كاخ  رب  هدجس  یناشیپ  یلعا  ّلج و  قح  ترـضح  هاگرد  هب 
ياهشزرا هب  تبسن  یمیمـص  بوخ و  ناوج  امـش  دهعت  تیلوئـسم و  ساسحا  میـشاب و  دنمهرهب  نانآ  تامارک  لیاضف و  ضیف  زا  ات  تسا 

دـهعت و شنیب و  شناد و  یهاگآ و  هتـشذگ  هب  تبـسن  زور  ره  مینک  یم  وزرآ  میهن و  یم  ردـق  ار  هعماـج  رد  یبهذـم  ياـههولج  ینید و 
دروآدای ياهدرک  هراشا  امش  هچنآ  لوبق  هعماج و  رد  ینید  رهاوظ  رهاظم و  یخرب  رییغت  دییأت  نمـض  زیزع  ردارب  ددرگ . نوزفا  تتیلوئـسم 

لثم رهاظم  یخرب  هتـشذگرد  رتگنر . مک  الاح  تسا و  هدوب  رتگنررپ  هتـشذگرد  هک  تسیچ  نید  زا  روظنم  مینیبب  دیاب  هتبلا  هک  میوشیم 
زین دراوم  یخرب  یلو  تسا  هدـش  گنر  مک  الاح  تسا و  هدوب  رتگنررپ  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  صوصخب  شـشوپ  باـجح و 

رد هتـشذگ  هب  تبـسن  ینید  لیاسم  نید و  هب  تبـسن  یبالقنا  نمؤم و  ناناوج  ياهیهاگآ  هلمج  زا  تسا ؛ هتفاـی  شیازفا  هتـشذگ  هب  تبـسن 
روطب یگنهرف و )...  یعامتجا ، یسایس ،  ) یتکلمم ینید و  مهم  لیاسم  هدمع  ناناوج  زا  يرایسب  تسا . هدش  رتگنررپ  لیاسم  زا  يرایـسب 

تـسرد دـینکیم  ریبعت  نید  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  يرهاوظ  رهاظم و  نید  زا  امـش  روظنم  رگا  نیارباـنب  دـنمهفیم . دـننکیم و  كرد  قیمع 
لیاسم هلمج  زا  لیاسم  نیا  ًاقافتا  هدش و  ادیپ  الاح  هتشادن و  دوجو  هتـشذگرد  هک  دوشیم  هدهاشم  هعماج  رد  یهجوت  لباق  تارییغت  تسا 

رواب لوبق و  هب  ار  نید  ندش  گنرمک  رگا  اما  دوشیم . ریبعت  ینید  ياهـشزرا  نید و  ندـشگنر  مک  ای  ینیدیب و  هب  هک  تسا  يدراوم  و 
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رداق يادـخ  اب  روشک  ناناوج  تیرثکا  دـهدیم  ناشن  ددـعتم  تاقیقحت  تسین و  لوبق  دروم  يزیچ  نینچ  مینادـب  ناـماما  ربماـیپ و  ادـخ و 
ناشدوخ باستنا  اب  هک  تسا  هعماج  روما  ناراکردناتسد  نالوئـسم و  زا  دـنراد  داقتنا  ضارتعا و  رگا  دـنرادن و  گنج  زیتسرـس و  لاعتم 
ینیدیب هب  مهتم  دنیاشگیم  ضارتعا  هب  نابز  ناناوج  یتقو  دنزاسیم و  رادهشدخ  راد و  هکل  ار  نید  يابیز  سدـقم و  هرهب  تیثیح و  نیا 

رد هک  تسا  یلمعلا  سکع  هعماج  رد  دارفا  ناناوج و  تاکرح  زا  يرایـسب  ددـعتم  ياهیـسررب  دـهاوش و  ساسارب  زیزع  تسود  دـنوشیم .
ساسحا مالـسا  تیمکاح  ینید و  ماظن  نامکاح  زا  مدرم  دوشیم  ثعاب  دریگیم و  ماـجنا  هعماـج  روما  ناـیلوتم  ناراکردـناتسد و  ربارب 

یهاگ دنتـسین . یـضاران  ناشیگدنز  نوگانوگ  نوؤش  رب  نید  تیمکاح  دنوادخ و  ییادخ  مالـسا و  لصا  زا  زگره  یلو  دننک  یتیاضران 
رطاخ هب  ار  یناوج  یتقو  تسا  یعیبط  دـهدیم . قوس  زیمآتفلاخم  دـیدش و  لمعلا  سکع  هب  ار  ناوج  هک  تسا  ياهنوگ  هب  لـیاسم  ناـیب 

هب تشگزاب  هار  دنک  ساسحا  دسرب و  رواب  نیا  هب  مه  شدوخ  نامز ، رورم  رثا  رب  تسا  نکمم  مینک  دادملق  نید  یب  نید و  دـض  يراتفر ،
نیدیب یسک  دز . یـسک  هب  ناوتیمن  ندرک و ...  شیارآ  سابل ، یعون  ندیـشوپ  رطاخ  هب  ینیدیب  ماهتا  هک  نآ  لاح  درادن و  دوجو  نید 

، هتفریذـپ ار  ص )  ) ربمایپ تلاسر  ودراد  دـنوادخ  هب  ناـمیا  هک  یـسک  یلو  دریذـپن  ار  ص )  ) ربماـیپ تلاـسر  دـنوادخ و  ییادـخ  هک  تسا 
تـسا هدناوخ  هریغـص  هانگ  ارنآ  مه  دنوادخ  دوخ  هک  کچوک  ییاطخ  رطاخ  هب  یهاگ  ام  هک  نآ  لاح  و  درک . ینیدیب  هب  مهتم  ناوتیمن 

درکلمع هنافسأتم  یلو  دپتیم  یمالـسا  تیمکاح  مالـسا و  يارب  ناناوج  زا  يرایـسب  لد  بلق و  زیزع ، تسود  میناوخیم . نیدیب  ار  دارفا 
تسا هدش  ناناوج  صوصخب  هعماج  ياضعا  زا  یهجوت  لباق  دادعت  یگدزلد  بجوم  نالوئـسم  نارادنید و  زا  یخرب  تسردان  تسیاشان و 

. مییامنیم تلئسم  قح  ترضح  هاگرد  زا  ار  امش  قیفوت  دوش . حالصا  زیزع  بوخ و  ناناوج  امش  تمه  اب  دیاب  هک 

مق دهشم و  صوصخب  هیملع  ياههزوح  ارچ  دناهتسناد  دیفم  انثتثا  یب  ار  شراثآ  ناشیا و  هک  يرهطم  دیهش  دروم  رد  لحار  ماما  نخـس  هب  تیانع  اب 
؟ دناهدادن ماجنا  امیس  ادص و  لاسما  تکرح  هباشم  یتکرح  رانیمس و  ای  شیامه و  لاحبات 

شسرپ

صوصخب هیملع  ياههزوح  ارچ  دناهتـسناد  دـیفم  انثتثا  یب  ار  شراثآ  ناشیا و  هک  يرهطم  دیهـش  دروم  رد  لحار  ماما  نخـس  هب  تیانع  اـب 
؟ دناهدادن ماجنا  امیس  ادص و  لاسما  تکرح  هباشم  یتکرح  رانیمس و  ای  شیامه و  لاحبات  مق  دهشم و 

خساپ

هجوت تیانع و  ناـشیا  بتک  راـثآ و  و  هر )  ) يرهطم یـضترم  تیآ ا ... دیهـش  همـالع  هب  تبـسن  ًـالامتحا  دوشیم  صخـشم  امـش  لاؤس  زا 
ارچ هک  میراد  داقتنا  ضارتعا و  هلأسم  نیا  هب  امـش  دـننامه  زین  ام  دـینکیم . هدرک و  هعلاطم  ار  ناشیا  ياـهباتک  ًـالامتحا  دـیراد و  یـصاخ 

؟ تسا هدـشن  هجوت  ناشیا  ياهنامرآ  هشیدـنا و  رکف و  طسب  ناشیا و  ياـهباتک  هعلاـطم  هعـسوت  يرهطم و  دیهـش  راـثآ  هب  دـیاب  هک  هنوگنآ 
تسا هتفرگ  تروص  شیپ  لاس  دودح 40  هک  لییارسا  ریزو  تسخن  ندناوخ  رمش  نیطـسلف و  صوصخ  رد  ماقمالاو  دیهـش  نآ  ینارنخس 

يروهمج يامیـس  رد  راـب  نیلوا  يارب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاـس  تسیب  دودـح  ینارنخـس و  داریا  زا  سپ  لاـس  هنافسأتم 30 
تاداقتعا و هشیدـنا و  رکف و  اـب  هک  یهاگـشناد  يوزوح و  زا  معا  اـههدرک  لیـصحت  زا  يرایـسب  مه  زونه  دـیدرگ . شخپ  ناریا  یمالـسا 
زا يرایسب  مه  زونه  دنتـسه . عالطایب  رـصاعم  نارود  رد  مالـسا  ناهج  ریظنیب  رکفتم  نیا  ياههاگدید  زا  دنراد  راکورـس  مدرم  ياهرواب 

دیهـش ریبعت  هب  هک  غورد  یناوخهضور  هب  دـناهدناوخن و  ار  يرهطم  ياروشاـع  تاـفیرحت  ینیـسح و  هساـمح  ياـهربنم  ظاـعو ، ءاـبطخ و 
نارود نآ  رد  دشاب . هتـشاد  بالقنا  زا  لبق  هتـشذگرد  هشیر  یهجوتیب  نیا  تلع  دیاش  زیزع  تسود  دـنهدیم ! همادا  تسا  مارح  يرهطم 

دروم دیدج  ون و  ياههشیدنا  راکفا و  لیلد  هب  هک  دناهدوب  ییاهتیصخش  رنهاب و ...  یشهب و  نادیهش  لثم  وا  لاثما  و  هر )  ) يرهطم دیهش 
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دروم دـناهدوب ، دـنب  ياـپ  قمعت  رکفت و  زا  يراـع  بصعت  يوس  زا  اـیوپ و  ریغ  تروصب  اهتنـس  هب  هک  یناـسکو  نیدـتم  هعماـج  شریذـپ 
یهاگشناد و هدرک  لیصحت  رکفنشور و  رشق  نایم  رد  نازیزع  نیا  روضح  اذل  دناهتـشادن . یهاگیاج  نانآ  نایم  رد  هتفرگ و  رارق  يرهمیب 

هدوب گنرمک  رایسب  ای  هتـشادن  يروضح  یتنـس  تفاب  تیمکاح  لیلد  هب  هیملع  ياههزوح  رد  تسا و  هدوب  رتشیب  هزوح  كدنا  ناشیدنا  ون 
زا یخرب  هنافـسأتم  راثآ ، همه  ندوب  دـیفم  رب  دـیکأت  راوگرزب و  دیهـش  نآ  راثآ  هعلاطم  هب  هیـصوت  ماـما و  نخـس  ناـیب  زا  سپ  یتح  تسا .

هعلاطم ار  نآ  ناناوج  دندرکیم  هیصوت  ینلع  تروصب  دنتشادن و  لوبق  ار  باجح  هلأسم  لثم  يرهطم  دیهـش  ياهباتک  زا  یخرب  تارـضح 
رادروخرب مگد  اـیوپ و  ریغ  ییاههشیدـنا  زا  ودـننکیم  شوخلد  رهاوـظ  هب  رتـشیب  هک  ارگتنـس  يرکف  فـیط  نآ  زین  نوـنکا  دـننکن و ... 

یهقف یملع و  رظن  زا  هـک  تـسا  یتــشهب  دیهــش  تـیآ ا ... . يرهطم دیهــش  زارت  موـلظم  دــنراد . روــضح  زکارم  نـیا  هرکیپ  رد  دنتــسه ،
شیارب نونکات  اهنت  هن  تسا  هتـشاد  يرهطم  دیهـش  دننامه  ییاههاگدید  نونکات  اهنت  هن  تسا  هتـشاد  يرهطم  دیهـش  دننامه  ییاههاگدید 
دوشیم دای  وا  زا  دوش و  یم  هتفرگ  شیارب  رتمکزین  يروص  يرهاظ و  مسارم  هکلب  دـشن ، رازگرب  رهطم  تمکح  شیامه  دـننامه  شیامه 

تامحز و نوهرم  يداـیز  رادـقم  هب  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماـظن  رارقتـسا  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  هکنآ  لاـح  و 
تمیق تردق و  ظاحل  هب  ینعی  دوب . تلم  کی  یتشهب  دندومرف : هر )  ) ینیمخ ماما  هک  تسا  یتشهب  دیهـش  ياههشیدنا  راکفا و  تامدـخ و 

يروهمج رد  شتایح  نامز  رد  هنافـسأتم  یلو  دوب  دنمـشزرا  دـمآراک و  تلم  کی  لـک  هزادـنا  هب  وا  یلمع ، يرکف و  ییاـناوت  شزرا و  و 
يا هدرک  رکذ  امـش  هچنآ  زیزع  تـسود  ماـنمگ . تـسا و  موـلظم  ناـنچمه  زین  شتداهـش  زا  سپ  تـفرگ و  رارق  يرهمیب  دروـم  یمالـسا 
دننک هنادرم  یتمه  دیاب  نازوسلد  دنمورب و  ناناوج  تسا و  هدش  بلـس  ام  زا  رییغت  ناوت  هک  مینک  هچ  اما  تسه  زین  ام  هلان  هآ و  ترـسح و 

هاگـشناد و هزوح و  ناداتـسا  نویناحور و  ناملعم و  ییامنهار  اب  ناتدوخ  لحم  هسردم و  رد  یتاعلاطم  کچوک  ییاههتـسه  لیکـشت  اب  و 
رتشیب رهطم  تمکح  شیامه  زا  بتارم  هب  نآ  جیاتن  راثآ و  ًاعطق  دـنرامگب  تمه  زیزع  دیهـش  نآ  راثآ  لیلحت  هیزجت و  هب  رکفشوخ  دارفا 

. دوب دهاوخ 

؟  ددرگ ناناوج  بذج  فراعم  نآرق و  مینک  راک  هچ 

شسرپ

؟  ددرگ ناناوج  بذج  فراعم  نآرق و  مینک  راک  هچ 

خساپ

نیرت دنلب  شیاین ،  ناهج و  يدام  ریغ  نوناک  يوس  هب  تسا  حور  شـشک  ًالوصا  شیاین  دـیوگ " :  یم  روهـشم  فوسلیف  لراک  سیـسکلا 
رد هزرل  هب  اهـشزرا  يادن  اب  ناناوج  دندقتعم  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  دنک "  یم  ادیپ  لقع  یناملظ  بش  نایم  زا  قشع  زاورپ  رد  ار  ریبعت  هلق 

زاـین کـی  نوچمه  تیونعم ،  هب  شیارگ   2 . " تسا ناوج  لـسن  يدوـجو  تسبراد  تیوـنعم ،   : " هک دـنرواب  نیا  رب  يا  هدـع  دـنیآ و  یم 
 ، یگدنز هدنیازف  يراوشد  یگدیچیپ و  اب  دننک . حالصا  ار  ایند  دنلیام  نانآ  يوس ،  رگید  زا  دروآ و  یم  رب  رـس  ناناوج ،  نورد  زا  يرطف 

تاقوا ریاس  زا  شیب  نارود ،  نیارد  يونعم  ياه  ششک  هک  دوش  یم  هدهاشم  رگا  دوش و  یم  ساسحا  رت  يدج  تیونعم ،  هب  ناناوج  زاین 
رارـصا صاخ  دعب  کی  هبو  مینک  شالت  ناناوج  يونعم  ءاقترا  يارب  دـیابام  تسا .  نانآ  لالز  كاپ و  ترطف  رد  نآ  زمر  تسا ،  یگدـنز 

یم هک  يدراوم  زا  یخرب  تسا  مهم  نیگنـس و  ناناوج  یهاوخ  تیونعم  لابق  ردام  هفیظو  تلاسر و  دشابن . دیفم  تسا  نکمم  هک  میزرون 
تخـس ياهزور  هب  طـقف  دـنوادخ  اـب  هطبار  تیونعم و  هک  تیعقاو  نیا  میهفت  - 1 زا :  دـنترابع  مینک  اـفیا  يرثؤم  شقن  ناـنآ  يارب  میناوت 

نانآ هب  تسا  هدـهاشم  لباق  یگدـنز ،  ياه  بیـشن  زارف و  همه  رد  راگدرورپ ،  اب  طاـبترا  لـماک  یلجت  هکلب  دوش  یمن  دودـحم  یگدـنز 
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دهاوخن اهنت  یگدـنز ،  تخـس  ياهزور  رد  ار  اهنآ  ناش  راگدرورپ  دنتـسه  دـنوادخ  داـی  هب  یگدـنز  بوخ  ياـهزور  هک  ناـنآ  مییوگب ،
اب طابترا  يارب  يرت  يوق  هزیگنا  ات  مینک  وگ  زاب  ناشیارب  یعامتجا  يدرف و  ياه  هبنج  رد  ار  تایونعم  هدـنزرا  تبثم و  راثآ  - 2 تشاذگ . 

سرتسا واه  بارطـضا  نوچمه  يا  هدنراد  زاب  لماوع  رب  دـناوت  یم  تیونعم ،  زا  يرادروخرب  هک  مینک  هاگآ  ار  نانآ  - 3 - 3 دنبایب .  قلاخ 
میهد هیارا  نانادب  ار  راگدرورپ  هب  ندش  کیدزن  ياه  هویش  - 4 دهد .  رارق  نآ ،  ياجب  ار  شمارآ  نانیمطا و  دیامن و  هبلغ  یگدنز ،  ياه 

هک مییامن  يروآ  دای  ناناوج  هب  - 5 دیامنب .  تقیقح  هب  لصا  ار و  ناوج  دناوت ،  یم  قشع  هار  زا  مه  لقع و  قیرط  زا  مه  هک  ییاه  هویش  . 
دوب دهاوخ  رداق  یشور  نینچ  وترپ  رد  وا  دشخبیم و  دامتعا  لباقو  یقطنم  يراتخاس  وا ،  تیـصخش  یمدآ و  هب  تیونعم ،  زا  يریگ  هرهب 
ادخ يایلوا  هریس  نید و  ناگرزب  یگدنز  هعلاطم  - 6 دیامن .  يزیر  هیاپ  یلاعف  ملاس و  یعامتجا  طابتراو  هدومن  بذج  ار  دوخ  ناتـسود  ، 

رتشیب هک  دنشاب  لیام  ناناوج  هچنانچ  و  - 7 دـشاب .  یم  راگدرورپ  روضح  تایونعم و  هب  ناوج  لسن  بیرقت  ياه  هویـش  نیرتهب  زا  یکی  ، 
یمارگ زیزع و  ردارب  دـنبایب .  تامرحم  كرت  تابجاو و  هب  لمع  رد  دـیاب  ار  نآ  زمر  دـنیامن ،  کـیدزن  یلزا  قلاـخ  هب  اردوخ  هتـشذگ  زا 

يرابجا تروص  هب  نآرق  ظفح  نآرق ، تئارق  ردرارصا  ًالثم  دعب  کی  رد  اهنت  میزروب و  مامتها  تیونعم  هعسوت  هب  ناناوج  هب  تبسن  دیابام 
تسین ناناوج  تحلصم  هب  يرابجا و ... تروصب  بش  زامن  ندناوخ  بترم ،  يرابجا و  يدج و  تروصب  تعالمج  زامن  دیدش ،  راشف  ابو 

سلاجم رد  روضح  هیدـه ،  نداد  بیغرت و  قیوشت و  اب  میهدـب  ءاـقترا  ناـناوج  رد  ار  يونعم  روما  هب  يدـنم  هقـالع  زاـین و  ساـسحا  دـیاب 
ار نایراق  دارفا و  یگدنز  رد  نآرق  تاروتسد  هب  لمع  توالت و  راثآ  گرزب و  نایراق  لاح  حرـش  هعلاطم  هتـسجرب و  نایراق  نآرق  توالت 
زا ای  دنتـشادن و  توالت  ظفح و  هب  شیارگ  لیامت و  رگا  یلو  دش  دهاوخ  داجیا  اهنآرد  نآرق  هب  يدنم  هقالع  نامز  رورم  هب  دـننک  هعلاطم 

ندناوخ و دح  رد  هکلب  دنوش  هداد  قوس  ندش  ظفاح  ندش و  يراق  تمـس  هب  مینکب  رارـصا  دیابن  دندوبن  رادروخرب  یئابیز  توص  ادص و 
توالت و هن  تسا  ینآرق  تاروتـسد  هب  لمع  تسا  مهم  نآرق  اب  دروخرب  رد  هچنآ  دـنوش . قیوشت  ینآرق  تاروتـسد  هب  لمعو  میهافم  مهف 

هعماج دراد و  لابند  هب  یفنم  راثآ  هکلب  درادن  شزرا  اهنت  هن  لمع  نودـب  ظفح  توالت و  نآرق و  هب  لمع  يارب  تسا  همدـقم  اهنیا  ظفح ، 
ص یتعیرش ،  یقت  دمحم  همجرت  شیاین ،  باتک  . 1 ذخآم :  عبانم و  یشاب  دنلبرسو  قفوم  دهد .  یم  قوس  ینید  یب  يدیقال و  يوس  هب  ار 

یماس مظاک  همجرت  غولب ،  رد  يریس   41

؟ میناوخ یمن  نآرق  اهمسارم  رگید  یسورع و  مسارم  رد  میناوخ  یم  نآرق  يرادازع  مسارم  رد  ام  ارچ 

شسرپ

؟ میناوخ یمن  نآرق  اهمسارم  رگید  یسورع و  مسارم  رد  میناوخ  یم  نآرق  يرادازع  مسارم  رد  ام  ارچ 

خساپ

زا رتارف  رایـسب  نآرق  روهظ  ۀصرع  هک ؛ منک  ضرع  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  تسا و  یـساسا  مهم و  رایـسب  دـیدومرف  حرطم  هک  یلاؤس 
راـگدای ود  زا  یکی  نآرق  اریز  دـشاب . نآرق  یهلا  فراـعم  هاـگیلجت  دـیاب  نیملـسم  یگدـنز  ماـمت  عقاو  رد  دـیدومرف .  هک  تسا  يدراوـم 

تلحر مالـسا و  يادتبا  نامه  زا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  داهن . راگدای  هب  نیملـسم  تیاده  يارب  " ص " ادخ لوسر  هک  تسا  ییاهبنارگ 
تاروتسد فراعم و  هب  نیملـسم  ۀماع  " ع " یلع نینمؤملاریما  ندش  نیـشن  هناخ  تفالخ و  بصغ  ۀیـضق  زا  دعب  مالـسا و  راوگرزب  لوسر 

دوجو نآ  یلـصا  تلع  هتبلا   ) دندرک هدافتـسا  نآ  تئارق  باوث  هب  ندیـسر  يارب  ار  نآرق  جیردت  هب  خـیرات  لوط  رد  دـندرک و  لمع  نآرق 
تلع نیمه  هب  و  دوب ) نانآ  يزودـنا  تورث  تموکح و  عنام  نآرق  قیاقح  مامت  ای  رثکا  هک  دوب  یمالـسا  هعماج  رد  رگمتـس  ماکح  اـفلخ و 

 ... صقر و بعل و  وهل و  فلاخم  نآرق  تایآ  حیرص  هک  یسورع  سلاجم  رد  اما  دومن  ادیپ  ار  ازع  سلاجم  رد  هدنهد  نیکست  شقن  نآرق 
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یمالـسا هعماج  رد  تیادـه  باـتک  ناونعب  نآرق  اـت  دـش  عناـم  نآرق  تقیقح  هب  نیملـسم  تفرعم  مدـع  تفاـین . يروهظ  نآرق  دـشاب ، یم 
میرک نآرق  تئارق  رد  بولطم   : " دنیامرف یم  نآ  توالت  ریثأت  نآرق و  یقیقح  هاگیاج  دروم  رد  هر "  " ماما ترضح  دبایب  ار  دوخ  هاگیاج 
بادآ  ) اـهنآ ةدـمع  و  دوش . نیزگیاـج  نآ  تاوعد  دـنک و  ریثأـت  نآ  یحاون  رماوا و  و  ددـنبب ، شقن  نآ  تروـص  بوـلق  رد  هک  تسا  نآ 

دنک و رثا  نآ  بلق  رد  درک ، نآرق  یناعم  رد  ربدت  رکفت و  هک  یسک  تسا  مولعم  تسا و  نآ  تایآ  هب  رابتعا  ربدت و  رکفت و  نآرق ) تئارق 
نآرق و توالت  هک  میبای  یم  رد  دسر ) نیقتم  ماقم  هب  مک  مک  "  ) هر  " لحار ماما  رخآ  مالک  رد  تقد  اب  ( 1."  ) دسر نیقتم  ماقم  هب  مک  مک 
ام هعماج  رد  اهیـسورع  مسارم  رثکا  هک  یعـضو  اب  دراد و  یم  زاب  هانگ  زا  ار  ناسنا  دـناسر و  یم  اوقت  ماقم  هب  ار  ناسنا  نآ  تایآ  رد  ربدـت 
مه دشاب و  رارقرب  بعل  وهل و  یبوکیاپ و  صقر و  مه  یمسارم  رد  دوش  یمن  درادن و  تبسانم  ًالـصا  اهمـسارم  نیا  رد  نآرق  توالت  دراد 

. دوش توالت  نآرق 

؟ تسا تسرد  ایآ  دوش  یضعب  هاگ  هیکت  ینانچنآ  ياه  یلدنص  دوش و  هتخاس  ینانچنآ  ياهنامتخاس  تموکح  نأش  ظفح  هناهب  هب  هکنیا 

هراشا

داد ماجنا  ار  اهراک  دوش  یم  الاب  لدـم  ناکیپ  کی  اب  یتقو  دنـشاب  دـهز  یتسیز و  هداس  رهظم  قباـس  نوچمه  مظعم  تیناـحور  دـیابن  ارچ 
هک رگید  ياهنیشام  زا  هدافتسا 

شسرپ

؟ تسا تسرد  ایآ  دوش  یـضعب  هاگ  هیکت  ینانچنآ  ياه  یلدنـص  دوش و  هتخاس  ینانچنآ  ياهنامتخاس  تموکح  نأش  ظفح  هناهب  هب  هکنیا 
داد ماجنا  ار  اهراک  دوش  یم  الاب  لدـم  ناکیپ  کی  اب  یتقو  دنـشاب  دـهز  یتسیز و  هداس  رهظم  قباـس  نوچمه  مظعم  تیناـحور  دـیابن  ارچ 

لاملا و تیب  رد  فارـسا  همه  نیا  ایآ  تسین ؟ طایتحا  زا  رود  ایآ  تسا  تمیق  نارگ  سکول و  مدرم  يارب  هک  رگید  ياهنیـشام  زا  هدافتـسا 
؟ دهد یم  ماجنا  نیقفانم  زا  يرتمک  راک  هنوگنیا  یلامعا 

خساپ

هب ار  تیناحور  دارفا  همه  یتح  ناناملسم و  لمع  دیابن  یلعف  طیارش  رد  هک  دیشاب  قفاوم  نخس  نیا  اب  مه  امـش  دیاش  مرتحم ، هدننک  لاؤس 
درکلمع زا  یـشخب  لقادـح  نکیل  تسا  یتخبـشوخ  ۀـیام  تسا و  یمالـسا  ماظن  تموکح و  لصا  هچ  رگا  اریز  تشاذـگ ، مالـسا  باسح 

و دنرادرب . شیوخ  درکلمع  رایع  مامت  ندش  یمالسا  يوس  هب  یماگ  ناگمه  ات  دوش  شالت  دیاب  تسین و  یمالـسا  زونه  مدرم  نالوؤسم و 
امـش تسا و  یمالـسا  ياههزومآ  ریاغم  دوشیم و  هدید  تیناحور  هژیو  هب  یتموکح و  تاماقم  زا  یخرب  یگدنز  رد  هک  يدراوم  زا  یکی 
نهذ رد  یفنم  رایـسب  ریثأت  رما  نیا  تسا و  نانآ  یـصوصخ  یگدنز  رد  یبلط  هافر  هژیو و  تافیرـشت  ۀـلأسم  دـیدرک ، هراشا  یتسردـب  مه 

ار ع )  ) قداص ماما  هب  طوبرم  يارجام  نیا  دیابن  یفرط  زا  هتبلا  دراد . نالوؤسم  مالسا و  هب  تبـسن  هعماج  مورحم  ۀقبط  صوصخ  هب  مدرم و 
ماما کلسم  فراع  بآم و  سدقم  ناناملسم  زا  یکی  دوب ، هدمآ  نوریب  لزنم  زا  هتسارآ  ون و  اهسابل ي  اب  يزور  ترـضح  هک  میربب  دای  زا 
هنهک رایسب  ياهسابل  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هکیلاح  رد  دیشوپ  یم  ییاهسابل  نینچ  امـش  هنوگچ  تفگ : وا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  دید و  ار 

رد مه  ع )  ) یلع رگا  تسا و  توافتم  ع )  ) یلع نامز  طیارـش  اب  هعماج  مدرم و  زورما  طیارـش  دومرف : قداص  ماـما  دیـشوپ ؟ یم  هدوسرف  و 
نیا اب  هتبلا  ( 1 . ) مدیشوپ یم  سابل  وا  دننام  مدوب  هدنز  ع )  ) یلع نامز  رد  نم  رگا  هک  هنوگنامه  دیشوپ  یم  نم  دننام  دوب  هدنز  نارود  نیا 
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هک تخومآ  وا  هب  داد و  ناشن  يو  هب  تشاد  ربز  نشخ و  يا  هچراپ  هک  ار  دوخ  ریز  سابل  دز و  الاب  ار  دوخ  نهاریپ  ع )  ) قداص ماما  دوجو 
نیرتمهم تسا . هچراپ  عون  نیرتدـب  زا  شراگدرورپ ، ربارب  رد  عضاوت  لیلد  هب  شنیریز  سابل  هتـسارآ ، ون و  ياهـسابل  ندیـشوپ  مغر  یلع 

رظن دم  ار  هعماج  مدرم و  طیارش  دیاب  زین  دوخ  ششوپ  دروم  رد  یتح  هعماج  نارادمامز  ناربهر و  هک  تسا  نیا  ارجام  نیا  سرد  هزومآ و 
هک دنشاب  بلط  هافر  هنوگ  نآ  هن  دنوش و  نادرگ  يور  مالسا  زا  مدرم  مومع  هک  دنشاب  هتشاد  هنایفوص  یگدنز  هنوگ  نآ  هن  دنـشاب  هتـشاد 

يربهر مظعم  ماقم  لقادح  ناریا  رد  یلعف و  طیارش  رد  هک  دیا  هدیقع  مه  ام  اب  مه  امـش  لاح  نیا  اب  دنروخب . سوسفا  هعماج  مورحم  ۀقبط 
هچ رگ  دوش  یمن  هدید  ناشیگدنز  رد  تافیرشت  یبلط و  هافر  هناشن  هنوگ  چیه  روشک  نارـس  زا  یخرب  زین  روشک و  لوا  صخـش  ناونع  هب 

راونالا راحب  ای  یفاک  لوصا  1 ـ ذخآم : عبانم و  تسا . فسأت  هیام  زین  نیلوئسم  زا  یهجوت  لباق  شخب  درکلمع 

؟ دیراد رظن  رد  ناوجون  ناناوج و  بذج  يارب  ییاهزیچ  هچ 

شسرپ

؟ دیراد رظن  رد  ناوجون  ناناوج و  بذج  يارب  ییاهزیچ  هچ 

خساپ

میرورـسم و رایـسب  یـشیدنا  یم  دجـسم  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  بذـج  مهم  هلأـسم  هب  ردـقنارگ  زیزع و  ردارب  تسود و  امـش  هک  نیا  زا 
رد رتشیب  زور  ره  ناناوج  ناناوجون و  روضح  دجاسم  روما  نایلوتم  زا  امـش  هناراکبلط  هناددجم و  هناصلاخ و  شالت  تمه و  اب  میراودـیما 

دجاسم روما  یلوتم  دنیوگ  یم  خساپ  دجاسم  رد  امـش  ياهـشسرپ  هب  ییوگخـساپ  لفکتم  هک  یناتـسود  زیزع  ردارب  دریگب . قنور  دـجاسم 
رارق لاوس  دروم  دـجاسم  نایلوتم  فرط  زا  رگا  یلو  دـننک  يزیر  همانرب  دـجاسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذـج  يارب  دـنهاوخب  اـت  دنتـسین 

نیرتهب دسر  یم  رظن  هب  یلو  دومن  دنهاوخ  هیارا  ییاه  هار  فلتخم  ياه  هطیح  رد  نوگانوگ  نارظن  بحاص  زیزع و  ناتـسود  ًاعطق  دـنریگ 
هیارا دجاسم  رد  ییاه  همانرب  هچ  دنـشاب ، هنوگچ  دجاسم  دـنراد  تسود  دـنیوگب  نانآ  دوخ  هک  دـشاب  نیا  ناناوج  ناناوجون و  بذـج  هار 

یحارط و ار  ناشدوخ  هاوخ  لد  عبط و  باب  ياه  همانرب  دننک و  تکرش  دجاسم  هرادا  رد  ناشدوخ  هکلب  دنیوگب  اهنت  هن  تسا  رتباذج  دوش 
تکرـش نآ  رد  لعفنم  دارفا  ناونع  هب  نانآ  دـننک و  يزیر  همانرب  نانآ  يارب  نارگید  دنـشاب  رظتنم  دـیابن  ناـناوج  ناـناوجون و  دـننک . ارجا 

، راوگرزب نویناحور  لثم  هبرجتاب  دارفا  اـهرتگرزب و  اـب  تروشم  اـب  ناـناوج  دوخ  رگا  یلو  دـشابن . اـی  دـشاب  هدافتـسا  لـباق  لاـح  دـنیوج ،
يارب ناناوج  ناناوجون و  لیاسم  رد  نارظن  بحاص  تیبرت و  میلعت و  رما  ناـیلوتم  یمارگ و  ناراـگزومآ  ناـملعم و  اههاگـشناد ، ناداتـسا 

. تشاد دـهاوخ  لابند  هب  زین  یبوخ  تبثم و  جـیاتن  ًاـعطق  دـش و  دـهاوخ  ارجا  یحارط و  اـه  هماـنرب  نیرتهب  دـننک ، يزیر  هماـنرب  ناـشدوخ 
یملع و ياـههورگ  دجـسم ، جیـسب  بلاـق  رد  نیدـتم  یبهذـم و  ناـناوج  ناـناوجون و  ریاـس  يراـکمه  اـب  دـیناوت  یم  امـش  زیزع  تـسود 

یم اهنت  هن  و  دیـشاب . هتـشاد  یمظنم  نودـم و  يزیر  همانرب  ناتدوخ  يارب  هدـش و  لیکـشت  مجـسنم و  دجـسم  رد  یـشزرو و ...  یتاعلاطم ،
ءادبم دـینک و  يزیر  همانرب  زین  ودرا و ...  یـشزرو ، ياهراک  يارب  دجـسم  رد  دـیناوت  یم  هکلب  دـینک  ارجا  دجـسم  رد  ییاه  همانرب  دـیناوت 

دجـسم رد  دیاب  يا  همانرب  ره  ًامتح  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دشاب  دجـسم  ماجـسنا و ...  تدحو و  زکرم  دشاب . دجـسم  امـش  تکرح 
دیفم ناوج  لـسن  يارب  ارنآ  تشادـن و  دوـجو  دجـسم  رد  نآ  يارجا  ناـکما  هچنآ  ره  دـینک و  ارجا  دجـسم  رد  دـیناوتب  هچنآ  دوـش . ارجا 

. دیهد رارق  ناتدوخ  يدرف  یمـسج و  یلاعت  تکرح و  ءادبم  يزیر و  همانرب  يریگ و  میمـصت  لقث  زکرم  ار  دجـسم  دـیهد . ماجنا  دـیتسناد 
. دیشاب دنلبرس  دیفم و  هللا  ءاشنا 
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: هک ارچ  مشاب  مدق  شیپ  منک  یم  یعس  ندرک  مالس  رد  هشیمه  نم  دوشن ، ناترواب  دیاش  میوگب  رگا 

هراشا

ندمآ نوریب  زا  دعب  هک  مدرک  هدـهاشم  راب  کی  اهنت  دوش . یم  دارفا  دزن  رد  صخـش  نآ  تبحم  شیازفا  ثعاب  2 ـ تسا . مالسا  روتسد  1 ـ
نه دجسم  نیا  زامن  شیپ  دابانگ  ع )  ) نینموملا ریما  دجسم  زا 

شسرپ

ثعاب 2 ـ تسا . مالسا  روتـسد  1 ـ هک : ارچ  مشاب  مدـق  شیپ  منک  یم  یعـس  ندرک  مالـس  رد  هشیمه  نم  دوشن ، ناـترواب  دـیاش  میوگب  رگا 
ع)  ) نینموملا ریما  دجـسم  زا  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  هک  مدرک  هدـهاشم  راـب  کـی  اـهنت  دوش . یم  دارفا  دزن  رد  صخـش  نآ  تبحم  شیازفا 
دنلب و يادص  نانچ  اب  دوب  ترپ  ندرک  مالـس  مدقت  رد  ام  ساوح  هک  نیا  اب  دید  ار  ام  وربور  زا  هک  یماگنه  دجـسم  نیا  زامن  شیپ  دابانگ 
هب زیزع  نویناحور  ارچ  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  لاح  دندوب . هدربن  لاح  هب  ات  ار  یتذل  نانچ  دندوب  نم  اب  هک  یعمج  هک  درک  مالـس  ییاسر 

هیقب لثم  ع )  ) نیـسح ماما  يرادازع  رد  یناحور  درف  کی  هک  ما  هدید  رتمک  نم  ًالثم  ای  دـنهد  یم  یمک  تیمها  شزرا  اب  ًاعقاو  لیاسم  نیا 
یمن رتمک  ناشیا  اب  مدرم  ۀلـصاف  اهراک  نیا  اب  ایآ  و  دـنوش ؟ یمن  رتبوبحم  راک  نیا  اب  ایآ  دـنزب  هنیـس  مدرم  لحم  مدرم و  رانک  رد  مدرم و 

؟ تسیچ ام  نید  ناگدنیوگ  فرط  زا  اهراتفر  نیا  لیلد  مناد  یمن  لاح  دوش 

خساپ

يارجا زین  یبهذم و  ناربهر  تیناحور و  تسادق  لیاسم و  نیا  هب  امـش  دننامه  یناناوج  منیب  یم  هک  نیا  زا  مالـس ، راوگرزب  زیزع و  ردارب 
زیزع و ردارب  امـش  اب  زین  ام  میرازگـساپس . رکاش و  ار  گرزب  دنوادخ  دینازوس  یم  لد  دیتسه و  دـیقم  هداد و  تیمها  یمالـسا  تاروتـسد 

دنراد نت  رب  هعماج  تیاده  سدقم  سابل  هک  یناسک  دسانش و  یمن  هقبط  رشق و  ینید  تاروتـسد  يارجا  میدقتعم  میتسه و  قفاوم  یمارگ 
هتـسناوتن سکچیه  تفرگ و  یم  تقبـس  ندرک  مالـس  رد  ص )  ) ربمایپ دشاب . هتـشاد  ص )  ) ربمایپ راتفر  هب  يرتشیب  تهابـش  ناشراتفر  دیاب 

هتشاد يرتشیب  تهابش  ص )  ) ربمایپ شنم  راتفر و  اب  ینید  ناربهر  شنم  راتفر و  رگا  دریگب . تقبـس  ص )  ) ربمایپ رب  ندرک  مالـس  رد  تسا 
رعاش هچنانچ  دنزادرپب  مدرم  تیاده  هب  يراتفگ  ینایب و  هویـش  اب  دنهاوخب  هک  نیا  ات  دراذـگ  یم  مدرم  ینید  تیبرت  رد  يرتشیب  رثا  دـشاب 
دییاـت يا و  هدرک  ناـیب  مرتحم  دـنمجرا و  ردارب  امـش  هچنآ  هب  ناـعذا  اـب  زیزع  تسود  تسین . رادرک  مین  نوچ  هتفگ  دـص  ود  تسا : هتفگ 

نوگانوگ تالاح  تایحور و  اب  يدارفا  تاقبط  ریاس  دـننامه  زین  تیناحور  ناـیم  رد  هک  مینک  هفاـضا  دـیاب  امـش  طابنتـسا  مهف و  كرد و 
تیبرت دنا و  هدمآ  راب  يا  هنوگ  هب  یثرا  ظاحل  هب  ای  دنرادن  هجوت  يا  هدرک  حرطم  هک  یتاکن  نیا  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  اسب  هچ  دراد . دوجو 
رادـتقا هیحور  اب  یکدـنا  دادـعت  تسا  نکمم  زین  یهاگ  دـسر و  یم  رظن  هب  تخـس  لکـشم و  یمک  نانآ  یتیـصخش  لوحت  هک  دـنا  هدـش 

نیا اـب  هباـشم  یعقوت  دنرامـشب و  رترب  هعماـج  دارفا  ریاـس  زا  ار  دوخ  دـنیامن و  دروخرب  هعماـج  اـب  يا  هناـیوج  يرترب  عضوم  زا  هناـیارگ و 
یناحور يارب  هچ  رگا  اهراک  زا  یخرب  رگید  يوس  زا  دـنروآ . باسحب  ناتدوخ  نأش  رد  ار  روما  اهراک و  یخرب  دنـشاب و  هتـشاد  ساسحا 

یعامتجا هبنج  نیا  هب  هجوت  اب  یناحور  نازیزع  نیاربانب  درامش . یم  کبـس  کچوک و  حیبق و  ارنآ  هعماج  فرع  یلو  تسا  لاکـشا  نودب 
یلو درادن  تمرح  یعرش  رظن  زا  ًاعطق  تسا ؟ مارح  یناحور  يارب  سمادآ  تالکش و  ندیکم  ایآ  ًالثم  دننک . یم  بانتجا  اهراک  یخرب  زا 
لاح دننک و  یم  حیبقت  ار  لمع  نیا  مدرم  همه  دوش  رـضاح  مدرم  عمج  رد  دوج  یم  سمادآ  هک  یلاح  رد  تعامج  ماما  ای  هعمج  ماما  رگا 
لیبق نیا  دنرامش . یم  اهنآ  نأش  فالخ  کبس و  تاقبط  یخرب  يارب  هعماج  فرع  ار  اهراک  زا  یخرب  نیاربانب  تسین . مارح  یلمع  هک  نآ 
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ناشنأش فالخ  ارنآ  هعماج  هک  ییاهراک  ناشدوخ  یعامتجا  نأش  هب  هجوت  اـب  دـیاب  دارفا  یلو  تسین  مارح  یعرـش  رظن  زا  هچ  رگا  اـهراک 
نأش نود  هناهب  هب  دناد  یمن  نأش  زا  نود  عامتجا  هک  ییاهراک  یخرب  دوش و  یم  طیرفت  طارفا و  زین  یهاگ  هتبلا  دـننک . كرت  درامـش  یم 

طسوت هعماج  ره  اب  بسانتم  لداعتم و  راتفر  دوش . یم  ماجنا  تسین  نأش  نود  هک  نیا  هناهب  هب  اهراک  یخرب  یهاگ  دننک و  یم  كرت  نادب 
زا تاقبط  همه  رد  میـسرن  گنهرف  زا  حطـس  نیا  هب  ام  هک  ینامز  ات  تسا و  هعماج  نآ  یگنهرف  يـالاو  حطـس  هدـنهد  ناـشن  هعماـج  دارفا 

. ددرگ لداعتم  اهراتفر  نیا  یمومع  گنهرف  حطس  شیازفا  اب  تسا  دیما  تشاد . دهاوخ  هتشاد و  دوجو  تالکشم  نیا  تیناحور  هعماج 

هچ دنتسه و  هبذاج  یب  دکار و  ردقنیا  دجاسم  ارچ  دییامرفب . حیضوت  مالسا  رگنس  نیا  دروم  رد  لوؤسم  ياهنامزاس  دجـسم و  ياه  یلوتم  دروم  رد 
. دینک یم  داهنشیپ  دجاسم ) ییایوپ   ) هنیمز نیا  رد  ار  يراکهار 

شسرپ

هبذاج یب  دکار و  ردقنیا  دجاسم  ارچ  دـییامرفب . حیـضوت  مالـسا  رگنـس  نیا  دروم  رد  لوؤسم  ياهنامزاس  دجـسم و  ياه  یلوتم  دروم  رد 
. دینک یم  داهنشیپ  دجاسم ) ییایوپ   ) هنیمز نیا  رد  ار  يراکهار  هچ  دنتسه و 

خساپ

ماظن نارازگراک  هعماج و  ناگبخن  دراد  اج  تسا  یمومع  تکرح  کی  شزیخ و  کی  مزلتـسم  ناوج  ياهورین  بذـج  دـجاسم و  ياـیحا 
خـساپ دـننک . هاگن  نآ  هب  یلم  دـید  اب  دـنهد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  یلم  ریگارف  حرط  کـی  صوصخ  نیا  رد  یمالـسا  يروهمج  سدـقم 

، ینونک یتنس  ياه  هویش  اب  دجاسم  تیریدم  1 ـ دسر : یم  راضحتـسا  هب  یتاکن  اما  دجنگ  یمن  رـصتخم  نیا  رد  یلاعبانج  لاؤس  هب  لصفم 
ناتوسک شیپ  ناونع  هب  دیاب  میتسه و  لئاق  نانآ  يارب  هک  یمارتحا  ۀمه  اب   ) دجاسم يانما  تأیه  دارفا  ةدمع  تساهتیولوا  اهتیبذاج و  دـقاف 

: فلا تسا : هدروآ  رابب  یفنم  دمایپ  ود  لسن  ود  نایم  ینـس  ۀلـصاف  دنتـسه . داوس  مک  یهاگ  نسم و  دارفا  زا  اما  دنریگ ) رارق  میرکت  دروم 
هب لکشم  ود  نیا  جالع  دراد . يدایز  ۀلصاف  راک  ياهشور  اب  نید  غیلبت  ياه  هویـش  ب : تسین . زور  هب  دجاسم  ییایوپ  هجوت و  تیریدم و 

هتـساوخ ناوج و  درد  هک  دنـشاب  يژرنا  رپ  ناوج و  ياهورین  زا  انما  تأیه  ياضعا  زا  یمین  دـیآ  لمعب  شالت  رثکادـح  ًـالوا  هک  تسا  نیا 
سنجمه اب  سنجمه  دـنک  زاب  اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  فورعم  لوقب  دنـشاب . انـشآ  نردـم  غیلبت  ياه  هویـش  اب  ًایناث  دـننک . كرد  ار  وا  ياـه 

رد 2 ـ دوش . یم  مهارف  ناناوج  رگید  روضح  تکراشم و  يارب  يرتشیب  لیامت  دنـشاب  ناـناوج  سنج  زا  دجـسم  لاـعف  ياـهورین  رگا  زاورپ 
راب نیدنچ  بناجنیا  تسا . هدشن  هیجوت  هلوحم  فیاظو  هب  تبسن  دجسم  مداخ  ًاصوصخ  دجسم ، ۀمدخ  رد  هک  هدش  هدهاشم  دراوم  یخرب 

دجـسم ياباب  طسوت  دـندوب  هتفاب  نانآ  هچ  ره  لومعم ، لوقب  هتفر و  ردـه  هب  دجـسم  مداخ  طسوت  اه  هچب  شالت  هک  مدـید  مدوخ  مشچ  اب 
دندرک یم  ییاهـشالت  ناش  هداعلا  قوف  يژرنا  كرحت و  یناوج و  روش  ساسا  رب  ناناوجون  یتح  اـی  ناـناوج و  هک  دوب  نآ  تلع  دـش . هبنپ 
يارجا ًالثم  دنتسناد . یم  فلاخم  ار  نآ  ًاساسا  ای  و  دمآ . یمن  رد  روج  نادیفس  شیر  نادرم و  ریپ  زا  یخرب  دجسم و  مداخ  ۀقیلس  اب  ای  هک 
دجسم ۀمدخ  دجسم ، ییایوپ  يور  ارف  تالکشم  زا  یکی  سپ  دنسپ و ...  ناوج  نانارنخـس  زا  توعد  ای  دجـسم  تانیئزت  ای  دورـس ، ۀمانرب 

تاغیلبت نامزاس  یلعف  ماظن  رد  3 ـ دوش . هتفرگ  شیپ  رد  یبسانم  ةراچ  دنریگ و  رارق  رظندم  اهحرط  اه و  يزیر  همانرب  رد  دـیاب  هک  دنتـسه 
ياهمتـسیس اب  ار  دـجاسم  ناوت  یمن  ایآ  دراد . يدایز  ۀلـصاف  بولطم  تیعـضو  اب  هدرواـین و  تسدـب  ار  یعقاو  هاـگیاج  دجـسم ، یمالـسا 

یبهذـم و ياهملیف  ناوت  یمن  ایآ  داد ؟ شیامن  ناناوج  يارب  ار  دـجاسم  لاعف  ياهتیاس  زا  یخرب  تخاـس و  طـبترم  تنرتنیا  يرتویپماـک و 
اب و  درک . انـشآ  یتاـغیلبت  ياـه  متـسیس  نیرتـهب  اـب  يزورما  نردـم  ياـه  هویـش  اـب  ار  ناـناوج  درک و  شخپ  نـیعم  یتاـعاس  رد  ار  هدـمع 

ناوت یمن  ایآ  داد ؟ شیامن  ار  مانب  ناحادم  زا  یخرب  نایهانپ و  ياقآ  رادفرطرپ  ياه  ینارنخـس  زهجم ، ياه  نشکجورپ  ویدیو  يریگراکب 
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يرای یـشزومآ  یملع و  ۀـینب  تیوقت  هار  رد  ار  ناوج  لسن  درک و  ارجا  دـجاسم  رد  ار  یـشزومآ  کمک  یـشزومآ و  ياهـسرد  زا  یخرب 
اهتیلاعف تاغیلبت و  ۀمه  روحم  مالـسا  ردصرد  دجاسم  میا . هدرک  ارجا  دجاسم  رد  ار  روکنک  یتیوقت  سالک  دـنچ  نونکات  یتسار  دـناسر .
دیتاـسا زا  یکی  روضح  اـب  یهاـگ ، دـنچ  زا  ره  هک  درک  يزیر  هماـنرب  يا  هنوگب  ناوـت  یمن  اـیآ  تسا . نینچ  زین  نوـنکا  اـیآ  تسا ، هدوـب 

ناناوج ياه  هتـساوخ  تاهبـش و  هب  خساپ  روظنمب  ییاهدرگارف  ییاهـسنارفنک و  روپ و )...  میمحر  رتکد  یـسابع ، رتکد   ) حرطم دنمناوت و 
هنیزه ياه  هجدوب  هکنآ  طرـشب  تسا  نکمم  رگید  رگا " ایآ "و"   " اههد دـش و  حرطم  هچنآ  دومن . بذـج  ار  ناوج  لـسن  درک و  رازگرب 

رظن هب  دنچ  ره  دنوش . فرصم  اجب  تیاده و  يرورض  حیحـص و  فراصم  رد  اه  ییامه  درگ  اه و  هرگنک  اهرانیمـس و  زا  یخرب  رد  هدش 
هتفر و هناشن  ار  ناوج  لسن  یمومع  دامتعا  هکنآ  تسخن  تسا  هتـشاد  هارمه  هب  حانج  ود  یـسایس  ياهبلاق  رد  یحانج  ياهاوعد  دـسر  یم 

هـشیدنا رکف و  زا  دنناوت  یم  هک  ینیلوؤسم  تسا . يزوس  تصرف  مود  دز و  دهاوخ  نماد  شا  هشیدنا  رد  ار  بهذـم  نید و  زا  زیرگ  یعون 
نیا اب  گرزب  یتمدـخ  تصرف  دـنوش و  یم  دراو  یحانج  لصاح  یب  ییاوعد  کی  رد  دـنربب  هرهب  ناناوج  بذـج  بلج و  تهج  رد  دوخ 

هتفرگ و رارق  بسانمان  تیریدـم  کی  رد  دراد  ار  دجـسم  دـنچ  ای  کی  تاـغیلبت  ةرادا  ناوت  هک  یلاؤسم  دـهدیم . تسد  زا  ار  تیمها  همه 
یمالسا و بالقنا  ییایوپ  یـساسا  لماوع  زا  دجاسم  ییایوپ  ( 1 . ) دـش حرطم  هچنآ  هجیتن  تسا . هتخاس  مورحم  دوخ  دوجو  زا  ار  دـجاسم 

ۀعلاطم کی  ساسا  رب  ار  بسانم  راک  زاس و  هک  میراد  زاـین  نـالک  دـح  رد  یلم  حرط  کـی  هب  لوا  هاـگن  رد  2 ـ تسا . نآ  موادـت  ظفح و 
رد دجاسم  ییایوپ  يارب  راک  دـنچ  تدـم  هاتوک  رد  3 ـ دـهد .  باوج  تسا  نکمم  تدـم  زارد  رد  رما  نیا  ققحت  هتبلا  دـهد . هئارا  ریگارف 

ۀتیمک دجـسم  رد  ًالثم  دریگ  رارق  تیولوا  رد  دـجاسم  ياه  يزیر  همانرب  رد  ناناوج  عورـشم  لوقعم و  ياه  هتـساوخ  فلا : تسا . تیولوا 
ناوج و مهف  اب  هک  دنوش  باختنا  دادعتـسا  اب  ناوج و  ياه  هبلط  نایم  زا  ناغلبم  نانارنخـس و  ب : هیزهج و ...  ۀـیهت  ۀـتیمک  یتح  جاودزا و 

تأیه رداک  راتفر  د : دیآ . لمعب  مزال  هدافتـسا  بولطم  وحنب  عورـشم  دح  رد  يزورما  تاغیلبت  نردم  رازبا  زا  ج : دنـشاب . هاگآ  وا  ياهزاین 
. دشاب يزوسلد  تبحم و  اب  مأوت  ناناوجون ، ًالک  جیسب و  دجسم و  نوناک  اب  دجسم  مداخ  انما و 

ارچ دشاب ؟ رامعتسا  لباقم  رد  ياهحلسا  دناوتیم  ام  یمالسا  یناریا و  یگنهرف و  ياهشزرا  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  يرادا  داسف  همه  نیا  اب  ایآ 
اس بلاق  رد  نارومأم  طسوت  ینادنز  رد  هک  ماهدینش  ًالثم  مینیبیم  ار  یتلادعیب  فلتخم  ياههنومن  میدنامرد  نامیمالسا  فیلاکت  ماجنا  رد 

شسرپ

رامعتـسا لباقم  رد  ياهحلـسا  دـناوتیم  ام  یمالـسا  یناریا و  یگنهرف و  ياهـشزرا  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  يرادا  داسف  همه  نیا  اب  ایآ 
نارومأم طسوت  ینادنز  رد  هک  ماهدینش  ًالثم  مینیبیم  ار  یتلادعیب  فلتخم  ياههنومن  میدنامرد  نامیمالسا  فیلاکت  ماجنا  رد  ارچ  دشاب ؟

هب ار  مهم  ياهتیلوئـسم  زا  یـضعب  ای  درادن ؟ دوجو  یلرتنک  یکچوک  نیا  هب  نادنز  رد  ارچ  دننکیم  شخپ  ردخم  داوم  جیودناس  بلاق  رد 
روطچ اهناگرا و . ...  اههاگتسد و  یضعب  رد  دوجوم  یتلادعیب  داسف و  رگید  دراوم  ای  و  دنهدیم ؟ دنرادن  یقالخا  تیحالص  هک  يدارفا 

هجوتیب دـیاب  لئاسم  نیا  هب  تبـسن  ایآ  مینزیم  اهروشک  رگید  هب  یمالـسا  بالقنا  راشتنا  زا  مد  اما  میدرکن  حالـصا  ار  نامدوخ  زونه  اـم 
اب لیاوا  رد  اهیلیخ  دنادیم . ادخ  اجک ؟ اما  تسه  نامفارطا  رد  رتگرزب  نیا  زا  یلئاسم  هدوب و  كدـنا  يدروم  دـییوگب  تسا  نکمم  دوب ؟
زا یلیخ  هب  تبسن  تالکـشم  اهییاسران و  لیاسم و  نیا  ندید  اب  الاح  اما  دندرکیم  شالت  دنتـشادیمرب و  مدق  مدرم  اب  ماگمه  بالقنا و 
هک نیا  هناهب  هب  مراودیما  متفگن  ضرغ  يور  زا  ار  اهفرح  نیا  هدوب  روطنیمه  مه  ( 9  ) ربمایپ تموکح  شور  ایآ  دنرادن . یبوخ  رظن  لئاسم 

. دینکن يراددوخ  نداد  باوج  زا  دینکیم  روصت  امش  هک  تسین  گرزب  مه  ردق  نآ  دراد و  دوجو  نامفارطا  رد  مه  رتمهم  نیا  زا  ِلیاسم 

خساپ
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هب مینکیم  ساسحا  دوبمک  هچ  ره  تسا  ناسنا  ياهزاین  همه  هدنریگرب  رد  يرشب و  كاپ  ترطفاب  قباطم  هبناج و  همه  ینید  زیزع ، مالـسا 
ۀلـضاف ۀنیدم  ات  مینک  لمع  نادب  میـسانشب و  ار  شیوخ  هفیظو  دیاب  ام  ۀمه  دنزیم . رـس  نامدوخ  زا  هک  تسا  یتاریـصقت  یهاتوک و  تّلع 

ای ضرغم  يدارفا  زین  یمارگ  ربمایپ  تایح  نامز  رد  مالـسا  ردـص  رد  اـی  ( 7  ) یلع ترـضح  تموکح  نامز  رد  هن  رگ  دـبای و  قّقحت  يوبن 
رد نیا  دشیم و  دروخرب  نانآ  اب  بسانم  وحن  هب  نانآ  يوهس  ای  يدمع  يورجک  فارحنا و  زا  عالطا  زا  سپ  هک  دناهتشاد  دوجو  راکاطخ 

کی دننکن  يزروضرغ  هابتـشا و  اطخ و  حوطـس  ۀمه  رد  دارفا  ۀـمه  هک  نیا  روصت  و  دوب . دـهاوخ  مه  ( 7  ) يدهم ترـضح  تلود  نامز 
ای داسف و  رب  لیلد  یتموکح  هاگتـسد  کی  رد  ای  داهن  ناگرا و  کی  رد  سانـشنهفیظو  ای  دـساف  دارفا  دوجو  اما  تسا  ینتفاین  تسد  نامرآ 

هعماـج رد  هک  ییاـههانگ  اـهفالخ و  دروم  رد  هتبلا  تسا  رتـهب  دـشاب  رتـمک  هچ  ره  صقن  هچرگ  دوـب  دـهاوخن  هاگتـسد  نآ  لـک  فارحنا 
رکنم زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  دوخ  لمع  نخس و  اب  دیاب  ام  کت  کت  میلوئسم  ام  ۀمه  هکلب  یتکلمم  ياسؤر  طقف  هن  دریذپیم  تروص 
راشتنا هک  نیا  رگید  هتکن  تسام  دوخ  يراگنالهس  هحماسم و  زا  یشان  هعماج  رد  هانگ  داسف و  جاور  زا  ياهدمع  شخب  عقاو  رد  میـشاب و 

رودص ینعی  بالقنا  رودص  هک  ارچ  تسا  هداد  ار  نآ  ةدعو  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يرما  ناهج  رسارس  هب  نآ  رودص  یمالسا و  بالقنا 
اذل تسام و  لمع  غیلبت  يارب  هلیسو  نیرتهب  هتبلا  مییامن  شالت  مالسا  ماکحا  غیلبت  رشن و  هار  رد  میراد  هفیظو  ام  نآ و  تاروتسد  مالـسا و 

هداس و یگدنز  تسه  هدوب و  بالقنا  رودص  لماع  نیرتمهم  رفک  هیلع  مالسا  گنج  ياهههبج  رد  ام  روشحلس  ناناوج  يراکادف  مینیبیم 
ياهروشک هب  نامنیلؤسم  رمث  رپ  دنمـشزرا و  ياهرفـس  هزع و  ماد  ياهنماخ  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  و   ) ; ینیمخ ) ماـما  ّتیمیمـص  زا  رپ 

نامروشک ماظن و  تبثم  ياهیگژیو  ام  هک  هزادنا  ره  هب  ًارهق  تسا و  هدش  یمالسا  ناریا  مالسا و  تمس  هب  رفن  اهنویلیم  بذج  ثعاب  رگید ،
رد اـم  اـسب  هچ  درادـن ; اـهدوبمک  عـفر  هب  یطبر  هلئـسم  نیا  هتبلا  دوـب . میهاوـخ  رتقـفوم  بـالقنا  رودـص  مهم  هفیظو  رد  میهد  شیازفا  ار 

زیزع مالـسا  مـیهد  ماـجنا  دـیاب  هـک  مـیراد  یفیاـظو  ناـهج  موـلظم  ناناملـسم  هـب  تبـسن  یلو  میـشاب  هجاوـم  ییاـهدوبمک  اـب  ناـمروشک 
ای صقاون  رطاخ  هب  زگره  میرگنب  هنافـصنم  هناقداص و  رگا  هک  هدروآ  ناغمرا  هب  ام  ّتلم  يارب  ییـالاو  ياهـشزرا  هتـشاد و  ییاهدرواتـسد 

. دش میهاوخن  نیبدب  نآ  رگشالت  زوسلد و  ناربهر  بالقنا و  مالسا  هب  تبسن  دراد ، دوجو  هک  یتافارحنا 

نینچمه یهّللا و  بزح  ياهورین  بیرخت  اهـشزرا ، ندـش  گنرمک  یگنهرف  مجاهت  تاغیلبت  لباقم  رد  دیهـش  رهاوخ  کی  ناونع  هب  ناوتیم  هنوگچ 
. دش نادیهش  نوخ  ندش  لامیاپ  زا  عنام  دومن و  هفیظو  يافیا  هدنیآ  لسن  صوصخ  هب  نارسپ  نارتخد و  هب  تبسن  ینارگن 

شسرپ

یهّللا و بزح  ياهورین  بیرخت  اهشزرا ، ندش  گنرمک  یگنهرف  مجاهت  تاغیلبت  لباقم  رد  دیهـش  رهاوخ  کی  ناونع  هب  ناوتیم  هنوگچ 
. دش نادیهش  نوخ  ندش  لامیاپ  زا  عنام  دومن و  هفیظو  يافیا  هدنیآ  لسن  صوصخ  هب  نارسپ  نارتخد و  هب  تبسن  ینارگن  نینچمه 

خساپ

تسا ناشورخ  ییایرد  عامتجا  دینادیم  هک  هنوگ  نامه  تسا  شیاتس  ریدقت و  لباق  یمالسا  ۀعماج  گنهرف  هب  تبسن  امـش  دهعت  مرهاوخ 
هب ور  هعماج  دـیامن ، لـمع  شیوخ  یناـسنا  ۀـفیظو  هب  هدوب  دوخ  لاـمعا  بقارم  صخـش  ره  رگا  تسا  رـشب  دارفا  زا  یکی  نآ  ةرطق  ره  هک 
رد ار  صخـش  هک  یتریغ  دش . دهاوخ  مدرم  رد  ینید  تریغ  کی  ۀمدقم  تیاده  تداعـس و  نیا  تفر و  دـهاوخ  شیپ  تیادـه  تداعس و 

فورعم هب  رما  هب  حیحص  ياههار  زا  هدرک و  تیلؤسم  ساسحا  تیارد  ریبدت و  اب  هکلب  تشاذگ  دهاوخن  رطاخ  هدوسآ  هعماج  دسافم  ربارب 
زا یکی  هللاأش  نا  تفر  دـهاوخ  شیپ  گنهامه  ماگمه و  حالـص  ریخ و  يوس  هب  هعماـج  نینچ  نیا  دومن و  دـهاوخ  مادـقا  رکنم  زا  یهن  و 
اب نمشد  هک  یگنهرف  تسا  مالسا  ینغ  گنهرف  زا  لماک  یهاگآ  برغ و  گنهرف  هب  شیارگ  ياههنیمز  ندرب  نیب  زا  تیمها  زئاح  تاکن 
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اب دـیاب  هک  میتسه  اـم  نیا  مرهاوخ  يرآ  دراد . ار  یندـشان  حـتف  ۀـعلق  نیا  رد  فرـصت  دـصق  هدز و  هقلح  نآ  درگ  نوگاـنوگ  ياـهحالس 
گنج هب  تسا  نایب  یهاگ  ملق و  یهاگ  شحالـس  َيوقت و  ملع و  شرگنـس  هک  يداهج  رد  تیالو  ماما و  طخ  زا  يوریپ  لماک و  یهاگآ 

. دشاب رضم  دناوتیم  زین  هدیجنسن  ییورایور  تسا  هدیهوکن  يرما  یتوافتیب  هک  هنوگ  نامه  تسناد  دیاب  نایم  نیا  رد  میزیخرب  نمشد  اب 
قوف بلاطم  هب  هجوت  اب  سپ  دومن . عفد  ار  اهيدب  دیاب  شور  نیرتهب  هب  نسحا  یه  یتلاب  عفدا  هدومرف و  لاعتم  يادخ  هک  هنوگنامه  سپ 

ردص و ۀعس  اب  نآ  زا  سپ  ات  تسا  مالسا  سدقم  عرـش  رظن  زا  رکنم  فورعم و  تخانـش  مزال و  یهاگآ  بسک  ماگ  نیتسخن  رد  ام  ۀفیظو 
اب مییامن  مادـقا  نمـشد  یگنهرف  ۀـمجه  ذوفن  زا  يریگولج  بان و  مالـسا  ياـهشزرا  جـیورت  هار  رد  هناراوگرزب  بساـنم و  ياـهدروخرب 

میراپسیم گرزب  يادخ  هب  ار  امش  تداعس  يزوریپ و  يوزرآ 

؟ تسا هعماج  دارفا  لماکت  ثعاب  اهیتخس  دیوگیم : نآرق  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هعماج  دارفا  لماکت  ثعاب  اهیتخس  دیوگیم : نآرق  ارچ 

خساپ

ماـمت ثداوـح  ةروـک  رد  تسا . یمدآ  كاـپ  ترطف  يور  زا  اـهباجح  نـتفر  راـنک  اهیتخـس ، تالکـشم و  ياههفـسلف  اـهتمکح و  زا  یکی 
رون نیا  شـشخرد  هاـتوک ، دـنچ  ره  یتدـم  يارب  و  دوریم ، ناـیم  زا  دزوـسیم و  تسا ، هدـناشوپ  ار  ترطف  نیا  يور  هک  یهایـس  ياهرـشق 
نتفر رانک  راوشد ، تخس و  ثداوح  مهم  صاوخ  زا  یکی  هک ; دوشیم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  زا  ددرگیم . راکـشآ  يدیحوت 
هروس رد  تسا ; ملاع  راگدرورپ  يوس  هب  هبانا ، تشگزاب و  و  نامیا ، غورف  نتشگ  روهلعـش  لد و  مشچ  لباقم  زا  تلفغ  رورغ و  ياههدرپ 

هب هک  یلاح  رد  ار ـ  شراگدرورپ  دسر ، یبیـسآ  ناسنا  هب  نوچ  ... ْهَیلِإ ; اًبِینُم  وُهَّبَر  اَعَد  ُّرُـض  َن  َـ َـسنًِس ْالا  َّسَم  اَذِإ  َو  : " میناوخیم ۀیآ 8  رمز ،
رورغ و ياههدرپ  مامت  هک  تخـس ، تالاح  رد  ناسنا ، هک  دـهدیم  ناـشن  ْهَیلِإ " اًـبِینُم   " ریبعت دـناوخیم " تسا ـ  هدـننک  تشگزاـب  وا  يوس 

هتفهن زین  تقیقح  نیا  تشگزاب  هباـنإ "  " موهفم رد  و  ددرگیم . زاـب  وا  يوس  هب  هدرک و  اـهر  تسادـخ ، زا  ریغ  هچ  ره  دوریم ، راـنک  تلفغ 
.( ص 391 ج 19 ، يزاریش ، مراکم  هّللا  تیآ  هنومن ، ریسفت  ر.ك : .) تسا هدوب  ادخ  زین  وا  دصقم  أدبم و  ناسنا و  یلـصا  هاگیاج  هک  تسا 

یتحاران جـنر و  تدـش و  هب  ار  اـهنآ  ( 42، ماعنا  ;) َنوُعَّرَـضَتَی ْمُهَّلََعل  ِءآَّرَّضلاَو  ِءآَـسْأَْبلِاب  مُه  َـ َنْذَـخَأَف : " دـیامرفیم نآرق  زا  يرگید  ياـج  رد 
أرـض أـسأب و  هب  ار  دارفا  دـنوادخ  هک  دوشیم ، هدافتـسا  هیآ ، نیا  زا  " دـندرگ . میلـست  قح [ ربارب  رد  دـنوش و  رادـیب   [ دـیاش میتخاـس  هجاوم 

هاگراب هب  اهنآ  ندمآ  نیمه  و  دنیامن . عرضت  دنوادخ ، يوس  هب  اهنآ  هطساو ، نیا  اب  هک  نیا  ات  دنکیم ، التبم  اهیراتفرگ [ اهجنر و  اهیتخـس ، [
نانآ ات  دنکیم ، راتفرگ  اهیتخس  هب  ار  دارفا  دنوادخ  ینعی  دنبای . لماکت  هجیتن  رد  هدش ، ادخ  هب  اهنآ  یکیدزن  برق و  ببس  دنوادخ ، یسدق 
دارفا لـماکت  ثعاـب  اهیتخـس  هک  دـنکیمن  ناـیب  نآرق ، زا  ییاـج  رد  دـنوادخ  هتبلا  دنـسرب . لـماکت  هب  هجیتن  رد  دـندرگرب و  ادـخ  يوس  هب 

شیوخ يادـخ  شیوخ و  تقیقح  هب  دارفا  تشگزاب  هب  رجنم  ًاتیاهن  اهیتخـس  ماد  رد  يراتفرگ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یتایآ  زا  هکلب  ددرگیم ،
. ددرگیم نانآ  لماکت  ثعاب  هجیتن  رد  هدش ،

يراکهار روتـسد و  هرابنیا  رد  نآرق  رد  ایآ  دوشیم ؟ هتـساک  نارازگزامن  دادعت  زا  زور  ره  زامن و ... هرابرد  هزادنا  زا  شیب  تاغیلبت  دوجو  اب  ارچ 
؟ دراد دوجو 

شسرپ
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روتـسد و هرابنیا  رد  نآرق  رد  ایآ  دوشیم ؟ هتـساک  نارازگزامن  دادـعت  زا  زور  ره  زاـمن و ... هراـبرد  هزادـنا  زا  شیب  تاـغیلبت  دوجو  اـب  ارچ 
؟ دراد دوجو  يراکهار 

خساپ

هزادنا هب  هکلب  تسین ; هزادنا  زا  شیب  اهنت  هن  دجاسم و ... نتخاس  زامن و  ةرابرد  تاغیلبت  . 1 دییامرف : هجوت  هتکن  دنچ  هب  یمارگ ! رگشسرپ 
هک دوشیم  نشور  مینک  هسیاقم  ینید  ضیارف  مسارم و  هرابرد  تاغیلبت  اب  ار  هعماج  رد  يرگید  لـئاسم  دروم  رد  تاـغیلبت  رگا  تسین و  مه 

نارازگزامن دادـعت  زا  زور  هب  زور  هک  امـش  ياعدا  دوجو  نیا  اـب  یلو  دراد ; رارق  ینییاـپ  حطـس  رد  فیعـض و  تاـغیلبت  زاـمن و ... هراـبرد 
اـهرازبا و هلمج  زا  ناـناوج  صوصخ  هب  مدرم  ینید  تاداـقتعا  هب  یگنهرف  مجاـهت  . 2 دراد . یقیقحت  قیقد و  راـمآ  هب  زاـین  دوشیم  هتـساک 

نیا رد  دوشیم و  هدش و  هتفرگ  راک  هب  نارگمتس  نارگرامعتـسا و  يوس  زا  هراومه  هک  تسا  یتسرپادخ  اب  هزرابم  يزیتس و  نید  ياهـشور 
ياهفالتخا هب  ندز  نماد  . 3 دننکیم . شالت  اهناسنا  فارحنا  رد  دنریگیم و  هرهب  یتاغیلبت  ياهرازبا  نیرتهتفرـشیپ  نیرتهدـیچیپ و  زا  اتـسار 

ياـهداهن زا  یخرب  یهاـتوک  مدرم و  یلـصا  تالکـشم  زا  تلفغ  یـسایس و  ياـهیزاب  هـب  ندـش  لوغـشم  دراو و  یتـموکح و  یعاـمتجا و 
مدرم و يداـقتعا  یناـبم  فیعـضت  ثعاـب  دـنهدیم و  مه  تسد  هب  تـسد  یگمه  شیوـخ و ... یلـصا  فیاـظو  ماـجنا  هـب  تبـسن  یگنهرف 
، مالسا سدقم  نید  میرک و  نآرق  دوشیم . لاعتم  دنوادخ  ياهروتسد  ماجنا  رد  نانآ  یتسـس  يراگنالهـس و  اهنآ و  هزیگنا  ندش  گنرمک 

ینیبشیپ یمالسا و ... هعماج  ندش  قرفتم  زا  يریگولج  نانمشد و  یگنهرف  مجاهت  زا  يریگـشیپ  هلباقم و  تهج  یلمع  عماج و  ياههمانرب 
هیحور ظفح  . 2 60ـ61 ) سی ، ;  ) ناطیـش زا  تعاطا  ياج  هب  لاعتم  دـنوادخ  شتـسرپ  هب  هیـصوت  . 1 زا : دـنترابع  اـهنآ  زا  یخرب  هک  هدرک 

، توبکنع ;  ) هعماج رد  زامن  گنهرف  يایحا  هماـقا و  . 4 ، 36، أرسا ،71 و  ماعنا ;) ینید ياـهرواب  قیمعت  تیوقت و  . 3 ( 29، حتف ;) يزیتسنمشد
،111 و فسوی ;) هتـشذگ ياهتما  زا  يزومآتربع  . 6 ( 104، نارمعلآ ;  ) هعماـج رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  گـنهرف  ياـیحا  . 5 ( 45

نانمـشد لباقم  رد  مکحم  دس  ندش  هتخاس  ثعاب  تسا و  مهم  هچنآ  هتبلا  و  و ... ( 103، نارمعلآ ;) تدحو داحتا و  هب  توعد  . 7 ( 2، رشح
، يدزی حابـصم  هّللا  تیآ  یگنهرف ، مجاهت  ر.ك : .) تسا میرک  نآرق  ياهروتـسد  هب  لمع  دنک ، يریگولج  دـناوتیم  اهنآ  ذوفن  زا  دوشیم و 

; .( ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  ۀسسؤم  تاراشتنا 

؟ ریخ ای  دشاب  زاسندمت  دناوتیم  نید  نآرق  رظن  زا  ایآ 

شسرپ

؟ ریخ ای  دشاب  زاسندمت  دناوتیم  نید  نآرق  رظن  زا  ایآ 

خساپ

يانعم هب  هتخابدوخ ، نادنمـشناد  مدرم و  زا  ياهراپ  فرع  رد  ندمت  ندـمت  تسا . ندـمت  نید و  فیرعت  نییبت و  دـنمزاین  شـسرپ  خـساپ 
رد شفدـه  و  هدوب ، فلاخم  تدـش  هب  نآ  اب  نید  دـشاب ، اـنعم  نیا  ندـمت  زا  دارم  هک  یتروص  رد  تسا . یگنهرب و ... یقـالخا ، مسیلاربیل 

دوخ هب  نارظنبحاص  يوس  زا  ار  يددـعتم  فیراعت  نونکات  هچرگا  یفرع ـ  هن  نآ ـ  يوغل  ياـنعم  هب  هجوت  اـب  نّدـمت  اـّما  تسا . نآ  لـباقم 
ۀمانتغل ") تفرعم سنا و  تفارظ ، تلاـح  هب  لـهج  همجه و  تنوشخ و  زا  لاـقتنا  رهـش و  قـالخا  هب  قلخت   " ار نآ  ًاـبلاغ  یلو  تسا ; هدـید 

ياهدـننکنییعت شقن  نآ ، ورملق  يرـشب و  هعماج  رد  نید  روضح  عون  رد  نید ، زا  ام  فیرعت  نید  دـناهدرک . اـنعم  ندـمت ). ةژاو  ادـخهد ،
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اما میشاب . هتشاد  درف  راتفر  حالصا  زا  شیب  يراظتنا  نید  زا  دیابن  مینادب ، يدرف  تادابع  هنادهاز و  ياهراتفر  هب  رصحنم  ار  نید  رگا  دراد .
، يرهطم دیهـش  ییابطابط ، همالع  نوچ  یـسانشنید ، نادنمـشناد  تسا و  نیمه  قح  هک  میـشاب  دـقتعم  داعبا  ۀـمه  رد  نید  تیعماج  هب  رگا 
ار دوخ  روضح  رـشب  یگدنز  داعبا  اهنامز و  ۀمه  رد  دناوتیم  هدوب و  عیـسو  نید  ورملق  تروص  نیا  رد  دناهتفریذپ ، ار  نآ  ردص و ... دیهش 
هک يروط  هب  ار  ایند  حالـص  هک  یگدنز  رد  تسا  یـصوصخم  شور  نآ  : " تسا نینچ  نید  زا  ییابطابط  ۀمالع  فیرعت  دناسرب . تابثا  هب 

شور هک  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  ییاـهنوناق  دـیاب  تعیرـش  رد  سپ ، دـیامنیم ; نیمأـت  دـشاب  یقیقح  یمیاد  تاـیح  يورخا و  لاـمک  قـفاوم 
راظتنا ر.ك : ص 187 /  ج 2 ، ینادمهیوسوم ، رقابدمحم  ۀمجرت  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، .") دزاس نشور  جایتحا  ةزادنا  هب  ار  یناگدـنز 
ندمت هکلب  تسین ، فلاخم  ندمت  اب  اهنت  هن  نید  هک  دوشیم  نشور  دـش  ندـمت  نید و  زا  هک  یفیرعت  قبط  يرـصن ). هللادـبع  نید ، زا  رـشب 

یسررب دنمزاین  اعدم  نیا  تابثا  درادن . یهلا ـ  ياهرایعم  اب  هتبلا  ... ; تیربرب و ـ  زا  يرود  تفرعم ، تفرشیپ ، زج  یفده  دزاسیم و  ار  یعقاو 
، يداقتعا ياهتنـس  ندش  ادیپ  . 1 دراد : دوجو  یـساسا  رـصنع  راهچ  ًالومعم  ندمت  رد  ندـمت  لماوع  رـصانع و  تسا . ندـمت  روهظ  لماوع 
. رنه شرتـسگ  ملع و  هار  رد  شـشوک  شـالت و  يداـصتقا ;4 . روما  رد  طاـیتحا  ینیبـشیپ و  یـسایس ;3 . نامزاس  ندش  ادـیپ  یقالخا ;2 .
، نآ رب  دـیؤم  نیرتهب  دراد . دوجو  مالـسا ، نید  هژیو  هب  ینامـسآ ، فلتخم  نایدا  رد  توافتم ـ  ياهرایعم  اب  هدـش ـ  داـی  زاسندـمت  لـماوع 

دای لماوع  هرابرد  نآرق ، هاگدید  هب  راصتخا  هب  لیذ  رد  تسا . نونکات  ناسنا  شیادیپ  زا  اهبیـشن  زارف و  اب  هتبلا  يدیحوت ; ندـمت  رارمتـسا 
یتسه ناهج و  هب  تبـسن  هدیقع  یعون  ياراد  یندمت  هعماج و  ره  یقالخا  يداقتعا و  دـُعب  مینکیم : هراشا  یهلا ـ  ینآرق و  رایعم  اب  هدـش ـ 
نامیا . 1 زا : دنترابع  هدش  دای  ياهدـُعب  رد  ندـمت  ياهرایعم  میرک ، نآرق  رظن  زا  دراد . دوجو  قالخا  یعون  للم  ماوقا و  ۀـمه  رد  و  تسا .

.3(; 36 بازحا ،  ) دنوادخ لباقم  رد  ضحم  میلـست  . 2(; 92 أیبنا ، "  ) نودبعاف مّکبر  انأ  ةدـحَو و  ۀـّمأ  مکتّمأ  هذ  َـ ّنإ ه  " هناگی يادـخ  هب 
یسایس یتیریدم و  دُعب  و . ... ( 2 هدئام ،  ) نواعت (; 177 هرقب ،  ) تماقتسا ربص و  . 5(; 8 نونمؤم ،  ) دهع هب  يافو  . 4(; 65 فارعا ،  ) يوقت

هب شقن  نآ  طاطحنا  ای  تفرـشیپ  رد  هتـشاد و  يدایز  تیمها  تیـساسح و  هعماج ، کی  یـسایس  ماظن  تیریدـم و  متـسیس  تسا  حـضاورپ 
دنچ رد  میرک  نآرق  تسا . هتخادرپ  زین  ندمت  هعماج و  تفرشیپ  لماع  زا  دُعب  نیا  هب  ایوپ  قیقد و  یسایس  ماظن  نییبت  اب  مالسا  دراد . ییازس 

فیاظو . 2 ( 55 فسوی ، ;  247 هرقب ، ;  141 أسن ، ;  55 هدئام ،  ) ربهر یصخش  تیحالـص  نییبت  . 1 تسا : هدرک  یـسررب  ار  رما  نیا  تـهج 
، تارجح ; 62 لافنا ، ; 59 أسن ،  ) ربهر لابق  رد  مدرم  فیاظو  . 3 ( 65 لافنا ، ; 150 فارعا ، ; 159 نارمعلآ ،  ) مدرم لباقم  رد  ربهر  ریدم و 
زا يدام  دُعب  رد  يونعم ، لیاسم  رب  هوالع  ندمتم ، هعماج  کی  يداصتقا  دُعب  ( 83 نارمعلآ ، ; 40 فسوی ،  ) يراذگنوناق . 4 ( 27 لافنا ، ; 1

نتخادرپ . 1 دـبلطیم : ار  ریز  طیارـش  یلام  تیعـضو  دوبهب  ییافوکـش و  نآرق ، هاگدـید  زا  دـشاب . هتفرـشیپ  لماک و  دـیاب  زین  داصتقا  هلمج 
دُعب يداصتقا و ... ملاس  طباور  . 4(; 188 هرقب ،  ) لام لیصحت  رد  تیعورـشم  . 3(; 7 رـشح ،  ) تورث مکارت  مدع  . 2(; 103 هبوت ،  ) تایلام

. تفای ناوتن  نادنمشناد  ناملاع و  شناد و  ملع و  زا  تیامح  قیوشت و  مالسا  نید  ةزادنا  هب  یندمت  نید و  چیه  خیرات  رد  دیاش  رنه  ملع و 
َرَفَن َالْوَلَف  : " زا دـنترابع  تایآ  زا  یخرب  دوشیم . نشور  یبوخ  هب  هتکن  نیا  موصعم : نایاوشیپ  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  زا 

، هرقب ; 66 فهک ،  ) زین و  ( 122 هبوت ، ") نوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  ْاَّوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  ْاوُرِذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ْاوُهَّقَفَتَّیِل  ٌۀَـفغآ  ِم َطـ ْمُْهنّ ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  نِم 
.( میرکلا نآرقلاراد  مولعلارقاب ، داینب  نآرق ، رظن  زا  ندمت  لماوع  اهرایعم و  نامه /  ر.ك : () 129

ار داژن و ... ای  تلم  یبهذم  ای  یگنهرف و  یتنس ، تارکفت  ای  و  ینیب ) ناهج   ) يژولوئدیا کی  ناوتیم  هنوگچ  هک  دییامرفب  حیرـص ـ  روط  هب  ًافطل ـ 
؟ دومن طلسم  ای  دینامهف و  رگید  فلتخم  ياهتلم  هب  ای  داد ;و  شرتسگ 

شسرپ

داژن ای  تلم  یبهذم  ای  یگنهرف و  یتنـس ، تارکفت  ای  و  ینیب ) ناهج   ) يژولوئدیا کی  ناوتیم  هنوگچ  هک  دییامرفب  حیرـص ـ  روط  هب  ًافطل ـ 
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؟ دومن طلسم  ای  دینامهف و  رگید  فلتخم  ياهتلم  هب  ای  داد ;و  شرتسگ  ار  و ...

خساپ

، دریگیم تروص  رگید  گنهرف  هب  گنهرف  کی  ۀلمح  همجه و  تروص  هب  یهاگ  رگید ، ـ  تّلم  هب  ّتلم  کی  زا  ننـس ـ  گنهرف و  لاقتنا 
هس نیا  دریگیم . تروص  يّرـست ، طالتخا و  عناوم  عفر  اب  مه  یهاگ  رگید و  گنهرف  رب  گنهرف  کی  ۀضرع  تروص  هب  تاقوا ، یـضعب  و 

تحت هک  دـنراد  تیلباق  ودنتـسه  اهگنهرف  لاقتنا  يارب  يرایتخا ، ًـالماک  یتـالوقم  " طـالتخا ، عناوم  عفر  هضرع "و"  " ، " مجاـهت  " ۀـلوقم
عون نیا  رد  یفلتخم ، لـماوع  هک  دریگیم  تروص  رگید ، تّلم  هب  یتـّلم  زا  شوجدوخ  تروص  هب  لاـقتنا  مه ، هاـگ  و  دـنریگب . رارق  هماـنرب 

گنهرف کـیزا  هراومه  لاـقتنا ، عون  نیا  یگنهرف : مجاـهت  . 1 زا : دـنترابع  نآ ، رایتخا  عون  زا  لاـقتنا ، لـماوع  فلا . دـنراد . شقن  لاـقتنا 
. تسا طحنم  ياهگنهرف  ۀضرع  لباق  ریغ  تسـس و  تعیبط  تهج  هب  نیا  دریگیم و  تروص  ینغ ، ملاس و  گنهرف  کی  هب  لذتبم ، ّطحنم و 
; دهدیم طحنم  تسپ و  گنهرف  هب  ار ، دوخ  ياج  ینغ ، گنهرف  دتفایم و  قافتا  بیرف ، هلیح و  ای  یماظن و  تردـق  ۀـیاس  رد  رتشیب  رما  نیا 
لهج و نآ ، ّمهم  لماوع  زا  هک  دش ، جـیار  موق  نآ  نایم  رد  یتسرپادـخ ، گنهرف  زا  سپ  هک  لیئارـسا  ینب  یتسرپ  هلاسوگ  گنهرف  دـننام 

هللا ۀیآ  هنومن ، ریسفت  .) دوب یتسرپ ـ  هلاسوگ  ياغوغ  یلـصا  نادرگراک  " يرماس ـ   " یتسدربز تراهم و  لیئارـسا و  ینب  زا  يرایـسب  ینادان 
وُهَّل اًدَسَج  ًالْجِع  ِِیلُح  ْمِهّ ْنِم  یِهِدَْعب  نِم  َیَسُوم  ُمْوَق  َذَخَّتاَو  .( " هیمالسالا بتکلاراد  رشن  ص 371-370 ، ج 6 ، نارگید ، يزاریش و  مراکم 

مجاهت دننام  ای  دنتخاس ".و  ياهلاسوگ  دوخ ، تالآ  رویز  زا  دـنوادخ [ هاگداعیم  هب   [ وا نتفر [  [ زا دـعب  یـسوم ، موق  ( 148، فارعا ;) راَوُخ
هب الومعم  لاقتنا ، زا  عون  نیا  گنهرف : ۀـضرع  . 2 یمالسا . بان  ياهـشزرا  لیـصا و  گنهرف  هب  رـضاح ـ  نامز  رد  برغ ـ  طحنم  گنهرف 

مجاهت هار  زا  هک  دـنیبیمن  یموزل  دراد ، هک  یتلاصا  تهج  هب  و  دریگیم ، تروص  ینغ  لیـصا و  گنهرف  فرط  زا  ییامنهار ، داشرا و  ةویش 
رب يدرکلمع ، نینچ  تسا و  نآ  ننـس  بادآ و  هب  ندیـشخب  اـقترا  لـباقم و  گـنهرف  هب  تمدـخ  نآ ، دـصق  اریز  دـنک ، لـمع  نوخیبش  و 

ماظع يایبنا  ةویـش  رد  ناوتیم  ار  گنهرف  لاقتنا  ای  ینوگرگد و  زا  عون  نیا  دراد . فقوت  نانآ ، ۀنادازآ  هناهاگآ و  شریذپ  اهتّلم و  يرادـیب 
ۀنومن تسامالسا و  یمارگ  ربمایپ  طسوت  مالسا ، گنهرف  هضرع  نآ ، دیواج  ۀنومن  راکهاش و  هک  درک ، هدهاشم  یهلا  لیصا  ياهگنهرف  و 

فلتخم و ياهتّلم  هب  یمالـسا ، گنهرف  لیـصا  ياهدروآ  تسد  بالقنا و  ۀـضرع  نآ ، تسا و  عوقو  لاح  رد  نامز ، نیارد  زین ، نآ  ةدـنز 
ناشن داتفا ، قافتا  خیرات  يوس  نیا  رد  هک  یمالـسا ) بالقنا  کچوک =(  هنومن  نیمه  و  تسا ، نآ  زا  اهتّلم ، زا  يرایـسب  هناهاگآ  لابقتـسا 

رظن ریز  رتلماک و  رایـسب  ياهـضرع  اب  هکلب  دوب ، هضرع "  " قیرط هب  اهنت  هن  مالـسا ،) ردص  رد  مالـسا  جیورت  زین =(  نآ  يوگلا  هک  دـهدیم 
رگا و  ( 48، يروش َـغ(; َلَْبلا آلِإ  َْکیَلَع  ْنِإ  اًظیِفَح  ْمِْهیَلَع  َك  َـ َْنلَسْرَأ آَمَف  ْاوُضَرْعَأ  ْنِإَف  : " داتفا قافتا  دشیم ، يربهر  یحو  هار  زا  هک  یتیـصخش 
تایآ تسا ". تلاسر  غالبا  اهنت  وت ، ۀـفیظو  میاهدادـن . رارق  ناـشرابجا [ رومأـم  و   [ ظـفاح ار  وت  اـم  شاـبم ،[ نیگمغ   [ دـنوش نادرگ  يور 

زا عون  نیا  لاـقتنا : عناوم  عفر  . 3 دریگ . رارق  شریذـپ  دروم  هناهاگآ  یتسیاب  ملاس ، گنهرف  هک  دراد ، دـیکأت  بلطم  نیا  رب  يدایز  رایـسب 
تروص لصأتم  گنهرف  فرط  زا  مه  و  دوش ، ماجنا  لیـصا  ریغ  طحنم و  گنهرف  بناج  زا  دناوتیم  مه  هک  دراد ، هیوس  ود  یتعیبط  لاقتنا ،

" َال راعش هب  دقتعم  دنبیاپ و  هک  یلاح  نیع  رد  مالسا  دوش . عقاو  رثؤم  دناوتیم  اتسار ـ  نیا  رد  یطابترا ـ  ای  یکیزیف و  عناوم  فذح  دیریگب .
نم نییآ  ناتدوخ و  يارب  امش  نییآ  ( 6، نورفاـک ;) نیِد َِیلَو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل  . ";  " تسین یهارکا  نید  لوبق  رد  ( 256، هرقب ;) نیِّدلا ِیف  َهاَرْکِإ  َّ 

، مالـسا گنهرف  اب  سامت  ۀنیمز  ندرک  هدامآ  لاقتنا و  عناوم  فذح  زا  اّما  تسا ، گنهرف  ۀناهاگآ  شریذپ  ماقم  رد  دشابیم ، مدوخ ". يارب 
لاقتنا ب . تسا . هدومن  مالـسا  گنهرف  ریذپلد  ۀحیار  هجوتم  ار ، متـس  تموکح و  تحت  ياهتّلم  هراومه  هار ، نیا  زا  و  تسا ، هدنامن  لفاغ 

روط هب  هک  یلماوع  زا  یکی  یـسایس : ۀطلـس  . 1 درک : هراـشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  نآ ، لـماوع  زا  يزیر : هماـنرب  نودـب  يرهق و  تروص  هب 
رد هک  تسا  صوصخم  ینیبناهج  کی  یسایس  تّیمکاح  تردق و  هطلس ، دهدیم ، رارق  دوخ  ینیب  ناهج  ریثأت  تحت  ار  هعماج  کی  يرهق ،

یناگرزاب و طباور  . 2 دریگیم . رارق  مکاح ، تردـق  ینیب  ناهج  ریثأت  تحت  تّیمکاح ، تحت  تّلم  يژولوئدـیا  دـیاقع و  دراوم ، هنوگ  نیا 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1532 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ره يرهق ، تروص  هب  هدرک و  اجباج  ملاع  رد  ار  فلتخم  دـیاقع  اهینیب و  ناهج  يزیرهماـنرب ، نودـب  هک  تسا  یلماوع  زا  زین  نیا  تراـجت :
قیمع هدرتسگ و  شایراجت ، طباور  عبت  هب  وا  ینیب  ناهج  دـشاب ، هنیمز  نیا  رد  رتقیمع  رتهدرتسگ و  ۀـطبار  ياراد  هک  ینیب  ناـهج  بحاـص 

. دوشیم

؟ مینک سونأم  نآرق  اب  ار  دوخ  كدوک  هنوگچ 

شسرپ

؟ مینک سونأم  نآرق  اب  ار  دوخ  كدوک  هنوگچ 

خساپ

اههصق و نایب  ینامـسآ ;2 . باتک  نیا  تیمها  نایب  . 1 مینکیم : نایب  راصتخا  روط  هب  ار  یتاـکن  نآرق  هب  نادـنزرف  ندرک  دـنمهقالع  يارب 
رد ینآرق  تاـیقالخا  ماـکحا و  فراـعم ، ندادرارق  وـگلا  نادـنزرف ;4 . یمئاد  بـیغرت  قـیوشت و  هناکدوک ;3 . نابز  اـب  ینآرق  ياـهلیثمت 

يارب تساـک  ياـهراون  یـشزومآ ، تاوزج  نآرق و  لـیبق  زا  مزـال  لـیاسو  ندرک  مـهارف  راتفر ;5 . راتفگ و  لاـمعا ، تانکـس ، تاـکرح ،
يّوج ندرک  مهارف  نآرق ;7 . میلعت  يارب  یگنهرف  ياـهنوناک  هب  نتفر  يارب  نادـنزرف  قـیوشت  . 6 صوصخم و ... ياهباتک  لـحر ، نیرمت ،

لالح و تیاعر  دوشب ;8 . اروشاع " مرحم و   " دـننام ریگارف  گنهرف  کی  تروص  هب  نآرق  هب  هجوت  هک  یتروص  هب  لزنم  طیحم  رد  ملاـس 
... . نادنزرف و اب  نآرق  ۀلباقم  نیدلاو ;9 . بناج  زا  مارح 

؟ درک تیوقت  ار  یگنهرف  دعُب  رد  روشک ، کی  لالقتسا  یگنهرف و  ياههیاپ  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک تیوقت  ار  یگنهرف  دُعب  رد  روشک ، کی  لالقتسا  یگنهرف و  ياههیاپ  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

داعبا هک  تفگ  ناوتیم  یتح  تسا  رادروخرب  ییازـس  هب  تیمها  زا  نآ  رگید  داعبا  نوچ  مه  روشک ، کـی  یگنهرف  دـُعب  هک  تسا  نشور 
مزـال تنامـض  زا  مه  رگید  داـعبا  دـشاب ، يوـق  مدرم  کـی  گـنهرف  فـلتخم  ياـههبنج  رگ  اریز  تـسا  یگنهرف  دـُعب  نـیا  رب  ینتبم  قوـف 

مینکیم 1. ناـشن  رطاـخ  ار  هتکن  دـنچ  درک ، تیوـقت  ار  یگنهرف  ياـههیاپ  ناوـتیم  هنوـگچ  هـک  نـیا  ةراـبرد  دوـب ، دـنهاوخ  رادروـخرب 
ینید ياـههرازگ  ۀـیاپ  رب  مدرم  ياـهرواب  زا  یـشخب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یّلم  یمالـسا و  ياـهشزرا  هب  مدرم  ندومن  هاـگآ  يرگنشور و 

، دنکیم حیحصت  ار  نآ  دهدیم و  لکش  يرشب  ریمض  رد  هتفهن  ياهشیارگ  هب  هک  تسا  یهلا  یهاون  نیمارف و  نیا  تسا و  هدش  لیکـشت 
ظاـحل اـب  فراـعم  قیاـقح و  نیا  هک  دـبلطیم  دوـخ  ۀـبون  هب  تیمها  نـیا  دوـشیم . نـشور  مدرم  دزن  یمالـسا  ياـهشزرا  ةژیو  هاـگیاج 

ناج و اب  نآ  تارمث  دیاوف و  هب  ندش  انشآ  اب  مدرم  ات  دوش  هتشاذگ  مدرم  رایتخا  رد  فافش  نشور و  تروص  هب  ناکم  نامز و  تایـضتقم 
ُمَُهل ِیَُبِتل  َنّ آلِإ  َب  َـ َتِْکلا َْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  آَم  َو  : " دنکیم دزشوگ  ینیگنـس  ۀفیظو  نینچ  هب  زین  ار  دوخ   6 ربمایپ دنوادخ ، دننک . لمع  اهنآ  هب  لد 
ینک نشور  اهنآ  يارب  دـنراد ، فالتخا  نآ  رد  ار  هچ  نآ  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  لحن 64 )  ) هِیف ْاوُفَلَتْخا  يِذَّلا 

هک یناـسک  هـب  نداد  شاداـپ  قـیوشت و  هـک  نـیا  رد  تـسین  یکـش  هعماـج  رد  یهلا  یمالـسا و  ياـهشزرا  نیلماـع  هـب  نداـهن  جرا  . 2" 
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اهشزرا عون  نیا  هب  لمع  يارب  زین ، نارگید  بیغرت  هکلب  دیآیم ، باسح  هب  اهنآ  زا  ینادردق  اهنت  هن  دننکیم ، لمع  ار  یهلا  ياهشزرا 
يِوَتْـسَی آل  : " دیامرفیم دوخ  نآرق  اریز  تسا  یمالـسا  ینآرق و  قطنم  زا  هتـساخرب  تازایتما  نیا  نداد  هک  تسا  نشور  دیآیم . رامـش  هب 

یَلَع ْمِهِـسُفنَأَو  ْمِِهل   َ َْومَِأب َنیِدِـه  َـ َجُْملا ُهَّللا  َلَّضَف  ْمِهِـسُفنَأَو  ْمِِهل   َ َْومَِأب ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـه  َـ َجُْملاَو ِرَرَّضلا  ِیلْوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِـع  َـ َْقلا
لام و اب  ادخ ، هار  رد  هک  ینادهاجم  اب  دنتسشن ، زاب  داهج  زا  یتحاران  يرامیب و  نودب  هک  ینامیا  اب  دارفا  زگره  ( 95، أسن  ) ۀَجَرَد َنیِدِع  َـ َْقلا

ناگدننک كرت  نادـعاق =]  رب  دـندومن ، داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  ار  ینادـهاجم  دـنوادخ ، دنتـسین . ناسکی  دـندرک ، داهج  دوخ  ناج 
یخرب یهاگ  هک  تسا  مولعم  ینید  یلم و  ياهشزرا  هب  نارگيّدعت  نافلختم و  ندومن  تازاجم  تسا " 3 . هدیشخب  یمهم  يرترب  داهج [
فـالخ ياـهراک  هب  دـنیآرب و  یلم  ینید و  ياـهشزرا  ّدـض  رب  مادـقا  تکرح و  ددـص  رد  هعماـج  رد  یلماوع  رثا  رد  تسا  نکمم  دارفا ،
مالـسا تلع  نیمه  هب  دـنکیم ، ادـیپ  تواـفت  اـهنآ ، فـالخ  عون  نوچ  مه  فّلختم  دارفا  اـب  مادـقا  عون  یتـیعقوم  نینچ  رد  دـننزب ، تسد 
نادّرمتم اهنت  هن  دوش ، لمع  نیناوق  نیا  هب  رگا  یتسار  هب  تسا  هدرک  عضو  ار  ریزعت  دودـح و  تاید  صاصق  دـننام : یفلتخم  ياهتازاجم 

دنهاوخ شالت  هدیدنسپ  ياهراک  ماجنا  رد  يرتمکحم  ۀناوتشپ  اب  رتشیب و  یمرگلد  اب  زین ، بوخ  ياهمدآ  هکلب  دنریگیم ، تربع  سرد 
ياهزرم دودح و  اهنیا  هرقب 229 )  ) نوُِمل ـَـ َّظلا ُمُه  َكَغلْوُأَف  ِهَّللا  َدوُدُح  َّدَعَتَی  نَمَو  اَهوُدَتْعَت  َالَف  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  : " دـیامرفیم نآرق  درک .

لماک یفاک و  یهاگآ  مدرم  هب  رگا  هک  نیا  نخس  لصاح  تسا "  رگمتـس  دنک ، زواجت  نآ  زا  سک  ره  دینکن و  زواجت  نآ  زا  تسا  یهلا 
اهب نالماع  هب  زین ، لمع  ماقم  رد  مینک و  ییامنهار  تیادـه و  تسرد  ار  مدرم  ياههشیدـنا  یغیلبت  یهورگ و  ياـههناسر  هار  زا  میهدـب و 

هب دیاب  رتشیب  ور ، نیا  زا  مینک  تیوقت  ار  نامدوخ  یلم  یگنهرف و  ياههیاپ  میناوتیم  هجو  نیرتهب  هب  مینک  تازاجم  ار  نافلختم  میهدب و 
هک مینک  قیمع  یفاک و  هجوت  يدرگناهج  تعنص  يرنه و  یملع و  راثآ  ینویزیولت و  ياههمانرب  یهاگشناد و  یسرد و  ياهباتک  نوتم 

. درک تیوقت  همیب و  ار  یگنهرف  دُعب  ناوتیم  اهنیا  هب  ّتیمها  اب 

نیا ایآ  دیوشیمن ؟ هتسیاش  ریغ  يرهاظ  طلغ و  تئارق  اب  توص و  دب  دارفا  طسوت  اهناتسربق ، رد  نآرق  ندناوخ  عنام  امش ، زکرم  لثم  يزکارم  ارچ 
؟ دهاکیمن ناوج  رشق  دزن  نآرق  شزرا  زا  نانآ  مادقا 

شسرپ

هتـسیاش ریغ  يرهاـظ  طـلغ و  تـئارق  اـب  توـص و  دـب  دارفا  طـسوت  اهناتــسربق ، رد  نآرق  ندـناوخ  عناـم  امــش ، زکرم  لـثم  يزکارم  ارچ 
؟ دهاکیمن ناوج  رشق  دزن  نآرق  شزرا  زا  نانآ  مادقا  نیا  ایآ  دیوشیمن ؟

خساپ

نآرق یناوخ  ابیز  هب  ار  مدرم  زین  تیب ،  لها  ومالـسا  ربمایپ  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  ناـنچ  زا  میرک  نآرق  تاـیآ  رد  یناوخ  اـبیز  يرآ 
ص يرهـش ج 8 ، ير  دمحم  همکحلا  نازیم  .") دـییارایب شیوخ  يوکین  يادـص  اب  ار  نآرق  مکتاوصاب  نآرقلا  اونیز  . " دـندومنیم قیوشت 

ریثأت اهبلق  رد  هک  نیا  ات  دـهدب ، تایآ  یناعم  هب  ریوصت  حور و  شدوخ  تئارق  رد  تسا  هتـسیاش  نآرق  يراق  یمالـسا )  رـشن  زکرم  ، 82
بوخ ياهادـص  زا  هک  يدارفا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  بلطم  نیا  هتبلا  دـیامن . قرغ  یهلا  فراـعم  ياـیرد  رد  ار  ياهدنونـش  ره  دراذـگب و 
هکلب دنریگب ، ار  اهنآ  يولج  هک  دنشاب  فظوم  ياهیرهق  ياوق  دندرگ و  عنم  عمج  نارگید و  روضح  رد  نآرق  ندناوخ  زا  دنتسه ، هرهبیب 

. دیامن دنمهرهب  نآ  زا  ار  نارگید  دوخ و  دناوخب و  ار  نآرق  دناوتیم  یتوص  ره  اب  یسک  ره 

نم ریز : ةرطاخ  زج  هب  هتبلا  دیسیونب ; میارب  درک ـ  هدافتسا  ناوتیم  ههبج  گنهرف   " باتک زا  نآرق ـ  ةرابرد  مالسا  ناگدنمزر  زا  ياهرطاخ  ًافطل 
شونیم كاخ  يور  تشگنا  اب  دوب ، ظفح  یثیدح   " ای هیآ   " سک ره  نیاربانب  دندادیمن ; نآرق  ام  هب  اهیقارع  مدوب  ریسا  نمشد  تسد  رد 
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شسرپ

ةرطاخ زج  هب  هتبلا  دیـسیونب ; میارب  درک ـ  هدافتـسا  ناوتیم  ههبج  گنهرف   " باتک زا  نآرق ـ  ةرابرد  مالـسا  ناگدـنمزر  زا  ياهرطاخ  ًاـفطل 
يور تشگنا  اب  دوب ، ظفح  یثیدـح   " ای هیآ   " سک ره  نیارباـنب  دـندادیمن ; نآرق  اـم  هب  اـهیقارع  مدوب  ریـسا  نمـشد  تسد  رد  نم  ریز :
هدنرب میت  هب  دنتفگ : مه  اهیقارع  میهدـب  لابیلاو  ۀـقباسم  میهاوخیم  میتفگ  اهیقارع  هب  يزور  دـندناوخیم . نارگید  تشونیم و  كاخ 
ندمآ اب  یلو  دـنداد ، نآرق  ام  هب  اهیقارع  دـش و  هدـنرب  هقباسم  رد  ام  هاگودرا  میت  میدـش  لاحـشوخ  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  میهدیم  نآرق 
تـسا هدوب  رهـشمرخ  دجـسم  هب  قلعتم  نآرق  هک  میدـیمهف  دوب ، نآ  رد  هک  ییاهشکرت  راثآ  زا  اریز  میدـش  نیگمغ  مه  داـش و  مه  نآرق 

يراوسهش دمحم  مالسا  ةدنمزر  زا  هرطاخ  )

خساپ

هک يرورـض  تاجایتحا  مغر  یلع  اههچب ـ  یلو  دـنیوگب ، ار  دوخ  ياهزاین  ات  دنتـساوخیم  یناریا  يارـسا  زا  یهاگ  دـنچ  زا  ره  اـهیقارع 
ام يارب  دنتفگیم ، طقف  هکلب  دندرکیمن ، هریغ  وراد و  یندیماشآ و  بآ  اذغ ، سابل  تساوخرد  نانآ  شسرپ  لباقم  رد  هاگچیه  دنتشاد ـ 

نآرق کی  يرفن  دـص  هاگـشیاسآ  ره  يارب  تراسا  زا  هام  هدـجه  تشذـگ  زا  سپ  ماجنارـس  اههچب ، رّرکم  رارـصا  زا  دـعب  دـیروایب . نآرق 
توافتم رایـسب  لبق  ۀـعفد  ود  اب  راب  نیا  اّما  مدرکیم  تراـیز  تدـم ـ  نآ  رد  ار ـ  نآرق  نم  هک  دوب  ياهعفد  نیموس  نیا  مرظن  هب  دـندروآ .

، درف ره  نیاربانب  دندوب ; زاین  زار و  لد و  لها  ناوخنآرق و  هدوب و  یجیسب  بلغا  هک  يدارفا  يارب  مه  نآ  رفن ، دص  يارب  نآرق  کی  دوب ;
کی لیکـشت  اب  ام  تشاد  رگید  یـشزرا  ام  يارب  مه  مک  تصرف  نیمه  اما  دشاب ; هتـشاد  دوخ  شیپ  ار  نآرق  نآ  تسناوتیم  یمک  تدـم 

ار نآ  ندـناوخ  ای  دـنریگب و  ام  زا  ار  نآرق  هظحل  ره  اهیقارع  دوب  نکمم  هک  دوب  نیا  يارب  هورگ  لیکـشت  میتخادرپ  نآرق  ظفح  هب  هورگ 
هب میناوتب  یقافتا  هنوگره  زورب  تروص  رد  ات  دننک  ظفح  ار  یفلتخم  ياهتمـسق  دندش  فظوم  هورگ  نیا  دارفا  ور ، نیا  زا  دـننک ، عونمم 

زورهنابـش تاقوا  مامت  هک  دوب  نیا  ریگمشچ  بلاج و  تاکن  زا  میزادرپب  میتسین  ظفح  زا  هک  ییاـهشخب  نآ  ظـفح  هب  رگیدمه ، کـمک 
نودب ینامز  چیه  نآرق  ًابیرقت  دربیم و  هرهب  نآرق  زا  یـصخشم  تقو  رد  سک  ره  دوب و  هدـش  میـسقت  هقیقد  هد  تروص  هب  تعاس ،   24)

 ( نایراطع دیعس  زا  ص 38 ، رویرهش 1380 ، دادرم و  ةرامش 24 ، مراهچ  لاس  تراشب  ینآرق  ۀیرشن  .) دوبن هدافتسا 

؟ درک انشآ  نآرق  فراعم  اب  دنراد ، روضح  هاگشناد  رد  رتمک  هک  ار  رون  مایپ  هاگشناد  نایوجشناد  هژیو  هب  ار  نایوجشناد  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک انشآ  نآرق  فراعم  اب  دنراد ، روضح  هاگشناد  رد  رتمک  هک  ار  رون  مایپ  هاگشناد  نایوجشناد  هژیو  هب  ار  نایوجشناد  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

. دشاب دیفم  میراودیما  میوشیم  رکذتم  هدش  دای  ۀنیمز  رد  ار  یتاکن  دیراد ، هک  ینآرق  فادها  رد  امش  تیقفوم  دیما  هب  امش و  زا  رکشت  اب 
هتسجرب دیتاسا  زا  يریگهرهب  دنراد ، روضح  هاگشناد  رد  نایوجشناد  هک  هعمج  هبنشجنپ و  ياهزور  هژیو  هب  ینارنخس  تاسلج  لیکـشت  . 1

هدناوخ تعامج  زامن  ًالومعم  اههاگشناد  ۀمه  رد  هنومن  يارب  اهتصرف ; زا  هدافتـسا  . 2 دوب . دهاوخ  ّرثؤم  تاسلج  نیا  رد  هدش  هتخانـش  و 
.3 دـنک . وگزاب  نایوجـشناد  يارب  ار  یمهم  ینآرق  ۀـتکن  ای  ياهیآ  ریـسفت  نامز  لقاّدـح  رد  دـناوتیم  تعامج  ماما  زامن  نیب  رد  دوشیم .
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نآ زا  و  دنراد . ار  دوخ  صاخ  تایرشن  ییوجشناد  نوگانوگ  ياههورگ  یتح  اههدکشناد  اههاگـشناد و  هاگـشناد  تایرـشن  زا  يریگهرهب 
رگید تایرـشن  ای  دوخ  ۀیرـشن  رد  ار  دوخ  ینآرق  بلاطم  دیناوتیم  زین  امـش  دـننکیم . لقتنم  ناگدـنناوخ  هب  ار  یملع  بلاطم  رابخا و  هار 

نآ 5. رد  ینآرق  تّالجم  ياههدـیرب  بصن  بلاطم و  لاقتنا  يارب  هاگـشناد  رد  هدـش  بصن  ياهولبات  زا  هدافتـسا  . 4 دینک . پاچ  اههورگ 
امنهار و داهن  نیا  یگنهرف  شخب  اههاگـشناد ; رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  داهن  اـب  طاـبترا  نوگانوگ 6 . لاکـشا  هب  ینآرق  تاقباسم  يارجا 

دوخ زا  يریگهرهب  دـیراد ، هک  یفدـه  رد  رارمتـسا  تسا  رکذ  نایاش  نایاپ  رد  دـشاب . امـش  ياـههمانرب  يارجا  رد  دـناوتیم  بوخ  یماـح 
یمهم شقن  دننکیم ، راک  امش  اب  هک  يدارفا  رهاظ  ندوب  هتسارآ  هاگآ و  یملع  تأیه  ياضعا  زا  هدافتسا  اههمانرب ، يارجا  رد  نایوجشناد 
ینآرق ياهشسرپ  هب  ییوگ  خساپ  نمض  دراد ، یگدامآ  نآرق  فراعم  گنهرف و  زکرم  نمض  رد  تشاد  دهاوخ  نایوجـشناد  بیغرت  رد 

هب خساپ  دحاو  ياهنفلت  هرامـش  دینک . بصن  اهولبات  رد  ای  پاچ  تایرـشن  رد  ار  اهنآ  ات  لاسرا  ار  امـش  یتساوخرد  بلاطم  نایوجـشناد 
:7740804 و 7741679ـ0251 زا دنترابع  رتشیب  ییامنهار  هرواشم و  يارب  زکرم  نیا  ینآرق  ياهشسرپ 

منک لمع  نآ  هب  مزومایب و  نارگید  هب  دوخ  ياتسور  رد  ار  نآ  تاروتسد  نآرق و  مناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

منک لمع  نآ  هب  مزومایب و  نارگید  هب  دوخ  ياتسور  رد  ار  نآ  تاروتسد  نآرق و  مناوتیم  هنوگچ 

خساپ

دوخ هن  هنرگ  دیـشاب ;و  هتـشاد  عالطا  تاروتـسد  نآ  زا  دـیاب  ادـتبا  نارگید  هب  نآ  شزومآ  میرک و  نآرق  تاروتـسد  هب  لـمع  يارب  اـمش 
زا ًالومعم  مدرم  تسا ـ  یبلاطم  هتسد  کی  فلا ـ  تسا  هتسد  ود  رب  نآرق  تاروتسد  دیزومایب . نارگید  هب  هن  دینک و  لمع  نآ  هب  دیناوتیم 

نداد هزور  نتفرگ  زامن ، ندـناوخ  باجح  تیاعر  دـننام : مینک  لاؤس  یـسک  زا  تسین  مزـال  اـهنآ  نتـسناد  يارب  هک  دـنراد ـ  عـالطا  نآ 
هدرک لمع  فیاظو  هب  یتسیاب  تاروتـسد  هنوگ  نیا  رد  امـش  اهنیا . دننام  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جـح  هب  نتفر  تاکز  سمخ و 
هنیمز نیا  رد  هک  یناسک  هب  دیریگ و  ارف  نارگید  زا  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسا  نآرق  فراعم  زا  ياهتسد  ب ـ  دشاب . زورید  زا  رتهب  ناتزور  ره 

تاسلج و دیاب  نآ  تاروتـسد  نآرق و  جیورت  يارب  اما  یمالـسا  نادـنمشناد  نایناحور و  املع و  دـننام : دـییامن ، هعجارم  دـنراد ، تراهم 
رد دییازفیب و  نآ  تّیفیک  رب  جیردت  هب  سپس  هدرک  عورش  هداس  یناوخور  زا  ادتبا  دیهد و  لیکشت  ناتدوخ ـ  حطس  رد  نآرق ـ  ياهسالک 

مهف رد  نآرق  ناور  ياههمجرت  زا  دیناوتیم  امـش  مک  مک  تروص  نیا  رد  دـیراذگب ; يدـیوجت  دـعاوق  اب  ییانـشآ  سالک  يدـعب  لحارم 
هدافتـسا دنمهفب ـ  ار  نآ  دـنناوتیم  امـش  دـننام  هک  يریـسفت ـ  ياهباتک  زا  یهلا  تایآ  ریـسفت  اب  ییانـشآ  يارب  دـیریگب و  کمک  تایآ 

زا دیناوتیم  نینچمه  اهنیا . دننام  ناوج و  ریسفت  یتئارق و  ياقآ  رون  ریـسفت  نارگید  يزاریـش و  مراکم  هللاۀیآ  ۀنومن  ریـسفت  دننام : دینک ;
کیدزن هدـنیآ  رد  هک  دراد  تسد  رد  یحرط  زین ، اهشـسرپ ـ  هب  خـساپ  دـحاو  دـحاو ـ  نـیا  هـتبلا  دـییامن ; هدافتـسا  نآرق  صـصق  بـتک 

. دیوش انشآ  نآ  اب  دیناوتیم 

؟ دراد یپ  رد  يراثآ  هچ  روشک ، کی  گنهرف و  کی  يارب  ینیبناهج 

شسرپ

؟ دراد یپ  رد  يراثآ  هچ  روشک ، کی  گنهرف و  کی  يارب  ینیبناهج 
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خساپ

نیا دوریم . رامـش  هب  بتکم  نآ  هاگهیکت  زاسریز و  دنکیم ، هضرع  یتسه  ناهج و  ةرابرد  بتکم  کی  هک  يرکفت  زرط  تشادرب و  عون 
يرهطم دیهـش  يدیحوت  ینیبناهج  يرهطم ر.ك  دیهـش  داتـسا  ریبعت  هب  دوشیم . هدیمان  ینیبناهج   " حالطـصا رد  هاگهیکت  تخاسریز و 

عون نیا  هک  تسا  مولعم  تسا  ینتبم  ناسنا  ناهج و  زا  لیلحت  ریـسفت و  عون  کی  رب  هاوخان  هاوخ  یگدـنز  ۀفـسلف  کلـسم و  ره  ص 75 ).
رظن زا  ششوپ  باختنا  نز و  ماقم  مینکیم 1 . هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هنومن  يارب  هک  دشاب  هتـشاد  يدایز  راثآ  دناوتیم  شنیب  داقتعا و 

يونعم و ياهدادعتسا  دوش و  راهم  یـسنج  ةزیرغ  هژیو  هب  یناویح  زیارغ  ات  دوش  لرتنک  زین  مشچ  هتـشاد و  شـشوپ  دیاب  مسج  میرک  نآرق 
َذ ْمُهَجوُُرف  ْاوُظَفْحَی  َو  ْمِهِر  َـ َْـصبَأ ْنِم  ْاوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمّلِل  ُلق  : " دـیامرفیم هرابنیا  رد  نآرق  ددرگ . افوکـش  ناسنا  ینالقع  میظع  ياـههنیجنگ 

يارب نیا  دننک ; ظفح  ار  دوخ  فافع  و  دنریگ ، ورف  نامرحمان  هب  هاگن  زا   [ ار دوخ  ياهمشچ  وگب  نانمؤم  هب  ( 30، رون  .. ;) مَُهل َیَکْزَأ  َِکل  َ
هاگیاج زا  ناهج  ياههدـیرفآ  نایم  رد  ناسنا  یهلا  نایدا  هاگدـید  زا  وا : تمارک  تمرح و  ظفح  ناسنا و  تلزنم  . 2 تسا .  رتهزیکاپ  نانآ 
تـسا شیوخ  ۀعماج  حالـصا  دوخ و  تیبرت  لیمکت و  لوئـسم  وا  دراد ; هدـهع  رب  صاخ  یتلاسر  هفیظو و  وا  تسا  رادروخرب  ییاتمه  یب 
یمارگ ار  ناگدازیمدآ  ام  ( 70، أرسا  ;) ًالیِضْفَت اَنْقَلَخ  ِم  ْنَّمّ ٍرِیثَک  َیَلَع  ْمُه  َـ َْنلَّضَف َو  .... َو َمَداَء  َِّیَنب  اَْنمَّرَک  ْدََقل  َو  : " دیامرفیم اج  کی  رد  نآرق 
َنیِذَّلا اَـهُّیَأ  ََّـ َی : " دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  و   . " Ţ يدیـشخب يرترب  میاهدرک  قلخ  هک  یتادوـجوم  زا  يرایـسب  رب  ار  اـهنآ  و  میتـشاد و ....

دینک تباجا  ار  ربمایپ  ادـخ و  توعد  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناـسک  يا  لافنا 24 )  ) مُکِییُْحی اَِمل  ْمُکاَـعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّلل  ْاُوبیِجَتْـسا  ْاُونَماَء 
يدـیحوت و شنیب  ساسا  رب  عامتجا  هعماـج و  هاـگیاج  دـشخبیم ".3 . تایح  ار  امـش  هک  دـناوخیم  يزیچ  يوس  هب  ار  امـش  هک  یماگنه 

اهر دوخ  لاح  هب  هعماج  هک  تسین  هنوگ  نیا  دـنوریم ; رامـش  هب  يرگید  لّمکم  کی  ره  و  دـنراد ، تلاصا  یعون  هب  هعماج  درف و  ینآرق 
: دـیآیم رامـش  هب  ناـسنا  يارب  تاـبجاو  نیرتمهم  زا  نآ  ياـقب  ظـفح  كاـپ و  طـیحم  ندرک  ققحم  يدـیحوت  شرگن  رظن  زا  هکلب  دوش ،
زا دندرک ; یپ  ار  هقان  هدرک و  بیذکت  ار  وا  دومث [ موق   [ اهنآ یلو  سمش 14 )  ;) اَهغَّوَسَف ْمِِهبنَِذب  مُهُّبَر  ْمِْهیَلَع  َمَْدمَدَف  اَهوُرَقَعَف  ُهُوبَّذَکَف  "

بلطم نیا  هیجوت  نییبت و  ردیلع  درک ". فاص  ناسکی و  كاخ  اب  دـیبوک و  مه  رد  ناشهانگ  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  ناـشراگدرورپ  ور ، نیا 
یپ درم  کی  طقف  ار  نایدومث  رتش  دروآیم . درگ  ار  اـهناسنا  هک  تسا  مشخ  يدونـشخ و  طـقف  مدرم  يا   .. ساـنلا ; اـهیا  َـ ی : " دـیامرفیم

هغالبلا جـهن  .") دـندوب دونـشخ  هدـننک  یپ  وا =]  راک [  [ زا ناـشمومع  هک  ارچ  دروآ ، دورف  ناـنآ  مومع  رب  ار  باذـع  لاـعتم  يادـخ  درک ;
تـسا مولعم  هعماج  رد  نآ  هب  نالماع  یهلا و  ياهشزرا  يرترب  . û) 4 ، . توریب 1387' َیلوا  هعبط  ص 319 ، ۀبطخ 201 ، حلاص  یحبص 

یعس هب  دیـشخب و  دهاوخ  يرترب  اهنآ  لباقم  ۀطقن  هب  ار  راثیا  صولخ و  نامیا و  اوقت و  نیقی  هب  تشاد  يدیحوت  شنیب  ياهعماج  رگا  هک 
ِهَّللا َدــنِع  ْمُـکَمَرْکَأ  َّنِإ  : " داــهن دــهاوخ  جرا  دــننکیم ، قــیوشت  زین  ار  نارگید  هدرک  لــمع  فاــصوا  نـیا  هـب  هـک  یناــسک  شــالت  و 

َنوُُرمْأـَت ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمتنُک  : " دوـمرف زین  تسامـش " و  نیرتاوـقت  اـب  دـنوادخ ، دزن  امـش  نـیرتیمارگ  تارجح 13 ) ;) ْمُکغَْقتَأ
هب رما  هک [  نیا  هچ  ;  [ دـیاهدش هدـیرفآ  اـهناسنا  دوس  هب  هک  دـیدوب  یتما  نیرتهب  امـش  نارمع 110 ) لآ  ;) رَکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب 

." دینکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و 

گنهرف رشن  غیلبت و  هار  رد  تالجم  اهباتک و  نداتسرف  اب  ارم  دینک و  نایب  ار  تسا  هدمآ  مالسا  نیبم  نید  غیلبت  دروم  رد  هک  ینآرق  ياههتکن  ًافطل 
. دییامرف يرای  نآرق 

شسرپ

غیلبت و هار  رد  تالجم  اهباتک و  نداتـسرف  اب  ارم  دـینک و  نایب  ار  تسا  هدـمآ  مالـسا  نیبم  نید  غیلبت  دروم  رد  هک  ینآرق  ياههتکن  ًاـفطل 
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. دییامرف يرای  نآرق  گنهرف  رشن 

خساپ

تمظع زا  سرت  صالخا و  تیعطاق  تسا 1 . ریز  رارق  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدومرف  نایب  ار  یمهم  ياـههتکن  نید  غیلبت  يارب  میرک  نآرق 
هَّللا ـآلِإ  اًدَـحَأ  َنْوَـشْخَی  َـال  َو  ُوهَنْوَـشْخَیَو  ِهَّللا  ِت  َـ َل ـَـ َـسِر ِلَُبی  َنوـُغّ َنیِذَّلا  : " دـیامرفیم هراـبنیا  رد  میرک  نآرق  نارگید  زا  ندیـسرتن  یهلا و 

وا زج  سک  چـیه  زا  دندیـسرتیم و  وا  زا  اهنت [  [ دـندرکیم و یهلا  ياـهتلاسر  غیلبت  هک  دـندوب  یناـسک  نیـشیپ  ناربماـیپ  ( [ بازحا 39 )
حلاص لمع  دیامن ، دنوادخ  هب  توعد  ار  نارگید  دیاب  تسا  دـیحوت  يدانم  هک  یـسک  نداد  باوج  یکین  اب  ار  يدـب  دنتشادن ".2 . همهاو 

َنِم ِینَّنِإ  َلاَق  َو  اًِحل  ـَـ َلِمَع َص َو  ِهَّللا  َیلِإ  آَعَد  نَّمِّم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  : " دیامرفیم هرابنیا  رد  میرک  نآرق  دشاب . میلست  قح  ربارب  رد  هتـشاد 
لمع دنکیم و  ادخ  يوس  هب  توعد  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتهب  یـسک  هچ  راتفگ  تلصف 33و34 )  .. ;) نَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا   ... نیِِملْسُْملا

مرگ و ناتـسود  نوچ  مه  تخـسرس  نانمـشد  ات  نک  عفد  یکین  اب  ار  يدـب  متـسه ..  نیملـسم  زا  نم  دـیوگیم : دـهدیم و  ماـجنا  حـلاص 
َنِم َکَّنَغَزنَی  اَّمِإ  َو  : " دـیامرفیم هرابنیا  رد  میرک  نآرق  یناطیـش  ياههسوسو  اب  هزرابم  هار و  رـس  زا  عناوم  نتـشادرب  دنوش ".3 . یمیمص 

هک بلط  هانپ  ادـخ  زا  ددرگ ، وت  هجوتم  ناطیـش  زا  ییاههسوسو  هاگ  ره  و  تلصف 36 )  ;) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُوهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْـساَف  ٌغْزَن  ِن  َـ َْطیَّشلا
: دـیامرفیم مرکا  ربمایپ  هب  تحارـص  اب  میرک  نآرق  ندرک  توعد  قح  هب  ار  مدرم  ینابرهم  ییوخ و  مرن  اـب  تسا " 4 . هاگآ  هدنونـش و  وا 

تبسن هک  تسا  یهلا  تمحر  رطاخ  هب  نارمعلآ 159 ) ;) ِکلْوَح ْنِم  ْاوُّضَفن  ِْبلَْقلا َال  َظِیلَغ  اظَف  َتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َتِنل  ِهَّللا  ِم  َنّ ٍۀَـمْحَر  اَِمبَف  "

یـساسا همانرب  نیرتمهم  یلمع  توعد  دـندشیم ".5 . هدـنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لدگنـس  نشخ و  رگا  هک  ياهدـش  وخمرن  اـهنآ  هب 
زا هک  ینخـس  هک  ارچ  دـننک ، توعد  اهیبوخ  هب  دوخ  لمع  اب  ار  مدرم  نتفگ  نخـس  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  قح  هار  ناغلبم  ناملاع و  يارب 

ار مدرم  مکتنسلاب  ةاعد  اونوکت  مکلامعاب و ال  سانلا  ةاعد  اونوک  : " دیامرفیم هرابنیا  ردقداص  ماما  تسشن  دهاوخ  زین  لد  رب  دزیخرب  لد 
ص 514، ج 6 ، یمق ،  ساـبع  خیـش  راـحبلا ، ۀنیفـس  ." دـینکن ( توعد  ار  اـهنآ  دوخ  ناـبز  اـب  دـینک ، توعد  اـهیکین  هب  دوخ  لـمع  اـب 

توـعد یکین  هب  ار  مدرم  اـیآ  هرقب 44)  ) مُکَـسُفنَأ َنْوَـسنَت  َو  ِِّرْبلاـِب  َساَّنلا  َنوُُرمْأـَتَأ  : " دـیامرفیم هراـبنیا  رد  زین  مـیرک  نآرق  ةوسـالاراد ) 
دیناوتیم امـش  تسا  امـش  ینآرق  ياهشـسرپ  يوگخساپ  طقف  زکرم  نیا  مرتحم  رگـشسرپ  دییامنیم ". شومارف  ار  ناتدوخ  اما  دینکیم ،

ص 308; نارگید ج 16 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك  دییامن (. هبتاکم  قح  هار  رد  هسسؤم  اب  باتک  هوزج و  هیهت  يارب 
ص نارگید ج 7 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  نآرق  مایپ  ۀیمالسالا /  بتکلارد  ص 278ـ285 ، ص 330 ;ج 20 ، ص 215 ;ج 17 ، ج 1 ،

 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ، 18

هئارا يراکهار  هیصوت و  هچ  دعاوق و ... شزومآ  هسلج  ةرادا  هوحن  دننام : فلتخم  ياهتمـسق  رد  نآرق  شزومآ  بوخ  هسلج  کی  نتـشاد  يارب 
؟ دییامرفیم

شسرپ

هیـصوت و هچ  دـعاوق و ... شزوـمآ  هـسلج  ةرادا  هوـحن  دـننام : فـلتخم  ياهتمـسق  رد  نآرق  شزوـمآ  بوـخ  هـسلج  کـی  نتـشاد  يارب 
؟ دییامرفیم هئارا  يراکهار 

خساپ

هب و  دوش ، ماجنا  اتـسار  نیا  رد  دـیاب  زین  دارفا ، هب  نآرق  شزومآ  تسا  نآ  هب  لـمع  مهف و  میرک  نآرق  تئارق  شزومآ و  زا  یلـصا  فدـه 
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نیاربانب دنروآ ، يور  نآرق  هب  لمع  مهف و  تئارق و  هب  سونأم و  نآ  اب  دنمقالع ، نآرق  هب  ًاجیردـت  ناگدـننگ  تکرـش  هک  دـشاب  ياهنوگ 
فلتخم حوطس  رد   ) دارفا مامت  مه  و  دنوشن ، هتسخ  مه  هدننک  تکرش  دارفا  هک  دشاب  يروط  دیاب  دوشیم  لیکـشت  هک  ياهسلج  سالک و 
دناوتیم تاسلج  اهسالک و  عون  نیا  ندرک  رازگرب  رتهب  رد  هک  تاـکن  یخرب  هب  اـج  نیا  رد  دـننامن . هرهب  یب  و  دـننک ، هدافتـسا  نآ  زا  ، 

مه و  دنک ، نایب  ار  سرد  بوخ  مه  ات  دشاب ، هتشاد  سرد  عوضوم  رب  طلـست  یفاک و  عالطا  یگدامآ  داتـسا  مینکیم 1 . هراشا  دشاب  رثؤم 
.2 دشابیم . بسانم  نآرق  مولع  دیوجت و  ریـسفت ، فراعم  خیرات  نآرق  تغل  ياهباتک  ۀـعلاطم  هطبار  نیا  رد  دـشاب . تاهبـش  عفر  رب  رداق 

ندرک رازگرب  دوخ  بسانتم  سالک  کی  ره  يارب  و  رگیدـکی ، زا  ریـسفت  و  دـیوجت ، ظفح ، یناوخور  یـشزومآ  ياـهسالک  ندرک  ادـج 
رد . 3 داد . صاصتخا  نآرق  ياهمایپ  زا  هدافتـسا  هب  ار  ياهقیقد  دـنچ  عونت  تهج  ناوتیم  دـیوجت  ظفح و  یناوخور  ياـهسالک  رد  هتبلا 

ینالوط دارفا ، ندوبن  هتـسخ  بولطم  ياوه  اـمرگ ، امرـس ، رون ، تهج  زا  نآرق  هسلج  سـالک و  يارب  بساـنم  ناـکم  ناـمز و  نتفرگ  رظن 
هتخت رادومن ، حرط  ولبات ، راون ، ملیف  لیبق  زا  يرصب ،  یعمس و   ) یشزومآ کمک  يرنه و  لیاسو  زا  هدافتـسا  . 4 سیردت و ... نامز  ندوبن 

ۀعلاطم هطبار  نیا  رد  نخـس  يالبال  رد  سالک  عوضوم  اب  بسانتم  رعـش  لـیثمت و  اـمعم ، هصق  زا  هدافتـسا  . 5 بوغرم و ... نتـشون  رازبا  و 
تهج یـسراف  بدا  نوتم  ياهباتک  ۀـعلاطم  نینچمه  و  یفاک و ،... لوصا  ياههصق  هنومن  ریـسفت  ياـههصق  نآرق  ياـههصق  ياـهباتک 
تروص هب  نآرق  میهاـفم  نینچمه  دـعاوق و  شزوـمآ  . 6 دـشابیم . رثؤم  سالک  عوضوم  اب  بسانتم  یبدا  ياـههعطق  راعـشا و  زا  هدافتـسا 

نانآ 8. لمع  اب  بسانتم  هزادـناب و  اجب ، هتبلا  دارفا ; هب  نداد  هیدـه  قیوشت و  . 7 يروئت .  ات  دشاب  هتـشاد  يدربراک  گنر   ) دشاب يدربراک 
هب تبسن  تیمیمص  هقالع و  . 9 دهاوخب .) ار  باوج  هدننک  تکرش  دارفا  زا  هکلب  دیوگن ، ار  باوج  شدوخ  داتـسا   ) هسلج دارفا  زا  شـسرپ 
هب نامیا  يزوسلد  یقلخ  شوخ  يرابدرب  ربص ، عضاوت  نتشاد  لداعت 10 . دح  رد  نانآ  اب  ندوب  شاشب  یعبط و  خوش  ناگدـننک و  تکرش 

ندادن هیکت  و  داتسا ، يرهاظ  تفاظن  یگتسارآ  هلیذر 11 . تافـص  رگید  ینیبرترب و  دوخ  رورغ ، زا  يرود  سیردت و  هب  يدنمقالع  راک ،
رظن زا  تقو  تیاعر  یلوق و  شوخ  طابضنا ، مظن  سیردت 12 . ماگنه  رد  رگید  زیچ  ره  سابل و  ملق  حیبست  اب  ندرکن  يزاب  زیم ، راوید ، هب 

ناگدننکتکرـش تارظن  هب  هجوت  و  دارفا ، مهف  سرد و  ریثأت  دوخ و  راک  زا  یبایـشزرا  عقوم 13 . هب  روضح  سیردـت و  نازیم  متخ  عورش 
سیردـت و شور  ياـهباتک  نینچمه  تـسا و  هدرک  هـیهت  نارهت  مـیرک  نآرق  دـهم  هـک  ییاـهباتک  ۀـعلاطم  هسلج 14 . ندـش  رتـهب  رد 

رتکد يرادسالک  نف  سیردت و  شور  فورعم /  رـشن  ، 193 یثدحم ص 177 ـ  داوج  اهـشور ، ر.ك  دشابیم (. بسانم  زین  يرادسالک 
 ، یناث دیهـش   ) ملعت میلعت و  بادآ  یهاگـشناد /  داهج  يرکاش  همطاف  سیردت  رد  اهتراهم  دربراک  نارهت /  یتیبرت  روما  یبساج  هللادـبع 

ۀعلاطم زین  نازومآشناد  هب  نآ  لاقتنا  ناتدوخ و  ینآرق  شناد  ياقترا  يارب  یمالـسا و ) ... گنهرف  رـشن  رتفد  یتجح  رقاب  دمحم  ۀـمجرت 
ثیدـحلا نسحا  ریـسفت  یتـئارق 4 . نـسحم  روـن ، ریـسفت  نازیملا 3 . ریــسفت  هنوـمن 2 . ریـسفت  . 1 دـننام : دـیجم ، نآرق  ریـسفت  ياـهباتک 

هللاۀیآ نآرق  خـیرات  هتـسارآ 2 . ناوج  نیـسح  ینآرق  مولع  ۀمانـسرد  . 1 دـننام : ینآرق  مولع  خـیرات و  ياـهباتک  یـشرق و  ربکایلعدـیس 
تسا بوخ  رایسب  رایمار  دومحم  رتکد  نآرق  خیرات  تفرعم 3 .

تسج هرهب  ياهویش  هچ  زا  دیاب  نید  غیلبت  يارب  رگید  ترابع  هب  دنادیم ; هچ  رد  ار  یمالسا  غیلبت  ةویش  نیرتهب  دیجم  نآرق 

شسرپ

تسج هرهب  ياهویش  هچ  زا  دیاب  نید  غیلبت  يارب  رگید  ترابع  هب  دنادیم ; هچ  رد  ار  یمالسا  غیلبت  ةویش  نیرتهب  دیجم  نآرق 

خساپ

نَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  مُْهلِد  َـ َو َج ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َّکِبَر  ِلِیبَس  ََیلِإ  ُْعدا  : " دیامرفیممالـسا یمارگ  ربمایپ  هب  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ 
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هیآ نیا  يامن "  هلداجم  تسا  رتوکین  هک  ياهویـش   [ هب نانآ  اـب  نک و  توعد  تراـگدرورپ  هار  هب  وکین  زردـنا  تمکح و  اـب  لحن 125 ) )
قطنم شناد  لقع  ملع و  ینعی  تمکح  نسحا  لادج  هنسح 3 . هظعوم  تمکح 2 . . 1 دنکیم . یفرعم   6 ربمایپ هب  ار  توعد  هار  هس  فیرش 

ندروآرد و تکرح  هب  ار  مدرم  هشیدنا  رکف و  تسا  لالدتسا  حیحص و  قطنم  زا  هدافتسا  قح  يوس  هب  توعد  رد  ماگ  نیتسخن  لالدتسا  و 
 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 455 ، نارگید ج 11 ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت   ) تسا توعد  زاغآ  نداد  رارق  باـطخ  دروم 

ناسنا دوجو  یلقع  دُعب  زا  تمکح  تقیقحرد  دراد . یفطاع  ۀبنج  رتشیب  زردـنا ، تساهناسنا  هفطاع  زا  يریگهرهب  هظعوم و  ماگ  نیمّود 
ینعی تسا  هدومن  دیقم  ندوب  نسَح  هب  ار  هظعوم  فیرش  هیآ  هتبلا  نامه ص 456 ). .) وا یفطاع  يدُعب  زا  نسح  هظعوم  دنکیم و  هدافتسا 
زردنا نیـسردم )  هعماج  ص 372 ، ج 12 ، ییاـبطابط ،  همـالع  نازیملا  ریـسفت   ) تسین مالـسا  هب  توعد  يارب  یبوخ  هار  نسحریغ  هظعوم 

... تجاـجل و سح  کـیرحت  ریقحت ، ییوجيرترب  تنوشخ  هنوگ  ره  زا  هک  دـنکیم  رثا  یتروص  رد  هظعوم  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  وـکین 
رد اهنآ  نهذ  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  ماـگ  نیا  تسا  هرظاـنم  لادـج و  ماـگ  نیموس  ص 455 ). هنومن ج 11 ، ریـسفت  .) دشاب یلاخ 

ینعی دشاب ، نسحا  دیاب  مه  لادج  دومن ، هدامآ  قح  شریذپ  يارب  ار  اهنآ  هرظانم  هار  زا  دیاب  هدـش و  هتـشابنا  یتسردان  لیاسم  زا  هتـشذگ 
رتهب یهار  هچ  هک  نیا  نامه ص 456 ). .) دوش ظفح  نآ  یناسنا  ياههبنج  ماـمت  و  ییوگفـالخ و ... ریقحت و  نیهوت  هنوگ  ره  زا  رود  هب 

رد هک  هار  هس  نیا  دناهتفگ : نارّـسفم  زا  یخرب  دربیم ; رـس  هب  یتیعـضو  هچ  رد  هک  دراد  طابترا  بطاخم  هب  هلئـسم  نیا  تفگ  دـیاب  تسا 
یلقع قیاقح  دـنراد و  ینالقع  دادعتـسا  دنـصاوخ و  زا  یخرب  تسا  هدـش  ناـیب  قح  لوبق  رد  مدرم  مهف  بتارم  بسح  رب  هدـش  حرطم  هیآ 

زا ناشمهف  دنراد و  راک  رـس و  اهسوسحم  اب  دنماوع و  مدرم  زا  یخرب  دومن ; توعد  دـیاب  تمکح  اب  ار  اهنیا  تسا  یندـش  لح  ناشیارب 
لادـج هرظانم و  اب  دـیاب  هک  دـندانع  جاجل و  لها  یخرب  دومن ;و  توعد  دـیاب  نسح  هظعوم  اب  ار  نانیا  تسا  هاـتوک  یلقع  قیاـقح  كرد 

دنریگ و دنپ  هلداجم  زا  ماوع  اسب  هچ  دنرادن و  صاصتخا  یّصاخ  دارفا  هب  اههار ، نیا  هک  تسا  نیا  تسا  حیحـص  هچنآ  اما  دنوش . توعد 
همـالع نازیملا  ریـسفت  .) دریگ هرهب  هار  هس  ره  زا  ناـسنا  تسا  نـکمم  زین ، دروـم  کـی  رد  یتـح  و  دـنوش ، رادـیب  هظعوـم  اـب  زین ، صاوـخ 

دشابیم هجوت  لباق  هچنآ  مینکیم  هدهاشم  ار  هار  نیا  زا  يریگهرهب  زین   6 ربمایپ ةریس  رد  نیسردم )  هعماج  ص 373 ، ج 12 ، ییابطابط ، 
رعـش و يزور  دیاش  دـنکیم ; توافت  نامز  رـصع و  ياضتقم  هب  غیلبت  ياههویـش  لیاسو و  اّما  دـنبطاخم ، ساسحا و ... لقع  هک  تسا  نیا 

مالسا نیبم  نید  غیلبت  رد  میناوتیم  ام  دنک  رثا  دناوتب  رتهب  شیامن و ... ملیف و  زورما  اّما  هدوب  ساسحا  رد  يراذگرثا  هلیسو  نیرتهب  هظعوم 
لمعاب غیلبت  دراد ، ینید  غیلبت  رد  یّمهم  شقن  هدش  شرافس  نادب  موصعم  همئا  نایب  رد  هک  يرگید  ۀتکن  میربب  هرهب  زین  يرصع  لیاسو  زا 

: دـناهدومرف هرابنیا  ردقداص  ماما  دـشابن ، دوخ  نانخـس  هب  لماع  دـناوتیمن  غّلبم  دراد و  ار  دوخ  ّصاخ  یگژیو  ینید  ثحابم  ینعی  تسا 
ارف شیوـخ  ناـبز  اـب  ًافرــص  دــینک و  توـعد  دوـخ  لاـمعا  اـب  ار  مدرم  مکتنــسلاب  ةاـعد  اوـنوکت  ـال  مکلاـمعاب و  ساــنلا  ةاــعد  اوـنوک  "

هـصرع رد  لمع ،  یب  ملاع  دنک و"  لمع  شیوخ  ياههتفگ  هب  دیاب  دوخ  نید  غّلبم  توریب )  أفولا  ص 198 ، ج 5 ، راونالاراحب ، .") دیناوخن
تسا لسع  یب  روبنز  نوچ  ینید  غیلبت 

یخرب هک  تسا  تسرد  هعماج  یگنهرف  طوقـس  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ ب ـ  نید  ماکحا  هب  لمع  یفرعم و  ةرابرد  یلک  روط  هب  نآرق  هاگدید  فلا ـ 
يدج روط  هب  ارچ  دنهدیم ، لیکشت  نایعیش  ار  هعماج  نآ  دارفا  نیرتشیب  تسا و  نآرق  نآ  ۀمانساسا  هک  ياهعماج  رد  ج ـ  دوش ؟ لیطعت  ماکحا 

يولج ر

شسرپ

تـسا تسرد  هعماج  یگنهرف  طوقـس  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ ب ـ  نید  ماکحا  هب  لمع  یفرعم و  ةراـبرد  یلک  روط  هب  نآرق  هاگدـید  فلا ـ 
، دنهدیم لیکشت  نایعیـش  ار  هعماج  نآ  دارفا  نیرتشیب  تسا و  نآرق  نآ  ۀمانساسا  هک  ياهعماج  رد  ج ـ  دوش ؟ لیطعت  ماکحا  یخرب  هک 

هدیدان ار  نآ  دـناوتیم  ایآ  دـنیبب  هعماج  رد  یلکـشم  ربهر  رگا  ح ـ  دوشیمن ؟ هتفرگ  داسف  یباجح و  یب  جاور  يولج  يدـج  روط  هب  ارچ 
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؟ دوشیم هیجوت  هنوگچ  هنازرف  هیقف و  يربهر  دوجو  اب  ینآرق  یمالسا و  ۀعماج  تیعضو  سپ  دناوتیمن ، رگا  دریگب ،

خساپ

یهن فورعم  هب  رما  جح  تاکز  سمخ  لسغ  ممیت  وضو ، هزور  زامن ، دـننام : عورف  یلمع و  ماکحا  هب  میرک  نآرق  تایآ  زا  یـشخب  فلا ـ 
تایئزج نایب  اب  هک  تسا  یلک  میرک  نآرق  رد  ماکحا  نیا  رتشیپ  دـنیوگیم : ماکحالا  تایآ   " اهنآ هب  هک  دـشابیم ، طوبرم  ... رکنم و زا 

زا رایـسب  ۀفـسلف  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  نایب  بارـش  تمرح  دـننام  اهنآ ، زا  یـضعب  ۀفـسلف  هک  نیا  نمـض  دوشیم ، لیمکت  تایاور  رد 
دوشیم و ترخآ  ایند و  تداعـس  تینما و  لماکت  دـشر ، ببـس  دـنوادخ ، ماکحا  هب  لمع  میرک  نآرق  رظن  زا  تسا  هدـشن  نایب  زین ، اهنآ 
ِۀَم َـ َیِْقلا َمْوَی  ُوهُرُـشَْحن  َو  اًکنَـض  ًۀَشیِعَم  ُوَهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  : " دنکیم گنت  ناسنا  رب  ار  یگدنز  اهروتـسد ، زا  ندـیزگ  يرود 

روشحم انیبان  ار  وا  تمایق  زور  تشاد و  دـهاوخ  یگنت  تخـس و [  [ یگدـنز دوش ، نادرگ  يور  نم  دای  زا  یـسک  ره  و  هط 124 )  ;) َیَمْعَأ
شیاشگ اهنآ ، هب  لمع  نیقی  هب  تسا و  ادخ  دای  دهدیم ، لیکشت  ماکحا  تایآ  ار  نآ  زا  یشخب  هک  نآرق  تایآ  تسا  نشور  مینکیم " 

هچ تسین  زیاج  تحلـصم  نودب  یهلا  ماکحا  ندرک  لیطعت  ب ـ  دراد . یپ  رد  ار  تخـس  یگدـنز  اهنآ ، زا  یچیپرـس  ترخآ و  ایند و  رد 
ٌۀَّمُأ ِم  ْمُکنّ نُکَْتلَو  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  لاـثم  يارب  تسا  یهلا  ماـکحا  نتفرگ  هدـیدان  تلع  هب  عـقاوم  یخرب  رد  یگنهرف  طوقـس  اـسب 

هب توعد  یعمج  امش  نایم  زا  دیاب  نارمعلآ 104 )  ;) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َكَغلْوُأَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی 
زا یهن  فورعم و  هب  رما   ) مهم لـصا  نی  ارگا  تسا  یهیدـب  دنناراگتـسر ". اـهنآ  دـنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننک و  یکین 
یب یباجح  یب  يراب  دـنبیب و  ابر ، يراوخبارـش  داسف ، دوریم ، نیب  زا  اهتمرح  زا  يرایـسب  دـنوش ، توافتیب  اهناسنا  دـشابن و  رکنم )

ج ددرگیم . جیار  طلغ  گنهرف  هاگ  نآ  دوشیم ، لیطعت  ادخ  ِماکحا  یخرب  لمع  رد  هجیتن  رد  دنکیم و  ادیپ  جاور  هعماج  رد  یتفع و ...
یب هعماج  رد  هک  نیا  اما  دوریم و  نیب  زا  داسف  یباجح و  یب  نیقی  هب  دـننک ، لـمع  نآرق  ماـکحا  ماـمت  هب  نایعیـش  یتح  دارفا  ۀـمه  رگا   ـ

ماجنا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رتمک  دوشیمن و  ارجا  نآرق  ماکحا  ۀمه  هک  تسا  نآ  تلع  هب  دراد ، دوجو  اهداسف  یخرب  یباجح و 
َّنِإ َِّبر  َـ ُلوُسَّرلا َی َلاَقَو  : " دنکیم تیاکش  نآ  هب  تبـسنمرکا  ربمایپ  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نآرق  ندرک  روجهم "  " نامه نیا  دریگیم ;

هحماـسم و هتبلا  دـندرک ".د ـ  اـهر  ار  نآرق  نم  موق  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  ربماـیپ  و  ناـقرف 30 )  ;) اًروُجْهَم َناَءْرُْقلا  اَذ  َـ ْاوُذَـخَّتا َه یِمْوَق 
تـسا لوقعم  يرما  دریگب ، رظن  رد  دـیاب  ار  داعبا  روما و  زا  يرایـسب  هک  هعماج  ربهر  هژیو  هب  سک  ره  بناج  زا  عقوم  هب  ِیـشیدناتحلصم 

ار دوخ  دارفا ، رگا  دنوش و  حالصا  مدرم  دوخ  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، لح  مدرم  يراب  دنب و  یب  هعماج و  داسف  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  نکل 
رد اهداسف و ... اهيراب ، دنب و  یب  نیمه  اریز  دربب ، شیپ  زا  يراک  دناوتیمن  زین  طیارـشلا  عماج  هیقف  هنازرف و  ربهر  ندوب  دـننکن ، حالـصا 

، ور نیا  زا  دومن ; هسیاقم  موصعم  ریغ  اب  ناوتیمن  ار  اـهنآ  ملع  تردـق و  هک  یلاـح  رد  تسا  هدوب  زین  ناربماـیپ  موصعم و  ناـماما  ناـمز 
هرابنیا رد  میرک  نآرق  دنـشاب ; گنهآمه  دوخ  حالـصا  رد  دارفا  هک  دـهد  رییغت  ار  هعماج  یقالخا  تیعـضو  دـناوتیم  یتروص  رد  ربهر ،

رگم دهدیمن ، رییغت  ار  یتلم  و   [ موق چیه  تشونرـس  دـنوادخ  ( 11، دعر  .. ;) مِهِـسُفنَِأب اَم  ْاوُّرِیَُغی  َیَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُّرِیَُغی  َهَّللا َال  َّنِإ  : " دـیامرفیم
 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 140ـ142 ، نارگید ج 10 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك  ... ") دنهد رییغت  دوخ  اهنآ  هک  نآ 

؟  درک دیاب  هچ  سرادم  دجاسم و  رد  زامن  جیورت  تهج 

شسرپ

؟  درک دیاب  هچ  سرادم  دجاسم و  رد  زامن  جیورت  تهج 
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خساپ

رصتخم هاتوک  ياهتبحص  نازومآشناد 3 ـ دوخ  نیب  راک  میسقت  ینیدلئاسم 2 ـ جیورت  هب  دنمقالع  قالخ و  لاعف  تعامج  ماما  باختنا  1 ـ
هقباسم زورکی  ناتـساد  زور  کی  ماکحا  زور  کی  هتفه  لوط  رد  یـشزومآ  يزیر  هماـنرب  هقیقد 4 ـ رثکا 3  دـح  زامن  ود  نیب  رد  دـیفم  و 
يرهاظ نییزت  ندرک و  باذج  نازومآشناد 6 ـ یملق  راثآ  بصن  تانالعا و  يولبات  زا  هدافتـسا  5 ـ خساپ و ؛... شسرپ و  زور  کی  یبتک 

... هناخزامن و

تسا رثؤم  روشک  کی  تسایس  گنهرف و  عامتجا و  دوبهب  رد  هنوگچ  زامن 

شسرپ

تسا رثؤم  روشک  کی  تسایس  گنهرف و  عامتجا و  دوبهب  رد  هنوگچ  زامن 

خساپ

تایآ نوتم  رد  تقد  اب  یلو  دشاب  هدیشوپ  یـسک  رب  نآ  یعامتجاو  يدرف  راثآ  هک  تسین  يزیچ  زامن  هچرگ  مییوگب  دیاب  هصالخ  روط  هب 
، ادخ دای  تسادخ و  دای  نامه  زامن  هجیتنو  فده  ساسا  حور  دنادرگیم . نومنهر  يرتشیب  ياهیراک  هزیر  هب  ار  یمدآ  یمالساتایاور  و 

يدام یگدنز  رد  ندش  قرغ  هطساوب  هک  تساییوج  يرترب  رورغ و  ربک و  ینیب و  دوخ  نتـسکش  مهرد  شیعامتجا  يدرفراثآ و  زا  یکی 
لتق لـثم  یگنهرف  یعاـمتجا  ياـهیراجنهان  رتـشیب  أـشنم  نیا  هک  دـننکیم . شومارف  ار  شنیرفآ  فدـههعماج  مدرم و  رذـگ  دور  ذـئاذل  و 
یتـح هـک  دراد  هارمه  هـب  ار  یجراـخ  یلخاد و  دـساف  ياـهناسنا  ربارب  رديراوـخ  تـلذ و  هصـالخ  يرابودــنب و  یب  يریگهوـشر  تراـغ 

شیوخ تیناسنا  تیوه و  زا  ًالماک  دهد و  نت  يراوخو  یتسپ  ره  هب  گرزب  ياهتردق  ربارب  رد  ایند  ةزور  دنچ  ندنارذگ  يارب  تسارضاح 
تخانـش و ربکلا ؛ نع  ًاهیزنت  ةالـصلاو  كرـشلا و  نم  ًاریهطت  نامیالا  هللا  ضرف  : » دومرف یلع ع  نایقتم  يالوم  ابیز  هچ  دـیامن . یهت  بلاـق 

تـساتلم کی  ياهیتسپ  مامت  أشنم  هک  رورغ  ربک و  زا  يزاسکاپ  هلیـسو  ار  زامن  كرـشزا و  هعماج  يزاـسکاپ  هلیـسو  ار  ادـخ  هب  ناـمیا 
زامن تحص  طیارش  زا  اریز  دنکیم ؛ نارگید  قوقح  تیاعر  یعامتجاو و  يدرف  یگدنز  يزاسکاپ  هب  توعد  زامن ، تسا .  هدومرف  بجاو 

رد هک  یلحم  هصالخ  دنکیم و  لسغ  ای  هتفرگوضو  نآ  اب  هک  یبآ  دـناوخیم ، زامن  نآ  رب  هک  یـشرف  رازگ ، زامن  سابل  رازگ ، زامنناکم 
يدام يزاسکاپ  ةدـنریگرب  رد  زامن  سپ  دـشاب  كاپ  هعماج  قوقح  هب  زواـجت  بصغ و  هنوگره  زا  دـیابدوشیم  ماـجنا  وضو  لـسغ و  نآ 

رد ًـالثم  تسا  هعماـج  دارفاداـصتقا  زا  یمهم  شخب  ندروآ  مهارف  بجوـم  هک  تـسا  نـیا  زاـمن  راـثآ  زا  رگید  یکی  دوـشیم . زین  هعماـج 
زامنرگید راثآ  دوب ... دـهاوخن  لوبق  دـهدیمن  هعماج  ناریقف  نادنمتـسم و  هب  ار  دوخلاوما  تاکز  هک  یـسک  زامن  هدـش  حیرـصت  تایاور 

نآ مدـقت  رخأت و  هک  دریگ  ماجنا  ینیعم  تاقوا  رد  دـیاب  ًاقیقدهک  ارچ  دوشیم  تیوقت  هک  تسا  یمالـسا  هعماـج  رد  طابـضنا  مظن و  حور 
ییارگمه تلاح  کی  زامن  هکنیارگید  دهدیم . جاور  یگدنز  ياههمانرب  رد  ار  طابـضنا  شریذـپ  نآ  تیاعر  تسازامن و  نالطب  بجوم 

دنکیم داجیا  ناسنادوخ  تاذ  ینورد  ياهورین  ربارب  رد  مه  ناهج و  ياهروشک  یعیبط  ياهورینربارب  رد  هوکش  اب  یگتسبمه  تدحو و  و 
همه هک  دراد  يراکددـم  راـی و  هب  زاـین  دـنک  تمواـقم  ناـهنپ  راکـشآ و  رگناریوفرحنم  بّرخم و  لـماوع  ربارب  رد  دـناوتب  هکنیا  يارب  و 
يارب هدرک و  یگدنب  تیدوبع و  هب  فارتعا  نیعتسنكایا  دبعن و  كایا   ) هلمج اب  هداد و  رارق  راگدرورپ  رتچ  ریز  رد  ار  دوخ  ناملـسمتلم 
تلم کی  راثیا  يردارب و  حور  تیوقتبجوم  هک  هعمج  تعامج و  زامن  صوصخب  دـنیوجیم . کمک  تساوخرد  دوخ  يادـخ  زا  يرای 

رگیدکی ياهزاینو  تالکشمزا  یهاگآ  یناجم  دیدزاب  دید و  یعون  تسایند و  تاعامتجا  نیرتجرخمک  نیرت و  كاپ  نیرتهب  ددرگیم و 
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تفلا نیملـسمتردق و  ةدـنهد  ناشن  تعامج  صوصخ  هب  زامن  یـسایس  راثآ  تسا  ناملـسمتلم  داحآ  نیب  یعامتجا  نواعت  زاـسهنیمز  و 
نیا زامن  یگنهرف  یقالخا و  راثآ  تسا  ناهاوخدـب  مشچ  راـخ  دـنکیمداجیا و  نانمـشد  لد  رد  میب  دـیادزیم . ار  اـههقرفت  تساـهلد  نیب 
هدـنز اهلد  رد  یتسود  عون  تیمیمـص و  افـصو و  دوریم  رانک  همه  همه و  یلاـم  یناـبز  يداژن  یفنـص  یلاـیخ  موهوم  تازاـیتماهک  تسا 

. دننکیم یمرگلد  ساسحا  تدابع  فص  ردرگیدکی  رادیداب  تلم  دوشیم و 

مینک بیغرت  قیوشت و  زامن  هب  ار  دارفا  هنوگچ 

شسرپ

مینک بیغرت  قیوشت و  زامن  هب  ار  دارفا  هنوگچ 

خساپ

وا تدابع  دنوادخ و  اب  ییانشآ  هب  مدرم  توعد  تسا . دنسپ  دروم  دنمشزرا و  سب  يراک  زامن ، اب  ناناوج  نتخاس  انـشآ  يارب  امـش  شالت 
رارق یـسررب  دروم  ار  درف  يرکف  ياهانب  ریز  یتسیاب  زاغآ  رد  زاـمن ، هب  قیوشت  بیغرت و  يارب  تسا . روما  نیرتیلاـعتم  نیرتهتـسجرب و  زا 

رب میقتـسم  هجیتن  ياراد  هک  تسا  يروما  داعم و ... ناسنا ، یتسه ، ناهج  دنوادخ ، دروم  رد  درف  هاگدـید  دیـشوک . نآ  حالـصا  رد  هداد و 
انعم و ياراد  يدیحوت ، هدیقع  هعومجم  رد  هک  تسا  یلمع  زامن ، دیـشوک . ینابم  نیا  حالـصا  تیوقت و  هب  دـیاب  سپ  تسا . درف  درکلمع 

شنیب رد  دـیامن . زاـب  درف  هشیدـنا  نهذ و  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  زاـمن  اـت  دوـش  هتخانـش  هعوـمجم  نیا  یتسیاـب  زاـغآ  رد  سپ  تسا . هفـسلف 
هیلا انا  هللا و  انا  . )) تسا تکرح  رد  راگدرورپ  ياـقل  لاـمک و  يوس  هب  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  یهلا ، ناـیدا  رگید  مالـسا و  يدـیحوت 
ریسم ندرک  شومارف  زا  ار  وا  ات  دیآیم ، ناسنا  ددم  هب  ییاهرازبا  ریسم ، نیا  رد  لاح  میدرگیم .)) زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  نوعجار ; 

ار هار  زامن  نودـب  یمدآ  راد .)) اپب  نم  دای  يارب  ار  زامن  يرکذـل ;  هولـصلا  مقا  . )) تسا زامن ))  )) اهنآ نیرتمهم  زا  هک  دراد  زاـب  فدـه  و 
مگ ار  هار  یسک  ات  دناهدرک  نشور  ار  رطخ  رپ  ینالوط و  يریسم  هک  دنتـسه  قرب  ياهغارچ  دننامه  هناگ  جنپ  ياهزامن  درک . دهاوخ  مگ 

، دننک لهاست  نآ  هب  تبـسن  ای  دنـشاب و  نادرگیور  زامن ، زا  یخرب  ددرگیم  بجوم  هک  هچنآ  دوشن . هدناشک  طوقـس  ههاریب و  هب  دـنکن و 
هتبلا هک  دنکیم  فرطرب  دنوادخ  زا  ار  يزاین  ناسنا ، زامن  هک  دنرادنپیم  نینچ  یخرب  تسا . نآ  زا  طلغ  یکرد  ای  زامن و  هفسلف  نتسنادن 
تهج رد  یگلمج  هدش ، دیکات  نآ  رب  تادابع  ناونع  هب  هک  هچنآ  ور  نیا  زا  درادـن . یقولخم  چـیه  هب  يزاین  دـنوادخ  تسا . یهاو  یلایخ 

زا يراذگساپس  ریدقت و  زامن ، 1ؤ  مینکیم : هراشا  نآ  هب  هک  تسه  زین  يرگید  ددعتم  ياههفسلف  راثآ و  ياراد  زامن  تسا . ناسنا  لامک 
5ؤ دـنکیم . مهارف  ناسنا  رد  ار  هانگ  زا  زیهرپ  هنیمز  زاـمن  4ؤ  تسادخ . دای  بجوم  3ؤ  تسا . ناـسنا  شمارآ  بجوم  2ؤ  تسا . دنوادخ 

هعلاطم يارب  تسا . یعامتجا  شخب  تدحو  راثآ  ياراد  7ؤ  تسا . یسانشتقو  طابضنا و  بجوم  6ؤ  تسا . یتمالس  تفاظن و  رب  يدیکات 
يزیربت یکلمهولصلا  رارسا  یتئارق  نسحمزامن  رارسا  زا  يوترپ  ك :  رتشیب ر . 

درک تیوقت  ار  لاسگرزب  دارفا  یبهذم  تاداقتعا  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

درک تیوقت  ار  لاسگرزب  دارفا  یبهذم  تاداقتعا  ناوتیم  هنوگچ 
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خساپ

نازیم تهج  زا  دارفا  نیا  وس  رگید  زا  دبلطیم . دـهعت  تماقتـسا و  یهاگآ ، اب  هارمه  هنماد  رپ  یـشالت  نامیا ، تسـس  دارفا  نتخاس  دـقتعم 
تشاد راظتنا  ناوتیمن  زگره  نیا  ربانب  دنراد . یتوافتم  رایسب  بتارم  يزیرگ ، تقیقح  ای  یبلط  تقیقح  نازیم  يریذپریثات ، دنور  یهاگآ ،

اهيدنمناوت و اب  طبترم  ییوس  زا  هلاسم  نیا  هکلب  درک ; توعد  نید  يوس  هب  تلوهـس  هب  ار  دارفا  همه  ناوتب  يدـحاو ، هخـسن  هئارا  اب  هک 
اب طبترم  وس  رگید  زا  تسا و  يراذگرثا  تیفیک  یقالخا و  ياهشـشک  یلمع ، ياهيدنمهرهب  تهج  زا  رگتیاده  صخـش  بذج  تردـق 

-1 هک : تسا  نیا  درمش  رب  ناوتیم  یلک  تروص  هب  هچنآ  نیا  ربانب  دشابیم . بطاخم  ینهذ  یسانشناور و  یقالخا ، یحور ، ياهیگژیو 
رگتیاده - 2 دیامن . بذج  دوخ  هب  ار  بطاخم  دناوتب  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  یقالخا  رظن  زا  دیاب  تسا ، نارگید  تیاده  ددص  رد  هک  یسک 

ریثات ذوفن و  هار  دراد ، شیارگ  اهنآ  تمـس  هب  ای  تسا  هتـسباو  نادب  هک  ییاهشزرا  يو ، فارحنا  نازیم  بطاخم ، زا  یتسرد  كرد  دـیاب 
هب ییوگخساپ  هدهع  زا  یبوخ  هب  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  قح  نید  هب  تبـسن  یفاک  یهاگآ  دیاب  هدننک  داشرا  - 3 دشاب . هتشاد  ینورد و ... 
دنک هدافتسا  بطاخم  رب  راذگ  ریثات  لماوع  زا  فلتخم  ياههنوگ  هب  دیاب  صخش  قوف ، روما  رب  هوالع  دیآرب . بطاخم  تاهبـش  تالاوس و 

. دیامن توعد  یهلا  قیاقح  نید و  تمس  هب  ار  وا  یجیردت  هدش و  باسح  يزیرهمانرب  اب  و 

تسا هدرک  يزیر  همانرب  دجاسم  هب  ناناوج  بذج  يارب  زامن  هماقا  داتس  ایآ 

شسرپ

تسا هدرک  يزیر  همانرب  دجاسم  هب  ناناوج  بذج  يارب  زامن  هماقا  داتس  ایآ 

خساپ

يرازگرب  - 1 هلمج : زا  تشاد  دهاوخو  هتشاد  ناناوجون  ناناوج و  بذج  تهج  یفلتخم  عونتم و  ياههمانرب  نونکات  زامن  هماقا  داتس  یلب ،
نآ هقباسم  نیموس  نادنرب  ناگدننک و  تکرـش  هخـسن  زین  اریخا  ودننکیم  تکرـش  نآ  رد  يریثک  عمج  هنالاس  هک  یگدنـسیون  تاقباسم 

. زامن يرسارس  ياههیسالجا  تالاقم  ناوخارف  رد  تکرش   - 3 زبس .)) ياههشیدـنا   )) ناونع تحت  ناناوج  ییامهدرگ   - 2 دیدرگ . مالعا 
، یـساکع تاقباسم  رد  لاعف  روضح   - 5 تعامج . زامن  رتهوکـش  اب  هچ  ره  ییاپرب  تهج  سرادـم  زامن  هماقا  ياهداتـس  رد  تیوضع   - 4

... . يراوید و همانزور  یشاقن ،

؟ دراد هعماج  رد  یگنهرف  راثآ  هچ  زامن 

شسرپ

؟ دراد هعماج  رد  یگنهرف  راثآ  هچ  زامن 

خساپ

فیرعت کی  رد  دومن . میـسرت  ار  زامن » يزاس  گنهرف   » هلأسم ناوتب  رتهب  ات  درک  ياهراـشا  گـنهرف  یحالطـصا  ياـنعم  هب  دـیاب  ادـتبا  رد 
لـسن هب  یلـسن  زا  یـشزومآ  دنیآرف  رد  هک  يزیرغ  ریغ  ياهینتفرگارف  اهباتک و  اهینتخومآ ، هعومجم  : » تسا هدمآ  گنهرف  زا  لوادتم 
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ياـهرادرک اـهراتفر و  موـسر و  بادآ و  یقـالخا و  يراـتفر ، ینهذ ، یقوذ ، يوـنعم ، قیـالع  زا  ياهعوـمجم  اــی  دوـشیم ؛ لــقتنم  رگید 
هعومجم زا  تسا  تراـبع  گـنهرف  : » تسا هدـمآ  يرگید  فیرعت  رد  دـننکیم » یگدـنز  مهاـب  هعوـمجم  کـی  رد  هک  تسا  ییاـهناسنا 

يراکدنام ناوت  دوشیم و  لصاح  یعمج  یگدنز  رمتسم  ياهشنکاو  اهشنک و  رثا  رب  هک  هعماج  کی  رد  يونعم  يدام و  ياهدرواتسد 
ناوتیم دروآیم ، دوجو  هب  هعماج  رد  زامن  هک  ییاهراجنه  اهمایپ و  اهشزرا ، اهراتسیا ، عومجم  زا  فیراعت ، نیا  هب  هجوت  اب  دنکیم » ادیپ 

دربشیپ یعمج و  يدرف و  یگدـنز  رد  زاـمن  ریثاـت  زا  تسا  تراـبع  زاـمن  یگنهرف  ماـیپ  ساـسا  نیا  رب  درب . یپ  زاـمن » يزاـس  گـنهرف   » هب
دایز زامن  زا  یـشان  ياهشزرا  اه و  راتـسیا  نیقی  هب  هعماج . رد  ینید  يونعم و  راتفر  يریگلکـش  و  یقـالخا و ... یقوذ ، يونعم ، فادـها 

تکرح - 2 لـیاضف ؛ اـهیکین و  هب  هجوت  هعماـج و  درف و  یکاـپ  تراـهط و  - 1 دوشیم . ياهراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  لـیذ  رد  هک  تسا 
یقالخا لیاذر  ناهانک و  ندودز  - 3 قلطم ؛ ریخ  يوس  هب  ریـس  تکرح و  تهج  سوفن  هیکزت  شیالاپ و  ریخ و  ياهراک  يوس  هب  اهناسنا 
گنهرف جیورت  - 5 دوبعم ؛ تشادـگرزب  میظعت و  ياتـسار  رد  نارگید  یتـسود  ینتورف و  عضاوت ، گـنهرف  جـیورت  - 4 هعماج .  حطـس  زا 

اب  ) هعماج رد  یلدمه  داحتا و  تیوقت  نیملسم و  هشیدنا  یهاگآ و  حطـس  نتفر  اب ال  - 6 یعامتجا ؛  يدرف و  طابضنا  مظن و  یسانشتقو ،
. نارازگزامن نایم  رد  قلخ  نسح  يراد و  مدرم  يراکمه ، نواعت ، هیحور  ندمآ  دوجو  هب  - 7 تاعامج ؛) هعمج و  زامن  رد  روضح 

دراد دوجو  ییاههار  هچ  زامن  گنهرف  جیورت  يارب 

شسرپ

دراد دوجو  ییاههار  هچ  زامن  گنهرف  جیورت  يارب 

خساپ

هیحور نس و  اب  بسانتم  زامن  لها  ناـناوج  دارفا و  قیوشت  1 ؤ  مییامنیم : شرافـس  ار  لیذ  بلاطم  نآ  جیورت  زامن و  گنهرف  داجیا  يارب 
تارمث دئاوف و  ندرک  حرطم  غیلبت و  2 ؤ  دنتـسه . مرتحم  زامن  يارب  دنمهفب  نارگید  اهنآ و  دوخ  هک  يروط  هب  اهنآ  هب  نداد  تیمهاو  اهنآ 

همئا و نآرق ، صاخ  هجوتو  تادابع  نیب  رد  زامن  هداعلا  قوف  تیمها  اب  اهنآ  ندرک  انشآ  3 ؤ  ناناوج . هب  زامن  یترخآ  یعامتجا و  يدرف و 
هناتسود گنتاگنت و  طابترا  بوخ و  نابز  قیوشت و  هلیـسو  هب  دجاسم  تعامج و  ياهزامن  هب  ناناوجون  بذج  4 ؤ  زامن . هب  نید  ناگرزب 
تیادـه رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  اـهنآ . نتـشاذگ  نازومآشناد  راـیتخا  رد  زاـمن و  هراـبرد  بساـنم  ياـهباتک  هیهت  5 ؤ  اهنآ . اب  اـمش 

 ( یمئاق یلع  رتکد  زامن ( يوس  هب  ناناوجون 

دراددوجو یبهذم  لئاسم  هب  ناوجون  ناناوج و  شیارگ  قیمعت  يارب  ییاهراکهار  هچ 

شسرپ

دراددوجو یبهذم  لئاسم  هب  ناوجون  ناناوج و  شیارگ  قیمعت  يارب  ییاهراکهار  هچ 

خساپ

درک بیغرت  قیوشت و  زامن  هب  ار  زامن  كرات  دارفا  ناوتیم  هنوگچ 
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شسرپ

درک بیغرت  قیوشت و  زامن  هب  ار  زامن  كرات  دارفا  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

تسیچ زامن  هب  ناناوجون  ناناوج و  تبغر  بذج و  ياههار 

شسرپ

تسیچ زامن  هب  ناناوجون  ناناوج و  تبغر  بذج و  ياههار 

خساپ

ییوگلا شور  ینعی ، یلمع ; ياهوگلا  هئارا  . 1 زا : تسا  ترابع  یبهذـم  لئاسم  هب  ناناوجون  ناناوج و  شیارگ  قیمعت  یلمع  ياهراک  هار 
هعماج ناگتخیهرف  نایبرم ،  ، نیدلاو لمع  میقتـسم  هدـهاشم  هار  زا  نانآ  تسا . مالـسا  رد  یتیبرت  ياهشور  نیرتمهم  زا  هنومن ، هضرعو و 
یمامت رگا  دشاب . لمع  تیاعر  لمع و  مزلتـسم  دـیاب  يزومآ  نید  سپ  دـنریذپیم . وگلا  نانآ  زا  دـننیبیم و  ار  اهنیا  راتفر  تالاح و  و ،...

اما تفریم ; ورف  اهلد  زبسرـس  تشد  رب  ناراب  دـننام  ناشراتفگ  دـندرکیم ، لمع  دوخ  ياههتفگ  هب  ناگتخیهرف  دـیتاسا و  ینید ، ناغلبم 
. دباییمن اههپت  نورد  هب  یهار  دوشیم و  يراج  اج  نآ  زا  درابیم و  اههپت  رب  هک  تسا  یهلا  تمحر  ناراب  دـننام  لمعیب ، ناملاع  راتفگ 
ناـناوجون و هب  دـیاب  نید  رد  هک  تسا  یتـفرعم  ئهنماد  هل ، اـسم  نیتـسخن  تسا . ینید  ماـکحا  دـئاقع و  حیحـص  شزومآ  مود  هل  اـسم  . 2
، وا يربـهر  تیادـه و  يدـنوادخ ، تلادـع  وا ، ئهدارا  تردـق و  یهلا ، ملع  تقلخ ، هل  اـسم  هناـگی ، يادـخ  تفرعم  مـینک . اـقلا  ناـناوج 
ناسحا و اوقت ، برق و  تدابع ، لثم  یبهذـم  میهافم  وا ، رامـشیب  ياهتمعن  ناگدـنب ، رب  راگدرورپ  تراظن  هطاحا و  داـعم ، یـسرباسح و 

طرـش تیاعر  فلا ) تشاد : هجوت  هل  اسم  ود  هب  دـیاب  اجنیا  رد  تسا . ناناوج  كاپ  ترطف  يزاسون  شرورپ و  ياههار  هلمج  زا  یکین و ...
سنج طرـش  ب ) درک . رارقرب  یـشزومآ  طابترا  يو  اب  وا  ییاناوت  كرد و  مهف و  اب  بسانتم  دـیاب  دراد و  ییاضتقم  ینـس  ره  اریز  ینس ; 

اههمانرب و هک  تسا  نیا  ضرغ  ...( اهناکم و ; اهراتفر ، لامعا ،  ) رهاـظ شیارآ  3 ؤ  دناتوافتم . هنیمز  نیا  رد  نارتخد  نارـسپ و  هک  تسا 
يرنه و یگنهرف ، ياههتسد  هورگ و  لیکـشت  4 ؤ  مییامن . رطعم  ابیز و  ار  مسارم  يرازگرب  لحم  شـالثم  مینک ; باذـج  اریگ و  ار  مسارم 
اـهودرا و یمالـسا ; یگدـنز  نیرمت  5 ؤ  طـخ و .)... یـشاقن و  هورگ  حیـشاوت ، دورـس و  هورگ  یگدنـسیون ، رعــش و  هورگ  دـننام   ) ینید
ای زیرگ  نید  اـم ، ناـناوج  ینعی ، راـبجا ; مکحت و  زا  يرود  6 ؤ  تسا . ناناوج  بذـج  ياههویـش  نیرتهب  زا  یکی  یهورگ ، ياهترفاسم 

تفوطع و اب  میشاب و  هتشاد  تسود  ار  نانآ  هک  میریگب  دای  دیاب  ام  دننکیم . رارف  يرابجا  ياهنامرف  مکحت و  زا  هکلب  دنتـسین ; زیتس  نید 
رد يریگلهس  7 ؤ  مینک . هدافتـسا  فورعم  هب  رما  غیلبت و  رگید  ياههویـش  زا  مازلا ، ییوخدنت و  ياج  هب  و  مینک . دروخرب  اهنآ  اب  ینابرهم 
هللا دـیری   ) اهنآ نداد  رارق  راشف  انگنت و  رد  هن  دـهاوخیم ; مدرم  یناـسآ  يارب  ار  نید  دـنوادخ  هک  میـسریم  نیا  هب  یلبق  بلطم  زا  نید ;

8 ؤ میهدب . هئارا  ریذپمهف  دنسپ و  لباق  ابیز ، ناسآ ، یلکش  هب  ار  نآ  بادآ  ماکحاو و  نید  دیاب  ام  سپ  رسعلا .) مکب  دیریال  رـسیلا و  مکب 
ار يرتـشیب  دارفا  میهدـب و  شرتـسگ  ار  یبهذـم  ینید و  ياـهتیلاعف  رگا  تسا . ریگمـشچ  عمج  روضح  شـالوصا  یعمج ; ياـهتکرح 
9 ؤ دوشیم . ور  مک  ای  توافتیب  دارفا  زا  يدایز  هدـع  بذـج  ثعاـب  هل  اـسم  نیمه  نآرق ،) تئارق  يارب  رفن  دـص  شـالثم   ) مینک بذـج 

ریاـس ینید و  ياـهمسارم  رد  ناـکدوک ، یتـح  ناـناوجون و  ناـناوج ، میراذـگن  یبهذــم ; ینید و  ياـههمانرب  مـسارم و  ندرکن  ینـالوط 
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اتسار نیا  رد  میهد . شهاک  ار  همانرب  اهاعد و  تدم  مینک  یعـس  دیاب  نیا  ربانب  دنوش . هدز  هدرک و  یگتـسخ  ساسحا  یبهذم  ياهتیلاعف 
میناوتیم ینیریـش  ای  تبرـش  کی  اب  ار  مسارم  یهاگ  یناهد ; ای  یماـک  تاذـل  زا  هدافتـسا  فلا ) دـیامنیم : يرورـض  ریز  دراوم  هب  لـمع 

، یفطاـع ياهتذـل   ) دـنک اـنغا  ار  ینوگاـنوگ  تاذـل  هک  دـشاب  یتروص  هب  یمالـسا  مسارم  اـنغا ; يارب  يزاـس  هنیمز  مینک ;ب ) باذـج 
مظن و ياههناهب  هب   ) فلتخم زیاوج  نداد  یعقاو ;د ) ياههصق  اهناتـساد و  رکذ  ج ) ...( ادخ و ; اب  دنویپ  تبحم و  ناور ، شمارآ  ییابیز ،
و) ... طخ و ; یـشاقن و  زنط ، روتاکیراک و  بوخ ، توص  دورـس ، شیامن ، رنه : زا  هدافتـسا  ' ه ) ...( ابیز و ; طـخ  یـسرد ، ئهبتر  طابـضنا ،
زا هدافتـسا  ز ) ... شهوژپ و ; قیقحت و  یملع ، ياهثحب  هدـنزاس ، يرعـش  یفطاع ، یـسامح و  ياـهنتم  یبدا ، نوتم  تاـیبدا : زا  هدافتـسا 

، دشاب رتشیب  نید  رما  رد  مدرم  اب  سنا  دنویپ و  ردـق  ره  تسا . یبهذـم  شیارگ  ئهیام  ریمخ  هفطاع ، دـنیوگیم : ناسانـش  ناور  فطاوع ;
. يراتفر شوخ  یکین و  ناسحا و  ئهبذاج  زا  هدافتسا  دنکیم ;ح ) ذوفن  نانآ  رد  رتشیب  نید 

ننـست عیـشت و  لها  نیب  تدحو  يارب  هار  نیرتهب  تسیچ و  تعامجزامن  نینچمهو  یبهذم  روما  يارب  نایوجـشناد  رتشیب  بذج  يارب  هار  نیرتهب 
؟  تسیچ

شسرپ

عیـشت و لها  نیب  تدحو  يارب  هار  نیرتهب  تسیچ و  تعامجزامن  نینچمهو  یبهذم  روما  يارب  نایوجـشناد  رتشیب  بذج  يارب  هار  نیرتهب 
؟  تسیچ ننست 

خساپ

تقو اب  بسانتم  یملعراب و  ياراد  هک  باذج -  عونتم و  ياههمانرب  تسا  مزال  ینید  ياهتیلاعف  رد  نایوجشناد  رتشیب  هچ  ره  بلج  يارب 
ماجنا لکش  نیرتوکین  هب  ننـست  عیـشتلها و  نیب  تعامج  زامن  هژیو  هب  ینید  تاعامتجا  هک  نآ  يارب  ددرگ و  رازگرب  دشاب -  نایوجـشناد 
زیهرپ یفالتخا  لئاسم  حرط  زا  دیاب  تدحو  ماکحتسا  وظفح  يارب  تسا . تافالتخا  هب  ندز  نماد  زازیهرپ  تدحو و  ظفح  شاهمزال  دریگ 

راکفا و هتـسج و  يرود  زیگنارب  تیـساسح  روما  زا  تخادرپ  یعاسم  وهعلاطم  قیقحت و  هب  كرتشم  لئاسم  رد  رگیدـکی  اب  ماگمه  دومن و 
J .} دومن كرتشم  نانمشد  هجوتم  ار  اههشیدنا 

؟ درک دیاب  هچ  دنشک  یم  دوخ  يوس  هب  ار  ناناوج  یباجحدبو  ییاذک  ياه  سابلاب  وجشناد  نارتخد  نآرد  هک  يوج  طیحم و  اب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دنشک  یم  دوخ  يوس  هب  ار  ناناوج  یباجحدبو  ییاذک  ياه  سابلاب  وجشناد  نارتخد  نآرد  هک  يوج  طیحم و  اب 

خساپ

اب ییوجشناد  تالیکشتو  دهعتم  نایوجـشناد  تسا  مزال  دومن . یقطنم  حیحـص و  ياهلباقم  عرـش  فالخ  رهاظم  مامت  اب  دیاب  هطبار  نیا  رد 
J .} دنیامن ریگیپ  یشالت  يوج  نینچ  ندرب  نیب  زا  يارب  یگدنیامن  داهن  يراکمه 

باوج ار  شتلع  تسا  رـضم  یلیخ  ناناوج  حور  يارب  طالتخا  نیا  هک  دننک  یمن  ادج  رگید  مه  زا  ارچو  تسیچ  نایهاگـشناد  ندـش  طلتخم  تلع 
؟ دیهد
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شسرپ

ار شتلع  تسا  رضم  یلیخ  ناناوج  حور  يارب  طالتخا  نیا  هک  دننک  یمن  ادج  رگید  مه  زا  ارچو  تسیچ  نایهاگـشناد  ندش  طلتخم  تلع 
؟ دیهد باوج 

خساپ

اب دراومزا  یـضعبرد  راک  نیا  هتبلا  دوش . شـشوک  دـیاب  نآ  عفر  يارب  ناکمالایتح  تسا و  رـضم  اـه  هاگـشناد  رد  رتخد  رـسپ و  طـالتخا 
ریغ ییاههاگـشناد  یـشیامزآروطب  زین  يدراوم  رد  هدماین  لمع  هب  هتـسیاش  مادقا  زین  رودقم  دح  رد  هنافـسأتم  یلو  تسا  هارمه  تالکـشم 

يرتشیب مامتها  هطبار  نیا  رد  روشک  یشزومآ  ماظننیلووسم  تسا  دیما  هیمطاف .) یکشزپ  مولع  ارهزلا و  هاگشناد  دننام   ) هدش داجیا  طلتخم 
رثوم اههمانزور و ...  رد  تالاقم  نتشون  راموط  هیهت  نیلووسم  زا  نانآیدج  تساوخرد  دهعتم و  نایوجشناد  تامادقا  لاح  نیع  رد  دنیامن .

J .} دوب دهاوخ 

؟  تسا هدمآ  نییاپ  رایسب  ماکحا  نید و  هب  تبسن  يزورما  ناناوج  مدرم و  داقتعا  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدمآ  نییاپ  رایسب  ماکحا  نید و  هب  تبسن  يزورما  ناناوج  مدرم و  داقتعا  ارچ 

خساپ

یحطـس یهاگآ  هن  هتبلا  تسا . ینید  ياهتخانـش  اهیهاگآ و  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یگتـسب  یفلتخم  لـماوع  هب  ینید  لـئاسم  هب  مازتلا 
لامعا و ریثأت  یگنوگچ  یهلا و  ماکحا  هفـسلف  تیمها و  نید و  تقیقح  زا  قیمع  یهاـگآ  هکلب  یعرـش  مکح  نـالف  نتـسناد  طـقف  دـننام 

حور هک  ناهج  ینونک  عضو  رد  هژیوب   - يویند ددعتم  لماوع  رگید  فرط  زا  یمدآ . تشونرـس  تیـصخش و  شرورپ  رد  ینید  ياهشنک 
نآ اب  هلباقم  ياربو  دناشکیم  یهلا  ياهشزرا  وادـخ  ربارب  رد  یـشومارف  تلفغ و  یعون  هب  ار  اهناسنا  تسا -  مکاح  ادـیدش  ییارگهدام 

یگنهرف یعامتجا و  عضو  هب  نداد  ناماس  اب  داتـسیا و  ینامیاو  یقطنم  یملع و  قیقد  ياـهرازبا  اـب  یگنهرف  مجاـهت  ربارب  رد  دـیاب  ادـیدش 
J .} دومن مهارفشیپ  زا  شیب  يونعم  يالتعا  دشر و  يارب  ار  هنیمز  هعماج 

؟  تسیچ منک  نآرق  زامن و  هب  دنم  هقالع  ار  میاهردارب  رهاوخ و  هکنیا  يارب  هار  نیرتهب 

شسرپ

؟  تسیچ منک  نآرق  زامن و  هب  دنم  هقالع  ار  میاهردارب  رهاوخ و  هکنیا  يارب  هار  نیرتهب 

خساپ

اهشیارگ و اههقالع و  عون  دادعتسا  نازیم  ینس  طیارش  ( 1 دیریگب : رظن  رد  ار  زیچ  دنچ  دیاب  زامن  نآرق و  هب  نانآ  نتخاس  دنمهقالع  يارب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1548 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ترابع هب  دیـشاب . هتـشاد  یگدـننازیگنا »  » دوخ ياههمانرب  رد  ناکمالایتح  ( 2 دـیریگرظن . رد  اقیقد  ار  ناـنآ  یـسانشناور  رگید  ریبعت  هب 
قیوشت راون  باتک  دـننام  یـشزومآ  کمک  لیاسو  راکنیا  يارب  دـینک . داجیا  هقالع  روش و  نانآرد  دـینک  رما  ار  نانآ  هکنآ  ياج  هب  رگید 

زا ( 4 دینک . هدافتـسا  جیردت  لصا  زا  هدومن و  يراددوخ  نانآ  هب  نیگنـس  همانرب  هئارا  زا  ناکمالا  یتح  ( 3 تسارثءوم . تباقر و ...  داجیا 
J .} دینک هدافتسا  نانآ  رتشیب  قیوشت  تیاده و  تهج  رد  ملعم و ...  دننام  يرگید  ناسک 

؟  تسیچ اه  هاگشناد  رد  یمالسا  گنهرف  ندش  رت  ینغ  هچره  يارب  امش  داهنشیپ 

شسرپ

؟  تسیچ اه  هاگشناد  رد  یمالسا  گنهرف  ندش  رت  ینغ  هچره  يارب  امش  داهنشیپ 

خساپ

نآ رصنع  نیرتمهمهک  دراد  نایوجـشناد  نایهاگـشناد و  هعومجم  اب  یمیقتـسم  هطبار  یگنهرف  يانغ  اههاگـشناد  یگنهرف  يانغ  دروم  رد 
ناریا رـصاعم  خـیرات  یگنهرفو  یـسایس  تانایرج  نوگانوگ  دـیاقع  راکفا و  تخانـش  تسا . ندوب  ربدـت  هعلاطم و  لـهاو  رکفت  هشیدـنا و 

ار نایوجـشناد  یعامتجا  یـسایس و  یگنهرفدـشر  يارب  مزال  ياههنیمز  برغ و ...  قرـش و  ياـههمانرب  اهتسایـس و  زا  حیحـص  تخاـنش 
J .} دروآیم مهارف 

هدیاف یب  دروم و  یب  تاسلج  افرـص  دریگ و  یمن  تروص  تسیروت  بلج  يارب  یمادقا  هنوگ  چـیه  اما  تسا  یتسیروت  روشک  کی  ناریا  هکنیا  اب  ارچ 
؟ دنهد یم  لیکشت 

شسرپ

دروم یب  تاسلج  افرـص  دریگ و  یمن  تروص  تسیروت  بلج  يارب  یمادقا  هنوگ  چـیه  اما  تسا  یتسیروت  روشک  کی  ناریا  هکنیا  اب  ارچ 
؟ دنهد یم  لیکشت  هدیاف  یب  و 

خساپ

اب هک  يروط  هب  دریگماجنا  هدش  باسح  ياهنوگ  هب  دیاب  راک  نیا  لاح  نیع  رد  تسا  هدش  رتشیب  رایسب  ریخا  هلاس  دنچ  رد  تسیروت  بذج 
J .} دنکن داجیا  كاکطصا  داضت و  بالقنا  ياهشزرا  ظفح 

؟  تسا رثوم  یگنهرف  مجاهت  زا  يریگولج  رد  ردقچ  دجاسم  یبهذم و  مسارم  رد  روضح 

شسرپ

؟  تسا رثوم  یگنهرف  مجاهت  زا  يریگولج  رد  ردقچ  دجاسم  یبهذم و  مسارم  رد  روضح 

خساپ
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مـسارم هنوگ  نیارد  مدرم  روضح  ردـق  ره  تسا . یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  لماوع  نیرت  يوق  زا  یکی  دـجاسم  ینید و  مسارم  رد  روضح 
رد يریگمـشچ  ریثأت  دـبای  يرتشیبیگنهرف  یملع و  ياـنغ  دـبای و  دوبهب  ینید  مسارم  اـههمانرب و  تیفیک  رگید  فرط  زا  دـشاب و  رتيدـج 

J .} دراد یگنهرف  لاذتبا  هب  التبا  زا  يریگولج  تهج 

؟ دننک بسانمان  ياهوگلا  نیزگیاج  بسانم  ییوگلا  دنناوت  یمن  نیلوئسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک بسانمان  ياهوگلا  نیزگیاج  بسانم  ییوگلا  دنناوت  یمن  نیلوئسم  ارچ 

خساپ

نادـب هک  یـصاخ  گنهرف  اب  بسانتم  سک  ره  تسه و  هدوب و  مکاح  نونکا  مه  ات  نیـشیپ  ياهنامز  زا  یتوافتم  ياهوگلا  اـم  هعماـج  رد 
دنراد لیامت  وا  گنهرف  هبیعون  هب  دنهدیم  رارق  وگلا  ار  شویراد  یناسک  ناگدـنناوخ  نایم  رد  رگا  الثم  دـنکیم . ینیزگ  وگلا  دراد  قلعت 
قبطنم وا  اـب  ار  دوخ  يراـتفر  ياههویـشیصاخ  ياـههنوگ  هب  دـنزاسیم و  دوخ  يوـگلا  ار  نارگنهآ  ياـقآ  ـالثم  يرایـسب  مه  لـباقم  رد  و 
يوگلا هکنیا  امک  دنک . يرادربوگلا  نارکفتم و ...  نارادمتسایسنید  يایلوا  نایم  زا  ناگدنناوخ  ياج  هب  یـسک  تسا  نکمم  ای  دنزاسیم 

J .} دوب (ع ) نیسح ماما  ترضحدربن  ياههنحص  رد  ام  یجیسب  هدنمزر  ناوج  رازه  اهدص 

لئاسم برغ  هویش  هب  دیراذگ  یمن  ارچ  دیناوت  یمن  هک  لاح  دینک ؟ لح  ار  ناناوج  جاودزا  لکشم  دیناوت  یمن  ارچ  ندوب  یمالسا  ياعدا  هب  هجوت  اب 
؟ دوش لح  یسنج 

شسرپ

هویـش هب  دیراذگ  یمن  ارچ  دیناوت  یمن  هک  لاح  دینک ؟ لح  ار  ناناوج  جاودزا  لکـشم  دـیناوت  یمن  ارچ  ندوب  یمالـسا  ياعدا  هب  هجوت  اب 
؟ دوش لح  یسنج  لئاسم  برغ 

خساپ

تقد هب  دـیابکی  ره  مکاـح  ماـظن  اـب  نآ  هطبار  ینوـنک و  هعماـج  رد  جاودزا  ریخأـت  هلأـسم  جاودزا و  تیمها  درم و  نز و  شنیرفآ  هفـسلف 
تسین نیا  افرص  درم  نز و  شنیرفآ  هفـسلف  فلا ) تفای . تسد  ماخ  ياهيروادشیپ  زا  غراف  تسرد و  یتواضق  هب  ناوتب  ات  ددرگ  یـسررب 

رترب و ياهفـسلف  فده و  ياتـساررد  تقلخ  ماظن  یتامدقم  ياهراکهارزا  یکی  دوخ  نیا  هکلب  دننک . یگدنز  دنزیمآرد و  رگیدکی  اب  هک 
يزیرغیاهزاین اهنت  هن  نآ  قیرط  زا  اریز  تسا . رادروخرب  ییالاب  رایـسب  تیمها  زا  مالـسا  رد  هداوناـخ  لیکـشت  جاودزا و  ب ) تسا . رتـالاب 

ياهناسنا تیبرت  تالامکو و  لیاضف  شرورپ  يارب  یبسانم  رایـسب  ياههنیمز  هکلب  دوشیم . نیمأت  دنمناماس  راوماظن و  ياهنوگ  هب  ناسنا 
رد هک  تسا  یخلت  ياهتیعقاو  زا  جاودزا  رد  ریخأت  ج ) ددرگیم . مهارف  تیمیمص  افص و  قشع و  زا  هدنکآ  یطیحم  رد  هتـسیاش  كاپ و 

رگید زا  شیب  ام  هعماـج  رد  هلأـسم  نیا  زا  ینارگن  ساـسحا  هتبلا  تسا . هتفاییرایـسب  عویـش  اـم  روشک  هلمج  زا  یناـهج  حطـسرد  ریخا  نرق 
رد یـسنج  ياهشیارگ  توق  تدـش و  نآ  راـنکرد  ندولاـین و  دـسافم  هب  نماد  نتـسیزکاپ و  هب  لـیم  ینید و  هغدـغد  اریز  تسا . عماوج 
درم نز و  شنیرفآ  هفـسلف  رگید  ياهروشک  رد  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  هلأسم  نیا  ایآ  یلو  دزاسیمدراو . نانآرب  ار  يدـیدش  راشف  ناـناوج 
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زا يرایـسب  رد  هک  دهدیم  ناشن  یناهج  ياهرامآ  تسا  جاودزا  رد  ریخأت  هلأسم  لصا  روظنم  رگا  دوشیمنام ؟ هعماج  رد  هدـش و  تیاعر 
هدـش هک  یقیرط  ره  هب  يراـبو  دـنبیب  داـسف و  اـب  ناـنآ  هک  تـسا  نآ  دوـصقم  رگا  تساـم و  هعماـج  زا  شیب  جاودزا  ینـسریخأت  عـماوج 

. تسین يرگیدزیچ  اهیتخبهریت  عاونا  رد  ندمآ  راتفرگ  درم و  نز و  تقلخ  هفسلف  زا  ندش  رود  زج  نیا  دننکیم  نیمأت  ار  دوخ  یسنجزاین 
هداد خر  دـیدجندمت  یپ  رد  هک  یتالوحت  رـشب و  یگدـنز  نیون  طیارـش  تسیچ ؟ يرـشب  عماوج  رگید  ناریا و  رد  جاودزا  ریخأت  تلع  د )

هصالخ و روط  هب  نکیل  دراد . ياهدرتسگیتخانـش  هعماج  یخیرات  تاقیقحت  هب  زاین  هلأسم  نیا  دـشابیم . جاودزا  ریخأت  لماع  نیرتیـساسا 
نیا دـندشیم . هعماج  رد  تیلاعف  راک و  رازاب  بذـجناناوجون  ناناوج و  نییاپ  نینـس  زا  الومعم  هتـشذگ  رد  هک  میوشیم  روآداـی  لاـمجا 

فرـصم تلاـح  زا  دومنیم و  تورث  دـمآرد و  بسک  یناوجون  زاـغآ  زا  صخـش  - 1 هلمج : زا  تشاد . لابند  هب  ار  يدـنچ  جـیاتن  هماـنرب 
هاــگیاپ ياراد  درف  - 2 دـشیمن . لـیمحت  تلود  هداوناـخ و  اـی  وارب  زین  لیـصحت  نیگنـس  هنیزههکنآ  رب  هوـالع  دـشیم  جراـخ  یگدـننک 

شیارب رگید  تفاـییم  یگدـیزرو  نآرد  یتدـم  زا  سپ  تخاـسیم و  دوخ  هشیپ  ار  یبسک  یتقو  ینعی  دوب . صخـشم  تباـث و  یعاـمتجا 
رد یـساسا  تارییغت  هچ  دـش و  دـهاوخ  هچ  اهادرفو  ادرف  هکنیا  هغدـغد  نادـنچ  تسا و  نیمه  شاهدـنیآ  وا و  یگدـنز  هک  دوب  صخـشم 

دـشیم دـنمهرهب  یگدـنز  صاخ  براجت  زا  یعامتجا  تیلاعف  راک و  اب  صخـش  - 3 دادیمن . شرازآ  داد  دـهاوخ  خر  وا  راـک  یگدـنز و 
هب صخش  هک  دیدرگیم  ثعاب  قوف  لماوع  درکیم . ادیپ  هداوناخ  لیکشت  يارب  بسانم  یگتخپ  وداهنیم  رس  تشپ  ار  تالکشم  اجیردت 

ماهبا مدع  مزال  دمآرد  ندوب  اراد  جاودزا *  طیارـش  تلوهـس  یگدنز و  ياههنیزه  دوبمک  اریز * : دنک . جاودزارـسدرد  نودب  تلوهس و 
تلاح چیه  رگید  اهنآ  یجیردت  نداهن  رس  تشپ  تالکشم و  اب  دروخرب  رد  ندش  هدیدبآ  هبرجت و  یگدیزرو  هدنیآ *  تیعضو  هب  تبسن 

تاریثأت نیرتهدـمع  هدومن و  یفرگـش  تارییغت  یگدـنز  طیارـش  ون  ناهجرد  ون : رـصع  طیارـش  اما  تشاذـگیمن . یقاـب  درف  ياربیاهرظتنم 
هتشادلاغتشا لیصحت  هب  یلیلق  رایسب  دارفا  يانثتسا  هب  ناناوجون  همه  ابیرقت  ینونک  يایند  رد  تسا . هدرک  لیمحت  ناناوجربار  دوخ  هدننکش 

تسا و نارودنیا  قفوم  نارذگ  اهنآ  مه  مامت  دننارورپیمن و  رـس  رد  مه  ار  نآ  رکف  ییوگ  هک  دـنراد  ینیعمان  مهبم و  هدـنیآ  نانچ  نآ  و 
یبایهار هشیدنا  رد  ای  صخش   - دریذپیم ماجنا  یگلاس   20 نینس 17 -  رد  طسوتم  روط  هب  هک  يزومآشناد -  نارود  نتفای  نایاپ  اب  سب .

هار هاگـشناد  هب  رگا  دراد و  لکـشم  هداوناخ  لیکـشتتهج  رگید  یلاس  دنچ  نیاربانب  دورب . يزابرـس  تمدخ  هب  دیاب  ای  تسا و  هاگـشناد  هب 
هب لاس  دنچ  لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  دش ؟ دهاوخ  یلیـصحت  بتارمیاقترا  هب  قفوم  ایآ  هک  دوشیم  زاغآ  رگید  ياههغدـغد  هزات  تفای 
 ... دشاب و یبایراک  یپ  رد  دیاب  یک  ات  تفای ؟ دهاوخ  هعماج  رد  بسانم  راک  ایآ  اهنیاهمه  زا  سپ  هزات  دنارذگ . دیاب  هفیظو  ماظن  تمدـخ 

یـساسا رایـسب  تالکـشم  زا  یکی  زین  یمالـسا  يروهمج  تلود  يارب  تسا و  يژولونکت  نیـشامرصع و  یعیبـط  ياـهدروآهر  همه  اـهنیا 
نالک حطس  رد  نانآ  جاودزا  لکـشم  لح  دنراد و  لاغتـشا  یهاگـشناد  تالیـصحت  هب  ناناوج  زا  یهوبنا  دادعتام  روشکرد  اریز  دشابیم .

ياهیـسانشبیسآ هـب  تیاـنعاب  یعاـمتجا و  هاـگیاج  رییغت  صخــشم و  یعاـمتجا  هاـگیاپ  نادـقف  یلاـم  تالکــشم  هبهجوـت  اـب  مـه  نآ 
دوجومیاهتیعقاو رب  مشچ  اقیقد  ماظن  نتخاس  مهتم  ياج  هب  هک  تسا  نازیزع  امـش  رب  کنیا  راوشد . تخـس  تسا  يراـک  هلأـسمیعامتجا 

نیا لح  رد  هدنزاس  دیفمیاهراک و  هار  هئارا  ابو  هتخادرپ  هلأسم  رد  قمعت  هشیدنا و  هب  یناجیه  دنت و  تاساسحا  زا  يوریپ  نودب  دییاشگ و 
J .} دییامن يرکفه  يرایمه و  گرزب  لضعم 

صیاقن نیا  عفر  يارب  هک  هدیسرن  نآ  نامز  ایآ  دراد , دوجو  دیتاسا و ...  یخرب  دهعت  مدع  یگدزبرغ و  لیبق  زا  یتالکـشم  زونه  اه  هاگـشناد  رد 
؟ دوش مادقا 

شسرپ

نیا عفر  يارب  هک  هدیـسرن  نآ  نامز  ایآ  دراد , دوجو  دیتاسا و ...  یخرب  دهعت  مدـع  یگدزبرغ و  لیبق  زا  یتالکـشم  زونه  اه  هاگـشناد  رد 
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؟ دوش مادقا  صیاقن 

خساپ

زا دیاهدرک  حرطم  هک  یتالکشم  دیدرگ . لصاو  اههاگشناد  فلتخم  لئاسم  دروم  رد  امش  ینیب  کیراب  يزوسلد و  دهعت و  زا  یکاح  همان 
 ... تارایتخا و زا  هدافتسا  ءوسدیتاسا  زا  یخرب  دهعت  مدع  یگدزبرغ  هلأسم  تسا . روشک  یلاع  شزومآ  حطس  رد  مهم  یلصا و  تالضعم 

تسا دیما  دیدرگ  سکعنم  مولع  ترازو  یگدنیامنداهن و  رد  طبریذ  ياهتمسق  هب  امش  همان  بلاطم  دنتسه . عوضوم  نیا  زراب  ياههنومن 
زا دننکیم  ادیپ  روهظ  زورب و  هنیمز  اهلاکشا  نیا  همه  دش  ریگارف  یتوافتیبیتقو  هک  تسا  نیا  تسا  ینتفگ  هچنآ  دریگ . رارق  هجوت  دروم 

دیوشن و هتسخ  تسا  دیما  دشاب . تافآ  هار  رس  رب  یعنام  دناوتیم  نایوجشناد  رد  صوصخبنآ  طسب  رد  یعس  دهعت و  هیحور  ظفح  ور  نیا 
. دیرامگ تمه  یقیقح  ياهشزرا  يراوتسایارب  دوخ  شالت  هب  نامایب 

؟ دوش یمن  یناگمه  مایق  دراد  دوجو  یقالخا  ثیح  زا  هعماج  رد  هک  یتالکشم  داسف و  زا  يریگولج  يارب  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  یناگمه  مایق  دراد  دوجو  یقالخا  ثیح  زا  هعماج  رد  هک  یتالکشم  داسف و  زا  يریگولج  يارب  ارچ 

خساپ

اب هلباقم  تهج  ردیبوخ  رایسب  تیعطاق  مالـسا  ییاضق  متـسیس  اریز  میرادن . يدوبمک  نیناوق  رظن  زا  قاچاق و ... تقرـس  اب  هلباقم  تهج  رد 
نیا رد  ینوگانوگ  لماوع  هکلبدرادـن  یگتـسب  مادـعا و ... نادـنز  هب  اهنت  روما  نیا  ندرک  نکهشیر  نکیل  دراد . یعامتجا  برخم  لـماوع 

J} دوش لصاحبولطم  هجیتن  ات  دریگ  رارق  مادقاو  یسررب  دروم  اعومجم  یتسیاب  هک  دنراد . مهس  هنیمز 

؟  تسیچ نامطیحم  یگنهرف  تالکشم  لباقم  رد  ام  هفیظو ء 

شسرپ

؟  تسیچ نامطیحم  یگنهرف  تالکشم  لباقم  رد  ام  هفیظو ء 

خساپ

یهاگـشناد ياهطیحم  هژیوب  تسا و  یعیبط  الماک  يرما  توافتم  ياهنامرآ  اههشیدـنا و  اهگنهرف  اهشیارگ  اب  یقـالت  طـیحم  رییغت  رد 
تسا ضرف  امش  نوچ  دهعتمو  نیدتم  ناناوج  رب  نیاربانب  تسا . یـشیارگ  یـشنیب و  گنراگنر  ياههزیمآ  نیرتشیب  هدنریگرب  رد  ام  هعماج 
یملع یگدنلاب  رد  نامیا -  ظفح  تشادساپرب و  هوالع  رتشیب -  هچره  تبالص  توق و  اب  قیالع  قیالـس و  راکفا  عیـسو  نادیم  نیا  رد  هک 
یجوم دوخ  هکلب  دینک  تمواقم  راوتسا  يدس  نوچ  اهنت  هن  نوگانوگتامجاهت  لیـس  ربارب  رد  هدیـشوک و  شیپ  زا  شیب  دوخ  نید  یلمع  و 

J .} دیزاس رتهب  رتشیب و  زور  هب  زور  ار  دوخنوماریپ  ناناوج  ینامیا  روعش  روش و  هتخیگنا و  نیون 

؟ دوش یم  یقلت  تشز  روفنم و  يرما  ام  هعماج ء  رد  تقوم  جاودزا  ارچ 
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شسرپ

؟ دوش یم  یقلت  تشز  روفنم و  يرما  ام  هعماج ء  رد  تقوم  جاودزا  ارچ 

خساپ

دیاب هک  تسایمهم  رایـسب  لئاسم  زا  دـنراد  نآ  هب  ناناوج  هک  يدـیدش  زاین  دیاهتـشون و  هغیـص )  ) هعتم دروم  رد  دوخ  هماـن  رد  امـش  هچنآ 
رد هدیدنـسپ  تنـس  نیایارجا  عناـم  هنافـسأتم  هک  هچنآ  درک . زاـغآ  رادهنماد  ياهزراـبم  نآ  اـب  تخانـش و  ار  نآ  یعاـمتجا  یناور و  عناوم 

تـسین يدیدرت  تسا . لاح  هتـشذگرد و  نآ  لماوع  اهیبرغ و  ءوس  تاغیلبت  نینچ  مه  هنالهاج و  طلغ و  يرکف  تابوسر  هدـش  ام  هعماج 
هتـشاد دوجو  دنتـسین  جاودزا  رب  رداق  اهتدـم  اتهک  یناناوج  يارب  یـسنج  شکرـس  هزیرغ  ياـضرا  يارب  یلوقعم  حیحـص و  هار  دـیاب  هک 

یلو دنیامن  ظفح  ار  دوخ  زین  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هک  دنـشابهدیسر  اوقت  زا  ياهجرد  هب  تسا  نکمم  ناناوج  زا  يداحآ  هچرگ  دشاب .
اب میراودـیما  تـسا . هزیرغ  نـیا  ملاـس  ياـضرا  يارب  هار  نیرتـهب  دوـخ  طیارـشظفح  اـب  هـعتم  نیارباـنب  دنتـسین . یتیعـضو  نـینچ  رد  ارثـکا 

نانآ هدـش و  هتـشادرب  اهنآ  هار  رـس  زا  هلاسم  نیا  یعامتجا  یناور و  عناوم  دریگیم  تروصروشک  رد  ناناوج  يارب  هک  ییاه  يزیرهماـنرب 
حرطم اب  دیرادرب و  ماگ  تیلوءوسم  ساسحا  يرگنـشور و  اب  هار  نیا  رد  زین  امـش  دنیامن . اضرا  ار  دوخهزیرغ  عورـشم  تروص  هب  دـنناوتب 

J .} دیرادرب ماگ  هنسح  تنس  نیا  هب  لمع  عناوم  نتشادرب  هار  رد  نآ  داعبا  یسرربو  هلأسم  نتخاس 

؟  منک عورش  اجک  زا  نآرق  مالسا و  هب  تبسن  رتقیمع  تخانش  یهاگآ و  يارب 

شسرپ

؟  منک عورش  اجک  زا  نآرق  مالسا و  هب  تبسن  رتقیمع  تخانش  یهاگآ و  يارب 

خساپ

یملع و هبنج  ودرد  رمتسم  ناوارف و  یششوک  هطبار  نیا  رد  دراد . امـش  يالاو  تمه  يوق و  مزع  هب  یگتـسب  دیاهدومرف  هراشا  هک  ياهتکن 
یهلا و تاروتسد  ماجنا  هب  دیابییوس  زا  نیاربانب  دوش  رادیدپ  امش  یگدنز  رد  نآ  دنمـشزرا  نیریـش و  تارمث  اجیردت  ات  تسا  مزال  یلمع 
زا دیزاس . دوخ  یلمع  همانرب  دراو  ار  تاهورکمکرت  بش و  زامن  نوچمه  یتابحتـسم  ماجنا  اجیردـت  دـیدنب و  تمه  رمک  تامرحم  كرت 

هعلاطم رد  ماگ  نیلوا  يارب  دیزادرپب . ینآرق  ینید و  فراعم  ردهتـسویپ  مظنم و  قیقحت  هعلاطم و  هب  قیقد  يزیرهمانرب  اب  دـیاب  رگید  يوس 
قوقح ماظن  « » ینیب ناهج  يدلج  تفه  يرس  : » هژیوب يرهطم  دیهش  داتسا  ياهباتکتقد  هب  هلاسکی  يزیرهمانرب  کی  رد  دوشیم  هیـصوت 
يرکف ياهزاین  زا  يرایـسب  يوگخـساپ  هک  ار  يربهر » تماما و   » و يرگیدام » هب  شیارگ  لـلع  « » نامزتایـضتقم مالـسا و  « » مالـسا رد  نز 
J .} دش دهاوخ  میدقت  يرگید  یتاعلاطم  همانرب  دییامرف  هبتاکم  هچ  نانچ  همانرب  نیا  ماجنا  زا  سپ  دییامرف . هعلاطم  دنتسه  ام  رصع 

هنیمز نیا  رد  يریبادت  هچ  امش  درکن و  هدافتـسا  نآ  زا  تسب و  دوخ  يورب  ار  رد  ناوتیم  ایآ  هراوهام  اصوصخم  ایند  هتفرـشیپ  يژولونکت  هب  هجوت  اب 
؟ دیراد

شسرپ
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رد يریبادـت  هچ  امـش  درکن و  هدافتـسا  نآ  زا  تسب و  دوخ  يورب  ار  رد  ناوتیم  ایآ  هراوهام  اصوصخم  ایند  هتفرـشیپ  يژولونکت  هب  هجوت  اب 
؟ دیراد هنیمز  نیا 

خساپ

تسا یناهج  گرزبهدکهد  کی  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  ناهج  زورما  دراد . یساسا  ياهتوافت  هتشذگ  اب  زورما  ناهج  تیعضو  املـسم 
رب ار  دوخ  مشچ  ناوتیمن  ینونک  ناـهج  رد  هک  تسا  نشور  تسا . هدروآ  رد  ینیون  تروص  هب  ار  نآ  یطاـبترا ، لـیاسو  يژولونکت و  و 

تیناـسنا و تمدـخ  رد  ار  نآ  تسج و  هرهب  يژولونکت  تبثم  ياـههبنج  زا  دـیاب  سپ  دیـشک . دوخ  رود  هب  يراوید  تسب و  قیاـقح  يور 
تاغیلبت اههکبـش و  نیا  رب  نافرحنم  طلـست  لیلد  هب  دنتـسه . ور  ود  ياههکـس  هراوهام و ...  دـننام  ییاهرازباهنافـسأتم  یلو  داد ، رارق  نید 

دـح و رگا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  عماوج  نیا  رب  یگنهرف  نوخیبش  عون  کی  موس ، ناـهج  ياـهروشک  يارب  اـهنآ  نیگآرهز  یناـطیش و 
کی ناونع  هب  امش  درک . دهاوخ  هبلغ  شدیاوف  رب  نآ ، بولطمان  ضراوع  املـسم  دشاب ، هتـشادن  دوجو  تاناکما  نیا  زا  هدافتـسا  ياربیزرم 

یلو دـیهد ، رارق  دوخ  تراـهم  شناددربشیپ و  يارب  ياهلیـسو  ار  نآ  دـیربب و  هرهب  نآ  بولطم  ياـهدروآتسد  زا  تسا  نکمم  وجـشناد 
ات ور  نیا  زا  تسا . نآ  دـیفم  ياـههرهب  زا  شیب  هراوهاـم  تاـناکما  زا  ملاـسان  ياههدافتـسا  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  هچ ؟ مدرم  موـمع 
زا هدافتـسارد  تیدودحم  دشابن ، اهزاین  يوگ  باوج  لخاد ، ياههمانرب  زین  دریگن و  لکـش  هراوهام  زا  هدافتـسا  حیحـص  گنهرف  هکینامز 

J .} تسا نآ  یعامتجا  یسایس و  يرکف ، لالقتسا  هعماج و  گنهرف  عفن  هب  اهرازبا  نیا 

یملع ياه  هار  هچ  هدش *  رما  نیا  رد  ریثات  ثعاب  طلغ  موسر  تالکشم و  نکل  درب  یم  نیبزا  جاودزا  ار  یعامتجادسافم  ياه  هشیر  هکنیاب  هجوت  اب 
؟ دراد دوجو  راکنیا  يارب 

شسرپ

هار هچ  هدش *  رما  نیا  رد  ریثات  ثعاب  طلغ  موسر  تالکـشم و  نکل  درب  یم  نیبزا  جاودزا  ار  یعامتجادـسافم  ياه  هشیر  هکنیاب  هجوت  اب 
؟ دراد دوجو  راکنیا  يارب  یملع  ياه 

خساپ

تاعقوت يالابحطـس  هب  هجوت  اب  يداصتقا و  رظن  زا  وس  کی  زا  اریز  تسام ؛ روشک  رد  ینونک  ضماـغ  لـئاسم  زا  ناـناوج  جاودزا  عوضوم 
 ، اثلاث تسین . دوجوم  رگیدعورـشم  قیرط  زا  یـسنج  زیارغ  ياضرا  ناکما  اـیناث ،  تسین . مهارف  ناـناوج  يارب  ناـسآ  مئاد  جاودزا  ناـکما 
لح يارب  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دوربالاب . جاودزا  نس  هک  دراد  ار  اضتقا  نیا  تیعمج و ...  دـشر  رظن  زا  زین  يرگید  یعامتجا  لئاسم 

ياههشیر اب  هزرابم  - 1 هلمج :  زا  ددرگ . لح  يدودحات  لکشم  نیا  هدنیآ  رد  هکلب  ات  دریگ  تروص  تامادقا  يرس  کی  دیاب  لضعم  نیا 
زا رود  هـب  هداـس و  یگدـنز  جـیورت  - 3 اههداوناخ . تاـعقوت  حطـس  زا  نتـساک  - 2 جاودزا . رما  رد  يریگ  تخــس  یعاــمتجا  یگنهرف و 

J .} هنیمز نیا  رد  مدرم  یعامتجا  شرگن  حیحصت  تقوم و  جاودزا  غیلبت  - 4 دیاوز . تافیرشت و 

؟ دنشابن مه  اب  رسپ  رتخد و  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  هچ ؟  ینعی  اههاگشناد  ندش  یمالسا 

شسرپ
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؟ دنشابن مه  اب  رسپ  رتخد و  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  هچ ؟  ینعی  اههاگشناد  ندش  یمالسا 

خساپ

، تسا هدش  اهرماهبا  هتوب  رد  عوضوم  لصا  هدش و  هجوت  يرهاظ  روما  زا  یخرب  هب  اهنت  فسالاعم  اههاگـشناد  ندـش  یمالـسا  عوضوم  رد 
هیـضق یحطـس  هداس و  ياههبنجهک  نیا  ینعی  تسا . هدش  یلوصا  ریغ  ياهتکرح  يارب  یـششوپ  زکارم  یخرب  رد  يرهاظ  تاکرح  هکلب 

داهج شالت  تکرح و  دهعت ، نتفای ، قمع  ینعی  ندـش  یمالـسا  هدـش . یناگیاب  نآ  لکـشم  هدـیچیپ و  ياههبنج  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم 
یلو دراد ، یهاگیاج  دوخ  يارب  لودج  نیا  رد  زین  یمالسا  رهاوظ  ظفح  هتبلا  يرکف و ... لالقتـسا  ظفح  یتادراو ، راکفا  اب  هزرابم  هنوگ ،
J .} دوش لابند  یفنم  تاعبت  زا  یخرب  اب  ای  هتسکش و  اپ  تسد و  تروص  هب  همه  نآ  دروم  نیمههب  ندش  یمالسا  يارب  اهنت  هک  نیا  هن 

تسا هنوگچ  دوش  ظفح  نانآ  تمرح  هکیلاح  رد  لوئسم  نویناحور  زا  داقتنا  هوحن 

شسرپ

تسا هنوگچ  دوش  ظفح  نانآ  تمرح  هکیلاح  رد  لوئسم  نویناحور  زا  داقتنا  هوحن 

خساپ

دروآیم دـیدپناهذا  رد  ار  هلأسم  نیا  نویناحور ، يوس  زا  ییارجا  ياهتیلوؤسم  شریذـپ  دـیاهدش ، رکذـتم  دوخ  همان  رد  هک  هنوگ  نامه 
. دریگیم دوخ  هب  دبعت  هبنجعون  کی  اذل  تسا و  یـسررب  داقتنا و  هدودحم  زا  نوریب  دنهدیم ، ماجنا  هچ  ره  دـنیوگیم و  هچره  نانآ  هک 
؟ ریخ ای  دراد  ارییاعدا  نینچ  قح  یـسک  اساسا  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  تاـهج  زا  یکی  تسا . یـسررب  لـباق  یفلتخم  بناوج  زا  عوضوم  نیا 
ار دوخ  دـیابن  موصعم  زج  سک  چـیه  لوا : تهج  درک ؟ دـیاب  هچ  هرخـالاب  هدـش و  هشیدـنا  نیا  زورب  بجوـم  ییاـههنیمز  هچ  هکنآ  رگید 

يریگولج یلامتحا  تاهابتـشا  اهاطخ و  زا  ات  دهد  رارق  نارگیدو  دوخ  دقن  هتوب  رد  ار  شیوخ  درکلمع  دیاب  هکلب  درادـنپب ، اطخ  زا  يراع 
ای وموصعم  نخـس  هکلب  دـیوگیمن ، ینخـس  دوخ  بناج  زا  صخـش  هاگ  هکنیا  نآ  داد و  رارق  رظندـم  دـیاب  زین  ار  هتکن  کـی  یلو  ددرگ .

. تسناد ناسکیدرف  ياهتشادرب  یـصخش و  نانخـس  اب  ار  نخـس  نآ  تلزنم  ردق و  یتسیابن  تروص  نیا  رد  دـنکیم . لقن  ار  ادـخ  مالک 
( یصخش ياهتشادرب  ياهنم  ) تسا هدومن  نایب  ياهیآ  رد  ار  بلطم  نالف  ای  هدرک و  بجاو  ار  زامن  دنوادخ  تفگ : یسک  رگا  لاثم  يارب 

نایب یعرـش  ماـکحا  زا  دوخ  نقتم  یناـبم  هب  هجوت  اـب  دـهتجم  هک  ار  هچنآ  داد . رارق  درف  دوخ  ياـههتفگ  زارط  مه  ار  نخـس  نیا  ناوتیمن 
هک دوشیم  هدرمش  نید  تایرورض و  زا  یخرب  تسا : مسق  ود  رب  زین  دهتجم  یعرـش  تارظن  هتبلا  تسناد . هلوقم  نیمه  ءزج  دیاب  دنکیم ،

نیا دنتـسین . تایرورـض  زا  رگید  یخرب  و  تسا ) يرگید  هلوقم  هک  دشاب  هتـشاد  دیدرت  نید  لوصا  ساسا و  رد  یـسکرگم   ) دنریذپان دقن 
هتوب رد  دوخ  هژیو  يژولوتم  شور و  اـب  دـیاب  ار  یـشناد  ره  هک  هنوگ  ناـمه  داد . رارق  دـقن  دروم  دوـخ  صاـخ  رازبا  اـب  ناوـتیمار  هتـسد 

رد تایئارجا : رد  اما  دهد . رارق  دقن  دروم  ار  یـشناد  ره  دهاوخب  دسرب و  هار  زا  تهج  ره  هب  يرد و  ره  زا  سکره  هکنیا  هن  تشاذگدقن ؛
جره و يانعم  هب  ندوبن  يدّبعت   » هکدومن كرد  یتسرد  هب  دیاب  زین  ار  نخـس  نیا  یلو  تسین ، راک  رد  يدّبعت  هجو  چـیه  هب  ییارجا  لئاسم 

داقتنا زین  نآ  رانک  رد  و  دوش . تیعبت  وا  زا  نوناقزرم  رد  دـشاب و  مرتحم  دـیاب  نآ ، ریغ  هچ  دـشاب و  یناـحور  هچ  يرجم  هکلب  تسین » جرم 
دـننکیم و طولخم  رگیدـکی  اب  ار  نوؤش  ثحابم و  یخرب  هچرگ  تسوکین . شیوخ  ياـج  هب  زیچ  ره  نیا  رباـنب  دریذـپ . تروص  هدـنزاس 

ارچ نوچیب و  تعاطا  زین  ملاع  ياـهماظن  نیرتيدـبعت  ریغ  رد  هک  نآ  نخـس  هاـتوک  دـنناشکیم . ینوناـقیب  یمظنیب و  هب  اردـبعت  مدـع 
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تهج زا  دشابهتـشاد . دوجو  تسا  نکمم  نآ  رانک  رد  زین  داقتنا  هچرگ  تسا  هعماج  نآ  نادنورهـش  یمومع  گـنهرف  هحولرـس  نوناـقزا ،
لئاـسم رد  یتـح  ور  نیمهزا  تسا و  لـئاق  صاخـشا  یخرب  يارب  هژیو  تعاـطا  یعون  دوخ ، قباوس  هب  اـنب  هعماـج  گـنهرف  یهاـگ  رگید ،

زا ار  نوؤـش  درک و  میهفت  مدرم  هب  ار  لـئاسم  هناـنیب  عـقاو  يرگنـشور  اـب  دـیاب  اـج  نیا  رد  دوـشیمن . هدوـشگ  داـقتنا  هب  ناـبز  زین  ییارجا 
ظفح هلأسم  تسا ، هدمآ  امـش  همان  نایاپ  رد  هک  يرگید  عوضوم  درک . صخـشم  نانآ  يارب  ار  يریذـپانداقتنازرم  دومن و  ادـج  رگیدـکی 

رازگناینب ناونع  هب  هر )  ) ماما ترضح  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دشابیم . یتیمها  زئاحرایسب  عوضوم  هک  تسا  نآ  سدقت  تیناحور و  تمرح 
هک ار -  دوخ  یلـصا  هفیظو  دـیاب  نویناحور  هک  دـندوب  هدرک  نایب  لمع  رظن و  رد  ار  هتکن  نیا  بـالقنازاغآ ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

ثداوح زین  تیطورـشم و  هبرجت  یلو  ددرگ . راذـگاو  نانآ  ریغ  هب  تکلمم  ییارجا  ياهراک  دـنهد و  ماجنا  تساغیلبت -  تیادـه و  ناـمه 
، متـسیب نرق  رد  گرزب  بالقنا  کی  ياهنیـسیروئت  ناونعهب  یبالقنا ) دهعتم و  نایناحور   ) تیناحور رثکا  هک  دومن  تباث  بالقنا ، زا  سپ 

يرگید ياههیعاد  دش و  دهاوخ  هدیشک  فارحنا  هب  یمالسا  میظع  شزیخنیا  املسم  دندرگ ، جراخ  يدیلک  ياهتسپ  تسایس و  هنحص  زا 
نایناحور دیدرگ و  تلع  رب  دیزم  زین  نآ  تالکـشم  بالقنا و  زا  سپ  تیلوؤسم  شریذپ  نیگنـس  طیارـش  دمآ . دـنهاوخ  هنحـص  يور  هب 

تمرح تهج  زا  هچرگ  دنـشاب . هتـشاد  يرتلاعف  روضح  تکلمم  تایئارجا  يراذـگ و  نوناق  هنحـص  رد  هک  دـندرک  هفیظوساسحا  دـهعتم 
ای دندومنیم و  ظفح  ار  سّدقت  دـندرکیم و  كرت  ار  هفیظو  تسیابیم  ای  لاح  دـندرگ . هجاوم  یتالکـشم  اب  زین  دوخ  یخیرات  تسادـقو 
رد هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهنخس  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  دندرکیم !؟ يراتفر  هچ  تسیابیمهنحص  نیا  رد  امش  رظن  هب  لاح  سکعرب ،

J .} دجنگیمن لاجم  نیا 

؟ دننک یم  ینادنز  ار  اهنآ  دنزاسب  اهنآ  لغش  داجیا  گنهرف و  اب  هکنیا  ياجب  دوش و  یمن  یگدیسر  اهینادنز  هب  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  ینادنز  ار  اهنآ  دنزاسب  اهنآ  لغش  داجیا  گنهرف و  اب  هکنیا  ياجب  دوش و  یمن  یگدیسر  اهینادنز  هب  ارچ 

خساپ

نیلوؤسم رب  هلأسمنیا  دوشیمن . هاگن  ریگارف  لصا  کی  ناونع  هب  نادـنز  هب  زین  یمالـسا  ماظن  رد  تسا و  يدـج  یلکـشم  ناینادـنز  هلأـسم 
اهنادنز هک  تسا  هدـش  هتفریذـپهتکن  نیا  ایند  ياج  همه  رد  تسین و  هدافتـسا  لباق  رارطـضا ، دراوم  رد  زج  نادـنز  هک  تسا  نشور  روما 

رد ورنیا  زا  تسین . یفن  لباق  سبح  نادـنزلاح و  نیع  رد  تسا . دراو  هزات  لماوع  طسوت  اهيراجنهان  زا  یخرب  يریگداـی  زکارم  زا  یکی 
هدافتـسا قوف  فلتخم  لماوع  زا  زین  اـم  هعماـج  رد  دراددوجو . ناـکما  يـالعا  دـح  رد  وفع  لـماع  مه  عونتم و  یهیبنت  لـماوع  مه  مالـسا 

ًالومعم هکنیا  اما  دوش . هدافتـسا  نادنز  زا  یهیبنت  لماوع  رگید  زا  شیبهک  تسا  هدش  ثعاب  یعامتجا  طیارـش  لاح  نیع  رد  یلو  دوشیم ،
هلأسم نیا  یلو  دوشیم ، نینچ  دنریگیم  راک  هب  هک  یتاناکما  اهدنفرت و  اب  يدراومرد  دـنچ  ره  دـنزیرگیم ، نوناق  ماد  زا  یلـصا  رـصانع 

J .} دنوشیم هدش و  تلادع  غیت  راتفرگ  یلصا  مهم و  رصانعزین  يددعتم  دراوم  رد  درادن و  تیلک 

؟  میمورحم تاعوبطم و ) گنهرف  نابز و   ) قوقح نیرت  ییادتبا  زا  اهیناجیابرذآ  ام  ارچ 

شسرپ

؟  میمورحم تاعوبطم و ) گنهرف  نابز و   ) قوقح نیرت  ییادتبا  زا  اهیناجیابرذآ  ام  ارچ 
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خساپ

رد هک  تسا  راوازـسسپ  تسا . ناگـشیپ  اوقت  اب  طقف  یگرزب  يرترب و  درادن و  دوجو  اهناسنا  نیب  یقرف  چیه  مالـسا  هنانیب  عقاو  هشیدنا  رد 
دیاـب سکعرب  دوـشن و  هدروآـنایم  هب  ماوـقا  نـیب  قرف  فـالتخا و  زا  تبحـص  ناـمدوخ -  یمالـسا  هعماـج  رد  صوـصخب  عـماوج -  ماـمت 

میقفاوم نآ  دراوم  زا  یخرب  اب  ام  هک  تسا  دنچ  یتاکن  يواح  امش  همان  تروص  ره  هب  دریگ . رارق  هّجوت  دروم  ینید  یگنهرف و  تاکرتشم 
اهنابز يرذآ  نیب  يربارب  يردارب و  دهاش  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  یلو  میرادـن ، يراک  بالقنازا  شیپ  نارود  اب  ام  هن . یخرب  اب  و 

، ارزو اـت  هتفرگ  ریزو  تـسخن  زا  روـشک ؛ يـالاب  هدر  تاـماقم  نیلوؤـسم و  زا  يرایـسب  مـینادیم  هـک  روـط  ناـمه  میتسهاـهنابزسراف . و 
هکنیا صوصخب  میتسه ؛ هیور  نیا  دهاش  زین  نالا  دنتـسه و  هدوب و  نابز  يرذآ  ناردارب  زا  ییاضق و ...  نیلوؤسم  نارادنامرف ، ، نارادناتـسا

اههاگشناد و رد  يدایز  دیتاسا  کنیا  مه  دنتسه . ناجیابرذآ  رورپ  دیهش  راید  هب  بستنم  ياهنماخ ، هّللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم 
همالع دـننام  دناهدنارتسـسگ ؛ ام  هعماج  رد  ار  دوخ  شناد  ، لمکا هتـسیاش و  وحن  هب  هدوب و  رابت  يرذآ  هک  دـنراد  دوجو  هیملع ، ياههزوح 
رـشتنم هتـشاگن و  يرذآ ، نابیدا  ناگدنـسیون و  طسوت  یناوارف  تاـقیقحتو  اـهباتک  نینچمه  یناحبـس و ...  رفعج  يرفعج ، یقت  دـمحم 

، مق هیملع  هزوح  رد  هک  ینامز  یّتح  دـنراد و ...  دوجو  نویزیولت  امنیـس و  هنحـصرد  یبوخ  ياـهنادرگراک  نارگیزاـب و  تسا . هدـیدرگ 
، ياهنماخ تایآ : تارـضح   ) نانآ رفن  راـهچ  هدـش ، یفرعمو  باـختنا  عجرم  رفن  تفه  زا  مینیبیم  دوشیم ، يریگ  میمـصت  تیعجرم  يارب 

نـالا بدا ، گـنهرف و  هلأـسم  اـب  هطبار  رد  دنتـسه . ناـمزیزع  روشکزا  هّطخ  نیا  هب  طوبرم  یناـجنز ) يریبـش  ینارکنل و  لـضاف  يزیربـت ،
ناوید يدازآ ، غورف  همان ، ناجیابرذآ  قاثیم ، قیلراو ، لوی ، : دننام دوشیم ؛ رشتنم  پاچ و  يرذآ ، نابز  هب  ینوگانوگ  تایرـشن  اهباتک و 
باتک اهدص  و  یقاجوا و ...  تایبدا  عومدلا ، باحـس  رایرهـش ، ناوید  تئیه ،) ) شیخاب ریب  هنیتایبدا  ناجیابرذآ  ءادعـسلاۀقیدح ، یلوضف ،

: دننامه راید  نیا  ناگرزب  يارب  تشادوکن  تشادگرزب و  ياههرگنک  ییاپ  رب  دهاش  بالقنا  زا  دعب  نینچمه  يرذآ . همانتبیـصم  هحون و 
هجیتن ناوتیم  سپ  میتـسه . هدوب و  و ...  ناـجیابرذآ ، دیهـش  نارادرـس  رایرهـش ، یلوضف ، یئاـبطابط ، همـالع  يرفعج ، یقت  دـمحمهمالع 

اب اّما  دوشیمن . هتـشاذگ  سراف  كرتنیب و  یتوافت  چیه  عقاو  رد  میـشابیم و  يریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  دـهاش  اههنیمز  نیا  رد  هک  تفرگ 
یکرت ناـبز  ناـجیابرذآگنهرف و  تاـیبدا و  دـیاب  یلیـصحت  نارود  زا  یعطقم  رد  هکنیا  دـننام  میقفاوم ؛ یلاـع  باـنج  ياـههتفگ  زا  یخرب 

ّتقد دیاب  امیس  ادص و  رد  نینچمه  دنـسیونبای . دنناوخب  ار  یکرت  ياههتـشون  دنناوتب  لقادح  يرذآ ، نارهاوخ  ناردارب و  دوش و  هدناجنگ 
صوصخب ماوقا ، مامت  مارتحا  دـسرن و  ماـشم  هب  وییارگموق ...  هحیار  ینویزیولت ، ییویدار و  ياـههمانرب  اـهملیف و  رد  هک  دـننکب  شـالت  و 

رد ار  دوخ  ضارتعا  دـیناوتیم  يرذآ  نازیزع  رگید  امـش و  هنیمزنیا  رد  دوش . هتـشاد  هگن  اـهيرذآ )  ) یمالـسا ناریا  هب  اـهنآ  نیرتراداـفو 
زا هدرک و  رظن  دیدجت  دوخ  ياههمانرب  رد  زین  اهنآ  هک  دیراد  لاسرا  امیـس  وادص  نیلوؤسم  هب  ًامیقتـسم  ًابتک و  ای  دـینک و  حرطم  تایرـشن 

نیا نانمـشد  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  هتکن  نیا  رکذ  رخآ  رد  دننک . زیهرپ  يریگولج و  هدننکنیهوت  زیگنارب و  فالتخا  ياههمانرب  شخپ 
حرط اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـناهدز  اـههئطوت  عاوـنا  ینکفا و  هقرفت  هب  تسد  ، تـلود مدرم و  تدـحو  رادـتقا و  ندرب  نـیب  زا  يارب  موـب  زرم و 

، سّدـقم نیمزرـس  نیا  لک  رد  هاگآ  هتخیهرف و  دارفا  دوجو  اب  هتبلا  دـشابیم . ومـسیدرک ...  ناپ  مسیبرع ، ناپ  مسیکرتناپ ، نوچ  یلئاـسم 
J .} داد دنهاوخ  همادا  دوخ  یگدنز  هب  يدنلبرس  داحتا و  ابهمه  نایناریا  هدش و  بآ  رب  شقن  دارفا  نیا  موش  هئطوت 

؟  تسا جیار  ام  هعماج  رد  نالا  تقوم  جاودزا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا جیار  ام  هعماج  رد  نالا  تقوم  جاودزا  ایآ 
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خساپ

تسا هدیدرگ  ناناوج  يارب  یتالکشم  زورب  بجوم  هلأسم  نیمه  درادن و  یتسرد  حیحص و  جاور  هنافسأتم 

دریذپ یم  ماجنا  تروص  هچ  هب  اههاگشناد  ندرک  یمالسا 

شسرپ

دریذپ یم  ماجنا  تروص  هچ  هب  اههاگشناد  ندرک  یمالسا 

خساپ

، وجـشناد ، داتـسا زا : معا  یهاگـشناد  ياـههفلؤم  همه  دـیاب  هک  تسا  ریگارف  گـنهآ و  زارد  يداـهج  اههاگـشناد ، ندرک  یمالـسا  دـنیارف 
رد دریگ و  ارف  ار  هاگشنادیاضف  یـشزومآ و  نوتم  شهوژپ ، قیقحت و  ماظن  یـشزومآ ، تسایـس  ماظن و  تیریدم ، ماظن  ناریدم ، نانکراک ،

J . } دبایب ار  دوخ  هتسیاش  هاگیاج  هدناود و  هشیر  اهتخاسور  اهتخاس و  ریز  همه 

دیهد خساپ  ام  تالوئس  هب  دیهاوخ  یم  هنیزه  فرص  اب  ارچ 

شسرپ

دیهد خساپ  ام  تالوئس  هب  دیهاوخ  یم  هنیزه  فرص  اب  ارچ 

خساپ

زا تسا ,  هتـشاذگ  دـنراد  ار  نآ  ناوت  هک  يدارفا  یمامت  شود  رب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  یفیاظو  زا  ینامـسآ  فراعم  قیاقح  نایب  غیلبت و 
نامیپ دـنوادخ  نوچ  تسا و  هتفرگ  قاثیم  رما  نیا  رب  ینید ,  ناملاع  زا  دـنوادخ  تسا و  هدوب  ینامـسآ  قیاـقح  نییبت  اـیبنا  تثعب  فادـها 

هیآ نارمع ,  لآ   ) دنیامنن نامتک  ار  نآ  هدرک و  نایب  مدرم  يارب  ار  ینامـسآ  باتک  قیاقح  ات  هدـش  هداد  اهنآ  هب  باتک  هک  نانآ  زا  تفرگ 
زا هدنبیرف و  هرهچ  اهدص  اب  يرگ ,  یلاباال  ینید و  یب  هک  ییایند  رد  یهگناو  تسا .  گرزب  تلاسر  نیا  رب  لاد  نآرق  هیآ  اهدـص  (. 178

هکرعم یطابترا و ... ياه  هکبـش  ریوصت و  ادـص و  دـهد و  یم  رارق  همه  رایتخا  رد  ااناجم  ار  دوخ  ياهتنا  یب  تاغیلبت  هیواز ,  هچیرد و  ره 
!؟  میهدب خساپ  ناناوج  لائوس  هب  میهاوخ  یم  ام  ارچ  لاح  درک . تیلوئوسم  ساسحا  دیابن  هتشذگ  زا  رتشیب  ایآ  دنا , هدرک  اپ  هب  گرزب  يا 

هلوقم نیا  رد  نخـس  هتبلا  دـنزادنیب . هار  هب  ااناجم )  ) ییویدار لاناک  ام  يارب  اه و ... یکنای  عوضوم  نیا  يارب  اـت  مینیـشنب  رظتنم  دـیاب  دـبال 
تسا مزال  دنسانشب . یتسرد  هب  ار  هنامز  دننک و  لیلحت  بوخ  ار  لئاسم  دنناوتب  امش  دننام  یناناوج  هک  تسا  نآ  راظتنا  یلو  تسا ,  رایـسب 

ییویدار ياه  لاناک  زا  یکی  هجدوب  مرازه 1100000  دص  کی  تالائوس ,  هب  ییوگ  خساپ  يارب  ام  یفرصم  هجدوب  هک  میناسرب  عالطا  هب 
 . تسین دننک -  یم  شخپ  همانرب  زور  هنابش  امش  ام و  يارب  هک  ناگناگیب - 

دنک یمن  مادقا  دروم  نیا  رد  ماظن  ارچ  دنراد  هقالع  ییارگبرغ  یبرغ و  ياه  لدم  هب  ناناوج  ارچ 

شسرپ
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دنک یمن  مادقا  دروم  نیا  رد  ماظن  ارچ  دنراد  هقالع  ییارگبرغ  یبرغ و  ياه  لدم  هب  ناناوج  ارچ 

خساپ

ياهروشکهمه رد  رتهدرتسگ  رایـسب  یحطـس  رد  هکلب  اـم ، روشک  رد  اـهنت  هن  ینـالوط  ياهقباـس  هک  تسا  ياهدـیدپ  ییارگبرغ ، هلأـسم 
دنیآرب ییوس  زا  هک  برغ  يدام  تایح  بیرفلد  اـبیز و  رهاـظم   - 1 زا : تسا  ترابع  هدـیدپ  نیا  للع  زا  یخرب  دراد . دوجو  موس  ناـهج 

یشومارف هب   - 2 تسا . فیعض  هدنامبقع و  ياهروشکیاههیامرـس  يریگراک  هب  تراغ و  لوصحم  وس  رگید  زا  تسا و  يژولونکت  دشر 
رد هک  یناسفن  تـالیامت  اـهاوه و  ماد  رد  نداـتفا   - 3 دوخ . يدام  یملع و  یقـالخا ، یگنهرف ، دنمـشزرا  ینغ و  ریاـخذ  عباـنم و  ندرپس 

مالـسا و ناـهج  رـسارس  رد  هـک  دوـب  يدـنلب  ياوآ  یمالـسا  بـالقنا  دراد . يرتـشیب  بساـنت  نآ  گـنهرف  اـب  رتیندـمآرب و  برغ  ناـهج 
رگید زا  نکیل  دهد . تهج  رییغت  نادنمشیدنا  ناگدنسیون و  نارکفنشور ، ناناوجزا ، يرایسب  يارب  تسناوت  دش و  نکفا  نینط  نیفعضتسم 

. دنهدیم ماجنا  ناهج  حطس  رد  یفعاضم  شالت  اههشیدنا  اهرظن و  ندوبر  يارب  وس  ره  زا  هتـسشننیمک و  رد  هراومه  زین  برغ  لماوع  وس 
رد دوجوم  ياـهتکرح  اـم  دـنچ  ره  ییاـهن  یباـیزرا  رد  دـنمارخیم . وس  نیا  هب  یخرب  وس و  نآ  هب  یخرب  ناـیم  نیارد  هک  تسا  یعیبـط 
هب دـناوتباههمانرب  نیرتلماک  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیمن  زگره  مینادیمن و  یفاک  ار  ییارگبرغ  هدـیدپ  اب  ياهشیر  یلوصا و  هرزابمتهج 
اب بساـنتم  زینو  دـنراد  هک  تواـفتم  ياـهتساوخ  لاـیما و  ساـسا  رب  اـهناسنا  اریز  دناکـشخ ؛ ار  اـهشیارگ  هنوـگنیا  هـشیر  یلک  روـط 

یتواـفتم ياـهشیارگ  ، تسا هتفاـی  دـشر  نآ  اـب  ناـشنهذ  هک  ینوگاـنوگ  ياههشیدـنا  دـناهدرک و  دـشر  نآ  رد  هـک  یفلتخم  ياـهطیحم 
هنوگنیا هدنورپ  هراومه  یلو  درکیبایزرا ، تبثم  ار  هدـیدپ  نیا  اب  هزرابم  همانراک  ناوتیم  يدایز  دـح  ات  هکنآ  نمـض  نیا  ربانب  دـنباییم .

دوبان ار  نآ  یلک  روط  هب  دـناوتیمن  یلو  دزاسدودـحم ، ار  نآ  دـناوتیم  يرگید  تکرح  ره  ای  دوجوم  ياهتکرح  تسا و  زاب  اـهشیارگ 
J .} دنک

؟ دوش یمن  ماجنا  ام  هعماج  رد  تسا  مالسا  بان  ماکحا  زا  یکی  هک  تقوم  جاودزا  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  ماجنا  ام  هعماج  رد  تسا  مالسا  بان  ماکحا  زا  یکی  هک  تقوم  جاودزا  ارچ 

خساپ

تسا و لسن  تشادـهبو  فافع  ظفح  اب  یـسنج  تقوم  ياـهزاین  نیماـت  يارب  مالـسا  دنمـشزرا  ياـههمانرب  زا  یکی  هعتم )  ) تقوم جاودزا 
لباق مه  هعتم  زین  اـم  زورما  هعماـجرد  تسا . یـسنج  مسینومک  اـی  تیناـبهر و  يوس  هب  هعماـج  نداد  قوس  ياـنعم  هب  نآ  هب  ندز  اـپ  تشپ 

. تسا هتفرگن  ماجنا  یتسرد  يزیرهمانرب  نآ  حیحصماجنا  یگنوگچ  ییارجا و  ياههویش  هب  تبسن  هنافسأتم  یلو  زاین  دروم  مه  تسارجا و 
قیرط نیا  زا  مه  نآ  دـصرد  کی  اسب  هچ  دومن و  لـح  ار  ناناوجیـسنج  لکـشم  ناوتب  هعتم  اـب  هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  نیا  لاـح  نیع  رد 

فرطرب نآ  تالکشم  دوش و  يدج  يراذگهیامرـس  مئاد  جاودزا  هلاسم  هب  تبـسنزیچ  ره  زا  شیب  تسا  مزال  نیاربانب  دشابن . ریذپ  ناربج 
. ددرگ

؟  تسین مدرم  یمومع  راکفا  شریذپ  دروم  تقوم  جاودزا  ارچ 
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شسرپ

؟  تسین مدرم  یمومع  راکفا  شریذپ  دروم  تقوم  جاودزا  ارچ 

خساپ

نآ هژیو  هب  دننک ، تقوم  جاودزا  ناشنارتخد  هک  تسین  نیا  نانآ  ندوب  وگلا  همزال  ب )  میرادـن . هنیمز  نیا  رد  یـصاخ  داهنـشیپ  ام  فلا )
لـصحم ناوـج  هک  تسا  هتفگ  اـجک  رد  مالـسا  ج )  رتـهب . مئاد  جاودزا  يارب  نارتـخد  دـنرتبسانمهویب و  ناـنز  تقوـم  جاودزا  يارب  هک 

نیا عنام  زگره  مالسا  اما  تسا . درم  هدهع  رب  یگدنز  تیلوؤسم  هداوناخلیکـشت  اب  هرخالاب  هک  تسا  نیا  تسه  هچنآ  دنکن ؟ مئاد  جاودزا 
نیا جاودزا  لکـشم  لح  يارب  ام  تاداهنـشیپ  زا  یکی  اقافتا  دـنزادرپب . ار  نانآ  جراخم  ناشدوختیاضر  لیم و  اب  نیفرط  نیدـلاو  هک  تسین 

، دنریگ هدهع  رب  ار  نیجوز  یگدنز  ياههنیزه  یلاس  دنچ  نیگنس ، جراخم  اجیب و  ياهيریگتخـس  ياج  هب  نیفرطیاههداوناخ  هک  تسا 
رایـسبهتکن دوـمن . یمازلا  ار  نآ  ناوـتیمن  یلو  دراد ، تاـغیلبت  هب  زاـین  هلأـسم  نیا  نکیل  دـنهد ، همادا  لیـصحت  هب  تحار  لاـیخ  اـبنانآ  اـت 

نیرتـگرزبزا یکی  ار  نآ  عرـش  هک  یلاـح  رد  دـنکیمن !!! دـییأت  ار  هلأـسم  نیا  عرـش  دیاهتـشون  هک  تسا  نیا  روآ  فسأـت  زیگناتفگش و 
J .} دنادیم گرزب  شاداپ  ياراد  تابحتسم و 

؟ دننک یمن  عضو  يرگید  نیناوق  قالط  زا  يریگولج  يارب  نیگنس  ياه  هیرهم  نتفرگ  ياج  هب  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  عضو  يرگید  نیناوق  قالط  زا  يریگولج  يارب  نیگنس  ياه  هیرهم  نتفرگ  ياج  هب  ارچ 

خساپ

هیدـه و هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  دـیاهدز ، لاثم  هک  يدراوم  ایناث ، تسا . نامه  شخـساپ  هتفرگ و  تروص  قوف  طـلخ  زین  اـج  نیا  ًـالوا ،
، دوش دقعلا  نمض  طرش  هک  اج  نآ  اما  دراد ؛ تلاخد  بهاو  هدارا  اهنت  تروص  نیارد  دریگن . رارق  دقعلا  نمض  طرش  تروص  هب  شکشیپ 

یمازلا یقوقح و  هبنج  هک  نآ  رگید  دوشیم ، لـیخد  زین  بهتم  تساوخ  هدارا و  هک  نیا  یکی  دـباییمتوافت : لوا  تروص  اـب  تهج  ود  زا 
دروم رد  نآ  قادصم  نیرتجیار  نکیل  دبای . هار  دـناوتیم  يدادرارق  دـقع و  ره  رد  هکلب  جاودزا ، دـقع  رد  اهنت  هن  هلأسمنیا  دـنکیم . ادـیپ 

هدش هتفریذپ  ، ناهج یقوقح  ياهماظن  رد  موسرم و  ایند  ياج  همه  رد  هکلب  درادـن ؛ مه  مالـسا  ناهج  ناریا و  هب  صاصتخا  تساجاودزا و 
J .} تسا

؟ دنزادرپ یم  يداینب  روما  زا  رتشیب  رهاوظ  هب  مدرم  ارچ 

شسرپ

؟ دنزادرپ یم  يداینب  روما  زا  رتشیب  رهاوظ  هب  مدرم  ارچ 

خساپ
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لوصا و ياراد  مه  مالـسا  هتبلا  داد . ماجنا  دـیاب  یلعف  طیارـش  رد  هک  تسا  ییاهتمدـخ  نیرتگرزب  زا  بان  مالـسا  یفرعم  غیلبت و  املـسم 
هب دوش و  هیکت  اهناینب  رب  اهنترگا  دـنرگیدکی . ظفاح  اهنیا  يود  ره  یعرف ، ياـههمانرب  رهاوظ و  ياراد  مه  تسا و  يداـینب  ییاـههزومآ 

دنهاوخ هدرپس  یـشومارف  هب  اهناینب  دوش  هیکت  رهاوظ  رب  اهنت  رگا  هک  هنوگنامه  دـنامیمن ، رادـیاپ  زین  اـهناینب  دوشن  هداد  تیمها  رهاوظ 
رد يرهاـظ و  ياـهراک  هک  نیا  نآ  دومن و  ناعذادـیاب  ار  هتکن  کـی  نکیل  دومن ، هضرع  رگیدـکی  راـنک  رد  ار  ود  ره  یتسیاـب  سپ  دـش .
مه يداینب  ياهراک  دروم  رد  یلو  دـنناوارف . دـننک  يریگیپو  دـنبایرد  ار  نآ  هک  یناسک  مه  داد و  ماـجنا  ناوتیم  رتدوز  مه  ار  سرتسد 

تلادع جیورت  زا  رتهداس  رایـسب  ناذا  جیورت  راک  اذل  دراد . لابند  ار  یناوارف  ياهيراوشد  نآ  يارب  مادقا  مه  دنکدنا و  نآ  ناگدننک  مهف 
ار نآ  ياهوگلا  تفایرد و  لماک  عماج و  روط  هب  ار  مالـسا  تسب و  مکحم  ار  تمه  رمک  یتسیاب  تروص  ره  رد  تسا . نآ  يزاس  هدایپ  و 

. دومن حرطم  یگتسیاش  یتسرد و  هب 

؟ دراد دوجو  ییاهلح  هار  هچ  هراوهام  لکشم  لح  يارب 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ییاهلح  هار  هچ  هراوهام  لکشم  لح  يارب 

خساپ

تیوقت ج )  ملاس . لیدب  داجیا  ب )  نآ . تارطخ  هب  تبـسن  مدرم  يزاس  هاگآ  فلا ) هلمج : زا  تسا  مزال  يددعتم  تامادقا  هطبار  نیا  رد 
تکراـشم یناـگمه و  تیلوؤسم  ساـسحا  د )  دوش . هتـساک  هراوهاـم  هب  شیارگ  هزیگنا  هک  ياهنوگ  هب  یعاـمتجا ، ياوـقت  ناـمیا و  حور 

. دنروما هنوگ  نیا  يوجوتسج  رد  هک  یناسک  داشرا  لرتنک و  رد  یمومع 

درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  لضعم  نیا  اب  نآ  اب  تیناحور  تفلاخم  هعماج و  رد  یقیسوم  تیعقاو  هب  هجوت  اب 

شسرپ

درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  لضعم  نیا  اب  نآ  اب  تیناحور  تفلاخم  هعماج و  رد  یقیسوم  تیعقاو  هب  هجوت  اب 

خساپ

هتـشون اـهباتک  نآ  نوماریپ  هداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  نآ  هراومه  دوخ  هکلب  تسا ؛ هدرکن  تفلاـخم  یقیـسوم » ثحب   » اـب تیناـحور  ًـالوا 
صاخ یقیـسوم  شیاین و ...  ، ینید سلاجم  دراد . ار  یقیـسوم  نیرتاـبیز  نیرتهب و  دوخ  نآرق  دراد و  ماـسقا  عاونا و  یقیـسوم  ًاـیناث  تسا .

نیزگیاج ار  لالح  عورـشم و  یقیـسوم  عرـش ، فالخ  لذتبم و  ياهیقیـسوم  ياج  هب  دیاب  هک  تسا  نآرب  تیناحور  هیکت  دنراد . ار  دوخ 
. درک

؟  تسیچ یعامتجا  لئاسم  تالکشم و  اب  ییورایور  رد  جیسب  هفیظو 

شسرپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1561 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟  تسیچ یعامتجا  لئاسم  تالکشم و  اب  ییورایور  رد  جیسب  هفیظو 

خساپ

يرادیاپ هشیدناو ، يأر  رد  يراوتسا  دراد . هدهع  رب  (ع ) تیبلها هعیـش  دهعتم و  ناملـسم  ره  هک  دراد  هدهعرب  ار  ياهفیظو  نامه  یجیـسب 
هفیظو ماجنا  لمع  هنحـصرد  ناوتب  ات  درک  داجیا  دـیاب  هک  تسا  یطیارـش  زا  ياهشوگ  کـین و ...  قـالخا  لـمع ، رد  ندوب  وگلا  نید ، رد 

. تسا تالکشم  اب  ییورایور  هصرع  رد  یجیسب  کی  ياهتلاسر  هلمج  زا  لمع ، رد  غیلبت  داشرا ، حالصا ، يرگنشور ، دومن .

دنیامن جیورت  ناوج  لسن  نایوجشناد و  نایم  رد  ار  یجیسب  رکفت  هنوگچ  نایجیسب 

شسرپ

دنیامن جیورت  ناوج  لسن  نایوجشناد و  نایم  رد  ار  یجیسب  رکفت  هنوگچ  نایجیسب 

خساپ

نآ يوسارف  رد  هک  ياهشیدنا  قمع  هب  درک و  رذگ  ییانبور ، يرهاظ و  روما  يرس  کی  زا  تخانش و  ار  یجیسب  رکفت  ًاقیقد  دیاب  زاغآ  رد 
(ع) یلع ترـضح  هک  تخانـشدیاب  تسا . (ع ) تیبلـها یعقاو  ناوریپ  يولع و  هعیـش  رکفت  ناـمه  یجیـسب ، رکفت  دوش . هجوت  دراد  دوجو 
؟ راسکاخ ياهدـنب  دـننام  هب  اهبش  دوبنادـیم و  رد  يریـش  دـننام  هب  اـهزور  هنوگچ  درکیم ؟ یگدـنز  هنوگ  نآ  ارچ  تسیزیم و  هنوگچ 

دناسانش تخانش و  ار  اهوگلا  نیا  دیاب  دوب و ؟....  هچوا  ياوتحمرپ  زغمرپ و  مالک  وا ، دروخرب  وا ، هناخ  وا ، نان  دوب ؟ هنوگچ  یلع  یگدنز 
. دنایامنب لمع  رد  ار  دوخ  هدرک و  خوسر  لد  رد  یجیسب  رکفت  ياههشیر  ات 

تسیچ اههاگشناد  رد  غیلبت  حیحص  شور 

شسرپ

تسیچ اههاگشناد  رد  غیلبت  حیحص  شور 

خساپ

يارب ون  ياه  هار  رکف  هب  یتسیاب  سپ  تسا .  تسرد  اجب و  يدودحات  اه , هاگشناد  رد  فراعتم  تاغیلبت  فعض  هرابرد ئ  امـش  صیخـشت 
رایسب دیا  هتـشون  هک  ییاه  حرط  دریگ . رارق  رظن  دم  دیاب  رنه  فلتخم  ياه  هنوگ  زا  هدافتـسا  املـسم  هنیمز ,  نیا  رد  دوب . مالـسا  مایپ  غیلبت 

رد االثم  دریگ ; تروص  قیقد  هعلاطم  دراد , راک  رـس و  ییاوتحم  لئاسم  اـب  هک  يدراوم  رد  هک  نآرب  طورـشم  تسا ;  دـمآراک  بساـنم و 
هیهت شور  زا  ناوت  یم  یناوخ ,  باتک  تاقباسم  يارب  دریگ . ماجنا  يدایز  هعلاطم  شهوژپ و  دیاب , اهنآ  لوزن  نأش  ای  نآرق و  تایآ  دروم 
ياه لصف  زا  سنارفنک  نداد  نینچ  مه  درک . هدافتـسا  نآ  زا  یتست  ای  یحیرـشت و  ياه  خـساپ  تفاـیرد  باـتک و  ره  زا  مهم  ياـه  لأوس 

رد زین  نآ  زا  یلـصف  ای  باتک و  کی  نوماریپ  یـسررب  دـقن و  تسا .  بسانم  هنیمز ,  نیا  رد  زین  اهنآ  نیرتهب  قیوشت  تاسلج و  رد  باـتک 
ياه باتک  زا  ناوت  یم  االثم  دینک ; تیاعر  هنیمز  نیا  رد  ار  عونت  دینک  یعس  اه , باتک  عون  دروم  رد  دراد . یبوخ  ییآراک  دراوم  یضعب 
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فیاظو اب  امـش  رتشیب  ییانـشآ  يارب  نایاپ  رد  دـیربب . هرهب  اـه  هنیمز  یخرب  رد  رگید  بساـنم  ياـه  باـتک  زین  یلمآ و  هداز  نسح  همـالع 
. ددرگ یم  لاسرا  امش  يارب  نآ  همانساسا  زا  هخسن  کی  داهن  نیا  تیلاعف  هنیمز  زا  عالطا  نتشاد  ،و  داهن

؟ ارچ تسا .  هدش  سکع  رب  الماک  زورما  اما  دشاب  يزاس  مدآ  هناخراک  هاگشناد  دیاب  دنا  هدومرف  هر )   ) ماما ترضح  هکنیا  اب 

شسرپ

؟ ارچ تسا .  هدش  سکع  رب  الماک  زورما  اما  دشاب  يزاس  مدآ  هناخراک  هاگشناد  دیاب  دنا  هدومرف  هر )   ) ماما ترضح  هکنیا  اب 

خساپ

نآ رب  هر ) ) ماما هک  تسا  یهلا  ینامرآ  هاگـشناد ، ندـش  زاسمدآ  تسه . يدایز  هلـصاف  دـتفایم ، قافتا  هک  هچنآ  اـهنامرآ و  نیب  هراومه 
نونکا دنتفای و  تیبرت  نآرد  يدهعتم  كاپ و  ياهناوج  دش و  مهارف  اههاگشناد  رد  نآ  هنیمز  مه  يدایز  دودح  ات  دنتـشاد . رایـسب  دیکأت 

یگدرتسگ لیلد  هب  هتبلا  دنـشابیم . اراد  تهج  نیا  زا  ار  یناوارف  ياهتیزم  اهروشک  رگید  ياههاگـشناد  توغاـط و  ناـمز  هب  تبـسن  زین 
، تسا هتسیاب  هک  هنوگ  نآ  هعماج ، یگنهرفرگید  تالکـشم  زین  یهاگـشناد و  راشقا  یخرب  رد  یگدزبرغ  ذوفن  برغ و  یگنهرف  مجاهت 
رد قـالخا  تیوـنعم و  دـشر  يارب  يرتـهب  هنیمز  امـش  دـننامه  ینایوجـشناد  دـهعت  ساـسحا  اـب  تسا  دـیما  تسا . هدـشن  هدروآرب  رما  نیا 

. ددرگ مهارف  اههاگشناد 

لاعف شقن  مه  هعماج  رد  تفر و  شیپ  تایونعم  قمع  ات  دوب و  طابترا  رد  دـنوادخ  اب  ناوت  یم  روطچ  هعماج  رد  هانگ  داسف و  یناوارف  هب  هجوت  اـب 
؟ تسا نکمم  اه  هاگشناد  هعماج و  تیعضو  نیا  اب  نید  ظفح  ایآ  تشاد ؟

شسرپ

مه هعماج  رد  تفر و  شیپ  تایونعم  قمع  ات  دوب و  طاـبترا  رد  دـنوادخ  اـب  ناوت  یم  روطچ  هعماـج  رد  هاـنگ  داـسف و  یناوارف  هب  هجوت  اـب 
؟ تسا نکمم  اه  هاگشناد  هعماج و  تیعضو  نیا  اب  نید  ظفح  ایآ  تشاد ؟ لاعف  شقن 

خساپ

كربـت ار  ادـخ  ياـضر  بسک  يارب  شـالت  یعرـش و  یفرع و  فیاـظو  ماـجنا  تهج  ار  امـش  يراوـگرزب  حور و  یگرزب  زیچ  ره  زا  لـبق 
، كولـس ریـس و  نافرع و  دـیابن  هک  دـیراد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  هک  تسا  نآ  دـیآیم  تسد  هب  یبوخ  هب  امـش  همان  زا  هچنآ  مییوگیم .

نومـضم رد  هک  تسا  دـنوادخ  هتـسیاش  ءایلوا  ناماما و  ناربمایپ و  شور  ناـمه  نیا  دـنک و  رود  یعاـمتجا  يدرف و  فیاـظو  زا  ار  یمدآ 
ياهیگژیو زا  و  شاـبن » ناـنآ  رد  مضه  یلو  شاـب  مدرم  ناـیم  رد  مهعم ؛ » نکت  ـالو  ساـنلا  یف  نک  : » تسا یلجتم  ریز  فیرـش  ثیدـح 

هـصالخ قحلا » یلا  قلخلا  نم   » ریـس رد  اـهنت  ار  ناـشدوخ  ياـهشالت  اـهتدابع و  هک  تسا  نآ  اـفرع »  » یخرب هب  تبـسن  ناـماما »  » زاـتمم
زین هللا » یف  ءانف   » ماقم هب  هعماج  رد  روضح  نیع  ردو  دنـشابیم  اراد  زین  ار  قحلا » یلا  قلخلا  یف  قلخلا ، یلا  قحلا  نم   » ریـس هکلب  دننکیمن 

ار راشف  نیرتشیب  دریذپیم و  ماجنا  یناطیش  ياههسوسو  عفر  عفد و  يارب  هزرابم  نیرتشیب  هک  تسا  یکولس  ریـس و  نینچ  رد  دناهدش . لئان 
. دـیریگیم ماجنا  صالخا  قح و  رادـم  رب  یتقو  هک  تسا  اهشالت  نیا  یمامت  دـنک و  لـمحت  دـیاب  کـلاس  ناـسنا  مدرم ، راـتفر  هیحاـن  زا 
« هیضار هشیع  یف  وهف  هنیزاوم  تلقث  نم  اماف  : » هک دوشیم  هفیرش  هیآ  نیا  قادصم  دوشیم و  نامیا  لمع و  يوزارت  هفک  ینیگنـس  بجوم 
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اههسوسو و یماـمت  نیارباـنب  و 7 .) هیآ 6  هعراـق ، «، ) دوـب دـهاوخ  یـشوخ  یگدـنز  رد  يو  سپ  دـیآرب ، نیگنـس  شیاههدیجنـس  هک  ره 
رد عناوم  نوچمه  رگید  يوس  زا  یلو  دوشیم ، كولـس  ریـس و  يرهاـظ  يدـنک  بجوم  وـس  کـی  زا  هچ  رگا  اهتیدودـحم ، اـهتلفغ و 

رتسوسحم یمدآ  يارب  ار  نارجه »  » زا سپ  لاـصو »  » تذـل دـنکیم و  رتهدـیزرو  ار  کـلاس  ناـسنا  اـهنآ  زا  روـبع  هک  تسا  مزر  نادـیم 
اب دـینک و  شالت  دـیهدب . تسد  زا  لیـصحت  همادا  یعامتجا و  يدرف و  فیاظو  هب  تبـسن  ار  دوخ  هزیگنا  هک  نآ  نودـب  نیاربانب  دـنکیم .

تیوقت يارب  دـیزاس . رتراومه  دوـخ  يارب  ار  كولـس  ریـس و  لـحارم  یط  زورهنابـش  ره  رد  هبـساح » هبقارم و  هطراـشم ،  » هماـنرب يریگیپ 
شوگ هدـنریگ و  ود  یمدآ  لد  رد  هک : تسا  هدـمآ  تایاور  رد  مینکیم . بلج  يونعم  مهم  راکهار  کی  هب  ار  امـش  هجوت  ادـخ  اب  طابترا 
ناطیش يادن  رگید  شوگ  دنکیم و  نامیا  حالـص و  ریخ و  اوقت و  هب  توعد  ار  یمدآ  هک  دونـشیم  ار  نامحر  يادص  یکی  دراد . دوجو 

اهروجف و اهمهلاف  : » هک تسا  هدـمآ  بلطم  نیا  زین  نآرق  تاـیآ  رد  ح 16950 ) ص 4988 ، ج 10 ، همکحلا ، نازیم  . ) دـنکیم تفایرد  ار 
هبرجت نیا  اهراب  دیاش  دـنیزگرب .» هدومن و  تیوقت  دوخ  رد  ار  کی  مادـک  يو  ات  هدـش  هدـنایامن  ناسنا  هب  ود  ره  اوقت  روجف و  هار  اهیوقت ؛

امش غارس  هب  هدنرادزاب  هدننکقیوشت و  يورین  ود  بش ، زامن  يارب  نتساخرب  ای  یکین و  راک  ماجنا  ماگنه  هک  دشاب  هدش  رارکت  امـش  يارب 
. دـینک باختنا  ار  وس  مادـک  هک  تسا  يریگمیمـصت  هلحرم  نامه  اجنیا  دـینکیم . ادـیپ  ینورد  يریگرد  دوخ  اب  یتاظحل  يارب  دـیآیم و 
هب ور  رتشیب  ینامحر  تاماهلا  دوشیم و  تیوقت  امـش  يونعم  يورین  هتفر  هتفر  دـیهد ، تبثم  خـساپ  ینامحر  فتاه  هب  رگا  دیـشاب  نئمطم 

ماود نامه  نیا  دوشیم و  دای  ربکا » داهج   » هب نآ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  دوشیم . رود  امش  زا  رتعیرس  یناطیش  ماهوا  دیآیم و  امش  يوس 
ایلوا هویش  یگدنز ، نینچ  دیشاب . هدرک  يریگهرانک  نارگید  اب  طباور  راک و  لیصحت و  زا  هک  نیا  نودب  دشابیم  زورهنابـش  لوط  رد  رکذ 
نودب دنطابترا و  رد  ینامحر  ناگتـشرف  ادخ و  اب  نورد  رد  هشیمه  هعماج  یگدنز و  فلتخم  ياههصرع  رد  روضح  نیع  رد  هک  تسادخ 

. دننکیم یط  ار  دوخ  يونعم  كولس  ریس و  تیساسح ، داجیا  يریگهشوگ و 

؟ دوش یمن  ارجا  ام  روشک  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  ارجا  ام  روشک  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ 

خساپ

هب ار  نآ  هعماج  ینعی  دوش ؛ هدـنز  هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گـنهرف  ( 1 : ) تسا ریز  روما  دـنمزاین  فورعم  هب  رما  يایحا 
هنیمز نیا  رد  دننکیم . یقلت  یلوضف »  » ار نآ  یخرب  هکنیا  لثم  دوش ؛ هدودز  نآ  هب  تبـسن  یفنم  ياههاگدیدو  دریذپب  شزرا  کی  ناونع 
ياراد رکنم  زا  ناـــیهان  فورعم و  هـــب  نارمآ  ( 2 . ) دراد ییازــس  هـب  شقن  نآ  هفــسلف  تـیمها و  ناـیب  فورعم و  هـب  رماـهدرتسگ  غـیلبت 

، دنسانشب یتسرد  هب  ار  رکنم  فورعم و  دراوم  ب )  دنـشاب . تارکنم  هدننک  كرت  فورعم و  هب  لماع  دوخ  فلا ) دنـشاب : ریز  ياهیگژیو 
هب رما  یعرش  طیارش  بتارم و  ج )  دنزاسننید . یقیقح  میلاعت  نیزگیاج  ار  یلحم  ياهقیلس و  یصخش ، تاداع  اهتشاد و  رواب  دیاقع و  و 

هجرد رد  1 ـ درب : هرهب  ریز  ياههویش  زا  دیاب  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  رد  د )  دننادب . یتسرد  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هچنآ دننام  دننک ، هدافتسا  میقتسمریغ  ياههویش  زا  ناکمالایتح  2 ـ دننک . بذج  ار  نارگید  دوخ ، راتفر  اب  دـنزادرپب و  یلمع  غیلبت  هب  لّوا 

لکشت و اب  4 ـ دنزیهرپب . طیرفت  طارفا و  زا  3 ـ تساهدش . لقن  لاسنهک  درم  هب  وضو  شزومآ  رد  (ع ) نیسحماما و  (ع ) نسحماما هویـش  رد 
هب رما  يدج  يایحا  يارب  دارفا  نیرتهتـسیاش  تسا  رکذ  هب  مزال  دنیامن . مادقا  بذج  ياههویـش  تایبرجت و  نیرتهب  زا  داقتنا  یهدنامزاس و 

ناردارب رگید  اب  هنیمز  نیا  رد  دوشیم  هیـصوت  نیاربانب  دنتـسه ؛ نامیا  اب  ناناوجو  ناگدـنمزر  نایجیـسب و  ناـمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
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.} تسا یقاب  هراومه  قوف  لکشم  دننکن ، مادقا  مهم  نیا  هبامش  لاثما  هک  یتروصرد  دیزادرپب ؟ تیلاعف  شالت و  هب  یجیسب 

؟  تسیچ هاگشناد  ياه  هاگباوخ  هاگشناد و  رد  یگنهرف  راک  نیرتهب  امش  رظن  هب 

شسرپ

؟  تسیچ هاگشناد  ياه  هاگباوخ  هاگشناد و  رد  یگنهرف  راک  نیرتهب  امش  رظن  هب 

خساپ

تهج زا  ینوگانوگیاهریغتم  عباـت  هلأـسم  نیا  اریز  دومن ، یفرعم  یگنهرف  راـک  نیرتهب  ناونع  هب  ار  صخـشم  راـک  ناوتیمن  قلطم  روط  هب 
هاگآ و ناردارب  زا  یگنهرف  نوناککی  یهاگباوخ  ره  رد  تسا  رتهب  نیاربانب  دـشابیم . تاـناکما و ... دارفا ، ياـهشیارگ  هاـگباوخ ، عضو 

. دوش ارجا  يزیرهمانرب و  یبسانم  ياهتیلاعفیمالسا  تالکشت  رگید  جیسب و  داهن ، رتفد  تکراشم  تروشم و  اب  ددرگ و  لیکشت  دهعتم 

؟ دنا عالطا  یب  نآ  لئاسم  نید و  هب  تبسن  ام  ناناوج  رتشیب  ارچ 

شسرپ

؟ دنا عالطا  یب  نآ  لئاسم  نید و  هب  تبسن  ام  ناناوج  رتشیب  ارچ 

خساپ

هاوخمالـساو ارگنید  اـم  ناـناوج  هعماـج و  قاـفتا  هب  بیرق  رثـکا  تسا . ییانثتـسا  رداـن و  رایـسب  يرما  اـم  هعماـج  رد  يزیرگنید  اـساسا 
رد هدوبن و  زیرگ  نید  يدجروط  هب  دننکیم ، نید  فالخ  روما  هب  رهاظت  هاگ  هتشادن و  ینید  رهاظ  هک  یناسک  زا  يرایسب  یتح  دنشابیم .

فده هفـسلف و  نادقف  ییارگچوپ و  - 1 هلمجزا : تسا ؛ یفلتخم  للع  زا  یـشان  يزیرگ  نید  لاح  نیع  رد  دـنراد . ینید  تالیامت  تیاـهن 
تیبرت - 3 یفارحنا ، ياـههار  شنیزگ  مرجـال  اـهنآ و  اـب  دروـخرب  رد  یناوتاـن  تالکــشم و  ماد  رد  يراــتفرگ  - 2 یگدـنز ، رد  یـساسا 

. نید نانمشد  ءوس  تاغیلبت  تاهبش و  ماد  رد  يراتفرگ  - 5 ینید ، ياهیهاگآ  فعض  - 4 تسردان ،

. دیهد حیضوت  رتشیب  (ع ) راهطا همئا  زا  یلمع  يزاسوگلا  دروم  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  رتشیب  (ع ) راهطا همئا  زا  یلمع  يزاسوگلا  دروم  رد 

خساپ

هدـش تباث  زین  هبرجت  هب  بلطم  نیا  دراد و  لمع  هنومن  راـتفر و  يوگلا  هب  جاـیتحا  ناـسنا  هک  هدـش  هجوت  هلأـسم  نیا  هب  یـسانش  ناور  رد 
تدارا ددـنب و  لد  وا  هب  هک  تسا  يا  هتـسجرب  تیـصخش  یپ  رد  ددرگ و  یم  وـگلا  لاـبند  هب  یناـسنا  ره  اـهراک  رد  هک  مینیب  یم  تسا و 
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عون و یتح  اـهراک و  همه  رد  دـنوش  دـنمقالع  وا  هب  دـننیبب و  يدرف  رد  یتازاـیتما  رگا  هک  تسا  لومعم  ناـناوج  اـه و  هچب  نیب  رد  دزروب .
یگدـنزاس رد  یمهم  رایـسب  شقن  یبرم  هنومن و  ياه  تیـصخش  راتفر و  ياهوگلا  دوجو  دـننک . یم  دـیلقت  وا  زا  شیارآ  ساـبل و  لـکش 

يارب اریثک ؛ هللا  رکذ  رخالا و  مویلاو  هللا  اوجوی  ناک  نمل  هنسح  هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  دراد . اه  ناسنا 
رایـسب ار  ادخ  دنراد و  زیخاتـسر  زور  ادخ و  تمحر  هب  دیما  هک  اهنآ  يارب  دوب  ییوکین  قشمرـس  (ص ) ربمایپ درکلمع  یگدـنز و  رد  امش 

وا طلست  ادخ و  هب  هجوت  صالخا و  تیارد و  يرایشوه و  ربمایپ ، ییابیکش  تماقتسا و  یلاع ، تایحور  هیآ 21 .) بازحا ، « ) دننک یم  دای 
هوسا و لیلد  هب  دشاب . نیملـسم  همه  يارب  یقـشمرس  وگلا و  دناوت  یم  مادـک  ره  تالکـشم  اه و  یتخـس  ربارب  رد  ندزن  وناز  ثداوح و  رب 

یلمع توعد  (ع ) اـیبنا توعد  غیلبت و  شخب  نیرترثؤم  نیرتمهم و  هک  نیا  لـیلد  هب  اـه و  تما  يارب  یهلا  ناربـهر  ناربماـیپ و  ندوب  وگلا 
اه ناسنا  يادتقم  وگلا و  دهاوخ  یم  هک  یـسک  نوچ  دنا ، هتـسناد  توبن  ماقم  یعطق  طرـش  ار  ندوب  موصعم  مالـسا  نادنمـشناد  تساهنآ .
هنگ يدرف  نوچ  دشاب ، رانک  رب  زین  وهس  نایـسن و  زا  یتح  دشاب و  ظوفحم  نوصم و  نآ  هشیدنا  یتح  هانگ و  اطخ و  هنوگره  زا  دیاب  دشاب 

دندنبب لد  وا  هب  دنرپسب و  رس  وا  هب  یتحار  هب  مدرم  دشاب و  نارگید  هوسا  وگلا و  دناوت  یم  هنوگچ  اطخ  وهس و  شزغل و  ضرعم  رد  راک و 
كاپ و یگدولآ  هنوگره  زا  هدوب و  تمـصع  ماقم  ياراد  میرک  نآرق  حیرـصت  هب  تیب  لها  دنهد ؟ رارق  دوخ  يوگلا  ار  وا  راتفر  لمع و  و 

امـش زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللادیری  امنا  : » دنـشاب یم  هتـساریپ 
ندوب و وگلا  طیارـش  مامت  (س ) ارهز ترـضح  زین  موصعم و  ناماما  هیآ 33 .) بازحا ، « ) دزاس كاپ  ار  امـش  الماک  دـنک و  رود  تیب  لها 

يوگ نمشد  تسود و  فارتعا  خیرات و  یهاوگ  هب  هک  دشاب  یناسک  ور  هلابند  ناسنا  دنک  یم  مکح  لقع  دنشاب و  یم  اراد  ار  ندوب  ادتقم 
لاصخ هرفس  راوخ  هزیر  لامک  Ș Ơ �اص ناکاپ و  و  Ơ بوخ همه  دـنا و  هدوبر  همه  زا  یبوخ  لیاضف و  تـالامک و  نادـیم  رد  ار  تقبس 
هدومیپ رخآ  ات  ار  هار  نیا  دوخ  دنیانـشآ و  تداعـس  هار  مخ  چیپ و  اب  الماک  یندل  دادادخ و  ملع  اب  هک  یناربهار  دنـشاب . یم  اهنآ  Ùș ن

نادنچ دارفا  روضح  مدع  ای  روضح  يریگوگلا ، رد  دنراد . ار  هار  نیا  ناورهر  ییامنهار  يریگتسد و  ییاناوت  یهلا ، تردق  ملع و  اب  دنا و 
; دـنوش عقاو  وگلا  دـنناوتب  نابحاصم  زا  يرایـسب  زا  رتهب  دـندرک , یم  یگدـنز  رود  يا  هتـشذگ  رد  هک  یناسک  اسب  هچ  هکلب  تسین ;  مهم 

یمن ضوع  ار  يزیچ  مه  نرق  هدراهچ  تشذگ  تفرگ .  ارف  ار  مزال  ياه  سرد  یگدنز  خیرات  یـسررب  قیرط  زا  دیاب  راک  نیا  يارب  نکیل 
. دوش یمن  هنهک  هدیـسوپ و  ناـمز  رورم  اـب  هک  تسا  یقـالخا  ياـه  شزرا  یتـیبرت و  یلک  لوصا  يریگوگلا  رد  یلـصا  روحم  اریز  دـنک ;

اهنآ یگدنز  هشوگ  هشوگ  مه  اذل  تسین و  هدوهیب  فازگ و  نخـس  نیا  نایب  بلطم و  نیا  شریذپ  تسا و  وگلا  ام  يارب  (ع ) همئا یگدـنز 
بتک ناوت  یم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  و  دومن . يوریپ  تفرگ و  وـگلا  اـهنآ  زا  ناـنچمه  ناوـت  یم  مه  هدـش و  ناـیب  تسا و  نشور  اـم  يارب 

، ترـضح نآ  یتـسیز  هداـس  (س ،) ارهز ترـضح  بش  زاـمن  داد . رارق  هعلاـطم  دروـم  تسا  ناوارف  رایـسب  هک  ار  نید  فراـعم  رب  لمتـشم 
زا يدام و  يویند و  ياهرایعم  ربارب  رد  يونعم  یناـسنا و  ياهـشزرا  هب  نداد  اـهب  نید ، نیمارف  زا  لـماک  يوریپ  مرحماـن ,  اـب  يو  دروخرب 

هشیمه يارب  تسا  یمطاف  راتفر  ناینب  هکلب  تسین  لمعلاروتسد  کی  اهنت  هک  رگید  هتکن  رازه  ندرک و  شومارف  ار  دوخ  یگتـشذگدوخ و 
یناسنا ره  يارب  اهنآ ] یلیلحت  یتفرعم و  نانخس  هن   ] یگدنز لکش  تیفیک و  دروم  رد  (ع ) همئا نانخـس  دشاب . یگدنز  قشمرـس  دناوت  یم 
رابرهگ تاملک  زا  ای  دـینک و  هعجارم  هدـش  هتـشون  (ع ) همئا یناگدـنز  دروم  رد  هک  ییاه  باتک  هب  تسا  یفاک  تساشگهار ، مهف و  لـباق 

(ع) همئا هریـس  رد  يریـس  ياه  باتک  هب  دیناوت  یم  دروم  نیا  رد  لاحره  هب  دریگب . یهلا  ینید و  گنر  امـش  یگدـنز  ات  دـیربب  ضیف  اهنآ 
بتک هعلاطم  روط  نیمه  دیوش  دنم  هرهب  اهنآ  زا  هعجارم و  يرهطم ,  دیهش  هتـشون  يوبن ,  هریـس  رد  يریـس  لماک و  ناسنا  تیبرت ، میلعت و 
بتک ای  نیدـلا و  سمـش  يدهمدیـس  ياقآ  یتیآ و  ياقآ  يدیهـش و  ياقآ  بانج  ياـهباتک  صوصخ  هب  ع )  ) يدـه همئا  یناگدـنز  ربتعم 

لوصا هحاصفلا ، جهن  هغالبلا ، جـهن  ای  و  (س ) ارهز ترـضح  نانخـس  گنهرف  باتک  دـننام  هدومن  يروآ  عمج  ار  همئا  نانخـس  هک  یئاور 
. دینک میظنت  ار  دوخ  یناگدنز  همانرب  هدرب و  هرهب  نآ  زا  دوخ  دـیناوت  یم  بتک  نیا  همجرت  اب  امـش  دـینک . هدافتـسا  لوقعلا  فحت  یفاک و 

یلمع یملع و  تفرعم  هب  دش و  دهاوخ  هدوشگ  امـش  يور  هب  يرتدیدج  یهاگآ  هار  دـینک  لمع  قح  هب  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  حـضاورپ 
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ندوب یتساک  صقن و  بیع و  یب  ندوب و  لماک  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  تسا  یـساسا  مهم و  اجنیا  رد  هک  يا  هتکن  ددرگ . یم  هدوزفا  امش 
دوجو یلو  دـنک  یم  تعاطا  اهنآ  زا  درپس و  یم  رـس  اهنآ  هب  یتحار  هب  ناسنا  نوچ  تسا  رثؤم  رایـسب  اه  ناـسنا  يربهر  تیبرت و  رد  وگلا 

هدهاجم و شالت و  یعس و  اب  ناسنا  دوخ  دیاب  نیاربانب  تسا  يا  هژیو  تیمها  ياراد  زین  هدنریگ  وگلا  درف  رد  بسانم  ياهرتسب  اه و  هنیمز 
ینعی یجراخ  ینوریب و  تجح  راتفر  نانخـس و  ات  دزاس  مهارف  ار  هنیمز  نیا  لقع  ینعی  شا  ینورد  ظـعاو  ربماـیپ و  تجح و  زا  يوریپ  اـب 
یناسک دنا  هدوبن  مک  (ع ) ناماما ربمایپ و  نامز  دوخ  رد  هنرگو  دنـشاب  راذـگریثأت  وا  رد  تفرعم  لامک و  لها  ناگرزب  ناماما و  ناربمایپ و 

دـندمآ و یم  رامـش  هب  اهنآ  نانمـشد  نیرت  تخـسرس  یلو  دـنا  هتـشاد  ترـشاعم  سنا و  اهنآ  اب  دـنا و  هدوب  سامت  رد  اـهنآ  اـب  اـمیاد  هک 
لعاف مه  دیاب  رگید  ترابع  هب  تسا . یفاک  ریغ  یلو  مزال  نتشاد  وگلا  سپ  دنا . هتشاد  تقیقح  قح و  اب  ار  اهدانع  اه و  تفلاخم  نیرتالاب 
شخب هجیتن  دـیفم و  يزاس  وگلا  ات  دـشاب  لماک  شتیلباق  رد  هدـنهد ) رارق  وگلا  ینعی   ) لباق مه  دـشاب و  لـماک  شتیلعاـف  رد  وگلا ) ینعی  )

دیاب هک  میتسه  ام  نیا  دنـشاب ، یم  صقن  یب  لماک و  يراذـگریثأت  تیلعاـف و  رد  یهلا  ياـیلوا  ینعی  اـم  يراـتفر  ياـهوگلا  نوچ  دـشاب و 
ار دوخ  دوجو  هچنغ  میهد و  رارق  اهنآ  تیادـه  تمحر و  میـسن  شزو  ضرعم  رد  ار  دوخ  میناوتب  ات  مینک  داجیا  دوخ  رد  شریذـپ  تیلباـق 

دوشن ناجرم  ؤلؤل و  یلگ  گنس و  ره  هنرو  ضیف  قیال  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ  میزاس : افوکش 

؟  تسا هدرک  رییغت  هعماج  رد  جاودزا  گنهرف  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدرک  رییغت  هعماج  رد  جاودزا  گنهرف  ارچ 

خساپ

جاودزا هلأسمرد  كانرطخ  طحنم و  یگنهرف  ندـش  رادـیدپ  ثعاـب  يداـم ، یگدـنز  رهاوظ  هب  ندـش  لوقعم  تاـیح و  هفـسلف  ندرک  مگ 
اب هک  نآ  دـیما  تسا . موشهدـیدپ  نیا  ياههشیر  هلمج  زا  هناتـسرپ ، ایند  ياهوگلا  نتخاس  حرطم  رد  نانآ  درکلمع  ناـفرتم و  داـسف  تسا .
زین یگدنز  يارب  بسانم  ياهوگلا  ندش  غیلبت  حرطم و  هتبلا  ددرگ . فرطرب  لکشم  نیا  یمالسا ، ياهشزرا  هب  تبسن  مدرم  دهعت  مازلا و 

. تسا هدرک  مهارف  تافارحنا  دشر  يارب  ار  هنیمز 

؟ درک دیاب  هچ  یسورع  مسارم  رد  هنارت  صقر و  زا  يریگولج  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  یسورع  مسارم  رد  هنارت  صقر و  زا  يریگولج  يارب 

خساپ

هسلج دیناوتیم  رگاتروص  ره  رد  تسا  نداد  همیلو  میراد  یبحتسم  مکح  ناونع  هب  هچنآ  هتبلا  تسین  بجاو  یـسورع  سلجم  ندرک  اپ  رب 
یلاکشا دینک  اپ  رب  دوشیم  ماجنااهیـسورع  یـضعب  رد  هک  ییاهراک  مارح و  زاوآ  زاس و  نودب  ینعی  یعرـش  نیزاوم  تیاعر  اب  یـسورع 

زا دعب  تسین . بجاو  مه  نیا  دیناوتیمنرگا  دـینک و  مامت  ار  راک  سدـقم  دهـشم  هب  ترفاسم  اب  تسا  نکمم  هک  یتروص  رد  الا  درادـن و 
ای ندمآ  شوخ  تسین  مزال  مدرم  فرح  تیاعر  دیروایبهناخ . هب  دیریگب و  ار  وا  تسد  دیناوتیم  ًاعرش  دیدرک  دقع  ار  ناترـسمه  هک  نیا 
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.} دشاب یضار  وا  زا  ادخ  ات  دنک  هچ  دنیبب  دیاب  ناملسم  دشاب . امشکالم  دیابن  تقو  چیه  دننزیم  هک  ییاهفرح  مدرم و  ندماین 

؟  تسیچ یگنهرف  تالکشم  لح  يارب  اه  هار  نیرتهب 

شسرپ

؟  تسیچ یگنهرف  تالکشم  لح  يارب  اه  هار  نیرتهب 

خساپ

تیبرت و هب  دـیاب  لوا  هجرد  رد  فلا ) درک : يدـنبهقبط  هنوگ  نیا  ناوتیم  ار  یگنهرف  لّوحت  تالکـشم و  لح  ياهشور  ام  هاگدـید  زا  {
ياهملیف يور  رب  دیاب  رتشیب  هچ  ره  نیاربانب  دراد . اتـسار  نیا  رد  يزراب  شقن  امیـس  ادص و  ب )  تخادرپ . ناناوج  ناناوجون و  یگدنزاس 

صاـصتخا دوـخ  هب  نوـیزیولت  ار  هدنونـش  هدـننیب و  نیرتـشیب  هـک  تـسا  سوـسحم  نوـچ  درک ؛ يراذگهیامرـس  یگنهرفباذـج  هدـنزاس و 
جیورت ج )  دراد . رارق  فیدر  نیا  رد  زین  رتاـئتو  ییویدـیو  ییامنیـس و  ياـهملیف  ددرگ . رتنوزف  دـیاب  رازبا  نیا  زا  يروهرهب  تساـهداد و 

باتک نآرق  نوچ  تساهنیمز ؛ نیا  رد  دـیفم  یلیخ  ياـهشور  زا  نآ  ریـسفت  نآرق و  اـب  سنا  ییانـشآ و  اـهناوج ، نیب  رد  نآرق  گـنهرف 
شرورپ و شزومآ و  د )  دنراد . شیارگنآ  هب  یمالسا  قرف  همه  تسا و  رادروخرب  یصاخ  هبذاج  ییابیز و  زا  تسا و  ام  ینامـسآ  گرزب 
مزـال و ياوتحم  زا  داد و  رارق  هجوتدروم  دـیاب  ار  یـسرد  ياـهباتک  هژیو  هب  دـشاب و  ماـظن  نـالوؤسم  دـیکا  هجوت  دروـم  دـیاب  اههاگـشناد 

ورنیازا دـنکیم . افیا  هعماج  گنهرف  رد  ار  يزراب  شقن  تالجم  اـههمانزور و  تاـعوبطم ، ه )  درک . رادروخرب  يرتشیب  هچ  ره  تیباذـج 
اب ناکمالایتح  درک و  هعماج  هناور  يرنه  شیارآ  يراتـساریو و  اب  زین  شزرا و  اب  ياوتحم  باّذـج و  نیواـنعاب  ار  تاـعوبطم  تسا  مزـال 

نیا رد  ددرگ . بصن  رهـش  ساسح  طاـقن  رد  یگنهرف  لـئاسم  ياتـسار  رد  یتاـغیلبت  ياـهولبات  و )  داد . رارق  مدرم  راـیتخارد  نازرا  تمیق 
هناخباتک یناوخباتک و  گنهرف  جیورت  ز )  تفرگ . يرتشیب  هرهب  هتفرشیپ  ياهنایار  ياهولبات  زا  درک و  هدافتسازور  کینکت  زا  دیاب  ریـسم 

هئارا اب  ات  ددرگ  رازگرب  باتک  ياههاگـشیامن  ای  دوشهتخاس و  هناخباتک  تسا  زاـین  اـجک  ره  اهاتـسور  اهرهـش و  حطـس  رد  هک  ياهنوگ  هب 
مک تسد  دـیابن  زین  ار  اهینارنخـس  یملع و  لفاحم  هعمج و  ياههباطخ  ح )  درک . بذـج  ار  اهناوج  ناوتب  یملع  شزرا و  اب  ياـهباتک 

هدرک ظفح  ار  دوخ  شزرا  نانچمه  زین  اوتحم  اب  هدنز و  ياهینارنخـس  یلو  دراد ؛ يرتشیب  وهدـنزاس  شقن  شیامن  ملیف و  هچرگ  تفرگ .
.} درک غیرد  دیابن  اهینارنخسنیا  يرازگرب  زا  نیاربانب  تسا .

؟  منک هچ  دراذگن  ریثات  ام  رد  وا  قالخا  هک  نیا  يارب  نینچ  مه  مناشکب  زامن  يوس  هب  ار  وا  هک  نیا  يارب  دناوخ  یمن  زامن  متسود 

شسرپ

؟  منک هچ  دراذگن  ریثات  ام  رد  وا  قالخا  هک  نیا  يارب  نینچ  مه  مناشکب  زامن  يوس  هب  ار  وا  هک  نیا  يارب  دناوخ  یمن  زامن  متسود 

خساپ

يدارفا دینک  یعس  فلا ) دیشاب : هتشاد  نآ  ماجنا  رد  یعـس  تقد ، اب  هّللاءاشنا  هک  تسا  زیچ  دنچ  ناشیا  ییامنهار  رد  امـش  هب  ام  داهنـشیپ 
تبحـص زامن  هرابرد  يو  اب  ياهتـسیاشدرگش ، تراهم و  اب  هک  دیهاوخب  نانآ  زا  دینک و  ادیپ  تسا ، ذـفان  ناشیا  يور  رب  اهنآ  تبحـص  هک 

روضح رد  ار  ناتزامن  ناتناتـسود ، هیقب  امـش و  دـینک  یعـس  دـینک . داـجیا  وا  رد  ار  زاـمن  ندـناوخ  شزیگنا  شیوخ  لـمع  اـب  ب )  دـننک .
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رد ار  زاـمن  هفـسلف  ج )  دـیناسرب . روهظ  هصنم  هب  رتـهب  هچ  ره  ار  ادـخ  اـب  زاـین  زار و  زاـمن و  هب  دوـخ  قاـیتشا  روـش  دـینک و  رازگربناـشیا 
حرطم و يرگید  سک  ره  ای  ناتناتسودهیقب و  امش و  نیب  دیاهدید ، هیهت  ًالبق  هک  ییاهباوج  لاؤس و  ًالثم  دینک ؛ نایب  بسانم  ياهتصرف 

ناـسنا ترطف  دوشیم : هراـشا  هلمج  دـنچ  هب  اـجنیا  ردـهنومن  ناونع  هب  تسا . یلبق  ینیب  شیپ  هعلاـطم و  شاهمزـال  هتبلا  دوش . هداد  باوج 
ناـسنا هب  هک  یـسک  تبحم  یتـسود و  ساـسا  رب  اـهبلق  اـهیلا ؛  نسحاـنم  ِّبح  یلع  بولقلا  تّلبج  تسا . تمعن  یلو  زا  رکـشت  ناـهاوخ 

اـهتمعن و همه  ییوـس  زا  تساـم و  شخب  یتـسه  قلاـخ و  ناحبـسیادخ  لـصا  رد  هک  اـجنآ  زا  و  « M} تسا هدش  هدـیرفآ  دـنک ، ناسحا 
. مینک رکـشت  ناّنم  رداق  زا  نامدوخ  يرطف  فیلکت  ياضتقا  هب  تسا  مزال  نیارباـنب  تسوا . نآ  زا  دراد  دوجو  اـم  یگدـنز  رد  هک  یتاـکرب 
ار زامن  شیوخ  هبون  هب  زین  مالسا  مّرکم  ّیبن  دناهدوب و  تقیقح  نیا  رگنشور  یهلا  يایبنا  دشابیتیفیک ؟ لکش و  هچ  هب  دیاب  رکشت  نیا  لاح 
فاطلا و نیهر  ار  ام  زور ، بش و  ره  نابرهم  راگدرورپ  هک  هنوگ  ناـمه  نیا  رباـنب  دـناهدومرف . یفرعم  اـم  هبـصاخ  تئیه  لکـش و  نیا  اـب 
وا زا  میتسیاب و  ناـملد  زیزع  بلق و  بوبحم  ربارب  رد  راـب  کـی  تعاـس  دـنچ  ره  میفّظوم  زین  ناگدـنب  اـم  تسا ، هدینادرگـشیوخ  تاـکرب 

زامن تساقلطم . زاینیب  ربارب  رد  زاین  زاربا  تسادخ ، اب  دهع  دیدجت  تسا ، عضاوت  تسا ، رکشت  زامن  مییامنب . ار  رکشت  يرازگساپستیاهن و 
عوشخ و هجوتاب و  زامن  رگا  ًالوصا  دـنکیم و  سونأم  وا  اب  کیدزن و  ادـخ  هب  ار  ناسنا  زاـمن  تسا . لد  رد  ادـخ  داـی  نتـشاد  هاـگن  هدـنز 

هکنیا رگید  داهنشیپ  د )  دشخبیمتّینوصم . ناهانگ  اهیتشز و  زا  ار  ناسنا  هتشاذگ و  رثا  ام  ناج  حور و  رد  نیقی  هب  دوش ، ادا  بلق  روضح 
رد اهتیـصخش  ناگرزب و  زامن  زا  دینک  شالت  و )  دـیربب . تعامج  هعمج و  زامن  هب  ار  ناشیا  هدـش ، یقیرط  تیفیک و  ره  هب  دـینک  شالت 

زامن هماقا  هب  یقایتشا  هچ  اب  هنوگچ و  دنتـشاد ، هک  ییاهيراتفرگو  تیـصخش  همه  اب  (ع ) یلع ترـضح  ًـالثم  دـینک ؛ تبحـص  ناـشیا  دزن 
رد لیذ  ياهباتک  هعلاطم  نمض  رد  دینک . دزشوگ  ناشیا  هب  ار ، زامن  هب  یملع و ... ، یسایس گرزب  لاجر  شیارگ  نینچمه  دنتخادرپیم .

هدراهچ دصکی و  - 4 ( 1  ) زامن ياهتیاکح  اهناتساد و  نارازگزامن 3 - ياهشاداپ  یتئارق 2 - نسحم  زامن  زار  - 1 تسا : دیفم  هنیمز  نیا 
زامن هرابرد  هتکن 

؟ درک حرطم  نایوجشناد  نیب  ار  یمالسا )  هاگشناد   ) لصا ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک حرطم  نایوجشناد  نیب  ار  یمالسا )  هاگشناد   ) لصا ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

نایوجشناد ياربار  یمالسا  هاگشناد  جیاتن  داعبا و  تیمها ، ترورـض ، دومن و  رازگرب  يددعتم  ياهتسـشن  تاسلج و  دیاب  هراب  نیا  رد  {
نیا يافیا  تهج  رد  وهدـش  روآدای  ناـنآ  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  نایوجـشناد  مهم  شقن  يدربراـک  ياـههار  نتفاـی  اـب  دـیاب  سپـس  درمـشرب .

.} درک ضیرحت  ار  نانآ  گرزب  تلاسر 

؟ درب الاب  ار  نایوجشناد  يرکف  دشر  هنیمز  یگنهرف  هار  زا  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درب الاب  ار  نایوجشناد  يرکف  دشر  هنیمز  یگنهرف  هار  زا  ناوت  یم  هنوگچ 
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خساپ

، راکفا زا  ياهعومجم  گنهرف » . » دـش دـهاوخ  ناـیامن  ینـشور  هب  زین  يرکف  دـشر  ياـههار  دوش ، هتخانـش  یتسرد  هب  گـنهرف  هلوقم  رگا 
دشر هار  رصانع  نیا  هرابرد  قیقحت  هعلاطم و  اب  تسا ، خنـس  نیا  زا  ییاههلوقم  اهدامن و  اهراجنه ، اهشزرا ، بوتکم ، راثآ  اهرنه ، بادآ ،
راثآ هعلاطم  نانآ ، ياههشیدنا  ناملسم و  گرزب  نادنمشناد  اب  ییانشآ  یمالسا ، ندمت  هتشذگ  خیرات  تخانش  ددرگیم . راومه  یگنهرف 

مهارف ار  یگنهرف  دـشر  ياـههنیمز  يرهطم و )... دیهــش  یموریـالم ، یباراـف ، دـشر ، نـبا  انیــس ، نـبا  دــننام   ) یمالــسا گرزب  نارکفتم 
J .} دروآیم

؟ دننک یمن  ییامنهار  ار  اهنآ  تفوطع ,  ینابرهم و  اب  دوش و  یم  یهن  رما و  ردق  نیا  ناناوج  هب  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  ییامنهار  ار  اهنآ  تفوطع ,  ینابرهم و  اب  دوش و  یم  یهن  رما و  ردق  نیا  ناناوج  هب  ارچ 

خساپ

ياج هب  دشابن ، دمآراک  غیلبت  ياهشور  رگا  املـسم  دراد . لمأت  ياج  تاغیلبت  رد  نید  زا  هدـش  هئارا  ریوصت  هرابرد  امـش  هنازوسلد  دـهعت 
هچنآ هب  هجوت  اب  تسا  دیما  مهنیب .  ءامحر  تسا : تفوطع  تمحر و  رب  زین  یهلا  نید  مالـسا و  يانب  تشاد . دـهاوخ  یفنم  رثا  تبثم ، ریثأت 

نید تقیقح  رب  قبطنم  اقیقد  یتاغیلبت  ماظن  دنیآرب و  تالکشم  اههصیقن و  عفر  ددص  رد  يرایشه  يرادیب و  اب  ناگمه  دیاهتشون ، امـش  هک 
درف یتیـصخش  ناینب  رد  يرییغت  هبلغ  رهق و  هنرگو  دـشاب ؛ تفوطع  اـب  هارمه  دـیاب  نیدـهب  توعد  شور  املـسم  دـشاب . نآ  یعقاو  هرهچ  و 

J .} درک دهاوخن  داجیا 

؟ درک داجیا  هعماج  رد  يراک  نادجو  گنهرف  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک داجیا  هعماج  رد  يراک  نادجو  گنهرف  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

، نیرتيرطف هار  نیا  یعرـش ؛ تیلوؤسم  ساـسحا  ینید و  یناـبم  تیوقت  - 1 تسا : لوصح  لباق  قیرط  دـنچ  زا  هعماج  رد  يراـک  نادـجو 
هچ رگا  شور  نیا  هزینرس ؛ روز و  لامعا  قیرط  زا  نینهآ  مظن  داجیا  - 2 تسا . راک » نادجو   » غیلبت عورش و  هار  نیرتدمآراک  نیرتملاس و 

دننام  ) دـمآ دـهاوخ  دوجو  هب  هدننکـش  یمظن  دـننکیمن ؛ تیلوؤسم  ساسحا  نورد  زا  دارفا  نوچ  یلو  دـنکیم ، داجیا  ار  يرهاـظ  یمظن 
رتدمآراک مود  شور  هب  تبـسن  هچرگ  شور  نیا  لباقتم ؛ عفانم  تکراشم و  سح  تیوقت  هار  زا  - 3 داتفا .) قافتا  قباس  يوروش  رد  هچنآ 

J .} داد دهاوخ  رارق  یکانرطخ  تیعضو  رد  ار  هعماج  يدرف ، ییارگتعفنم  شرتسگ  لیلد  هب  یلو  تسا ؛

؟ درک هیجوت  هیقف  تیالو  هرابرد  ار  ناناوج  ناوت  یم  هنوگچ 
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شسرپ

؟ درک هیجوت  هیقف  تیالو  هرابرد  ار  ناناوج  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

اب دیاب  ادتبا  رد  صخـش  دوخ  درک ؛  هئارا  ار  يدحاو  راک  هار  نانآ  همه  يارب  دـناجنگ و  هتـسد  فیط و  کی  رد  ناوتیمن  ار  ناناوج  همه 
اب هاگ  نآ  دشاب  انشآ  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  تاهبـش  وا و  هاگیاج  تارایتخا و  طیارـش  هیقف ، تیالو  کیروئت  لئاسم  یلقن و  یلقع و  ینابم 

. دزادرپب نآ  اب  بسانم  ياهلح  هار  هئارا  سپـس  هیقف و  تیالو  اـب  طاـبترا  رد  ناـناوج  زا  مادـک  ره  یـساسا  لکـشم  تخانـشو  یباـیهشیر 
ریز یناــبم و  - 1 دوـشیم : هصـالخ  لـیذ  تاـعوضم  لـئاسم و  رد  اـمومع  هیقف ، تیـالو  دروـم  رد  دوـجوم  تاهبـش  تـالاؤس و  نیرتـهم 

( تایاور تایآ و   ) یصوصخ ینید و  هلدا  - 2 مالسا و ؛... یعامتجا  یسایس ، ماظن  تسایس ، نید و  طابترا  هیقف  تیالو  يرظن  ياهتخاس 
، یناملراپ یتسایر ، ياهماظن  لثم  یـسایس ؛ ياهماظن  رگید  رب  هیقف  تیـالو  ماـظن  يرترب  زاـیتما و  - 3 تسا . هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هـک 

ایآ و  نآ ؟ هب  دـیقم  ای  تسا  یـساسا  نوناق  زا  رتارف  دودـحم ؟ ای  تسا  هقلطم  ایآ  هک  هیقف  یلو  تاراـیتخا  طیارـش و  - 4 و ؛... مسیراتیلاتوت 
رد نآ  جـیاتن  راثآ و  هیقف  تیالو  ماظن  نالک  ياهدرکلمع  - 5 ناریا و ؟... یمالـسا  يروهمج  ای  تسا  مالـسا  ناهج  تیالو ، لامعا  ورملق 

دننام یعامتجا  دـسافم  تالکـشم و  دوجو  یتکلمم و  نـالؤسم  ياـهدرکلمع  هراـبرد  تاـباختنا  زا  یـضعب  - 6 فلتخم . داـعبا  حوـطس و 
یملع یقطنم ، ياهخساپ  نآ  اب  بسانتم  درک و  ییاسانش  ار  ناوج  لکـشم  عون  قیقد  تروص  هب  دیاب  سپ  يرادا و ؛ ... داسف  رقف ، ضیعبت ،

زا ار  مسیرالوکـس  نشور  تروص  هب  دـیاب  ادـتبا  رد  مسیرالوکـس .) هب  لیم  لیلد  هب   ) ار تیالو  هک  یناوج  يارب  ًالثم  دومن  هئارا  دنتـسم  و 
تالکـشم زا  ياهراـپ  دوجو  هک  یناوج  يارب  نینچ  مه  درک  در  ار  هیرظن  نیا  هدـننک  عناـق  ياهلالدتـسا  اـب  دوـمن و  دـقن  مالـسا  هاگدـید 

تموکح فادها  يدوجوهفسلف و  قیقد  نایب  نمض  دیاب  هدش  تیالو  هب  وا  هدیقع  رد  هبـش  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  یعامتجا و ... يداصتقا ،
، لالقتـسا ظفح  یلیمحت  گنج  رد  یمالـسا و  بالقنا  رد  يزوریپ  لیبق  زا  درک . هراشا  هیقف  تیالو  هدنزرا  تبثم و  جـیاتن  راثآ و  هب  ینید 

هزرابمنوناک مالـسا و  ناهج  يارقلا  ما  ناونع  هب  ندش  حرطم  یتعنـص و ... یملع ، ياهتفرـشیپ  یلم  تینما  یلم و  عفانم  یـضرا ، تیمامت 
امـش تالدتـسا  اهخـساپ و  هک  یتروص  رد  ناهج و ... ياهقطنم و  تالداعم  رد  يراذـگ  ریثأت  مهم و  روشک  کی  یناـهج و  رابکتـسا  هیلع 

يرظن و یملع و  هینب  تیوقت  هب  هنیمز  نیا  رد  دیفم  ياهباتک  نتـشاذگ  رایتخا  رد  ای  یفرعم  اب  دیناوتیم  دوبن ، هدننک  عناق  ناوج  نآ  يارب 
میظنت و هسسؤم  رـشن  هیقف ، تیالو  ینیمخ  ماما  - 1 زا : تسا  ترابع  هنیمز  نیا  رد  دیفم  ياهبتک  زا  یـضعب  دییامن . کمک  تاهبـش  لح 
. هاپس رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  ینید ، تیمکاح  یلمآ ، هداز  میهاربا  هللا  یبن  - 3 ءارسا . رشن  هیقف ، تیالو  یلمآ ، يداوج  - 2 ماما . راثآ  رشن 
یندـم و هعماج  هانپورـسخ ، نیـسحلادبع  - 5 ینیمخ . ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  رـشن  اهخـساپ ، اهـشسرپ و  يدزی ، حابـصم  - 4
، يزاریش یلع  - 7 نیمی . یگنهرف  هسسؤم  رـشن  ناناوج ، ینید  يرکف و  ياهـشسرپ  نایورغ ، نسحم  - 6 قوثو . تاراشتنا  ینید  تیمکاـح 

یتاقیقحت زکرم  ینیمخ ، ماما  یسایس  یهقف  ياههشیدنا  هداز ، یضاق  مظاک  - 8 نیقداصلاراد . رشن  هیقف ، تیالو  نوماریپ  تاهبش  هب  خساپ 
هـشیدنا گـنهرف و  هدکـشهوژپ و  ینیمخ ، ماـما  یـسایس  یهقف  ياههشیدـنا  یگرزب  یناـهج  دـمحا  - 9 يروهمج . تساـیر  کـیژتارتسا 

J . } یمالسا

؟  تسیچ يونعم  لیاسم  مالسا و  هب  ناناوج  یتبغر  یب  للع 

شسرپ
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؟  تسیچ يونعم  لیاسم  مالسا و  هب  ناناوج  یتبغر  یب  للع 

خساپ

رد يدایز  ناناوج  هلادمحب  تسین و  عقاو  اب  قباطم  تسرد و  يریبعت  دـناهدش ، تیغر  یب  يونعم  لئاسم  مالـسا ، هب  روشک  ناناوج  هک  نیا 
یفرط زا  دنکیم . دییأت  ار  عوضوم  نیا  زین  ماقرا  رامآ و  دنتسه و  دنبیاپ  نید  رهاوظ  مالسا و  هب  ًالمع  یهاگـشناد و ... یملع و  ياهطیحم 
ربارب رد  روشک  ناـناوج  تسا و  رادروـخرب  يداـیز  ییاـناوت  ماکحتـسا و  زا  اـم ، یمالـسا  هعماـج  یگنهرف  تیوـه  هدـنهد  لیکـشتیاههیام 

، يراکادف هب  عقوم  ره  دـناهدرک و  تمواقم  هتـشذگ ـ  لاس  دـنچ  تسیب و  لوط  رد  لقادـح  خـیرات ـ  لوط  رد  ناوارف  تارطخ  اهبیـسآ و 
ار ام  ناناوج  یتافآ  هراومه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل  دـناهدرک . عاـفد  یقـالخا  ینید و  ياـهشزرازا  هدوب ، زاـین  ناـنآ  روضح  راـثیا و 

هدیـشک وس  نآ  وس و  نیا  هب  یهاگ  فلتخم ، یناطیـش  لماوع  ریثأـت  تحت  دراد ، هک  يراـیتخا  ببـس  هب  ناـسنا  یهاـگ  دـنکیم و  دـیدهت 
لاح نیع  رد  یلو  دناهدوب ؛ نامیا  لها  ندناشک  فارحنا  هب  لابند  هب  ، خیرات لوط  رد  هشیمه و  زین  ینطاب  يرهاظ و  ياهناطیـش  دوشیم و 

-1 درک . هراشا  هدـش ، یـشزرا  يونعم و  لئاسم  هب  ناناوج  زا  یخرب  یتبغرمک  ندـش و  گـنر  مک  ثعاـب  هک  یلماوع  یـضعب  هب  ناوتیم 
-3 روشک ، تاعوبطم  هصرع  رد  يدوخریغ  گنهرف  هناگیب و  هب  هتـسباو  رـصانع  ریگمـشچ  تیلاـعف  - 2 هناگیب ، یگنهرف  مجاـهت  شرتسگ 

هعسوت وترپ  رد  هناگیب  گنهرف  اب  یقالت  - 4 دروآ ، دیدپ  ار  بالقنا  هک  یفادها  اهشزرا و  بالقنا و  هنیـشیپ  خیرات و  زا  موس  لسن  يرود 
مالـسا بان  گـنهرف  ظـفح  رد  یفاـک  تیدـج  مدـع  یگنهرف و  مجاـهت  رطخ  نتفرگن  يدـج  - 5 یلخاد ، رــصانع  رب  نآ  يراذـگریثأت  و 

J . } روشک یگنهرف  ییارجا و  ياهتیلوؤسم  زا  یخرب  حطس  رد  یتح  یلخاد ، رصانع  زا  یخرب  يوس  زا  يدمحم 

؟  تخاس انشآ  هیقف  تیالو  هب  تبسن  ار  ناناوج  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟  تخاس انشآ  هیقف  تیالو  هب  تبسن  ار  ناناوج  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

لوا لسن  دشابیم ، رادروخرب  قیقد  مکحتـسم و  ياههناوتـشپ  زا  بالقنا  ياهدرواتـسد  اهشزرا و  زا  يرایـسب  هک  نیا  مغریلع  هنافـسأتم 
لوا لسن  يارب  اهشزرا  نیا  قیمعت  یتح  بالقنا و  مود  لسن  هب  اهشزرا  نیا  لاقتنا  رد  یگنهرف و ... ياههاگتـسد  صوصخ  هب  بالقنا و 

هب هجوت  گنج و  دـننام  بـالقنا  زا  سپ  تالکـشم  - 1 لـیبق : زا  یلماوع  هب  دوخ  نیا  هک  دناهتـشاد  ییاـهيراکمک  يراگنالهـسبالقنا و 
عبانم هلدا و  تاـیاور و  تاـیآ و  زا  دنتـسناوت  ماـما  ترـضح  هک  یلکـش  هب  هیقفتیـالو  هیرظن  ندوبون  دـیدج و  - 2 يداصتقا و ... لـئاسم 
یملع رظن  زا  هک  دوب  یعیبط  بالقنا  لوا  ياهلاس  رد  نیاربانب  دنزاس . هدایپ  یمالـسا  هعماج  رد  ار  نآ  هدومن و  جارختـسا  یهقف  یمالک و 
ءاملع لوبق  هجوت و  دروم  یهقف  یملع و  عماجم  رد  دنچ  ره  دور  شیپ  يدنک  اب  هعماج  رد  یسایس  هشیدنا  نیا  قیمعت  راشتنا و  یگنهرف  و 

ياهفنص اههورگ و  يارب  مهف  لباق  بسانم و  ياهباتکات  هتفرگ  تروص  يرایـسب  ياهشالت  ریخا  ياهلاس  رد  اما  دوب . نادنمـشیدنا  و 
اههار نیرتهب  تروص  ره  رد  دراد . رارق  مومع  سرتسد  رد  هدـش و  هتـشاگن  نآ  تاهبـش  لح  عوضوم و  نیا  صوصخ  رد  هعماـج  فلتخم 

رد یمالـسا و  بالقنا  رد  يزوریپ  لیبق  زا  هیقفتیالو  هیرظن  تبثم  جـیاتن  راثآ و  ندومن  وگزاـب  ًـالوا ؛ لـئاسم : نیا  هب  ناـناوج  هجوت  يارب 
هیلع هزرابم  نوناک  مالـسا و  ناهج  يارقلاما  ناونع  هب  ندـش  حرطم  یلم ، تینما  یلم و  عفاـنم  یـضرا ، تیماـمت  لالقتـسا ، ظـفح  گـنج ،
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عاـضوا نیرتدـب  رد  هیقفتیـالو  ماـظن  نادـقف  لـیلد  هب  هک  اـم  هباـشم  ياهروشکتیعـضو  ندوـمن  وگزاـب  نینچمه  و  یناـهج و ... رابکتـسا 
يارب هدـش  هتـشاگن  هنیمز  نیا  رد  هک  يدـیفم  باذـج و  رـصتخم  ياهباتک  یفرعم  اـیناث ؛ دـنربیم . رـسب  یتینما و ... یگنهرف ، يداـصتقا ،
ماظن تیهاـم  یـسررب  تساـشگهار  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  یـساسا  هتکن  دـشابیم . ناـناوج  تاهبـش  لـح  يرظن و  یملع و  هینب  تیوقت 

تخانش نودب  یمالـسا  ماظن  رد  هیقف » تیالو   » دوجو ترورـض  تسایـسایس . ياهماظن  رگید  اب  نآ  نیداینب  ياهتوافت  مالـسا و  یـسایس 
انتعایب و  ( Laic) کیئال (، Secular) رالوکس یـسایس  ياهماظن  رگید  اب  هسیاقم  رد  نآ  ياههژیو  راک  مزاول و  ینید ، تموکح  تیهام 

نآ وترپ  رد  اـت  مینکیم  رورم  ار  ینیدریغ  ینید و  ياـهماظن  نیداـینبیاهتوافت  زا  ياهراـپ  راـصتخا  هب  نوـنکا  تسین . ریذـپناکما  نید  هب 
(، Democratic  ) رـالاسمدرم زا  مـعا  نـید ، رب  ینتبماــن  ياــهمیژر  تیمکاــح : أــشنم  1 ـ میباـیبرد . ار  ـالاب  شــسرپ  خــساپ  میناوـتب 

یتسیلایـسوس و ياـهماظنای  و  ( Liberal) لاربـیل يارگدرف  ياـهمیژر  نینچمه  ( Oligarchy  ) یـشراگیلا (، Monarhy) رالاسدرف
رد تلاـخد  نازیم  ساـسارب  اـهماظن  هنوگنیا  دـنچ  ره  دنتـسه ، ( Minimal) یلقادـح ياـهتلود  اـنعم  کـی  هب  همه  همه و  یتسینومک 

نیرتیساسا هک  نیاهب  هجوت  اب  نکیل  دنریذپمیـسقت ، ( Totalital) هاوختیمامت يرثکادح و  یلقادـح و  ياهمیژر  هب  يدرف  ياهيدازآ 
ای یلقادح و  ياهتلود  ار  اهنآ  همه  ناوتیم  ورنیازا  دنرادن ، رظن  رد  نآ  زا  رتارف  یفده  تسا و  يویند  ياهيدنمزاین  نیمأت  اهنآ  فده 

هوــالع درادیم و  روــظنم  ار  يرـــشب  تاــیح  هــصرع  ود  ره  ینید  ماــظن  لــباقم  رد  دروآ . باــسح  هــب  ( Monoplau) هروظنمکت
: تلود ياههژیو  راـک  رد  تواـفت  2 ـ دـنکیم . يریگفدـه  زین  ار  ینادواج  يورخا و  تداعـس  ریخ و  نیمأـت  ناـهج ، نیا  ياهيدـنمزاینرب 

هفیظو نیرتیـساسا  ینعی  دراد . يدودحم  ورملق  اهنآ  فدـه  اب  بسانتم  زین  ینیدریغ  ياهماظن  ( Functions  ) ياهدرکراک فیاظو و 
لباقم رد  تسا . یعامتجا  تلادـع  ای  يدازآ و  نیمأت  يداـم  ( Development  ) هعـسوتو هافر  تینما ، شزومآ ، تشادهب ، نیمأت  اهنآ 
تهج رد  شالت  حیحص و  يزیرهمانرب  هب  دیاب  الاب ، تامدخ  هیارا  موزل  رب  هوالع  ینعی  دراد ، يرتعیـسو  يهرتسگ  ینید  تموکح  فیاظو 
درامگ تمه  يوقت  شرتسگ  یناسنا و  هیلاع  تالامک  لیاضف و  یگدنلاب  دـشر و  تهجبـسانم  رتسب  داجیا  هعماج و  يونعم  ینید و  تیبرت 

ییارجا ياهشور  نیناوق : اهشور و  رد  تواـفت  3 ـ دـنک . يربهر  تیادـه و  ریذـپانانف  نایاپ و  تداعـس  نیمأت  اب  وسمه  ار  هعماج  روما  و 
رگراک اههویش  شنیزگ  رد  مرجال  اههژیو  راک  فادها و  رد  توافت  دراد . نیداینب  توافت  دراوم  زا  ياهراپ  رد  ینید  رالوکـس و  ياهماظن 

ار ( Instrumental Reason) يرازبا تینـالقع  فرــص  يداـم  فادـها  يوجتــسجنید  هـب  اـنتعایب  ياـهماظن  رد  داـتفا . دـهاوخ 
يراصحنا يرادنادیم  یمدآ و  هراما  سفن  ياهاوه  يدام و  ياههتـساوخ  رب  یـساسا  هیکت  دهدیم . رارق  يریگمیمـصت  عجرم  نیرتهدمع 

لومعم ياهراجنه  نیشنردص  و  دنکیم » هیجوت  ار  هلیسو  فده   » راعش هک  دوریم  شیپ  اجنادبات  اهمیژر  نیا  زا  يرایسب  رد  يرازبادرخ 
ناسنا و یهلا  تمارک  یقالخا  يالاو  ياهشزرا  اـب  ضراـعم  ياـهشور  زا  هدافتـسا  ینید  تموکح  رد  اـما  ددرگیم . نارادمتـسایس  نیب 

رگنلک لقع  ماکحا  یهلا و  ياهراجنه  رداک  رد  يرازبادرخ  ورنیمه  زا  ، تسین زاجم  دوش  هتخانش  رشب  ینادواج  تداعـس  رگناریو  هچنآ 
لوصا و اب  لقاال  ای  هدش و  لعج  دنوادخ  يوس  زا  هک  دراد  تیمـسر  ینیناوق  اهشور و  اهنت  ینید  تموکح  رد  دنکیم . تیلاعف  يدیحوت 

یهلا نیناوق  طابنتـسا  فشک و  یماظن  نینچ  رد  يراذگنوناق  يراجم  هدمع  درکراک  ورنیمه  زا  دشاب . راگزاس  عراش  لوبق  دروم  دـعاوق 
اب بساـنتم  ياهعماـج  ره  يربهر  نارازگراـک : نارادـمامز و  رد  تواـفت  4 ـ تسا . ناـمز  ياهيدـنمزاینو  تایـضتقم  رب  اـهنآ  قیبطت  اـی  و 

رگا رالوکـس  کیئال و  ياهماظن  رد  ور  نیا  زا  دوشیم . نییعت  هعماج  نآ  رد  تموکح  یـساسا  فادـها  هعماج و  ياهنامرآ  اـهشزرا و 
مزال يرتشیب  طیارـش  یمالـسا  ماظن  رد  اما  تسین . هجوت  دروم  یعاـمتجا  نـالک  تیریدـم  ییاـناوت  رب  نوزفا  يزیچ  دوشینیبشیپ  یطیارش 
قیقد تخانـش  زین  هعماـج و  ياهيدـنمزاین  كرد  هـب  رظاـن  اتدـمع  هـک  یملع ، تیحالــص  ( 1 زا : تسا  تراـبع  اـهنآ  لوـصا  هـک  تـسا 

یمالـسا هعماـج  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  تسا . یعاـمتجا  يدرف و  لـئاسم  داـعبا و  همه  رد  مالـسا  یقوقح  یهقف و  ياـههزومآ 
درخ و لئاسم  رد  یهلا  ماکحا  طابنتـسا  رب  اناوت  هک  يربهر  دوجو  نیاربانب  . تسا یهلا  نیناوق  ناـمه  دریگیم  رارق  نوناـق  لـمع و  كـالم 

هتفگ تسا  نکمم  دیامنیم . يرورـض  ًالماک  دروآرد  ءارجا  هب  فشک و  ار  ینید  مکح  فلتخم  لئاسم  رد  دناوتب  هدوب و  یعامتجا  نالک 
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هک دراد  يددـعتم  للع  هلأسم  نیا  تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  تسا . یفاک  رما  نیا  يارب  ناـبهگن  ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  دوش 
ياهشزرا اهراجنه و  هب  يدـج  يدـنبياپ  مازتلا و  ینعی  یقالخا ، تیحالـص  ( 2 دش . دـهاوخ  راکـشآ  يدـعب  بلاطم  رد  اهنآ  زا  ياهراپ 

يوقت تلادع و  هب  نآ  زا  احالطصا  هک  یبلطایند ، یهاوخدوخ و  یتسرپاوه و  زا  يرود  هلیذر ، فاصوا  زا  ندوب  هتساریپ  یقالخا ، ینید و 
درکراک دناوتیمن  زگره  يدرف  نینچ  اریز  دـشاب ، یقالخا  هیلاع  ياهشزرا  دـقاف  هک  دـیاشن  ار  یمالـسا  هعماج  کی  ربهر  مینکیم . ریبعت 

شنم هریـس و  قالخا ، زا  يدیدش  يریذـپوگلا  اهناسنا  ًالومعم  دـشاب . هتـشاد  تسا  یمالـسا  ماظن  فادـها  زا  هک  یقالخا  یتیبرت و  تبثم 
يوگلا هک  یسک  نیاربانب  ص 7 ) ج 102 ، راونالاراحب ،  ، ) مهکولم نید  یلع  سانلا  دندومرف : (ص ) مرکاربمایپ هکنانچ  دنراد ، نارادـمامز 

یسایس و حیحص  شنم  یعامتجا ، نالک  تیریدم  رد  تیافک  ( 3 دریگ . رارق  یمالسا  ماظن  سأر  رد  دناوتیمن  دشابن  هعماج  يارب  یتسرد 
هب تبیغ  رـصع  رد  تفای و  ناوتیم  موصعم  صخـش  رد  ار  اهیگژیو  نیا  لآهدیا  یلعا و  دح  يدنمـشوه ، ریبدـت و  تعاجـش ، یعامتجا ،
اراد ار  هتفگشیپ  ياهیگژیو  زا  مزال  باصندـح  هک  دـشاب  یمالـسا  هعماج  يرادـمامز  رادهدـهع  دـیاب  یـسک  (ع ) موصعم ماما  زا  تباین 

دنـشاب اراد  ار  یهلا  ياهراجنه  ماکحا و  ساسارب  هعماج  نالک  هرادا  يارب  مزال  یتیریدم  یقالخا و  یملع و  تیحالـص  هک  یـسک  دـشاب .
ود زا  یکی  دشابنماظن  سأر  رد  هیقف  یلو  دشاب  رارق  رگا  نونکا  تسا : هدـمآ  یـساسا  نوناق  رد  ورنیازا  دـنیوگیم . هیقفیلو »  » احالطـصا

لاـمعا ار  هیقفتیـالو  ناـمه  تروص  نیا  رد  دـشاب . يربهر  مزـال  ياهتیحالـص  همه  ياراد  روهمج  سیئر   1/3 دریگ : ماجنا  دـیاب  راک 
عقاو رد  هدرک و  رتگنررپ  ییارجا  روما  رد  ار  وا  شقن  نیارباـنب  میاهداد . رارق  زین  هیرجم  هوق  سیئر  هیقفیلوا  هک  تواـفت  نیا  اـب  میاهدرک 

رد دـشاب و  هتـشاد  هیرجم  هوق  سیئر  يارب  رواـشم  شقن  هیقف  یلو   2/3 میاهدرک . تکرح  ( Centralized) زکرمتمماظن کی  تمس  هب 
هب فظوم  روـهمج  سیئر  هکنیا  اـی  1/2/3 ـ دـیآیم : دـیدپ  ضرف  ود  تروص  نیا  رد  دـنک . ییاـمنهار  ار  وا  رظن  یتموکح  نـالک  لـئاسم 

روهمج سیئر  2/2/3 ـ دراد . تیالو  هیرجم  هوق  سیئر  رب  وا  اریز  تسا ، هیقف  تیـالو  ناـمه  نیا  تروص  نیا  رد  تسا ، وا  تاـیونم  يارجا 
یفاک نیمـضت  زا  ماـظن  تیمالـسا  رگید  هدـشن و  نیمـضت  یهلا  ماـکحا  تیاـعر  تروص  نیا  رد  دـشابن ، وا  تاـیونم  زا  يوریپ  هب  فظوم 

لداـعت و داـجیا  هلمج : زا  دراد ، زین  يرگید  مهم  ياـهدرکراک  هیقفتیـالو  نآ  رب  نوزفا  ناوتیم  بیترت  نیمه  هب  دوب . دـهاوخنرادروخرب 
ًالمع هدوبتالضعم و  نیرتمهم  زا  یکی  هراومه  ( Decenteralized) اوق کیکفت  رب  ینتبم  ياهماظن  رد  هلأسم  نیا  اوق . نیب  یگنهامه 

هب ( Neo Liberalism) دـیدج مسیلاربـیل  نارادـفرط  هک  يروط  هب  تسا ، هدـش  اوق  رگید  رد  هیرجم  هوـق  نوزفازور  تلاـخد  بجوـم 
دوشیم و ماجنا  هیقفیلو  طسوتینعی  هوق  هس  زا  جراخ  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  اوق  یگنهامه  دیاوف  یلو  دناهدییارگ . هیرجم  هوق  يرترب 

روذـعم نآ  لیـصفت  یـسررب و  زا  ار  اـم  راـصتخا  تیاـعر  نکیل  دوشیم . يریگوـلج  اوـق  رگید  رب  هیرجمهوـق  ییوـجيرترب  زا  هلیـسونیدب 
شرز رایرهش  ناریا ، رد  مسیلاربیل  ینیمخ 2 - ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تسایس ، هفسلف  - 1 کن : رتشیب  یهاگآ  يارب  درادیم .

؟  تسا مادک  نآ  لح  هار  و  تسیچ ؟  یمالسا  ياه  شزرا  زا  ناناوج  نتفرگ  هلصاف  تلع 

شسرپ

؟  تسا مادک  نآ  لح  هار  و  تسیچ ؟  یمالسا  ياه  شزرا  زا  ناناوج  نتفرگ  هلصاف  تلع 

خساپ

اما ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  دیامرفیم : دنوادخ  تسا . ناسنا  دوخ  رایتخا  هدارا و  زا  یـشان  يونعم ، ياهشزرا  هب  ییانتعایب  لکـشم 
تلالـض و هار  یناـسفن ، ياـهشهاوخ  لاـیما و  زا  يوریپ  سفن و  ياوـه  ریثأـتتحت  دارفا  زا  يرایـسب  هنافــسأتم  هیآ 3 .) ناـسنا ،  ، ) اروـفک
هیآ 4 نیت ،  ،) نیلفاس لفسا  هانددر  مث  میوقت *  نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  تسا : هدومرف  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دننیزگیم . رب  ار  یهارمگ 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1574 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدـش دـجاسم  نایناحور و  زا  نانآ  يرود  يونعم و  لئاسم  اهشزرا و  زا  ناناوج  یخرب  نتفرگ  هلـصاف  ثعاب  لماوع ، نیا  هنافـسأتم  و 5 .)
مظعم ماقمو  ماما  ترـضح  دـننام  یناـحور  ياهتیـصخش  هب  ار  تدارا  لاـمک  هراومه  اـم  هاـگآ  نیب و  زیت  ناـناوج  مدرم و  دـنچ  ره  تسا .
ینییاپ یلیخ  حطس  رد  هداس و  ًالماک  یگدنز  هدرکن و  تفایرد  تلود  زا  یقوقح  هنوگ  چیه  هک  رگید  ياهتیصخش  زا  يرایسب  يربهر و 

، دشاب هتشاد  مه  يرگید  لیالد  تسا  نکمم  نویناحور  زا  ناناوج  زا  ياهدع  ییادج  دنراد . دناهدوب ، بالقنا  تمدخ  رد  هراومه  هتشاد و 
ضراعت و ندـش  ادـیپ  ثعاـب  یتموکح  یتلود و  ياـهداهن  اههاگتـسد و  رد  نـالغاش  زا  یهورگ  تسیاـشان  راـتفر  درکلمع و  . 1 هلمجزا :
حیحـصان و اهدروخرب  اـهراتفر و  زا  یخرب  . 2 تسا . هتـشگ  تیناحور  یمامت  هب  ینیبدـب  بجوم  هدـش و  نانآ  لمع  راتفگ و  نیب  فاـکش 
و هر ) ) ماما ترـضح  تسا ، هدروآ  مهارف  ار  ناناوج ـ  اصوصخ  دارفا ـ  زا  ياهدـع  ینیبدـب  تابجوم  یعرـش ، ماکحا  نایب  رد  عرـش  فلاخم 
هک یـسک  هک  تسا  نآ  رجحتیاـنعم  : » دـنیامرفیم صوـصخ  نیا  رد  هدـش و  رکذـتم  ار  دارفا  هنوـگ  نیا  رطخ  اـهراب  بـالقنا  مظعم  ربـهر 

ماکحا و یعیبط  شـشک  دناوتن  دـنک و  افتکا  ماکحا  رهاوظ  هب  دـنک ، هدافتـسا  هعماج  يانب  يارب  مالـسا ، هقف  مالـسا و  ینابم  زا  دـهاوخیم 
هب هظحل  زاین  هک  روشک  کی  ماظن و  کی  تّلم و  کی  زاین  يارب  دـنک و  كرد  تسا  شـشک  لباق  هک  ییاـج  نآ  رد  ار  یمالـسا  فراـعم 

، یمالــسا يروـهمج  هماـنزور  «، ) تـسا یگرزب  يـالب  نـیا  دـهدب ، هـئارا  دــنک و  هخــسن  ار  زور  روتــسد  جـالع و  دــناوتن  تساـهظحل ،
هدروآ نییاپ  ار  تیناحور  تلزنم  هاگیاج و  یعامتجا ، یـسایس و  يداصتقا ، لـئاسم  رد  ياهقیلـس  یحاـنج و  تاـفالتخا  . 3 (. 17/3/1376
يارجا مدع  و  هافر ،) نکـسم و  لاغتـشا ، دننام   ) يداصتقا یگنهرف و  یعامتجا ، تالـضعم  تالکـشم و  زا  يرایـسب  ندـشن  لح  . 4 تسا .

تالکشم نیا  مدرم  هک  هدش  ثعاب  داسف و ،)... رهاظم  اب  هزرابم  یعامتجا ، تلادع  دننام   ) لماک تروص  هب  هعماج  رد  یمالسا  ياهشزرا 
نانمشد ات  هدش  ثعاب  لماوع  نیا  هعومجم  دنشاب . هتشاد  نانآ  زا  دح  زا  شیب  یعقاو و  ریغ  تاراظتنا  دننیبب و  تیناحورمشچ  زا  هراومه  ار 

، تسایس زا  نید  ییادج  اهشزرا ، ندوب  یبسن  هشیدنا  ياقلا  هب  تالکـشم ، ییامن  تشرد  و  یگنهرف ، مجاهت  اب  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و 
رارق یسررب  دروم  دعب ، ود  ردناوتیم  ار  هدش  ماجنا  تامادقا  اهراک و  اما  دناهتخادرپ  تیناحور  ياهنم  مالسا  یهقف ، تیریدم  يدمآراکان 

شـسرپ و تاسلج  يرازگرب  قیرط  زا  یبهذـم  نامیا  یمالـسا و  ياهـشزرا  تیبثت  تیوقت و  - 1 ياهشیدـنا : يرظن و  تامادـقا  فلا ) داد .
ياهینارنخس اعد و  شخب  حور  تاسلج  يرازگرب  یتدیقع و  تاهبـش  تالکـشم و  لح  يارب  یبتک  یهافـش و  تروصب  هرواشم  خساپ و 

اـصوصخ اهرهـش  حطـس  رد  فاـکتعا  شخب  حور  هماـنرب  شرتـسگ  يرازگربـتارادا و  تاسـسؤم و  رد  تعاـمج  زاـمن  يوتحمرپ  دـیفم و 
اهدادعتـسا و تخانـش  قیرط  زا  ناناوج  تیوه  تیوقت  داـجیا و  - 2 تسا . هدوب  وربور  يرتشیب  لابقتـسا  اب  لاـس  ره  هکیروطب  اههاگـشناد 
زا دعب  بالقنا و  نارود  رد  هک  ییاهدرواتسد  دوخ و  یلم  یمالسا و  ناشخرد  هتشذگ  اب  اهنآ  ندومن  انشآ  دنراد  هک  ياهوقلاب  ياهییاناوت 

تخانش و كرد و  ندرب  الاب  دایتعا و  یقالخا و  تافارحنازا  یشان  تارطخ  نانمشد و  موش  دیاقع  هب  تبسن  نداد  یهاگآ  دناهتشاد و  نآ 
زا رجحتم  امنیناحور و  دارفا  یخرب  ندومن  ادج  یعامتجا و  تالضعم  يداصتقا و  تالکـشم  لماوع  ندناسانـش  ناناوج و  لیلحت  تردق 

دروم ار  هعماج  کـی  دارفا  هشیدـنا  گـنهرف و  رکف و  رتشیب  یگنهرف  مجاـهت  هک  اـجنآ  زا  - 3 دـهعتم . زوسلد و  هتـسراو ، نویناحور  ریاس 
ندیشخب و تینوصم  تهج  رد  ار  ياهتـسیاش  رایـسب  تامادقا  یگنهرف  ياههاگتـسد  تاسـسؤم و  اتـسار  نیا  رد  دهدیم  رارق  دوخ  موجه 
هک دناهداد  ماجنا  یناسنا  مولع  نارظن  بحاص  نارکفتم و  نیققحم و  زا  هدافتـسااب  یگنهرف  مجاهت  یگنهرف  يرکف و  برخم  راثآ  ندودز 

يژاریت اب  یمالـسا  فراعم  نید و  دروم  رد  باتک  ناونع  دادعت 3609  لاس 1377  رد  هنومن  ناونع  هب   : مییامنیم هراشا  ناـنآ  زا  یخرب  هب 
ياههنیمز رد  الاب  ژاریت  اب  باتک  ناونع  رازه  زا  شیب  نونکاتمق  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  نینچمه  دلج و  دودح 20779935  رد 

یناسر عالطا  یتاقیقحت  ياههنیمز  رد  مق  حطس  رد  هسسؤم  زا 180  شیب  نونکا  مه  تسا  هدومن  رشتنم  یمالسا  مولع  یگنهرف و  فلتخم 
ینید فراعم  هئارا  رد  دناهتشاد و  لابند  هبار  یتبثم  ریگمشچ و  رایسب  ياهدرواتسد  جیاتن و  دشابیم . لاعف  هدبز  نیققحم  يراکمه  اب  و ...

تنرتنیا زا  هدافتسا  اب  هدش  یعـس  دوشیم  هدافتـسا  هویـش  نیرتدیدج  اب  هتفرـشیپ و  ياهيژولونکت  نیرتهتفرـشیپ  زا  یمالـسا  ياههشیدناو 
ات دنزاس  مهارف  یمالساگنهرف  اب  ار  رگید  ياهتلم  ییانـشآ  هار  هدومن و  لقتنم  یناهج  هکبـش  نیا  هب  ار  یمالـسا  یگنهرف  راثآ  هعومجم 
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هاگن هلجم  زا  لقن  هب   ) تسا هدش  داجیا  تنـس  لها  طسوت  تیاس  نایعیش و 13  هلیـسو  هب  یناهج  هاگیاپ )  ) تیاس دادعت 15  لاس 79  لئاوا 
یگنهرف مجاهت  يدماراکان  ياهشیدنا  يرکف و  تامادـقا  نیا  ياهدـمایپ  تارثا و  نیرتسوملم  زا  یکی  59 ص 151 .) هرامش 62 ، هزوح 

ندرک و رالوکـس  تهج  رد  شـالت  ینید و  تموکح  يروئت  هعماـج و  هرادا  رد  نید  يدـماراکان  صوصخ  رد  ههبـش  ءاـقلا  يارب  نمـشد 
ههبـش رـصانع  اههنیمز  نیا  رد  لدتـسم  یملع و  قیقد  ياهخـساپ  هئارا  رطاخ  هب  میتسهدهاش  هکنانچ  دوب  ناریا  ینید  هعماج  ندومن  کیئال 
راچد نمشد  یگنهرف  مجاهت  نکر  نیرتمهم  رد  عقاو  رد  دنباییمن و  نداد  نالوج  يارب  ياهصرع  لاجم و  رگید  لبق  ياهلاس  دننام  نکفا 

يولع و لدـع  تموکح  ققحت  ارجا و  ناهاوخ  همه  ام  هعماجدارفا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا و  هدـش  تسکش 
دوخ نیا  هک  دشابیم  صوصخ  نیا  رد  دنیامنیم  داریا  نیلؤسم  هب  هک  زین  ییاهداقتنا  دشابیم و  یمالسا  ماکحا  اهشزرا و  هب  ندش  لمع 

ياهـشزرا اههویـش و  یفرعم  هطـساوبهک  (ع ) يولع راتفر  مان  هب  لاس 80  و  (ع ) یلع لاـس  ماـن  هب  لاس 79  يراذـگمان  تبثم  راـثآ  زا  یکی 
دیفم و باذج  ياههمانرب  هیهت  - 4 دشابیم . دش  هئارا  هنیمز  نیا  رد  هک  يددـعتم  ياهباتک  تالاقم و  قیرط  زا  هک  (ع ) یلع ماما  یتموکح 

تروص هب  عونتم  باذـج و  ياـههمانرب  اـب  ناوج  ویدار  هنومن  ناونع  هب  امیـس  ادـص و  یگنهرف و  ياههاگتـسد  قیرط  زا  یحیرفت  ملاـس و 
یمالسا و فراعم  تعاس  یگنهرف و 1238 تعاس  نآ 1701  عومجم  زا  هک  هتـشاد  همانرب  تعاس  دودح 7616  رد  لاس 77  رد  يرسارس 

اهناتـسرهش زکارم  نارهت و  هکبـش  مراهچ و  موس و  مود و  لوا و  ياههکبـش  هعومجم  لاـس  ناـمه  رد  تسا  هدوب  یعاـمتجا  تعاـس   859
تعاـس مـج 386  ماـج  رحــس و  ياههکبــش  یعاــمتجا و  تعاــس  یمالــسا و 7153  فراـعم  تعاــس  یگنهرف 2980  تعاـــس   3859

زکرم روشک 1377  یگنهرف  شرازگ  عبنم  . ) دناهتشاد یمالسا  فراعم  تعاس  یعامتجا و 283  ياههمانرب  تعاس  یگنهرفیاههمانرب 587 
اههمانزور لیبق  زا  نمشد  یلخاد  لماوع  اب  ینوناق  دروخرب  - 1 یلمع : تامادقا  ب )  يرنه .) یگنهرف و  ياهشهوژپ  يزیرهمانرب  رامآ و 

هک يرارـشا  داسف و  ياهدـناب  اب  هلباقم  رد  یفیک  یمک و  رظن  زا  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  تیوقت  - 2 نکفا . ههبش  دناعم و  ياههورگ  و 
موش فادـها  ياتـسار  رد  ناناوج  نایم  رد  يراکهزب  دایتعا و  شرتسگ  رد  یعـس  هدوب و  روشک  يزرم  قطانم  رد  ینمااـن  داـجیا  ددـص  رد 
ماظن مزع  رگناشن  دوخ  نیا  هک  دیامنیم  بالقنا  میدقت  دیهـش  رازه  هس  زا  شیبیماظتنا  يورین  هنیمز  نیا  رد  هک  دناهتـشاد  یگنهرف  مجاهت 

مهم ياههنیمز  زا  یعامتجا  يداصتقا و  تالکـشم  رقف و  هک  اـج  نآ  زا  - 3 دـشابیم . یگنهرف  مجاهت  فلتخم  داعبا  رهاظم و  اب  هلباقم  رد 
رشق اصوصخ  مدرم  یعامتجا  يداصتقا و  تالکـشم  لح  تهج  رد  ياهدرتسگ  ياهيزیرهمانرب  دشابیم  یگنهرف  مجاهت  يراذگریثأت  رد 
عطاق دروخرب  یلام و  يرادا و  دسافم  اب  هزرابم  - 4 دشابیممادقا . تسد  رد  ای  هدش و  ماجنا  جاودزا و )... نکسم ، لاغتشا ،  ) لیبق زا  ناوج 

يرازگرب - 5 دش . رداص   1380  / 2  / خیرات 10 رد  هوق  هس  نارـس  هب  يربهر  مظعم  ماقم  داسف  اب  هزرابم  نامرف  اتـسار  نیا  رد  هک  نافلختم  اب 
قطانم هب  دـیع  لیطعت و  مایا  رد  اصوصخ  یحیرفت  یترایز و  یتحایـس ، ياـهودرا  هغالبلاجـهن و  دـیجم و  نآرق  تئارق  ظـفح و  تاـقباسم 

ریثأت ناوج  رـشق  هب  یبالقنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  لاقتنا  رد  هدوب و  وربور  هلاس  ره  نایوجـشناد  ناناوج و  ینویلیم  لابقتـسا  اـب  هک  یگنج 
یگنهرف مجاـهت  زا  هعماـج  دارفا  يریذـپ  بیـسآ  مدـع  ياـنعم  هب  قوـف  تامادـقا  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  ناـیاپ  رد  هتـشاد . يداـیز 
هنافـسأتم هکنانچمه  دنک  دراو  ام  روشک  هب  ار  یگنهرف  یعامتجا و  ياهبیـسآ  یخرب  تسا  هتـسناوت  یگنهرف  مجاهت  اعطق  اریز  دشابیمن 

رد اما  میشابیم  لاتم و .. يوه  پر و  هب  موسوم  ياههورگ  بلاق  رد  برغ  گنهرف  ياهوگلا  زا  نامروشکناناوج  زا  یخرب  دیلقت  دهاش  ام 
اب ار  اهيراجنهان  تالـضعم و  لیبق  نیا  دـیاب  ًالوا  اذـل  داد  رارق  یـسررب  دروم  ار  هلأسم  نالک  يدـید  اب  دـیاب  تواـضق  یباـیزرا و  لـباقم 

. دیجنس وا  يرازفاتخس  يرازفامرن و  عیسو  تامادقا  اههجدوب و  و  نید ) زاهعماج  ندومن  رود  یمالسا و  ماظن  تسکـش   ) نمـشد فادها 
مواقم رادـیاپ و  یگنهرف  مجاهت  نیگمهـس  نافوط  نیا  لـباقم  رد  هک  دـید  ار  يوقت  اـب  كاـپ و  ناـناوج  میظع  یلیخ  تبثم و  طاـقن  اـیناث ،

اریا یمالسا  يروهمج  ماظن  زا  مدرم  تیامح  اثلاث  دناهدنام 

؟  تسا بسانتم  اههاگشناد  یگنهرف  تالکشم  عفر  يارب  ياهراکهار  هچ 
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شسرپ

؟  تسا بسانتم  اههاگشناد  یگنهرف  تالکشم  عفر  يارب  ياهراکهار  هچ 

خساپ

هنیمز نیا  رد  داد . رارق  یـسررب  دروم  یلمع  يرظن و  دـعب  ود  رد  ناوتیم  ار  نآ  زا  نوریب  اههاگـشناد و  رد  یگنهرف  ياهراکهار  هعومجم 
ندناسانش یمالسا و  گنهرف  یلصا  رـصانع  قیقد  تخانـش  ياهشیدنا 1 . يرظن و  ياهراکهار  فلا ) دوشیم . داهنـشیپ  دـنچ  ییاهراکهار 

. دوش هزرابم  ییارگ ، کش  جـیورت  کش و  ذوفن  اب  هدوب و  نییعت  ساسا  رب  ینید  مهف  ياـههیاپ  تسا  مزـال  هنیمز  نیا  رد  نارگید . هب  اـهنآ 
نییعت هب  میزاـس و  نوزف  ینید ، ياـهشزراو  اـهرواب  زا  ار  نارگید  دوخ و  تخانـش  هک  تسا  نآ  هلأـسم  نیا  اـب  هزراـبم  يارب  هار  نیرتـهب 

مینک تباث  نشور و  اهنآ  يارب  هضرع و  نارگید  هب  ار  ینییعت  تسرد و  ياهرواب  هلـسلس  کی  دـیاقع ، هنیمز  رد  ًالثم  میباـی . تسد  یقطنم 
هک یناسک  هیاپیب  نانخـس  نـالطب  هجو  نییبت و  ار  رادـیاپ  تباـث و  ياـهشزرا  هلـسلس  کـی  دوجو  اهیـشزرا ، هنیمز  رد  یـسانشیتسه .) )
هک یناـسک  ربارب  رد  نینچ  مه  قوقح .) هفـسلف  قـالخا و  هفـسلف  ، ) میزاـس راکـشآ  دـننادیم ، هدرورپ  زاـین  يراـبتعا و  روـما  ار  اـهشزرا 

فیعـضت ار  یعرـش  لئاسم  هب  دّیقت  هداد ، هولج  بوخ  مارح  هانگ و  روما  دنهاکب و  یعرـش  لامعا  هب  مدرم  يدنبياپ  نازیم  زا  دنـشوکیم 
لـصا هک  یناسک  ربارب  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  میهد . قوس  یعرـش  لئاسم  هب  ندرک  لـمع  هب  ار  نارگید  دوخ و  مینک و  یگداتـسیا  دـننک ،

زا مینک و  تباث  ار  ینیقی  تفرعم  ناکما  دننکیم ، غیلبت  تفرعم  رد  تین  تیکاّکش و  زا  دننکیم و  یقلت  یـشزرا  دض  کی  ار  نیقی  دوجو 
یبهذم تیوه  تیبثت  تیوقت و  . 2 میزاسرادروخرب . یتخانش  تفرعم  هناوتـشپ  کی  زا  ار  یمالـسا  ياهشزرا  ینید و  دیاقع  رذگهر » نیا 

يروهمج لیکشت  یشزرا  اب  مهم و  ياهدرواتسد  زین  یمان و  نادنمـشناد  یمالـسا و  راختفا  ندمت  اب  ییانـشآ  قیرط  زا  نایوجـشناد  یّلم  و 
تروص هب  هرواشم  هب  خساپ  شـسرپ و  تاسلج  يرازگرب  قیرط  زا  یبهذـم  نامیا  یمالـسا و  ياهشزرا  تیبثت  تیوقت و  . 3 و ... یمالسا 

یترایز و ياهرفس  اهودرا و  يرازگرب  . 1 یلمع : تامادقا  اهراکهار و  ب . یتدیقع و . ... تاهبش  تالکـشم و  لح  يارب  یبتک  یهافش و 
.2 نایوجشناد ؛ زا  یهورگ  ای  اههاگـشناد  رد  دوجوم  یگنهرف  تالّکـشت  هلیـسو  هب  ملاس  دیفم و  رادهبذاج  ياههمانرب  كرادت  یتحایس و 

؛... ییوجشناد و جاودزا  ياههنیمز  ندومن  مهارف  نایوجشناد ، یلام  يداصتقا و  یحور ، تالکشم  لح  ندیسر و  يارب  يزکرم  يزادناهار 
دیفم و بلاطم  يواح  یلخاد  تایرـشن  هیهت  . 4 و ؛... فاکتعا ) دـننام   ) یبهذـم مسارم  اعد ، تعامج ، زامن  هوکـش  اب  مسارم  يرازگرب  . 3

هئارا زکرم ، نیا  يزادناهار  سیسأت و  زا  فده  هک : تفگ  دیاب  لاؤس  مود  تمسق  خساپ  رد  اما  دیفم و . ... بوخ و  ياهملیف  هئارا  باّذج ،
ترابع زکرم ، نیا  فیاظو  تامادقا و  هعومجم  تسا . اههاگشناد  رد  دوجوم  یگنهرف  تالکشم  اب  هلباقم  تهج  رد  یگنهرف  ياهراکهار 

، یعامتجا یتدـیقع ، تاهبـش  تالکـشم و  لح  يارب  یبتک  یهافـش و  تروصهب  هرواـشم  خـساپ و  شـسرپ و  تاـسلج  يرازگرب  زا  تسا 
ریثکت هیهت و  یترایز ، یملع و  یحیرفت ، ياهودرا  يرازگرب  اههاگـشناد ، هب  دنمـشیدنا  لـضاف و  نویناـحور  ناـغلبم و  مازعا  یـسایس و ...

رد رقتـسم  هـیقف  یلو  یگدـنیامن  رتاـفد  هکتـسا  ینتفگ  يرـصب و ... یعمــس و  تامدـخ  هـئارا  نوگاـنوگ ، فـلتخم و  تّـالجم  تاوزج و 
J .} دنشابیم تاناکما  ناوت و  ّدح  رد  هدش  دای  ياههنیمز  رد  فلتخم  ياهکمک  هئارا  لابقتسا و  هدامآ  اههاگشناد ،

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  ییاهراکهار  هچ  نایوجشناد  نیب  رد  ینید  لئاسم  رتشیب  جاور  يارب 

شسرپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  ییاهراکهار  هچ  نایوجشناد  نیب  رد  ینید  لئاسم  رتشیب  جاور  يارب 
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خساپ

هک یلمع  ره  دـنزب و  رود  يزودـناشناد  روحم  رب  دـیاب  وجـشناد  کی  یعامتجا  يدرف و  ياهتیلاعف  مامت  هک  میـشاب  هتـشاد  تیانع  دـیاب 
، دشابیم ملع  يایوج  تسا و  شناد  یپ  رد  هشیمه  تسادیپ  وجـشناد  مان  زا  هک  هنوگنآ  دـینک و  اهر  دـیاب  درادـن  یپ  رد  ار  ياهرمث  نینچ 

راک نیا  دیرامگب و  تمه  یملع  تالاقم  هیهت  یملع و  ياهودرا  يرازگرب  یتفرعم ، ياههمانرب  هئارا  یملع ، ياهسنارفنکیرازگرب  هب  اذل 
دینادیم دوخ  هک  هنوگنامه  داد . شرتسگ  رتگرزب  ياههورگ  هب  درک و  زاغآ  ناوتیم  قیقد  دنبياپ و  دـهعتم و  هرفن  دـنچ  عمج  کی  زا  ار 

اوقت نودب  ملع  هک  تسا  يرورض  وجـشناد  کی  يارب  زین  یکاپ  وکین و  قالخا  دهز و  هیامرـس  زایرادروخرب  اوقت و  يزودناملع ، رانک  رد 
زین دوخ  لد  تراهط  یکاپ و  يوس  هب  يزودناملع  ياپهباپ  دیـشوکب و  دیاب  زین  سفن  بیذهت  رد  اذل  درادن ، يدـمایپ  بیـسآ  ررـض و  زج 

ثعاب دنکیم و  توعد  اوقت ] يرادنید و   ] وس نیا  هب  ار  نایوجـشناد  هکییاهتیلاعف  هنوگنیا  زین  ییوجـشناد  عامتجا  رد  دیهدب و  تیمها 
، بلق روضح  اب  تقو و  لوا  رد  تعامج  زامن  یبهذم ، مسارم  دـننام  دـینک . رازگرب  ددرگیم  اهنآ  يزرودـهز  يرادنید و  حطـس  ینوزفا 

ندرک زاب  دنوادخ و  اب  یهورگ  تاجانم  تهجیتقو  یتح  لیمک و  هبدـن ، ياعد  مسارم  ییاپرب  نآرق ، تئارق  یهورگ ، یبحتـسم  ياههزور 
لیـصحت يزودـناملع و  یپ  رد  دـیاب  یهورگ  يدرف و  ياههنحـص  ماـمت  رد  دـیاب  سپ  یهلا و ... لازیـال  ضیف  عـبنم  يوـس  هب  لد  هـچیرد 

J .} دیهد ماجنا  ار  دراد  ییاهدمایپ  هنوگنیا  دناوخیم و  يوس  نیا  هب  ار  امش  هک  ییاهراتفر  دوب و  نطاب  تراهط 

؟  مهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  نارگید  داشرا  ینید و  روما  رتهب  ماجنا  يارب 

شسرپ

؟  مهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  نارگید  داشرا  ینید و  روما  رتهب  ماجنا  يارب 

خساپ

ینید و ماکحا  هب  لمع  ندش  دنمتداعـس  هار  اهنت  هک  نیا  هب  داقتعا  - 1 تسا : يرورـض  ریز  ياهراکهار  هب  هجوت  ینید  روما  ماجنا  يارب 
يدارفا نینچ  اب  هک  یتروص  رد   ) بابان ناتـسود  زا  ندـشادج  نمؤم و  یناتـسود  اب  طابترا  داجیا  اب  دـینک  یعـس  - 2 تسا . ناـمیا  تیوقت 
یبهذم زکارم  هب  رتشیب  ینید  يدابع و  روما  ماجنا  يارب  دینک  یعـس  - 3 دینک . تیوقت  دوخ  رد  ار  یهلا  ماکحا  ماجنا  هنیمز  دـیراد ) طابترا 
تابجاو ماجنا  هب  ادتبا  دییامن  یعس  دینکن  يور  هدایز  طارفا و  نک  یعس  يدابع  ياهراک  ماجنا  رد  - 4 دیورب . اههینیسح و ... دجسم ، لثم 

دـینک و تسرهف  تسا  مارح  نآ  ماجنا  هک  ییاهراک  نینچمه  دـیهد و  ماجنا  تسا  بجاو  هک  ییاهراک  - 5 دینک . افتکا  تامرحم  كرت  و 
لوا رد  ار  زامن  دـیرادرب و  راک  زا  تسد  زامن  ماگنه  دـیتسه  هک  يراک  ره  لوغـشم  دـینک  یعـس  - 6 دـینک .. رورم  ار  تـسرهف  نا  زور  ره 

همیرج ناونع  هب  دیاب  لوپ  يرادقم  مدادـن  ماجنا  عقوم  هب  ای  مدرک  كرت  ار  یبجاو  رگا  هک  دـینک  طرـش  ناتدوخ  اب  - 7 دیهد . ماجنا  تقو 
زا دـیراذگب و  رکـش  هدجـس  هب  رـس  دـیهد  ماجنا  ار  دوخ  ینید  هفیظو  دـیدش  قفوم  هاـگ  ره  - 8 مریگب . هزور  زور  کی  اـی  مهدـب  هقدـص 
اطع امش  هب  ار  هفیظو  ماجنا  قیفوت  دنوادخ  هشیمه  هک  دیهاوخب  وا  زا  هدرک و  اطع  امش  هب  ار  فیلکت  ماجنا  قیفوت  هک  دینک  رکـشت  دنوادخ 

دیوشن سویأم  دـیدشن  قفوم  یهاـگهگ  رگا  - 10 موش . قفوم  ماینید  فیاـظو  ماـجنا  رد  مناوـتیم  هک  دـینک  نیقلت  ناـتدوخ  هب  - 9 دنک .
بلج هک  دـنک  راتفر  ياهنوگ  هب  دـناوتب  ناسنا  هکنیا  هتبلا  منک  یـضار  مدوخ  زا  ار  همه  هنوگچ  دـیدومرف  هک  نیا  اما  دـینک . مادـقا  هرابود 

ناـمدوخ زا  ار  دارفا  همه  میناوـتیمن  اـم  هک  تسنیا  تیعقاو  یلو  تسا  بوـخ  رایـسب  دنـشاب  یـضار  وا  زا  نارگید  دوـش و  نارگید  هجوـت 
تیاضر رب  ار  نارگید  تیاضر  هاگ  چـیه  مینک و  یـضار  نامدوخ  زا  ار  دـنوادخ  مینک  یعـسهک  تسنیا  هار  نیرتهب  نیاربانب  مینک  یـضار 
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میهدن و ماجنا  ار  ینید  تابجاو  هکنیا  ای  میوش  هانگ  بکترم  ام  هک  دنوش  یـضار  ام  زا  دارفا  یـضعب  تسا  نکمم  میهدن  حیجرت  دـنوادخ 
هتـسیاش زگره  يراک  نینچ  دـش و  دـهاوخ  مامت  ام  هب  یهلا  بضغو  مشخ  تمیق  هب  مینک  یـضار  ار  يدارفا  نینچ  ام  هدرکاـن  يادـخ  رگا 

هب دیــشاب و  عـضاوتم  نارگید  لـباقم  رد  - 1 تسا : رثؤـم  امـش  هب  نارگید  هقـالع  بلج  رد  ياـهراکهار  ماـجنا  لاـح  نیع  رد  اـما  تـسین 
رد دینک و  کمک  اهنآ  هب  دمآ  شیپ  اهنآ  يارب  یکلشم  رگا  - 3 دینک . مالس  رتدوز  دینک  یعس  ندرک  مالس  رد  - 2 دیراذگب . مارتحااهنآ 

دیراد ییاناوت  رگا  - 5 دیـشخبب . ار  اهنآ  دینک و  یـشوپ  مشچ  نارگید  ياطخ  زا  - 4 دینک . يدردمه  زاربا  لقادح  ییاناوت  مدـع  تروص 
. دینک بانتجا  یبصع  دنت و  ياهدروخرب  زا  - 7 دینک . دروخرب  ییور  هداشگ  اب  نارگید  اب  - 6 دینک . هیهت  اهنآ  يارب  کچوک  ولو  ياهیده 
ربکت و زا  - 10 دیشاب . هتشاد  تکراشم  لزنم  ياهراک  نینچمه  یعامتجا و  ياهراک  رد  - 9 دیشاب . نابرهم  زوسلد و  نارگید  هب  تبسن  - 8

J . } دینک زیهرپ  ادج  یبلطاوزنا  يریگهشوگ و  زا  نینچمه  نارگید و  زا  يرود 

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  ییاهراکهار  هچ  هدکشناد  حطس  رد  تعامج  زامن  ءایحا  يارب  هاگشناد  طیارش  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  ییاهراکهار  هچ  هدکشناد  حطس  رد  تعامج  زامن  ءایحا  يارب  هاگشناد  طیارش  هب  هجوت  اب 

خساپ

فلتخم قرط  زا  زین  شزیگنا  دهد  قوس  دـیهاوخیم  هچنآ  ماجنا  هب  ار  امـش  ات  تسا  شزیگنا  حطـس  ءاقترا  هزیگنا و  شیزفا  رد  راک  هراچ 
زامن هب  تبـسن  دوخ  شزیگنا  حطـس  شیازفا  يارب  اذـل  تسا . عالطا  یهاگآ و  حطـس  شیازفا  اهـشور  نیرتهب  زا  یکی  هک  دـباییم  ءاـقترا 

یهاگآ ملع و  رگید  يوس  زا  دینک و  ادیپ  یهاگآ  رتشیب  یگدنز  رد  تعامج  زامن  تبثم  ریثأت  شقن و  تیمها ، هب  ادـتبا  تسا  مزالتعامج 
يورخا يویند و  یگدنز  رد  ياهریثأت  هچ  تعامج  زامن  هک  دـینادب  امـش  رگا  دـیهد  شیازفا  تعامج  زامن  كرت  ریثأت  هب  تبـسن  ار  دوخ 

رگید تسوا  تیاضر  بلج  دـنوادخ و  رظن  هب  مامتها  یعون  تعامج  زامن  يارب  ندـش  لئاق  شزرا  هکدـینک  هجوت  نآ  زا  لبق  دراد و  امش 
ادخ روتسد  نتخاسن ! هدنمرـش  ار  دوخ  تلاجخ و  زا  زیهرپ  يارب  دیرادیمن و  مدقم  دنوادخ  تیاضر  رب  ار  نارگید  دوخ و  تیاضر  زگره 

رگید فرط  زا  دوریم و  وا  نداد  تسد  زا  لامتحا  يرامیب  نیا  رد  دوشـضیرم و  ناـتردام  يزور  هدرکاـن  يادـخ  رگا  دـینکیمن . اـهر  ار 
میلـست ار  ناتردام  ندیـشک  تلاجخ  هناهب  هب  مه  زاب  ایآ  دـیئوگب  اعد  سامتلا  مدرم  هب  تعامج  فص  نیب  رد  هک  درکیم  ءاضتقا  وا  تاجن 

دـنوادخ و زا  تعاطا  رگا  مه  اجنیا  رد  لاح  . تسا رتمهم  امـش  يارب  يزیچ  ره  زا  ناـتردام  تاـجن  نوچ  هن ، زگره ، هن  دـیزاسیم ؟ گرم 
هب رـضاح  یتمیق  چـیه  هب  دـشاب و  هتـشاد  يرتشیب  تّیمها  زیچ  همه  زا  امـش  يارب  دـناوتیم  یبحتـسم  لمع  دراد ، تسود  وا  هچنآ  هب  لمع 

تداعـس تشونرـسرد و  يدابع  لامعا  هنوگنیا  ریثأت  تیمها و  هب  زونه  ام  هک  تساـجنیا  یـساسا  لاکـشا  دـیوشیمن . دـیتسین و  نآ  كرت 
هب میرادـن و  اهنآ  هب  تبـسن  يدـج  مامتها  هدادـن و  تیولوا  اهنآ  هب  میرادـنپیم  مینیبیم و  ّتیمها  مک  ار  اهنآ  نوچ  میاهدربنیپ و  اهناسنا 

هلاوح اهتصرف  نیرخآ  هب  ار  تقو  لوا  زامن  اذل  و  میوشیم . مرگرس  يزاب و ... هعلاطم ، راک ، دننام  ـ  میرامـشیم مهم  ار  اهنآ  هک  يروما 
زاـمن زاـمن و  ریثأـت  هب  رتشیب  اـت  دـیزادرپب  ریز  ياـهباتک  هعلاـطم  هب  تسا  بوخ  رتشیب  ییانـشآ  يارب  میهدیم . همادا  دوخ  راـکهب  هداد و 
بادآ همجرت  بیغتسد 2 - دیهش  هتشون  نیعشاخلاةالص ، - 1 دـیزروب : رتشیب  مامتها  نآ  هب  هاگنآ  هدـش و  هاگآ  تقو  لوا  زامن  تعامج و 

J} ینیمخ ماما  ترضح  هتشون  ةالصلا ،

؟  میربب الاب  هنوگچ  ار  یگنهرف  یسایس و  لئاسم  هب  تبسن  ییوجشناد  شنیب 
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شسرپ

؟  میربب الاب  هنوگچ  ار  یگنهرف  یسایس و  لئاسم  هب  تبسن  ییوجشناد  شنیب 

خساپ

ياه یهاگآ  شنیب و  نتـشاد  نودـب  یـسایس  روما  رد  تکراشم  وس  رگد  زا  تسا و  یعیبط  قح  کی  یـسایس  لیلحت  یـسایس و  تکراشم 
رثکادـح ای  لمتحم  ریغ  يرما  بزح ،)  ) اههورگ تلود و  راتفر  اهتیـصخش ، راتفر  لیوأت  ریـسفت و  نودـب  اـیاضق و  لـیلحت  مزـال  یـسایس 

لیلحت یصخش و  رظن  اب  هن  دنریگ  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  تسایس  ملع  يژولودتم  اب  دیاب  یـسایس  تاعوضوم  نیاربانب  تسا  کیلبمس 
راهچ رد  یتاعالطا  رگا  یسایس  تفرعم  هطیح  رد  اذل  تسا و  میقع  ازان و  یسایس  یهاگآ  تسایـس و  ملع  نتـشاد  نودب  یـسایس  ثداوح 

یفرعم ثحب و  هب  دورو  زا  لبق  میهد . هئارا  یتسردرظن  راهظا  میناوتیم  مینک  هعلاطم  ار  اهنآ  هب  طوبرم  بتُک  میشاب و  هتشاد  یسایس  هزوح 
زا توعد  یملع و  تاسلج  يرازگرب  - 1 زا : دنترابع  دوشیم  نایوجشناد  یسایس  یهاگآ  یسایس و  دشر  ثعاب  هلأسم  دنچ  هطوبرم  بتک 

، یسایس ياهدرگزیم  يرازگرب  - 3 ییوجشناد ، طیحم  رد  تاعوبطم  هناخ  داجیا  - 2 هنیمز ، ره  رد  یملع  ياههاگدید  يارب  نارظنبحاص 
يارب دازآ  نوبیرت  داجیا  - 5 یـسایس ، یملع و  ياهربخ  زا  یناسرعالطا  ياهولبات  ندرک  لاّـعف  - 4 نایوجـشناد ، يوس  زا  یگنهرف  یملع ،
یسایس تفرعم  هطیح  رد  اههورگ . بازحا و  یسایس و  ياهتیصخش  تارظن  هعلاطم  - 7 یسایس ، تالجم  بتُک و  هعلاطم  - 6 نایوجشناد ،

ياـیاضق اههیـضرف و  اـهيروئت ، زا  ياهعومجم  تسایـس : ملع  هزوـح  - 1 دـسریم : رظن  هب  مهم  اـهنآ  کـیکفت  هزوـح و  راـهچ  تخاـنش 
تسا نینچ  تلع  ود  هب  دیاش  تسین و  مک  هدش  رشتنم  تسایـس  ملع  ناونع  تحت  هک  ییاهباتک  دادعت  تسا و  یندش  لاطبا  ریذپتابثا و 
رگید دـنهدیم و  یگزات  يوب  دـنوشیم  نایب  نوگانوگ  ياهلاثم  تارابع و  اب  نوچ  یلو  دـنراد  اوتحم  کی  اـهباتک  رتشیب  هک  نآ  یکی 

ملع ناوـنع ، رد  اـهباتک  زا  يرایـسب  اذـل  دنتـسین  لـئاق  یتواـفت  یـسایس  تاـعوضوم  تسایـس و  ملع  نیب  هک  يدارفا  دنتـسین  مک  هک  نیا 
هب ملع  هزوح  - 2 دناهدراذگ . ثحب  هب  یصخش  ياهلیلحت  اب  هک  تسایسملع ، شور  اب  هن  ار  یسایس  تاعوضوم  نتم ، رد  تسا و  تسایس 

ینیبشیپ وس  رگد  زا  تسه و  زین  تسایس  ملع  هاگشیامزآ  هک  دریگیمرب  رد  ار  یسایس  خیرات  لک  ییوس  زا  هزوح  نیا  یـسایس : ثداوح 
. دراد دوجو  يوهام  یتوافت  یتآ  ثداوح  عوقو  هب  ملع  اب  هتـشذگثداوح ، قدص  هب  ملع  نیب  هتبلا  تسا  هزوح  نیا  رد  زین  یـسایس  ثداوح 

تسا رنه  نف و  ملع و  دنچ  قیفلت  دنمزاین  یتآ  ثداوح  ینیبشیپ  دنکیم و  يوریپ  خیرات  ملع  يژولودتم  زا  هتـشذگ  ثداوح  هب  ملع  اریز 
تسا ملع  کی  یسایس  لیلحت  هک  نیا  رد  یسایس : لیلحت  هزوح  - 3 دوشیم . یقلت  یصخش  یتفرعم  رتشیب  اذل  دشابیم  طورشم  هراومه  و 

قح کی  یـسایس  لیلحت  دنلئاق . رظن  راهظا  قح  دوخ  يارب  ناگمه  هزوح  نیا  رد  اما  دراد  ثحب  ياج  زونه  اهنیا  زا  یقیفلت  ای  رنه  ای  نف  ای 
دشر و اریز  دنکن  لیلحت  یـسایس  لئاسم  هعماج و  لئاسم  دروم  رد  هک  دومن  عنم  ناوتیمن  ار  یـسک  تسا و  هعماج  دارفا  همه  يارب  یعیبط 
ره هک  تسا  تسرد  دریگیم . تروص  یـسایس  روما  رد  راشقا  همه  لاعف  تکراشم  اب  يروشک  ره  یعاـمتجا  یگنهرف و  یـسایس ، هعـسوت 

ایاضق لیلحت  نودب  مه  یسایس  تکراشم  یسایس و  تفرعم  دراد و  یسایس  تفرعماما  تسین  تسایس  ملع  ملاع  تشاد  یسایس  لیلحت  یک 
ریغ يرما  یـسایس  ياـههورگ  بازحا و  تلود و  راـتفر  نینچمه  دـنرثؤم و  یـسایس  روـما  رد  هک  ییاهتیـصخش  لـیوأت  رییغت و  نودـب  و 

ءارآ و ياراد  دـنک و  رظن  راهظا  یـسایس  لـئاسم  رد  هک  تفاـی  ناوتیمن  ار  یـسک  یـسایس : ياههشیدـنا  ءارآ و  هزوح  - 4 تسا . لمتحم 
دریگیمن تأشن  تسایس  ملع  زا  اهنت  یسایس  تارظن  هب  ندیسر  هاگتساخ  دریگیم و  ماوق  هعماج  رد  یـسایس  ءارآ  دشابن . یـسایس  تارظن 

عون یـسایس ، ياهتیـصخش  هب  هقالع  نس ، تیـسنج ، اهتقافر ، یلغـش ، تیعقوم  يژولوئدـیا ، ینیبناهج ، لیبق  زا  رگید  لماع  اههد  هکلب 
قرفیسایس هشیدنا  یسایس و  يارآ  نیب  دنهد و  لکش  ار  دارفا  یـسایس  ءارآ  تارظن و  ات  دنلیخد  یگمه  يداصتقا و ... تیعـضو  تاعلاطم ،

یتقو تسا  یسایس  هشیدنا  ياراد  هک  یسک  اما  دربیم  دوخ  اب  زین  ار  دوخ  يارآ  دوریم  یتقو  تسا  یسایس  يارآ  ياراد  هک  یسک  تسا .
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هجوت اب  لاح  دنکیم . هولج  لبق  زا  رتنیگنر  شاهشیدنا  زین  هاگ  اما  دزابیم ، گنر  مکمک  هاگ  هچ  رگاو  دنامیم  شیاههشیدنا  تسین  هک 
ًالوصا هک  تفگ  نینچ  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  حیحـص . یـسایس  لـیلحت  شنیب و  هب  یباـیتسد  یگنوـگچ  هب  میزادرپیم  قوـف ، تامدـقم  هب 

رگید کی  اب  اهنآ  طابترا  ازجا و  تخانـش  هدـنهد ، لیکـشت  يازجا  هب  هدـیدپ  هیزجت  زا  تسا  ترابع  یـسایس  تایبدا  رد  یـسایس  لیلحت 
ازجا ریاس  رب  کی  ره  تاریثأت  دوش و  ماجنا  تقد  هب  ازجا  لماک  تخانش  یـسررب و  هدهاشم ، دیاب  یـسررب  دروم  هدیدپ  تیّلک  ییاسانـشو 

زیچ و ره  زا  شیب  رگلیلحت  ره  راـبخا : تاـعالطا و  يروآعمج  . 1 تسا : هتفای  لیکـشت  هلحرم  راهچ  زا  یـسایس  لیلحت  ره  دوش . هتخانش 
، دنرادن ناسکی  یـشزرا  عبانم  تاعالطا و  همه  تسا . یـسررب  دروم  عوضوم  زا  مزال  ياهیهاگآ  تاعالطا و  دـنمزاین  یلمع  ره  زا  شیپ 

دودحم فدـه و  نییعت  فدـه : نییعت  . 2 یناـسنا .) مولع  رد  قیقحت  ياـهشور  یقارن ، فیـسمیرم  رتکد  يرداـن و  هللاتزع  رتکد  (ر.ك :
عوضوم هرابرد  یبسانم  ياهلاؤس  نآ  داعبا  فده و  نییعت  زا  سپ  دوشیم . لیلحت  ندیـسر  هجیتن  هب  بجوم  هدیدپ ، داعبا  یـسررب  ندرک 

ياههدیدپ لیلحت  تخانـش و  شور : باختنا  . 3 دوشیم . يدـعب  هلحرم  دراو  اهنآ  خـساپ  لابند  هب  دوشیم و  حرط  تسیاـبیم  رظن  دروم 
. دبلطیم ار  یتوافتم  ياههویش  اهنآ ، ياوتحم  تیهام و  ربانب  تاعوضوم  اریز  دیآیمن ؛ تسد  هب  صخشم  هار  کی  زا  یعامتجا  یسایس ـ 

لیلحت بجوم  بسانمان ، یشور  باختنا  . درک لمع  کیفارت  ياهیناماسبان  للع  تخانش  هویش  هب  ناوتیمن  مّروت ، للع  تخانـش  يارب  ًالثم 
، هدـش یط  لحارم  هصالخ  ناـیب  نمـض  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  يدـنب  عمج  يدـنبعمج : . 4 دوـشیم . طـلغ  يریگهجیتـن  یعقاو و  ریغ 

ًالومعم يدُعب ، کت  هبناج  کی  ياهلیلحت  دهد . ناشن  یـسررب  دروم  عوضوم  زا  هبناج  همه  يریوصت  دـشاب و  هتـشاد  ار  مزال  يریگهجیتن 
یـسایس ياهيریگعضوم  يارب  یبسانم  يامنهار  همدقم و  دناوتیمن  دشابتاماهبا و  تالاؤس و  يوگ  خساپ  دـناوتیمن  تسین و  هنانیب  عقاو 

رگ لیلحت  ینیب ؛ عقاو  . 1 زا : دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دشاب  ییاهیگژیو  ياراد  دیاب  بوخ ، رگ  لیلحت  کی  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم 
زا ار  ناسنا  هک  یلماع  نیرتيوق  دزادرپب . قیقحت  هب  ینیبعقاو  اب  دوخ ، تالیامت  تلاخد  اهيروادشیپ و  یـصخش ، ضارغا  زا  رود  هب  دیاب 

اوقتت نا  اونمآ  نیذلا  اهیاای  دیامرفیم : میرک  نآرق  تساوقت . دیامنیم ، تیاده  ینیب  عقاو  تمـس  هب  ار  وا  درادیم و  زاب  اهشزغل  اهاطخ و 
لطاـب قـح و  صیخـشتتردق  امـش  يارب  دـنوادخ  دـینک ، هشیپ  یهلا  ياوـقت  رگا  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  اـناقرف  مکل  لـعجی  هللا 
دنوادخ هچ  دیهدرارق ، دوخ  شور  هشیپ و  ار  ادـخ  ياوقت  هللامکملعی  هللااوقتا و  و  دـیامرفیم : زین  و  هیآ 29 .) لافنا ، هروس  ، ) M} دهدیم

يدنبعمج و لیلحت ، تخانش ، هنوگ  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نظ : زا  بانتجا  . 2 هیآ 282 .) هرقب ، ، ) M} دهدیم شزومآ  میلعت و  ار  امش 
نظلا ال نا  دیامرفیم : دنوادخ  داد . رارق  لیلحت  هیاپ  ار  نظ  ناوتیمن  دشاب . لدتسم  دنتـسم و  ملع ، رب  ینتبم  دیاب  یلیلحت  ره  يریگعـضوم 
، اهتیعقاو هب  یهجوت  یب  اهاطخ ، اـهفارحنا و  زا  يرایـسب  لـماع  سفن : ياوه  زا  تیعبت  مدـع  . 3 هیآ 36 .) سنوـی ،  ، ) ائیـشقحلا نم  ینعی 

ياهلیلحت یتح  يرابکتـسا ، ياههناسر  بلاطم  هناروکروک : تیعبت  مدـع  . 4 تسا . يروحم  دوخ  یناـسفن و  ياـهاوه  لاـیما و  زا  تیعبت 
هب دوجوم  ياهتیعقاو  كرادم و  دانسا و  ساسا  رب  ياهناسر ، ياهفیط  زا  غراف  دیاب  رگ  لیلحت  کی  دوش . یسررب  تقد  هب  دیاب  یلخاد ،
یط دراد ، لدتسم  قیقد و  تروص  هب  ار  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  لیلحت  تردق  ناوت و  یسک  رگا  دزادرپب . یـسایس  ياههدیدپ  یـسررب 

مزال و تاناکما  ای  درادـن ، یناوت  نینچ  رگا  اما  دـیامن ؛ یـسایس  لیلحت  هئارا  دـناوتیم  يرگلـیلحت ، ياـهیگژیو  نتـشاد  قوف و  لـحارم 
یجراخ و نانمـشد  ياهلیلحت  زا  دـیاب  دنـشاب . اهیگژیو  نیا  ياراد  هک  دـنک  هعجارمیعبانم  هب  دـیاب  تسین ، راـیتخا  رد  یفاـک  تاـعالطا 
، دوش زیهرپ  دـننکیم ، اـهتیعقاو  نداد  هولج  هنوراو  قیاـقح و  فیرحت  هب  مادـقا  تاـعوبطم  یخرب  ییویدار و  جاوما  قیرط  زا  هک  یلخاد 
: یبتکم لوصا  يریگراک  هب  . 5 یسایس ) لیلحت  تخانش و  يروصنم ، داوج  زین  عماج ، یموتانآ   - داضت هعـسوت و  روپعیفر ، زرمارف  (ر.ك :
. تشاد رظن  رد  يریگهجیتن  لیلحت و  لحارم  یمامت  رد  داد و  رارق  كالم  ار  ینید  ياـهشزرا  لوصا و  دـیاب  عیاـقو  ثداوح و  لـیلحت  رد 

نیا زا  يرگید  عبانم  لیذ و  عبانم  نایاپ  رد  (. 1382 مق ، باتک  ناتسوب  يداجس ، مویقلادبع  دیس  یسایس ، شنیب  قیمعت  ياه  هویـش  (ر.ك :
هـشیدنا نادنوادخ  برغ - : یـسایس  هشیدنا  ددرگیم . داهنـشیپ  نایوجـشناد  یـسایس  تاعالطا  تامولعم و  حطـس  نتفر  الاب  يارب  ار  لیبق 

هفسلف داینب  داگرازاپ -  نیدلاءاهب  همجرت : نیاباس ، جرج  یـسایس  تایرظن  خیرات  یمالـسالا -  خیـش  داوج  همجرت : رتساف ، لکیام  یـسایس 
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ندمت خـیرات  یهاشتلود -  لیعامـسا  همجرت : تنارود ، زیمیه  مایلیو  تنارود -  لیرآ  ندـمت  خـیرات  تیانع -  دـیمح  برغ  رد  یـسایس 
ریـس یبارت -  یلع  ، رـصاعم ياه  هفـسلف  متـسیب - : نرق  رد  یـسایس  هشیدنا  یمراص  هدازیقت و  ردفـص  همجرت : يدلج ،)  5  ) تنارود لیو 
نرق رد  ناهج  ییاجر -  گنهرف  همجرت :  نگیریـسا ,  ساموت  یـسایس ، ياه  هیرظن  مهف  یمیحر -  اضریلع  اـپورا ، رد  دـیدج  رـصع  رکفت 

دمحم ون ، رامعتـسا  داگرازاپ -  همجرت :  یب ,  نیات  دلونرآ  خیرات ،  نیون  هفـسلف  یتیآ -  میهاربا  دمحم  همجرت :  ردـیاسنا , سیول  متـسیب ،
 - میعز شوروک  همجرت :  نسوم ,  گـناگفلو  مسیلاـیرپما ،  ياـه  يروئت  یهلا -  نویاـمه  یـسایس ، تاـبث  وـن و  رامعتـسا  دـنمورب -  یقت 

ماما هیقف ، تیالو  مالسا - :  رد  یسایس  ياه  هشیدنا  بطق  دمحم  برغ ،  رد  لهج  يامیـس  یهلا -  نویامه  یگدنام ،  بقع  مسیلایرپما و 
نیسح دمحم  مالسا ،  يداینب  ياه  هشیدنا  هانپورسخ -  نیـسحلادبع  هیقف ،  تیالو  یلمآ -  يداوج  هللا  تیآ  هیقف ،  تیالو  هر - )   ) ینیمخ
خیرات تیانع -  دیمح  هعماج ،  نید و  هرابرد  راتفگ  شـش  بطق -  دمحم  یـسانش ،  مالـسا  یتعیرـش -  یلع  یـسانش ، مالـسا  یئابطابط - 

 - یتشهب نیسح  دمحم  دیـس  مالـسا ،  رد  تموکح  يدیعـس -  همجرت :  يدودوم ,  یلعالاوبا  یمالـسا ،  همانرب  نبروک -  نبروک ،  يرناه 
يرفظم يدهم  همجرت :  تسوتال ,  ررناه  یلازغ ،  تسایـس و  يرواد -  اضر  یباراف ،  یندـم  هفـسلف  نودـلخ -  نبا  نودـلخ ،  نبا  همدـقم 

ندمت مالـسا و  ینامرک -  یتجح  یلع  همجرت :  ردص , یـسوم  متـسیب ،  نرق  گنهرف  مالـسا و  متـسیب - :  نرق  رد  مالـسا  یـسایس  هشیدنا 
نرق رد  تیلهاج  ینامزلا -  بحاص  نسح  دـمحم  ناهج ،  ندـمت  رد  مالـسا  مهـس  ینیما -  میهاربا  همجرت :  يدودوم ,  یلعـالاوبا  برغ ، 

دمحم مالسا ،  رد  ینید  رکف  يایحا  مالسا - : یـسایس  هشیدنا  يایحا  يروصنم  داوج  یناهج ،  رابکتـسا  تخانـش  بطق -  دمحم  متـسیب ، 
 ، یمالـسا رکفت  يایحا  یهاشمرخ -  همجرت :  تیاهن ,  دیمح  رـصاعم ، مالـسا  رد  یـسایس  هشیدنا  مارآ -  دـمحا  همجرت :  يروهال ,  لابقا 

تـضهن يرفعج -  یقت  دمحم  یگدنز ،  فده  هفـسلف و  يدیعـس -  اضرمالغ  لابقا ،  یمالـسا  ياه  هشیدنا  هفـسلف و  يرهطم -  یـضترم 
ربکا یلع  تیطورشم ،  تضهن  يرکف  همدقم  تیطورشم - :  هرود  رد  یـسایس  هشیدنا  يرهطم  یـضترم  ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالـسا  ياه 

بالقنا رد  یسایس  هشیدنا  يرئاح  يداهلادبع  تیطورشم ،  عیشت و  راگلا -  دماح  تیطورشم ،  شنیب  رد  ورشیپ  تیناحور  شقن  یتیالو - 
ای بالقنا  يزاریـش -  مراکم  رـصان  یمالـسا ، تموکح  حرط  نوماریپ  يا  هدرـشف  یـسررب  هر - )   ) ینیمخ ماما  هیقف ، تیـالو  یمالـسا - : 

ياه هزوح  يارب  یمومع  بتک  يوعنـص  همجرت :  رـشنالب , ریپ  ریرب و  رلک  ادـخ ، ماـنب  بـالقنا  ناریا  یناجنـسفر -  یمـشاه  دـیدج ، تثعب 
 - ناولهپ زیگنچ  یـسایس  ياـه  هشیدـنا  هژرود -  سیروـم  تیـسایس  ملع  لوـصا  یمتاـخ -  دـمحمایند  رهـش  اـت  رهـش  ياـیند  زا  رگید - :

ناتـساب قرـش  رد  یـسایس  هشیدـنا  لوحت  لاد -  تربار  نلآ  تسایـس  دـیدج  لیلحت  هیزجت و  ملاع -  نمحرلادـبع  تسایـس  ملع  ياهداینب 
هـشیدنا لاوز  ویکـستم -  لراش  نیناوقلا  حور  ربهر -  یقت  دـمحم  هغالبلا  جـهن  زا  یـسایس  ياهـسرد  نوطالفا -  روهمج  یئاجر  گنهرف 
گنهرف يروـصنم -  داوـج  یـسایس  لـیلحت  تخانـش و  شیدور -  تیرفلیو  ملع  هباـثم  هب  تسایـس  یئاـبطابط -  داوـج  ناریا  رد  یـسایس 
دادرارق زنکیرپسا -  سماـت  یـسایس  ياـه  هیرظن  مهف  یعولط -  دومحم  یـسایس  عماـج  گـنهرف  تاـکرب -  لاـمج  یـسایس  تاحالطـصا 

هدیدپ لیلحت  دتم  دـمحلاوبا -  دـیمحلادبع  تسایـس  ینابم  نایچماداب -  هللادـسا  یـسایس  لیلحت  شور  ینابم  وسور -  كاژ  ناژ  یعامتجا 
 - يرئاح یلع  مالسا  قرش -  برغ -  بتاکم  رد  یـسایس  ماظن  دیـشرف -  یـسایس  بازحاو  اه  بتکم  سردم -  ریم  یـسوم  یـسایس  ياه 

 : - یسایس ياه  هلجم  هداز  فیس  نیـسح  یـسایس  ینوگرگدو  يزاسون  مولب -  مایلیو  رودوئت   ( یـسایس لیلحت   ) یـسایس ماظن  ياه  هیرظن 
همانلـصفدقن باـتک  يدربهار -  تاـعلاطم  هدکـشهوژپ  يدربهار  تاـعلاطم  همانلـصف  مق -  هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفدرظن  دـقن و 

رتفد هاگـشناد  هزوح و  همانلـصف  يوضر -  یمالـسا  مولع  هاگـشناد  یـسایس  یگنهرف -  همانلـصف  هشیدـنا -  یفـسلف  یگنهرف ,  يداـقتنا , 
داهن هشیدـنا  نتلوب  یتشهب -  دیهـش  هاگـشناد  يربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  مراـهچ  ماـگ  هماـنهام  هاگـشناد -  هزوح و  يراـکمه 

تموکح ناریا -  یمالـسا  ياروش  سلجم  شهوژپ  سلجم و  برغ  مالـسا و  هماـنهام  اـه -  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن 
داینبدای همانلصف  ناریا -  یمالسا  بالقنا  دانسا  زکرمدادرخ   15 ع - )   ) قداص ماما  هاگشناد  هوکشم  ناگربخ -  سلجم  هناخریبد  یمالسا 

تاعالطا هر - )   ) ینیمخ ماما  هاگـشهوژپ  نیتم  همانـشهوژپ  یمالـسا -  داشرا  گـنهرف و  ترازو  هیاـمن  ناریا -  یمالـسا  بـالقنا  خـیرات 
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همانلصف تاغیلبت -  رتفد  مق -  ع )   ) مولعلارقاب یلاع  شزومآ  یـسایس  مولع  همانلـصف  یجراخ  تسایـس  هلجم  تاعالطا -  هسـسؤم  یـسایس 
یعافد تسایـس  هلجم  تماما -  همانهام  یمالـسا -  هاگـشناد  روضح  همانلـصف  اروشاع -  همانهام  ون -  هاـگن  همانلـصف  یمالـسا -  بـالقنا 

همانلصف یـسایس -  نامجرت  یللملا )  نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  هناهام  نتلوب   ) اه لیلحتو  اه  هاگدید  نامتفگ  همانلـصف  نخـس -  يایند 
لماش نارهت :)  ناریا -  یملع  كرادم  تاعالطا و  زکرم   ) هنیجنگ - 1 یسایس :  مولع  هب  طوبرم  ياهرازفا  مرن  گنهرف  همانلصف  وگتفگ - 
یملع تالاقم  هدـیکچ  قیقحت  ياه  هزات  هدـیکچ  یناسنا  مولع  یعوضوم  هاگیاپ  نایوجـشناد  ياه  هماـن  ناـیاپ  یـسایس :  مولع  گـنهرف  : 
ياروش سلجم  یلم  سلجم  لـماش :  نارهت :)  مق -  ناریا -  یمالـسا  بـالقنا  خـیرات  داـینب   ) خـیرات داـینب  ناریا 2 - ياهرانیمـس  يامنهار 

یسایس ياه  تیصخش  همان  یگدنز  یمالسا 

؟ دوش یم  راک  تیباذج  موادت و  بجوم  یلماوع  هچ  یگنهرف  ینآرق و  ياهراک  رد 

شسرپ

؟ دوش یم  راک  تیباذج  موادت و  بجوم  یلماوع  هچ  یگنهرف  ینآرق و  ياهراک  رد 

خساپ

هیارا ناناوج 2 )  هب  هئاراو  یعوضوم  تایآ  ناونع  تحتتایآ  يدـنبعوضوم  ( 1 هلمج : زا  دراد ؛ دوجو  يدایز  ياـهراکهار  هنیمز  نیا  رد 
لاعف ناناوج  دوخ  زا  هدافتـسا   ( 3 يراویدهمانزور و . ... هلاـقم ، هیرـشن ، ناونع  تحت  دراد  یناوخمه  یهلا  تاـیآ  اـب  هک  یملع  ياـههزات 

زا هدافتسا   ( 5 یلمع .) يرکف و  ظاحل  زا  هچ  يرهاظ و  ظاحل  زا  هچ   ) ینآرق روما  ناّیلوتم  تیباذـج   ( 4 هنیمز . نیا  رد  يزیرهمانرب  تهج 
رون و لـفاحم  ینآرق و  ياـهنشج  ینآرق و  تاـقباسم  يرازگرب   ( 6 ینآرق . ياهسالک  تهج  دنـسپ  ناوج  هقباس و  اـب  برجم و  دـیتاسا 
هب نداد  اهب  ینآرق 9 )  بولطم  مارآ و  طـیحم   ( 8 ناناوج .  رد  زاـین  هزیگنا و  داـجیا   ( 7 هتـسیاش . وحن  هب  نآرق  ناـتوسکشیپ  زا  توعد 

نداد رارق  رایتخا  رد   ( 12 اهسالک و . ... يرازگرب  يارب  بسانم  تاعاس  زا  هدافتـسا   ( 11 باذج . نادراک و  دیتاسا   ( 10 ینآرق .  روما 
تاغیلبت  ( 14 هدـش . باسح  تاغیلبت  اب  هتـسیاش  وحن  هب  يونعم  ینافرع و  ياضف  داـجیا   ( 13 تالاقم و . ... تایرـشن ، ینآرق ، ياهباتک 

لحم نایوجشناد  زا  هدافتسا   ( 16 ناناوج . مامت  اب  هیلوا  لحارم  رد  هناتسود  دروخرب   ( 15 راک .  هب  عورش  نالعا  تهج  بولطم  هدرتسگ و 
J  } ینآرق راک  رتهب  هچ  ره  يزادناهار  تهج 

؟ دنشاب اهزاین  نیا  يوگ  خساپ  ات  دننک  راک  دیاب  يا  هنیمز  هچ  رد  بالط  دنیب و  یم  تیولوا  رد  ار  ییاهزاین  هچ  زورما  هعماج ء 

شسرپ

؟ دنشاب اهزاین  نیا  يوگ  خساپ  ات  دننک  راک  دیاب  يا  هنیمز  هچ  رد  بالط  دنیب و  یم  تیولوا  رد  ار  ییاهزاین  هچ  زورما  هعماج ء 

خساپ

زا غیلبت  جـیورت و  رد  هک  تسا  هدوب  یناملاع  شیادـیپ  شرورپ و  نوناک  رود ، ياههتـشذگ  زا  شیوخ و  سیـسأت  ودـب  زا  هیملع ، يهزوح 
رد نانآ  دنتسب . يرادیاپ  نامیپ  (ع ،) موصعم نایاوشیپ  و  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  زا  يوریپ  رد  دنتشادن و  دیدرت  ياهظحل  لیصا ، مالـسا 

موادـت ظـفح و  دـندش . ناراوگرزب  نآ  نیـشناج  نید و  غیلبت  رادهیـالط  زاتـشیپ و  ناـس  نیدـب  دـنتفر و  شیپ  تداهـشّدح  رـس  اـت  هار  نیا 
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یسک رب  مالسا ، ینارون  ماکحا  زا  ینابهگن  رگنس  گرزب و  نادهتجم  ینید و  ناملاع  هاگتـساخ  تیبرت و  دهم  ناونع  هب  هیملع ، ياههزوح 
نید تیلک  زا  عاـفد  يارب  هک  يرگنـس  ره  رد  یهلا  نید  غـیلبت  تلاـسر  ندیـشک  شود  رب  ياـضتقم  هب  هیملع ، ياـههزوح  تسین . هدیـشوپ 

شیوخ نامز  اب  دوخ ، یهلا  تلاسر  ساـسا  رب  دـیاب  اـهنآ  هتبلا  دـنوشیم . رـضاح  راکادـف  هداـمآ و  زابرـس  کـی  ناونع  هب  تسا ، يرورض 
هتـشاد هجوت  هدوب و  ساسح  روهظون ، يرکف  لئاسم  یعامتجا و  ياهزاین  هب  تبـسن  دـننک و  تکرحناـمز  ياـهزاین  اـب  دنـشاب و  گـنهامه 

، اتـسار نیا  رد  دـنوش . انـشآ  یهورگ ـ  قیقحت  اب  هچ  يدرف و  قیقحت  اب  هچ  اهنآ ـ  تاّیبرجت  هعماج و  اـب  تسا  مزـال  روظنم ، نیدـب  دنـشاب .
يا ییاوتحم  یلکش و  تاحالـصا  یمالـسا ـ  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  دوخ ـ  یخیرات  میظع و  تیلوؤسم  هب  هجوت  اب  هزوح  ناگرزب 

ناوجلـسن نآ ، ساسا  رب  ات  دناهدرک  عورـش  هیملع  ياههزوح  رد  یـشزومآ ) ماظن  غیلبت و  لیـصحت ، سیردت ،  ) نوگانوگ ياهشخب  رد  ار 
تـسا نآ  مهم  اما  تسا ؛ هدیـسرن  ییاهن  هجیتنو  دـشر  هب  زونه  اههمانرب ، نیا  هتبلا  دـننک . تیبرت  نامز  تائاضتقا  اهزاین و  يانبم  رب  ار  هبلط 

یـسراف و تایبدا  زا  معا   ) يوزوح حلطـصم  مولع  رب  هوالع  نیاربانب ، تسا . هدـمآ  تسد  هب  مه  یبلاج  جـیاتن  هدـش و  عورـش  راک  نیا  هک 
، یـسایس داصتقا ، يهتـشر  لیبق  زا   ) یملع ياههصرع  ریاس  رد  مـالک و )... هفـسلف ، تمکح ، ریـسفت ، لوصا ، هقف و  ناـیب ، یناـعم و  یبرع ،
لاح و ياهزاین  هب  هجوت  اب  فلتخم و  حوطس  رد  یشهوژپو  صصخت  ياههورگ  دنتشاد و  ییاهتفرشیپ  هجراخ و )... نابز  یتیبرت و  مولع 
زا اما  دننک . تکرح  نامز ، تفرشیپ  اب  گنهامه  دمآراک ، يوق و  ياهورین  تیبرت  اب  دنناوتب  ات  دنتـسه  ییاهلحهار  نتفای  ددص  رد  هدنیآ ،

؛ دوشیم رـشتنم  باتک  تالاقمتروص و  هب  اـیند ، روهـشم  هدـنز و  ياـهنابز  اـب  جراـخ و  زا  تاهبـش ، اهشـسرپ و  زا  يرایـسب  هک  اـج  نآ 
هزورما ادـخ ، فطل  هب  هناتخبـشوخ  دـننک . تیبرت  نادنابز  ناونع  هب  ار  ياهدـع  زیچ  ره  زا  لـبق  هیملع ، ياـههزوح  هک  دـیامنیم  يرورض 

ماقمروتـسد داهنـشیپ و  اب  یتح  دـناهدمآرب و  هسنارف و ... یـسیلگنا ، نابز  شزومآ  میلعت و  ددـص  رد  اـههزوح ، ریاـس  مق و  هیملع  يهروح 
رما نیا  هب  ماـمتها  تلع  تفرگ . دـهاوخ  رارق  ینید  مولع  سرادـم  يهمه  شزومآ  راـک  روتـسد  رد  کـیدزن ، يهدـنیآ  رد  يربهر ، مظعم 
نیا يریگارف  زج  ياهراچ  اهروشک ، ریاس  مدرم  اـب  طاـبترا  داـجیا  نید و  غیلبت  يارب  ًـالوا  هک  تسا  نیا  اـیند ) هدـنز  ياـهنابز  يریگداـی  )

رد دـیامنیم . يرورـض  اهنابز  نیا  يریگدای  تاهبـش ، نآ  هب  بسانم  خـساپ  ناگناگیب و  یتاغیلبت  موجه  تخانـشیارب  ایناث  تسین . اهنابز 
هـصالخ روط  هب  تسا . هتفرگ  رارق  ناـیوزوح  هجوت  دروم  ینید  فراـعم  غـیلبت  يارب  تنرتـنیا  هناـیار و  زا  هدافتـسا  شزوـمآ و  اتـسار ، نیا 

يارب شیوخ ، زورما  ياهییاراد  هب  هجوت  اب  ناگتـشذگ و  ياـهثاریم  اههیامرـس و  رب  هیکت  اـب  دـیاب  هیملع  ياـههزوح  هک  تفگ  ناوتیم 
اب هر ) ) ینیمخ ماما  دنـشاب . هتـشاد  تدـم  زارد  يزیرهمانرب  فعاضم و  شالت  هطبار  نیا  رد  دـننک و  يزیرهماـنرب  هدـنیآ  لاـح و  ياـهزاین 

ینید موـلع  بّـالط  یموـمع  یـصصخت و  یملع ، ياـهزاین  يهراـبرد  تسا ـ  نـید  ناـگرزب  ناـهیقف و  ثاریم  هـک  یتّنـس ـ  هـقف  رب  دـیکأت 
نآ رد  یلاـجر  دـش و  دـهاوخ  هیهت  ياـههمانرب  مالـسا  روـشک و  تاـجایتحا  تبـسانم  هب  موـلع ، رگید  ياههتـشر  رد  هتبلا  دـیامرفیم ...« :

یمالسا يونعم  مولع  دریگ ، رارق  مّلعت  میلعت و  دروم  یناگمه  روط  هب  تسا  مزال  هک  ییاههزوح  نیرتالاو  نیرتالاب و  زا  دوش و  تیبرتدیاب 
یهلا ـ  یـسایس يهمانتیـصو  «، ) دشابیم ربکا  داهج  هک  مکاّیا ، هللا و  انقزر  هللا  یلا  كولـس  ریـس و  سفن و  بیذهت  قالخا و  ملع  لیبق  زا 

J (.} ص 117 ناتسبات 1378 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  مظنت و  هسسؤم  ینیمخ ، ماما 

؟  درک فرصنم  هار  نیا  زا  ار  اهنآ  ناوت  یم  هنوگچ  وتسیچ  ناناوج  يزیرگ  نید  تلع 

شسرپ

؟  درک فرصنم  هار  نیا  زا  ار  اهنآ  ناوت  یم  هنوگچ  وتسیچ  ناناوج  يزیرگ  نید  تلع 

خساپ
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ای ینورد  لماوع  فلا ) دـنوشیم : میـسقت  ینوریب  لـماوع  ینورد و  لماوعهتـسد  ود  هب  هک  درب  ماـن  نآ  يارب  ناوتیم  ار  يددـعتم  لـیالد 
مدقم - 1 زا : دـنترابع  هک  دـنروآیم  شیپ  ار  تیعـضونیا  هدوب و  نـالوءوسم  درکلمع  هب  طوـبرم  هک  دنـشابیم  یلماوـع  روـظنم  یلخاد :

ناریدم زا  یـضعب  هتـسیاشان  تامادـقا  اهراتفر و  یخرب  - 2 لیـصا . باـن و  مالـسا  تقیقح و  قطنم و  ربیفطاـع  يرکف و  تاداـع  نتـشاد 
هتـشادن و ینیدتسرد  لمع  تقیقح  رد  یلو  دـنراد  یبهذـم  يرهاظ  هک  یتموکح  یتلودياهداهن و  اههاگتـسد و  نارومأم  نارازگراک و 
. دش یبهذم  دارفا  ریاس  هب  ینیبدب  بجوم  رما  نیا  تشگ و  مدرم  هدوت  هاگدـید  زا  لمع  راتفگ و  نیب  فاکـش  ضراعت و  شیادـیپ  بجوم 

تارکنم اهيراجنهان و  اب  هلباقم  رد  زوسلد  یبهذـم  دارفا  زا  یـضعب  طارفا  يورهدایز و  اب  هارمه  حیحـصان و  بولطمان و  ياهدروخرب  - 3
مالسا زیمآتبحم  یعقاو و  هرهچ  نداد  ناشن  رد  یبهذم  دارفا  زا  یخرب  يراکمک  - 4 دش . یبهذم  دارفا  مومع  هبینیبدب  بجوم  هعماج  رد 

درکلمعهطیح زا  جراخ  هک  دنشابیم  یلماوع  روظنم  یطیحم : ای  ینوریب  لماوع  ب )  لمعرد . هدش  داجیا  یفنم  هاگدید  ندومن  فرطرب  و 
ياههتفای اهرواب و  هک  يدیدج  لسن  ندمآ  هنحص  هب  هعماج و  رد  لسن  لوحت  - 1 تسا : هدش  روکذم  تیعضو  هب  رجنم  هدوب و  نالوءوسم 

ای یهجوـتیب و  زین  ناـنآ و  هیجوـت  شزوـمآ و  تیبرت  يارب  هبناـج  هـمه  عماـج و  ياهماـنرب  نادـقف  تـسا  تواـفتم  یبهذـمدارفا  اـب  ناـنآ 
. تسا هدـش  فاکـش  نیا  هب  رجنمون  لسن  تیبرت  بادآ  لوصا و  هب  اههداوناخ  شرگن  رد  ياهشیر  یـساساتارییغت و  داـجیا  هب  یهجوتمک 

ياهرازباجاور دشر و  - 3 ندروآ . باسح  هب  نآ  ثعاب  ار  یتموکح  نالوءوسم  زا  هعماج و  رد  یعامتجا  يداصتقا و  تالکشم  دوجو  - 2
جاور یگنهرف و  ذوفن  يارب  اکیرمآ  يرامعتـسا  تردـق  ربا  شالتدـیدشت  ریخا و  ههد  رد  ناهج  حطـس  رد  تاغیلبت  یناسرعالطا و  دـیدج 

ود نایم  فاکـش  اهشزرا و  لوفا  ثعاب  ياهنوگهب  هدـش  ناهج  حطـس  رد  یگنهرف  یلک  وج  رییغت  بجوم  ناهج  رد  ییاـکیرمآ  گـنهرف 
زیرگ يارب  هراما  سفن  ياههسوسوو  ناسنا  یناسفن  تـالیامت  دوجو  - 4 هتینردم .) تنس و  فاکش   ) تسا هدش  یبهذمریغ  یبهذم و  رـشق 

-5 دـشابیم . یبهذـم  دارفا  زا  یبهذـمریغ  دارفا  زیرگ  ینیبدـب و  لـماع  هسفن  یف  تاذـل  تاوهـشباکترا و  یعرـش و  ياهتیدودـحم  زا 
غیلبت یبلطایند  هعاشا  جـیورت و  يداقتعا  ياهشزرا  مالـسا و  فیعـضت  يارب  یمالـساماظن  نانمـشد  طسوت  یگنهرف  مجاـهت  یهدـنامزاس 

يداقتعاياههیاپ شزرا و  ینابم  هب  رمتـسم  هلمح  یناوهـش  زئارغ  کیرحت  ینارگنامرآیفن  مسیـسیئال  مسیرالوکـس و  هدرتسگ  رمتـسم و 
تالـضعم و اهییاسران  زا  هدافتـسا  ءوس  يدازآ  مالـسا و  نایم  داضت  جیورت  غیلبت و  مالـسا  زا  نشخ  تشز و  یعقاوریغ و  ياهرهچ  هعاشا 

جیورت اـب  مدرم  رد  يدـیماان  سأـی و  هیحورداـجیا  یهلا  نیناوـق  مالـسا و  تیهاـم  هب  موـجه  هلمح و  يارب  ییارجا  یتیریدـمياهفعض و 
یمالسا و گنهرف  فیعضت  وینید  تموکح  يروئت  ندوب  دمآراکان  جیورت  غیلبت و  هعماج  رد  یهلا  يالاو  ياهشزرا  ندوب  ارجا  لباقریغ 

داجیا تهج  ردلخاد  رد  یمالـسا  ماظن  دناعم  ياههورگ  درکلمع  - 6 تسا . هتـشذگ  هب  قلعتم  نید  هک  هیرظن  نیا  هعاشا  یتدیقع و  ینابم 
. ملعوذ یلع  اهشزرا  بالقنا و  باتک  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  ماظنتیعورـشم . شهاک  نالوءوسم و  هلمج  زا  یبهذم  دارفا  هب  ینیبدـب 
درخ و ناـبحاص  همه  بوـلطم  تسا . هتفاـیان  فـیرحت  نید  هک  مالـسا  هژیو  هب  تیوـنعم و  نید و  هک  تفگ : ناوـتیم  یناـسآ  هب  ورنیازا 

هنوراو ار  نید  هماج  وس  کی  زا  دوشیم  نید  زا  زیرگ  بجوم  هچنآ  اما  دشابیم . ترخآ  يارب  ناشیدنارود  ایند و  يارب  ناشیدناتحلصم 
عاونا رد  يراتفرگ  يراب و  دـنبیب و  نانآ و  یناور  یفطاع و  يراجنهان  یخرب و  ياجبان  ياههتـساوخ  رگید  يوس  زا  تسا و  ندرک  نت  رب 

نید و هب  مازتلا  دنروآ و  يور  ییوجدوس و ... یتحار و  داسف و  یتسس و  هب  يرایسب  هک  هدش  بجوم  ناتفصناطیش و ... یناطیـش  ياهماد 
: تسا هدـمآ  داعم  دـیحوت و  زا  ینادرگيور  لماع  نیرتمهم  هرابرد  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دـننیبب . دوخ  محازم  ار  ینید  ياهبوچراچ 

يارب تهج  نیمه  هب  هیآ 5 .) تمایق ، )M} دـنک زاب  دوخ  يور  شیپ  ار  داسف  هار  دـهاوخیم  ناسنا  هکلب  کماما  رجفیل  ناسنالا  دـیری  لـب 
شزرا ناونع  هب  هعماج  رد  هاـنگ  داـسف و  زا  يرود  نید و  هب  لـمع  دـیاب  مه  تخانـش و  ار  یعقاو  نید  دـیاب  مه  يزیرگنید  زا  يریگولج 

دـنروآ و رامـش  هب  يدـنمناوت  یگنرز و  ار  هار  ره  زا  ياهدـمآرد  هک  دـسرب  ییاج  هب  هعماـج  گـنهرف  هک  يزور  نآ  دـیابن  دوش و  یقلت 
دوخ و ظـفح  هب  يدـج  روط  هب  دـیاب  هک  تساـجنیا  دـننادب !! اهیگدرـسفا  عفر  لـماع  ناـناوج و  یعیبط  زاـین  ار  تروص  ره  هب  ياهتذـل 
رد نآ  ياهشزرا  نامیا و  ظفح  مینادب  هتبلا  دروآ . دوجو  هب  نالوؤسم  يزیرهمانرب  رد  ار  حالـصا  هغدغد  تخادرپ و  نایفارطا  هداوناخ و 
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دارفا هنوـگ  نیا  يارب  ارياهنوـمن  هیآ 11  مـیرحت »  » هروـس رد  دـنوادخ  دراد . يرتنوزفا  شزرا  یلو  تـسا  راوشدیـسب  دـعاسمان  طـیحم 
تسج و يرازیب  شرهوش  زا  هک  یماـگنه  دروآیم  هنومن  لاـثم و  ار  نوـعرف  رـسمه  هیـسآ  ناـنمءوم  يارب  دـنوادخ  دـیامنیم . يروآداـی 
نوعرف و رـش  زا  ارم  نک و  اـنب  نم  يارب  تشهب  رد  ياهناـخ  وت  متـشذگ و  يویند  ياـهرویز  نوـعرف و  رـصق  زا  نم  ایادـخ ! : تشاد هضرع 
، اهشزرادض دابدنت  رد  هک  تسا  نآ  رنه  تسین ؛ رنه  دعاسم  بسانم و  طیحم  رد  اهشزرا  ظفح  شخب . تاجن  راکمتـس  موق  شرادرک و 

تیوقت ار  نآ  هراومه  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  نامیانید  هار  یتسرد  هب  نیقی  ادخ و  هب  دامتعا  اب  دینک  یعـس  نیاربانب  دوش . حرطم  اهشزرا 
(. هیآ 33 رون  « ) هلـضف نم  هللا  مهنغی  یتح  احاکن  نودجیال  نیذلا  ففعتـسیلو  : » دیامرفیم نآرق  جاودزا  تاناکما  دوبن  تروص  رد  دـینک .

اوقت نامیا و  حور  نآ  نتسب  راک  هب  اب  هک  تسا  یشور  هویش و  نیرتهب  نیا  دهدیم و  سفن  تفع  فافع و  هب  روتـسد  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
هب لمع  اب  نینچمه  ددرگیم . هدـنز  ناسنا  رد  تفع  هیحور  دوشیم و  سفن  رب  طلـست  هدارا و  تیوقت  ببـس  دـباییم و  شرورپ  ناسنا  رد 

ششوک یعس و  - 1 درک : هبلغ  نید  زا  زیرگ  اهيراجنهان و  رب  ناوتیم  هعماج  حطـس  رد  ییاـههمانرب  نینچ  شرتسگ  ریز و  ياـهشرافس 
هبنـشود و هژیو  هب  یبحتـسم  هزور  نـتفرگ  - 3 تقو . لوا  رد  بـلق و  روـضح  اـب  زاـمن  ندـناوخ  - 2 ینید . تاـبجاو  فیاـظو و  ماـجنا  رد 
. بش زامن  ندناوخ  رد  یعـس  رودقملا  یتح  - 6 نآرق . تایآ  رد  هشیدـنا  لمأت و  - 5 حبـص . زامن  زا  دعب  هژیوب  نآرق  توالت  - 4 هبنشجنپ .
اب تغارف  تاقواندرک  رپ  زور و  هنابـش  ماـمت  يارب  هماـنرب  میظنت  - 9 یعمج . هتـسد  يدرف و  ياهشزرورد  تکرـش  - 8 يزیخ . رحـس  - 7

ماـما مرحماـن . دارفا  هب  عورـشمان  هاـگن  زا  زیهرپ  - 11 یعامتجا . ویبهذـم  ياـهتیلاعف  رد  تکرـش  - 10 دـنمدوس . حیحـص و  ياههمانرب 
زا يریت  هاگن  : » دومرف زاـب  و  هعیـشلالئاسو ج 14 ص 138 .) «) دنازیگنایم ار  توهـش  هدـننیب  لد  رد  هاگن  زا  سپ  هاگن  :» دومرف (ع ) قداص

نامه ص . دساف فرحنم و  دارفا  اب  یتسود  ترـشاعم و  مدع  - 12 دراد (» یپ  رد  زارد  ياههودناهک  یهاگن  اسب  هچ  تسا  ناطیـش  ياهریت 
توهش ياههنحص  هب  ندیشیدنین  راکفا و  لرتنک  - 15 تاقوا . همهرد  ندوب  ادخ  دای  هب  - 14 ملاس . نمءوم و  ناتسود  باختنا  - 13 (. 139

، هعماج دوجوم  تایعقاو  هب  تبـسن  نانیا  دنتـسه ، زیتس  نید  انایحا  زیرگ و  نید  ام  ناناوج  زورما  لـسن  تفگ ، دوشیمن  یگداـس  هب  زیگنا .
هجوت اب  ناناوج  زا  یـضعب  تسا ، نکمم  یلو  دشاب . دراو  اهیتیاضران ، اههاگدید و  نآ  زا  یـشخب  اسب  هچ  دنراد و  یتوافتم  ياههاگدـید 

ردو دننادب  ینید  نیناوق  زا  یـشان  ار  اهییاسران  زا  یخرب  دنـشاب و  رادروخرب  يرتشیب  یتیاضران  دنور  زا  یگداوناخ  یطیحم و  طیارـش  هب 
رد اقافتا  رگید . ثحب  ناریدم  زا  یضعب  يدمآراک  تسا و  یثحب  نید  يدمآراک  هتبلا  هک  دننکب ، نید  هجوتم  ار  شیوخ  تالاکـشا  هجیتن 
رب نارازگراک  ناریدم و  هب  هکلب  نید ، لصا  هب  هن  نانآ  تالاکشا  هک  دندرک  حیرصت  نانآ ، اب  وگتفگ  ناناوج و  نیا  زا  يدادعت  اب  دروخرب 

دنـشابیم و ینید  یحور و  يرکف و  تمالـس  ثیح  زا  ناناوج  نیرتهب  زا  روشک  ناناوج  هک ، تفگ  ناوتیم  دیدرتیب  نیاربانب ، ددرگیم .
قفوم هتبلا  هک  اـم ، ياعّدـم  رب  تسا  یهاوگ  ناـناوج ، فارحنا  مکحتـسم و  ژد  نیا  ریخـست  يارب  روشک ، نید و  نانمـشد  يراذـگهیامرس 

ههبش ياقلا  داجیا و  نانمـشد و  ءوس  تاغیلبت  - 1 هلمج : زا  دشاب ، هتـشاد  دناوتیم  يددعتم  لماوع  يزیرگنید  لاح ، ره  هب  دش . دـنهاوخن 
رد ینید  ياـهناینب  یتسـس  فعـض و  - 3 یناوـجون ، یکدوـک و  نارود  رد  ینید  شزوـمآ  رد  تسرداــن  ياــهشور  - 2 نید ، نوـماریپ 

شقن و نـید و  تیهاـم  زا  تـسرد  یهاـگآ  نتـشادن  شنیب و  فعـض  - 5 یناـسفن ، ياـهاوه  تـالیامت و  يوـس  هب  شیارگ  - 4 هداوناخ ،
يهدـش مالعا  ياههمانرب  يارجا  رد  هعماج  ناریدـم  زا  یـضعب  يدـمآراکان  ( 6 ناسنا . يورخا  يویند و  تداعـس  نیمأـت  رد  نآ  درکراـک 
هنالداع عیزوت  مدـع  ( 7 نکـسم و ..).. لاغتـشا ، جاودزا ،  ) ناـناوج یعاـمتجا  هیلوا  ياـهزاین  ندـنام  خـساپیب  هجیتـن ، رد  ینید ، تموکح 

ظفح و بسک ، رس  رب  یسایس  ياهحانج  اههورگ و  یخرب  يریگرد  ( 8 روشک ، ياههاگتسد  تارادا و  زا  یخرب  رد  اهتصرف  تاناکما و 
يزیرگنید اب  هزرابم  يارب  شیوخ . عورشم  ياههتساوخ  هب  لین  يارب  ناناوج  يدیماان  سأی و  داجیا  هجیتن ، رد  یـسایس و  تردق  رارمتـسا 

داجیا تسا ، مهم  رایـسب  ام  زورما  هعماج  رد  هچنآ  دـیزگرب . ار  بسانم  ياـهراکهار  نآ ، لـماوع  لـلع و  هبناـج  همه  یـسررب  زا  سپ  دـیاب 
نیا رد  اهیـشیدناژک ، تافارخ و  رابغ  ندودز  نید و  يابیز  هرهچ  هیاراو  نانمـشد  یگنهرف  مجاـهت  ربارب  رد  هدـنفوت  نیگمهـس و  یجوم 

بظاوم دیاب  ادیدش  رگید  فرط  زا  دناشکیم . ارف  دوخ  يوس  هب  ار  ناناوج  يدنمناوت  اب  دراد ، هک  ياهداعلاقوف  تیباذج  اب  نید  تروص 
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ناناوج هک  تسا  نیا  برغ  مجاهم  گنهرف  يدـج  تارطخ  زا  یکی  دوب . ناوج  لسن  ياـهشیارگ  یگنهرف و  تیوه  رد  ینوگرگد  رطخ 
رگید دزاب و  گنر  نانآ  رد  تناید  نید و  هب  شیارگ  اساسا  هک  دـهد ، قوس  یـسنج  ياـهيدازآ  یناوهـش و  تـالیامت  يوس  هب  ناـنچ  ار 

ره لثم  تسا و  رـشب  هب  دادادـخ  ياـهتمعن  نیرتگرزب  زا  یناوج ، لاـح ، ره  هب  دـشاب . هتـشادن  یتیمها  نادـنچ  لـطاب  قح و  ناـنآ  يارب 
هدوب و حلـص  گنج و  ماگنه  هب  اهروشک  ياههیامرـس  نیرتاهبنارگ  ناناوج ، و  درک . ياهنیهب  ياهدافتـسا  نآ  زا  دیاب  رگید  دادادخ  تمعن 

يزیرهمانرب اب  دیاب  نیاربانب ، دنیآیم . رامش  هب  یگنهرف و ... یملع و  یعامتجا  یسایس ، ياههصرع  رد  هوقلاب  ناریدم  نازابرس و  ناونع  هب 
. درک هئارا  یلمع  ياهراکهار  نانآ ، تالکشم  يارب  دودز و  ار  هتفگ ) شیپ  يزیرگ  نید  لماوع   ) رضاح لسن  يورشیپ  عناوم  قیقد ،

یم اهنآ  يور  یبوخ  رایسب  ریثات  ادتبا  رد  ام  ياهفرح   ، مینک یم  تبحص  یقالخا  ینید و  لئاسم  دروم  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  اب  هک  یماگنه  یهاگ 
فالخ دارفا  هکنیا  لثم  عقاو  رد  دنتسه  بابان  دارفا  اب  یتسود  هب  لیام  رتشیب  یناتسود  نینچ  ارچ  منادیمن  نینچمه  دوریم  نیب  زا  مک  مک  یلو  دراذگ 

ك

شسرپ

يور یبوخ  رایسب  ریثات  ادتبا  رد  ام  ياهفرح   ، مینک یم  تبحص  یقالخا  ینید و  لئاسم  دروم  رد  ناتسود  زا  یـضعب  اب  هک  یماگنه  یهاگ 
لثم عقاو  رد  دنتسه  بابان  دارفا  اب  یتسود  هب  لیام  رتشیب  یناتسود  نینچ  ارچ  منادیمن  نینچمه  دوریم  نیب  زا  مک  مک  یلو  دراذگ  یم  اهنآ 

؟  دنراد نموم  ياه  ناسنا  هب  تبسن  يرتشیب  تیباذج  راک  فالخ  دارفا  هکنیا 

خساپ

هاگن نارگید و  يور  يراذگریثأت  هزیگنا  نارگید و  ربارب  رد  تیلوؤسم  ساسحا  تسا . نیـسحت  ریدقت و  لباق  امـش  ینید  یقالخا و  دـهعت 
مدـع تلع  یلو  دراد  امـش  يریذـپتیلوؤسم  فیطل و  حور  زا  تیاکح  دوخ  ناـیفارطا  ناتـسود و  راـتفر  هب  نتـشاد  هنادـهعتم  هنازوسلد و 

ضرعم رد  هظحل  ره  هشیمه و  ناسنا  - 1 دشاب . هتشاد  دناوتیم  یفلتخم  لماوع  حیحص  قیرط  رد  تابث  مدع  امش و  نانخس  ریثأت  رارمتـسا 
يوق مکحتـسم و  یناـمیا  دـنمزاین  نیارباـنب  تسین . رادربتسد  ءاوغا  زا  ناطیـش  مه  نآ  زا  رتـمک  هظحل و  کـی  تسا و  یناطیـش  ساوسو 
رـصح دحیب و  يدازآ  يراب و  دـنبیب و  يوهـش و  يدام و  لئاسم  تیباذـج  ًالومعم  - 2 میوشن . فرحنم  ياهسوسو  كدـنا  هب  اـت  میتسه 
ناسنا تلاسک  یلبنت و  اـب  تسا و  رتشیب  تسا ، یفاـک  هجوت  تقد و  دـنمزاین  ًـالومعم  هک  حیحـص  هار  یعرـش و  ینـالقع و  دویق  هب  تبـسن 

روط نامه  - 3 تسا . رتتخـس  دارفا  مدرم و  لومعم  يارب  ینید  یقـالخا و  لوصا  هب  يدـنبياپ  تهج  نیمه  هب  دراد . يرتشیب  يراـگزاس 
فلتخم ياـهشور  نیب  رد  نیارباـنب  تسا ، داـیز  ددـعتم و  حیحـصریغ  لـطاب و  ياـههار  یلو  تسا  یکی  قح  حیحـص و  هار  دـینادیم  هک 

قیرط زا  دارفا  فارحنا  لـماوع  زا  یکی  زین  نیا  سپ  حیحـصان  یگدـنز  ياـهشور  ریاـس  دوب و  دـهاوخ  حیحـص  هار  کـی  طـقف  یگدـنز 
لئاسم قح و  هب  تبسن  اهنآ  يریذپریثأت  هیلوا و  شریذپ  نیمه  هک  تسا  نیا  میوش  رکذتم  اجنیا  رد  دیاب  هچنآ  لاح  نیع  رد  تسا . حیحص 

ار ینید  یقالخا و  لوصا  دنتـسه  لیام  اهنآ  اتاذ  ینعی  تسا  دارفا  نینچ  یتاذ  يرکف و  یبسن  تمالـس  هدـنهد  ناشن  دوخ  ینید  یقـالخا و 
یتاذ و شیارگ  نیا  سپ  دنوشیم  اطخ  راچد  لمع  رد  تسا و  نیمک  رد  ناطیش  هشیمه  هنافسأتم  یلو  دنـشاب  دنبياپ  نآ  هب  دننک و  لمع 

رتشیب ار  دوخ  ياههشیدنا  راکفا و  دوخ و  تیباذـج  حیحـص ، ییاهشور  زا  هدافتـسا  اب  دـیاب  زین  ام  ایناث ، مینادـب . ردـق  ار  اهنآ  ینورد  لیم 
یلص تسام . هنازوسلد  هناقداص و  حیحص و  لامعا  اهنآ  بذج  يارب  هار  نیرتهب  مینک . ظفح  حیحص  قح و  ریسم  رد  ار  اهنآ  ًالمع  مینک و 
لیذ عبانم  هعلاطم  يربهر ، مظعم  ماقم  دروم  رد  رتشیب  تخانـش  یهاـگآ و  بسک  تهج  ملس ج س 5 -  هیلع و  هللا  یلـص  ملـس  هیلع و  هللا 

(س) ارهز هلالس  همانتیاکح  مشـش 1379 2 - پاچ  تیالو ، ردق  یگنهرف  هسـسؤم  يربهر ، مظعم  ماقم  همانیگدنز  - 1 دوشیم : هیصوت 
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سفن بیذهت  يارب  ج س 6 -  ددرگیم ) لاسرا  تسویپ  هب   ) لوا 1381 پاچ  روهشم ، تاراشتنا  هسسؤم  رـشن  یناردنزام ، يردص  نسح 
هب ب )  دیـشاب . عطاق  يدج و  ناهانگ  كرت  تابجاو و  ماجنا  رد  فلا ) دیزادرپب : ریز  روما  تیاعر  هب  نیدالوپ  ياهدارا  راوتـسا و  یمزع  اب 
رد ج )  رـشع و ... هسمخ  تاجانم  هتفه  مایا  ياـهاعد  قـالخالا  مراـکم  دـننام  ییاـهاعد ؛ ندـناوخ  هب  نینچ  مه  دـیهد  تیمها  بش  زاـمن 
هب دییوج و  تکرش  لیمک و ...  ياعد  هلمج  زا  ینید ؛ مسارم  رد  د )  دیریگب . هزور  ار  هبنشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  یمـسج  ناوت  تروص 
زا و )  دیزیهرپب . هانگ  يوس  هب  هدننک  کیرحت  روما  اههنحص و  زا  ه )  دیزادرپب . رکفت  هب  گرم  زا  سپ  ملاع  رد  دیورب و  روبق  لها  ترایز 

لهچ  » باتک هعلاـطم  هب  هجوت  اـب  ار  هبـساحم و ...  هبقارم ، هطراـشم ، هماـنرب  ز )  دـینیزگ . يرود  يراـکیب  یباوخرپ و  يروخرپ ، ییوگرپ ،
: هانگ هنیمز  كرت  - 1 دییامن : لمع  يراگنالهـس  نودب  امتح  اقیقد و  ار  زیچ  ود  دیاب  هنیمز  نیا  رد  دیهد . ماجنا  هر ) ) ینیمخ ماما  ثیدـح »
هب اداـبم  هک  دوب  دوخ  مشچ  بظاوم  دـیاب  اـقیقد  مشچ : هاـنگ  كرت  تسا * : زا  تراـبع  نآ  نیرتـمهم  هک  دراد  ياهعوـمجمریز  دوـخ  نیا 

تثروا ةرظن  نم  مک  مومسم و  سیلبا  ماهس  نم  مهـس  رظنلا  (: » (ع قداصلا نع  دوش . هاگن  تسا ، زیگناتوهـش  هک  هچنآ  ره  ًالک  مرحمان و 
«، دراذگب ثرا  هب  لد ) رد   ) ار یتدمزارد  ترـسح  هک  یهاگن  اسب  هچ  تسا و  سیلبا  ياهریت  زا  مومـسم  يریت  نتخود  رظن  هلیوط ؛ ةرـسح 

یقیسوم راون  دوش . زیهرپ  دنتسه  مارح  هک  ییاهیندینـش  هیلک  زا  دیاب  شوگ : هانگ  كرت  رظن * .) هدام  یمق ، یـسابع  خیـش  راحبلاۀنیفـس ، )
هزمزم ار  هانگ  هزم  ناسنا  دنوشیم  ثعاب  هک  یناتسود  بابان : ناتسود  اب  تبحاصم  كرت  دشاب و * ... مرحمان  زیگناتوهـش  يادص  دشاب ،

مهتقفارم مهتثداحم و  ۀسمخ و  ۀبحاصم  نع  یهنلا  : » هدش لقن  (ع ) داجـس ماما  زا  درک . زیهرپ  اهنآ  زا  دیاب  دنتـسه و  نمـشد  عقاو  رد  دنک ،
ار سک  جـنپ  اب  ندوب  قیفر  نتفگ و  نخـس  یهارمه و  زا  ترـضح  همحرل ؛ عطاقلاو  قمحالاو  لیخبلاو  قساـفلاو  باذـکلا  مه  قیرط و  یف 
زا اـهنیا  هتبلا  بحـص .) هداـم  ناـمه ، «، ) تسا هدرک  محر  عطق  هک  یـسک  قـمحا و  لـیخب ، راـکهانگ ، وـگغورد ،)  ) باذـک هدوـمرف : یهن 

رکف كرت  - 2 دوش . كرت  دیابدنکیم  مهارف  ار  هانگ  هنیمز  هک  يزیچ  ره  ًالک  یلو  دنوش  كرت  دیاب  هک  دنتـسه  هانگ  ياههنیمز  نیرتمهم 
هب رتمک  هانگ  رکف  دوش  كرت  هانگ  هنیمز  رتقیقد  رتشیب و  هچ  ره  ورنیازا  دراد  هانگ  رکف  كرت  رد  ییازس  هب  مهـس  هانگ  هنیمز  كرت  هانگ :

همانرب هب  لاغتـشا  دـیتسه * :) درجم  هک  یتقو  اـت  لقادـح   ) دوش یگدـنز  هماـنرب  ءزج  زیچ  دـنچ  نآ ، رب  هوـالع  یلو  دـیآیم  ناـسنا  غارس 
يراکیب تعاس  چیه  دینک و  رپ  دوخ  یمـسج  یحور و  عضو  بسانتم  حیحـص و  يزیرهمانرب  اب  ار  دوخ  زورهنابـش  دیاب  امتح  يزورهنابش :

هانگ و رکف  هب  ار  وا  دیآیم و  ناسنا  غارس  هب  ناطیش  سفن و  ياههسوسو  يراکیب  تاقوا  رد  دنک . لوغشم  ار  امش  سفن  ات  دیـشاب  هتـشادن 
یتسارب و مثآملا ؛ یلا  هب  تحمج  اهلمها ، نمف  ءوسلاب ، ةرامال  سفنلا  هذـه  نا  (: » (ع یلع نینمؤملاریما  لاق  دـناشکیم  هانگ  دوخ  هب  سپس 
( درامگن يراـک  هب  و   ) دراذـگاو دوخ  هب  ار  نآ  سک  ره  هجیتن  رد  دـنکیم  رما  يدـب  هب  بترم  هتـسویپ و  یناـسنا )  ) سفن نیا  هک  تقیقح 
ح ص 544 ، ج 1 ، رورپتداعس ، یلع  داتسا  ءارـسالارس ، زا  لقن  هب  سفنلا  باب  رردلاو ، ررغلا  «، ) دناشکیم ناهانگ  تمـس  هب  ار  وا  سفن 

هانگ رکف  ارهق  تشگ  فیعـض  یناوهـش  ياوق  رگا  دـنکیم  فیعـضت  ار  ناسنا  یناوهـش  یناویح و  ياوق  نتفرگ  هزور  نتفرگ : هزور  (. * 4
نـسحم الم  ءاضیبلاۀجحملا ، ، ) دنکیم نایغط  دوش  رپ  مکـش  هاگره  یغط ؛ نطبلا  عبـش  اذا  : » لاق (ع ) رفعج یبا  نع  دوشیم . گنرمک  مه 

هزور نامه  یگنـسرگ  عوج و  مسق  نیرتهب  دـنکیمن و  ناـیغط  دوشن  رب  مکـش  رگا  تسا  نیا  شموهفم  ص 150 .) ج 5 ، یناـشاک ، ضیف 
: ایناث تسا . مارح  اعرـش  هنرگو  دشاب  هتـشاد  يررـض  ندب  يارب  دیابن  هزور  ًالوا : هک  تسا  يرورـض  رایـسب  هتکن  نیا  رکذـت  تسا . نتفرگ 

تروص ره  رد  یلو  رتشیب  هن  دشاب  هبنشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  طقف  لخم  هنو  دوب  رـضم  هن  رگا  اثلاث : دشابن . لخم  هرمزور  ياهراک  يارب 
ییاهشزرو نآ  هتبلا  تسا  مزال  شزرو  زور  ره  شزرو : دوش * . ربارب  ود  شزرو  ینعی  يدعب  دروم  تسا  يرذـع  نتفرگ  هزور  يارب  رگا 

تسه يرذع  نتفرگ  هزور  يارب  رگا  یششک و  ياهتکرح  ماجنا  ندز و  بانط  مرن  ندیود و  مرن  لثم  درادن  يررض  ندب  يارب  هک  دشاب 
دیفم رایـسب  ياهزیچ  زا  رگید  یکی  نیا  گرم : رد  رکف  دـبای * . شیازفا  هقیقد  لهچ  هب  هقیقد  تسیب  زا  ًـالثم  دوش  رباربود  یـشزرو  ناـمز 

اب ناسنا  رگا  دراد  یگتـسب  گرم  رکف  رد  نتفر  ورف  فعـض  تدـش و  هب  نیا  هک  دـنکیم  مک  ای  دربیم و  نیب  زا  ای  ار  هاـنگ  رکف  هک  تسا 
تاذـللا و مداه  اورکذا  (: » (ع یلع نینمؤملاریما  لاق  دراد . هدـنرب  الاب  هدـنزاس و  یـشقن  دزاس  لد  رواب  ار  ندرم  دریگب و  سنا  تیعقاو  نیا 
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اهییادج هدننک  توعد  ار و  تاوهش  هدننک  خلت  هریت و  ار و  تاذل  هدنبوک  مهرد  ار ) گرم   ) دینک دای  تاتشلا ؛ یعاد  تاوهـشلا و  صغنم 
تاوهـش هب  قلعت  زا  ار  لد  گرم  دای  ص 159 .) ج 2 ، رورپتداعـس ، یلع  داتـسا  ءارـسالارس ، زا  لقن  هب  توملا ، باب  رردلاو ، ررغلا  «، ) ار

دـشاب مادتـسم  زور و  ره  رکف  نیا  ًالوا  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  رایـسب  هک  هچنآ  درادیم  زاب  هانگ  رکف  هانگ و  زا  ار  ناسنا  دزاسیم و  ادج 
هب دشاب  ناتـسربق  طیحم  دوخ  تولخ  ناکم  نآ  رگا  اصوصخم  دشاب  یتولخ  ناکم  رد  ایناث  تسا  یفاک  دـشاب  تعاسمین  يزورهنابـش  رگا 

ار گرم  رد  رکف  ياـهتیفیک  زا  یکی  ًـالثم  تسا  بولطم  رایـسب  ددرگ  لد  رواـب  دوش و  نیجع  ناـج  اـب  گرم  رد  رکف  نیا  هک  هنوگ  ره 
دوخ هب  دـنارذگب و  نهذ  زا  ملیف  کی  لـثم  ناـکما  دـح  رد  ار  هتـشذگ  نیریـش  خـلت و  تارطاـخ  ماـمت  دومرفیم : نینچ  ناـگرزب  زا  یکی 
اهر ار  ناکیدزن  ناشیوخ و  هک  یتقو  نداد ، ناج  تاـظحل  درذـگیم  مه  رمع  هدـنام  یقاـب  زور  دـنچ  تشذـگ و  اـهنیا  همه  هک  دـناروابب 
نیا رخآ  نخـس  دیرگب . مشچ  دزرلب و  لد  ات  دـنک  لمأت  یبوخ  هب  ار  همه  همه و  دـنکیم و ... عادو  اهینیریـش  خـلت و  مامت  زا  دزاسیم و 
دارفا تایصوصخ  طیارش و  هب  یگتسب  نآ  هجیتن  نامز  دوش  لمع  نآ  هب  رتقیقد  هچ  ره  هک  دشخبیم  هجیتن  یتقو  تاروتـسد  نیا  هک  تسا 

نابدرن - 1 دوشیم : شرافـس  ریز  بتک  دوش . تاروتـسد  هب  لـمع  فرـص  ّمغ  مه و  طـقف  دوـب  دـیابن  هجیتـن  ناـمز  ریگیپ  ورنیازا  دراد ،
ربکا ياقآ  شیاریو : نیودت و  يونعم  كولـس  يدسا 2 - ربکا  شیاریو : نیودت و  ینیدلاءاهب ) هللا  تیآ  ترضح  قالخا  سورد   ) نامـسآ

تـسین نایاپ  ات  زاغآ  زا  نآ  هب  ندرک  لمع  بتک  نیا  هعلاطم  يانعم  يدزی  حابـصم  یقت  دـمحم  يزاـسدوخ  يارب  یـسانشدوخ  يدسا 3 -
. دوش تروشم  یگدنیامن  داهن  نیمه  ای  قالخا  گرزب  ياملع  اب  دیاب  هک  تسا  مزال  یبیترت  یقالخا  ياهلمعلاروتـسد  هب  لمع  يارب  هکلب 

تاغیلبت رتفد  پ 4466 2 - ص . مق : هیملع  هزوح  ياـهشهوژپ  زکرم  - 1 دنیامن . هبتاکم  رکذلا  لیذ  زکارم  اب  دـیناوتیم  امـش  س 7 -  ج 
داتس یفجن 4 - یشعرم  هللاتیآ  نابایخ  مق -  قح : هار  رد  هسـسؤم  تالاؤس 3 - هب  خساپ  دحاو  پ 197 -  ص . مق : هیملع  هزوح  یمالـسا 

« میراتساوخ گرزب  دنوادخ  زا  ار  امش  تیقفوم  یتخبشوخ و   » رامآ هچوک  ادهش -  نابایخ  مق -  زامن : هماقا 

؟  منک یئامنهار  ار  وا  هنوگچ  درادن  داقتعا  ءادهشلادیس  يرادازع  رد  ندرک  هیرگ  هب  متسود 

شسرپ

؟  منک یئامنهار  ار  وا  هنوگچ  درادن  داقتعا  ءادهشلادیس  يرادازع  رد  ندرک  هیرگ  هب  متسود 

خساپ

فیفخت ثعاب  تسا و  دـنوادخ  هب  برقت  لد و  يافـص  ثعاب  هک  تسا  یلاـمعا  نیرتهب  زا  (ع ) تیب لـها  همئا  بئاـصم  يارب  ندرک  هیرگ 
ناسنا ردقچ  ره  هک  تسا  ینتفگ  تسا . بوخ  رایـسب  مه  بلق  تقر  نامه  تسین و  بجاو  راک  نیا  هتبلا  دوشیم . اهنآ  شزرمآ  ناهانگ و 

رارق هجوت  دروم  دـناهدرک ، لمحت  رـشب  دارفا  تیادـه  داشرا و  يارب  هک  یبیاصم  اهجـنر و  دـنک و  تقد  ناـگرزب  نیا  یگدـنز  خـیرات  رد 
دهدیمن و ناکت  ار  وا  ینایرج  هثداح و  چیه  هک  درک  ساسحایـسک  رگا  ددرگیم و  يراج  شکـشا  دوشیم و  رثأتم  دوخ  هب  دوخ  دـهد ؛
زا تایاور  بسح  هب  هک  هدش  راچد  بلق  تواسق  هب  مارح ، ياذغ  ندروخ  هانگ و  رثا  رد  هنافسأتم  هک  دنادب  دیاب  دنکیمن ، ادیپ  بلق  تّقر 

مارح همقل  زا  ار  مکـش  لوا  هلحرم  رد  ینعی ، دـنک ؛ هجلاـعم  ار  شدوخ  رتدوز  هچ  ره  ياب تسا و  تواقـش  میالع  زا  اه و  јم� نیرتدب 
هنرگو دـشخب ؛ تاجن  تلاح  نیا  زا  ار  يو  هک  دـهاوخب  وا  زا  دـنوادخ ، هاـگرد  هب  هبوت  عرـضت و  هزور و  نتفرگ  اـب  سپـس  دـنک و  كاـپ 

J .} دنرادن ام  هیرگهب  يزاین  چیه  (ع ) همئا

؟  مینک داشرا  ار  فده  یب  زامن و  یب  دارفا  هنوگچ 
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شسرپ

؟  مینک داشرا  ار  فده  یب  زامن و  یب  دارفا  هنوگچ 

خساپ

يارب تسا  رتهب  دینک و  عورـش  رکذت  هار  زا  دیاب  ادتبا  ینعی ، دوش ؛ تیاعر  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیاب 
زا یــضعب  دـینک و  ناـیب  اـهنآ  يارب  ار  نآ  كرت  يورخا  يوـیند و  ءوـس  بقاوـع  نآ و  راـثآ  دـیاوف و  زاـمن ، هـب  ناـنآ  قـیوشت  بـیغرت و 

کی رازه و  یتئارق 2 - نسحم  زامن  رارـسا  زا  يوترپ  - 1 باتک : لثم  دـینک ؛ یفرعم  نانآ  هب  هدـش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ییاهباتک 
یناث دیهش  ةولـصلارارسا  همجرت  یناتـسدرا 4 - یقداص  دـمحا  ثیدـح  نآرق و  رد  زامن  ياـههولج  یملید 3 - نیـسح  زامن  هراـبرد  هتکن 
ندرک رهق  ای  يریگهرانک و  رگا  زین  دراوم  یـضعب  رد  دـینک . بیغرت  قیوشت و  یبهذـم  سلاجم  دـجاسم و  هب  نتفر  يارب  ار  نانآ  نینچمه 

رگا دیوش و  دراو  ندرک  يدنت  شاخرپ و  هار  زا  تشادن  يریثأت  روما  نیا  زا  کی  چیه  رگا  دیوش و  دراو  هار  نیا  زا  دیناوتیم  دشاب ، رثؤم 
J .} تسین یفیلکت  امش  رب  درکن ، ریثأت  نانآ  رد  اهنیا  زا  کی  چیه 

؟ دنوش کیدزن  رتشیب  هغالبلا  جهن  نآرق و  اب  ام  ناناوج  ات  میریگ  راکب  ار  يا  هویش  هچ 

شسرپ

؟ دنوش کیدزن  رتشیب  هغالبلا  جهن  نآرق و  اب  ام  ناناوج  ات  میریگ  راکب  ار  يا  هویش  هچ 

خساپ

کی هیارا  یهاگـشناد و  فلتخم  ياههتـشر  هب  هجوت  اب  تایآ  يدنبعوضوم  فلا ) هلمج : زا  دراد ؛ دوجو  يدایز  ياهراکهار  هنیمز  نیا  رد 
، هلاـقم هیرـشن ، ناوـنع  تحت  دراد  یناوـخمه  یهلا  تاـیآ  اـب  هک  یملع  ياـههزات  هیارا  ب )  یعوضومتاـیآ . ناوـنع  تحت  یـسرد  دـحاو 
 ( د هنیمز . نیا  رد  صحفت  قیقحت و  نآرق و  یملع  تاعوضوم  هب  یـسرد  تاقیقحت  اـههماننایاپ و  صاـصتخا  ج )  يراویدهماـنزور و . ...

رشق ود  نیا  یهاگآتهج   ) یهاگشناد ياههتـشر  زا  کی  ره  اب  قباطم  هزوح  دیتاسا  اب  هارمه  هاگـشناد  دیتاسا  يارب  یـشزومآ  هاگراک  هیارا 
 ( و هاگـشناد . حطـس  رد  ینآرق  ياهشیامه  اـهسنارفنک و  یبهذـم ، یملع و  ياهتسـشن  يرازگرب  ه )  يریـسفت .) یملع و  ياـههزات  زا 

يرهاظ و ظاحل  زا  هچ   ) هاگشناد رد  ینآرق  روما  ناّیلوتم  تیباذج  ز )  هنیمز . نیا  رد  يزیرهمانرب  تهج  لاعف  نایوجشناد  دوخ  زا  هدافتـسا 
بولطم وحن  هب  هیلوا  تاناکما  نتـشاذگ  رایتخا  رد  ینآرق و  روما  هب  اههاگـشناد  ياسؤر  نداد  تیمها  ح )  یلمع .) يرکف و  ظاـحل  زا  هچ 

لاعف نایوجشناد  قیوشت  ي )  هغالبلاجهن . ینآرق و  ياهسالک  تهج  دنسپ  ناوج  هقباس و  اب  برجم و  دیتاسا  زا  هدافتسا  ط )  ریگمشچو .
ظاحل زا  هچ  یناـمز و  ظاـحل  زا  هچ  هاگـشناد  ینآرق  نـالوؤسم  دـیتاسا و  ندوب  مظنم  ك )  هاگـشناد . رد  ریگارف  روط  هب  ینآرق  هنیمز  رد 

ینآرق و یلخاد  تاقباسم  يرازگرب  م )  هغالبلاجـهن . نآرق و  ياهسالک  ینارنخـس و  تهج  هزوح  زّزعم  ياملع  زا  هدافتـسا  ل )  يرهاظ .
. هتسیاشوحن هب  روشک  نآرق  ناتوسکشیپ  زا  توعد  رون و  لفاحم  ینآرق و  ياهنشج 

؟ دشاب یم  هچ  هاگشناد  رد  یگنهرف  راک  نیرتهب  امش  رظن  هب 

شسرپ
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؟ دشاب یم  هچ  هاگشناد  رد  یگنهرف  راک  نیرتهب  امش  رظن  هب 

خساپ

هعاشا يرگنـشور و  هب  هک  راد  تهج  تاـقباسم  يرازگرب  ب )  هماـنرب و ... قوف  رانیمـس ، سـالک ، زا  معا  ینید  تاـسلج  يرازگرب  فلا )
دننام بوخ  یـسایس  یبهذـم و  بتک  هغالبلا ، جـهن  ینآرق ، تاقباسم  تاقباسم ، نیرتهب  زا  یکی  دزادرپب . یبالقنا  یمالـسا و  باـن  راـکفا 
بلاق يا و  هشیلک  تلاح  زا  یسانشراک ، راک  کی  اب  تاقباسم  نیا  حرط  دیاب  هتبلا  تسا . يدزی  حابصم  هللا  تیآ  ياه  خساپ  اه و  شـسرپ 

دیفم و بلاطم  اب  همانهاگ  ای  همانلـصف و  ای  هنایهام و  یگتفه ، يراوید ، تایرـشن  ج )  ددرگ . رازگرب  بوخ  تیباذـج  اب  ات  دـیآرد  کشخ 
، اه ینارنخس  رد  تاهبـش  هب  ییوگ  خساپ  هلمج  زا  فلتخم  قرط  هب  ضرغم  ای  لهاج  دارفا  ءوس  تاغیلبت  ندرک  یثنخ  د )  باذج . عونتم و 
اب هنامیمـص  يوگتفگ  هسلج   ) یناسر عالطا  ياه  همانرب  يارجا  طـالتخا و  زا  رود  هب  دـیفم  ياـهودرا  يرازگرب  و )  اـهدرب و ... تایرـشن ،

یخرب هب  ام  درادن و  ینیعم  صخـشم و  فیرعت  کی  یگنهرف  راک  هک  دـنامن  هتفگان  و ... یمالـسا ) یگنهرف  نارظن  بحاص  یخرب  روضح 
. میدرک هراشا  اهنآ  ییارجا  ياهراکهار  زین  قیداصم و  زا 

بلاغ تبثم  تاکن  نیا  اسب  هچ  دوش ، یم  تلفغ  تبثم  تاکن  رکذ  زا  تسا و  نآ  یفنم  تاکن  نداد  ناشن  ًافرص  هدش  هتشون  برغ  هرابرد  اهباتک  رد  هچنآ 
ییامرف موقرم  یسک  هاگدید  هب  ار  خساپ  نیا   ) دشاب مالسا  ام و  زا  رت  هتفرشیپ  رت و  عماج  نانآ  ياه  هاگدید  بتاکم و  اسب  هچ  دشاب و  اه  یفنم  رب 

شسرپ

نیا اسب  هچ  دوش ، یم  تلفغ  تبثم  تاکن  رکذ  زا  تسا و  نآ  یفنم  تاکن  نداد  ناشن  ًافرـص  هدـش  هتـشون  برغ  هراـبرد  اـهباتک  رد  هچنآ 
هب ار  خساپ  نیا   ) دشاب مالـسا  ام و  زا  رت  هتفرـشیپ  رت و  عماج  نانآ  ياه  هاگدـید  بتاکم و  اسب  هچ  دـشاب و  اه  یفنم  رب  بلاغ  تبثم  تاکن 
هب ًافرـص  ام  رد  شرگن  داجیا  زرط  نیا  میوگ  یم  نم  درادن ) يداقتعا  مالـسا  ندوب  لماک  تیمتاخ و  هب  هک  دییامرف  موقرم  یـسک  هاگدید 

. تسا برغ  اب  ام  ینمشد  رطاخ 

خساپ

زین یفنم  دـب و  رـصانع  نینچمه  دوش و  یم  ادـیپ  تبثم  بوخ و  رـصانع  هعومجم ، نیا  رد  تسا . هچراپکی  گنهامه و  يا  هعومجم  برغ 
شا یفنم  رـصانع  لیلد  هب  زین  نآ  رد  نارحب  تسا و  تبثم  رـصانع  نامه  رطاخ  هب  برغ  نردم  ندمت  گنهرف و  يراگدنام  تسا . دوجوم 

نادنمـشناد و هب  مارتحا  یملع و  تاقیقحت  شهوژپ و  هب  هژیو  هجوت  یعمج ، لقع  يراـک ، نادـجو  یعاـمتجا ، طابـضنا  مظن و  دـشاب . یم 
هب هک  ییاهنآ  اما  دورب . ولج  هب  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  دـیاب  یندـمت  گنهرف و  ره  هک  تسا  یبرغ  ندـمت  تبثم  طاقن  زا  نآ  ریاـظن 

برغ اـب  ینمـشد  زج  یفدـه  هک  یهورگ  یکی  دنتـسه . هورگ  ود  دـنیامن  یم  هتـسجرب  ار  طاـقن  نآ  دـننک و  یم  هجوت  برغ  یفنم  طاـقن 
يارب دناشک و  یم  يدوبان  هب  ار  قرـش  يدوجوم  یتسه و  همه  هک  دـنرگن  یم  نشخ  رگ و  هطلـس  برغ  هب  یـسایس  هاگدـید  زا  دـنرادن و 

(globalism  ) يزاس یناهج  هانپ  رد  هک  نیا  دراد و  یم  اور  برغ  ریغ  ناهج  زا  ار  یـشک  هرهب  يرادرب و  هرهب  رثکادح  دوخ ، تفرـشیپ 
برغ و تیمکاح  دوش و  رقتـسم  نآ  رـسارس  رد  گنهرف  کی  دیاب  اتدمع  هک  دـنک  یم  روصت  کچوک  يا  هدـکهد  هباثم  هب  ار  ناهج  هک 
. تسا هدش  رتشیب  هناملاظ  تیمکاح  نیا  طسب  دشاب ، مکاح  ناهج  رسارس  رب  اکیرمآ  یفرصم  گنهرف  هژیو  هب  يراد و  هیامرس  ياه  شزرا 

دناوت یم  تسناد  مزال  هاگره  تساکیرمآ و  مه  نآ  دراد و  ادـخدک  کی  هدـش  کـچوک  ناـهج  نیا  برغ ، ناـهج  نارادمدرـس  معز  هب 
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دیـس یناساول ، اگن : تسا . فیرظ  یتوافت  يزاس ، یناهج  ندش و  یناهج  نیب  . ) دنک هیبنت  دننک  یطخت  یناهج  نیون  مظن  زا  هک  ار  ییاهنآ 
ج یتاقرم ، هط  دیس  مامتها  هب  يزاس  یناهج  یلومـش و  ناهج  رد  نید ، گنهرف و  هصرع  رد  اه  تصرف  اهدیدهت و  يزاس ، یناهج  دیعس ،
تاـیح و هک  یـسایس  برغ  هک  تسا  نشور  نارهت .)  1382 لوا ، پاچ  یمالـسا ، بهاذـم  تیوقت  یناهج  عمجم  ، 432 صص 377 -  ، 2
ار نآ  یفنم  طاقن  هک  دشاب  ینانمشد  نینچ  ياراد  تسا ، هدوب  هارمه  نارگید  هیلع  هطلس  تنوشخ و  يزیرنوخ و  رامعتسا و  اب  شیناگدنز 
هب زین  اه  ینمشد  زا  يرایسب  هدوب و  يرامعتسا  نینچ  راتفرگ  نامزرید  زا  زین  ام  هعماج  دنریگب و  هدیدان  ار  نآ  تبثم  طاقن  دننک و  هتـسجرب 

رکف و هن  دراد  تسایـس  رد  هشیر  هک  يا  ینمـشد  مینک ؛ صـالخ  ینمـشد  عون  نیا  زا  ار  دوـخ  دـیاب  اـم  هتبلا  ددرگ و  یم  رب  عوـضوم  نیا 
نردم برغ  یگنهرف  تایح  هتینردم و  دقن  هب  هاگدـید  نیا  رد  تسا . هشیدـنا  رب  ینتبم  هاگدـید  برغ ، دـقن  رد  مود  هاگدـید  اما  هشیدـنا .
تـسا نآ  ياه  تیلاعف  همه  هصالخ  تسایـس و  عامتجا و  داصتقا و  ندمت و  گنهرف و  روحم  هک  برغ  هدولاش  انبم و  دوش و  یم  هتخادرپ 

يرادمناسنا ادخ و  زا  يرود  یبرغ -  نادنمشیدنا  قافتا  هب  دیدج -  برغ  يانبم  هدولاش و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دوش . یم  هدیشک  دقن  هب 
نامتفگ دـنک . طوقـس  تیوه  یب  نارحب و  هطرو  ره  رد  یناسنا  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  يداینبدوخ ) تیناسفن و   ) هتیویتکرئوس يانعم  هب 

تبثم ياهدرواتـسد  بیرخت  اـب  هلباـقم  هورگ  نیا  فدـه  تسا . یناـهج  مظن  شلباـقم  فرط  هک  تسا  یموـمع  یناـمتفگ  نردـم ، تـسپ 
تسا و یگتفشآ  بارطضا و  هطرو  زا  برغ  تاجن  اهنآ  فده  تسا . هدنکفا  هیاس  هتینردم  رب  يا  هدولاش  نینچ  لیلد  هب  هک  تسا  هتینردم 

نردم ندمت  يانبم  أدبم و  هک  یبرغ  داینب  دوخ  هاگدید  هک  دنداقتعا  نیا  رب  زین  دنا  هدـناشک  شلاچ  هب  ار  برغ  تیمکاح  همه  هک  ییاهنآ 
نوخ زا  هیذغت  هار  زا  زجب  برغ  ندمت  تایح  هک  نیا  لیلد  الوصا  دنک و  طوقـس  توهرب  هاگترپ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا  برغ 
نوچ اما  تسا ، یتبثم  ياـه  یگژیو  ياراد  یبرغ  ندـمت  هچ  رگا  نیارباـنب  تساـنبم . نیمه  لـیلد  هب  تسین  ریذـپ  ناـکما  رگید  ياـه  تلم 

یلـصا نطو  تسور ، هب  ور  دوخ  هشیدـنا  ریـس  رد  دـنوادخ  تسین  اب  هک  یبرغ  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا ، ییادـخ  یب  رب  نآ  ياـنبم 
یبرغ ناسنا  ینطو  یب  نیا  دـیآ و  راـتفرگ  مسیلیهین -  يراـگنا -  تسین  دـنب  رد  دـنک و  شومارف  ار  شینامـسآ -  یهلا و  هاـگیاج  دوخ - 

ربا هریاد  رد  هک  یتیلقا  ءزج  ار -  اه  ناسنا  همه  دراد و  لابند  هب  تیرـشب  هیلع  ار  لامعا  نیرت  نشخ  هک  دوش  یم  یناسنا  ربا  روهظ  هب  رجنم 
ار بلطم  نیا  فالخ  تاغیلبت  رهاظ  هچ  رگا  دهد  یم  لزنت  دنـشاب  عیطم  دیاب  هک  یناگدرب  رثکادـح  تاناویح و  هلزنم  هب  دنتـسه  یناسنا - 

رصاعم نادنمـشیدنا  هفـسالف و  هکلب  ناملـسم -  ناونع  هب  ام -  هن  ار  بلطم  نیا  دنناد . یم  دازآ  رهاظ  رد  ار  دوخ  مدرم  دننک و  یم  جیورت 
هب دـش ، هتفرگ  ناسنا  زا  ادـخ  تیونعم و  یتقو  يرآ  دـنناد . یم  جرم  جره و  لقادـح  يدوبان و  هب  ور  ار  ناـهج  دـنا و  هدرک  وگزاـب  یبرغ 

سیون و همانشیامن  ولرام  رفوتسیرک  هک  نانچ   ) دشورف یم  ناطیش  هب  ار  دوخ  حور  ناسنا  دوش و  یم  زاجم  زیچ  همه  یکفسوی  اتـساد  ریبعت 
همه تروص  نیا  رد  و  تسا ) هداد  ناشن  یبوخ  هب  ار  نآ  تسداف  يدژارت  فورعم  همانشیامن  رد  هتینردم  ردص  رد  یسیلگنا  روهشم  بیدا 

اب تفلاخم  هشیدـنا -  رکفت و  هاگدـید  زا  برغ -  اب  تفلاخم  نیاربانب  دریگ . یم  رارق  شا  یفنم  هدولاش  انبم و  عاعـشلا  تحت  شتبثم  طاقن 
. تسا عافد  لباق  نآ  تبثم  ياهدرواتسد  هنرگو  دنک  یم  هناگیب  دوخ  زا  ار  ناهج  ناسنا و  هک  تسا  ییانبم  نینچ 

کشخ ياهراتفر  اب  تسام ) هعماج  رد  تیعقاو  کی  نیا  اما  مرادن  نیهوت  دصق  ًالصا   ) نویناحور زا  یـضعب  یتح  ینید و  ياه  ناگرا  یـضعب  ارچ 
؟ دنوش یم  نآ  جیورت  عنام  دراوم  یضعب  رد  هتبلا  دنریگ و  یم  ار  ینید  ماکحا  مالسا و  شرتسگ  يولج  هنابآم  سدقم 

شسرپ

ياهراتفر اب  تسام ) هعماج  رد  تیعقاو  کی  نیا  اما  مرادن  نیهوت  دصق  ًالصا   ) نویناحور زا  یـضعب  یتح  ینید و  ياه  ناگرا  یـضعب  ارچ 
؟ دنوش یم  نآ  جیورت  عنام  دراوم  یضعب  رد  هتبلا  دنریگ و  یم  ار  ینید  ماکحا  مالسا و  شرتسگ  يولج  هنابآم  سدقم  کشخ 

خساپ
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. دومن هجوت  اه  هورگ  نآ  رد  هدش  هتفریذپ  طباوض  فادـها و  هب  دـیاب  اهنآ  تخانـش  يارب  هک  تسا  یفلتخم  ياههورگ  زا  لکـشتم  هعماج 
نیناوق و نآ  فلاخم  رگا  دـنور و  یم  رامـش  هب  اه  هورگ  نآ  یعقاو  یلـصا و  ءاـضعا  دنتـسه  دـنبیاپ  مزتلم و  فادـها  نآ  هب  هک  ییاـضعا 

زین اجنیا  رد  دننک . یم  شنک  هورگ  درکلمع  فلاخم  عقاو  رد  اما  دنراد ، تیلاعف  هورگ  رد  رهاظ  هب  هچ  رگا  دـندومن ، لمع  لوبقم  طباوض 
یهورگ نورد  طـباوض  هب  مزتـلم  دارفا  نیتـسار و  ياـملع  درکلمع  هـب  دـیاب  تیناـحور  هورگ  ینید و  ياـهناگرا  تخانـش  يارب  ییوـس  زا 
ماکحا مالسا و  تخانش  يارب  زین  رگید  ییوس  زا  داد . صیخشت  ار  یعقاو  ریغ  ياضعا  درکلمع  یلصا  ياضعا  تخانـش  اب  و  دومن ، هعجارم 

ار ییاهقشمرس  اهوگلا و  اهناسنا ، رتشیب  ییانـشآ  يارب  مه  دنوادخ  دومن . هعجارم  هدش  نایب  سدقم  عرـش  رد  هک  یتاروتـسد  هب  دیاب  ینید 
و (ص ) مرکا ربمایپ  صخـش  لوا  هجردرد  اهوگلا  نیا  دـش . رتکیدزن  کیدزن و  تیعقاو  هب  ناوتب  ناشیا  درکلمع  هب  شرگن  اـب  اـت  هداد  رارق 

ٌاملسم دنوش . یم  دادملق  يا  هعماج  ره  رد  هدنز  ياهوگلا  هک  دنتسه  نیتسار  ياملع  ینید و  ناگرزب  دعب  ءهجرد  رد  و  (ع ) نیموصعم همئا 
ماکحا یمامت  هب  ناناملـسم  ایآ  دریگ . رارق  دارفا  قشمرـس  دروم  دـیابن  ینید  ياهناگرا  ياضعا  ای  نایامن  یناحور  زا  یخرب  طـلغ  درکلمع 

دیابن زین  هتکن  نیا  هتبلا  تسناد . یبیع  صقن و  ياراد  ار  مالـسا  اهنآ ، زا  یخرب  طلغ  درکلمع  رطاخ  هب  دیابن  سپ  دننک ؟ یم  لمع  یمالـسا 
زا یخرب  میتسه  يرکف  تفآ  راچد  نوچ  تسا و  حیحـصان  مالـسا  زا  ام  ياـه  تخانـش  اـه و  تشادرب  یهاـگ  هک  دریگ  رارق  تلفغ  دروم 
هب مهتم  دننک ، هعماج  دنسپان  ای  دنسپ  هلمج  زا  رگید  زیچ  چیه  يادف  ار  ادخ  تیاضر  دنتسین  رضاح  هک  ار  اه  شزرا  هب  دهعتم  دیقم و  دارفا 

نینچ نینیدتم  عمج  رد  هکنیا  زا  فسأت  راهظا  اه  هورگ  فانصا و  همه  رد  یناسک  نینچ  دوجو  هب  ناعذا  نمض  نیاربانب  مینک . یم  بصعت 
دهعت و نیب  زرم  هک  میزرو  یم  دیکأت  زین  هتکن  نیا  هب  دوش ، یم  مالسا  هیلع  ءوس  تاغیلبت  ثعاب  اهنآ  دوجو  دنروخ و  یم  مشچ  هب  یناسک 

. دوش ظفح  دیاب  بصعت 

. مراتساوخ هنیمز  نیا  رد  ار  ییاهییامنهار  مشاب ، یم  هدکشناد  ییوجشناد  جیسب  یگنهرف  دحاو  لوؤسم  هکنیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

. مراتساوخ هنیمز  نیا  رد  ار  ییاهییامنهار  مشاب ، یم  هدکشناد  ییوجشناد  جیسب  یگنهرف  دحاو  لوؤسم  هکنیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

دوخ تفرگ  تسد  هب  ار  هعومجم  کی  یگنهرف  مچرپ  هک  یـسک  - 1 تسا : يرورـض  ریز  ياه  هتکن  هب  هجوت  یگنهرف  ياهراک  هریاد  رد 
يا هرهب  الاو  شنیب  زا  دوخ  هک  یـسک  هنرگو  دـشاب  وگلا  لمع  دـعب  رد  مه  یملع و  دـعب  رد  مه  ینعی  دـشاب  گنهرف  نآ  هب  هتـسارآ  دـیاب 

رد دـنک و  یفرعم  یگنهرف  لوسم  ناوـنع  هب  ار  دوـخ  دـناوت  یمن  تسا  بیـصن  یب  تاروتـسد  نآ  هب  ندرک  لـمع  ثیح  زا  تسا و  هدربـن 
کی یگنهرف  لوئسم  - 2 دوش . یم  نارگید  ندرک  فرحنم  ثعاب  تاقوا  یهاگ  هکلب  درادـن  یهدزاب  اـهنت  هن  دوخ  ندرک  حرطم  تروص 

. دوش هداد  لیوحت  نیریاس  هب  رت  نقتم  نانآ  تروشم  اب  وا  راک  ات  دـشاب  رادروخرب  يزوسلد  صلخم و  ياهورین  ناراـی و  زا  دـیاب  هعومجم 
یسایس ياهحانج  رازبا  دننک و  يراددوخ  يزاب  دناب  زا  دننک  یعـس  دیاب  دنراد  یم  رب  مدق  دننز و  یم  ملق  یگنهرف  يداو  رد  هک  نانآ  - 3

دیابن زین  ندرک  هدافتـسا  دـهعتم  نارظن  بحاص  لیلحت  زا  ندرک و  لقتنم  تسرد  ندرک و  لیلحت  تسرد  ار  زور  لـئاسم  - 4 دنریگن . رارق 
هدیجنس و ناهاگآان  نافرحنم و  اب  دریگ و  تروص  مزال  ششوک  نایوجشناد  یناور  یحور و  تالکشم  ندرک  لح  رد  - 5 دوش . شومارف 

هدنام یقاب  دهعتم  راگزیهرپ و  هک  نید  ناملاع  زا  توعد  - 6 دوش . تیاعر  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  دوش و  دروخرب  یمالسا 
یم مه  یحیرفت  یترایز و  ياهودرا  يرازگرب  بسانم و  ياه  هماـنرب  نتـشاد  - 7 دوش . شومارف  دیابن  دنراد  اج  نایوجـشناد  لد  رد  دنا و 
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هدافتسا - 8 دسرب . ماجنارس  هب  دناوت  یمن  هطوبرم  نالوئـسم  اب  یگنهامه  نودب  یگنهرف  ياهراک  تسا  ینتفگ  دوش . عقاو  رمث  رمثم  دناوت 
. دشاب اشگهار  دناوت  یم  مه  یگنهرف  ياهدحاو  رگید  هبرجت  زا 

. دییامرفب ار  تالکشم  روهظ  لئالد  ٌافطل  تسا ؟ مادک  ییوجشناد  یهاگشناد و  هعماج  ٌاصوصخ  هعماج  یگنهرف  تالکشم  نیرتمهم 

شسرپ

. دییامرفب ار  تالکشم  روهظ  لئالد  ٌافطل  تسا ؟ مادک  ییوجشناد  یهاگشناد و  هعماج  ٌاصوصخ  هعماج  یگنهرف  تالکشم  نیرتمهم 

خساپ

ار دوخ  شور  هار و  يدـیلوت  گنهرف  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  مه  مدرم  هدوت  دـشاب و  زاـس  گـنهرف  دـیاب  هک  تسا  يزکارم  زا  یکی  هاگـشناد 
مه نایوجـشناد  دنا  هدشن  یمالـسا  نونک  ات  ام  ياههاگـشناد  نوچ  یلو  دنیازفیب  دوخی  مالـسا  لیـصا  گنهرف  رب  زور  ره  دننک و  حالـصا 

کنیا مه  دزوس و  یم  یگنهرف  تالکـشم  بت  رد  یمالـسا  هعماج  ور  نیا  زا  دنـشاب  راذگ  رثا  دور  یم  راظتنا  هک  يدح  رد  دـنا  هتـسناوتن 
، تسا هناگیب  ناریا  یعامتجا  یگنهرف و  یخیرات ، ياه  هنیمز  اب  هاگـشناد  - 1 مینک : یم  ناتروضح  میدقت  ار  یهاگشناد  هعماج  تالکشم 

مرن يا و  هنیمز  سپ  داـعبا  زا  دراد و  ملع  هب  هنارازفا  تخـس  يا و  هـنیمز  شیپ  هاـگن  هدـمع  روـط  هـب  - 2 یناـسنا . موـلع  هطیح  رد  هژیو  هب 
هک یطیحم  يداصتقا و  یـشزرا ، یگنهرف ، طیارـش  هب  دیاب  دوش . هجوت  ملع  يرازفا  تخـس  هوجو  هب  اهنت  دیابن  هک  تسا  لفاغ  نآ  يرازفا 

جراخ هب  لخاد  زا  ملع  تیعجرم  جیردت  هب  صوصخ ) هب   ) یناسنا مولع  هطیح  رد  فسأت  تیاهن  اب  - 3 درک . هجوت  زین  دلاب  یم  نآ  رد  ملع 
تایرـشن رد  يا  هلاقم  هک  دوش  یم  رایـشناد  رایداتـسا ، یطرـش  هب  دـننک  یم  بیوصت  نوناق  دـنا ؟ هدـناشک  برغ  هب  ار  عجرم  ارچ  دور  یم 

قیفوت مدع  - 4 روشک . زا  جراخ  نالیصحتلا  غراف  غارس  دیورب  دیریگن و  راک  هب  ار  لخاد  نالیـصحتلا  غراف  دنیوگ  یم  ای  دسیونب  یجراخ 
هژیو راک  زا  یکی  میـسانش . یمن  ار  دوخ  یلم  یناریا و  تیوه  زونه  ام  وجـشناد ، هب  یخیرات  تیوه  گنهرف و  لاقتنا  يریذـپ و  هعماج  رد 

شقن نیا  يافیا  دهاش  هزادنا  هچ  ات  دشاب  يدعب  لسن  هب  هتشذگ  لسن  زا  گنهرف  هدنهد  لاقتنا  هک  تسا  نیا  هعماج  دعب  رد  هاگـشناد  ياه 
دروم رد  یحانج  شیارآ  اهنآ . هب  نداد  طبر  طخ و  ياج  هب  یـسایس  ياه  هورگزا  نتفرگ  طبر  طـخ  - 5 میتسه ؟ یساسا  درکراک  مهم و 

ملع و صصخت ، یتسیاب  دنک . مولعم  یـسایس  تاطابترا  دیابن  ار  هاگـشناد  تشونرـس  تسین ، ریذپ  هیجوت  هجو  چیه  هب  هاگـشناد  نالوئـسم 
رد يونعم  قوقح  نادقف  - 6 دشاب . هتشاد  يرتالاب  ماقم  دوش ، لصو  یسایس  رک  هب  سک  ره  هکنیا  هن  دنزب  ار  رخآ  لوا و  فرح  یگتسیاش 

دوجو هیملع 8 - هزوح  ینعی  رگید  یـشزومآ  داهن  اب  بسانم  هطبار  نادقف  نآ 7 - ماسقا  عاونا و  رد  یملع  ياه  تقرس  ترثک  و  هاگـشناد ،
. تسا ملع  ياه  تهج  تایاغ و  نامه  هک  تیبرت  میلعت و  هفسلف  زا  تلفغ  زوس 9 - تاقیقحت  زوس و  ملع  یفنص  یسایس و  ياهزمرق  طخ 

تالکشم اما  دادرخ 1382 ) هبنش 31  غورفا ، دامع  داتسا  ینارنخس  ناریا ، رد  یشیدنا  يدازآ  تضهن  همان  هژیو  هزوح ، هاگپ  زا  هدافتسا  اب  )
 ... اهراون و شخپ  عیزوت و  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  نمـشد  یگنهرف  مجاهت  هدییاز  اهنآ  زا  يرایـسب  دوش  یم  هدید  هعماج  رد  هک  یگنهرف 

نتخادنا هلصاف  دوش . یم  حرطم  یمالسا  لیصا  تاداقتعا  اهتیصخش و  زا  یضعب  دروم  رد  هک  ياه  ههبش  تاعیاش و  زین  دشاب و  یم  لذتبم 
بیرخت تـسناد . هعماـج  تالکـشم  هـلمج  زا  ناوـت  یم  زین  داـیتعا  ماد  شرتـسگ  تـسا . نمـشد  ياهدـنفرت  زا  زین  مدرم  تموـکح و  نـیب 
شومارف يدودح  ات  ابر  حبق  هیملع . ياه  هزوح  بیرخت  دننامه  درک  تظافح  نیتسار  مالسا  زا  اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  هک  ياهرگنس 

زا یـشان  ای  دراد  نمـشد  یگنهرف  مجاهت  رد  هشیر  اـی  دـش  رکذ  هک  یتالکـشم  نیا  همه  و  تسا . هتفر  ـالاب  مه  جاودزا  نس  تسا و  هدـش 
. تسا يراک  یب  يداصتقا و  تالکشم 
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طوسبم

هراشا

دجسم ینادابآ  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  هراب  رد 

شسرپ

دجسم ینادابآ  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  هراب  رد  طوسبم 

خساپ

لامک و دشر و  هب  تبسن  نات  يدنم  هقالع  لیامت و  راهظا  يونعم و  یگنهرف و  روما  هب  تبـسن  نات  هجوت  تیـساسح و  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
نوزفا زور  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  مینک و  نیسحت  هنیمز  نیا  رد  ار  نات  يزوسلد  میئاتسب و  ار  ناتیگدنز  لحم  یلاها  يداقتعا  هینب  تیوقت 

دنمشزرا و ياه  هشیدنا  راکفا و  ناناوج و  امش  دوجو  هب  زین  ام  میراتساوخ . ار  امـش  هیبش  ریمـض  نشور  رکفنـشور و  ناناوج  رگید  امش و 
دیرادرب دشاب ) هک  یناکم  ره  رد   ) ادخ هناخ  ندرک  دابآ  نآ و  ءایحا  دجـسم و  يارب  هک  یماگ  ره  دیـشاب  نئمطم  مینک . یم  راختفا  يونعم 

رایـسب دیا  هدرک  دجـسم  ندرک  قنور  اب  تهج  رد  هک  یئاه  تیلاعف  مامت  دیـسر . دیهاوخ  هجیتن  نآ  هب  دوز  ای  رید  دوب و  دهاوخن  هجیتن  یب 
اب نیاربانب  تسا . بولطم  هسفن  یف  امـش  نوچمه  یناناوج  ای  ناوج  طسوت  مه  نآ  یناحور  يونعم و  ياضف  نینچ  داـجیا  تسا . دنمـشزرا 

دیما دیزروب . رارصا  ناتـسدقم  فده  هب  ندیـسر  هار  رد  دیوشن و  هتـسخ  زگره  دیـشخب و  رارمتـسا  نآ  هب  فعاضم  یـشالت  دنلب و  تمه 
راکتشپ ندیشخب و  رارمتسا  هجیتن ، لوصح  طرش  هک  ارچ  دوش  بلج  نآ  هب  ندیشخب  قنور  دجسم و  يوس  هب  مدرم  بولق  جیردت  هب  تسا 

دراد تیبولطم  زین  دارفا  زا  یکدنا  دادعت  اب  دنچره  یئاضف  نینچ  داجیا  فرص  دش  هتفگ  هک  روطنامه  دنچره  تسا . هنیمز  نیا  رد  نتـشاد 
دارفا روضح  يارب  راکهار  دنچ  لاح  نیع  رد  درک . دهاوخ  تیانع  شاداپ  نازیزع  امش  ینعی  نآ  نایناب  هب  دراد و  تسود  ار  نآ  دنوادخ  و 

تسا و رادروخرب  يرتمک  یگدولآ  زا  ناوج  بلق  هک  اجنآ  زا  - 1 مینک : یم  ضرع  ناتتمدخ  نآ  رد  تعامج  زامن  هماقا  دجسم  رد  رتشیب 
ینید یبهذـم و  روما  هب  هک  دوخ  لاس  نس و  مه  ناناوج  زا  دـنچ  ینت  اـب  تسا  بساـنم  دراد  تیلاـعف  يارب  يرتشیب  يورین  رگید  فرط  زا 

هب تروشم و  اب  دـیراد  هک  یفلتخم  ياه  همانرب  دـیبلطب و  کمک  دجـسم  ندرک  رت  لاعف  تهج  رد  اـهنآ  زا  دـینک و  وگتفگ  دـندنم  هقـالع 
دیا و هدرک  هدافتسا  اهنآ  تارظن  زا  مه  قیرط  نیا  زا  دیهد . ماجنا  ار  اهراک  یئاهنت  هب  دیـشاب  هتـساوخن  دیراذگ و  ارجا  هب  رگیدمه  کمک 
زا - 2 دیا . هدومن  توعد  دجـسم  هب  قیرط  نیا  زا  ار  يدادعت  دیا و  هداد  يرتشیب  قنور  دجـسم  هب  هکنیا  مه  اهنآ و  يورین  یئاناوت و  زا  مه 

دامتعا دوخ  لحم  یناحور  هب  زین  نیدـتم  مدرم  تسا و  یناحور  تعامج  ماما  الومعم  تسا و  تعامج  ماما  تعامج ، زامن  نکر  هک  اجنآ 
دینک توعد  وا  زا  دنک و  کمک  امش  هب  ناتدجسم  هب  ندیشخب  قنور  يارب  دیهاوخب  يو  زا  دینک و  وگتفگ  دوخ  هقطنم  یناحور  اب  دنراد ،

دیوش و ایوج  يو  زا  ار  ناتدجسم  ندوبن  لاعف  للع  ای  تلع  و  دننک ، رارقرب  تعامج  زامن  ناتدجسم  رد  زامن ، هناگ  هس  تاقوا  زا  یکی  رد 
هب ای  ناتسرهش  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  هب  ناکما  تروص  رد  - 3 دیشاب . هتشاد  لاعف  تعامج  زامن  ناتدجـسم  رد  هک  دینک  لیامت  راهظا 
هب تهج  نیا  رد  دـیهاوخب  اهنآ  زا  دـینک و  هئارا  ناشتمدـخ  ناتلحم  یگنهرف  تیعـضو  زا  یـشرازگ  دـینک و  هعجارم  ناتمرتحم  هعمج  ماما 

، یناوخور  ) نآرق یـشزومآ  ياهـسالک  یئامنهار  یئادـتبا و  نازومآ  شناد  ناـناوجون و  يارب  ناـکما  تروص  رد  - 4 دـننک . کمک  امش 
رت لاعف  دجـسم و  ردار  ناشروضح  جـیردت  هب  اشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  ای  لـبق  دجـسم  رد  ناـشروضح  اـب  دـیهد و  لیکـشت  تئارق )... ،
اب دـنوش و  یم  دـنم  هقالع  دجـسم  رد  یبهذـم  مسارم  ماجنا  دجـسم و  هب  رتشیب  رتدوز و  رتهب و  ناناوجون  انئمطم  دـینک . شـالت  نآ  ندرک 
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دیناوت یم  اهنآ  يارب  زیاوج  هیهت  دـیهد و  یم  ماجنا  هریغ ) جیـسب و  تاغیلبت و  ناـمزاس  لـثم   ) ناتـسرهش یگنهرف  زکارم  اـب  هک  یئوگتفگ 
قیفوت امـش ، يارب  ریخ  ياعد  يا و  هیحور  نینچ  رطاخب  امـش  زا  رکـشت  ریدقت و  نمـض  نایاپ  رد  دینک . مهارف  هطبار  نیا  رد  يرتشیب  هنیمز 

. میراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفا  زور 

طوسبم

هراشا

. تسا هاگشناد  طیحم  رد  رسپ  ورتخد  طالتخا  ياهدمآ  یپ  هراب  رد  لاوس 

شسرپ

. تسا هاگشناد  طیحم  رد  رسپ  ورتخد  طالتخا  ياهدمآ  یپ  هراب  رد  لاوس  طوسبم 

خساپ

رد هک  یبلاطم  اـیناث ، ییوگ . یم  اـم  لد  زا  نخـس  اـناج ، ـالوا ، تفگ : دـیاب  امـش  هنانیدـتم  هناحـصان و  يداـقتنا  هیحور  زا  نیـسحت  نمض 
نیمه باوج  رد  يرهطم  دیهش  هک  نانچ  تسا ، یحیحص  الماک  بلطم  زین  دیتفگ  طالتخا  رطاخ  هب  یسنج  هزیرغ  ندش  صیرح  صوصخ 

، تسا هدش  هئارا  زین  ییاهداهنشیپ  حیرشت و  لسار » دنارترب   » يوس زا  هک  عنم » ام  یلع  صیرح  ناسنالا   » ینعی دیدرک  هراشا  امـش  هک  ههبش 
هچنآ تسا  ناهذا  رد  اه  نامرآ  هک  تسناد  دیاب  اما  تسا ، بوخ  یلیخ  ندرک  رکف  ینامرآ  اثلاث ، دـننک . یم  نایب  باجح  هلأسم  باتک  رد 

ار هعماج  تایعقاو  یعامتجا و  طیارش  هک  تسا  نآ  ام  شقن  تسا و  هعماج  طیارـش  اه و  تیعقاو  زا  رثأتم  دنک  یم  ادیپ  ققحت  لمع  رد  هک 
هب ور  نیا  زا  میوش . رت  کیدزن  اه  نامرآ  هب  ام  هدـش  رت  مک  یعامتجا  تایعقاو  اه و  نامرآ  نیب  هلـصاف  زور  هب  زور  هک  میزاـسب  هنوگ  نآ 
زا يرایـسب  رد  دوـجوم  تاـیعقاو  نتفرگ  رظن  رد  اـب  زین  یگنهرف و  یلاـع  نیلوؤـسم  زا  یخرب  هـب  هجوـت  اـب  ینوـنک و  تیعـضو  رد  اـم  رظن 

هتسیاش و هجو  چیه  هب  هک  نآ  زا  یشان  ياهيراجنهان  تالکشم و  یخرب  یمالسا و  تانوئش  اهـشزرا و  تیاعر  مدع  رب  ینبم  اههاگـشناد 
الاو دراد .. لابند  هب  ار  ییاهتفآ  تارـضم و  اههاگـشناد  رد  رتخدو  رـسپ  طالتخا  دـشابیمن ، هاگـشناد  یملع  طیحم  سدـقم و  وج  هدـنبیز 

ای تافآ  نیا  لماک  یـسررب  اما  ددرگ . تیاعر  یعرـش  ياـهراجنه  اـقیقد  هکنآ  طرـش  هب  تسین  مارح  سـالک  رد  سنج  ود  دوجو  فرص 
اذل تسا  جراخ  همان  کی  هلصوح  زا  هک  دشابیم  يرامآ و ... ياهیجنس  رظن  یتخانش و  هعماج  هدرتسگ  تاقیقحت  دنمزاین  طالتخا  دیاوف 
مزال هتکن  نیا  رکذ  شخب  نیا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  بیاعم : تافآ و  یـسررب  فلا ) میزادرپیم : اهنآ  نیرتمهم  زا  يدادعت  هب  راصتخا  هب  ام 

تراظن مدع  و  یمالسا ، ياهشزرا  نیا  لماک  تیبثت  مدع  لیبق  زا  دشابیم  ییاهضرف  شیپ  رب  ینتبم  دیآیم  لیذ  رد  هک  یبیاعم  هک  تسا 
تاـفارحنا یخرب  ندـمآ  دوجو  هب  - 1 زا : دـنترابع  طـالتخا  راـثآ  نیرتمهم  هاگـشناد و ... نـالؤسم  يوس  زا  حیحـص  تیادـه  لرتـنک و  و 

ندش لوغـشم  رثا  رد  یلیـصحت  تفا  - 2 لماک و ... باجح  لیبق  زا  یمالـسا  تانوئـش  تیاعر  مدـع  رثا  رد  یعاـمتجا  یقـالخا و  یـسنج ،
ینارگن بارطضا و  - 3 هعلاطم و ... نامز  رد  باتک  بلاطم  ای  داتـسا  بلاطم  هب  یفاک  هجوت  مدـع  و  هب ... وجـشناد  لاـیخ  هوق  رکف و  حور ،

دشابیم و ضرف  شیپ  کی  رب  ینتبم  زین  شخب  نیا  دیاوف : یسررب  ب ) عورشم . حیحـص و  ياضرا  يراوشد  یناوهـش و  شزیگنا  زا  یـشان 
الاو دشابن  هجوت  لباق  هک  يدح  رد  ای  دشاب  هتـشادن  دوجو  رتخد  رـسپ و  نایوجـشناد  طالتخا  رد  قوف  بیاعم  هک  یتروص  رد  هک  نیا  نآ 

زا یشان  ياهتفآ  تالکـشم و  لح  دیاوف و  نیا  زا  یـشوپ  مشچ  رتمهم  هلأسم  هدوبن و  انتعا  لباق  قوف  تالکـشم  لباقم  رد  دیاوف  نیا  رگید 
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اههنیزه رد  ییوج  هفرص  لیبق : زا  يداصتقا  دیاوف  - 1 زا : دنترابع  دشابیم  روصت  لباق  هک  يدیاوف  نیرتمهم  تروص  ره  رد  دـشابیم . نآ 
راـک هکرعم  رد  نتفرگ  رارق  ینمادـکاپ و  تفع و  اوقت ، نیرمت  - 2 هاگشناد و ... تاناکما  یـشزومآ و  ياهاضف  داتـسا ، تقو  اههجدوب ، و 
روط هب  هاگشناد : رد  رتخد  رسپ و  طالتخا  زا  یشان  تالکشم  اب  هلباقم  ياهراکهار  فیاظو  یـسررب  ج ) هراما . سفن  اب  يدج  داهج  راز و 

وجشناد يدرف : ياهراک  هار  فیاظو و  - 1 درک : میسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اهیراجنهان  نیا  اب  هلباقم  ياهراک  هار  فیاظو و  ناوتیم  رـصتخم 
رد بالقنا  مظعم  ربهر  دزاس  هنیداهن  دوخ  رد  هتخانـش و  قیقد  تروص  هب  ار  یمالـسا  ماکحا  فراعم و  اهشزرا و  تسخن  هجرد  رد  دـیاب 

ياهلد اهنهذ و  رد  یمالسا  هشیدنا  یبهذم و  نامیا  دشر  تسا  مهم  اههاگشناد  رد  اهوجشناد  يارب  هچ  نآ  : ) دنیامرفیم یصوصخ  نیا 
یملع ياهتیلاعف  ملع و  هب  داقتعا  اب  یئالقع  لئاسم  هب  شیارگ  یلقع و  لالدتسا  اب  دبعت  نانآ  رد  دبعت  هیحور  دشر و  هلأسم  تسا و  نانآ 

ضیبلامایا رد  هک  تسا  راختفا  هیام  ناریا  تلم  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  يارب  اتقیقح  درادن و  یتافانم  چـیه  ییوجـشناد  یهاگـشناد و  و 
ماقم ياهدومنهر  ناملسم  يوجشناد  تلاسر  تسا ) یمهم  زیچ  یلیخ  نیا  دننکب  فاکتعا  اهوجشناد  نارهت  هاگشناد  دجسم  رد  بجر  هام 

يدابع فیاظو  ریاس  یهلا و  ماکحا  اهشزرا و  هب  لمع  رد  يدنبياپ  مود  هجرد  رد  ییوجـشناد و  ياهلکـشت  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم 
فیاظو و - 2 دشابیم . ینید  ءاملع  صخالاب  یبهذم  زکارم  اب  نایوجـشناد  دنویپ  دشاب  رثؤم  هنیمز  نیا  رد  دناوتیم  هک  يروما  رگید  زا  و 

توافت یب  دوخ  نایفارطا  طیحم و  هب  تبسن  دنناوتیمن  دنـشاب  هتـشاد  ار  دوخ  زا  تنایـص  هغدغد  نایوجـشناد  رگا  یعامتجا : ياهراک  هار 
جیورت و رد  یعـس  هداد و  تیمها  دوخ  طیحم  بیذهت  هب  تبـسن  دـیاب  نایوجـشناد  اذـل  دـشابیم  راکنا  لباق  ریغ  طیحم  شقن  اریز  دنـشاب 
هب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب  دنـشاب و  هتـشاد  اـمومع  هعماـج ، رد  اـصوصخ  هاگـشناد  طـیحم  رد  یهلا  ياهـشزرا  شرتـسگ 
رد دوجوم  زکارم  قیرط  زا  هدنزاس  ملاس و  دیفم و  یحیرفت  یگنهرف و  ياههمانرب  يارجا  اب  دنیامن و  لمع  اهشور  نیرتبسانم  نیرتابیز و 

نیزاوم دودح و  تیاعر  فلاخم و  سنج  اب  دروخرب  رد  یمالسا  ياهشزرا  اب  قباطم  راتفر  قالخا و  نایوجشناد  ریاس  بذج  اههاگشناد و 
هنیداهن هدرتسگ  تروص  هب  ار  یعرش و ... نیزاوم  ندرکن  تیاعر  یعامتجا  يدرف و  تالکشم  تافآ و  یمالسا  ماکحا  هفـسلف  یعرش و ..
هعجارم ینوناق  ياهراک  هار  قرط  زا  دننزیم  تسیاشان  تامادقا  یخرب  هب  تسد  هک  دش  تفای  دراوم  یـضعب  رگا  هدرکان  يادخ  دـنزاس و 

. درک هدافتـسا  ود  ره  زا  دیاب  هک  دراد  دوجو  یفنم  تبثم و  راکهار  ود  هنیمز  نیا  رد  دنیامن . مادقا  راموط و ... هیهت  هاگـشناد و  نیلؤسم  هب 
یگنهرف راک  ودرا  نآ  رد  هک  یطرش  هب  اما  تسا  حیرفت و ... رب  لمتشم  ياهودرا  دننام  باذج  ياه  همانرب  ماجنا  تبثم  راکهار  زا  دوصقم 

یکی تسا و  دسافم  زورب  زا  يریگـشیپ  یتح  ای  يریگولج و  یعفادت و  هبنج  یفنم ، راکهار  زا  دوصقم  دریگ و  تروص  راذـگریثأت  يوق و 
باسح همانرب ، اب  هک  تسا  یبهذم  نایوجشناد  نیب  مکحتسم  ياهدنویپ  یتالیکـشت و  طابترا  یـسدقم ، تکرح  نینچ  مهم  ياه  هفلؤم  زا 

. دنروآ لمع  هب  ار  مزال  مادقا  نشور  راکهار  کی  اب  طیرفت  طارفا و  زا  جراخ  هدش و 

نآ يراتسرپ  يوگلا  هک  يا  هعماج  دنتسه  ناملـسم  نآ  دارفا  مامت  هک  يا  هعماج   ، دوش یمن  هداد  تیمها  يراتـسرپ  لغـش  هب  ام  هعماج  رد  ارچ 
هب یتقو  یلو  دننک  یم  هیرگ  بنیز  ترضح  يارب  همه  الثم  دننک  لمع  هکنیا  ات  دننک  یم  تبحص  طقف  ام  مدرم  منک  یم  رکف  نم   . تسا بنیز  ترـضح 

سر یم  راتسرپ  کی 

شسرپ

يراتسرپ يوگلا  هک  يا  هعماج  دنتسه  ناملسم  نآ  دارفا  مامت  هک  يا  هعماج   ، دوش یمن  هداد  تیمها  يراتـسرپ  لغـش  هب  ام  هعماج  رد  ارچ 
یم هیرگ  بنیز  ترضح  يارب  همه  الثم  دننک  لمع  هکنیا  ات  دننک  یم  تبحـص  طقف  ام  مدرم  منک  یم  رکف  نم   . تسا بنیز  ترـضح  نآ 

هدمآ نییاپ  دامتعا  حطس  ردقنآ  نادرم  نیب  رد  ای  يراد  هقالع  تا  هتشر  هب  ایآ  دنسرپ  یم  لوا  دنـسر  یم  راتـسرپ  کی  هب  یتقو  یلو  دننک 
یلوپ لکـشم  هب  رگا  درف  نیمه  یلو  دورب  يراـک  بش  مهاوخ  یمن  دـیوگ  یم  دـیآ  یم  راتـسرپ  يرتـخد  يراکتـساوخ  هب  يرـسپ  اـت  هک 

لغش رگا  هچ  ینعی  اهراتفر  نیا  یـشاب .  هناخ  جرخ  کمک  يورب و  راک  رـس  هک  درادن  لاکـشا  دیوگ  یم  دورب  ضرق  ریز  دنک و  دروخرب 
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اما یهد ؟  یم  جیورت  هعماج  رد  ار  طلغ  راکفا  ارچ  سپ  يراد  لوبق  رگا  یشاب و  هتـشادن  لوبق  دیاب  رخآ  ات  سپ  يرادن  لوبق  ار  يراتـسرپ 
تسا فیرش  رایسب  ياه  لغش  زا  يراتـسرپ  لغـش  دنـسانشن  ار  بنیز  ترـضح  الـصا  دیاش  دنتـسین و  ناملـسم  هک  یجراخ  ياهروشک  رد 

؟ تسا روط  نآ  یمالسا  ریغ  هعماج  رد  روط و  نیا  یمالسا  هعماج  رد  ارچ  تسا  نیا  نم  لاؤس  .

خساپ

ینآرق ینید و  گنهرف  درب و  یم  جـنر  نآ  زا  تسه و  هدوب و  وربور  نآ  اب  هعماج  هشیمه  هک  تسه  یعوضوم  لمع  يروئت و  یگناـگود 
ام هشیدـنا  نهذ و  رد  هچنآ  هک  میدـقتعم  امـش  لثم  زین  ام  نیاربانب  دـناد . یم  یلمع  قافن  هناشن  ار  نآ  تسا و  هدرک  هزراـبم  نآ  اـب  زین  اـم 

دراوم يرایـسب  رد  هنافـسأتم  اما  دیامن . ادیپ  ققحت  گنر  مدرم  یلمع  یعقاو و  هنحـص  رد  دیارگب و  لمع  هب  دیاب  دریگ  یم  هتفرگ و  لکش 
، یمالسا عماوج  رد  اهنت  هن  داریا  لاکشا و  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال  یلو  دنریگب  هلصاف  لمع  زا  مدرم  دوش  یم  ثعاب  فلتخم  عناوم  تافآ و 

تیریدـم يرادا و  ماظن  دـنچ  ره  تسا . ناهنپ  اهرظن  زا  نآ  دراوم  زا  يرایـسب  دراد و  دوجو  يا  هنوگ  هب  زین  یمالـسا  ریغ  عماوج  رد  هکلب 
ناوت یمن  یلو  تسا  هدیـسر  لقادح  هب  ناش  یلغـش  تیلوؤسم  زا  رارف  یطابـضنا و  یب  ناکما  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  عماوج  یخرب  ییارجا 
نینچ ربارب  رد  یتیعقوم و  نینچ  رد  ار  اـم  هفیظو  اـما  تفرگ . هدـیدان  رگید  عماوج  رد  یلک  روط  هب  ار  یلغـش  يراـتفر و  ياـه  يراـجنهبان 
ياپ دـیاب  مدرم  کیاکی  تسا و  یقالخا  یعرـش و  تاررقم  نیناوق و  تاروتـسد و  هب  ندرک  لمع  نامه  دـنک  یم  نشور  یگنهرف  ياضف 

لوؤسم همه  نیاربانب  دنک  یم  نییعت  هعماج  مدرم  داحآ  کت و  کت  لمع  راتفر و  ار  ام  هعماج  ياضف  دنیآرب  تشونرـس و  دنـشاب . نآ  دنب 
یگدنز همانرب  دیامرف : یم  زین  نآرق  دنک . لمع  دراد  رواب  هک  هچنآ  هب  دنک  یعس  دیاب  دوخ  يراک  یلغـش و  هطیح  رد  يدرف  ره  دنتـسه و 

رد ار  رییغت  حالـصا و  دـننک و  شـالت  ناـشدوخ  دـنهاوخب و  ناـشدوخ  هک  نیا  رگم  مـیهد  یمن  رییغت  اـم  ار  ماوـقا  عـماوج و  تشونرـس  و 
تسا رکذ  هب  مزال  دوش . حالـصا  دبای و  رییغت  هعماج  مامت  ات  دوش  زاغآ  هعماج  دارفا  داحآ  زا  دیاب  رییغت  حالـصا و  دنیامن . داجیا  ناشدوخ 

یگنهرف ياضف  داجیا  نتخاـس و  یلمع  هار  رد  دـیاب  دـنراد  هدـهع  هب  ار  هعماـج  نیا  تیادـه  تیلوؤسم  هک  زین  هعماـج  یگنهرف  نیلوؤسم 
يزیر همانرب  تیاده و  رد  دوش و  نآ  شرتسگ  راد  هدـهع  دـنیامن و  مهارف  ار  یفاک  طیارـش  هنیمز و  یقالخا ، ياه  شزرا  دـشر  بسانم و 

. دنشخب عیرست  هنیمز  نیا  رد  یگنهرف  ياه  تیلاعف 

هدرک رییغت  هتشذگ  لئاسم  هب  تبسن  اه  شرگن  تسا و  هدیدرگ  ضوع  یعامتجا  طیارـش  درذگ و  یم  ناریا  هیلع  قارع  گنج  زا  اهلاس  هکنآ  دوجو  اب 
؟ دوش یم  هدرب  مان  سدقم  عافد  لاس  گنج و 8  ههبج و  زا  مه  زونه  ارچ  سپ 

شسرپ

هتشذگ لئاسم  هب  تبسن  اه  شرگن  تسا و  هدیدرگ  ضوع  یعامتجا  طیارش  درذگ و  یم  ناریا  هیلع  قارع  گنج  زا  اهلاس  هکنآ  دوجو  اب 
؟ دوش یم  هدرب  مان  سدقم  عافد  لاس  گنج و 8  ههبج و  زا  مه  زونه  ارچ  سپ  هدرک  رییغت 

خساپ

ییاکیرمآ ندمت  رد  اه . تیقفوم  اه و  يزوریپ  اه و  تسکـش  اه ، حلـص  اه و  گنج  زا  تسا  يا  هزیمآ  روشک  ره  ندمت  گنهرف و  خیرات 
اکیرمآ هک  یلاح  رد  میتسه  گنج  نآ  هنیمز  رد  نازاسملیف  نادنمرنه و  تیلاعف  دـهاش  مانتیو ، رابنوخ  گنج  زا  لاس  نیدـنچ  تشذـگ  اب 

لالقتـسا ياهدرکیور  اب  هلاس و  دص  دـنچ  یمالـسا  ندـمت  اب  ناریا  دـننامه  يروشک  لاح  دـش . هجاوم  یتخـس  تسکـش  اب  گنج  نآ  رد 
ناریا ندمت  يرترب  هچ  رگا  دنک . فیرعت  دوخ  هتـشذگ  ياه  تسکـش  اه و  يزوریپ  نمـض  رد  ار  ندمت  نیا  دیاب  يدادبتـسا  دض  هنابلط و 
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تسد مه  يریگمـشچ  يزوریپ  هب  مانتیو ، گنج  رد  اکیرمآ  فالخرب  ناریا  ددرگ و  یم  زاب  مه  ینوگانوگ  ياه  هبنج  هب  سدقم  عافد  رد 
ناریا و مدرم  گـنج ، نآ  رد  اریز  ددرگ . شومارف  دـیابن  هک  تسا  یناریا  ندـمت  رد  یفطع  هطقن  ناریا  گـنج  یخیراـت  ظاـحل  هب  تفاـی .
. دننک یگداتسیا  ناگناگیب  زواجت  لباقم  رد  دنناوت  یم  یهلا  تایانع  هب  هجوت  اب  دندرک  تباث  شترا  هاپس و  جیسب ، زا  معا  حلسم  ياهورین 

رگید يوس  زا  دشاب . هتشاد  یمالسا  یناریا و  ندمت  زا  يرتهب  نییبت  دناوت  یم  سدقم  عافد  هلأسم  هب  رتزور  هب  رتهب و  هچ  ره  نتخادرپ  سپ 
يرترب بویع و  ندرک  دزـشوگ  دـهاش  میرک  نآرق  رد  تسا . يروشک  ره  یخیرات  هتـشذگ  رد  اه  گـنج  تاـکن  زا  نتفرگ  سرد  هلأـسم 

یم رما  اه  داهج  اه و  گنج  نآ  تاـکن  زا  نتفرگ  سرد  هب  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  میتسه . هللا  لـیبس  یف  داـهج  هلوقم  رد  ناناملـسم  ياـه 
هب نازواجتم  لباقم  رد  ار  يراکادف  يداهج و  هیحور  نآ  هتفرگ ، سرد  سدقم  عافد  زا  دیاب  یمالسا  روشک  کی  ناونع  هب  زین  ناریا  دنک .

نامز یگداتـسیا  تمواقم و  هیحور  ندرک  هدایپ  هجیتن : دزاـس . يراـج  زین  یگنهرف  يداـصتقا و  ياـه  هنیمز  رد  ار  ناریا  یمالـسا  نیمزرس 
. تسا اگشهار  زین  یگنهرف ) يداصتقا و   ) یماظن ریغ  ياه  هنیمز  رد  گنج 

داسجا هک  تسا  نیا  رد  تداهش  دیهـش و  گنهرف  ایآ  ؟  دراد ییانعم  هچ  یمومع  نکاما  ای  اهکراپ و  اههاگـشناد و  رد  مانمگ  يادهـش  ندرک  نفد 
؟  مینک يرازبا  هدافتسا  داسجا  نیا  زا  قیرط  نیا  زا  مینادرگ و  ماظن  ياقب  هیامرس  ار  هیوهلا  لوهجم 

شسرپ

هک تسا  نیا  رد  تداهش  دیهش و  گنهرف  ایآ  ؟  دراد ییانعم  هچ  یمومع  نکاما  ای  اهکراپ و  اههاگشناد و  رد  مانمگ  يادهـش  ندرک  نفد 
؟  مینک يرازبا  هدافتسا  داسجا  نیا  زا  قیرط  نیا  زا  مینادرگ و  ماظن  ياقب  هیامرس  ار  هیوهلا  لوهجم  داسجا 

خساپ

زا نازیزع . نیا  نفد  ناکم  دروم  رد  مود  ادهش ، نفد  جیاتن  راثآو و  دیهش  هاگیاج  دروم  رد  لوا  تسا ؛ یـسررب  لباق  عوضوم  ود  اجنیا  رد 
مالـسا و رد  نآ  تیمها  دیهـش و  هاگیاج  زا  هنانیب  عقاو  حیحـص و  يدـید  رگا  اعقاو  فلا ) مییامن : یم  نایب  ار  یبلاـطم  راـصتخا  هب  ور  نیا 

هتسیاش هک  نانچنآ  تسا  رتهب  دنتـسه و  ماظن  یلـصا  ياه  هیامرـس  نیرتردقنارگ  زا  نادیهـش  هک  مییامن  یم  ناعذا  میـشاب ، هتـشاد  عامتجا 
نیبم نید  ياه  هزومآ  نوتم و  رد  مییامنب . بسانم  هدافتـسا  يدـعب  ياه  لـسن  دوخ و  يارب  میظع  ریاـخذ  نیا  زا  میا  هتـسناوتن  تسا ، ناـنآ 

میهافم اب  یسک  رگا  تسا . رادروخرب  یصاخ  تسادق »  » زا تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تداهش »  » و دیهـش »  » يارب يا  هژیو  هاگیاج  مالـسا 
نیذلا نبسحت  الو  . » تسا هتفرگ  ارف  ار  دیهش »  » هملک رون  زا  يا  هلاه  هک  دنک  یم  ساسحا  یمالسا ، صاخ  فرع  رد  دشاب ، انشآ  یمالـسا 

الا مهفلخ  نم  مهب  اوقحلی  مل  نیذللاب  نورـشبتسی  هلـضف و  نم  هللا  مهاتا  امب  نیحرف  نوقزری ، مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق 
رد دندش و  يدبا  تایح  هب  هدنز  هکلب  دنناگدرم ، دنوش  یم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  دـیرادنپن  هتبلا  نونزحی ؛ مه  الا  مهیلع و  فوخ 
هب دـنهد  یم  هدژم  تراشب و  دـننامداش و  هدـینادرگ  اهنآ  بیـصن  دـنوادخ  هک  یتمحر  لضف و  هب  ناـنآ  دوب ، دـنهاوخ  معنتم  دـنوادخ  دزن 

چیه ایند  عاتم  توف  زا  دنسرتن و  چیه  ندرم  زا  هک  تفاتـش  دنهاوخ  ترخآ  يارب  اهنآ  یپ  رد  ادعب  دنا و  هتـسویپن  نانآ  هب  زونه  هک  یناسک 
دراو یتینارون  تمظع و  لالج و  ءاهبَِاب و  تمایق  رد  ار  ادهـش  ادخ  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  (. 169 هیآ 170 -  نارمع ، لآ  « ) دنروخن مغ 
همه هک  يدایز  رایـسب  ثیداحا  تایآ و  و  دـنوش . یم  هدایپ  اهنیا  مارتحا  هب  دنـشاب  راوس  دـنرذگب و  اهنیا  لـباقم  زا  اـیبنا  رگا  هک  دـنک  یم 

رد ملاع  دنتسه ؛ ادهش  نویدم  هعماج ، رد  رازگتمدخ  ياه  هورگ  همه   » نوچ ارچ ؟ دنتسه . مالسا  رد  دیهش  يالاو  شزرا  هاگیاج و  رگنایب 
دندازآ دعاسم و  یطیحم  دنمزاین  دوخ  یقالخا  تامیلعت  رد  قالخا  ملعم  دوخ و  عارتخا  رد  عرتخم  دوخ و  هفسلف  رد  فوسلیف  دوخ و  ملع 

دوخ ندش  رتسکاخ  نتخوس و  اب  دوخ و  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  اب  هک  تسا  یـسک  نآ  دیهـش  یلو  دنهد  ماجنا  ار  دوخ  تمدخ  ات 
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ندنکفا وترپ  ندـش و  یناف  ندـش و  هتخوس  عون  زا  شتمدـخ  هک  تسا  یعمـش  لثم  دیهـش  لثم  دـنک . یم  دـعاسم  نارگید  يارب  ار  طیحم 
عمـش ادهـش  يرآ ، دنهد . ماجنا  ار  شیوخ  راک  دنبایب و  شیاسآ  دننیـشنب و  هدش  مامت  وا  یتسین  ياهب  هب  هک  وترپ  نیا  رد  نارگید  ات  تسا 

دوخ راک  تسناوت  یمن  یهاگتسد  چیه  دنام  یم  کیرات  لفحم  نیا  رگا  دندرک . نشور  ار  تیرشب  لفحم  دنتخوس و  دنا ؛ تیرـشب  لفحم 
ساسا نیا  رب  (. 66 ص90 -  ، 1374 اردص ، تاراشتنا  يرهطم ، داتـسا  دیهـش ، هلاقم  يدهم ، بالقنا  مایق و  « ) دهدب همادا  ای  دـنک  زاغآ  ار 

هب یلمع و ... تمکح  قالخا و  فاشتکا و  عارتخا و  تعنص و  هشیدنا ، هفـسلف و  ملع ، هار  زا  هک  یناسک  مامت  قح  زا  دیهـش  قح  هک  تسا 
فطاوع زاربا  اه و  ناـسنا  یـساسحا  لـمعلا  سکع  هک  دوش  یم  هدـهاشم  ور  نیا  زا  و  ناـمه .) ) تسا رتـالاب  دـنا ، هدرک  تمدـخ  تیرـشب 

ریاس رد  هکلب  درادـن  ام  هعماج  هب  صاصتخا  دیهـش ، يالاو  شزرا  مارتحا و  هتبلا  تساه . هورگ  ریاس  زا  شیب  ادهـش  هرابرد  نانآ  هناـصلاخ 
رد شتایح و  نامز  رد  مه  دیهـش  هک  تسا  یـشقن  رطاخ  هب  اقیقد  نیا  دـنلئاق و  يا  هژیو  هاگیاج  ماقم و  دیهـش  يارب  اه  گـنهرف  عماوج و 

يرادـیاپ و هوساو  دامن  وگلا ، ناونع  هب  شندـش  هتـشک  زا  دـعب  مه  هداد و  ماجنا  دوخ  نید  نهیم و  زا  عافد  نانمـشد و  اب  هزراـبم  داـهج و 
هچ دیهش   » يرهطم داتسا  راوگرزب  دیهـش  هدومرف  هب  تسا . هدومن  افیا  نآ  ياه  نامرآ  روشک و  زا  عافد  هار  رد  یناشفناج  يزاس و  هسامح 

، دوب نیا  اهنت  رگا  دروخ ؛ یم  نمشد  زا  ای  دنز  یم  ار  نمشد  ای  دتـسیا ، یم  نمـشد  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  شراک  اهنت  دیهـش  دنک »؟ یم 
... دور یمن  رده  دیهـش  نوخ  تقو  چیه  هن ، هتفر ، رده  شنوخ  دـنزیر ، یم  ار  شنوخ  دروخ و  یم  نمـشد  زا  هک  یتقو  نآ  مییوگب  دـیاب 

. دوش یم  دراو  عاـمتجا  رکیپ  رد  ددرگ و  یم  نوخ  زا  ییاـیرد  هب  هکلب  هرطق ، اـهرازه  هرطق و  اهدـص  هب  لیدـبت  شا  هرطق  ره  دیهـش  نوخ 
زا ادـخ  دزن  رد  تقیقح و  سایقم  رد  يا  هرطق  چـیه  هللا ؛ لیبس  یف  مد  هرطق  نم  هللا  یلا  بحا  هرطق  نم  ام  : » دومرف (ص ) مرکا ربماـیپ  اذـهل 

عامتجا و رکیپ  هب  هک  دنتسه  ادهـش  نیا  عامتجا ؛ رکیپ  هب  تسا  نوخ  قیرزت  تداهـش  تسین . رتهب  دوش  هتخیر  ادخ  هار  رد  هک  ینوخ  هرطق 
رثا و نیرتگرزب  ص 88 .) نامه ، « ) دننک یم  دراو  دیدج  نوخ  دنتـسه -  ینوخ  مک  راچد  هک  یتاعامتجا  هصاخ  عامتجا -  ياه  گر  رد 

نیا دیهش  تیصاخ  نیرتگرزب  دریم  یم  یهلا  هسامح  اصوصخم  هسامح ، حور  هک  ییاه  تلم  رد  تسوا . ینیرفآ  هسامح  دیهـش  تیـصاخ 
ینیرفآ هسامح  هب  دنمزاین  هشیمه  نوچ  تسا ، دیهـش  هب  دـنمزاین  هشیمه  مالـسا  اذـهل  دـنک ، یم  هدـنز  ون  زا  ار  هدرم  هسامح  نآ  هک  تسا 

ناشن ماـن و  دـنچ  ره  دنتـسین  هیوهلا  لوهجم  ماـنمگ ، يادهـش  رگید  ساـسا  نیا  رب  دـیدج  ياـه  شنیرفآ  ون و  هب  ون  ياـه  هساـمح  تسا ،
هتخانش الماک  هدنیآ  ياه  لسن  هعماج و  مامت  يارب  هتـشاد و  دوخ  اب  ار  یلم  ینید و  هصخـشم  هسانـش و  نیرتگرزب  اما  دنرادن ، یگداوناخ 

« حورتم دسج   » کی دیهش  ندب  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  تسادق  هاگیاج و  زا  مالـسا  رد  مه  دیهـش  ندب  ساسا  نیا  رب  دنـشاب و  یم  هدش 
مکح ینعی  تسا ؛ دـسجتم » سابل   » شتداهـش هعماج  هک  نانچمه  تسا ، هدـش  يراـج  نآ  رب  حور  ماـکحا  هک  تسا  يدـسج  ینعی  تسا ؛

تاروتسد ساسارب  اذل  ص 69 .) نامه ،  ) تسا هدش  يراج  يو  هعماج  سابل و  رب  ندب ، رب  هدش  يراج  مکح  هدـش و  يراج  ندـب  رب  حور 
ریاخذ هیامرـس و  ادهـش  نیاربانب  درادـن . نفک  لسغ و  هب  جایتحا  هدـش و  نفد  دوخ  سابل  نامه  اب  دیهـش  مالـسا ، هنامیکح  ياـه  هزومآ  و 

رارق هوسا  وگلا و  ناونع  هب  هدـنیآ  ياه  لسن  هعماج و  يارب  اـه  هیامرـس  نیا  زا  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  دـیاب  هک  دنتـسه  یتلم  ره  میظع 
تفاسم و دعب  لیلد  هب   ) ارهز تشهب  رد  زیزع  ياهرکیپ  نیا  نفد  راصحنا  املسم  هک  تفگ  دیاب  ادهش  نفد  ناکم  دروم  رد  اما  ب ) دنریگ .

مه نآ  دنشاب -  هتـشاد  عامتجا  رد  ادهـش  دیاب  هک  ار  يراثآ  نآ  بولطم و  هجیتن  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  نآ و )... نتفرگ  رارق  هیـشاح  رد  ای 
ياهرکیپ نفد  ینعی  حرط  نیا  لصا  ور  نیا  زا  دشاب ، هتشاد  لابند  هب  میتسه  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  دروم  ادیدش  هک  ینونک  طیارـش  رد 
ياهروشک زا  يرایسب  رد  هکلب  درادن ، زین  ناریا  هب  صاصتخا  عوضوم  نیا  تسا و  یقطنم  الماک  رهـش ، زا  یفلتخم  قطانم  رد  ادهـش  رهطم 

هتفرگ و رظن  رد  مانمگ  يادهش  يارب  ار  لخاد  رد  یصاخ  ياه  ناکم  اه و  لحم  دیهش ، هاگیاج  هلأسم و  نیا  تیمها  لیلد  هب  زین ، هتفرـشیپ 
، هنومن ناوـنع  هب  دـننک . یم  تعیب  دـیدجت  ناـنآ  ياـه  ناـمرآ  اـب  مارتـحا و  يادا  اـهنآ  هب  هنازور  ياهدـمآ  تفر و  رد  نیلوؤـسم  مدرم و 

قاط ریز  هک  هاگمارآ  نیا  تسا . هدش  اپرب  سیراپ  لگود ) لراش  « ) لاوتا  » نادیم رد  هک  تسا  یهاگمارآ  مانمگ ، زابرـس  هربقم  نیرتفورعم 
رد هک  تسا  يوسنارف  یناشفناج 000/390/1  لبمـس  دـش و  هتخاس  یناهج  لوا  گنج  نایاپ  زا  سپ  هتفرگ  رارق  سیراپ  فورعم  ترـصن 
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(، ناملراپ يولج   ) هیسور رد  نینچمه  و  ص 552 .) ، 1377 یملع ، رشن  یعولط ، دومحم  یسایس ، عماج  گنهرف   ) دندش هتـشک  گنج  نیا 
رظن رد  ار  لئاسم  بناوج و  یمامت  دـیاب  هک  تسا  یـسانشراک  راک  دـنمزاین  دـشاب  رهـش و ... زا  يا  هقطنم  هچ  رد  هک  نیا  اـما  اـکیرمآ و ...

هاگـشناد ردای  دشاب و  هتـشاد  لابند  هب  یتبثم  تاریثأت  دـناوت  یم  تسا  یـشزرو  یحیرفت و  لحم  هک  ياچکلک  رد  هنومن  ناونع  هب  تفرگ .
ياه هوسا  نیا  طسوت  مه  ار  يونعم  ياه  هزومآ  سرد ، طـیحم  یبرجت و  یملع و  ياـه  هزومآ  راـنک  رد  دـنناوت  یم  نایوجـشناد  اریز  اـه ،

، شیوخ نهیم  هب  تمدـخ  فیاظو و  ماـجنا  رد  ار  شیوخ  تمه  هدارا و  مزع و  هتفرگ و  ارف  ناـشنهیم  يارب  راـثیا  يراکادـف و  تداـشر و 
هک دـشاب  هتـشادن  لابند  هب  ار  بولطم  جـیاتن  هدوبن و  بسانم  دـیاش  ماحدزارپ  غولـش و  نیدایم  دـننام  نکاما  یخرب  رد  اما  دـنیامن . تیوقت 

هیامرـس نیا  تمواقم و  ياه  لبمـس  نیا  هب  دیابن  زگره  تروص  ره  رد  تسا . ناسانـشراک  هطوبرم و  نیلوؤسم  هدهع  هب  رما  نیا  صیخـشت 
: »... دـیوگ یم  عوضوم  نیا  تیمها  رد  یتعیرـش  یلع  رتکد  موحرم  هک  روط  نامه  دوب . هجوت  یب  ناـنآ  هدـنزاس  شقن  یلم و  میظع  ياـه 

هب یـسأت  ینعی  زاتمم ، ياه  هنومن  نیا  هب  دنویپ  اب  ار  اه  ناسنا  همه  هک  تسین  نیا  زج  یتیبرت -  میلعت و  قالخا ، بهذـم ، ناسنا -  شرورپ 
یلع رتکد  (ع ) یلع «) مینک کیدزن  ناـسنا  تیناـقح  ینعی  یقیقح  ناـسنا  هب  دندیهـش »  » هک ناـنیا  رد  نتـشاد  مشچ  دـنا و  هوسا »  » هک ناـنیا 

(. ص 561 ، 1375 متفه ، پاچ  نومآ ، رشن  نارهت ، راثآ ش 26 ، هعومجم  یتعیرش ،

یلاکشا اهتیلاعف  هنوگ  نیا  تسا  ندناوخ  سرد  وا  هفیظو  هک  وجـشناد  يارب  ایآ  ؟و  تسیچ ییوجـشناد  ياهلکـشت  رد  تیلاعف  دروم  رد  امـش  رظن 
. دوب دهاوخ  دیفم  هعماج  دوخ و  يارب  مینک  تیلاعف  یلکشت  هچ  رد  و  درادن ؟

شسرپ

اهتیلاعف هنوگ  نیا  تسا  ندـناوخ  سرد  وا  هفیظو  هک  وجـشناد  يارب  اـیآ  ؟و  تسیچ ییوجـشناد  ياهلکـشت  رد  تیلاـعف  دروم  رد  امـش  رظن 
. دوب دهاوخ  دیفم  هعماج  دوخ و  يارب  مینک  تیلاعف  یلکشت  هچ  رد  و  درادن ؟ یلاکشا 

خساپ

ناونع هب  ندوب  دـقتنم  یهاوخ و  نامرآ  یگژیو  دنتـسه و  نوگانوگ  لئاسم  هب  تبـسن  هعماج  هاگآ  راشقا  زا  یکی  هعماج ، ره  نایوجـشناد 
ار وجـشناد  رـشق  ندوب ، رتـهب  تیعـضو  یپ  رد  دوجوم و  تیعـضو  دـقن  رطاـخ  نیمه  هب  دوش . یم  بوسحم  ناـنآ  زاـتمم  تافـص  زا  یکی 

یملع يا  هسـسؤم  هاگـشناد ، هچ  رگا  دـنک . یم  ریگرد  یعامتجا  فلتخم  لئاسم  اب  ار  وا  امئاد  دراد و  یم  هگن  وپاکت  شالت و  رد  هراومه 
هب دـشاب ، یم  قیقحت  لیـصحت و  هک  دوخ  یـصصخت  هفیظو  رب  هوالع  یعامتجا  راشقا  ریاس  دـننامه  نایهاگـشناد  نایوجـشناد و  اما  تسا ،

دنراد و تیساسح  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، يداصتقا ، تابـسانم  هعماج و  تشونرـس  لابق  رد  یناسنا  هعماج  زا  يوضع  ناونع 
، دوش تفآ  راچد  تسا  نکمم  يا  هدیدپ  ره  هک  ییاجنآ  زا  اما  دـنوش . یم  تسایـس  هصرع  دراو  بیترت  نیا  هب  دـنهد و  یم  ناشن  شنکاو 
زا رگا  اما  تسا . لیصحت  زا  ندنامزاب  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  تسا  ییاه  تفآ  ياراد  زین  تسایـس  ياه  هصرع  هب  وجـشناد  ندش  دراو 

، یگنهرف یملع و  ننس  زا  يرادساپ  قیقحت و  شهوژپ و  ملعت ، میلعت و  مینک ، هاگن  وجـشناد  هاگـشناد و  هب  یعامتجا  راک  میـسقت  هاگدید 
یـسایس ياه  تیلاـعف  رد  میقتـسم  روط  هب  تشاد  راـظتنا  ناوت  یمن  وجـشناد  زا  اـساسا  دوش . یم  یقلت  وجـشناد  هاگـشناد و  یلـصا  هفیظو 

لابق رد  تیساسح  . 2 قیقحت ، لیصحت و  . 1 تسا : روصتم  هفیظو  ود  زین  وجـشناد  يارب  اه ، هفرح  ای  اهداهن  ریاس  دـننام  اما  دـنک ، تلاـخد 
لومعم روط  هب  هک  تسا  يا  هفرح  يا  هفیظو  یترابع  هب  یشهوژپ و  یشزومآ و  یملع ، ياه  تیلاعف  وجشناد  لوا  هفیظو  هعماج . تشونرس 

هاگ یگژیو  نیا  درگن . یم  هعماج  عاضوا  هب  یعامتجا  دقتنم  رسفم و  نوچمه  وجـشناد  اه ، تیلاعف  هنوگ  نیا  رب  هوالع  دزادرپ . یم  نآ  هب 
نیاربانب ینید . هفیظو  ساسحا  ای  کیژولوئدـیا  یـسایس و  يدـهعت  ساسارب  هاگ  دریگ و  یم  تروص  یملع  هنافرط  یب  شهوژپ  عضوم  زا 
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هک تسین  انعم  نادـب  نیا  اما  دراد  ینیگنـس  هفیظو  هچ  یملع  هعلاـطم  قیقحت و  سرد و  هب  تبـسن  هک  دـنک  شومارف  دـیابن  زگره  وجـشناد 
رد هعماج  یمومع و  راکفا  حطس  رد  هاگشناد  هک  یتیـساسح  تهج  هب  اریز  دنامب . فرط  یب  هعماج  یعامتجا  یگنهرف و  لئاسم  هب  تبـسن 

. تشاد دهاوخ  لابند  هب  یبولطمان  تارثا  نآ  هب  یهجوت  یب  دراد  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، عاضوا  زا  يریذپرثا  يراذـگ و  رثا  تهج 
نداد تهج  ییوجشناد و  ياه  تکرح  فارحنا  لابند  هب  هشیمه  دنتـسه  هاگآ  الماک  تیـساسح  نیا  زا  هک  نمـشد  يدایا  تهج  نیمه  هب 
ياه نامرآ  هب  هجوت  یلم و  ینید و  تلاصا  ظفح  اه ، نایرج  نیا  رد  يراتفرگ  زا  تاجن  هار  اـهنت  دـنا . هدوب  دوخ  فادـها  ریـسم  رد  اـهنآ 
مینک یمن  داهنـشیپ  امـش  هب  ار  یـصاخ  لکـشت  اجنیا  رد  ام  تسا . هتفای  رولبت  هیقف  تیالو  زا  يوریپ  رد  هزورما  هک  تسا  بـالقنا  مالـسا و 

رد ار  امـش  تالیکـشت  دـیهدن  هزاجا  دـینادن و  نآ  هب  هدرپسرـس  ار  دوخ  دـیدش  هک  یلکـشت  ره  دراو  مینک  یم  هیـصوت  یلک  روط  هب  یلو 
هک ار  هچنآ  ور  نیا  زا  دیتسه و  یهلا  فیاظو  ياراد  دـیتسه و  ناملـسم  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  هشیمه  دـنک . لح  شدوخ  ياه  هتـساوخ 

یبوخ هب  هاگـشناد  يوک  دننام  یتانایرج  دوش . هدافتـسا  ءوس  امـش  زا  دیهدن  هزاجا  دـیریذپب . تسا  نات  یبهذـم  تاداقتعا  مالـسا و  قفاوم 
اهنآ تسد  هبعلم  ار  دوخ  دندیمهف و  ار  نمـشد  هشقن  دـندرک و  لمع  بوخ  هدیجنـس و  هچ  ام  میهف  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  هک  داد  ناشن 

يرایسب ادخ  فطل  هب  هک  دندرک  تکرح  دوخ  نمـشد  عفن  هب  دندش و  نایرج  نیا  دراو  فده  رکف و  نودب  مه  يا  هدع  یلو  دندادن  رارق 
. دیامرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  همه  هللاءاشنا  دنوادخ  دندرک . هبوت  دوخ  هتشذگ  زا  دندرب و  یپ  دوخ  هابتشا  هب  ادعب  اهنآ  زا 

هقباس نودب  میراد و  ار  راک  نیا  ماجنا  دصق  هک  میتسه  یهورگ  ام  درب و  یم  رس  هب  رقف  رد  رایـسب  هدرتسگ  یگنهرف  ياهتیلاعف  رظن  زا  ام  هاگـشناد 
رظن زا  مه  میشاب  راذگ  ریثات  یگنهرف  رظن  زا  میناوتب  مه  ات  دینک  داهنشیپ  ارجا  لباق  یحرط  مراتساوخ  امش  زا  هنیمز  نیا  رد  یتاعالطا  یلبق و 

شسرپ

نودب میراد و  ار  راک  نیا  ماجنا  دصق  هک  میتسه  یهورگ  ام  درب و  یم  رس  هب  رقف  رد  رایسب  هدرتسگ  یگنهرف  ياهتیلاعف  رظن  زا  ام  هاگشناد 
میشاب راذگ  ریثات  یگنهرف  رظن  زا  میناوتب  مه  ات  دینک  داهنـشیپ  ارجا  لباق  یحرط  مراتـساوخ  امـش  زا  هنیمز  نیا  رد  یتاعالطا  یلبق و  هقباس 

هدافتـسا مق  ینیمخ  ماما  هسـسوم  دیتاسا  زا  هنیمز  نیا  رد  میتسه  رداق  نمـض  رد  دـشاب  باذـج  اریگ و  حرط  یتفرعم و  یملع و  رظن  زا  مه 
. میناد یمن  ار  یعقاو  فده  عورش و  دنور ، اما  مینک 

خساپ

ناوت یم  فرط  ره  زا  دوش و  یم  لماش  ار  يددعتم  ياهراتخاس  ریز  اه و  هخاش  ریز  هک  تسا  یماع  هرتسگ  ياراد  یگنهرف  هنیمز  رد  راک 
هیصوت یمادقا  ره  زا  لبق  سپ  يرنه و ... یعامتجا ، ینید ، یبدا ، یسایس ، ياه  تمسق  لاثم : ناونع  هب  تخادنا . گنهرف  يداو  هب  یهاگن 
فیرعت هعومجم  نآ  قئالع  اهزاین و  قبط  زین  هعومجم  کی  ياه  فده  دییامن . نییبت  حقنم و  فافـش  روط  هب  ار  شیوخ  فدـه  دوش  یم 

رد ار  دوخ  فده  تسا  رتهب  سپ  دراد  ار  یلئاسم  نانچ  يوس  تمـس و  امـش  یلـصا  زاین  دیتسه و  يرنه  هقئاذ  ياراد  امـش  رگا  دوش . یم 
عبانم صیصخت   ) دینک میظنت  مجـسنم و  فده  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  یتالیکـشت  تراچ  دیاب  سپ  دینک . فیرعت  يرما  نانچ  بلاق 

هتـساوخ يو  زا  هدش  ماجنا  راک  تیاهن  رد  هدومن و  صخـشم  ار  دوخ  یناسنا  عبانم  زا  کی  ره  تیلوؤسم  ینعی  فادها .) هب  ندیـسر  يارب 
یبترم مجسنم و  يزیر  همانرب  دوش  یم  داهنـشیپ  هچنآ  نید ، زا  یحیحـص  مهف  هب  ناشیا  دیدش  زاین  ام و  ناوج  هعماج  هب  هجوت  اب  اما ، دوش .

ترـضح رگید  يوس  زا  تسا و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يرکف  يانبم  یفرط  زا  ناشیا  راثآ  اریز  يرهطم  هللا  تیآ  دیهـش  راثآ  لوح  تسا 
هب لیام  دارفا  ادتبا  هنیمز  نیا  رد  مادـقا  يارب  دنراپـسن . یـشومارف  تسد  هب  ار  ناشیا  راثآ  بالط  نایوجـشناد و  ات  دـندرک  هیـصوت  زین  ماما 
رد  ) نارگید نیرظتنم و  رامعم  ياقآ  نوچ  ییالـضف  طسوت  هدـش  هئارا  یتاعلاطم  ریـس  قبط  سپـس  هدومن  بذـج  ار  همانرب  نیا  رد  تکرش 
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زا سپ  هدرک  نیعم  ار  ینامز  تدم  هاگشناد  یسرد  ياه  همانرب  هب  هجوت  اب  زین  باتک  ره  يارب  دییامن . عورش  ار  یتاعلاطم  همانرب  ناهفصا )
زین هسلج  رظان  دـیزادرپ . یم  هدـش  هدـناوخ  لئاسم  دروم  رد  لاؤس  ثحب و  هب  هداد  لیکـشت  یهورگ  يوگتفگ  هسلج  باتک  هعلاطم  ماـمتا 

اب هدرک  لاؤس  دوخ  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  داهن  زا  هنیمز  نیا  رد   ) دشاب يرهطم  دیهـش  مالـسا و  ینابم  هب  انـشآ  يدرف  تسا  رتهب 
نآ رکذ  هب  مزال  هتکن  دیرب . شیپ  هب  هدش  هئارا  لکـشم  هب  ناسآ  زا  هک  ار  هدش  هئارا  ریـس  بیترت  هب  سپـس  دـییامن ) حرطم  ار  هلأسم  ناشیا 

، ایناث دوش . دادملق  یبناج  راک  ناونع  هب  هدشن  دراو  امـش  سورد  هب  يا  همطل  هنوگ  چیه  هک  تساجب  یتقو  روما  نیا  یمامت  الوا  هک : تسا 
باذج يراعش  یگنهرف ، راک  راعش  اریز  داد  همادا  تماقتسا  اب  رخآ  ات  هدرک و  عورش  هبناج  همه  مجسنم و  يا  همانرب  اب  ار  یمیمصت  نینچ 

. دندرگ یم  زاب  هار  نایم  رد  يرایسب  دراد  مزال  هک  يدایز  تماقتسا  تموادم و  رطاخ  هب  یلو  دیامن  یم  ناسآ  لهس و  ادتبا  رد  هک  تسا 

؟ داد میلعت  يرشب  هعماج  هب  ار  نید  یعقاو و  ياهشزرا  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ داد میلعت  يرشب  هعماج  هب  ار  نید  یعقاو و  ياهشزرا  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

، غلبم ملعم و  صخـش  ياه  ییاناوت  تایـصوصخ و  لیبق ؛ زا  يددـعتم  رـصانع  هعماج ، هب  نید  یعقاو  ياـه  شزرا  غیلبت  میلعت و  دـنیارف  رد 
ره هدوب و  زاین  دروم  ناکم ، نامز و  فدـه ، رازبا ، هویـش ، لاقتنا ، دروم  مایپ  ای  عوضوم  یغیلبت ،) هعماج   ) بطاـخم اـی  ملعتم  ياـه  یگژیو 

یمیلعت و ياه  هویش  یسررب  ص 156 .) غیلبت ، رد  شهوژپ  ربهر ، یقت  دمحم  ر.ك :  ) دنرادروخرب يدایز  تیمها  زا  دوخ  ياج  رد  مادـک 
خـساپ رد  ور  نیا  زا  تسا . بلطم  نیا  دـیؤم  خـیرات  لوط  رد  تیرـشب  ناـملعم  نیرتـگرزب  ناونع  هب  یهلا ، ناربماـیپ  میرک و  نآرق  یغیلبت 

ریظن یتاـعوضوم  اریز  درک ؛ هدنـسب  نآ  ياـه  شزرا  نید و  غـیلبت  میلعت و  رد  یـشور  دـنچ  اـی  یـشور و  کـی  هب  ناوـت  یمن  قوـف  لاؤـس 
بلط ار  یتوافتم  ياه  هویـش  اه و  شور  مادـک  ره  ناکم و ،... نامز و  تایـضتقم  وا ، ینیب  ناهج  درف و  یملع  حطـس  ملعتم ، درف  تایحور 
ناهج رب  مکاح  یهلا  ننس  اب  قفاوم  يرطف و  طیارش  یعیبط و  تایضتقم  اب  قبطنم  امامت  میالسا  میلاعت  ماکحا و  رگید  يوس  زا  دنیامن . یم 

دنک یم  اضتقا  نینچ  مالسا  يریذپ  فاطعنا   » دراد دوجو  ینید  ینابم  زا  هتـساخرب  شور  کی  ذاختا  ناکما  طیارـش ، ره  رد  نیاربانب  تسا ،
هب مالسا  مایپ  ندناسر  نمضتم  هک  نوگانوگ  عورـشم  ياهرازبا  زا  يریگ  هرهب  زور و  نابز  اب  ناکم و  نامز و  اب  بسانتم  ياه  شور  اب  هک 

ییوگلا شور  املـسم  رگید  يوـس  زا  ص 117 .) هاعدـلاو ، هوعدـلا  تالکـشم  نکی ، یحتف  « ) دریذـپ تروص  توعد  غـیلبت و  تسا  مدرم 
: دسیون یم  هویـش  نیا  تیمها  رد  بطق  دیـس  تساه . هویـش  نیرترثؤم  زا  غیلبت  تیادـه و  داشرا و  میلعت ، تیبرت و  رد  ییامن » هوسا  هویـش  »

هضرع مدرم  هب  وگلا  قشمرس و  تسا ... هدنز  قشمرس  لمع و  هنومن  کی  اب  ندرک  تیبرت  تیبرت ، هلیـسو  نیرت  هنادنمزوریپ  نیرت و  یلمع  »
تـیفرظ و هزادـنا  هـب  سک  ره  دـنیآ . رد  یعقاو  هنوـمن  نآ  گـنر  هـب  دنـشخب و  قـقحت  دوـخ  رد  ار  شتافــص  دـننامه  مدرم  اـت  دوـش  یم 
زا دور ... الاب  تلیضف  شناد و  هوک  زا  لامک  هلق  هب  ندیسر  يارب  دراد  ییاناوت  هک  اجنآ  ات  دریگب و  يوترپ  نازورف  هلعش  نآ  زا  شدادعتسا 

گنس نیا  رب  زیچ  ره  زا  شیب  ار  دوخ  یتیبرت  شور  هیاپ  دناد و  یم  تیبرت  هلیسو  نیرتگرزب  ار  نداد  قشمرس  مالـسا ، هک  تسا  تهج  نیا 
دییأـت دروم  عوضوم  نیا  تیمها  (. 252 ص 251 ، يرفعج ، يدـهم  دـمحم  همجرت  مالـسا ، یتیبرت  شور  بطق ، دیـس  « ) دزاس یم  راوتـسا 

میرک و نآرق  رد  ص 83 .) تیبرت ، غیلبت و  رد  اه  هوسا  شقن  مدقم ، یسابع  یفطـصم  ) تسا هدش  عقاو  زین  ناسانـش  ناور  یملع  ياه  هتفای 
لوسر یف  مکل  ناک  دقل  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هکنانچ  تسا . هدش  دیکأت  شور  نیا  رب  (ع ) نیموصعم هریـس  نینچمه  ددعتم و  تایاور 

هیآ هنحتمم ، « ) هعم نیذلاو  میهاربا  یف  هنسح  هوسا  مکل  تناک  دق   » و هیآ 21 ) بازحا ، « ) رخالا مویلا  هللا و  اوجری  ناک  نمل  هنسح  هوسا  هللا 
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؛ هیعاد کلذ  ناف  ریخلاو  هالـصلاو  داهتجالاو  عرولا  مکنم  اوریل  مکتنـسلا  ریغب  سانلا  هاعد  اونوک  : » دـیامرف یم  زین  (ع ) قداص ماما  و ... (. 4
هدـننک توعد  دوخ  نیا  هک  دـننک  هدـهاشم  امـش  زا  ار  یکین  زامن و  شـشوک ، ینمادـکاپ ، ات  دیـشاب  ناتیاه  نابز  ریغ  اـب  مدرم  رگ  توعد 

. تسا نید  غیلبت  میلعت و  ياه  هویـش  نیرترثؤم  زا  یکی  رادرک  راتفگ و  قابطنا  ندوب و  هوسا  ص 81 .) ج 3 ، ینیلک ، یفاک ، لوصا  « ) تسا
يزوریپ هشیدنا  رد  هک  ییاوشیپ  ربهر و  مکاح و  ره  رب  ور  نیا  زا  تسا و  مدرم  اب  طابترا  ياهرازبا  اه و  هویش  نیرت  قفوم  زا  هنـسح  هوسا  »

، مـالعالا هزمح ، فیطلادـبع  « ) دـشاب نارگید  يوگلا  هوـسا و  دوـخ  هک  تسا  مزـال  دـشاب ، یم  توـعد  یلمع  يرکف و  فادـها  هب  لـین  و 
افتکا هعماـج  رد  نید  غیلبت  میلعت و  رد  شور  نیا  هب  طـقف  ناوت  یمن  زگره  تسا  صخـشم  هک  ناـنچمه  هتبلا  ص 31 .) هبهاذم ، هخیرات و 
میلعت رد  یمهم  شقن  دناوت  یم  ناکم  نامز و  تایضتقم  اب  بسانم  عورشم و  يرنه  ياه  هویش  دیدج و  ياه  شور  زا  هدافتـسا  هکلب  دومن 

. دشاب یم  بلطم  نیا  دیؤم  تسا ، رنه  هلوقم  زا  هک  نآرق  تغالب  تحاصف و  ییابیز و  هک  نانچ  دشاب . هتـشاد  هعماج  هب  اه  شزرا  لاقتنا  و 
هب دوش  یم  هیصوت  ور  نیا  زا  دجنگ ، یمن  رـصتخم  نیا  رد  نید  غیلبت  میلعت و  يارب  بسانم  ياه  هویـش  یمامت  هب  نتخادرپ  تروص  ره  رد 

اردص 3. رـشن  يرهطم ، دیهـش  مالـسا ، رد  تیبرت  میلعت و  داـشرا 2 . ترازو  یتـئارق ، نسحم  غیلبت ، نآرق و  . 1 دـییامن : هعجارم  لیذ  عبانم 
تاغیلبت رتفد  تاراشتنا  مدقم ، یسابع  یفطصم  نانآ ، یغیلبت  ياه  هویش  ینآرق و  ياه  هوسا 

هک هناخ  زا  نارتخد  رارف   ، اشحف داسف و  هناخ   ، تنرتنیا  ، سکع  ، لذتبم ملیف  ییوشانز  عورشمان  طباور  زا  معا  یقالخا  داسف  شیازفا  هب  هجوت  اب  اذل 
داسف هب  هعماج  دیاین و  دوجو  هب  لماوع  نیا  ات  دنریگن  تخس  نیدلاو  جاودزا  رد  هک  دیامن  شخپ  يرسارس  موادم و  تروص  هب  همانرب  امیس  ادص و 

شسرپ

زا نارتخد  رارف   ، اشحف داسف و  هناخ   ، تنرتنیا  ، سکع  ، لذتبم ملیف  ییوشانز  عورـشمان  طباور  زا  معا  یقالخا  داسف  شیازفا  هب  هجوت  اب  اذـل 
دوجو هب  لماوع  نیا  ات  دنریگن  تخـس  نیدلاو  جاودزا  رد  هک  دـیامن  شخپ  يرـسارس  موادـم و  تروص  هب  همانرب  امیـس  ادـص و  هک  هناخ 

. دنوشن هدیشک  داسف  هب  هعماج  دیاین و 

خساپ

يرایسب هدش و  هداد  يدایز  ياهراعش  جاودزا  دروم  رد  میزاس : یم  ناشن  رطاخ  ار  یتاکن  نآ  يریگیپ  امـش و  داهنـشیپ  زا  لابقتـسا  نمض 
رد يریگتخـس  ای  ریخأت  زا  یـشان  تالکـشم  تشاد  هجوت  دـیاب  هیـضق  نیا  زا  رت  هنایارگ  عقاو  لیلحت  يارب  اما  دـننز . یم  بلطم  نیا  زا  مد 
دـش یم  هتفگ  امیـس  ادص و  نامه  رد  هک  شرافـس  همه  نیا  اب  دوب  لح  لباق  رگا  هک   ) دش دهاوخن  لح  هیـصوت  شرافـس و  اب  اهنت  جاودزا 
لباق مه  نیا  دوشن ، لح  دراوم  نآ  ات  هک  تسا  هعماج  نورد  يرگید  يراتخاس  تالکـشم  لولعم  لکـشم  نیا  دوخ  هکلب  دوب ) لـح  لـباق 

نآ هلمج  زا  نایوگنخـس . نیحـصان و  دنرایـسب  هچ  فرح  رد  الا  دز و  يراـتخاس  تاحالـصا  هب  تسد  دـیاب  لـمع  رد  ینعی  دوب . دـهاوخن 
عنام یگتخاس  ودوخ  یب  تافیرـشت  زا  يرایـسب  داد . رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  ار  يداصتقا  یهدـناماس  زین  يزاس و  گـنهرف  شقن  لـماوع ؛
رکف رد  یسک  رگا  سپ  دوش . شومارف  دیابن  ناناوج  يارب  نکـسم  لغـش و  هلمج  زا  يداصتقا  تالکـشم  دیابن  هک  نیا  امک  تسا ، جاودزا 

رد زین  لاعتم  دنوادخ  رگید  يوس  زا  دشاب . دنا  هدش  نآ  ثعاب  هک  يراتخاس  تالکشم  حالصا  رکف  رد  دیاب  تسا  جاودزا  تالکـشم  لح 
دیابن دوب  نآ  زا  عنام  یعامتجا  تالکشم  طیارش و  دنتسناوتن و  رگا  یلو  دننک  جاودزا  دنتسناوت  رگا  هدومرف  هیصوت  ناناوج  هب  میرک  نآرق 

هب زین  دارفا  همه  رگا  یتح  مالـسا  هاگرظن  زا  دـنزروب . اوقت  دـننک و  هشیپ  فافع  دـیاب  هکلب  دـنهد . رارق  ندرک  هانگ  هیجوت  رب  یلیلد  ار  نآ 
اما تسا  رت  تخـس  تلاح  نیا  رد  ندیزرو  فافع  اوقت و  هچ  رگا  تسا و  لوؤسم  دنوادخ  ربارب  رد  زاب  درف  دنتفر  يدوبان  لالـض و  تمس 
هب زاین  هکلب  دـش  دـهاوخن  لح  اهنت  هیـصوت  شرافـس و  هب  اهنت  جاودزا  تالکـشم  لـح  ـالوا ؛ تیاـهن : رد  دراد . زین  يرتشیب  شاداـپ  رجا و 
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رد زین  ناناوج  یلو  دنرادرب  اج  یب  ياه  يریگ  تخس  زا  تسد  اه  جاودزا  رد  دیاب  هچ  رگا  نیدلاو  ایناث ؛ دراد . يرت  يراتخاس  تاحالصا 
. دنزروب فافع  اوقت و  دیاب  جاودزا  تالکشم  لح  مدع  تروص 

رد ییوجشناد و  ياه  طیحمرد  هک  ییاه  ترسنک  و  ناوج و ... ویدار  قیرط  زا  ای  دوش  یم  شخپ  یمالسا  يروهمج  امیس  ادص  زا  هک  ییاه  یقیسوم 
هب دروم  نیا  رد  هدنب  دشاب .  یم  یهلا  تایآ  تایاور و  تاداقتعا  فالخ  یعرش و  ریغ  الماک  تسا  نایرج  رد  یمالـسا  تکلمم  نیا  فلتخم  ياهرهش 

یسر نیقی  عطق 

شسرپ

ياه طیحمرد  هک  ییاـه  ترـسنک  و  ناوج و ... ویدار  قیرط  زا  اـی  دوش  یم  شخپ  یمالـسا  يروهمج  امیـس  ادـص  زا  هک  ییاـه  یقیـسوم 
یم یهلا  تایآ  تایاور و  تاداقتعا  فالخ  یعرش و  ریغ  الماک  تسا  نایرج  رد  یمالسا  تکلمم  نیا  فلتخم  ياهرهش  رد  ییوجشناد و 

جیورت نیا  هنافـساتم  ما و  هتـشاد  ار  يدایز  تاثحابم  مالـسا  بتکم  لها  ياملع  اب  نوچ  ما  هدیـسر  نیقی  عطق  هب  دروم  نیا  رد  هدنب  دـشاب . 
ای تایاور و  ثیداحا و  تسا  نکمم  رگا  منکب .  دـیاب  هچ  تیب  لـها  وریپ  کـی  ناونع  هب  هدـنب  تسا  هدـش  جـیار  اههاگـشناد  زا  یقیـسوم 

نیدایم رد  ریثکت و  ار  اهنآ  غلبم  ناونع  هب  هدـنب  ات  دـییامن  لاسرا  عبانم  رکذ  اب  احورـشم  هدـنب  يارب  دراد  دوجو  یقیـسوم  در  رد  هک  یتایآ 
رـشتنم نایوجـشناد  ياههاگباوخ  نایوجـشناد و  نیب  رد  اصوصخ  ناوت  دح  ات  هعماج  رد  هدـش  شخپ  ياه  تعدـب  هیلع  تازرابم  فلتخم 

. میامن

خساپ

. ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  ییوخ ) یناخفرش  دمحا  یقیسوم ، انغ ، ناسنا ، باتک   ) تسویپ هب 

هب هک  صاخشا  زا  يرایسب  زا  هدش  رپ  ام  زورما  هعماج  یلو  ارقف . زا  يریگتـسد  هب  تسا  هدش  دیکات  رایـسب  نآرق  اصوصخم  ثیداحا و  تایاور و  رد 
لکـشم يا  هفرح  نایادگ  زا  یعقاو  دنمزاین  صیخـشت  هک  هدش  ثعاب  هلئـسم  نیا  و  دننک . یم  زارد  ناسنا  يوس  هب  زاین  تسد  نوگانوگ  ياه  هناهب 

وت اب  دوش .

شسرپ

زا يرایـسب  زا  هدـش  رپ  ام  زورما  هعماـج  یلو  ارقف . زا  يریگتـسد  هب  تسا  هدـش  دـیکات  رایـسب  نآرق  اـصوصخم  ثیداـحا و  تاـیاور و  رد 
زا یعقاو  دنمزاین  صیخـشت  هک  هدش  ثعاب  هلئـسم  نیا  و  دـننک . یم  زارد  ناسنا  يوس  هب  زاین  تسد  نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  هک  صاخـشا 

نیا هب  دیاب  ام  ایآ  دیایب  لزنم  مد  رگا  اصوصخم  دـینارن  دوخ  زا  ار  لئاس  هدـش  هیـصوت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوش . لکـشم  يا  هفرح  نایادـگ 
صخـش کی  یمالـسا  یناسنا و  هفیظو  طیارـش  نیا  رد  میا  هداد  جاور  ار  يرگ  يدـکت  اهنآ  هب  کمک  اب  هکنیا  ای  مینک  کمک  دارفا  لیبق 

؟ تسیچ

خساپ

ریقف دهدن  ار  وا  یگدنز  جرخ  فافک  شدـمآرد  هک  یـسک  ره  مالـسا  سدـقم  عرـش  رظن  زا  دـیمهف -  ار  ریقف  يانعم  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
نایادگ نایم  رد  ارقف  يوجتسج  هجیتن  رد  یبحتسم ، هقدص  تاکز و  هب  دسر  هچ  درک  تخادرپ  بجاو  تاکز  وا  هب  دوش  یم  یتح  تسا و 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1605 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دارفا زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  دنـشاب . یم  نـالک  ياهدـمآرد  بحاـص  هار  نیمه  زا  اـهنآ  رثکا  هکلب  تسین  یتسرد  راـک  ًالـصا  یناـبایخ 
کمک تساوخرد  هب  یضار  هجو  چیه  هب  دنتسه و  دنموربآ  رایسب  دنرب و  یم  رـس  هب  يداصتقا  دیدش  فعـض  رد  فیرـش  شک و  تمحز 

هقباس راک  نیا  رد  هک  يریخ  دارفا  ای  لحم  دجـسم  يانما  تأـیه  قیرط  زا  ار  ییاـه  هداوناـخ  نینچ  ناـسنا  تسا  بوخ  دنتـسین . نارگید  زا 
ًالماک دنموربآ  نینچ  نیا  ییاه  هداوناخ  هب  یلام  کمک  لکش  هک  تسا  نشور  رایـسب  هتبلا  دیامن . اهنآ  کمک  هب  مادقا  ییاسانـش و  دنراد 

ياه قودنـص  رد  تسا  رتهب  ار  ییزج  تاقدص  اذل  دیآ . یمن  رب  مه  یـسک  ره  زا  تسا و  رازاب  هچوک و  رد  تاقدـص  تخادرپ  اب  توافتم 
ج 2، ینیمخ ، ماما  دیدج  تآاتفتـسا   ) تسا هورکم  هچ  رگا  تسین  مارح  دشابن  بیرف  غورد و  اب  هارمه  رگا  يدکت  دومن . زیراو  تاقدـص 

دـشاب ادخ  دـصق  رگا  تسین و  مارح  هن  ای  دنتـسه  یعقاو  ریقف  ایآ  هک  دـیرادن  ملع  هک  ییاهنآ  هب  ندرک  کمک  نیاربانب  س 11 .) ص 45 ،
ار راک  نیا  صخش  هک  دیشاب  هتشاد  ملع  هک  ییاج  رد  هتبلا  دسر . یم  باوث  هب  هقدص  هدنهد  دشابن  قحتـسم  صخـش  نآ  عقاو  رد  هچ  رگا 

. تسین زیاج  هداد  رارق  لاوما  عمج  قازترا و  هلیسو 

درب راک  هب  یهلا  دـصاقم  يارب  ناوت  یمن  ار  مولع  نیا  دریگ  یم  تاشن  ( یتسیناما  ) یبرغ رکف  زا  یبرغ  مولع  هکنیا  تلع  هب  مییوگب  میناوت  یم  اـیآ 
... میشاب و هتشاد  یمالسا  نویزیولت  الثم  ینعی 

شسرپ

هب یهلا  دـصاقم  يارب  ناوت  یمن  ار  مولع  نیا  دریگ  یم  تاـشن  ( یتسیناـما  ) یبرغ رکف  زا  یبرغ  مولع  هکنیا  تلع  هب  مییوگب  میناوت  یم  اـیآ 
... میشاب و هتشاد  یمالسا  نویزیولت  الثم  ینعی  درب  راک 

خساپ

زا ضیعبت  عفر  نویسناونک  دننام  تسا  داضت  رد  یـساسا  رکفت  اب  ییانبریز  روط  هب  یبرغ  ياهرازبا  اهداینب و  زا  یخرب  تسناد  دیاب  تسخن 
هلمج نآ  زا  دنتسه . هدافتسا  لباق  اه  يربراک  یخرب  رییغت  یسانشراک و  هب  اهنآ  هلیسو  هب  هدش  هتخادرپ  ياهداینب  اهرازبا و  یخرب  اما  نانز .
رتشیب حیـضوت  يارب  تاعالطا .) تاراشتنا  ییابطابط ، قداص  رتکد  یگنهرف ، لوفا  هراوهام و  عولط  ر.ك :  ) دـشاب یم  تنرتنیا  نویزیولت و 

دربراـک یهلا  دـصاقم  يارب  یبرغ  مولع  هک ، تفگ  ناوت  یمن  یلک  روـط  هب  دـیدرت ، یب  . 1 مینک : یم  بلج  ریز  بلاـطم  هب  ار  امـش  هجوت 
اهنآ كرتشم  تاهج  زا  ییاسانش و  ار  اه  شناد  زا  روبزم  هتسد  ود  نایم  ياه  يدنبزرم  دیاب  یهلا ، نید  ياهرایعم  هب  هجوت  اب  هکلب  درادن ،

زا یناسنا ، مولع  هزوح  رد  ار  یبرغ  شناد  ياه  هتفای  اصخـشم  هک  هچ  نآ  تفگ ، ناوتب  دیاش  یلک ، زادـنا  مشچ  کی  رد  . 2 دومن . يوریپ 
تیوه زا  یگتخیـسگ  اب  نانآ  هک  حیـضوت  نیدب  تسوا . ياه  هبنجو  ناسنا  هب  شرگن  عون  دزاس ، یم  ادـج  یهلا  مولع  رد  نآ  هباشم  دروم 

تاـیح و هفـسلف  میـسرت  رد  يداـمارف ، ملاـع  زا  ییادـج  اـب  نینچمه  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  وا  دوـجو  رادـیاپ  شخب  هـک  ناـسنا  یناـحور 
هجوت اب  . 3 تسا . هدش  نییبت  دوخ  بناوج  همه  اب  ینایحو ، هشیدنا  رد  اهنت  درکیور  نیا  دنا . هداتفا  ههار  یب  هب  نآ  ییافوکـش  ياهراکهار 
رابتعا تسا ، يوریپ  لباق  ربتعم و  اعون  هک  یعیبط  مولع  هزوح  رد  یبرغ  مولع  ياه  هتفای  زا  رظن  فرـص  مود ، فیدر  رد  هدـش  داـی  هتکن  هب 

ملـسم و لوصا  اب  هک  تساج  نادب  ات  هفـسلف و ...  داصتقا ، یـسانش ، هعماج  یـسانش ، ناور  دـننام  یناسنا ، مولع  ورملق  رد  روبزم  ياه  هتفای 
لکوت و دوش ، یم  سفن  هب  داـمتعا  زا  نخـس  یبرغ  یـسانش  ناور  رد  هک  یتقو  ـالثم  دنـشابن ، ضراـعت  رد  یناـیحو  هشیدـنا  يرکف  یناـبم 

دننام يداصتقا  هناملاظ  طباور  داصتقا ، رد  اـی  تسین  حرطم  سفن ، هب  داـمتعا  یقطنم  لوقعم و  راـکهار  يزاـس  ینغ  يارب  ادـخ  هب  داـمتعا 
ياهراتخاس رد  جردنم  طیارش  هب  رصتخم  یهاگن  اب  تسا . ضراعت  رد  یمالـسا  داصتقا  ملـسم  لوصا  اب  هبناج  کی  يریذپرطخ  کسیر و 

هیامرـس يارب  يریذـپرطخ  لصا  هک  ارچ  تسا ، نایامن  یبوخ  هب  هناملاظ  طـباور  فذـح  هریغ  هبراـضم و  نوچمه  یمالـسا  داـصتقا  زاـجم 
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يارب دوش . ظاحل  رابتعا  زرم  نیا  دیاب  زین  یناسنا  مولع  ياه  هزوح  ریاس  رد  تسا . هدـش  هتفریذـپ  يواسم  روط  هب  رگراک )  ) لماع راذـگ و 
. نیدت ددجت و  لباقت  هلاقم  ریخا ، هرامش  هشیدنا ، باتزاب  هلجم  رتشیب ر.ك : هعلاطم 

رد ناوت  یم  یگنهرف  ياهراک  هنومن  هچ  اب  تسیچ . یهاگـشناد  ياهطیحم  رد  رـسپ  رتخد و  بسانمان  هطبار  باجح و  گنهرف  تیاعر  مدع  لیالد 
. تشادرب مدق  یگنهرف  تالضعم  نیا  حالصا  تهج 

شسرپ

یم یگنهرف  ياهراک  هنومن  هچ  اب  تسیچ . یهاگـشناد  ياهطیحم  رد  رـسپ  رتخد و  بسانمان  هطبار  باجح و  گنهرف  تیاعر  مدع  لیالد 
. تشادرب مدق  یگنهرف  تالضعم  نیا  حالصا  تهج  رد  ناوت 

خساپ

دروم هعماج  رد  ار  لماوع  نآ  دـیاب  هک  دراد  يددـعتم  لماوع  رد  هشیر  ناریا  رد  لضعم  نیا  هک  تفگ  دـیاب  یباجحدـب  لکـشم  دروم  رد 
میسقت هتسد  ود  هب  هعماج  رد  یباجحدب  لماوع  ساسا  نیا  رب  داد . ماجنا  هدشباسح  یساسا و  تامادقا  اهنآ  هب  هجوت  اب  داد و  رارق  ییاسانش 

هتـشاد و تلاـخد  هدـیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  هک  تسا  ییاـههّفلؤم  هعومجم  ینورد ، لـماوع  زا  روظنم  ینورد : لـماوع  فلا ) دوـشیم :
رظن زا  . 1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  تسا . نآ  رب  مکاح  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، متسیس  هعماج و  کی  دارفا  درکلمع  زا  یـشان 

یط تسرد و  هار  باختنا  ییاـناوت  مه  ینعی ، دـشابیم ، راـیتخا  تردـق  ياراد  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  یتخانـشناور  یتخانـشناسنا و 
نآرق ار . طوقـس  طاطحنا و  جرادـم  ندرک  یط  یناسفن و  ياهاوه  لایما و  زا  يوریپ  ییاـناوت  مه  دراد و  ار  یناـسنا  لاـمک  بتارم  ندرک 

يرایسب هک  ام ـ  یمالـسا  هعماج  دننام  ياهعماج  رد  ساسا  نیا  رب  هیآ 3 .) ناسنا ، « ، ) اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  : » دـیامرفیم
یهلا ماکحا  زا  یـضعب  تسین ـ  ياهناهب  رذـع و  هنوگچیه  ياج  هدـش و  نییبت  هعماج  هرادا  يارب  یمالـسا  فراعم  اـهشزرا و  ماـکحا ، زا 

زا یکی  رگید  ترابع  هب  ددرگیم . زاب  یتخانـشناور  رـصنع  لصا و  نیا  هب  دوشیم ، هتفرگ  هدـیدان  دارفا  یخرب  يوس  زا  باجح ) دـننام  )
... تسا و تیصخش  لزلزت  ، اوقت نامیا و  فعض  زا  یشان  دوخ  هک  تسا  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  هعماج ، رد  یباجحدب  لماوع  نیرتمهم 

یگتخابدوخ دراوم  زا  يرایـسب  رد  دنکیم . ادیپ  دومن  ناگناگیب و ... لباقم  رد  ییامندوخ  ییارگلمجت ، لیبق  زا  يرهاظم  رد  دـشابیم و 
رد كالم  یگتخابدوخ  رثا  رب  ددرگ . یم  نارگید  حیحصان  ياهراتفر  هب  رهاظت  دیلقت و  بجوم  سفن  هب  دامتعا  مدع  تیصخش و  لزلزت  و 
هب دیقم  نمادکاپ و  اوقت و  اب  ناسنا  رگا  هتبلا  دنناد . یم  نارگید  مشچ  رد  ندوب  حرطم  ندوب و  بوبحم  ار  یعامتجا  یگتـسیاش  تمارک و 
هب زاین  هلأسم  نیا  نکیل  دوب ، دـهاوخ  حرطم  ءایلوا  نابز  لد و  مشچ و  رد  مه  دوب و  دـهاوخ  بوبحم  مه  دـشاب  یهلا  ياه  شزرا  تیاـعر 

تسا لیاق  ار  میظع  یتلاسر  دوخ  يارب  یناسنا  نینچ  دراد . هبیط  تایح  زا  حیحـص  تفرعم  یلاع و  ياه  هزیگنا  يوق و  نامیا  يروابدوخ و 
نامیا و تیوقت  نآ و  یتخانـشناور  لماوع  اب  هلباقم  لضعم ، نیا  زا  هعماج  حالـصا  ياههار  زا  یکی  دـهد . یم  تهج  وا  ياهراتفر  هب  هک 
. دـشابیم هعماج  حطـس  رد  یمالـسا  تاررقم  نیزاوم و  یهلا و  ماـکحایارجا  رد  ناـنآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ، تیوقت  هعماـج و  دارفا  ياوقت 
هک نآ  رگم  دهدیمنرییغت ، ار  یموق  چیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفنأب »... ام  اوریغی  یتح  ٍموقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  : » دـیامرفیم میرک  نآرق 

نید ناوریپ  اـی  صاـخ  يا  هعماـج  هـب  صاـصتخا  ینورد  لــماع  نـیا  هـیآ 11 .) دـعر ، ، ) دـنهد رییغت  تـسا  ناـشدوخ  رد  ار  هـچنآ  ناـنآ 
ار یگنهرف  تیعضو  یخیرات و  هنیـشیپ  دیاب  هک  دراد  دوجو  هدننک  لرتنک  ای  هدننک  دیدشت  لماوع  يا  هعماج  ره  رد  اما  درادن  یـصوصخم 

تامادـقا هب  هک  هلأسم  نیا  یخیرات  ياـههشیر  . 2 مینک . یم  هراشا  نآ  یخیراـت  ياـه  هشیر  هب  یناریا  هعماـج  صوصخ  رد  درک . یـسررب 
نیا راچد  ار  ام  هعماج  زا  یشخب  تسناوت  هک  ددرگیم ، رب  باجح  فشک  يراب و  دنبیب و  یگنهرب ، گنهرف  شرتسگ  يارب  يولهپ  میژر 
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بالقنا عوقو  اب  دنچ  ره  لضعم ، نیاشرتسگ  دنور  دروآرد . شزرا  راجنه و  کی  تروص  هب  اههداوناخ  رد  ار  یباجحیب  دـنک و  فارحنا 
نانچمه ار  دوخ  ياههشیر  اههگر و  يددعتم ، لیالد  هب  یلو  دش ؛ لرتنک  يدایز  دح  ات  سدـقم ، عافد  نارود  زا  یـشان  ياضف  یمالـسا و 

روهظ لاجمهرابود  سدقم ، عافد  بالقنا و  زا  لصاح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هلصاف  هعماج و  یـشزرا  طیحم  رییغت  زا  دعب  دومن و  ظفح 
هب ندیشخب  قیمعت  یمالسا و  ماکحا  اهشزرا و  تیبثت  رد  روشک  یگنهرف  نالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب  یهاتوک و  . 3 درک . ادیپ  زورب  و 

گنج یمالـسا ، بـالقنا  تیبـثت  زا  یـشان  تالکـشم  دوـجو  تلع  هب  هک  تسا  ینتفگ  تـسا . یباجحدـب  شرتـسگ  رگید  لـیاسو  زا  نآ ،
نـالوؤسم و يژرنا  تـقو و  نیرتـشیب  هـک  دــش  ثعاـب  یــسایس و ... يداـصتقا ، نوگاـنوگ  ياههرــصاحم  یجراـخ  ياــهراشف  یلیمحت ،

تیبثت تهج  رد  ییاههمانرب  اهراکهار و  يارجا  هعماج و  یگنهرف  لئاسم  هب  ینادنچ  هجوت  دوش و  فرص  روما  نیا  هب  یتلود  ياههاگتـسد 
یلوپ و ياهتسایس  لیبق  زا   ) لاس 1368 زا  دعب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  زا  یـضعب  . 4 ددرگن . لوذبم  یمالـسا  ماکحا  اهشزرا و  قیمعت  و 
، هعماج ياهشزرا  رییغت  بجوم  هتساوخان  تفرگ ، ماجنا  تعنص و ... يداصتقا ، دشر  هعـسوت و  دنور  رد  عیرـست  روظنم  هب  هک  يزرا و )...
زا  ) یگنهرف ياههاگتـسد  زا  یخرب  بولطماـن  یفنم و  درکلمع  . 5 دیدرگ . ... یتسرپ و لمجت  ییارگكردـم ، يدام ، ياهراجنه  يوس  هب 

دنرادن یمالسا  ماظن  هب  يداقتعا  چیه  هک  يرـصانع  دارفا و  هب  نداد  نادیم  و  ریخا ) ياهلاس  رد  هتـسباو  تاعوبطم  داشرا و  ترازو  هلمج 
طحنم دساف  گنهرف  جیورت  رشن و  تابجوم  هعماج ، تراظن  نودب  زاب و  ياضف  داشرا و  ترازو  يونعم  يدام و  تالیهـست  زا  دافتـسا  اب  و 

هک ياهنوگ  هب  دندومن  هدولآ  مومسم و  تدش  هب  ار  روشک  یگنهرف  عاضوا  مهارف و  ار  برغ  عماوج  رب  مکاح  ياهـشزرا  يولهپ و  نارود 
رد هک  دـندومن  مـالعا  داـشرا  ترازو  درکلمع  زا  ار  دوخ  یتیاـضران  هداد ، یگنهرف  نیلوئـسم  هب  دـیدش  ياهرادـشه  يربهر  مظعم  ماـقم 
یب اب  هزرابم  رد  نآ  زا  دـعب  بالقنا و  هیلوا  ياهلاس  رد  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  زا  یخرب  . 6 دیدرگ . داشرا  ریزو  يافعتسا  هب  رجنم  تیاهن 

مکح نیا  هب  ینیبدب  راجزنا و  رفنت و  ندمآ  دوجوب  ثعاب  یکیزیف و ... زیمآتنوشخ و  ياهشور  هدافتسا  لیبق  زا  دش  یباجح  دب  یباجح و 
فرط زا  دنمماظن  هدرتسگ و  ریگارف و  تروص  هب  یلم  تراظن  ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  ندـشن  ارجا  . 7 دیدرگ . یهلا 

نیرتمهم ینوریب : لماوع  ب ) تسا . هدش  هدرمش  ینما و ... ان  داسف ، زا  هعماج  تمالس  ظفح و  نماض  ددعتم  تایاور  رد  هک  هعماج ، داحآ 
فیعضت ناوج ، لسن  ندومن  تیوه  یب  يارب  ام ، یّلم  یمالـسا و  ياهشزرا  هب  برغ  هبناج  همه  هدرتسگ و  یگنهرف  مجاهت  ینوریب  لماع 

يرازفامرن زا  معا  ـ  يژولونکت لیاسو  نیرتهتفرشیپ  زا  هدافتسا  اب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  تسکـش  تیاهن  رد  مدرم و  رد  یتدیقع  ياهرواب 
رهاظم اهشزرا و  گـنهرف و  ندومن  مکاـح  تهج  رد  يداـصتقا و ... یگنهرف و  ياـههصرع  رد  لـخاد  هتـسباو  رـصانع  يرازفاتخـس ، و 
یباجح دب  لضعم  یمالـسا ، بالقنا  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  مغریلع  هنافـسأتم  هک  هدیدرگ  ببـس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ . ندمت 

: دشابیم ینیبشیپ  لباق  راکهار  ود  تشز  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  دروخرب و  ياههار  دروم  رد  اما  دشاب . هتـشاد  دوجو  ام  یمالـسا  هعماج  رد 
يداینب راک  . 2 دـشاب . دـنمراجنه  هدـش و  باسح  دـیاب  دروخرب  نیا  هتبلا  نیفلختم  اب  تردـق  عضوم  زا  دروخرب  یکیزیف و  ياهراکهار  . 1

اریز تسا . نکممان  يّدح  ات  راوشد و  رایـسب  یتلود ، ياههاگتـسد  قیرط  زا  یکیزیف و  تروص  هب  هدـیدپ  نیا  اب  دروخرب  املـسم  یگنهرف .
تیناقح میناوتن  میشاب و  هتـشادن  قطنم  لالدتـسا و  میوش ، دراو  روز  قیرط  زا  میهاوخب  افرـص  یمالـسا  شـشوپ  سابل و  هلئـسم  رد  ام  رگا 

دارفا و یعامتجا  یـصخش و  یگدـنز  فلتخم  داعبا  رد  یهلا  هضیرف  نیا  يارجا  تاـکرب  دـیاوف و  تبثم و  راـثآ  یمالـسا ، شـشوپ  موزلو 
هب تاعوبطم و ... یعمج و  ياههناسر  یگنهرف و  ياههاگتسد  زا  هدافتسا  اب  ياهشیر  قیمع و  رمتسم  یگنهرف  راک  اب  ار  باجح و ... هفسلف 
هب یبرغ  ياهشزرا  جاور  یباجحدب و  شرتسگ  جاور و  رظتنم  دیاب  هنافـسأتم  مینک ، تباث  ناهرب ، لیلد و  هئارا  تروص ، نیرتهب  نیرتابیز و 

مامتها دیامن  يرای  یعامتجا  لضعم  نیا  اب  هلباقم  رد  ار  ام  دناوتیم  هک  يرگید  مهم  لماع  میشاب . نامیمالـسا  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص 
يدج تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  هعماج  رگا  تسا  یهیدب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماجنا  هب  نایوجـشناد  هعماج و  يدج 

یگنهرف و ياههاگتسد  دزاس  یلمع  هدیدرگ ، نیعم  سدقم  عرش  رد  هک  یبتارم  طیارـش و  اب  قبطنم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دوش و  لمع  دراو 
ماجنا هب  نایوجشناد  بیغرت  قیوشت و  نمض  دنیامن و  مادقا  یعامتجا  لضعم  نیا  لح  رد  دنناوتیم  رتهب  زین  اههاگـشناد  رد  دوجوم  زکارم 
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هب دنزاس . مهارف  نایوجـشناد  نیب  رد  یمالـسا  ياهشزرا  شرتسگ  تهج  رد  ار  یگنهرف  يداینب  تامادقا  اهراکهار و  یمالـسا ، تانوؤش 
یمالـسا ياهشزرا  تیاعر  هب  يدج  مامتها  افـص و  ویکاپ  زا  راشرـس  یطیحم  دهاش  نایوجـشناد  نیلوؤسم و  يراکمه  اب  هک  يزور  دیما 

هرگ زین  يداصتقا  یناماس  یب  هب  یباجحدـب  هلمج  زا  یعامتجا  ياـهراجنهان  زا  يرایـسب  دـنامن  هتفگاـن  هللاءاـشنا . میـشاب ، اههاگـشناد  رد 
فلتخم ياه  لکـش  رد  نآ  ياهزورب  روهظ و  هک  دنتـسه  یعامتجا  دـسافم  زا  يرایـسب  دـلوم  مروت و ... يراـکیب ، لـضعم  تسا ، هدروخ 

تالـضعم لح  ماظن و  يدـمآراک  تهج  رد  دـیاب  سدـقم  ماظن  نیا  هب  نادـنم  هقالع  همه  یمالـسا و  ماظن  ور  نیا  زا  دریذـپ . یم  تروص 
يداصتقا و دـسافم  اب  هزرابم  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياـهدومنهر  تاـشیامرف و  دـنهد . ماـجنا  يدـج  شـالت  یعاـمتجا  يداـصتقا و 

دادح 1 ـ رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دوش . یم  یباـیزرا  اتـسار  نیا  رد  مدرم ، هب  یناـسر  تمدـخ  تضهن  زین  عطاـق و  لکـش  هب  یعاـمتجا 
، يرهطم دیهش  اهـشزرا 4 . بـالقنا و  ملعوذ ، یلع  داـضت 3 . هعـسوت و  روپعیفر ، زرمارف  یگنهرف 2 . یگنهرب  یگنهرب و  گـنهرف  لداـع ،

راکشآ تالیامت  يّدج  تارطخ  نایوجشناد و  بلاغ  ِدّرجت  نارود  ندوب  ینالوط  یناوج ، نارود  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  باجح  هلأسم 
حطـس رد  دنهد و  رارق  لرتنک  تحت  یفیک  یّمک و  رظن  زا  ار  دوخ  طباور  وجـشناد  نارهاوخ  ناردارب و  تسا  مزال  یناسفن ، زئارغ  ناهنپ  و 

مرحمان اب  یطباور  نینچ  ناکمالا  یّتح  دنکیمن  باجیا  یترورض  رگا  ًالوا ، هک : تسا  نیا  ام  دیکا  هیصوت  نیاربانب ، دننک . ظفح  ترورض 
یعرـش ماکحا  رد  هکنیا  هنامیمـص . يراتفر  هن  دنـشاب  هتـشاد  هناّربکتم  يراتفر  مرحم ، ان  دارفا  لـباقم  رد  وجـشناد  نارهاوخ  دوشن و  رارقرب 

اـسب هچ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ناوج ، نز  درم و  ًاصوصخم  دوش ، تبحـص  مه  نز  اب  درم  تسا  هورکم  ًالثم  ترورـض  ریغ  رد  دـنیامرفیم 
يزاغآ هطقن  ددرگ و  داجیا  نز  درم و  نیب  یناوهش  تّبحم  تفُلا و  کی  دنک و  کیرحت  ار  دارفا  یسنج  زیارغ  اهندش ، تبحـص  مه  نیمه 

ًالثم هک  دنک  هعلاطم  ًاقیمع  ار  شنطاب  دواکب و  ار  دوخ  نورد  ًاقیقد  دیاب  ناسنا  لاح  ره  رد  دوش . داسف  فارحنا و  رد  ندـش  روهطوغ  يارب 
هب هک  اـجنآ  اـت  مرحماـن  اـب  طـباور  ترورـض ، يراـچان و  تروص  رد  ًاـیناث : دراد . وا  يارب  یترورـض  هچ  مرحماـن  دارفا  اـب  ندرک  تبحص 

. درادن یلاکشا  هبیر ، تّذل و  دصق  نودب  فراعتم  ياههاگن  وگتفگ و  نیاربانب ، درادن . یلاکـشا  دوشن ، رجنم  یهلا  ماکحا  میرح  نتـسکش 
، وگتفگ دروخرب و  رد  دـیآ و  دـیدپ  طـالتخا  نیرتـمک  هک  دنـشاب  ياهنوـگ  هب  اهـسالک  رد  تسا  مزـال  ناـکمالا  یّتـح  لاـح ، نیا  اـب  اـّما 
. دوش يراددوخ  یناوهـش  هدولآ و  ياههاگن  زا  - 2 دوش . زیهرپ  هدـننک  کیرحت  ياهوگتفگ  زا  - 1 دوش : تیاعر  ریز  یعرـش  ياهراجنه 

یعـس نیاربانب ، دـننامن . اهنت  هتـسب ، طیحم  رد  مرحمان  رفن  ود  - 5 دشابن . راک  رد  هبیر  ذّذـلت و  دـصق  - 4 دوش . تیاعر  یعرـش  باجح  - 3
زاب و ياهتمـسق  دیوشن و  هریخ  وا  ندب  زا  یتمـسق  چیه  هب  دینکن و  هاگن  وا  هب  مرحمان  اب  تبحـص  رد  - 1 هک : دیهد  تداع  ار  دوخ  دـینک 
لامعا و رب  رظان  ار  ادـخ  لاح ، همه  رد  - 2 دیهد . همادا  دـیاب  نیقلت  رارکت و  اب  ار  هلأسم  نیا  دـنوش ، ضرف  يواسم  ًالماک  ناتیارب  هدیـشوپ 

هتفر رتارف  زرم  زا  اجک  هک  دهد  صیخـشت  دناوتیم  رتهب  دوخ  درف  ره  هک  تسا  نشور  دینکن . شومارف  ار  ایح  تّفع و  دینادب و  دوخ  راتفر 
زیاج نامرحمان  اب  نز  هدـنخ  یخوش و  هیآ 14 .) تمایق ،  »، ( تسانیب هاگآ و  دوخ  سفن  رب  یمدآ  هریـصب ؛  هسفن  یلع  ناـسنالا  لـب  . « تسا

. تسا مارح  ًاعطق  دوش  داسف  هنتف و  بجوم  رگا  تسین و 

دننک تیاده  ار  ام  هک  میراد  ینارواشم  ناربهار و  هب  زاین  دوخ  تایح  تامم و  يارب  موب  زرم و  نیا  ناناوج  ام  یمالسا و  تسا  يا  هعماج  ام  هعماج 
يا میهد  رارق  دوخ  يوگلا  ناونع  هب  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  ینامسآ  باتک  نیا  نآرق  یکی  دنهد  ناشن  ار  ندیـشیدنا  تسرد  یگدنز و  تسرد  هار  و 

شاک د

شسرپ

ار ام  هک  میراد  ینارواشم  ناربهار و  هب  زاین  دوخ  تایح  تامم و  يارب  موب  زرم و  نیا  ناـناوج  اـم  یمالـسا و  تسا  يا  هعماـج  اـم  هعماـج 
ناونع هب  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  نیا  نآرق  یکی  دـنهد  ناشن  ار  ندیـشیدنا  تسرد  یگدـنز و  تسرد  هار  دـننک و  تیادـه 

مود میدـش  یم  انـشآ  رتشیب  نآرق  نیا  اب  ام  دوب و  يرابجا  نآرق  ریـسفت  یهاگـشناد  ياه  هتـشر  مامت  رد  شاک  يا  میهد  رارق  دوخ  يوگلا 
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دنراد يا  هفیظو  ناوج  لسن  نارگ  تیادـه  ناونع  هب  اهنیا  تسین  يوج  کی  رد  لقع  اب  هک  دـنور  یم  ار  یهار  اـم  نادرم  تلود  هنافـساتم 
دـنراد و نوبیرت  تشپ  هب  نتفر  قح  ناگدـنهد  هوشر  نادـنمتردق و  دـیاب  ارچ  دـننک . یم  شومارف  ادرف  دـننز و  یم  فرح  زورما  نانیا  اـما 
. دسرب نارگید  شوگ  هب  زین  نافیعـض  ام  يادص  هک  دنا  هداد  ماجنا  ییاهراک  ارچ  سلجم و ....  سیئر  روهمج  سیئر  لاثم  ناونع  هب  سب .

. دینک ییامنهار  هدرک  مگ  رد  رس  شسرپ  لاوئس و  نارازه  هک  ارم 

خساپ

میهافم و اب  نایوجشناد  اصوصخ  هعماج  ییانشآ  ینآرق و  گنهرف  جیورت  دروم  رد  امش  داهنشیپ  تفگ : دیاب  لاؤس  لوا  تمـسق  خساپ  رد 
یلاع شزومآ  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش  ریظن  ییاه  هاگتسد  اب  روما  لیبق  نیا  ماجنا  هتبلا  هک  تسا  هیدنسپ  رایـسب  نآرق ، ياه  هزومآ 

نایوجـشناد تاداهنـشیپ  تارظن و  هطقن  هئارا  املـسم  دـییامن . لاـسرا  زکرم  نآ  هب  ار  دوـخ  تا  داهنـشیپ  تسا  بساـنم  هـک  دـشاب  یم  و ...
، لاؤس مود  تمـسق  رد  اما  دشاب . هتـشاد  لابند  هب  ار  يرتهب  جیاتن  دناوت  یم  دریذـپ  تروص  هعمج  هتـسد  تروص  هب  رگا  اصوصخ  یمارگ 
دراد و دوجو  يدایز  فاکش  هلصاف و  ماظن  نارازگراک  نیلوؤسم و  زا  یخرب  رادرک  اب  راتفگ  نیب  هنافـسأتم  دنچ  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
ماظن و نـالک  هعومجم  هب  ار  یعوضوم  نینچ  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  اـما  دوش  یم  هدـهاشم  یقطنم  ریغ  یمالـسا و  ریغ  ياـهراتفر  اـضعب 

یشان هک  يرامشیب  عناوم  تالکشم و  مغر  یلع  يربهر  مظعم  ماقم  اصوصخ  یمالسا و  ماظن  هللادمحب  اریز  داد ؛ يرـست  نآ  یلـصا  ریـسم 
بالقنا حیحص  تیاده  تفرـشیپ و  ریـسم  رد  دشاب ، یم  یللملا  نیب  یخیرات و  یگنهرف ، یعامتجا ، يداصتقا ، بولطمان  راتخاس  لماوع  زا 
ییاسران تالاکـشا و  عناوم ، نیا  دوجو  اب  تسا  یعیبط  هتبلا  دـنراد و  یم  رب  ماگ  نآ  يالاو  ياه  ناـمرآ  فادـها و  ققحت  يارب  شـالت  و 

یبسانم رایـسب  تامادقا  افاصنا  دشاب و  یم  نانآ  یـساسا  لح  رب  یمالـسا  ماظن  یعـس  یمامت  مه  زاب  هک  دوشب  هدهاشم  هعماج  رد  زین  ییاه 
هک میربب  دای  زا  دـیابن  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  اجنیا  رد  هک  یمهم  هتکن  تسا . ماجنا  لاح  رد  اـی  هدـش و  ماـجنا  یفاـکان -  دـنچ  ره  مه - 

عقاو رد  دـنوش و  یم  باختنا  مدرم  يأر  اب  میقتـسم ، ریغ  تروص  هب  هچ  میقتـسم و  تروص  هب  هچ  ام  ماظن  نیلوؤسم  نارازگراک و  یمامت 
تـسرد صیخـشت  يارب  شـالت  تاـباختنا و  رما  رد  ماـمتها  ور  نیا  زا  دـنز ، یم  مقر  ار  روشک  ینینقت  ییارجا و  روما  هک  تسا  مدرم  يأر 

نیا بلطم  نیرخآ  دیامن . لح  ار  ام  هعماج  ینونک  تالکشم  زا  يرایـسب  دناوت  یم  هعماج ، يارب  دیفم  دمآراکو و  تیحالـص  دجاو  دارفا 
، ینید يداقتعا و  فلتخم  داعبا  رد  تیاده  ياه  هنیمز  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تکرب  هب  هللادـمحب  تالکـشم ، زا  يرایـسب  مغر  یلع  هک 

نانیمطا يدازآ و  لامک  اب  تلوهـس و  هب  نانآ  تسا و  هدـمآ  مهارف  ناناوج  اصوصخ  هعماـج  راـشقا  یماـمت  يارب  یـسایس و ... یعاـمتجا ،
زا ار  دوخ  ياه  خـساپ  دـنزادرپب و  یقطنم  تروص  هب  دوخ  تاداقتعا  تاهبـش و  تاماهبا و  حرط  هب  اه ، هنیمز  یمامت  رد  دـنناوت  یم  رطاخ 
ای ماهبا و  راچد  داعبا  نیا  زا  مادک  ره  رد  دوش  یم  هیصوت  یمارگ  يوجشناد  امش  هب  ور  نیا  زا  دنیامن . تفایرد  هرواشم و ... هعلاطم ، قیرط 

تفایرد لدتـسم  نیتم و  ياه  خـساپ  دوخ ، لاؤس  یقطنم  فافـش و  حرط  نمـض  هدومن و  هبتاکم  زکرم  نیا  اـب  دیـشاب  یم  یلحنیـال  لاؤس 
. ددرگ یم  لاسرا  ج 7  اه ، خساپ  اه و  شسرپ  باتک  تسویپ  هب  هنومن  يارب  دییامن .

؟ تسیچ دوش  یم  نیهوت  بالقنا  لحار و  ماما  ای  تاسدقم  ربمایپ و  هب  ام  لباقم  هک  ییاج  رد  ام  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  نیهوت  بالقنا  لحار و  ماما  ای  تاسدقم  ربمایپ و  هب  ام  لباقم  هک  ییاج  رد  ام  هفیظو 

خساپ
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هب مادقا  یلمحت  مک  تهج  هب  هدمآ  شیپ  ناشیارب  هک  یتبیصم  ای  لکشم  تلع  هب  یـضعب  دنتـسین . ناسکی  یگمه  هدننک  نیهوت  صاخـشا 
ندید لطاب  تهج  هب  دنرادن  یفاک  تاعالطا  دنا و  هدش  لافغا  هک  نیا  تلع  هب  یخرب  دنیامن . یم  یمالـسا  بالقنا  ای  تاسدقم  هب  نیهوت 

زین هیحور  نیا  رد  دنتسه و  زوت  هنیک  دناعم و  ضرغم و  هکلب  عالطا  یب  هن  دنتسه و  ینابـصع  هن  زین  یخرب  دنیامن . یم  نیهوت  هب  مادقا  قح 
یلکـش رظن  زا  روکذم  هورگ  هس  زا  کی  ره  لابق  رد  ام  هفیظو  دننک . یم  هدافتـسا  ییوگدب  يارب  یتصرف  ره  زا  هک  يروط  هب  دنراد  هقباس 

یتدم دـیاب  لوا  هورگ  اب  دروخرب  رد  دـشاب . سانـش  تیعقوم  دـیاب  ناسنا  هلأسم  نیا  رد  زیچ  ره  زا  لبق  سپ  دـشاب  یم  فلتخم  ییاوتحم  و 
رد دوش . یم  نامیـشپ  دوخ  لمع  زا  صخـش  نآ  دوخ  تینابـصع  مشخ و  ندش  شکورف  زا  دعب  اریز  دز  لفاغت  هب  ار  دوخ  دومن و  توکس 

تسا و یشوپ  مشچ  دروم  ددرگ  رداص  تینابـصع  مشخ و  لاح  رد  صخـش  زا  رگا  تسا  دادترا  دح  رد  یتح  هک  یتالمج  یمالـسا ، هقف 
رگا ینعی  تسا ؛ حیحص  یناسر  عالطا  تحیصن و  هب  مادقا  مود ، هورگ  لابق  رد  ام  هفیظو  اما  دوش . یمن  راب  یصخش  نینچ  رب  دادترا  مکح 
دننک یم  هک  ییاعدا  ره  لباقم  رد  تسا  نیا  مهم  هتکن  میزادرپب و  دارفا  هنوگ  نیا  اـب  یملعو  یقطنم  ثحب  هب  دـیاب  میهدـب  ریثأـت  لاـمتحا 
يارب دـیاب  زین  ام  دوخ  هتبلا  میوشن . عناق  دـنیوگ  یم  همه  نوچ  تسا  تسرد  هعیاش  هلأسم و  نالف  هک  نیا  فرـص  هب  مییامن و  لیلد  هبلاطم 

ثحب و هویـش  ای  دـشاب  مک  عوضوم  نآ  رد  ام  تاعالطا  رگا  اتعیبط  میـشاب . هتـشاد  هدـننک  عناق  یقطنم و  نقتم و  لیلد  دوخ  ياهاعدا  مامت 
يرگید درف  هب  ار  وا  میوشن و  ثحب  دراو  اصخش  تسا  رتهب  میشابن  رادروخرب  یفاک  نایب  تردق  زا  ای  مینادن  یبوخ  هب  ار  هرظانم  وگتفگ و 
املـسم دینک و  ثحب  هب  مادقا  دیهد  یم  ریثأت  لامتحا  رگا  هک  میدومن  رکذ  مه  ادتبا  رد  اریز  مینک  یفرعم  دیآ  یم  رب  راک  نیا  هدهع  زا  هک 

دشاب فیعض  یلیخ  لباقم  فرط  هک  نیا  رگم  دور  یمن  شا  هرظانم  رد  ییالقع  رثا  لامتحا  تسا  فیعـض  نایب  ای  یملع  رظن  زا  هک  یـسک 
وگتفگ دروخرب و  زا  زیهرپ  راک  نیرتهب  دنتـسه  وگ  هزره  دناعم و  هک  موس  هورگ  هب  تبـسن  اما  دشاب . یفاک  وا  ندومن  عناق  يارب  ام  ناوت  و 

ار ناسنا  باصعا  زین  نانآ  ياه  ییوگ  هوای  هب  نداد  شوگ  تسین . شخب  رثا  صاخشا  هنوگ  نیا  اب  یقطنم  نخـس  تسا . دارفا  هنوگ  نیا  اب 
. دومن يرود  صاخشا  نیا  اب  ترشاعم  فرح و  نخس و  زا  تسا  رتهب  سپ  دنک . یم  درخ 

؟  میشاب راذگرثا  هاگشناد  رد  میناوتب  ات  مینک  هچ  یبهذم  نایوجشنادام 

شسرپ

؟  میشاب راذگرثا  هاگشناد  رد  میناوتب  ات  مینک  هچ  یبهذم  نایوجشنادام 

خساپ

هنیمز نیا  رد  داد . رارق  یسررب  دروم  یلمع  يرظن و  دعب  ود  رد  ناوت  یم  ار  نآ  زا  نوریب  اه و  هاگشناد  رد  یگنهرف  ياهراک  هار  هعومجم 
یمالـسا و گنهرف  یلـصا  رـصانع  قیقد  تخانـش  . 1 يا : هشیدـنا  يرظن و  ياـهراک  هار  فـلا )  دوـش . یم  داهنــشیپ  دــنچ  ییاـهراک  هار 

هزرابم ییارگ ,  کش  جـیورت  کش و  ذوفن  اب  هدومن و  نییبت  ار  ینید  مهف  ياه  هیاپ  تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد  نارگید .  هب  اهنآ  ندـناسانش 
هب میزاس و  نوزف  ینید ,  ياـه  شزرا  اـهرواب و  زا  ار  نارگید  دوخ و  تخانـش  هک  تسا  نآ  هلأـسم  نیا  اـب  هزراـبم  يارب  هار  نیرتهب  دوش .
یب نانخـس  نالطب  هجو  نییبت و  ار  رادـیاپ  تباث و  ياه  شزرا  هلـسلس  کی  دوجو  اه , یـشزرا  هنیمز  رد  الثم " میبای .  تسد  یقطنم  نییبت 

ربارب رد  نینچ  مه  قوقح .)  هفسلف  قالخا و  هفسلف   , ) میزاس راکـشآ  دنناد , یم  هدرورپ  زاین  يرابتعا و  روما  ار  اه  شزرا  هک  یناسک  هیاپ 
مینک و یگداتسیا  دننک , فیعضت  ار  یعرش  لئاسم  هب  دیقت  دنهاکب و  یعرـش  لامعا  هب  مدرم  يدنب  ياپ  نازیم  زا  دنـشوک  یم  هک  یناسک 
اب ییانشآ  قیرط  زا  نایوجشناد  یلم  یبهذم و  تیوه  تیبثت  تیوقت و  . 2 میهد . قوس  یعرش  لئاسم  هب  ندرک  لمع  هب  ار  نارگید  دوخ و 

تاسلج يرازگرب  . 3 یمالسا و ... يروهمج  لیکشت  یشزرا  اب  مهم و  ياهدرواتسد  زین  یمان و  نادنمـشناد  یمالـسا و  زیمآ  راختفا  ندمت 
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.1 یلمع :  تامادقا  اهراک و  هار  ب .  یتدیقع و . ... تاهبش  تالکشم و  لح  يارب  یبتک  یهافش و  تروص  هب  هرواشم  خساپ و  شسرپ و 
رد دوجوم  یگنهرف  تالکـشت  هلیـسو  هب  ملاس  دیفم و  هبذاجرپ ، ياه  همانرب  كرادـت  یتحایـس و  یترایز و  ياهرفـس  اهودرا و  يرازگرب 

هنسحلا ضرق  قودنص  دننام  نایوجشناد ,  تالکشم  لح  یگدیـسر و  يارب  يزکرم  يزادنا  هار  . 2 نایوجشناد . زا  یهورگ  ای  اههاگشناد 
هیهت . 4 و . ... فاکتعا )  دننام   ) یبهذم مسارم  اعد , تعامج ,  زامن  هوکش  اب  مسارم  يرازگرب  . 3 ییوجشناد و . ... جاودزا  هرواشم  رتفد  و 

یهاگآ . 1 تسیرورـض : هتکن  دنچ  هب  هجوت  نایاپ  رد  دیفم و . ... بوخ و  ياه  ملیف  هئارا  باذج ,  دیفم و  بلاطم  يواح  یلخاد  تایرـشن 
حیحـص لکـش  هب  ار  نآ  دـناوت  یمن  دسانـشن  لماک  یبوخ و  هب  ار  يزیچ  ناسنا  ات  میتسه -  نآ  ماجنا  یپ  رد  هک  يراـک  فلتخم  داـعبا  رب 

زا راـک  ره  رد  . 2 دیوش . لوغـشم  نآ  ماجنا  هب  هتخانـش و  ار  نآ  سپـس  دینک  فیرعت  دوخ  يارب  ار  یگنهرف  راک  الوا  دیاب  دـنک -  جـیورت 
هیرشن هنیمز  رد  هک  دینک  باختنا  راک  نیا  يارب  ار  یناسک  دیشاب -  هتشاد  هیرشن  دیهاوخ  یم  رگا  الثم  دینک . هدافتسا  راک  نآ  نیصصختم 

راک اریز  دیشاب  تفطالم  تشذگ و  ارادم و  لها  . 4 یتسس . یگدزباتش و  طیرفت و  طارفا و  زا  زیهرپ  . 3 دنراد . ار  یفاک  ییانشآ  شراگن 
راگدـنام لاح  نیع  رد  سررید و  هجیتن  رظن  زا  یگنهرف  راک  اریز  دیـشاب  روبـص  . 5 دوش . یمن  يرظن  گـنت  هزین و  رـس  روز و  اـب  یگنهرف 

لوسپک صرق و  دنچ  اب  هک  تسین  یمسج  يرامیب  دننام  یحور  يرامیب  دراد و  راک  رـس و  دارفا  تیـصخش  حور و  اب  یگنهرف  راک  تسا .
دیـشاب و هزیگنارپ  دـیریگب . کمک  راکمه  ناونع  هب  يا  هزیگنا  اب  دارفا  زا  . 6 درب . یم  نامز  اه  تدم  نآ  نامرد  یهاگ  هکلب  ددرگ  اوادـم 
یـسررب و دروم  رگید  زکارم  رد  دـیهد  ماجنا  دـیهاوخ  یم  هک  ار  يراـک  هنومن  . 7 دشابن . رظن  دم  دـمآرد  بسک  افرـص  ای  ینارذـگ  تقو 
اب يراک  ره  . 9 دیسارهن . اهراک  ندادن  هجیتن  تسکش و  زا  هاگ  چیه  . 8 دییامن . هدافتسا  هراومه  نارگید  تایبرجت  زا  دیهد و  رارق  یبایزرا 

همادا هک  ار  دوخ  یلـصا  هفیظو  یگنهرف  ياهراک  رد  . 10 دوب . دهاوخ  تکرب  اب  رمثرپ و  راگدـنام و  دوش  عورـش  اوقت  تیاعر  صالخا و 
-1 تسیرورض : اهنآ  هب  هجوت  هک  درب  یم  جنر  يا  هشیر  یساسا و  یتالکشمزا  ام  یهاگـشناد  هعماج  هتبلا  دیتکن . شومارف  تسا  لیـصحت 

شیپ هاگن  هدـمع  روط  هب  - 2 یناسنا . مولع  هطیح  رد  هژیو  هب  تسا ، هناگیب  ناریا  یعاـمتجا  یگنهرف و  یخیراـت ، ياـه  هنیمز  اـب  هاگـشناد 
-3 دراد . هجوت  رتمک  هعماج  یطیحم  يداصتقا و  یشزرا ، یگنهرف ، طیارـش  رد  لوحت  داجیا  هب  دراد و  ملع  هب  هنارازفا  تخـس  يا و  هنیمز 

هلاقم هک  دوش  یم  رایشناد  رایداتسا ، یطرش  هب  دننک  یم  بیوصت  نوناق  دنا ؟ هدناشک  برغ  هب  ار  یملع  تیحالص  عجرم  فسأت  تیاهن  اب 
لاقتنا رد  تیقفوم  مدـع  - 4 دوش . یم  هجوت  روشک  زا  جراـخ  نالیـصحتلا  غراـف  بذـج  هب  رتشیب  اـی  دـسیونب و  یجراـخ  تایرـشن  رد  يا 

گنهرف لاقتنا  هاگشناد  ياه  تلاسر  زا  یکی  میـسانش . یمن  ار  دوخ  یلم  یناریا و  تیوه  زونه  ام  وجـشناد ، هب  یخیرات  تیوه  گنهرف و 
؟ میتسه یساسا  ياهدرکراک  مهم و  شقن  نیا  يافیا  دهاش  هزادنا  هچ  ات  دشاب  هعماج  تیوه  ظفح  يدعب و  لسن  هب  هتشذگ  لسن  زا  لیصا 

هجو چیه  هب  هاگشناد  نالوئسم  دروم  رد  یحانج  شیارآ  اهنآ . هب  نداد  طبر  طخ و  ياج  هب  یـسایس  ياه  هورگزا  نتفرگ  طبر  طخ و  - 5
ار رخآ  لوا و  فرح  یگتسیاش  ملع و  صـصخت ، یتسیاب  دنک . مولعم  یـسایس  تاطابترا  دیابن  ار  هاگـشناد  تشونرـس  تسین ، ریذپ  هیجوت 

ترثک و  هاگـشناد ، رد  يونعم  قوقح  نادقف  - 6 دشاب . هتـشاد  يرتالاب  ماقم  دوش ، لصو  یـسایس  ياهدنب  دز و  هب  سک  ره  هکنیا  هن  دـنزب 
اب هدش  فیرعت  هطبار  مدع  روشک و  یـشهوژپ  یتاقیقحت و  ياه  داهن  اب  بسانم  هطبار  نادقف  نآ 7 - ماسقا  عاونا و  رد  یملع  ياـه  تقرس 
رد ار  ییایوپ  هزیگنا  هدرک و  گنر  مک  ار  هاگـشناد  یـسرد  داوم  ندـش  يدربراک  هجیتن  رد  هک  تاـجناخراک  هطوبرم و  ياـه  هناـخترازو 
زا تلفغ  - 9 تسا . هدـش  يزوس  تاـقیقحت  يزوس و  ملع  هب  رجنم  هک  یفنـص  تاـبلاطم  يریگیپ  مدـع  - 8 تسا . هدرک  مک  نایوجـشناد 

هدییاز دوش ، یم  هدـید  هعماج  رد  هک  یگنهرف  تالکـشم  ازا  یخرب  هتبلا  تسا . ملع  ياه  تهج  تایاغ و  نامه  هک  تیبرت  میلعت و  هفـسلف 
دروم رد  هک  ياه  ههبـش  تاعیاش و  زین  دـشاب و  یم  لذـتبم  اـهراون و ...  شخپ  عیزوت و  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  نمـشد  یگنهرف  مجاـهت 

. تسا نمـشد  ياهدنفرت  زا  زین  مدرم  تموکح و  نیب  نتخادـنا  هلـصاف  دوش . یم  حرطم  یمالـسا  لیـصا  تاداقتعا  اهتیـصخش و  زا  یـضعب 
نیتسار مالسا  زا  اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  هک  ياهرگنـس  بیرخت  تسناد . هعماج  تالکـشم  هلمج  زا  ناوت  یم  زین  دایتعا  ماد  شرتسگ 

اه و هسیـسد  تسا . هتفر  الاب  مه  جاودزا  نس  تسا و  هدش  شومارف  يدودح  ات  ابر  حـبق  هیملع . ياه  هزوح  بیرخت  دـننامه  درک  تظافح 
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يرایـشوه و نالوؤسم و  ریبدـت  اب  دـیاب  هک  تسا  یتالـضعم  زا  زین  يراک  یب  يداـصتقا و  تالکـشم  فلتخم و  داـعبا  رد  نمـشد  مجاـهت 
. تخادرپ نآ  لح  هب  مدرم  يرایمه 

. مینک یم  کمک  هعماج  رد  يراک  ایر  هب  يرهاظ  تایصوصخ  ریاس  ای  ندوب و  نیدتم  دننام  مادختسا  يارب  نیناوق  یخرب  اب  ارچ 

شسرپ

. مینک یم  کمک  هعماج  رد  يراک  ایر  هب  يرهاظ  تایصوصخ  ریاس  ای  ندوب و  نیدتم  دننام  مادختسا  يارب  نیناوق  یخرب  اب  ارچ 

خساپ

یم هک  یناریدم  نارازگراک و  رد  مزال و ...  ياه  صصخت  یمالسا ، ماظن  مالسا و  هب  مازتلا  دهعت و  يراد ، نید  ریظن  یطیارش  دوجو  الوا ،
، دـنریگ هدـهع  رب  ار  هعماج  ماظن و  نیا  زا  یـشخب  تیلوؤسم  هتخادرپ و  شقن  يافیا  هب  یمالـسا ، يا  هعماج  یمالـسا و  ماـظن  رد  دـنهاوخ 
تساوخ و هیاپ  رب  هک  تسا  یـشزرا  الماک  یماظن  ام  ماظن  هک  نآ  حیـضوت  دـشاب ، یم  یمالـسا  ياه  هزومآ  قباطم  یقطنم و  ـالماک  يرما 

دیامن لمع  مدرم  رظن  دروم  ياه  شزرا  قباطم  دنامب و  یشزرا  دهاوخب  رگا  هک  تسا  یعیبط  تسا و  هتفرگ  لکـش  هعماج  نیا  مدرم  هدارا 
سکع هک  نیا  امک  دشاب . هتسناد  یشزرا  ینابم  نآ  هب  مزتلم  دقتعم و  ینارازگراک  ناریدم و  دیاب  امتح  دشاب  مدرم  تساوخ  يوگخساپ  و 
مالـسا نید  هب  روشک  نآ  ماظن  هندـب  رد  هک  یناسک  اب  هنوگچ  هک  مییامن  یم  هدـهاشم  کـیئال  رالوکـس و  ياـه  ماـظن  رد  ار  عوضوم  نیا 

زین (ع ) موصعم ناماما  هریـس  یمالـسا و  ياه  هزومآ  رد  ایناث ، دنیامن . یم  فذح  ار  نانآ  یلیلد  ره  اب  هدومن و  دروخرب  دنا  مزتلم  دـقتعم و 
هعماج و اب  بسانم  ینطاب  يرهاظ و  تایصوصخ  ياراد  صـصختم و  دهعتم و  نمؤم و  دارفا  شنیزگ  باختنا و  رب  هک  مییامن  یم  هدهاشم 

نم هایحلاو  هبرجتلا  لها  مهنم  خوت  و  : » دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  شیوخ  همان  دهع  رد  (ع ) یلع ماما  هک  نانچ  دنراد ، دیکأت  یمالسا  ماظن 
، اوقت اب  هزیکاپ و  ياه  نادـناخ  زا  ءایح ، اب  هبرجت و  اب  مدرم  نایم  زا  ار  یتلود  نارازگراک  مالـسالا ؛ ... یف  مدـقلاو  هحلاصلا  تاتویبلا  لها 

هدـنیآ رتمک و  ناشیزرو  عمط  ظوفحم و  ناشیوربآ  رت ، یمارگ  نانآ  قالخا  اریز  نک ، باختنا  دـنراد  یناشخرد  هقباـس  یناملـسم  رد  هک 
يرهاظ و تافـص  ندوب  نیدـتم  رب  دـیکأت  دراد  دوجو  هک  يرامـشیب  تایآ  تایاور و  هب  هجوت  اب  ساسا و  نیا  رب  تسا » رتشیب  نانآ  يرگن 
دنوادخ و əș زا  یتناما  هک  ار  تموکح  دـنهاوخ  یم  نیما  کی  ناونع  هب  هک  ینادـنمراک  نارازگراک و  باختنا  رد  دـیاب  کـین ، ینطاـب 
زا ماهلا  اب  یمالـسا و  ماظن  یـشزرا  ینابم  ساسا  رب  اثلاث ، دوش . تیاعر  دنربب  شیپ  تمالـس  اب  هدومن و  هرادا  ار  تساهنآ  ناتـسد  رد  مدرم 

نالوؤسم ناریدـم و  مادختـسا  شنیزگ و  يارب  ار  یطیارـش  یمالـسا ، ماظن  يداـع  نیناوق  یـساسا و  نوناـق  یمالـسا ، لیـصا  ياـه  هزومآ 
يدرف و داعبا  رد  ینید  تاروتـسد  میلاعت و  تیاعر  هب  نانآ  يدنب  ياپ  طیارـش  نآ  هلمج  زا  هک  دنا  هتفرگ  رظن  رد  روشک  ینینقت  ییارجا و 
اب رگا  دشاب و  یم  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  مه  یطیارـش  نینچ  دوجو  دشاب  رتالاب  اه  تیلوؤسم  هچ  ره  تسا  یعیبط  تسا و  یعامتجا 

هعماج عفانم  حـلاصم و  اب  قباطم  الماک  طیارـش  نیا  رب  دـیکأت  هک  دوش  یم  صخـشم  مینک  هاـگن  عوضوم  نیا  هب  زین  یقطنم  ـالماک  يدـید 
دنب ياپ  مدرم  قوقح  تیاعر  یهلا و  ماکحا  هب  اتقیقح  دوخ  یگدنز  داعبا  یمامترد  هک  يدـنمراک  ای  لوؤسم  اریز  دـشاب ، یم  ام  یمالـسا 

نآ لاح  دوشن و  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  یهاتوک  دسافم و  راچد  هتـشادرب و  ماگ  هعماج  هب  تمدـخ  هار  رد  دوجو  مامت  اب  دـناوت  یم  تسا 
زا عقاو  رد  راذـگنوناق  يوس  زا  طـیارش  Ơرب ا دـیکأت  نیاربانب  تشاد . طیارش  Ơ يا دقاف  دارفا  ار ا يراـظتنا  نینچ  ناوـت  یمن  زگره  هک 

تسا و یمالـسا  ماظن  يدمآراک  موادت و  تمالـس ، ظفح  يارب  ییاهرایعم  نتفرگ  رظن  رد  یمالـسا و  ماظن  عفانم  حلاصم و  تیاعر  ییوس 
تسد هب  فلتخم  ياه  شخب  رد  روشک  روما  ندرپس  رب  ینبم  یمالـسا  ماظن  زا  مدرم  هک  یتاراظتنا  اه و  تساوخ  دناوت  یم  رگید  يوس  زا 

فلاخم تدش  هب  يزاسرهاظ  يراکایر و  شرتسگ  دوجو و  اب  یمالـسا  ماظن  املـسم  اعبار ، دزاس . یم  هدروآرب  دـنراد  حـلاص  لها و  دارفا 
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هب تسد  ندش  مادختـسا  يارب  يا  هدع  هنافـسأتم  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دناد  یم  یمالـسا  هعماج  دوخ و  يارب  یتفآ  ار  نآ  تسا و 
ياه مزیناکم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  هکلب  درک ، رظن  فرـص  یهلا  یقطنم و  نیناوق  زا  عضو  نیا  حالـصا  يارب  دیابن  دـننز ، یم  يزاسرهاظ 

هجیتن دومن . يریگولج  روشک  يراذـگنوناق  يرادا و  ياه  هصرع  هب  امنرهاظ  بلقتم و  دارفا  هنوگ  نیا  دورو  زا  یـشنیزگ  عطاـقم  رد  قیقد 
حـلاصم و یلقع  یعرـش و  ياه  هزومآ  اب  قباـطم  یمادختـسا  نیناوق  رد  دارفا ، نیدـت  دـهعت و  هنیمز  رد  ییاـهرایعم  نتفرگ  رظن  رد  هک  نآ 

دوکر دـسافم و  زا  یـسایس  ماظن  لرتنک  ياهراک  زاس و  نیرتهب  زا  یکی  تسا و  یمالـسا  ماظن  زا  مدرم  راظتنا  تساوخ و  هعماـج و  عفاـنم 
ندروآ يور  زا  يریگولجو  فادـها  نیا  هب  لوصح  يارب  دـیاب  هتبلا  دـیامن . یم  مهارف  ار  ماظن  يدـمآراک  تفرـشیپ و  ياـه  هنیمز  هدوب و 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  یشنیزگ  عطاقم  رد  يرتشیب  قیقد  ياه  مزیناکم  يزاسرهاظ  يراکایر و  هب  دارفا 

. دنیوگ یم  یگنهرف  ریغ  يراک  هچ  هب  یگنهرف و  يراک  هچ  هب  تسیچ . یگنهرف  راک  فیرعت 

شسرپ

. دنیوگ یم  یگنهرف  ریغ  يراک  هچ  هب  یگنهرف و  يراک  هچ  هب  تسیچ . یگنهرف  راک  فیرعت 

خساپ

ور نیا  زا  موسر . اه و  تنس  تافیرشت و  بادآ و  هن  تسا  دارفا  تاداقتعاو  اه  ینیب  ناهج  یمالسا ، نادنمـشیدنا  رظن  رد  گنهرف »  » ساسا
بوسحم یگنهرف  راک  دشاب ، تاداقتعا  ینیب و  ناهج  ثیح  زا  یمومع  راکفا  قیمعت  شرتسگ و  دشر و  حیحصت ، ياتسار  رد  هک  هچنآ  ره 

نیا رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دوش . یم  باسح  یگنهرف  مجاـهت  دـشاب  اـه  شزرا  تاداـقتعا و  بیرخت  تهج  رد  هک  يراـک  ره  دوش و  یم 
یقت دمحم  داتـسا  یگنهرف ، مجاهت   - 1379 نآرق ، گنهرف  تاراشتنا  یناهفصا ، ینیـسح  یـضترم  دیـس  یگنهرف ، مجاهت  هنیمز ر.ك - :

، ارفا نسح  تاراشتنا  يراـخلب ، نسح  یگنهرف ، تواـفت  اـی  مجاـهت   - 1376 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  يدزی ، حابـصم 
كرادـم نامزاس  یگنهرف ، مجاـهت  گـنهرف و  ناتـسبات 77 -  وجـشناد ، هلجم  ینیوآ ، یـضترم  دیـس  برغ ، ندـمت  يرظن  ینابم   - 1378

1373 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف 

. دیربب مان  تقد  هب  ار  اه  قادصم  افطل  دنزادرپب . یگنهرف  هنیمز  رد  تیلاعف  هب  دنناوت  یم  ییاه  هنیمز  هچ  رد  ییوجشناد  ياهلکشت 

شسرپ

. دیربب مان  تقد  هب  ار  اه  قادصم  افطل  دنزادرپب . یگنهرف  هنیمز  رد  تیلاعف  هب  دنناوت  یم  ییاه  هنیمز  هچ  رد  ییوجشناد  ياهلکشت 

( لوا تمسق  ) خساپ

دیدهت ار  ام  هعماج  گنهرف  يوس  ود  زا  رطخ  یگنهرف  تادـیدهت  دـییامرف . هجوت  یگنهرف ) راک  يارب  ییاهدربهار  هوزج   ) لیذ بلاطم  هب 
 ، تاعوبطم هصرع  رد  دـنک  یم  دـیدهت  ار  ام  هعماـج  لـخاد  زا  هک  یتارطخ  یجراـخ . هبنج  زا  يرگید  یلخاد و  هبنج  زا  یکی  دـنک ،  یم 
 : دیارج تاعوبطم و  فلا ) دوش :  یم  هتخادرپ  اهنآ  زا  یخرب  یـسررب  هب  راصتخا  هب  هک  دراد  روهظ  زورب و  تسایـس و ...  امیـس ،  ادـص و 

راـک هب  زاـین  هک  ییاـه  شخب  رد  رظن  راـهظا  تـسا و  كاـنرطخ  صـصخت  نودـب  نآ  دورو  هـک  ییاهـشخب  رد  ندـش  دراو  اـب  تاـعوبطم 
ب) دومن . دـهاوخ  داجیا  یفنم  تروص  هب  ار  لـمع  قـالخا و  رکف ،  هصرع  رد  لوحت  هنیمز  سکع و )...  هلاـقم ، هلیـسو  هب  هناسانـشراک ( 
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ثعاب دوش .  یم  ءاقلا  طابنتـسا و  تنوشخ  اهنآ  زا  هک  ییاه  ملیف  ییاکیرمآ و  نشخ  ياه  ملیف  شخپ  لاـثم  ناونع  هب  نویزیولت :  اـمنیس و 
ردام ردـپ و  لباقم  رد  یتحار  هب  كدوک  هک  دوش  یم  ببـس  عوضوم  نیا  دـش و  دـهاوخ  ناـکدوک  نیب  رد  يرگـشاخرپ  تنوشخ و  زورب 

یم باوج  دوب ؟  هچ  تراک  نیا  تلع  هک  دش  لاْوس  دوب  هتـشک  ار  شرهاوخ  ردام و  هک  يرـسپ  زا  یبرغ  اهروشک ي  زا  یکی  رد  دتـسیاب .
رد يردپ  درک ،  حـبذ  ناکدوک  لباقم  رد  دـیابن  زین  ار  تاناویح  مدرک .  هدایپ  ار  راک  نامه  نیع  مدوب ،  هدـید  هک  ار  ملیف  نالف  هک :  دـهد 
دنک یم  هدایپ  رتکچوک  ردارب  يور  رب  ار  هنحص  نامه  رتگرزب  ردارب  دور ،  یم  ردپ  هکنیا  زا  دعب  دنک ،  یم  حبذ  ار  یغرم  شدنزرف  لباقم 
الثم یگنهرف :  طـلغ  يزیر  هماـنرب  ج ) دریم .  یم  دـنک و  یم  قد  مه  شدوـخ  دـشک و  یم  ار  رتـگرزب  ردارب  هنحـص  نیا  ندـید  اـب  ردـپ  . 

مهارف زین  ار  یگنهرف  راک  همدقم  دناوت  یم  یتح  مزال .  تسا و  دیفم  رایـسب  دوخ  ياج  رد  شزرو  ام ،  هعماج  رد  لابتوف  جیورت  شزرو و 
دروخ رب  د ) دندومن .  مهارف  ار  يا  هدـیدع  تالکـشم  دـندش  دراو  هصرع  نیا  رد  یتقو  هابتـشا  طلغ و  يزیر  همانرب  اب  یـضعب  یلو  دـنک ، 

فیعـضت هب  دنریگ و  رارق  رگیدمه  يربور  اهحانج  دـنادب و  قلطم  قح  ار  دوخ  یحانج  هک  ینعم  نیدـب  یگنهرف :  لئاسم  اب  یـسایس  ياه 
جیورت هعماج  رد  ار  مسیرالوکس  ای  مسیلارولپ  لاثم  ناونع  هب  دنهدب .  یـسایس  گنر  هعماج  رد  ار  یگنهرف  ياهـشخب  دنزادرپب و  رگیدکی 

یم جرد  يا  هنوگ  هب  تاعوبطم  اه و  همانزور  رد  دوش و  یم  همجرت  اـم  روشک  رد  هدـش  هدز  شیپ  اهتدـم  برغ  رد  هک  ییاـهفرح  دـنهد . 
نیا یگنهرف  روما  نایلوتم  تسین .  مهارف  وا  يارب  طقف  عوضوم  یـسررب  دـنیبب و  دـناوت  یم  ار  نآ  زا  هبنج  کـی  طـقف  هدـنناوخ  هک  ددرگ 

دیدهت ار  ام  هعماج  نوریب  زا  هک  یتارطخ  هبنج  زا  اما  دـننک . دراو  هلاس   12 ات ياه 10 هچب  نهذرد  هجو  چیه  هب  دیابن  ار  یـسایس  ياهاوعد 
تیبرت یگنهرف 3 - نوخیبش  یگنهرف 2 _ مجاهت  تسا 1 _ هتشاد  ام  گنهرف  هب  تبسن  درکیور  هس  برغ  هک  تسا  لکش  نیا  هب  دنک  یم 

برغ قـیقد  ياـهراک  یکی ا ز  هک  تسا .  رت  كاـنرطخ  رگید  لـحارم  همه  زا  یگنهرف  تیبرت  لـحارم ،  اهدـنیارف و  نیا  نیب  رد  یگنهرف 
هراوهام قیرط  زا  هجو  نیرتهب  هب  ار  یبرغ  يزاس  گنهرف  یگنهرف و  تیبرت  نیا  دناوتب  ات  تسا  شخب  نیا  يارب  نالک  ياه  هجدوب  فرص 

ياه ملیف  تیرثکا  هنومن  ناونع  هب  دهد . ماجنا  تنرتنیا و ... يا ،  هنایار  ياهیزاب  رعـش ،  یقیـسوم  رتائت ،   ، رت ویپماک  ییویدیو ،  ياه  ملیف  ، 
یعامتجا و یگنهرف ،  يداصتقا ،  یسایس ،  ياهتیلاعف  هنازور ،  ياهراک  لوغشم  هتفه  لوط  رد  هک  دنشک  یم  ریوصت  هب  ار  یمدرم  یبرغ ، 

همانرب هک  يا  هنوگ  هب  دننک  یم  فرـص  هسینک  ای  اسیلک  هب  نتفر  شیاین ،  اعد ،  یبهذـم ،  تاروما  يارب  ار  هتفه  زور  کی  یلو  دنتـسه  ... 
زا نید  ییادج  شیامن  ددص  رد  قیرط  نیا  زا  دوش و  یم  هتـشاگنا  هناگادج ،  الم " اک  یعامتجا و ...  یـسایس ،  ياه  همانرب  زا  ینید  ياه 

ییادتبا نینس  زا  ناکدوک  تیبرت  يارب  نینچمه  دنشاب  یم  و ... مسیلارولپ )  ) عامتجا مسیلاربیل )  ) داصتقا مسیرالوکـس ، )  ) تسایـس ءهزوح 
ای  » هک ار  یناسک  دریگب  زایتما  هکنی  يارب ا  كدوک  يزاب  نیا  رد  دوش .  یم  هتخاس  يدـهم » ای   » لثم يا  هناـیار  يزاـب  ياـه  هماـنرب  دـشر ،

نتخاـس رود  یگنهرف و  ياـهیراجنهان  زج  يزیچ  یلخاد  ياـهتلفغ  یجراـخ و  تارطخ  نیا  هجیتن  دـنک .  یم  دوباـن  دـنیوگ  یم  يدـهم » 
رییغت لباق  گنهرف  هکنیا  دروم  رد  گنهرف  ندوب  رییغت  لباق  دوب . دـهاوخن  ینید  ياه  هصرع  رد  روضح  زا  ناناوج  ناناوجون و  ناکدوک ، 

 . تسین رییغت  لباق  گنهرف  هک  دندقتعم  هدع  نیا  لوا : هتسد  دنراد . یصاخ  اگدید ه  هتسد  ره  هک  دنراد  دوجو  هتـسد  هس  ریخ ،  ای  تسا و 
یمن زین  ار  گنهرف  داد  رییغت  ناوت  یمن  ار  تایتاذ  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  هدروخ  دـنویپ  هعماـج  ترطف  تاذ و  داـهن و  اـب  گـنهرف  اریز 

. دشاب هدرک  ریثْات  هعماج  دارفا  کت  کت  داهن  ناهن و  رد  هچ  رگا  دنتسه  هعماج  گنهرف  يریذپ  رییغت  هب  لئاق  مود :  ْهتـسد  داد .  رییغت  ناوت 
 ، هدش نآ  تایتاذ  ءزج  هتفرگ و  رارق  هعماج  داهن  رد  هک  گنهرف  زا  ییاهشخب  نآ  هک  دندقتعم  دنراد  يرت  لوبق  لباق  رظن  هک  موس :  ْهتسد 

مرکا ربمایپ  تسا . هدوب  نیمه  مه  یهلا  ءایبنا  تثعب  فدـه  هک  داد  رییغت  ناوت  یم  ار  اهگنهرف  زا  يرایـسب  یلو  تسا  لکـشم  شنداد  رییغت 
تب هلمج  زا  دوخ  ْهژیو  تایصوصخ  نآ  اب  برع ،  تیلهاج  املعم » تثعب  ینا   » و قالخالا »  مراکم  ممتأل  تثعب  ینا  : » دیامرف یم  زین  (ص )

نیمه یلو  دوش  یم  لوحتم  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  تثعب  اـب  يرگتراـغ و ... يدزد و  داـسف ،  یـشک ، رتخد  یتسرپ ، هراتـس  یتـسرپ ،
زاین ینارحب  ره  یگنهرف  داهج  موزل  دنرب . یم  یهلا  برق  هب  ندیـسر  يارب  البرک  رد  ار  شدنزرف  رـس  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  زین  هعماج 

ار يزور  هنابـش  داهج  کی  ام  ناگدـنمزر  دوب  يزرم  داهج  کی  مزلتـسم  میتشاد و  يزرم  نارحب  هک  ینامز  دراد ،  صاـخ  داـهج  کـی  هب 
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رضاح لاح  رد  دننامب .  رهش  رد  دنتسناوت  یمن  زور  دنچ  زا  یضعب  دنتـسشن و  یمن  راکیب  دنتفر  یم  یـصخرم  هب  یتقو  یتح  دندرک  عورش 
يزرم داهج  هک  روط  نامه  دـبلط .  یم  يربهر ) مظعم  ماقم  ریبعت  هب   ) ار یگنهرف  داهج  کی  هک  میتسه  وربور  یگنهرف  نارحب  کی  اب  زین 

رواب هک  هاگنآ  مییامن ،  داهج  نیا  فرـص  ار  نامدوخ  تاعاس  مامت  دـیاب  زین  نونکا  میدوب ، یم  هداـمآ  دـیاب  هشیمه  تخانـش و  یمن  تقو 
مینک و لمع  نامفیلکت  هب  رگ  داهج  کی  نوچمه  دیاب  تشاد  دهاوخن  انعم  یگتسخ  رگید  تسا ،  داهج  هنحـص  هنحـص ،  نیا  هک  میدومن 

دندوب اـه  هصخـشم  نیا  ياراد  ع )  ) یلع دـیامرف :  یم  ع )  ) یلع ترـضح  دروم  رد  س )  ) همطاـف مینک .  هتـسخ  مه  ار  یگتـسخ  يریبعت  هب 
رما رد  شوک  تخـس  هللا =  رما  یف  ادـهتجم  دریگ . یم  رارق  راشف  یتخـس و  رد  ادـخ  ياـضر  يارب  ادـخ و  هار  رد  هللا =  تاذ  یف  ْاـسوسمم 

هب الصا " " احصان =  " ارمتسم دوب . ادخ  ءایلوا  رورـس  دیـس و  هللا =  ءایلوا  یف  ْادیـس  ادخ . لوسر  هب  کیدزن  هللا =  لوسرلا  یف  ْابیرقت  یهلا . 
 . دوب يدـج  رایـسب  رگـششوک  اهداک =  ادـجم " دوب . حالـصا  تحیـصن و  لـها  هعماـج و  هاوخ  ریخ  هدوبن و  یـصخش  ياـه  هتـساوخ  رکف 

یم (ع ) یلع ترـضح  بحم  ای  هعیـش  ار  دوخ  ام  هک  لاح  تشادن .  هجوت  نارگتمالم  ياه  تمالم  هب  الـصا " مئال =  همول  هللا  یف  هذْخاتال 
همدـقم يزاـس  دوـخ  میباـی ؟  روـضح  داـهچ  ْهنحـص  نیا  رد  دـیاب  هنوـگچ  دنتـشاد  یهلا  فـیلکت  هصرع  رد  هک  يروـضح  نینچ  اـب  میناد 

 . دزاسب ار  هعماج  دناوت  یمن  هتخاسن ،  ار  شدوخ  هک  یـسک  دشاب  هتخاس  ار  شدوخ  هک  دزاسب  ار  ریغ  دـناوت  یم  هاگنآ  ناسنا  يزاسرگید 
هب يزاس  دوخ  دراد .  يزاس  دوخ  هب  زاین  زین  راک  نیا  میشاب و  هتشاد  یسانش  ناوت  کی  دیاب  اذل  تسا  هتفهن  نامنورد  رد  اهییاناوت  زا  یلیخ 

يزاس دوخ  یکولـس و  راک  کی  هک  تسا  بوخ  دننک  یگنهرف  راک  دنهاوخ  یم  هک  یناسکنآ  دنک .  یم  هبذاج  کی  داجیا  دوخ  يدوخ 
دز رس  رفن  کی  زا  ییاطخ  هک  اج  ره  میـشاب و  نامنابز  بقارم  زور  لهچ  ات  میهدب  لوق  رگیدمه  هب  لاثم  ناونع  هب  دنیامن  عورـش  مه  اب  ار 

یگنهرف راک  یگنهرف  راک  فلتخم  ياه  هویـش  مینک .  رتشیب  ار  نامربص  مینک .  تیاعر  ار  بدا  اهدروخ  رب  رد  میهدب .  رکذت  رگیدمه  هب 
ار یگنهرف  ینید و  يداقتعا و  ثحاـبم  ینعی  میقتـسم  یگنهرف  راـک  میقتـسم .  ریغ  میقتسم 2 _ _  1  : دریذـپ ماجنا  قیرط  ود  زا  دـناوت  یم 
رد هک  تسا  نآ  میقتـسم  ریغ  یگنهرف  راک  اما  مییاـمن .  هضرع  هعماـج  هب  ادـص و ...  ملیف و  وگتفگ ،  سـالک و  ناونع  تحت  امیقتـسم "و 

زاسملیف کی  شزرو ،  رد  یبرم  کی  سرد ،  سالک  رد  ملعم  کی  میزادرپب .  ینید  گـنهرف  جـیورت  هب  میراد  هک  یلیاـسو  رازبا و  نمض 
شرگن دـناوت  یم  بوخ  رعـش  اب  رعاش  کی  میـشاب .  يزاس  گنهرف  ددـص  رد  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  دـیاب  دزاـس و ... یم  هک  یملیف  رد 
نیرتشیب نیرتهب و  هار  نیا  رد  دنناوت  یم  همه  همه و  نازومآ و ...  شناد  مشچ و ... شوگ و  زا  هدافتسا  اب  ملعم  کی  دهد .  رییغت  ار  ناسنا 

نیا هتبلا  تسا  یگنهرف  نایلوتم  ددعت  تسا  هدش  زاس  لکـشم  ام  هعماج  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی  گنهرف  یـسدنهم  دنـشاب . هتـشاد  ار  شقن 
 ، یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  گنهرف ، هنحص  رد  رضاح  لاح  رد   . تسا رایسب  نآ  یفنم  ياه  هبنج  یلو  تسا  بوخ  یتهج  زا  ددعت 

یگنهرف یسدنهم  کی  قیرط  زا  اهنت  طیارش  نیا  رد  دنتسه  یگنهرف  راک  یعدم  یعون  هب  مادک  ره  جیسب و ... یمالـسا ،  تاغیلبت  نامزاس 
يا هشقن  کی  هب  زاین  نامتخاس  کـی  تخاـس  رد  هک  روطناـمه  ینعی  تخادرپ .  هعماـج  یگنهرف  شخب  یهدـناماس  هب  ناوت  یم  هک  تسا 

یلوتم کی  هدـهع  هب  ار  يا  هیواز  ره  هاگنآ  میجنـسب و  ار  راـک  ياـیاوز  تسخن  دـیاب  دوش  هدیجنـس  نآ  رد  راـک  ياـیاوز  ماـمت  هک  میراد 
ياهتیلاعف لاثم  ناونع  هب  دـباین .  شیازفا  نایلوتم  نیب  رد  مه  فلاخم  ای  يزاوم  ياهراک  هک  مییاـمن  تقد  دـیاب  سپـس  میراذـگب .  صاـخ 

زا مادک  ره  هک  یطرش  هب  دشاب  دیفم  دناوت  یم  ددعت  نیا  اما  دنهد . ماجنا  مه  اب  يزاوم  داشرا ،  مه  تاغیلبت و  نامزاس  مه  دیابن  ار  ینآرق 
یسانش و زاین  دنهدب . هعـسوت  ار  روشک  یگنهرف  ياضف  مه  رانک  رد  ات  دنوشب  راد  هدهع  ار  راک  زا  یـصاخ  تمـسق  کی  یگنهرف  نایلوتم 

دومن هجوت  دیاب  هلوقم  ود  هب  يزیر  همانرب  نیا  رد  میراد و  هناسانش  راک  يزیر  همانرب  کی  هب  زاین  فادها  هب  ندیسر  يارب  یـسانش  بیـسآ 
یناوجون و ات  یکدوک  زا  فلتخم  ینس  لحارم  رد  هک  دوش  یـسررب  دیاب  یـسانش  زاین  ثحب  رد  یـسانش . بیـسآ  مود  یـسانش و  زاین  لوا 

رگا ار  داعم  مییاـمن .  لـقتنم  وا  هب  ار  یگنهرف   _ ینید میهاـفم  میناوت  یم  یقرط  هچ  زا  اـم  تسا و  وربور  ییاـهزاین  هچ  اـب  صخـش  یناوج 
تحایـس باتک  يور  زا  هک  ار  يراون  لاثم  ناونع  هب  میزیرب . همانرب  دـیاب  هنوگچ  میزوماـیب  ناوج  ناوجون و  اـی  كدوک  کـی  هب  میهاوخب 

یـسانش بیـسآ  ْهلحرم  مود  هلحرم  تسه .  مه  رـضم  هکلب  تسین  دـیفم  اهنت  هن  ناکدوک  يارب  هدـش  هتخاس  یناـچوق  یفجن  موحرم  برغ 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1616 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب هاگنآ  مییامن و  ییاسانـش  دـنک  یم  دـیدهت  ار  ناوجون و ... ناوج ،  هک  ار  ییاهتفآ  اه و  بیـسآ  زا  هتـسد  نآ  دـیاب  هلحرم  نیا  رد  تسا 
ار هعماج  ياهدرد  تسخن  دیاب  مییامن  نییبت  ار  یگنهرف  راک  کی  هژیو  فادها  میناوتب  هکنیا  يارب  هژیو  فادها  میزارپب .  ینامرد  بیـسآ 
رد یلـصا  هدمع و  فعـض  جـنپ  هب  اجنیا  رد  ام  سپ  مییامن .  يزیر  همانرب  اهفعـض  اهدرد و  نآ  نامرد  تهج  رد  هاگنآ  هدومن و  ییاسانش 
اب روضح  مدع  ینعی  یملع :  هیحور  فعض  هعماج 2 _ رد  تیدوبع  یگدنب و  دبعت :  هیحور  فعـض  _ 1 مییامن : یم  هراشا  ینونک  ْهعماج 
زا يرایـسب  دنیامن  دروخرب  هناملاع  مدرم  مومع  یگنهرف و ...  يداصتقا ،  یعامتجا ،  یـسایس ،  هنیمز  رد  رگا  اهنادیم ، یمامت  رد  تریـصب 
ادج تناید  زا  تسایـس  هک  دوش  یم  ناونع  هکنیا  مغر  یلع  ینعی  ینید :  تسایـس  گنهرف  نییبت  مدع  _ 3 دش .  دهاوخ  عفترم  تالکشم 

قالخا ییوجشناد ،  قالخا  ریگارف :  ماع و  تروصب  یقالخا  لئاضف  دشر  مدع  _ 4 میا . هدومنن  نییبت  ار  نآ  بوخ  هعماج  رد  یلو  تسین 
 . تسا هداتفین  اج  ام  هعماج  رد  زونه  يداتسا و ...  یملعم و  قالخا  یکشزپ ، 

( مود تمسق  ) خساپ

رد هژیو  فادها  اهفعـض  تالکـشم و  نیمه  ساسا  رب  يرطف )  ياهـشیارگ  هب  هجوت  مدع  یناسنا (  كاپ  ترطف  يور  رب  رابغ  نتـسشن  _ 5
_2 دشاب .  رثءوم  دناوت  یم  رایـسب  یبهذـم  ياهتئیه  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  دـبعت :  ْهیحور  تیوقت  _ 1 دشاب :  ریز  فادها  دـناوت  یم  ام  هعماج 
يرطف 5_ ياهشنیب  ای  يرطف  ياهـشیارگ  دشر  ییافوکـش و  يارب  يزاس  رتسب  ینید 4 _ تسایـس  گنهرف  نییبت  یملع 3 _ هیحور  تیوقت 
 ، یـسارکومد تاعوضوم  دروم  رد  ام  یملع  ْهیحور  تیوقت  شخب  رد  بلطم  ندـش  نشور  يارب  لاـثم و  ناونع  هب  یقـالخا  لـئاضف  دـشر 
زا ناوـت  یم  اهـشخب  نیا  زا  مادـک  ره  تیوـقت  يارب  هک  میراد  ندرک  راـک  هـب  زاـین  ... هـیقف و تیـالو  مسیرالوکـس ،  مسیلاروـلپ ،   ، يدازآ
راک هزیگنا  تیوقت  ياه  هار  دومن .  هدافتسا  هزور و ... دنچ  یحیرفت  یشزومآ و  ياهودرا  تایرشن ،  درگ ،  زیم  خساپ ،  شسرپ و  تاسلج 

میهاوخ ور  شیپ  هک  یتالکـشم  ات  دراد  ردـص  حرـش  شمارآ و  هلـصوح ، ربص و  هب  زاین  زین  یتیبرت  راک  تسا . یتیبرت  راک  کـی  یگنهرف 
. دریگب تأشن  نورد  زا  ای  نوریب  زا  دـناوت  یم  مه  هزیگنا  مییامن . تیوقت  ار  هزیگنا  دـیاب  مه  راک  نیا  يارب  میراذـگب . رـس  تشپ  ار  تشاد 
املع و ادخ ، ءایلوا  یهلا ، ءایبنا  دشاب . هتـشاد  روضح  فیلکت  هنحـص  رد  هشیمه  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  دـشوج و  یم  نورد  زا  یهلا  هزیگنا 
هب هک  دشاب  هتـشاد  ریثأت  نوریب  زا  هزیگنا  تیوقت  رد  دناوت  یم  زین  روتکاف  دـنچ  دـنتخادرپ . یم  هار  نیا  رد  داهج  هب  ساسا  نیا  رب  اهقف و ...

دناوت یم  یگنهرف  راک  نایدصتم  داحتا  نیا  رگیدکی : رانک  رد  مجـسنم  روضح  تدـحو و  داحتا  . 1 درک : میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  راـصتخا 
مدرم هک  هعماج  ینونک  طیارش  هب  هجوت  اب  اهراعـش : اه و  فرح  هب  ندوب  لماع  . 2 دنوش . دراو  هنحـص  نیا  رد  مه  نارگید  ات  دشاب  یلماع 

نک : » تسا هدش  شرافس  نآ  هب  زین  تیاور  رد  هک  تسا  هفیظو  هب  ندرک  لمع  اهراک  نیرترثؤم  زا  یکی  دنا  هدش  هتسخ  ندینـش  فرح  زا 
رتشیب : » هک دنیامن  یم  شرافـس  اررکم  زین  تجهب  هللا  تیآ  ترـضح  ناسر . ررـض  هن  دیـشاب  ناسر  عفن  هشیمه  ینعی  ارارف » نکت  الو  اعافت 
فدـه هب  ندیـسر  هار  رد  هک  يدارفا  یگدـنز  یـسررب  هعلاـطم و  هب  ینعی  نتفر : قادـصم  هنومن و  وگلا ، لاـبند  . 3 لاوق .» هن  دیـشاب  لاعف 

نید هار  رد  شیوخ  يوربآ  لام و  ناج و  زا  هک  یناگرزب  املع و  دـنا . هداتـسیان  زاـب  شـشوک  دـهج و  زا  يا  هظحل  ینید  يزاـس  گـنهرف 
همئا اـب  طاـبترا  نآرق ، اـب  سنا  اروشاـع ، تراـیز  لـسوت ، ندرک ، اـعد  ندـناوخ ، زاـمن  يراد ، هدـنز  بش  دراوـم  نیا  راـنک  رد  دنتـشذگ .

راک رد  مهم  تاکن  دشاب . رثؤم  رایـسب  هزیگنا  تیوقت  رد  دناوت  یم  دـشاب  ررکم  هچ  رگا  (ع ) همئا یناگدـنز  هریـس  هعلاطم  و  (ع ) نیموصعم
داجیا راک  رد  یگرزب  صقن  دـناوت  یم  اهنیا  زا  مادـک  ره  زا  تلفغ  هک  دومن  هجوت  لـصا  هتکن و  دـنچ  هب  دـیاب  یگنهرف  راـک  رد  یگنهرف 

زج يزیچ  دـیامن و  رادـیاپ  راگدـنام و  ار  راک  رثا  هک  میراد  یلماع  هب  زاـین  یگنهرف  راـک  کـی  ماـجنا  رد  صـالخا ؛ لوا -  هتکن  دـیامن . 
 - مود هتکن  دـشاب . هتـشاد  روضح  دـعب ) راک و  نیح  لبق ،  ) راک لحارم  مامت  رد  دـیاب  هتبلا  هک  دـیامن  رادـیاپ  ار  لمع  دـناوت  یمن  صالخا 
هک مییامن  عورـش  یگتخپو  يزیر  همانرب  اب  لماک ،  یگدامآ  میدرک ،  عورـش  هک  هاگنآ  ای  مینکن  عورـش  ار  يراک  ای  اه ؛  هماـنرب  رارمتـسا 
رد یلو  مینک  باختنا  گرزب  ار  فادـها  هشیمه  هماـنرب ؛  ندوب  مدـق  هب  مدـق  موس -  هتکن  تشاد .  دـهاوخ  یفنم  تارثا  دـشابن  نینچ  رگا 
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کی تروشم ؛  تیمها  مراهچ -  هتکن  میورب .  ولج  مدـق  هب  مدـق  مینک و  عورـش  مک  زا  اـهورین  ناوت  تاـناکما و  هب  هجوت  اـب  لـمع  هصرع 
ار ءارجا  هفیظو  طقف  هک  یتروشم  ياروش  تابوصم (  ماـجنا  تهج  ییاروش  کـی  دوش و  سیـسْات  یهاوخ  رظن  تروشم و  تهج  ییاروش 

ْهمه ددرگ ,  هئارا  فتخم  تارظن  دوش و  یم  هدز  نآ  رد  فلتخم  ياـهفرح  هک  تسا  یناـکم  یتروشم  ياروش  تشاد )  دـهاوخ  هدـهع  هب 
تیامح ءاضعا  ْهمه  يوس  زا  دیاب  میمـصت  نآ  دش ,  هتفرگ  یمیمـصت  هک  هاگنآ  یلو  دریذـپ  ماجنا  اروش  نیا  رد  دـیاب  اه  ینزیار  اه  ثحب 

رظن ود  دـحا  گـنج  رد  هنومن  ناونع  هب  دنـشاب .  نآ  عفادـم  هسلج  نوریب  رد  دـندوب  حرط  نآ  فلاـخم  هسلج  رد  هک  ییاـهنآ  یتح  دوش . 
یلو میزادرپب  نمشد  اب  هزرابم  هب  رهش  نوریب  رد  میش و  وپب  هرز  هک  دندوب  دقتعم  دنداد  یم  لیکشت  ار  تیرثکا  هک  ناناوج  تشاد ,  دوجو 
اراد ار  تیرثکا  اهناوج  نوچ  مینک .  هزرابم  اهنآ  اب  رهـش  لخاد  رد  هک  دنتـشاد  داـقتعا  دـندوب  اـهنآ  ءزج  مه  ص )  ) ربماـیپ هک  اـه  رت  نسم 
نیا فالخ  ربمایپ  رظن  هک  دندش  هجوتم  یتقو  ناناوج  دنتفر .  رهـش  نوریب  هب  اهرت  نسم  اهناوج و  هارمه  هب  دندیـشوپ و  هرز  ربمایپ  دندوب , 
لمع نآ  هب  دیاب  دش ه  هتفرگ  میمـصت   , تسا نیا  عمج  رظن  نوچ   : دندومرفربمایپ یلو  دندمآ  (ص ) ربمایپ دزن  یهاوخ  ترذـعم  يارب  هدوب 

ره رد  هشیمه و  ار  دوخ  دیاب  ام  میراذگن ,  تنم  یسک  رب  میهد  یم  ماجنا  ار  يراک  تقو  ره  دوخ ؛  نتـسناد  راکهدب  مجنپ -  هتکن  مینک . 
هللا  . » میدرک هچ  بالقنا  يارب  ام  مییوگب  درک ؟  هچ  ام  يارب  بـالقنا  مییوگن  یه  دـندومرف :  یم  يرهطم  دیهـش  مینادـب .  راکهدـب  لاـح 
راک دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  توخا ؛  نامیپ  مشـش -  هتکن  دراذـگب .  تنم  ام  رب  دـیاب  هک  تسا  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  مکیلع »  نمی 

میـشاب و رگیدـمه  شود  هب  شود  مه و  اب  راک  ياهتنا  ات  هک  میهدـب  دـهعت  مه  هب  دـیاب  داـهج  نیا  رد  تسا و  هنوگ  داـهج  کـی  یگنهرف 
 (, هر  ) یناحور هللا  تیآ  میدـنبب .  نامیپ  مه  اب  میهدـب و  مه  هب  یلدـکی  یلدـمه و  يردارب ,  توخا ,  تسد  میراذـگن .  اهنت  ار  رگیدـکی 
یم یناحور  ياقآ  هب  یجنایم  ياقآ  دندوب .  هتسب  ینامیپ  نینچ  کی  مه  اب  هک  دندوب  تسود  هس  يریبش  هللا  تیآ  و  هر )  ) یجنایم هللا  تیآ 
هللا تیآ  لوا  دش .  مه  روطنیمه  منک .  لمحت  ار  امـش  قارف  مناوت  یمن  نوچ  مورب  ایند  زا  امـش  زا  لبق  هک  ما  هتـساوخ  ادـخ  زا  هک  دـنتفگ :

هـشیمه همـشچ ؛  هب  لاصتا  متفه -  هتکن  دنا .  هدـنز  زونه  يریبش  هللا  تیآ  هام و  زا 2  سپ  یناحور  هللا  تیآ  دـعب  دـندرک ,  توف  یجنایم 
كاپ رتشیب  هچ  ره  یلو  تسا  هدننک  كاپ  هچ  رگا  رک  بآ  میوش .  یم  هدیدنگ  میوشب , ادج  همشچ  زا  رگا  میـشاب , لصتم  همـشچ  هب  دیاب 

و  ... هغالبلا جهن  نآرق ,  اب  طابترا  تسا .  نامدوخ  هب  طوبرم  همشچ  هب  لاصتا  دشاب .  لصتم  همشچ  هب  هکنیا  رگم  دوش  یم  رت  فیثک  دنک 
... مشچ و يور  هتفه  کی  شوگ ,  يور  هتفه  کی  دیناوخب .  مه  اب  حبـص  ناذا  زا  دعب  اهحبـص  ار  هغالبلا  جهن  عورـش  يارب  يزاس .  دوخ 

دومن و هجوت  یسانشورین  هلئـسم  هب  دیاب  هراومه  راک  لوط  رد  یـسانش ؛  ورین  متـشه -  هتکن  دینک .  کمک  مه  هب  دیـشاب و  هتـشاد  تبقارم 
 . مینک رواب  ار  رگیدـمه  دـیاب  رگیدـکی ؛  ندرک  رواب  مهن -  هتکن  میزادرپب .  اهتیلاعف  شرتسگ  هب  اـت  دومن  نییبت  هیجوت و  ناـشیارب  ار  راـک 
زا هک  يرواب  نیمه  هب  هجوت  اب  مه  هر )  ) ماما الـصا  دنهدب .  تیلوئـسم  اهنآ  هب  ساسا  نیمه  رب  دننک و  رواب  ار  ناشیاهورین  دی  اب  نیلوئـسم 

ار یهورگ  بزح و  دیابن  هاگچیه  اهعفد  بذج و  رد  يرالاس ؛  هتـسیاش  مهد -  هتکن  دـنتفای .  تسد  ذوفن  تیقفوم و  نیا  هب  دنتـشاد  مدرم 
یلـصا كالم  طقف  میئامن  باختنا  ار  دارفا  انبم  نیا  رب  دشاب و  يرالاس  هتـسیاش  یگتـسیاش و  ام  رایعم  كالم و  هکلب  میهدب .  رارق  رظن  دم 

ره زاغآ  رد  راک ؛  يادـتبا  ياهـصقن  هب  ندرکن  هجوت  مهدزای -  هتکن  دـشاب .  يربهر  هیقف و  تیالو  دـیاب  اـه  هقیلـس  نداد  تلاـخد  نودـب 
یلیخ اهصقن  نآ  هب  دیابن  یلو  دبلط .  یم  ریسم  لوط  رد  ار  یـسانش  بیـسآ  کی  هک  دراد  دوجو  یی  اهبیع  اه و  صقن  زورب  لامتحا  يراک 

زا نتـشذگ  مهدزاود -  هتکن  دور .  الاب  ناراک  ردـنا  تسد  یحور  ناوت  ات  مینیبب  ار  تبثم  تاکن  اه و  ییابیز  دوش  یعـس  هکلب  درک  هجوت 
نیب دجـسم  رد  يزور  هر ) ) ءاطغلا فشاک  خیـش  میرذـگب .  نامیوربآ  زا  یتح  نامزیچ  همه  زا  دـیاب  یگنهرف  داهج  هنحـص  نیا  رد  وربآ ؛ 
رگید هک  تفگ :  خیش  درک .  هبلاطم  خیش  زا  مهس  دمآ و  يدیس  درم  ریپ  کی  میـسقت  زا  دعب  دندرک .  یم  میـسقت  لوپ  نادنمتـسم  ءارقف و 

رس زا  ار  دوخ  همامع  خیش  درک .  اپ  رب  يدایز  يادص  رس و  تخادنا و  خیش  يور  رب  ناهد  بآ  درم  ریپ  دعب .  هعفد  هللاءاشنا  هدنامن ،  یلوپ 
ریپ نیا  هب  اـت  دزیرب  هماـمع  نیا  رد  لوپ  یمک  دیفـس  ياهـشیر  نیا  يوربآ  هب  دـنتفگ : عمج  هب  ور  تشاد و  هگن  دوخ  تسد  رد  تشادرب و 

یگنهرف راک  هدرتسگ  مهم و  رایـسب  ْهصرع  رد  راک :  رد  یگتـسخ  ساسحا  مدع  یگنهرف 1 _ روما  نایرجم  هب  ییاه  هیـصوت  مهدـب .  درم 
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یگتسخ  ، دوش هتسخ  امـش  تسد  زا  یگتـسخ  هکنیا  ات  دیهد  همادا  ار  راک  دینک و  راک  ردق  نیا  دیاب  امـش  دوش و  یگتـسخ  ساسحا  دیابن 
هب يزاین  یگنهرف  راک  رد  راک :  رد  ریگارف  عماـج و  هاـگن  _ 2 دـننک .  یم  یگنهرف  راک  هک  تسا  يدارفا  مهم  ياه  هصخاـش  زا  يریذـپان 

لابند هن  دوب  فصو  لابند  دیاب  دشاب .  ریگارف  عماج و  و  هدوب ،  هتـسب  کچوک و  ياه  هدودحم  زا  رتارف  دـیاب  اههاگن  تسین و  مسر  مسا و 
: طابضنا مظن و  يزیر و  همانرب  _3 دشاب .  یگنهرف  داهج  ْهصرع  رد  يدج  تکرـش  فده  دیاب  هکلب  دشاب  دوخ  حرط  دـیابن  دوصقم  مسا . 

ادخ هشیمه  راک :  هب  نداد  ییادخ  گنر  يروحم و  ادخ  _ 4 دومن .  زیهرپ  تدش  هب  يزیر  همانرب  نودب  ياهراک  زا  دیاب  یگنهرف  راک  رد 
دوخ ياـهراک  هب  میهد ،  رارق  وا  يارب  ار  زیچ  همه  میریگب و  رظن  رد  راـکذا  تاداـبع و  لاـمعا و  روحم  هیاـپ و  لـصا و  کـی  ناونع  هب  ار 

يو و ْهرابرد  یجیاتن  هب  نارگید  هکنیا  دصق  هب  دهدن  ماجنا  ادمع  یلو  دهدب  ماجنا  تسناوت  ار  يراک  یـسک  رگا  دـیهدب ،  ییادـخ  گنر 
مزال اذلف  تسا .  هدش  رهاظ  وا  لامعا  رد  كرـش  درادن و  ییادـخ  گنر  وا  راک  هک  تسا  مولعم  نیا  دنـسرب ،  راک  نآ  رد  وا  ریثْات  شقن و 

میراد دقن  عون  ود  ام  میـشاب :  شیوخ  دقتنم  _ 5 مینکب .  تیوقت  سپـس  مینکب و  داجیا  مینکب و  سیـسْات  دوخ  رد  ار  یهلا  ْهزیگنا  ام  تسا 
هشیمه دقن  تسا ،  صقان  دوشن  هجیتن  نیا  هب  رجنم  دقن  رگا  دراد و  دوجو  شیازفا و ... تفرـشیپ و   ، لماکت يدقن  ره  رد  یعمج .  يدرف و 

ماما ياهراک   ، دنامب نیمز  هب  يراک  رگا  هک  دینادب  ینیسح :  راک  ینعی  یگنهرف  راک  _ 6 دنک .  یم  زاب  ناسنا  يور  هب  ار  نشور  هار  کی 
؟  دروخ یم  هبرـض  نید  ای  میروخ  یم  هبرـض  ام  ایآ  دروخ .  یم  هبرـض  یـسک  هچ  راکنیا  اـب  دـینادب  سپ  دـنام .  یم  نیمز  رب  ع )  ) نیـسح

دوش یمن  ماجنا  راک  نیا  مشابن ،  نم  رگا  هک  میهدن  هار  شیوخ  هلیخم  رد  تقو  چیه  تسین :  امـش  نم و  درف و  هب  یکتم  یگنهرف  راک  _7
بـسک هک  ییاـه  تزع  اـه و  مارتحا  مینک .  رود  دوخ  زا  ار  دولآ  كرـش  تارکفت  تسین .  هدوبن و  یکتم  یـصخش  هب  بـالقنا  مالـسا و  . 

يزیچ هچ  یـسک و  هچ  يارب  دـینکن .  نییعت  طورـش  راک  کی  هفیظو و  کـی  ماـجنا  يارب  سپ   . تسا هدوب  تیب  لـها  هطـساو  هب  میا  هدرک 
دوخ ياهراک  تامیمـصت و  يارب  دیوش و  لئاق  تمرح  ناتدوخ  عمج  يارب  دـیوش :  لئاق  تمرح  دوخ  راک  يارب  _8 میراذگ ؟  یم  طرش 

ار و يراـک  ره  هناقـشاع :  هناـهاگآ و  راـک  یگنهرف ،  راـک  _ 9 دیـشاب . دوخ  ياه  همانرب  اهراک و  درکلمع و  ناـبیتشپ  دـیوش .  لـئاق  اـهب 
یم يراک  ره  رد  لیدعت  ثعاب  رما  نیا  هک  دینک  يریگشیپ  طیرفت  طارفا و  زا  دینک و  زاغآ  هناقـشاع  هناهاگآ و  ار  یگنهرف  راک  ْاصوصخ 
ماما ترـضح  لاحترا  درگلاس  اب  ناـمزمه  خیرات 14/3/78  رد  یناضمر  نیملسملاو  مالـسالا  هجح  ینارنخـس  _1 عبانم :  مالـسلاو » . » دوش

مسارم رد  خیرات 31/4/79  رد  یناضمر  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ینارنخـس  _2 هر » )  ) ینیمخ ماـما  رظن  زا  فیلکت  ناوـنع «  تحت  هر ) )
خیرات 27/5/79 رد  یناضمر  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ياهدومنهر  تشر 3_ نیلقث  ینید  یگنهرف  نوناک  یبرم  تیبرت  سالک  هیحاـتتفا 

ياروش هسلج  رد  خیرات 7/6/79 رد  یناضمر  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  تانایب  نیلقث 4_ ینید  یگنهرف  نوناک  لاـعف  ياـضعا  عمج  رد 
نیمداـخ یمومع  ْهسلج  رد  خیرات 14/10/79  رد  یناضمر  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ياهدومنهر  نیلفث 5_ ینید  یگنهرف  نوناک  لاـعف 
یگنهرف نوناک  ياروش  ْهسلج  رد  خیرات 12/1/80  رد  یناضمر  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  تانایب  _ 6 ع )  ) راهطا همئا  هب  نیلـسوتم  تْایه 

نیلقث ینید  یگنهرف  نوناـک  ياروـش  ْهـسلج  رد  خـیرات 23/5/80  رد  یناضمر  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  تانایب  تشر 7_ نـیلقث  ینید 
نیمداـخ ءاـضعا و  نیلوئـسم و  هیلک  یمومع  هسلجرد  خـیرات 3/10/80  رد  یناضمر  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ياـهدومنهر  تشر 8 _

 . تشر نیلقث  ینید  یگنهرف  نوناک  و  ع )  ) راهطا همئا  هب  نیلسوتم  تْأیه 

يرکف و حطس  ءاقترا  ؟ دنهد یم  تیمها  تالمجت  لیاسو و  سابل و  ضیوعت  رییغت و  هب  هک  ردق  نیا  دنهد  رییغت  ار  ناشتارکفت  دنتسین  رضاح  مدرم  ارچ 
؟ تسیچ نامرد  هار  . دنوش یمن  لئاق  تیمها  یلقع  دشر  رییغت و 

شسرپ

ءاقترا ؟ دنهد یم  تیمها  تالمجت  لیاسو و  سابل و  ضیوعت  رییغت و  هب  هک  ردـق  نیا  دـنهد  رییغت  ار  ناشتارکفت  دنتـسین  رـضاح  مدرم  ارچ 
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؟ تسیچ نامرد  هار  . دنوش یمن  لئاق  تیمها  یلقع  دشر  رییغت و  يرکف و  حطس 

خساپ

تعیبـط و اـب  یگدـنز ، نیزاـغآ  نیتـسخن و  هظحل  ناـمه  زا  دـیاشگ و  یم  ناـهج  هب  مشچ  هداـم  ملاـع  تعیبـط و  رداـم  ناـماد  رد  ناـسنا 
نیا هاگ  هتـشاد و  قیمع  تفلا  سنا و  اهنآ  اب  دنک و  یم  هبرجت  اهراب  ار  يدام  نوگانوگ  ياه  تذـل  دراد . گنتاگنت  یطابترا  تاسوسحم 
ایند زج  یتقیقح  دنک و  یم  راکنا  ار  نآ  زج  یتیعقاو  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  یم  داجیا  دیدش  یگتـسباو  یگتـسبلد و  وا  رد  تفلا  سنا و 

فدـه مامت  دـهد و  یم  تاسوسحم  هدام و  هب  ار  تلاـصا  هشیدـنا  رکفت و  عون  نیا  درادـن . دوجو  اـهنآ  دزن  رد  تاـیدام  تاـسوسحم و  و 
تالمجت یگدنز و  زا  يدنم  هرهب  رد  عونت  دـیدج و  ياهدـم  هب  هجوت  دـناد . یم  نآ  بهاوم  ایند و  زا  رتشیب  هچ  ره  يدـنم  هرهب  ار  ناسنا 

نینچ هرمث  ایند  رادیاپان  ریذپانف و  ياه  تذل  رد  ندش  رو  هطوغ  رد  تسا  ناسنا  يدبا  تایح  هیامرس  هک  رمع  هدنزرا  رهوگ  فرـص  نآ و 
ياه تذل  تسا و  ناسنا  سرتسد  رد  دقن و  ایند  ياه  تذل  هاتوک ، یحطس و  رظن  کی  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . يا  هدیقع  رکفت و 

لقعت و ملع و  دـنک . یمن  هلماعم  ادوس و  هیـسن  اـب  ار  دـقن  زگره  لـقاع  ناـسنا  تسا و  سرتسد  زا  رود  هیـسن و  یحور  يونعم و  یترخآ و 
رد هک  یناسک  يارب  لـقعت  رکفت و  اـب  سنا  ملاـع و  نیا  رد  دورو  تسا و  تاـسوسحم  هداـم و  يارو  یملاـع  تادرجم و  خنـس  زا  هشیدـنا 

يراوگان راوشد و  راک  دنا  هدرک  فرـص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  يورین  همه  دنا و  هدش  رو  هطوغ  يدام  تاقلعت  تاسوسحم و  ایند و  بادرگ 
مدرم هما ؛ بح  یلع  لـجرلا  مـالیالو  ایندـلا  ءاـنبا  ساـنلا   » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  هاـتوک  اـبیز و  ینخـس  رد  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  تسا .

نیا نامرد  هار  هملک 303 .) راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) دومن شنزرـس  شردام  هب  هقالع  رطاخ  هب  ار  یـسک  دـیابن  دـنیایند و  نادـنزرف 
لقعت رکفت و  تیمها  شزرا و  نایب  تسا . دارفا  هنوگ  نیا  شنیب  ینیب و  ناهج  حالصا  هدیقع و  رواب و  حیحصت  لکـشم  نیا  لح  يرامیب و 
رییغت يدایز  دح  ات  ار  رکفت  هشیدنا و  عون  نیا  دناوت  یم  ناسنا  تواقش  تداعـس و  رد  نآ  قیمع  ریثأت  نآ و  یـساسا  يروحم و  هاگیاج  و 

نیا رگا  تسا  رتشیب  عفن  دوس و  هب  ندیـسر  يارب  یگدنز  رد  وا  ياه  تیلاعف  همه  تسا و  تعفنم  دوس و  لابند  هب  اترطف  نوچ  ناسنا  دهد .
یقرت و اب  هک  تسا  یناسنا  لامک  دـنوادخ و  برق  هب  ندیـسر  ناسنا  کی  يارب  تعفنم  دوس و  نیرتالاب  هک  دـنک  ادـیپ  ار  هجوت  یهاگآ و 
ددرگ و یم  لصاح  تسا  نامیا  زاس  هنیمز  هک  لـقعت  هشیدـنا و  رکفت و  هیاـس  رد  زین  حور  یلاـعت  جورع و  دوش و  یم  نکمم  حور  جورع 

تذـل نیمه  رد  رـصحنم  ار  اه  تذـل  رگا  تسا و  ارگ  تذـل  اعبط  ناسنا  تسا . توکلم  ملاع  هب  زاورپ  يارب  لاب  ود  حـلاص  لمع  ناـمیا و 
. دشاب هتـشادن  قیاقح  فشک  یملع و  قیقحت  هشیدنا و  رکفت و  دننام  يونعم  لوقعم و  ياه  تذل  اب  یـسنا  دنادب و  سوسحم  يدام و  ياه 

قمع رگا  یلو  تشاد  دـهاوخن  تالوقعم  لقعت و  اب  يراک  دـنیب و  یم  اهنآ  هب  ندز  گنچ  يدام و  روما  هیاس  رد  اهنت  ار  شیاهتذـل  ققحت 
کـش نودب  دنک  سمل  ار  اهنآ  شدوجو  همه  اب  ددرگ و  انـشآ  اهنآ  اب  اقیمع  دوش و  حیرـشت  وا  يارب  يونعم  یلقع و  یملع و  يدام  تذل 

یگدنز هرادا  يارب  زاین و  هزادنا  هب  اهنآ  زا  هکلب  درک  دهاوخن  نآ  یحطس  رادیاپان و  ياه  تذل  ایند و  فرص  ار  دوخ  هیامرس  رمع و  همه 
رویز رز و  ایند و  تالمجت  زا  هدافتسا  داد . دهاوخن  يویند  روما  ایند و  هب  ار  شزرا  تلاصا و  درک و  دهاوخ  هدافتـسا  دوخ  يویند  يدام و 

يرادروخرب ییابیز و  یگتـسارآ و  تسا و  لقع  عرـش و  دـییأتدروم  هکلب  تسین  دنـسپان  مومذـم و  اـهنت  هن  لدـتعم  لوقعم و  دـح  رد  نآ 
هرهب رد  نداد  تلاصا  يور و  هدایز  طارفا و  نیا  تسا  سدقم  عرش  نیبم و  نید  ياه  شرافـس  زا  نآ  ياه  تذل  ایند و  بهاوم  زا  لوقعم 

. تسا هدیهوکن  مومذم و  هک  تسا  یناسنا  یلاع  فده  ییاهن و  دصقم  زا  تلفغ  نآ و  ياه  تذل  ایند و  زا  يدنم 

. دینک نایب  ار  نارحب  نیا  نتشاذگ  رس  تشپ  ياههار  دیهد و  حیضوت  تیوه  نارحب  دروم  رد  افطل 

شسرپ
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. دینک نایب  ار  نارحب  نیا  نتشاذگ  رس  تشپ  ياههار  دیهد و  حیضوت  تیوه  نارحب  دروم  رد  افطل 

خساپ

ینالوط هقباـس  ددـعتم و  لـلع  ياراد  هک  تسا  ياهدـیدپ  ناـناوج  طـسوت  برغ  ندـمت  رهاـظم  هناروکروک  دـیلقت  تیوه و  نارحب  هلأـسم 
دهدیم ناشن  دـش ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاقیقحت  جـیاتن  مییامنیم : هراشا  موش  هدـیدپ  نیا  لماوع  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  هک  دـشابیم 
ساسحا دوش ، رتشیب  شیوخ  هعماج  رد  مکاح  ياـهشزرا  یعاـمتجا و  ماـظن  هب  تبـسن  ناـناوج  یعاـمتجا  یتیوهیب  ساـسحا  هچ  ره  هک 

رتشیب لاتميوه و ... پر و  یبرغ  ياههورگ  رب  مکاح  يدامن  يراتفر و  یـشزرا ، یتخانـش و  ياـهوگلا  هب  تبـسن  ناـنآ  یعاـمتجا  تیوه 
ياهشزرا ساسارب  ار  ناناوج  یعامتجا  تیوه  بسک  يارب  مزـال  ياـههنیمز  یعاـمتجا  ماـظن  هک  لـیلد  نیا  هب  رگید  تراـبع  هب  دوشیم .

يراتفر یتخانش ، یشزرا و  ياهشیارگ  تسا ، هدرکن  مهارف  يریذپهعماج ، ییانبم  یلوصا و  ياهدنیارف  قیرط  زا  یمالسا  بالقنا  ماظن و 
یبرغ گنهرف  ياهشزرا  اهوگلا و  هک  نیا  لیلد  هب  رگید  فرط  زا  تسین ، یمالـسا  بالقنا  ماظن و  فادـها  اب  بسانتم  ناناوج  يدامن ، و 
ماظن هدـش و  جـیورت  يزاسوگلا و  اهنآ  يارب  یبرغ  ياهماظن  طسوت  ناـنآ  ياـهزاین  بساـنت  هب  هتفرگ و  رارق  ناـناوج  سرتسد  رد  روفو  هب 

هتفرگ و لکـش  یبرغ  ياـهوگلا  اـب  بساـنتم  ناـناوجون  یعاـمتجا  تیوـه  ساـسحا  تسا ، هتخادرپ  اـهنآ  غـیلبت  هب  زین  ناـمدوخ  یعاـمتجا 
ار دنور  نیا  ياههنیمز  هک  یلماوع  هلمج  زا  تسا . هدش  رگهولج  اهنآ  رب  ینتبم  زین  اهنآ  يدامن  يراتفر و  یشزرا ، یتخانـش و  ياهیگژیو 

يژولونکت دـشر  دـنیآرب  ییوس  زا  هک  برغ  يدام  تایح  بیرفلد  ابیز و  رهاـظم  - 1 زا : دنترابع  دـشخبیم  تدـش  نآ  هب  هدومن و  مهارف 
ياـهشیارگ دوجو  - 2 تـسا . فیعـض  هدـنامبقع و  ياـهروشک  ياههیامرـس  يریگراـک  هـب  تراـغ و  لوـصحم  وـس  رگید  زا  تـسا و 

نآ گنهرف  اب  رتیندـمآرب و  برغ  ناهج  رد  هک  یناسفن  تالیامت  اـهاوه و  ماد  رد  نداـتفا  بجوم  هک  یـسنج  هزیرغ  نوچمه  يدـنمورین 
یشومارف هب  - 3 اهنآ . زا  ندومن  يوریپ  هتـسنادان  نانمـشد و  ياههئطوت  فادها و  زا  ناناوج  زا  يرایـسب  یهاگآان  دراد و  يرتشیب  بسانت 

رصانع زا  یخرب  رد  یمالسا  حیحـص  شنیب  فعـض  - 4 دوخ . يدام  یملع و  یقالخا ، یگنهرف ، دنمـشزرا  ینغ و  ریاـخذ  عباـنم و  ندرپس 
تخـس نینچمه  و  جراـخ و .)... هب  هتـسباو  تاـعوبطم  هدزبرغ و  نارکفنـشور  زا  یخرب  دـننام   ) یعاـمتجا رکفت  هنحـص  رد  نیرفآشقن 

هک ناناوج  یلم  یموب و  شیارآ  دـم و  دـننام  یلئاسم  هب  تبـسن  یگنهرف  هنیمز  رد  لاعف  رـصانع  زا  یخرب  ياـه  يرظن  گـنت  اـه و  يریگ 
لوصا و لماک  تسرد و  نتفرگن  راک  هب  - 5 تسا . هدـش  یتیوه  یب  هجیتن  رد  هناگیب و  یبرغ و  ياهوگلا  فرط  هب  اهنآ  نداد  قوس  ثعاب 
زا دسریم  رظن  هب  یمالسا . تیبرت  لوصا  اب  اههداوناخ  زا  يرایسب  ییانـشآ  مدع  - 6 یعامتجا . شنیب  گنهرف و  هصرع  رد  یمالسا  میلاعت 

دوخ زا  و  نویـسانیلا »  » قـالتاب زا  ناـنآ  نتخاـس  جراـخ  تیوـه و  نارحب  زا  ناـناوج  ندیـشخب  تینوـصم  يارب  اـههار  نیرتبساـنم  هلمج 
ياههورگ ندـش  رتکیدزن  هصرع ، نیا  رد  تسا و  ینید  یگنهرف و  یعاـمتجا ، تیوه  تاـجن  لـحاس  هب  اـهنآ  ندـنادرگ  زاـب  یگناـگیب ،

طیحم رد  هک  یناناوج  یلک ، روط  هب  دـشابیم . نانآ  بذـج  تهج  رد  مهم  یماگ  نانآ ، هب  قالخا  اب  نیدـتم و  رکفتم ، ناناوج  لاـسمه و 
یعـس دنـشابیم . شیوخ  ردام  ردـپ و  ياهتبحم  يهدـننک  تفاـیرد  هراومه  دـنربیم و  رـسب  شیوخ  نیدـلاو  تراـظن  تحت  هداوناـخ و 

هناخ و يافص  اب  طیحم  زا  راک  ای  لیـصحت  يهناهب  هک  نونکا  اما  دننک ، تیاعر  ار  شیوخ  طیحم  هداوناخ و  رب  مکاح  ياهراجنه  دننکیم 
يزیچ ره  ًالوصا  دننیبیم و  هدش  شومارف  ار  دوخ  دـناهداد و  تسد  زا  ار  نایفارطا  تبحمو  هّجوت  گرزب  يهیامرـس  دـندش ، ادـج  هداوناخ 
باترپ تاطابترا و  رـصع  تامازلا  هب  هجوت  اب  هزورما  درک . دـنهاوخ  اـهراک  نآ  هب  مادـقا  دوش ، ناـشیا  هب  نارگید  هجوت  ثعاـب  دـناوتب  هک 

رد رظن  دـیدجت  اب  تسا  مزال  هانپیب ، كاـپ و  ناـناوج  هب  نآ  ياـهشکرت  تباـصا  موس و  ناـهج  هب  برغ  یگنهرف  مجاـهت  ياـهکشوم 
یگنهرف و ياهشزرا  هب  ار  یبرغ  ياهلدـم  وریپ  ناناوج  نیا  دـنارتسگ و  ار  هعماـج  یتیاـمح  ياـهرتچ  ناـنآ ، هب  تبـسن  ناـمیاهیبایزرا 

تمس نآ  هب  دنبایب  اجک  ره  ار  ّتبحم  ریـسکا  نیا  دنتـسه و  ینابرهم  تبحم و  يهنـشت  ناناوج  نیا  زا  يرایـسب  دنادرگ . زاب  هعماج  يونعم 
قاچاق دایتعا ، فلاخم ، سنج  بذـج   ) یگنهرف یـسایس و  یعامتجا ، یقـالخا ، دـسافم  ياـهماد  رد  هار  نیا  رد  اـسب  هچ  تفر و  دـنهاوخ 
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یمالـسا بان  گنهرف  ندرک  هضرع  یگنهرف ، تافارحنا  نینچ  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتهنیزه  مک  نیرتهب و  دش . دنهاوخ  راتفرگ  و )...
بتکم اب  ناناوج  رگا  دیشاب  نئمطم  تسا ، دروخرب  شوخ  قوذ و  شوخ  رکف ، شوخ  ناناوج  قیرط  زا  فلتخم ، ياهرنه  نونف و  بلاق  رد 
ساسا نیا  رب  درک . دـنهاوخن  ضوع  زیچ  چـیه  اب  ار  نآ  دـنوش  انـشآ  (ع ) نیموصعم يهریـس  نآ و  ینارون  ماـکحا  مالـسا و  شخب  تاـیح 
لماوع يریذپهعماج و  حیحص  دنیآرف  قیرط  زا  یلم  یمالـسا و  ياهشزرا  قیمعت  ظفح و  - 1 زا : دنترابع  نآ  اب  هزرابم  ياههار  نیرتمهم 
يونعم يدام و  ياهدرواتـسد  یمالـسا و  ندمت  ناشخرد  ياههنیـشیپ  اب  ناناوج  ندومن  هاگآ  و  اههناسر و ... هسردم ، هداوناخ ، دـننام  نآ 

نیمأت یمالـسا و  طسق  یعامتجا و  تلادـع  رارقتـسا  یبالقنا ، ياهشزرا  ظفح  یمالـسا و  هبیط  تایح  ققحت  - 2 یمالـسا . بالقنا  میظع 
رد يرادیب  يرایشوه و  - 3 یهلا . ياهشزرا  تیمکاح  دـنوادخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  مدرم  يارب  تینما  حلـص و  یـشوخ ، تداعـس ، هافر ،

مالسا و یساسا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  يایحا  - 4 یمالسا . هعماج  يونعم  فارحنا  لباقم 
شزرا ماـظن  رب  ینتبم  ینـالقع و  رادهشیر ، ینورد ، قـیمع ، يرواـبققحت  - 5 دـشابیم . یهلا  ياهشزرا  ضیارف و  ياقب  ظـفح و  نماـض 

یگنهرف و یشزومآ ، یماظتنا ، یماظن ، ییاضق ، ییارجا ، ینینقت ، یمـسر ، ياههاگتـسد  رد  هک  یناسک  ینعم  هب  هعماج  ناریدم  رد  مالـسا 
ندش جراخ  هعماج و  یشزرا  یگنهرف و  يریگتهج  رد  هعومجم ، نیا  یساسا  تیمها  هاگیاج و  هب  تبسن  دنکیم . افیا  شقن  یغیلبت و ...
لابند هب  ار  یناهج  دحاو  گنهرف  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  هیحور  هک  هنایارگربج  ناهنپ  تاداقتعا  سأی و  لاعفنا ، تلاح  زا  هعومجم  نیا 

ياهشخب رد  تامادقا ، اهتیلاعف و  همه  رد  بولطم  یشزرا  ماظن  ظاحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدج ، ریبدت  شالت و  - 6 تشاد . دهاوخ 
یقیقح و راـتفر  رد  یـشزرا  ماـظن  نیا  یلجت  روـلبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ، یـسایس ، نوگاـنوگ  ياـههصرع  رد  هعماـج و  فلتخم 

ییابیز سح  دـننام  ناناوج  یـساسا  ياهزاین  هب  يدـج  هجوت  هرخالاب  و  ییارجا 8 - ياههمانرب  روشک و  نالک  راـتخاس  ناریدـم ، یقوقح 
ینید و ياهوگلا  ساسا  رب  اهزاین  نیا  اـب  بساـنتم  یقطنم و  یخـساپ  هئارا  يارب  شـالت  و  یبلط و ...  عونت  ندوب ، بترم  شیارآ ، یتسود ،
ار یگنهرف  ياه  هاگتـسد  نیلوؤسم و  حرطم و  نادمه  ناناوج  روش  رپ  عامتجا  رد  هامریت 1383  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هک  ناـنچمه  یلم ،
بالقنا و يربهر -  مظعم  ماقم  نانخس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  رتشیب ر.ك - : یهاگآ  يارب  دندومن . نآ  ماجنا  هب  فظؤم 

بالقنا یـسانشبیسآ  تالاقم  هعومجم   ) بالقنا یـسانشبیسآ  یعاـمتجا و  تیوه  نارحب  یفرـشا ، لـضفلاوبا  ملعوذ -  یلع  اـهشزرا ،
( . یمالسا

. دینک یفرعم  تیاس  باتک و  یمالسا  ياه  شزرا  فلتخم  داعبا  رد  هعماج  رد  يزاس  گنهرف  هرابرد  افطل 

شسرپ

. دینک یفرعم  تیاس  باتک و  یمالسا  ياه  شزرا  فلتخم  داعبا  رد  هعماج  رد  يزاس  گنهرف  هرابرد  افطل 

خساپ

راک املـسم  میراد ، تیقفوم  يوزرآ  نازیزع  امـش  يارب  مییاتـس و  یم  یگنهرف  ياه  همانرب  ماجنا  تهج  رد  ار  امـش  خسار  مزع  میمـصت و 
يرادیب و يارب  یمهم  ماگ  دوخ  هک  تسا  ینونک  عماوج  زاین  دروم  تامادقا  نیرت  ییانبریز  نیرت و  تیمها  اب  نیرت ، يوررـض  زا  یگنهرف 

ناریا یمالـسا  بالقنا  هک  یـسدقم  فدـه  نامه  تسرد  دـشاب . یم  جـع ) ) نامز ماـما  روهظ  تامدـقم  يزاـس  هداـمآ  تیرـشب و  حالـصا 
يراک هنماد  ندوب  هدرتسگ  وس و  کی  زا  راک  تفارظ  تیمها و  هب  هجوت  اب  همه  نیا  اب  اـما  دور . یم  شیپ  هب  هتفرگ و  لکـش  نآ  ساـسارب 
ینابم ماکحتسا  نآ  ماگ  نیلوا  هک  تسا  يددعتم  روما  دنمزاین  هنیمز  نیا  رد  بولطم  جیاتن  هب  یبایتسد  دیا ، هدومن  صخشم  دوخ  يارب  هک 

یطیرفت طارفا و  هنوگره  زا  زیهرپ  یمالسا و  الماک  حیحص و  شنیب  تفرعم و  نتـشاد  تسا . حرط  نیا  ناراکردنا  تسد  ینید  یتدیقع و 
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ور نیا  زا  ینامز  طیارـش  اب  بسانتم  يدام و  تاناکما  زا  هدافتـسا  هرخالاب  دهعتم و  ناسانـش  مالـسا  اب  رمتـسم  طابترا  ارجا ، تشادرب و  رد 
يدام ياه  ییاناوت  اب  بسانتم  یقیقد  يراک  هنماد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یلئاسم  نینچ  هنانیب  عقاو  راک  عورش  ودب  رد  هک  تسا  نیا  ام  هیصوت 

رد دوش . يریگولج  هار ، همادا  رد  یللعت  ای  لالخا و  هنوگره  زا  فادها ، هب  رت  عیرـس  یبایتسد  نمـض  ات  دـییامنب  فیرعت  شیوخ  يونعم  و 
، برغم دیـشروخ  بتک - : یفرعم  فلا -  میزادرپ : یم  دـشاب  دـیفم  امـش  فادـها  ياتـسار  رد  دـناوت  یم  هک  عبانم  یخرب  یفرعم  هب  همادا 

هلالـس همان  تیاکح   - 1382 مق ، باتک  ناتـسوب  يزاریـش ، یلع  دیـشروخ ، زا  يوترپ   - 1382 ام ، لیلد  تاراشتنا  یمیکح ، اـضر  دـمحم 
 - 1382 مق ، باتک  ناتسوب  یتجاح ، اضر  دمحا  ریم  ینیمخ ، ماما  رصع   - 1381 روهشم ، تاراشتنا  یناردنزام ، يردص  نسح  (س ،) ارهز

ياهراکهار فیرش 1379 -  یتعنـص  هاگـشناد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  تالاقم ، هعومجم  یمالـسا ، بالقنا  یـسانش  بیـسآ 
ربکا یلع  یعامتجا ، دـسافم  یناـمرد  ياـه  ویـش ه   - 1382 تایح ، میـسن  یلمـالا ، ییادر  نیـسح  ینید ، تموکح  رد  یعاـمتجا  حالـصا 
عیفر زرمارف  هعماج ، یموتانآ   - 1377 راشتنا ، یماهس  تکرش  روپ ، عیفر  زمارف  داضت ، هعسوت و   - 1381 بدا ، شناد و  تاراشتنا  هدازاباب ،

توافت ای  مجاـهت   - 1378 یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  یمیکح ، اضر  دـمحم  نآرق ، يزاس  هعماج  راشتنا 1378 -  یماهس  تکرـش  روپ ،
نآرق 1379 گنهرف  تاراشتنا  یناهفصا ، ینیسح  یضترم  دیس  یگنهرف ، مجاهت   - 1378 ارفا ، نسح  تاراشتنا  يراخلب ، نسح  یگنهرف ،
، رگـشسرپ ناناوج  هب  داتـسا  خساپ   - 1376 ینیمخ ، ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  يدزی ، حابـصم  یقت  دـمحم  یگنهرف ، مجاهت  - 

هلجم ینیوآ ، یـضترم  دیـس  برغ ، ندـمت  يرظن  ینابم   - 1380 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم 
نوناـک تیاــس   - www.bashgah.net هشیدــنا هاگــشاب  تیاــس  یگنهرف - : دــیفم  ياــه  تیاــس  ناتـسبات 77 ب -  وجـشناد ،
حوـــل تیاـــس   - www.ehyaa.net اــــیحا تیاــــس   - www.aviny.com ینیوآ تیاــــــــس   - www.canoon.org

www.tebyan.net نایبت تیاس   - www.louh.com

اهنآ تخانش  ياج  هب  دوش  یم  هداد  تیمها  ردقنیا  ناماما  یحادم  يراوگوس و  هب  ارچ 

شسرپ

اهنآ تخانش  ياج  هب  دوش  یم  هداد  تیمها  ردقنیا  ناماما  یحادم  يراوگوس و  هب  ارچ 

خساپ

قح و هار  رد  يزابناج  لامک و  تداشر و  لیاضف و  يروآدای  و  (ع ) نیـسح ماـما  فدـه  تشادـگرزب  تسا ؛ مهم  يرادازع  رد  هچنآ  هتبلا 
نیرتهب دشاب . یمن  رظن  دروم  تایاور  رد  یـصاخ  تلاح  لکـش و  دشاب و  یم  ملظ  یتلادع و  یب  يورجک و  اب  هزرابم  ادـخ و  نید  زا  عافد 
دنوادـخ مرکم  گرزب و  يایلوا  ریاس  و  (ع ) ادهـشلادیس ياشگهار  ینارون و  هدـنزرا و  نانخـس  تالامک و  لیاضف و  نایب  يرادازع  لکش 

و (ع ) نیـسح ماما  سدـقم  تضهن  هعلاطم  اب  دـشاب و  تریـصب  تفرعم و  لـها  یـصاخ  تلاـح  تکرح و  نودـب  يدرف  تسا  نکمم  تسا .
نتفرگ و روش  دوجو  اب  یسک  تسا  نکمم  دشاب و  نالان  نیگمغ و  گرزب  تیانج  تبیـصم و  نیا  رب  نورد  رد  وا ، یناسنا  یهلا و  فادها 

دنتـسین مک  نوچ  دومن  زیهرپ  ادج  ینیبدب  نظ و  ءوس  زا  دیاب  هتبلا  دـشاب . هدیـسرن  تریـصب  تفرعم و  زا  هجرد  نیا  هب  ندـیرپ  نییاپ  الاب و 
يایلوا ادهـشلادیس و  سدـقا  تحاـس  هب  ار  دوخ  هناـصلاخ  تدارا  تاـساسحا و  قمع  هک  يا  هتخوسلد  هاـگآ و  تفرعم و  اـب  ياـه  ناـسنا 

تریـصب تخانـش و  تفرعم و  اب  یتافانم  چـیه  لامعا  تاکرح و  نیا  دـنهد و  یم  ناـشن  ندرک  هلوره  نتفرگ و  روش  تروص  هب  دـنوادخ 
زا دراد  يددعتم  یتیبرت  هدنزاس و  ياههفسلف  تسا و  تابرق  لضفا  زا  ع )  ) ادهشلادیس ترضح  رب  يرادازع  هیرگ و  هلأسم  اذل  درادن . اهنآ 

خیرات دای و  نتشاد  هدنز  - 2 دوب . فارحنا  زا  يریگولج  ینید و  ياهشزرا  يایحا  انامه  هک  نیـسح  ماما  مایق  فدـه  هب  هجوت  - 1 هلمج :
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هماقا - 5 نیتسار ، ياهوگلا  تما و  نیب  یفطاـع  قیمع  دـنویپ  - 4 يزیتس ، متـس  یبالقنا و  حور  شخب  ماهلا  - 3 ینیسح ، تضهن  هوکشرپ 
مولظم هب  تبسن  يرادافو  مالعا  - 7 سفن ، هیکزت  حور و  شیالاپ  - 6 ینید ، فراعم  اب  اههدوت  ندش  انشآ  عیسو و  حطس  رد  ینید  سلاجم 

ياههویـش اب  يدایز  دودـح  ات  نآ  یگنوگچ  یلو  تسا  (ع ) تیب لها  دوخ  زا  يراوگوس  يرادازع و  لصا  اما  ملاـظ و . ...  اـب  تفلاـخم  و 
زا سپ  يرادازع  هیرگ و  ناتساد  درادن . یلاکشا  دشابن  عرش  فالخ  رب  لمتشم  هک  ینامز  ات  شزیمآ  نیا  تسا و  هدش  نیجع  یلم  یموق و 
رد دوخ  هک  (ع ) مراهچ ماما  - 1 دوشیم : هراشا  يدراوم  هب  تسا . يرادهنماد  ناتساد  (ع ) ناماما يوس  زا  (ع ) نیسح ماما  ترضح  تداهش 
دیق رد  هک  یناـمز  اـت  كاـنزوس  هعقاو  نآ  زا  سپ  تشاد ، لاـس  دوب و 23  وا  راکادـف  نارای  و  (ع ) نیـسح كاندرد  بئاصم  دـهاش  البرک 

ص ج 46 ، راونالاراحب ،  ، ) درکیم يراوگوس  هیرگ و  شیوخ  نازیزع  ردپ و  يارب  تایاور  یخرب  قبط  لاس  تدم 34  ینعی  دندوب  تایح 
-2 دوب . يرگاشفا  هزرابم و  مهم  ياههارزا  یکی  یفطاع ، هبنج  رب  هوالع  طیارـش  نیرتتخـس  رد  (ع ) داجـس ماما  ياههیرگ  108 و 109 .)
(ع) ماما دیامنیم  هدهاشم  دناوخیم  ار  دوخ  هیثرم  يو  هک  هاگنآ  دیارـسب و  هیثرم  دـهدیم  روتـسد  فوفکم  نوراهوبا  هب  (ع ) قداص ماما 
هیرگ و هب  ار  دوخ  يادـص  دناهتـشاد  روضح  هدرپ  تشپ  هک  ینانز  (ع ) قداص ماـما  هیرگ  يادـص  زا  دوشیم  هجوتم  دـنکیم  هیرگ  تخس 

رعاش ییازخ  لبعد  (ع ) اضر ماما  - 3 مرحم 1376 .) هژیو  رون ، نایهار  هشوت  هر  زا  لقن  هیولوق ، نبا  تارایزلالماک ،  ، ) دـندرک دـنلب  نویش 
يو زا  دـیوگیم و  دـمآشوخ  تیبلـها ، هدـنهد  يراـی  ناوـنع  وا  هـب  دریذـپیم  روـضح  هـب  (ع ) نیـسح ترـضح  يراوـگوس  ماـیا  رد  ار 

ج راونالاراحب ،  ، ) دیارـسب هیثرم  (ع ) هللادبعابا شیوخ  دج  بیاصم  دروم  رد  اروشاع  ینعی  تیبلها ؛ هودـنا  مغ و  ياهزور  رد  دـهاوخیم 
اب هدمآ و  البرک  هب  هنیدم  زا  نیلوا  يارب  مشاهینب  یتقو  هک  دـهدیم  ناشن  یخیرات  عبانم  زا  یخرب  زین  ینزهنیـس  دروم  رد  ص 257 .) ، 45

هفسلف - 1 ك :  رتشیب ر .  یهاگآ  يارب  دندزیم . هنیـس  هب  تسد  ناشنانز  يرادازع  مسر  هب  دـندومن  دروخرب  ناکم  نآ  رد  ءارـسا  ناوراک 
دیهش ینیـسح ، هسامح  يوضترم 2 - تاراشتنا  تحـص ، یلع  مجرتم : نیدلافرـش ، نیـسحلادبع  دیـس  نیـسح ، ماما  يرادازع  تداهش و 

، یمتاخ دـمحا  دیـس  اروشاع ، ياـهتربع  لالج 4 - کـیپ  تاراـشتنا  یثدـحم ، داوج  اروشاـع ، ياـهمایپ  اردـص 3 - تاراـشتنا  يرهطم ،
فورعم رشن  یثدحم ، داوج  اروشاع ، گنهرف  مق 5 - یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا 

اهشزرا يروادای  يارب  دوشیم و  ماجنا  راک  نیا  فلتخم  اهتبسانم ي  هب  هک  تسا  تسرد  دوش  هدافتسا  اه  هیمالعا  اهدراکالپ و  زا  رتمک  دراد  ناکما  رگا 
نج هک  داد  ماجنا  مدرم  عفن  هب  يدایز  ياهراک  ناوتیم  دوشیم  فرص  هک  يا  هنیزه  نیااب  .و  تسا فارسا  دراوم  زا  يرایسب  رد  اما  تسا  اهتبسانم 

شسرپ

يارب دوشیم و  ماجنا  راک  نیا  فلتخم  اهتبـسانم ي  هب  هک  تسا  تسرد  دوش  هدافتـسا  اه  هیمـالعا  اـهدراکالپ و  زا  رتمک  دراد  ناـکما  رگا 
عفن هب  يدایز  ياهراک  ناوتیم  دوشیم  فرص  هک  يا  هنیزه  نیااب  .و  تسا فارسا  دراوم  زا  يرایسب  رد  اما  تسا  اهتبـسانم  اهـشزرا  يروادای 

فرـسا نم  رظن  هب  هاگـشناد  رد  نآ  ندرک  شخپو  داـیز  دادـعت  هب  اـهروشورب  هیهت  . دـشاب هتـشاد  مـه  یگنهرف  هـبنج  هـک  داد  ماـجنا  مدرم 
ناشدوخاب تسا  رتهب  دوش  هداد  باتک  نب  الثم  نایوجشناد  هب  رگا  . درک هیهت  يرتکچوک  ياه  عطق  رد  اراه  هگرب  نیا  ناوتیم  لقادح  . تسا

؟  مرازگساپس امش  هجوت  زا  . دنرخب باتک 

خساپ

زا تلفغ  اـی  اـهطیرفت و  دارفا و  یخرب  یگنهرف  ياـهدرکلمع  رد  هنافـسأتم  میاهدـیقع  مه  امـش  اـب  زین  اـم  هـک  تـفگ  دـیاب  هـنیمز  نـیا  رد 
هب لوغـشم  اههاگـشناد  رد  یگنهرف  زکرم  کی  ناونع  هب  هک  زکرم -  نیا  یعـس  دـیدومن ، هک  ياهیـصوت  دروم  رد  دراد . دوجو  اهتیولوا 

دوش هتخادرپ  اههویش  نیرتهب  زا  هدافتسا  اب  نایوجشناد  مهم  یگنهرف  ياهزاین  اهتیولوا و  هب  هک  هدوب  نیا  رب  هراومه  تسا -  هفیظو  ماجنا 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1624 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تسا  هتسیاش  دشابیم . زکرم  نیا  ياهتیلاعف  نیرتمهم  زا  یکی  دنمزاین ، ودعتـسم  نایوجـشناد  يارب  هلجم و ... باتک ، لاسرا  ور  نیا  زا 
. دییامن لاسرا  زین  دنلوغشم  یگنهرف  راک  هب  هک  يزکارم  ریاس  يارجا  رد  داهنشیپ 

دور یم  مئاد  جاودزا  لابند  یسک  دنک  ادیپ  عویش  تقوم  جاودزا  رگا  امش  رظن 

شسرپ

دور یم  مئاد  جاودزا  لابند  یسک  دنک  ادیپ  عویش  تقوم  جاودزا  رگا  امش  رظن 

خساپ

ياهزاین هب  خـساپ  اه و  نارحب  عفر  يارب  رتشیب  تقوم  جاودزا  اریز  درادـن . تیعقاو  اب  تقباـطم  تقوم  جاودزا  هراـبرد  روکذـم  ضرف  هتبلا 
یگدـنز و ماظن  یهد  ناـماس  لاـبند  هب  اـهناسنا  هک  اـجنآ  زا  و  دوش . یمن  مئاد  جاودزا  نیزگیاـج  هاـگچیه  اذـل  تسا . رذـگدوز  يروف و 
؛ دنشاب یم  تقوم  جاودزا  لابند  یتدم  يارب  جاودزا  زا  دعب  ای  جاودزا و  زا  لبق  هک  یناسک  یتح  اذل  دنتسه  تنوکس  شمارآ و  هب  ندیسر 

. دنروآ یم  ور  مئاد  جاودزا  کی  هب  ماجنارس 

؟ ارچ دنهد  یمن  ناشن  یشنکاو  لقادح  دوخ  فارطا  هب  تبسن  دنور و  یم  هار  نابایخ  رد  یتحار  هب  نویناحور  زا  يرایسب 

شسرپ

؟ ارچ دنهد  یمن  ناشن  یشنکاو  لقادح  دوخ  فارطا  هب  تبسن  دنور و  یم  هار  نابایخ  رد  یتحار  هب  نویناحور  زا  يرایسب 

خساپ

فورعم هب  رما  مدـع  یعامتجا و  ملاسان  طباور  ای  یباجحدـب  دـننام  یعامتجا  دنـسپان  رهاظم  دـسافم و  زا  یخرب  دوجو  امـش  روظنم  دـیاش 
دارفا زا  یخرب  یخاتسگ  نانمشد و  مجاهت  ردقنآ  هنافسأتم  مینک  فارتعا  دیاب  ترو  صنیا  رد  هک  دشاب  نویناحور  يوس  زا  رکنم  زا  یهنو 

زا یکی  هک  ریثأت  لامتحا  مه  تسا و  هدـش  مک  نارگید  نویناـحور و  زا  معا  ناناملـسم  اـم  زا  یلیخ  ینید  تریغ  مه  هک  تسا  هدـش  داـیز 
زا ریثأت  لامتحا  هکنیا  هچ  میرادن  لوبق  ار  هاگدید  نیا  ام  هتبلا  درادن . دوجو  اجنیا  رد  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارش 

میروایب و دوجوب  ار  نآ  فلتخم  ياهراکهار  اهدرگـش و  اب  دـیاب  اـم  همه  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  يدوجو  طـیارش 
. دناکشخ ار  دهعت  نیدت و  هشیر  دندرک  حرطم  نابلط  حالصا  زا  یخرب  هنافسأتم  هک  حماست  لهاست و  یتوافت ، یب  گنهرف  ایناث 

رگید هاگشناد و  رد  یگنهرف  راک  ماجنا  يارب  یگنهرف  يورین  کی  هک  ار  ییاهـشور  عبانم و  اهـصصخت و  مراد  اضاقت  داهن  مرتحم  ناسانـشراک  زا 
. دییامن یفرعم  بناجنیا  يارب  دراد  دوجو  زین  هنیمز  نیا  رد  یصاخ  همانرب  لودج و  رگا  . دنهد حرش  بناجنیا  يارب  ار  دراد  زاین  یگنهرف  ياهناکم 

شسرپ

هاگشناد و رد  یگنهرف  راک  ماجنا  يارب  یگنهرف  يورین  کی  هک  ار  ییاهشور  عبانم و  اهصصخت و  مراد  اضاقت  داهن  مرتحم  ناسانشراک  زا 
بناجنیا يارب  دراد  دوجو  زین  هنیمز  نیا  رد  یـصاخ  همانرب  لودج و  رگا  . دنهد حرـش  بناجنیا  يارب  ار  دراد  زاین  یگنهرف  ياهناکم  رگید 
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. دییامن یفرعم 

خساپ

ياهراک هار  هعومجم  نیا  ربانب  دـنیوگ  یم  موق  نآ  گـنهرف  ار  موق  کـی  یهورگ  راـتفر  قـالخا و  هشیدـنا  یمالـسا  نادنمـشیدنا  رظن  زا 
دنچ ییاـهراک  هار  هنیمز  نیا  رد  داد . رارق  یـسررب  دروم  یلمع  يرظن و  دـعب  ود  رد  ناوت  یم  ار  نآ  زا  نوریب  اـه و  هاگـشناد  رد  یگنهرف 

 . نارگید هب  اهنآ  ندناسانش  یمالسا و  گنهرف  یلصا  رصانع  قیقد  تخانش  . 1 يا : هشیدنا  يرظن و  ياهراک  هار  فلا )  دوش . یم  داهنشیپ 
هزرابم يارب  هار  نیرتهب  دوش . هزرابم  ییارگ ,  کش  جیورت  کش و  ذوفن  اب  هدومن و  نییبت  ار  ینید  مهف  ياه  هیاپ  تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد 

" الثم میبای .  تسد  یقطنم  نییبت  هب  میزاس و  نوزف  ینید ,  ياه  شزرا  اهرواب و  زا  ار  نارگید  دوخ و  تخانـش  هک  تسا  نآ  هلأسم  نیا  اب 
روما ار  اه  شزرا  هک  یناسک  هیاپ  یب  نانخـس  نالطب  هجو  نییبت و  ار  رادیاپ  تباث و  ياه  شزرا  هلـسلس  کی  دوجو  اه , یـشزرا  هنیمز  رد 
نازیم زا  دنشوک  یم  هک  یناسک  ربارب  رد  نینچ  مه  قوقح .)  هفـسلف  قالخا و  هفـسلف   , ) میزاس راکـشآ  دنناد , یم  هدرورپ  زاین  يرابتعا و 
ندرک لمع  هب  ار  نارگید  دوخ و  مینک و  یگداتسیا  دننک , فیعضت  ار  یعرش  لئاسم  هب  دیقت  دنهاکب و  یعرـش  لامعا  هب  مدرم  يدنب  ياپ 

یمالـسا و زیمآ  راختفا  ندـمت  اب  ییانـشآ  قیرط  زا  نایوجـشناد  یلم  یبهذـم و  تیوه  تیبثت  تیوقت و  . 2 میهد . قوس  یعرـش  لئاسم  هب 
هب هرواشم  خساپ و  شسرپ و  تاسلج  يرازگرب  . 3 یمالسا و ... يروهمج  لیکشت  یشزرا  اب  مهم و  ياهدرواتسد  زین  یمان و  نادنمـشناد 

اـه و هویـش  تاـطابترا و  یـسانش  هعماـج  رب  ندوب  طلـسم  . 4 یتدـیقع و . ... تاهبـش  تالکـشم و  لـح  يارب  یبـتک  یهافــش و  تروـص 
ياه هماـنرب  كرادـت  یتحایـس و  یتراـیز و  ياهرفـس  اـهودرا و  يرازگرب  . 1 یلمع :  تامادــقا  اــهراک و  هار  ب .  یغیلبت . یــسانشناور 
يارب يزکرم  يزادــنا  هار  . 2 نایوجـشناد . زا  یهورگ  اـی  اههاگـشناد  رد  دوـجوم  یگنهرف  تالکـشت  هلیـسو  هب  ملاـس  دـیفم و  هبذاـجرپ ،

اب مسارم  يرازگرب  . 3 ییوجشناد و . ... جاودزا  هرواشم  رتفد  هنـسحلا و  ضرق  قودنـص  دننام  نایوجـشناد ,  تالکـشم  لح  یگدیـسر و 
ياه ملیف  هئارا  باذج ,  دیفم و  بلاطم  يواح  یلخاد  تایرشن  هیهت  . 4 و . ... فاکتعا )  دننام   ) یبهذم مسارم  اعد , تعامج ,  زامن  هوکش 

ناسنا ات  میتسه -  نآ  ماجنا  یپ  رد  هک  يراک  فلتخم  داعبا  رب  یهاـگآ  . 1 تسیرورـض : هتکن  دنچ  هب  هجوت  نایاپ  رد  دیفم و . ... بوخ و 
دینک فیرعت  دوخ  يارب  ار  یگنهرف  راک  الوا  دیاب  دنک -  جیورت  حیحـص  لکـش  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  دسانـشن  لماک  یبوخ و  هب  ار  يزیچ 

هیرـشن دیهاوخ  یم  رگا  الثم  دـینک . هدافتـسا  راک  نآ  نیـصصختم  زا  راک  ره  رد  . 2 دـیوش . لوغـشم  نآ  ماجنا  هب  هتخانـش و  ار  نآ  سپس 
طیرفت و طارفا و  زا  زیهرپ  . 3 دنراد . ار  یفاک  ییانشآ  شراگن  هیرشن  هنیمز  رد  هک  دینک  باختنا  راک  نیا  يارب  ار  یناسک  دیشاب -  هتـشاد 

روبص . 5 دوش . یمن  يرظن  گنت  هزین و  رـس  روز و  اب  یگنهرف  راک  اریز  دیـشاب  تفطالم  تشذگ و  ارادم و  لها  . 4 یتسس . یگدزباتش و 
دراد و راک  رـس و  دارفا  تیـصخش  حور و  اب  یگنهرف  راک  تسا . راگدنام  لاح  نیع  رد  سررید و  هجیتن  رظن  زا  یگنهرف  راک  اریز  دیـشاب 
زا . 6 درب . یم  نامز  اه  تدم  نآ  نامرد  یهاگ  هکلب  ددرگ  اوادم  لوسپک  صرق و  دنچ  اب  هک  تسین  یمسج  يرامیب  دننام  یحور  يرامیب 

هنومن . 7 دـشابن . رظن  دـم  دـمآرد  بسک  افرـص  ای  ینارذـگ  تقو  دیـشاب و  هزیگنارپ  دـیریگب . کمک  راکمه  ناونع  هب  يا  هزیگنا  اـب  دارفا 
. دییامن هدافتسا  هراومه  نارگید  تایبرجت  زا  دیهد و  رارق  یبایزرا  یـسررب و  دروم  رگید  زکارم  رد  دیهد  ماجنا  دیهاوخ  یم  هک  ار  يراک 

تکرب اب  رمثرپ و  راگدنام و  دوش  عورـش  اوقت  تیاعر  صالخا و  اب  يراک  ره  . 9 دیسارهن . اهراک  ندادن  هجیتن  تسکـش و  زا  هاگ  چیه  . 8
ام یهاگـشناد  هعماـج  هـتبلا  دـیتکن . شوـمارف  تـسا  لیـصحت  هـمادا  هـک  ار  دوـخ  یلـصا  هـفیظو  یگنهرف  ياـهراک  رد  . 10 دوب . دـهاوخ 

یعامتجا یگنهرف و  یخیرات ، ياه  هنیمز  اـب  هاگـشناد  - 1 تسیرورـض : اهنآ  هب  هجوت  هک  درب  یم  جـنر  يا  هشیر  یـساسا و  یتالکـشمزا 
لوحت داجیا  هب  دراد و  ملع  هب  هنارازفا  تخس  يا و  هنیمز  شیپ  هاگن  هدمع  روط  هب  - 2 یناسنا . مولع  هطیح  رد  هژیو  هب  تسا ، هناگیب  ناریا 

برغ هب  ار  یملع  تیحالـص  عجرم  فسأـت  تیاـهن  اـب  - 3 دراد . هجوت  رتـمک  هعماـج  یطیحم  يداـصتقا و  یـشزرا ، یگنهرف ، طیارـش  رد 
هب رتشیب  ای  دـسیونب و  یجراخ  تایرـشن  رد  يا  هلاقم  هک  دوش  یم  رایـشناد  رایداتـسا ، یطرـش  هب  دـننک  یم  بیوصت  نوناـق  دـنا ؟ هدـناشک 
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زونه ام  وجـشناد ، هب  یخیرات  تیوه  گـنهرف و  لاـقتنا  رد  تیقفوم  مدـع  - 4 دوش . یم  هجوت  روشک  زا  جراخ  نالیـصحتلا  غراـف  بذـج 
ظفح يدـعب و  لسن  هب  هتـشذگ  لسن  زا  لیـصا  گنهرف  لاقتنا  هاگـشناد  ياه  تلاسر  زا  یکی  میـسانش . یمن  ار  دوخ  یلم  یناریا و  تیوه 

یسایس ياه  هورگزا  نتفرگ  طبر  طخ و  - 5 میتسه ؟ یساسا  ياهدرکراک  مهم و  شقن  نیا  يافیا  دهاش  هزادنا  هچ  ات  دشاب  هعماج  تیوه 
ار هاگـشناد  تشونرـس  تسین ، ریذپ  هیجوت  هجو  چـیه  هب  هاگـشناد  نالوئـسم  دروم  رد  یحانج  شیارآ  اهنآ . هب  نداد  طبر  طخ و  ياج  هب 

ياهدـنب دز و  هب  سک  ره  هکنیا  هن  دـنزب  ار  رخآ  لوا و  فرح  یگتـسیاش  ملع و  صـصخت ، یتسیاب  دـنک . مولعم  یـسایس  تاطابترا  دـیابن 
نآ ماسقا  عاونا و  رد  یملع  ياه  تقرـس  ترثک  و  هاگـشناد ، رد  يونعم  قوقح  نادقف  - 6 دشاب . هتشاد  يرتالاب  ماقم  دوش ، لصو  یـسایس 

تاجناخراک هطوبرم و  ياه  هناخترازو  اب  هدش  فیرعت  هطبار  مدـع  روشک و  یـشهوژپ  یتاقیقحت و  ياه  داهن  اب  بسانم  هطبار  نادـقف  - 7
مدع - 8 تسا . هدرک  مک  نایوجـشناد  رد  ار  ییاـیوپ  هزیگنا  هدرک و  گـنر  مک  ار  هاگـشناد  یـسرد  داوم  ندـش  يدربراـک  هجیتـن  رد  هک 

تایاغ و نامه  هک  تیبرت  میلعت و  هفـسلف  زا  تلفغ  - 9 تسا . هدـش  يزوس  تاقیقحت  يزوس و  ملع  هب  رجنم  هک  یفنـص  تابلاطم  يریگیپ 
هلمج زا  هک  تسا  نمشد  یگنهرف  مجاهت  هدییاز  دوش ، یم  هدید  هعماج  رد  هک  یگنهرف  تالکـشم  ازا  یخرب  هتبلا  تسا . ملع  ياه  تهج 

یمالسا لیصا  تاداقتعا  اهتیصخش و  زا  یضعب  دروم  رد  هک  ياه  ههبش  تاعیاش و  زین  دشاب و  یم  لذتبم  اهراون و ...  شخپ  عیزوت و  اهنآ 
تالکشم هلمج  زا  ناوت  یم  زین  دایتعا  ماد  شرتسگ  تسا . نمشد  ياهدنفرت  زا  زین  مدرم  تموکح و  نیب  نتخادنا  هلـصاف  دوش . یم  حرطم 

حبق هیملع . ياه  هزوح  بیرخت  دننامه  درک  تظافح  نیتسار  مالسا  زا  اهنآ  زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم  هک  ياهرگنـس  بیرخت  تسناد . هعماج 
يداصتقا تالکشم  فلتخم و  داعبا  رد  نمـشد  مجاهت  اه و  هسیـسد  تسا . هتفر  الاب  مه  جاودزا  نس  تسا و  هدش  شومارف  يدودح  ات  ابر 

اه هویش  هکنیا  هرخالاب  و  تخادرپ . نآ  لح  هب  مدرم  يرایمه  يرایشوه و  نالوؤسم و  ریبدت  اب  دیاب  هک  تسا  یتالضعم  زا  زین  يراک  یب  و 
لاؤس تسا  ناترظن  دروم  هک  یتایئزج  صوصخ  رد  رتشیب  عالطا  تهج  دـیناوت  یم  امـش  تسا و  راک  زا  یـشخب  اـهنت  قوف  ياـهراک  هار  و 

. دوش هداد  خساپ  یسررب و  رت  قیقد  ات  دییامن 

؟ تسه كدنا  اههاگشناد  ندش  یمالسا  دنیارف  رد  یلمع  يداقتعا و  ياههوگلا  دادعتارچ 

شسرپ

؟ تسه كدنا  اههاگشناد  ندش  یمالسا  دنیارف  رد  یلمع  يداقتعا و  ياههوگلا  دادعتارچ 

خساپ

نآ ندوب  یمالسا  دیق  نیا  و  دشاب . یمالسا  هاگشناد  هک  تسنیا  دشاب  یم  بولطم  دور و  یم  راظتنا  یمالسا  ماظن  رد  هاگشناد  زا  هک  هچنآ 
ات هتفرگ  لحار  ماما  زا  نیلوئـسم  همه  هجوت  لباق  تیمها و  اب  رایـسب  هعماج  رد  هاگـشناد  مهم  ياهدرکراک  هاـگیاج و  شقن و  هب  هجوت  اـب 

هاگـشناد رگا  تسا .  روشک  هعماـج و  ره  یـساسا  هطقن  هاگـشناد  اریز  دـشاب . یم  هدوـب و  یگنهرف  نیلوئـسم  ریاـس  يربـهر و  مظعم  ماـقم 
, دشابن دـهعتم  ناملـسم و  ناصـصختم  هاگـشرورپ  هاگـشناد  هدرکن  يادـخ  رگا  و  دـش . دـهاوخ  حالـصا  هعماج  نآ  هدـنیآ  دوش , حالـصا 

نارگرامعتسا يالیتسا  یگتسباو و  هعماج و  ندناشک  یهابت  داسف و  هب  تفرشیپ و  هعسوت و  مدع  بجوم  هدوبن و  بالقنا  بولطم  هاگشناد 
یم بالقنا  مظعم  ربهر  دوش . یم  صخـشم  هدیجنـس و  نامیا  ملع و  صخاش  ود  اب  بـالقنا  بولطم  هاگـشناد  ساـسا  نیا  رب  دوب . دـهاوخ 

فده و تدحو  اب  اه  هتـشر  عونت  ردص و  هعـس  اب  راکفا  براضت  قالخا و  اب  يرگـشالت  نید ,  اب  ملع  یمالـسا ,  هاگـشناد  رد  : )) دنیامرف
 , تلاـسر هماـنزور   (( ) تسا هارمه  ترخآ  اـب  اـیند  هصـالخ  لـمع و  تعرـس  اـب  يرگن  فرژ  قـمعت و  سفن ,  تمالـس  اـب  یـسایس  راـک 

رواب دوخ  ندش  قیمع  تسا ,  اهنآ  ندش  یملع  اه , هاگـشناد  ندش  یمالـسا  ياه  هصخاش  زا   )) دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  ای  ( 5/7/1375
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يرواب نید  نیدت و  یمالسا  هاگـشناد  رد  تسا ,  یمالـسا  هاگـشناد  زراب  تاکن  هلمج  زا  داتـسا , وجـشناد و  نتـشاد  سفن  هب  اکتا  ندوب و 
ریز هب  یگنهرف  مجاـهت  ربارب  رد  هدارا  مزع و  نمـشد و  ربارب  رد  يریذـپان  میلـست  لوصا ,  يور  رب  یگداتـسیا  نآ  رد  تسا و  بلاـغ  هجو 

تبرق دصق  هب  وجشناد  دنتمارکاب , زیزع و  ملاع  ملع و  نآ  رد  تسا و  طاشن  رپ  افوکش و  یمالـسا  هاگـشناد  تسا .  يرکف  مکحتـسم  يانب 
همانزور  , ) تساهنآ ندش  یمالـسا  اه  هاگـشناد  ندش  یملع  همزال  نیاربانب  درادن . دوجو  نآ  رد  داسف  قسف و  رهاظم  دـناوخ و  یم  سرد 

تسا هتفای  ققحت  اهشزرا  اهلآ و  هدیا  نیا  لمع  رد  ایآ  اما  دشاب . یلحم  نینچ  نیا  دیاب  بولطم  هاگشناد  نیاربانب  ( 7/12/1376 يروهمج , 
راکادف مودخ و  رصانع  هطوبرم و  نیلوئوسم  اهداهن و  زکارم و  طسوت  هک  ییاه  تدهاجم  اه و  يزیر  همانرب  اه  شالت  مغریلع  هنافسأتم   ؟

فده و نآ  هب  یبایتسد  ندیـسر و  ات  زونه  هتـشاد ,  هارمه  هب  هک  يا  هدـنزرا  تبثم و  رایـسب  ياهدرواتـسد  هتفرگ و  تروص  هنیمز  نیا  رد 
یمن نیا  تسا ...  هدشن  یمالسا  زونه  هاگـشناد  : )) دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تسا .  هدنام  ینالوط  هار  بولطم  هاگیاج 

هرامـش 21, یگنهرف ,  همانلـصف   ((, ) هبناج همه  هدش و  يزیر  همانرب  تدـم ,  دـنلب  هنازوس ,  لد  يداینب ,  قیمع ,  لوحت  کی  اب  رگم  دوش 
زا جراـخ  لـصفم و  یثـحب  اههاگـشناد , ندرک  یمالـسا  زا  تعناـمم  يریگولج و  لـماوع  یـسررب  دـنچ  ره  هتبلا  ص 174 ) راهب 1375 ,
 : بالقنا هدـنیآ  بالقنا و  يزوریپ  رد  هاگـشناد  هاـگیاج  تیمها و  لیلدـب  هک :  تفگ  دـیاب  راـصتخا  تروصب  یلو  دـشاب  یم  اـم  عوضوم 

هاگشناد ندش  یمالسا  زا  يریگولج  رد  یعس  ناوت  مامت  اب  هتشادن و  تلفغ  مهم  عوضوم  نیا  زا  یمالسا  ماظن  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد 
ياهیئاسران صقاون و  یخیرات ,  لماوع  لیبق  زا  يرگید  ددعتم  لماوع  هتبلا  دنراد . هتشاد و  نوگانوگ  ياه  شور  قرط و  زا  نایوجـشناد  و 

هب هک  هچنآ  نایم  نیا  رد  دنشاب . یم  رثوم  رما  نیا  رد  یگنهرف و ... مجاهت  هاگـشناد ,  هزوح و  تدحو  لماک  ققحت  مدع  یـشزومآ ,  ماظن 
تـسد نیلوئـسم و  اـب  روـشک  ییارجا  نیلوئـسم  ناـیم  يرکف  عاـمجا  مدـع  دراد ، هتــشاد و  یــساسا  شقن  دـنیآرف  نـیا  رد  دـسر  یم  رظن 
هکنیا ای  هدوبن و  دقتعم  اههاگشناد  ندش  یمالـسا  هب  الـصا  ای  نالک  هعومجم  نیا  زا  ییاهـشخب  هنافـساتم  هک  تساههاگـشناد . ناراکردنا 
ندرک یمالـسا  رد  یمالـسا  ماظن  تیقفوم  مدع  يدمآراکان و  هلآسم ، نیا  یعیبط  هجیتن  دـنرادن . عوضوم  نیا  ترورـض  زا  یتسرد  كرد 
یملع ياـه  تئیه  اـت  هتفرگ  هبتر  یلاـع  نیلوئـسم  زا  اههاگـشناد  رب  راذـگ  ریثاـت  هعومجم  یماـمت  هک  یناـمز  اـت  املـسم  تساههاگـشناد .

مدق نیلوا  نیاربانب  دوش . یمن  لصاح  لماک  قیفوت  دنوشن ، لئاق  شزرا  نآ  يارب  دنـشیدناین و  اههاگـشناد  ندرک  یمالـسا  هب  اههاگـشناد ،
هلاسم نیا  ققحت  تروص  رد  هک  تسا  اههاگـشناد  ناراکردـنا  تسد  نالوئـسم و  یمامت  رظن  تدـح  يرکف و  عامجا  لماک و  یگنهاـمه 

بسانم و ياهوگلا  نتفای  يزیر و  همانرب  هلأسم  هتبلا  میـشاب ،  هتـشاد  اههاگـشناد  ندـش  یمالـسا  هلاسم  رد  یمیظع  شهج  میناوت  یم  اعطق 
یم دیما  هک  دریذپ . تروص  صـصختم  دهعتم و  ناسانـشراک  طسوت  دیاب  هک  تسا  مهم  يرورـض و  مادقا  يدـعب  ماگ  ناونع  هب  زین  دـیفم 
رکذ رخآ  رد  دوش . ماجنا  لماک  تیقفوم  اب  زین  هلحرم  نیا  نادنمـشیدنا ، ریاس  تارظن  براجت و  یمالـسا و  میظع  عبانم  هب  هب  هجوت  اب  دور 

اب هسیاقم  رد  هچ  بالقنا و  زا  لبق  هب  تبـسن  هچ  ام  نایوجـشناد  هاگـشناد و  دـمحب هللا  تالکـشم , نیا  همه  اب  هک  تسا  مزال  مه  هتکن  نیا 
هب دـنب  ياپ  یبالقنا و  دـهعتم و  ناناوج  زا  تسا  رپ  ام  ياههاگـشناد  هدوب و  رادروخرب  يرتهب  رایـسب  تیعـضو  زا  رگید  ياـهروشک  ریاـس 

. دشاب یم  راکنا  لباق  ریغ  هک  صصختم  دهعتم و  دیتاسا  یمالسا و  ياهشزرا  لوصا و 

دینک نایب  یحیرشت  الماک  تروصب  ار  خساپ  افطل  . " دینکیم داهنشیپ  یلمع  ياهراکهار  هچ  ناناوج  ناناوجون و  دایتعا  زا  يریگشیپ  هرابرد 

شسرپ

نایب یحیرـشت  الماک  تروصب  ار  خـساپ  افطل  . " دـینکیم داهنـشیپ  یلمع  ياهراکهار  هچ  ناناوج  ناناوجون و  داـیتعا  زا  يریگـشیپ  هراـبرد 
دینک

خساپ
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هک تسا  یناـسک  هدـهع  هب  رما  نیا  هک  دراد  یملع  قـیقد  ياـه  شهوژپ  ماـجنا  هـب  زاـین  نآ  تـلع  ردـخم و  داوـم  هـب  نوزفا  زور  شیارگ 
اما یماظتنا و ... ياهورین  هعماج ، رسارس  رد  یتشادهب  ياه  نامزاس  یتسیزهب ، نامزاس  دننام  دنراد . هدهع  هب  ار  هعماج  تمالـس  تیلوؤسم 

قیقد ریغ  تروص  هب  ول  درک و  حرطم  ردـخم  داوم  هب  ناناوجون  شیارگ  تلع  ناونع  هب  ناوت  یم  تسا و  سوسحم  ام  هعماج  رد  هک  هچنآ 
هک نیا  هچ  دشاب  هتـشاد  دناوت  یم  یمهم  شقن  ناشنادنزرف  اب  نینچمه  رگیدکی و  اب  هداوناخ  رد  نیدـلاو  بولطمان  طباور  - 1 زا : دنترابع 

بیـسآ یتیـصخش  یفطاع و  تابث  مدـع  اهنآ و  نس  ندوب  نییاپ  هب  هجوت  اب  دـننازیرگ و  هداوناخ  زا  الومعم  ییاه  هداوناخ  نینچ  ناکدوک 
هافر ای  رقف  - 2 تسا . ردخم  داوم  زا  هدافتـسا  هب  ندش  هدولآ  دسرب  اهنآ  هب  تسا  نکمم  هک  ییاه  بیـسآ  زا  یکی  تسالاب و  اهنآ  يریذـپ 

رپ دارفا  ار  ردـخم  نایرتشم  زا  يریگمـشچ  دادـعت  هک  دـهد  یم  ناشن  رامآ  دـشاب . ناناوجون  هب  داـیتعا  لـماع  دـناوت  یم  ود  ره  يداـصتقا 
هک نیا  رب  تراظن  مدع  دنهد و  یم  رارق  دوخ  نادنزرف  رایتخا  رد  هک  يدایز  لوپ  اب  اه  هداوناخ  نیا  دنهد . یم  لیکـشت  دنمتورث  دمآرد و 

داوم دـیرخ  هب  دـنرادروخرب  زین  ییالاب  يواکجنک  سح  زا  هک  ناناوجون  هک  نیا  يارب  یلماـع  دـناوت  یم  دـننک  هنیزه  ار  لوپ  نیا  هنوگچ 
دناوت یم  زین  رقف  نینچمه  دننک . هبرجت  دنهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  ریاس  دننام  ار  داوم  نیا  زا  هدافتـسا  دنهاوخب  دـنروایب و  يور  ردـخم 
يارب ار  دنمزاین  هبرجت و  مک  ناناوجون  دنتـسه . دـمآرد  بسک  لابند  ینالالد  نادایـش و  هک  نیا  هچ  دـشاب  ردـخم  داوم  زا  هدافتـسا  لماع 

نیا عیزوت  رب  هوالع  هبرجت  یب  لاس و  نس و  مک  دارفا  نیا  هک  دوش  یم  يا  هنیمز  راـک  نیمه  دـنریگ و  یم  تمدـخ  هب  ردـخم  داوم  عیزوت 
دایتعا لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ردـخم : داوم  ندوب  سرتسد  رد  لثم  یعامتجا  لماوع  - 3 دنزرو . تردابم  نآ  زا  هدافتسا  هب  زین  دوخ  داوم 

ناسآ نآ  هب  شیارگ  دریگ  یم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  یناسآ  هب  هک  يزیچ  نوچ  تسا ، ردخم  داوم  ندوب  سرتسد  رد  ینس  حوطس  همه  رد 
هزرابم يارب  دراد . شقن  ردخم  داوم  زا  هدافتـسا  هب  ناناوجون  شیارگ  رد  هک  درمـشرب  ناوت  یم  زین  يرگید  لماوع  دریذپ . یم  تروص  رت 

، يراکیب لکـشم  لح  ییازلاغتـشا و  لیبق : زا  یتامادـقا  هداوناخ ، ناکرا  ندـش  تسـس  لیبق  زا  نآ  موش  بقاوع  زا  يریگولج  داـیتعا و  اـب 
دایتعا لکـشم  رگید  ترابع  هب  داد . رارق  اهراک  هحولرـس  دیاب  ار  ردخم  داوم  شخپ  اب  عطاق  هزرابم  یـشزرو ، یحیرفت ، تاناکما  شرتسگ 

ناـناوج و ندرک  هاـگآ  اـب  هک  مینک  شـالت  دـیاب  همه  تسا .  يراـکیب  یگنهرف و  رقف  زا  یـشان  هک  تسا  يزوـس  ناـمناخ  يـالب  ناـناوج 
ندرک مهارف  اب  دـیاب  میزاس .  انـشآ  ناشفیاظو  اب  ار  اهنآ  مینک و  رود  ناناوج  زا  ار  يرگ  یلاباال  یفدـه و  یب  یچوپ و  اهنآ  ياه  هداوناخ 

ندومن رازگرب  باذج و  بوخ و  یبهذـم  یحیرفت و  یگنهرف -  ياه  ناکم  يزادـنا  هار  ناناوج و  اب  حیحـص  بسانم و  یتسود  طابترا و 
بسانم و لاغتـشا  رکف  هب  ار  اهنآ  هدومن  رپ  ار  اهنآ  یگنهرف  يرکف و  ياهئالخ  هدرک و  بذـج  ار  نانآ  یلاها ,  توعد  یبهذـم و  سلاجم 

ییاسانـش اب  رگید  فرط  زا  مینک و  يریگولج  اهنآ  تقو  نتفر  ردـه  یگدوهیب و  يراکیب و  زا  میزادـنایب و  هعماج  رد  ندوب  لاعف  دـیفم و 
شرتسگ يولج  ییاضق  زکارم  یماظتنا و  ياهورین  هب  اهنآ  یفرعم  دـننک و  یم  فرحنم  ار  ناـناوج  هک  راـکتیانج  وجدوس و  دـساف و  دارفا 

 , ینید گـنهرف  شرتـسگ  حیحـص ,  ياـهوگلا  هئارا  لاـح ;  ره  هب  میزاـس .  مهارف  ناـناوج  ندوب  كاـپ  يارب  ار  هنیمز  میریگب و  ار  داـسف 
ناکما ندرک  مهارف  حیحـص ,  هنامیمـص و  یتسود  طابترا و  داجیا  بسانم ,  لاغتـشا  ندرک  مهارف  یگدـنز ,  رد  ناـناوج  ندرک  دـنمفده 

ام ناناوج  دناوت  یم  یمالسا  یگنهرف  زکارم  دجاسم و  لثم  ینید  زکارم  تمس  هب  دارفا  نداد  قوس  ملاس ,  تاحیرفت  تفرـشیپ و  هعلاطم و 
هب رکذلا  قوف  ياه  هار  يریگراکب  اب  دنراد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  ناوت و  دح  رد  دیاب  دارفا  همه  دشخب . تاجن  دایتعا  یگدرـسفا و  زا  ار 

ترخآ ایند و  تسا و  شاداپ  باوث و  زا  راشرس  لاح  نیع  رد  لکشم و  سب  یتیلاعف  راک  نیا  هک  دننادب  دنبای و  تسد  لآ  هدیا  فده  نیا 
هدافتـسا هدـش  هئارا  ياه  هار  زا  اه  تیعقوم  دارفا و  بسانت  هب  راکتـشپ و  هقیلـس و  قوذ و  اب  تسا  مزال  دزاس . یم  دابآ  ار  نارگید  اـهنآ و 

داسف زکارم  بذج  ات  دننک  بذج  ار  اهنآ  دنوش و  تسود  ناناوج  اب  هدش  یتمیق  ره  هب  دننکن . یناوتان  یگتـسخ و  ساسحا  زگره  دـننک و 
هنالقاع و يزوسلد  زا  نایاپ  رد  دناسرب . فدـه  هب  ار  ام  دـناوت  یم  هک  تسا  راک  نیا  هیامرـس  اهنت  یگتـشذگ  دوخ  زا  راثیا و  اذـل  دـنوشن .

راک نیا  رد  جع )   ) نامزلا بحاص  ترضح  ریخ  ياعد  هب  میراودیما  مینک و  یم  رکشت  ریدقت و  وجـشناد  زیزع  امـش  هناربدم  یـشیدنارود 
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. دیشاب قفوم  ریطخ 

؟ درک دیاب  هچ  دنوش  تسرد  دنهاوخ  یمن  عامتجا  مدرم  یتقو 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  دنوش  تسرد  دنهاوخ  یمن  عامتجا  مدرم  یتقو 

خساپ

هب ندیـسر  راـظتنا  دـنیارگب و  ینوـبز  یگراـچیب و  يراوـخ و  تلذ و  هب  دـیاب  ریزگاـن  دـنهد  یمن  یتـسرد  حالـصا و  هـب  نـت  هـک  یمدرم 
ود رد  هعماج  كرحت  زمر  اما  دنشاب . هتشادن  دوش  یم  رسیم  مالسا  نیرفآ  یگدنز  تامیلعت  زا  يوریپ  رد  اهنت  هک  ار  تداعس  يراگتـسر و 

هعماج ي كرحت  هک  یناسک  فده . نیا  رد  يرادیاپ  يرادـساپ و  غیلبت و  . 2 اهیبوخ . دنلب و  فادها  نیبت  . 1 تسا : هدش  هدناجنگ  رصنع 
هک يروامس  زا  ناسنا  دنهد . ناشن  ار  دنشاب  دنناوت  یم  هچنآ  دنتسه و  هچنآ  هلـصاف  دننک و  هدنز  عامتجا  رد  ار  تمه  دیاب  دنهاوخ  یم  ار 

هنوـگچ مـینیب  یم  دراد  یگدـنزاس  هـب  ماـمتها  ردـق  نـیا  هـک  مـیرک  نآرق  رد  اـم  دـشاب . هتــشاد  دـناوت  یمن  ياـچ  راـظتنا  هدرکن  نـشور 
نانآ ثیداحا  و  مالسلا )) مهیلع  )) همئا خیرات  رد  دهد . یم  رارق  هذخاؤم  دروم  مدرم  شریذپ  رد  باتش  رطاخ  هب  ار  مالـسلا )) هیلع  )) سنوی

. دومن مادقا  يدربراک  يا  هعلاطم  اب  دیاب  تسا . هدرک  يزیر  هیاپ  ار  كرحت  گنهرف  کی  دارفا  يدنب  هقبط  يرادیاپ و  توعد و  یگنوگچ 
48ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ دننک یم  ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگ و  یم  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  ینابرق  دنفسوگ  ارچ  دنریگ و  یم  نشج  نابرق  دیع  ناونع  اب  ار  يزور  ناناملسم  ارچ 

خساپ

دننک یم  ینابرق  ینم  رد  دنا  هتفر  هکم  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  هک  یناسک  دیع  نیا  رد  تسا  یمالسا  یمسر  دایعا  زا  یکی  نابرق  دیع 
دیاش دنیامن . میـسقت  نانمؤم  ناتـسدگنت و  نایم  ار  نآ  تشوگ  دـننک و  ینابرق  دنفـسوگ  تسا  هتـسیاش  دنتـسین  هکم  رد  هک  زین  یناسک  و 

میهاربا و ترـضح  یگداـمآ  هرطاـخ  ناناملـسم  هک  دـشاب  نیا  تسا ، هدـش  هدرمـش  دـیع  مالـسا  رد  روکذـم  زور  هک  نـیا  رارـسا  زا  یکی 
دنتفا و نادنمتسم  ناگراچیب و  دای  هب  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  قح  هار  رد  يراکادف  دنوادخ و  نامرف  ماجنا  يارب  مالسلا )) مهیلع  )) لیعامـسا

25ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یگدیسر  زین  یناسک  نینچ  هب  دیاب  هکلب  دنشاب ، شیوخ  رکف  هب  دیابن  اهنت  یگدنز  رد  هک  دننادب 

؟ دنتسه یضار  ًانلع  مه  نآ  مدرم  ندرک  هانگ  اب  عجارم  ایآ 

هراشا

؟ دننکیمن عونمم  یسورع  سلاجمرد  ار  هنارتراون  نتشاذگ  یمالسا ، ياروش  سلجم  فرط  زا  نوناق  کی  بیوصتاب  ارچ 
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شسرپ

نتـشاذگ یمالـسا ، ياروش  سلجم  فرط  زا  نوناـق  کـی  بیوصتاـب  ارچ  دنتـسه ؟ یـضار  ًاـنلع  مه  نآ  مدرم  ندرک  هاـنگ  اـب  عجارم  اـیآ 
؟ دننکیمن عونمم  یسورع  سلاجمرد  ار  هنارتراون 

خساپ

مارح ار  بعلو  وهل  سلاجم  اب  بسانمو  یقیـسوم  ياهراون  شخپ  نداد و  شوگ  ًاررکم  دوخ  ياواتفرد  قافتالاب  هعیـش  ردقیلاع  عجارم  ( 1
هدش نانآزا  هک  یتائاتفتساو  هیلمع  ياه  هلاسررد  هک  دنتـسین .  اراکـشآ  هنو  هنایفخم  هن  راک  نیا  هب  یـضار  هجو  چیه  هبو  دنا  هدومن  مالعا 

ناونع هب  تسا ، هتـشذگ  ناـبهگن  مرتحم  ياروشو  سلجم  بیوصت  زا  ًـالبق  يددـعتم  نیناوق  زین  نوناـق  رظنزا  اـماو  ( 2 دـشاب .  یم  دوجوم 
قالخاو تفع  هک  يزیچره  ایوراون  ملیف ، سکره  هسو  کی  دنب  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 640  قبط  دوش :  یم  رکذ  دروم  کی  هنومن 

يدقن يازج  ایو  لاسکی  ات  هام  زا 3  سبح  هب  دراذگب  یمومع  راظنا  ضرعم  هب  ایو  دیامن  رشتنم  هک  يوحن  هب  دیامن  راد  هحیرج  ار  یمومع 
رکنم نیا  اب  دروخرب  رد  یتسس  هطبار ، نیارد  لکشم  مامت  ( 3 دوشیم . موکحم  قالش  هبرض  اتو 74  لایر  نویلیم  ات 6  لایر  زا 000/500/1 
ياربو مدرمرد . مه  دوش  یم  رتشیب  یتموکح  ياههاگتسدرد  مه  یتوافت  یبو  یتسس  نیا  درذگ  یم  هچ  ره  هنافـسأتم  هک  تسا . یعامتجا 

تازاجم نوناق  باتک  دوشیمن . صاخـشا  یعرـش  فیلکت  هدـننک  طقاس  لاـح  ره  هب  تسا و  مزـال  هبناـج  همه  یتکرح  تالکـشم  نیا  عفر 
یمالسا

؟ دیوش یم  دجاسم  رد  روضح  يارب  ناناوج  ۀقالع  شهاک  ثعاب   .... ریظن یتامادقا  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دیوش یم  دجاسم  رد  روضح  يارب  ناناوج  ۀقالع  شهاک  ثعاب   .... ریظن یتامادقا  اب  ارچ 

خساپ

هقالع شهاـک  ثعاـب  هک  یتامادـقا  نیچ ، هطقن  ياـجبو  دـیدومرف  یم  ناـیب  فافـشو  حیرـص  روطب  ار  دوخ  لاؤس  هک  میدوب  لـیام  رایـسب 
یم لاسرا  ار  رظن  دروم  خـساپ  یلاعبانج  روظنم  زا  قیقد  عالطا  اب  مهام  ات  دـیتشون  یم  ًاـقیقد  ار  دوش  یم  دـجاسمرد  روضح  يارب  ناـناوج 

تسا نیا  یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  زوسلد  نالوئـسم  ۀمه  شالت  مینک :  یم  بلج  لیذ  بلطم  هب  ار  امـش  هجوت  لاحرهب  اما  میدرک .
زا دریذپ ، تروص  رتشیب  یگنهامهو  ماجـسنا  اب  شالترپ  لسن  نیا  ۀـناهاگآ  روضحو  دوش  رتشیب  دـجاسم  هب  زور  هبزور  ناناوج  ۀـقالع  هک 

ياهنوناک . 1 دریگ :  یم  رارق  هراشا  دروم  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هدـید  كرادـت  دـجاسم  رد  ار  ینوگاـنوگ  عونتم  ياـه  هماـنرب  ور  نیمه 
جیسب تمواقم  ياههاگیاپ  . 2 دننک . یم  شالت  یمالـسا  گنهرف  يالتعاو  دشر  تهج  رد  یگنهرف  ياه  همانرب  میظنت  اب  دـجاسم  یگنهرف 

يا هتسیاش  ياهشالت  هعماج  یبهذم  ياهیهاگآ  ندرب  الاب  ناناوج و  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  تهج  رد  یشزرو  یـشزومآ و  ياه  همانرب  اب 
همانرب زین  ... يوضر و سدـق  ناتـسآ  فاقوا و  ةرادا  نوچمه  دـنمقالع  ياهناگرا  زا  یخربو  یمالـسا  تاغیلبت  ناـمزاس  . 3 دـنا . هداد  ماجنا 

. میراد يدایز  ۀلصاف  بولطم  هطقن  هب  ندیـسر  ات  دومن  رارقاو  تشاد  ناعذا  دیاب  لاح  نیعرد  اما  دنا  هدرک  ارجا  دجاسم  رد  ار  یبوخ  ياه 
نیدتمو نمؤم  ناناوج  ياجبو  عورشم  ياه  هتساوخ  تسا  يرتشیب  تیانع  هجوت و  دنمزاین  یمالسا  ناریا  زورما  ناوج  لسن  میدقتعم  مه  ام 
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تهجرد قیقد  يزیرهمانرب  اب  صصختمو ، زوسلد  ناسانـشراکهک  تسا  دیما  تسا . هدش  گنرمک  هجیتن  یب  یـسایس  ياه  هشقانم  ۀیاس  رد 
... اءاش نا  دنرادرب . يرثؤم  ياهماگ  لجوزع  يادخ  هب  لاکتا  اب  یمالسا  ناریا  ناناوج  فادها  ققحت 

؟  دننک یمن  هاگن  رتخد  تباجن  هب  یلو  دننک  یم  هاگن  تورث  یگدنز و  رهاظ  هب  دننک  داماد  ار  ناشرسپ  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ارچ 

شسرپ

؟  دننک یمن  هاگن  رتخد  تباجن  هب  یلو  دننک  یم  هاگن  تورث  یگدنز و  رهاظ  هب  دننک  داماد  ار  ناشرسپ  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ارچ 

خساپ

يدام و ياهرایعم  اهنت  هدوب و  ایند  یگدنز  رهاوظ  هب  هتـسبلد  هک  تسا  نیا  دنراد  هجوت  يرهاظ  ياهرایعم  هب  جاودزا  رد  دارفا  هکنیا  تلع 
یمن هجوت  جاودزا  رد  یعقاو  ياـهرایعم  هب  تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  دـنناد و  یم  ناشنادـنزرف  یتخبـشوخ  تداعـسرد و  رثوم  ار  يرهاـظ 

تاعارم ار  اهنآ  رـسمه  شنیزگ  رد  تسا  هتـساوخ  رهوش  نز و  زا  هدرک  نیعم  ییاـهرایعم  طـباوض و  رـسمه  باـختنا  يارب  مالـسا  دـننک .
تسا جاودزا  سدقم  رمار  یلصا د  ياهرایعم  هلمج  زا  ناور  رکف و  تمالس  مسج و  تمالس  قالخا ،  هداوناخ ،  داقتعا ،  نامیا و  دنیامن . 

 . دـشاب هدـش  باسح  دیـشیدنا و  دـیاب  تسا و  مهم  يرما  جاودزا  لاـح  ره  هب  دـشاب .  یم  رهوش  نز و  تداعـس  یتخبـشوخ و  نماـض  هک 
هک تسا  تیاور  رد  دـشاب .  نیرفآ  رطخ  تسا  نکمم  رهاظ  لامج و  ای  يداصتقا و  ياه  هزیگنا  للع و  رطاخ  هب  یگدـنز  کیرـش  باختنا 

يارب جاودزا  دـنا  هدومرف  زین  دوش و  یهابت  هیام  شلامج  نایغط و  بجوم  شلام  هک  دوش  یم  ببـس  يدرف  لامج  اـی  لاـم و  يارب  جاودزا 
رد دنکیم  هیصوت  اهردام  اهردپ و  هب  مالسا  ددرگ .  نایغط  ببـس  تسا  نکمم  یتح  دوش و  یم  قالخا  طوقـس  یتسپ و  ببـس  نز  ییابیز 

نامیا و قـالخا و  تسا  یگدـنز  يافـص  يارب  هچنآ  دـننکن  یـشارت  لاکـشا  یلو  دـننک  تقد  هجوت و  ناشنادـنزرف  يارب  رـسمه  باـختنا 
ندرک مورحم  ببـس  اه  هنیمز  نیا  رد  نیدلاو  يریگ  هدرخ  دراوم .  لیبق  نیا  زا  یلیـصحت و  كردـم  تورث ،  هن  تسا  تقادـص  صولخ و 
دهاوخ نیمز  رد  هدسفم  داجیا  ببس   ) يرکـسع نسح  ماما  هدومرف  هب  هدش و  یهلا  ياهرایعم  روحم  رب  یگدنز  يانب  لیکـشت  زا  ناوج  ود 

هدافتسا اهنآ  هبرجت  زا  دنریگ و  هرهب  رـسمه  باختنا  رد  هداوناخ  ناگرزب  ردام و  ردپ و  تایرظن  زا  دیاب  زین  نادنزرف  دلج 4 )  یفاک  دش (. 
اب نینچمه  دـنمدرخ و  لقاع و  دارفا  کمک  اب  دنتـسه  هابتـشا  راچد  اهنآ  هک  دـندید  دـندرک و  هدـهاشم  اهنآ  رد  یفارحنا  هچنانچ  دـننک و 

دـننک و هئارا  اـهنآ  هب  ار  جاودزا  رد  یعقاو  ياـهرایعم  هتخادرپ و  اـهنآ  داـشرا  هب  نیدـلاو  مارتحا  تیاـعر  هب  هجوت  اـب  مارآ و  رایـسب  ینحل 
هدش شرافس  رایسب  جاودزا  دروم  رد  هک   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  اقآ  هب  لسوت  نمض  رد  لاعتم و  دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  زا  نینچمه 

 . دنزرون تلفغ  تسا 

؟ تسا هدش  گنرمک  ام  ناناوج  دزن  رد  یبهذم  ياهشزرا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  گنرمک  ام  ناناوج  دزن  رد  یبهذم  ياهشزرا  ارچ 

خساپ

روطب ناناوج  تسا  یقالخا  ینامیا و  تالیامت  هدش  هتفکـش  یبهذم و  تاساسحا  زورب  هرود  یناوج  غولب و  نارود  ناسانـشناور  هدیقع  هب 
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يوجتسج رد  دوخ  یناسنا  عبط  هب  ناناوج  دننک  شتـسرپ  ار  وا  دنـسانشب و  ار  یتسه  قلاخ  دنوادخ  دنوش  ربخاب  ملاع  أدبم  زا  دنلیام  يرطف 
"1." دنیامن یم  اضرا  تفرعم  هب  اردوخ  يرطف  لیامت  هلیسونیدب  دننک و  یم  ششوک  هدهاجم و  تقیقح  هب  ندرب  یپ  هار  رد  دنتسه و  قح 
للع و تفگ  دیاب  درادن  ناناوج  دزن  يا  هبذاج  یبهذـم  ياهـشزرا  هدـش و  گنر  مک  يرطف  لیامت  نیا  نامز  زا  يا  ههرب  رد  ارچ  هکنیا  اما 

رـشب یگدنز  رد  یبیغ  ياهدادما  باتک  رد  يرهطم  داتـسا   . تسا رثؤم  ناناوج  دزن  یبهذم  ياهـشزرا  ندش  گنر  مک  رد  یفلتخم  لماوع 
ناشیا دشاب  یم  زینام  نامز  رد  اهشزرا  ندش  گنر  مک  یساسا  تلع  مه  زونه  لماوع  نیا  هک  تسا  هدرک  هراشا  لماوع  نیا  زا  يدادعت  هب 

رد تسا و  هدشن  میلعت  اهنآ  هب  یحیحـص  روطب  یبهذم  ینید و  میهافم  هک  تسا  نیا  دارفا  زا  يرایـسب  ضارعا  تلعًاملـسم   : " دنیامرف یم 
دننام يدارفا  دـنیامرف :  یم  همادارد  تسا و  يرگید  زیچ  تسین و  نید  دـنوادخ و  یعقاو  موهفم  دـننک  یم  راکنا  اهنآ  هک  يزیچ  نآ  عقاو 
ریثأت تحت  دارفا  زا  يرایـسب  هک  مینک  یم  كرد  ار  تقیقح  نیا  ًالماک  میتسه  هجاوم  یبهذـم  لئاسم  هرابرد  مدرم  ياه  شـسرپ  اب  هک  نم 
راکفا نامهو  تسا  هدرک  خوسر  ناشنهذ  رد  یبهذـم  لئاسم  هنیمز  رد  یطلغ  راکفا  داوس  یب  ناغلبم  اـی  لـهاج  نارداـمو  ناردـپ  تاـنیقلت 

مزال یناوارف  شـشوک  ور  نیا  زا  تسا  هدرک  راکنا  ًانایحا  دـیدرت و  راچد  بهذـم  نید و  تقیقح  هرابرد  ار  اهنآو  دیـشخب . ءوس  رثا  طـلغ 
هک ییاهزیچ  زا  رگید  یکی  دوش . اقلا  میلعت و  دارفا  هب  دوخ  یعقاو  حیحـص و  تروص  هب  یبهذـم  یناـبم  لوصا و  هک  دریگب  تروص  تسا 
هک تسا  یتسرپ  توهـش  رد  دارفا  ندش  قرغ  طیحم و  ندوب  هدولآ  دوش  یم  تایونعم  همه  نید و  ادـخ و  زا  مدرم  رفنت  ضارعا و  بجوم 

میناوخ یم  یلعف  يایناپسا  ینعی  یمالسا  سلدنا  خیرات  رد  دناریم . یم  ار  یبهذم  تاساسحا  هدرک و  مهارف  ار  تاوهـش  کیرحت  تابجوم 
تمدخ یتسود و  تروص  هب  هکدوب  نیا  دندیـشک  نیملـسم  تسد  زا  نآ  ندیـشک  نوریب  سلدـنا و  فرـصت  يارب  نایحیـسم  هک  يا  هشقن 

رد ابیز  نارتخد  دش و  نیملـسم  ندیناشون  ندیـشون و  بارـش و  نتخاس  فقو  اهناتـسوب  اهغابو و  دـندرک  مهارف  اهنآ  يارب  یـشایع  لیاسو 
غیت مد  زا  گنردـیب  ار  ناناملـسم  دنتـسناوت  هک  دوب  ناـیرج  نیا  زا  سپ  درم ، يدرمناوـج  ناـمیا و  حور  دـنتخادرپ و  ییاـبرلد  هب  اـهنابایخ 

هتشاد نید  یهاوخ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  ناشراعش  هک  تسا  نید  غیلبت  نایعدم  یضعب  راتفر  ناناوج  زیرگ  للع  زا  رگید  یکی  دننارذگب .
یـسک رگا  نیاربانب  اهنیا ، لاثما  و   .... زیرگب قلخ  زا  نکن ، يداش  شابمداش و  نک ، ماـقم  تیثیح و  كرت  درگن ، تورث  لاـم و  درگ  یـشاب 
یفرعم هنوگ  نیدب  نید  یتقو  هک  تسا  یهیدب  دـشاب و  گنج  لاح  رد  زیچ  همه  اب  دـیاب  دـهد  تبثم  خـساپ  دوخ  ینید  هزیرغ  هب  دـهاوخب 

هجوت دروم  ار  تاکن  نیا  تسیاب  یم  نید  زا  ناناوج  ینادردق  روما و  حالـصا  يارب  نیاربانب  دش . دـنهاوخ  نیبدـب  نید  هب  مدرم  ًاعطق  دوش 
لوقعمان یناعم  میهافم و  نید  مان  هب  دنوش و  سانش  نید  ققحم و  ملاع و  دوخ  هک  دنـشوکب  لوا  هجرد  رد  دیاب  نید  نایبرم  - 1 داد :  رارق 

رد یلوصا  ياهیزیر  همانرب  اب  رما  نیلوئسم  - 2 دوش . یم  ینید  دض  ياهتکرح  أشنم  لوقعمان  يانعم  نامه  هک  دـننکن  دراو  مدرم  ناهذا  رد 
تایرطف اب  نید  مسا  هب  نید و  مان  هب  - 3 دوش . مهارف  ینید  تاغیلبت  يراذگرثا  يارب  بسانم  هنیمز  ات  دنشوکب  اهیگدولآ  زا  طیحم  حالصا 

هدهع رب  ناناوج  یبهذم  تاساسحا  یگتفکـش  رد  ار  ییازـسب  شقن  زین  هداوناخ  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  " 2." دوشن هزرابم  هضراعم و  مدرم 
ناشیا هک  تسا  هدش  تیاور  مرکا ( ربمایپ  زا  دنزرو  یم  تلفغ  هنیمز  نیا  رد  مزال  تامیلعت  نداد  زا  نیدـلاو  یـضعب  لاح  نیا  اب  و  دـنراد .

؟ اهنآ كرـشم  ناردپ  زا  لوسر ا .. ای  دش  ضرع  " ناشناردپ ، زا  نامزلارخآ  نادـنزرفرب  ياو   : " دـندومرف دـندید و  ار  ناکدوک  زا  یـضعب 
لئاسم زا  يا  هراپ  نادنزرف  دوخ  رگا  دنزومآ و  یمن  نانآ  هب  ار  یبهذم  ضئارف  زا  زیچ  چیه  هک  ناشناملـسم  ناردپ  زا  هکلب  هن   : " دندومرف

تـسدب ایند  زا  يزیچان  عاتم  ناشنادنزرف  هک  دنتـسه  عناق  نیا  هب  اهنت  دنراد و  یم  زاب  سدقم  هفیظو  نیا  ءادا  زا  ار  اهنآ  دـنریگارف  ار  ینید 
رد یبیغ  ياهدادما  یفـسلف  ياقآ  ، تاساسحاو لقع  رظنزا  ناوج  دنرازیب ".1 . نم  زا  زین  نانآو  متـسه  يرب  ناردپ  لیبق  نیا  زا  نم  دـنروآ 

،ص44و43 يرهطم یضترم  دیهش  ، رشب یگدنز 

؟ تسا تسرد  دوش  یم  هدز  هک  ییاهفرح  نیا  ایآ  دنیوگ . یم  غورد  همه  الاک  هلدابم  ای  ندرک  راک  يارب 

شسرپ
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؟ تسا تسرد  دوش  یم  هدز  هک  ییاهفرح  نیا  ایآ  دنیوگ . یم  غورد  همه  الاک  هلدابم  ای  ندرک  راک  يارب 

خساپ

قح و هک  ار  هچنآ  ره  مینک ، یم  تساوخرد  قح  ترـضح  هاگرد  زا  و  میلاحـشوخ . يا ، هدرک  لاؤس  يا و  هتفرگ  سامت  اـم  اـب  هک  نیا  زا 
. میتسه هدیقع  مه  امش  اب  زین  ام  ناج  هلا  حور  دندرگ . دنم  هرهب  عفتنم و  هدنناوخ  هدنسیون و  ات  دزاس ، لزان  ام  رـصاق  ملق  رب  تسا ، تقیقح 

بـسانم هنیمز  هک  یتـیعقوم  ره  رد  و  سک ، ره  اـب  اـج و  ره  رد  و  میرب . یم  جـنر  تدـشب  دراد ، جاور  هدرتـسگ  رایـسب  غورد  هک  نیا  زا  و 
لـضعم دوـشن ، لـمع  ریگارف  تروـصب  هک  یماداـم  یلو  مینک . دزـشوگ  ار  یعاـمتجا  لـضعم  هصیقن و  نیا  مینک  یم  یعـس  دـشاب ، مهارف 

ام هعماـج  رد  تسا ، هتـسیاش  هک  هنوـگنآ  نآ  یتـشز  حـبق و  هنافـسأتم  یلو  تـسا ، هریبـک  گرزب و  ناـهانگ  زا  غورد  دـبای . یمن  شهاـک 
رد یکدوک  يادتبا  زا  یناور ، یحور  ضرم  کی  ناونع  هب  غورد  دنهاکب . دنهاوخ  یم  نآ  حبق  زا  هیجوت ، اب  زین  یهاگ  و  تسا ؛ هداتفیناج 
هب راداو  ار  وا  اـی  و  دـنیوگ ، یم  غورد  ناگتـسب  نارگید و  یتـقو  یلو  تسا . رفنتم  غورد  زا  يرطف  روطب  كدوـک  دـیآ . یم  دوـجوب  دارفا 

یمن زین  هانگ  ساسحا  نتفگ ، غورد  ماگنه  مک  مک  دور . یم  نیب  زا  نآ  یتشز  حـبق و  زین  وا  يارب  ناـمز  رورم  هب  دـننک ، یم  نتفگ  غورد 
هلباقم يارب  دیآ . یمن  باسحب  هانگ  هک  يرما  ینعی  درمش ، یم  زیاج  ار  نتفگ  غورد  و  درامش ، یم  یتحلصم  ارنآ  رتالاب ، هبترم  رد  و  دنک .
یعـس یناسناو ، ینید  ۀفیظو  کی  ناونع  هب  ناگمه  و  دوش . يزادنا  هار  هعماج  رد  یقالخا  میظع  تضهن  کی  تسا  مزال  ییوگ ، غورد  اب 

، یتیبرت روما  نالوؤسم  یـشزومآ و  زکارم  سرادم و  دننک . یهن  تشز  رما  نیا  زا  ار  ناشناکدوک  و  دنزرو . بانتجا  نتفگ  غورد  زا  دـننک 
شزومآ زکارم  اههاگـشناد و  نایوجـشناد  و  ینید ، مولع  بالط  نأشلا و  میظع  تیناحور  و  و ، ... يرکـشل ، يروشک و  نارظن  بحاـص  و 

رورم هب  تروص ، نیا  رد  دنزادنا . هار  هب  روشک  رد  یقالخا  یتضهن  دنریگب  میمـصت  وت ، دـننامه  میهف  یناناوج  و  نازومآ ، شناد  و  یلاع ،
و دـیاین ، دوجوب  یمزع  نینچ  هک  یمادام  لاح  ره  هب  دـش . دـهاوخ  گنهرف  یقالخا ، ياهیتشز  زا  يرود  و  یقالخا ، لئاضف  هب  لمع  ناـمز 
، دنزرون بانتجا  نتفگ  غورد  زا  یشزومآ و ، ...  یتیبرت و  ءایلوا  ناگرزب و  ناردام و  ناردپ و  و  نوگانوگ ، حوطس  رد  فلتخم  نالوؤسم 

نیا رد  دوب . میهاوخ  یقالخا  تشز  هلیذر  نیا  جاور  دـهاش  نانچمه  دـننک ، لمع  نآ  هب  رتمک  یلو  دوش ، افتکا  نآ  تحابق  نایب  هب  اـهنت  و 
يارب دیدش  تبقارم  نمـض  دیاب  زیزع ، ردارب  امـش  دننامه  یناسنا ، تامارک  لئاضف و  قیاقح و  هب  انـشآ  دـنمورب و  زیزع و  ناناوج  طیارش ،

ات دننک  یعـس  یفطاع ، تسرد و  ياه  هویـش  اب  و  ینابرهم ، تفاطل و  اب  و  هنادّدـجم ، شالت  الاو و  تمه  اب  حـیبق ، رما  نیا  هب  ندـشن  هدولآ 
اهترورـض و تخانـش  هتبلا  دننک . یهن  ییوگغورد  زا  و  جیورت ، ار  یتسار  رازاب و ، ...  هسردم ، هناخ ، رد  تسا ، رودقم  ناشیارب  هک  ییاج 

زیزع امـش  نوچ  یناناوج  يارب  زین  دیوگب ، غورد  هک  فّلکم ، یتح  تسا و  زاجم  ناسنا  و  تسا ، ریذـپان  بانتجا  نتفگ  غورد  هک  ییاهاج 
، دیوش یم  هجاوم  غورد  اب  هک  ییاهاج  رد  دـیناوتب  نآ ، هب  لمعو  یهاگآ  نیا  زا  يدـنم  هرهب  نمـض  ات  تسا . يرورـض  مزال و  ردـقنارگ ،
و دیهدب ، هّبنت  زین  هعماج  ياضعا  دارفا و  ریاس  هب  زین  ریخ و  ای  تسا ، مارح  ریغ  يرورـض و  اجنیا  رد  نتفگ  غورد  ایآ  هک  دـیهدب  صیخـشت 

نودب دنراذگب . هّحـص  ناشدوخ  هابتـشا  رب  دـنهاوخیم  اجبان ، لیوأت  هیجوت و  اب  هک  یناسک  صوصخب  دـینک . انـشآ  لئاسم  نیا  اب  ار  نانآ 
یهلادیدش باذع  یئانثتسا ، دراوم  رد  زج  و  تساهیدب ؛ رورش و  زا  رگید  يرایـسب  دیلک  و  تسا ، یعطق  مّلـسم و  مارح  نتفگ  غورد  کش 
نتـشادزاب و  غورد ، زا  بانتجا  و  تقادـص ، ییوگتـسار و  رد  مینک  یم  وزرآ  درب . هانپ  گرزب  يادـخ  هب  نآ  ّرـش  زا  دـیاب  و  درادرب ؛ رد  ار 

. یـشاب دنلبرــس  قـفوم و  ددرگ . تـیزور  بیــصن و  یهلا  قـیفوت  یتـسرد ، یتـسار و  تلیــضف  جـیورت  و  غورد ، تـشز  هـلیذر  زا  هعماـج 
تیآ هریبک  ناـهانگ  باـتک  هب :  دـینک  هعجارم  غورد ، دروم  رد  رتـشیب  یهاـگآ  تهج  ذـخآم :  عباـنم و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یقالخا بتک  ریاسو  بغتسد ، دیهش  ... ا

توعد نامهیم  يا  هدـعو  دوش  یم  رازگرب  ع )  ) همئارطاخ هب  هک  ...... نیعبرا و اروشاع  لثم  یبهذـم  ياه  ینامهیمایو  هضور  سلاجم  ردایآ  *- 
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نکمم ینعی  دراد ؟  لاکشا  دشاب  دارفا  ياه  سابلو  لیاسورد  رتشیب  قوذ  ابو  رت  بترمو  رت  هقیلساب  یمکو  دوشن  رازگرب  هداس  یلیخ  هکنیا  دنوش  یم 
دروم تسا 

شسرپ

نامهیم يا  هدـعو  دوش  یم  رازگرب  ع )  ) همئارطاخ هب  هک  ...... نیعبرا و اروشاع  لثم  یبهذـم  ياـه  یناـمهیمایو  هضور  سلاـجم  رداـیآ  *- 
لاکـشا دشاب  دارفا  ياه  سابلو  لیاسورد  رتشیب  قوذ  ابو  رت  بترمو  رت  هقیلـساب  یمکو  دوشن  رازگرب  هداس  یلیخ  هکنیا  دـنوش  یم  توعد 

؟  دوشن عقاو  لوبق  دروم  تسا  نکمم  ینعی  دراد ؟ 

خساپ

همئا هب  تبـسن  نهو  تیـصعم و  هانگ و  تاسلج  نآرد  هک  نیا  طرـش  هب  هدیدنـسپو  بوخ  رایـسب  تسا  يرما  یبهذـم  تاـسلج  يرازگرب 
لوبق دروم  اهنت  هن  دشاب  صالخا  يورزا  هک  یتروصرد  ناگدننک  تکرـشزا  ندرک  یلاع  ییاریذپ  ندوب  زیمتو  مظنم  اما  دریذپن .  تروص 

تروصاب هن  دوش . یم  هدیجنـس  اه  تیناب  ام  لاـمعا  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  طـقف  دنمـشزراو  بولطم  تسا  يرما  هکلب  دـشابیم .
ره رد  اما  تسا .  هدیدنـسپ  ندوب  بترم  يزیمت و  یئابیز و  یگدـنبیز و  هسلج  رهرد  دـشاب . هتـشاد  تیفیک  دـیاب  ام  لاـمعا  ینعی  يرهاـظ 

ینیـشن بش  هنوگ  ره  و  دـلوت ,  نشج  یگداوناخ و  اهینامهیم  و   « مالـسلا مهیلع   » همئا دـالیم  اهنـشج  يرادازع و  هچ  یـسورع و  هچ  هسلج 
هیشاح مدرم  زا  يا  هدع  ندنام  هنسرگ  ضوع  رد  تسا و  ادخ  تمعن  ندش  فلت  ثعاب  هک  اج  یب  شاپ ,  تخیر  ریذبت ,  فارـسا ,  زا  دیاب 
دیدج لئاسم  عبانم :  دوشن .  شومارف  وفرـستال ا }  اوبرـشا و  اولک و  هیآ {  درک و  يریگولج  دوش  یم  ریذـپ  بیـسآ  رـشق  هنـسرگ  نانیـشن 

 . دیلقت عجارمو  املع  هاگدیدزا 

رتهب تعاطا  دییامرف ؟  نایبار  مالسلا »  مهیلع  تیب  لها  يارب  تافیرشت  ياج  هب  مالـسلا »  هیلع  تیب  لها  زا  تعاطا  گنهرف  جیورت  هویـش  افطل  - 1
؟  مسارم تافیرشت و  ای  تسا 

شسرپ

؟  دـییامرف نایبار  مالـسلا »  مهیلع  تیب  لها  يارب  تافیرـشت  ياج  هب  مالـسلا »  هیلع  تیب  لها  زا  تعاـطا  گـنهرف  جـیورت  هویـش  اـفطل  - 1
؟  مسارم تافیرشت و  ای  تسا  رتهب  تعاطا 

خساپ

شیوخ فادها  هب  ندیسر  يارب  سک  ره  ع )  تیب (  لها  مالسا و  گنهرف  جیورت  هب  تبسن  امش  تیلوئسم  ساسحا  يزوسلد و  زا  رکشتاب 
{ باحـسلا رم  رمت  اهناف  ریخلا  صرف  اوزهتنا  دنیامرف {:  یم  ع )  یلع (  نینموملا  ریما  نارفاک . مه  ناناملـسم و  مه  تسا  تصرف  نیمک  رد 

راهطا همئا  لوسر و  زا  تعاطا  گنهرف  فراعم و  غیلبت  رد  درذگ »  یم  اهربا  دننامه  اریز  دیرامش  تمینغ  ارریخ  ياهتـصرف   : » همجرت ( 1)
يارب فلتخم  ياهتـصرف  رد  ناربمایپ  دـشاب . نید  ماکحا  فراعم و  رـشن  لابندـب  دـیاب  اهتـصرف  زا  هنارایـشوه  يریگ  هرهب  اـب  دـیاب  زین  غلبم 
لباقم نادـنز  رد  ع )  فسوی (  ترـضح  دـندمآ .  یمرب  بوخ  راکنیا  هدـهع  زا  دوخ  نید  غیلبت  زا  دنتـسج و  هرهب ي  دوخ  هیلاـع  فادـها 

شیایتخس مامت  اب  ار  نادنز  ایادخ  (» 2 ینوعدی (}....  امم  یلا  بحا  نجلا  بر  دیامرف {:  یم  رویز  رز و  هتخابلد  کلـسم  يدام  ناینادنز 
يارب دننیب و  یم  باوخ  ینادنز  ود  ع )  فسوی (  نادنز  ناتـساد  هلابند  دنناوخ ». یم  نادب  ارم  هچنآ  زا  تسا  رت  ینتـشاد  تسود  نم  يارب 
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لوق هکنآ  نمض  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  فسوی  دهاوخیم .  باوخ  ریبعت  وا  زا  دنوش و  یم  بایفرـش  ع )  فسوی (  روضح  باوخ  رییغت 
یبحاص ای  دنیامرف { :  یم  نآ  لابندب  دروآ و  یم  نایم  هب  نخـس  دوخ  يادخ  زا  نکیل  تفگ  مهاوخ  ناتباوخ  ریبعت  دنک  ربص  هک  دـهدیم 

یم دراو  نانآ  هتفخ  هشیدنا  رب  یکـش  زیگنا  رب  لمأت  لاوس  کی  داجیا  اب  ترـضح  ( 3 { ) راقهلا دحاولا  هللا  ماریخ  نورقفتم  بابراا  نجـسلا 
ار نانآ  هتفخ  ترطف  و  ردتقم .  هناگی  يادخ  ای  دنرتهب  يرطاسا  هیهلا  اهتب و  هدنکارپ  نایادخ  ایآ  مینادنز  قیفر  ود  يا  دنکیم  لاوس  و  دنک .

دینیب یم  مارآ  تکاـس و  ار  رهـش  هکیماـگنه  ع )  مـیهاربا (  ترـضح  اـضیا  دزادرپ و  یم  ناـنآ  باوـخ  ریبـعت  هـب  سپــس  دـنکیم و  رادـیب 
دننکیم هدـهاشم  هتـسکش  نوگنرـس و  ار  اـهتب  هناـختب  هب  هتـشگرب و  رهـش  هب  مدرم  یتـق  دزیر و و  یم  نیمز  يور  ار  اـهتب  همه  تـسدردرت 

راک نیا  هک   , دننکیم لاوس  دنروآ و  یم  مرج  عوقو  لحم  هب  ریگتـسد و  ار  میهاربا  دننادیم  لوا  فیدر  مهتم  ار  ع )  میهاربا (  ناسانـشراک 
نآ  : » همجرت نوقطنی }  وناک  نا  مهاولئـسف  مهریبک  هلعف  لب  دیامرف {:  یم  دـهد و  یمن  تسد  زا  ار  یئالط  تصرف  ع ) میهاربا (  تسوت ؟ 
امش تقیقح  رد  دنتفگ  رگیدکی  هب  هدمآ و  دوخب  ناتسرپ  تب  دیـسرپب !!  اهنآ  زا  دنیوگ  یم  نخـس  رگا  تسا  هتـسکش  ار  اهنیا  گرزب  تب 

ار شور  نمیه  یلک  روط  هب  مه  ص )  ) مالـسا راوگزب  ربماـیپ  دوب . » نآ  لاـبند  هب  ع )  میهاربا (  هک  تسیا  هجیتـن  ناـمه  نیا  دـیراکمتس و 
يا هلئـسم  ای  دمآ  یم  شیپ  يا  هثداح  هکیماگنه  تسا ,  هدوب  ینید  فراعم  نایب  ساسا  رب  ابلاغ  نآرق  یجیردت  لوزن  دندرکیم و  ریگیپ ي 

 . دیدرگیم لزان  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  تصرف  نامهرد  بسانم و  نامه  هب  تخاس  هجوتم  یبلطم  يوسب  ار  مدرم  ناهذا  دـندرگیم و  حرطم 
زا دوخ  باحـصا  هارمه  ص )  ) ربمایپ لاثم  ناونعب  دـندومنیم . غالبا  ار  دوخ  مایپ  سپـس  هدرک و  يزاس  تصرف  ص ) ادـخ (  لوسر  یهاـگ 

تسا و ریوک  اجنیا  هللا  لوسر  ای  دنیوگیم .  نانآ  دـنهدیم  مزیه  يروآ  درگ  نامرف  باحـصا  هب  ترـضح  دـنرذگیم  فلع  بآ و  یب  نابایب 
دندش و هدنکارپ  اهنابایب  رد  مزیه  لابند  هب  ص )  ربمایپ (  رما  هب  ناناملـسم  دـیروایب  دـیتفای  هچ  ره  دـیدرگرب  دـندومرف :  ربمایپ  بایان  مزیه 

تـصرف ص )   ) ربمایپ هک  دوب  اج  نیا  رد  دیدرگ , رادومن  مزیه  يا  هپت  دنتخیر و  مه  يور  دروآ و  دوخ  اب  يزیچان  مزیه  يرادـقم  سکره 
جیورت و هویش  دیربخ »  یب  نآ  زا  امـش  دیآ و  یم  درگ  هنوگنیا  دسریم  رظنب  كدنا  هکیلاح  رد  امـش  ناهانگ  دومرف «  هدرمـش و  تمینغ  ار 

ناشتداهـش ناماما و  دلوت  مایا  ناتـسبات و  هیمطاف ,  مایا  رفـص ,  مرحم ,  ناضمر  اههام ي  ياهتـصرف  زا  دـیاب  ع )  تیب (  لها  گنهرف  عیلبت 
ثیداحا و زا  تسارپ  نایعیـش  ام  ياهباتک  راهطا  همئ  ربمایپ و ا  هریـس  وکین و  لمع  ادـخ و  يوسب  یمومع  یناوخ  ارف  درک و  هنیهب  هدافتـسا 
 . میربب ار  هدافتسا  لامک  یبهذم  تامسارم  زا  میناسرب و  مدرمب  تسا  هتفهن  نآ  رد  ناشناوریپ  ترخآ  ایند و  تداعـس  هک  راب  رهگ  تاملک 

خزرب و نید و  نهو  بجوم  هک  یمسارم  تافیرشت و  اما  تسا .  رتشیب  نآ  ریثات  مسارم  تافیرـشت و  یهاگ  هک  دش  رکنم  دیابن  ار  نیا  هتبلا 
ءاقلا ناگدنیب  ناگدنونش و  هب  ص )  ناماما (  ناربمایپ و  یگدنز  زا  هدنزاس  تاکن  تافیرشت  تامسارم و  يالبال  رد  دشابن و  يراکفارـسا 

هک تسا  یجراخم  جرخ و  ناتروظنم  رگا  تسین ؛ حضاو  تافیرشت  زا  امـش  روظنم  هتبلا  دیامرف . تمحرم  رتشیب  قیفوت  امـش  هب  ادخ  دومن . 
هکتـسا سلاـجم  امـش  روظنم  رگا  دوش . ناـیب  دوخ  ياـج  رد  دـیاب  هک  تسا  یهیجوت  ياراد  شدوخ  نآ  هک   , دوشیم ماـجنا  رهطم  مرح  رد 

اـضف دیاب  همئا  یگدـنز  غیلبت  يارب  هدرک  غیلبت  ناوتب  ات  تسا  يزاس  رتسب  عون  کی  شدوخ  نیا  هک  دوش , یم  رازگرب  ع )   ) تیب لها  يارب 
همدـقم هک  تسا  مزال  بجاو و  تافیرـشت  نیا  یعون  زا  سپ  دراد و  لاقتنا  نارگید  هبار  ع ) همئا (  مایپ  دوش  یمنالا  دـشاب و  هدامآ  رتسب  و 
هکرابم هروس  هیآ 33 3- فسوی ,  كرابم  هروس  مکحلاررغ 2- -1 عبانم :  تسا .  ع )  همئا (  گنهرف  غیلبت  هک  بجاو  نآ  ماجنا  دنتسه  يا 

هیآ 63 ءایبنا , 

؟  دروآ رد  گنهرف  کی  تروصب  يزورما  هعماجرد  ار  یهلا  ماکحا  اب  مأوت  ناسآ  جاودزا  ناوتیم  هنوگچ  دیئامرفب  افطل  - 1

شسرپ
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خساپ

. ددرگ یم  میدقت  ناتروضح  هب  هدش  حرطم  لاؤس  خساپ  شخب  نیا  هبامشدامتعا  نسحزارکشت  نمض  یهلا  قیفوت  يوزرآو  مالـس  ءادهااب 
عناوم ریگ  اپو  تسد  تافیرشت  هیاریپ و  ندوزفا  اب  اه  نرق  اهلاس و  لوط  رد  هک  میتسه  ام  نیا  تسا و  ناسآ  مالسا  نید  رد  جاودزا  لک  رد 

رما دـش و  دـهاوخ  هتـشادرب  عناوم  مامت  مینک  لـمع  مالـسا  تراوتـسد  هب  رگا  یلو  میا .  هدرک  داـجیا  جاودزا  هار  رـس  يراوشد  هدـیچیپ و 
نآ هب  دنریذپب و  ار  مالـسا  ياه  روتـسد  ات  دنریگب  میمـصت  همه  هکنیا  رب  طورـشم  دوش . یم  ناسآ  لهـس و  ناگمه  يارب  جاودزا  سدـقم 

رارق هاگنت  رد  نادرم  نانز و  نارـسپ و  نارتخد و  زا  يرایـسب  هدـش  ثعاب  لوقعم  ریغ  یعونـصم و  تالکـشم  زا  یـضعب  اـما  دـننک .  لـمع 
لیوط و ضیرع و  ياه  هیاریپ  تافیرشت و  -1 تالکشم :  نیا  هلمج ي  زا  تسا .  هتخاس  اهنآ  يارب  كانتـشحو  یلوغ  جاودزا  زا  دنریگب و 

یتسرپرس تیلوئسم  زا  زیرگ  طلغ و  يدازآ  - 4 رقف . يرادان و  هلئسم ي  -3 فلتخم . ياه  هناهب  هب  يدنسپ  لکشم  - 2 نیگنس .  هیرهم ي 
ای نادنزرف  ای  ردام  ردپ و  قفاوت  مدع  لکـشم  - 7 تسا . دوز  زونه  هکنآ  هناـهب ي  هب  جاودزا  ریخأـت  - 6 لیصحت .  همادا  رذع  -5 هداوناخ .

کی ره  دیاب  هک  لوا .  رهوش  هب  يرادافو  طلغ  بصعت  ینیب و  سدقت  ای  ندـش  راد  هچب  زا  سرت  - 9 نکسم . لکشم  - 8 لوا . رهوش  مادقا 
ار دوخ  یگدنز  ییادتبا  مزاول  يداصتقا  رظن  زا  زونه  هک  یناوج  طلغ : ياه  مسر  تافیرـشت و  فذـح  ( 1 دوش :  لح  يا  هنوگ  هب  اـهنیا  زا 
هب زاین  وا  جاودزا  هک  دوش  یم  هجوتم  ناهگان  تسا , ناموت » رازه   50 الثم «؛ وا  هیامرس  لک  هدیسر و  جاودزا  نس  هب  دنک و  نیمأت  هتساوتن 
رد یـضعب  یلو  دـشاب .  یفاک  هداس  جاودزا  يارب  نآ  ناـموت  رازه  تسیاـب  دوش  لـمع  یمالـسا  رگا  هک  یتروص  رد  دراد  وا  لوپ  ربارب  ود 

دروم رد  تسا ؟  هارمه  اهیلخت  واهجنر  اب  شنیریـش  یگدنز  يادتبا  هدشریگرد و  هتفـس  کچ و  طاسقا و  هلوقو و  ضرق  اب  راک  لوا  نامه 
یمدـق و شوخ  دـیامرف « :  یم  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ «  هک  يروط  هب  تسا  هیرهم  نازیم  نتفرگ  مک  يور  مالـسا  رظن  مه  هیرهم 
رد ار  طلغ  یهاو و  موسر  اه و  فارسا  دئاز و  تافیرشت  دیاب  هکلب  تسین  بیع  ناوج  يارب  یلوپ  مک  تسوا و  هیرهم  یمک  رد  نز  تکرب 
رما ات  میئامن  راـتفر  مالـسا  گرزب  تاـیاوشیپ  هویـش  مالـسا و  تاروتـسد  قباـطم  مینک و  فذـح  جاودزا  مسارم  رد  یگدـنز  روما  همه ي 
ارچ رتخد  فرط  زا  هچ  رسپ و  فرط  زا  هچ  رسمه  باختنا  رد  هسوسو  ای  يدنـسپ :  لکـشم  ( 2 دوش .  ناسآ  ناگمه  يارب  جاودزا  سدـقم 

ددنـسپ یمن  ناش  هفایق  رطاخ  هب  ار  هدش  یفرعم  نانز  ای  نارتخد  ور  نیا  زا  تسا  يرهاظ  ییابیز  لامج و  جاودزا  زا  اهنآ  فدـه  هناگی  هک 
بوـسحم جاودزا  راـیعم  مالـسا  رظن  زا  ییاـبیز  هچرگا  دـننک . یمن  دنـسپ  تماـق  لاـمج و  ظن زا  ار  ناراگتــساوخ  ناـنز  و  Θ ј Ơ ای

یـسک  : » دومرف ادخ  لوسر  دیآ .  یمن  تسد  هب  قیفوت  هنرگ  دشاب و  نایم  رد  دـیابن  یقطنم  ریغ  ياه  هناهب  هب  يدنـسپ  لکـشم  اما  دوشیم ,
او تورث  نامه  هب  ار  وا  دناودخ  تسا ,  تورث  شفده  هک  یسک  و  دیسر . دهاوخن  فده  نیا  هب  تسا  ییابیز  اهنت  شفده  جاودزا  رد  هک 
(3 ص 31 »  ج 14 ,  لئاسو ,  . » دینیزگ رب  رادنید  رسمه  هکنیا  هب  داب  امش  رب  نیاربانب  دوب )  دهاوخن  وا  تاجن  لماع  تورث  وا (  دراذگ  یم 

يارب يرایـسب  دنا و  هداد  وا  هب  یفنم  باوج  درادـن ,  دـمآ  رد  رپ  لغـش  ای  تسا ,  ریقف  راگتـساوخ  هکنیا  رطاخ  هب  يرایـسب  يرادـن :  رقف و 
يا هناهب  یـضعب  يارب  يرادـن ,  رقف و  هک  اجنآ  زا   . دریگ یم  ار  نادـنمتورث  غارـس  هکلب  دـنور . یمن  نادنمتـسم  هناخرد ي  هب  راگتـساوخ 
 :» ینعی  { میلع عساو  هللا  هلـضف و  نم  مهنغی  ارقف ء  ونوکی ا  نا  دـننک { :  یم  باطخ  ناناملـسم  مامت  هب  نآرق  ندرکن ,  جاودزا  يارب  تسا 

هروس  , هیآ 32 تسا ( ». هاگآ  شخب و  تعـسو  دـنوادخ  دزاس ,  یم  زاین  یب  دوخ  لضف  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  دنتـسه  تسیدـهت  ریقف و  رگا 
هب نظءوس  دـنک  یمن  جاودزا  يدـنملایع  هنیزه ي  رقف و  سرت  زا  هک  یـسک  دومرف :  مه  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ «  رون )  هکراـبم 
زا اجیب  ياه  هنیزه  ددرگ و  فذـح  جاودزا  مزال  ریغ  جراخم  تافیرـشت و  ات  دـبلط  یم  ار  مدرم  تمه  رقف ,  لکـشم  لـح  هار  دراد .  ادـخ 
 . دـشاب ناـسآ  ناـگمه  يارب  نآ  موادـت  جاودزا و  اـت  دوش  لاـبند  لـصا  کـی  ناونع  هب  تاـیونعم  هب  هجوت  نتـسیز و  هداـس  دورب و  ناـیم 

ناشنانز دنک . یم  لوئسم  دیقم و  ار  ناسنا  جاودزا  دنیوگ : یم  ناناوج  زا  یضعب  هداوناخ :  یتسرپرس  تیلوئسم  زا  زیرگ  طلغ و  يدازآ  (4
بش دورب ,  دناوت  یم  اج  همه  دشاب  هتشادن  هچب  نز و  ناسنا  رگا  میشاب . هتشاد  رـس  الاب  اقآ  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  میـشاب  دازآ  دنیوگ :  یم 
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اما . تسا تیلوئسم  زا  زیرگ  طلغ و  يدازآ  نامه  نیا  لیبق .  نیمه  زا  راتفگ ي  دنک و  یمن  تساوخزاب  ار  وا  یسک  ددرگرب و  هناخ  هب  رید 
نوناق و هنوگچیه  هکدراد  تسود  و  دهاوخ . یم  يراب  دنب و  یب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دـنک  یم  مظنم  لرتنک و  دـیقم و  ار  ناسنا  جاودزا 

همادا رذع  (5 دـناشک .  یم  تکـاله  يوـس  هب  ار  وا  عیرـس  روـط  هب  يدازآ  نیا  هکنیا  زا  لـفاغ  دـشابن  وا  هار  رـس  يزادـنا  تسدو  هطباـض 
رمع رخآ  ات  هک  دوش , یم  ثعاـب  نیمه  دـنهد و  یم  رارق  نآ  ریخأـت  اـب  جاودزا  كرت  يارب  يا  هناـهب  ار  لیـصحت  همادا  یـضعب  لیـصحت : 
يارب هجوم  رذع  اهنیا  لاثما  لیصحت و  همادا  تسا و  یناوج  نس  جاودزا  نس  هک  یتروص  رد  دننک  جاودزا  الاب  نس  رد  ای  دننکن و  جاودزا 

هرابرد ي تسا  شخب  تمالـس  لـماک و  ینییآ  هک  مالـسا  نیئآ  نآ :  ندوب  دوز  هناـهب ي  هب  جاودزا  ریخأـت  (6 دوش .  یمن  بوسحم  اـهنآ 
ار مدرم  هلاو »  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ «  يزور  دریذپ .  یمن  ار  يا  هناهب  نینچ  زگره  دنک و  یم  ناوارف  دیکأت  جاودزا  سدقم  رما  رد  عیرـست 

تفگ داد و  نم  هب  ادخ  فرط  زا  ار  مایپ  نیا  دمآ و  نم  دزن  لیئربج   : » تفگ مدرم  هب  باطخ  تفر و  ربنم  يالاب  درک و  توعد  دجـسم  هب 
هابت ار  هویم  نآ  دیشروخ  شبات  هنرگ  دیچ و  ار  اهنآ  دیاب  دنوش  هدیـسر  رگا  هک  دنتـسه ,  ناتخرد  يور  ياه  هویم  دننامه  ناگ  هزیـشود  : 

زج اهنآ  يارب  ییاود  دندیسر  دشر  نس  هب  هک  یتقو  ناگ  هزیشود  نینچمه  دزاس .  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  هدش ي  دساف  يازجا  داب  و   . دنکیم
 « ص 337 ج 5 ,  یفاک ,  ورف ع  دنـشاب « . یم  رـشب  مه  اهنآ  اریز  دنتـسه . داسف  رطخ  هاگترپ  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  ناشنا  رهوش 
اب ضوع  رد  دننکب  ناوج  ود  دنویپ  لیکـشت  رد  شالت  هکنیا  ياج  هب  لیماف  یـضعب  ناگتـسب :  ریاس  ای  ردام  ردـپ و  قفاوت  مدـع  لکـشم  (7

طقف دوب و  دهاوخن  هار  رس  رب  عنام  هنوگچیه  ناگتـسب  قفاوت  مدع  مالـسا  رظن  زا  دنزادنا  یم  ناناوج  جاودزا  راک  رد  هرگ  يزادنا ,  گنس 
هاگ ره  دهد . یم  صیخشت  ار  دوخ  تحلصم  هدیسر و  دشر  دح  هب  رگا  مه  وا  و  تسا .  طرـش  ردپ  هزاجا ي  هزیـشود  رتخد و  جاودزا  رد 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  تسین . طرـش  زین  دروم  نیا  رد  ردام  ردـپ و  هزاجا ي  دـیلقت  عجارم  زا  يرایـسب  ياوتف  هب  دوش  ادـیپ  بساـنم  رـسمه 
هب لاح  نیع  رد  هتـشاد و  ار  وا  جاودزا  تاناکما  هدیـسر و  غولب  دح  هب  شدنزرف  هک  يردپ  هدومرف :  هلاو »  هیلع  هللا و  یلـص  مرکا «  ربمایپ 
 . » دوش یم  هتـشون  ود  ره  يارب  هانگ  نآ  هدوب و  کیرـش  دـهد  یم  ماجنا  رـسمه ي  یب  رثا  رب  شدـنزرف  هک  یهاـنگ  رد  هدرکن  مادـقا  نآ 
اریز ددرگ  جاودزا  هار  دس  دیابن  لاح  نیع  رد  اما  تسا . یساسا  لکشم  نیا  هچ  رگا  نکسم :  لکشم  (8 ص 10 »  ج 15 ,  هعیشلا ,  لئاسو 

ار يرسمه  یب  ياهنایز  هک  یتقو  هتفر  مه  يور  ایناث :  دنوشیم :  نکسم  ياراد  هدرک و  لح  ار  لکشم  نیا  جاودزا  زا  سپ  يرایسب  الوا :   ؛
تمه و اب  دیاب  نکـسم  لکـشم  اثلاث :  تسا . جاودزا  كرت  زا  رتمک  رایـسب  نکـسم  لکـشم  تاعیاض  مینک  یم  هسیاقم  نکـسم  لکـشم  اب 

یـضعب ندش :  راد  هچب  زا  رت س  ( 9 ددرگ .  لح  تلم  تلود و  يراکمه  نواعت و  هوالعب  یبلط و  لالقتـسا  هیحور ي  ساسا  رب  ینادراـک 
 : دیامرف یم  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  یلام  رظن  زا   . دنرگن یم  وضوم ع  نیا  هب  یگنهرف  یتیبرت و  یـضعب  يدام و  ياهزاین  رظنزا 
 « ص24 ج 14 ,  هعیشلا ,  لئاسو  دراد « .  نظ  ءوس  گرزب  يادخ  هب  دنک  كرت  دنزرف  نز و  جراخم  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  جاودزا  سک  ره 
 ( 10 دنک .  تیبرت  دهاوخ  یم  روط  ره  ار  دوخ  دـنزرف  یعرـش  ياه  لرتنک  اب  دـناوت  یم  وا  تسا  ناسنا  دوخ  اب  رایتخا  مه  یگنهرف  رظن  زا 

نانز مالـسا  ردص  ردو  دوب  رادافو  لوا  رهوش  هب  دیاب  هک  هدماین  مالـسا  ياج  چیه  لوا :  رهوش  هب  يراداف  طلغ و  بصعت  اج و  یب  سدـقت 
یم ادخ  يدونـشخ  بجوم  ار  نآ  دندرک و  یم  ددجم  جاودزا  لوا  رهوش  تداهـش  ای  توف  زا  سپ  توبن  نادناخ  لوبق  دروم  نمادـکاپ و 
 . » داد شرتسگ  هعماج  رد  ار  یهلا  ماکحا  اب  مأوت  ناسآ  جاودزا  ناوت  یم  یتسارب  دوش ,  هتـشادرب  تالکـشم  لـماوع و  نیا  رگا  دنتـسناد .

 . دینک هعجارم  ریز  ياهب  اتک  هب  رتشیب  تاعالطا  يارب   « 157 ص 94 -  يدراهتشا ,  يدهم  دمحم  يراد ,  رسمه  هویش ي  ناسآ و  جاودزا 
دنسرپ و یم  ناناوج  - 3 اینیسح . دمحا  جاودزا ,  یناور  تشادهب  - 2 ینامرک . يراطع  يدیـشمج و  نسح  قالط ,  جاودزا و  يامنهار  -1

 . یتسینب یناتساد  هللا  دسا  داتسا  مینک ؟  جاودزا  یسک  هچ  اب 

؟  درک يرادرب  وگلا  یعامتجا  يدرف و  یگدنزرد  البرک  هثداح  نایرج  زا  ناوت  یم  هنوگچ  -1

شسرپ

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1638 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟  درک يرادرب  وگلا  یعامتجا  يدرف و  یگدنزرد  البرک  هثداح  نایرج  زا  ناوت  یم  هنوگچ  -1

خساپ

نایرج ءزج  ءزج ، عقاو  رد  درک و  تشادرب  ناوت  یم  يدایز  ياهوگلا  هدمآ  البرک  خـیرات  رد  هک  یعیاقو  البرک و  هثداح  زا  زیزع : تسود 
ار يرت  دـیدج  تاکن  دـشاب  هتـشاد  هثداح  نیا  ياهیراکزیر  عیاقورد و  يرتشیب  رکفت  لمأت و  هچ  ره  ناسنا  تسا و  وگلا  قشمرـس و  البرک 

نیا مامت  هثداح  نیا  دوخ  دـیامرف :  یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  تسا .  مالـسا  یلمع  مسجت  ـالبرک  هثداـح  هک  ارچ  دـنک ، یم  فشک 
ییوگ هک  دایز  رایـسب  ياه  هژوس  ياراد  ریذپ  شیامن  ریذپ  هیبش  تسا  يا  هثداح  هثداح  نیا  اه  هبنج  داعبا و  همه  رد  مالـسا  مسجت  هثداح 

دنچ هبناج و  دنچ  هدیا  رکف و  مسجت  هک  تسنیا  تسا  ریذپ  هیبش  ریذـپ و  شیامن  هثداح  نیا  هکنیا  زا  دـنا و  هدرک  هیهت  نداد  شیامن  يارب 
ردو لمع  ردو  نایرج  رد  تسا  مالـسا  تسا  هدرک  ادـیپ  مسجت  هثداح  نیا  رد  المع  یمالـسا  لوصاو  اه  هبنج  همه  اب  تسا  مالـسا  يدـعب 

دشاب یم  يزاس  تروص  ینعی  شیامن  افرص  هک  شیامن  هن  اما  تسا  الـسا م  نازابرـس  زا  شیامه  کی  شدوخ  البرک  هثداح  ققحت  هلحرم 
مهلوما مهـسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا  هللا  نا  هیآ (  الثم  دشاب  هتـشادن  تقیقح  عقاو  رد  یلو  دـننک  تسرد  یتروص  دـنزاسب و  ییاهکمدآ 

ادخ هار  رد  اهنآ  تسا  هدرکن  يرادیرخ  تشهب  ياهب  هب  ار  نامیا  لها  لام  ناج و  دنوادخ  ینعی  ( 3  () هللا لیبس  یف  نولتاقی  هنجلا  مهل  ناب 
تسا مالـسا  یلمع  مسجت  البرک  هثداح  دش  رکذ  روطنامه  ( 4  ) دـهد یم  ناشن  لمع  رد  ار  شدوخ  البرک  هثداح  نیا  رد  دـننک  یم  داهج 

مـسجت البرک  هثداح  هک  یتایآ  رگید  زا  کی  تسا .  هتفای  تینیع  هثداـح  نیا  رد  دـهد  یم  ناـشن  ار  یگدـنز  مسر  هار و  هک  نآرق  تاـیآ 
یضعب ینعی  ( 5 ابح هللا (  دشا  اونمآ  نیذلاو  هللا  بحک  مهنوبحیس  ادادنا  هللا  نود  نم  ذختی  نم  سانلا  نم  هیآ (  دمآ  رد  شیامن  هب  تفای و 

لامک دنتـسه  نامیا  لها  هک  اهنآ  نکیل  دنزرو و  یتسود  نانآ  تشاد  تسو  دار  ادخ  هکنانچ  دنریگ و  یم  ادـخ  دـننامه  ار  ادـخ  مدرم  زا 
هک یناـسک  مادـک  دـنهورگ  مادـک  ءزج  ع )  نیـسح (  ماـما  مینیبب  لاـح  تسادـخ  هزادـنا  هب  ادـخ  ریغ  هب  ناـش  هقـالع  یتسود و  تبحم و 

صاصتخا دنوادخ  هب  ار  ناشیگتـسبلدو  یتسود  نیرتشیب  هک  یناسک  ای  تسادـخ  هزادـنا  هب  ادـخ  ریغ  هب  ناش  هقالع  یتسودو و  یگتـسبلد 
اب طابترا  رد  ار  اه  تبحم  اهیتسود و  نیرت  دـیدش  دـننامیا و  لها  هک  دـنهد  یم  ناشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  البرک  هثداح  رد  دـنا  هداد 

نیسح ایآ  میراد  تسو  دار  نامی  اه  هچب  ام  دنیوگ :  یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  داتسا  دنتـسه  ابح هللا} دشا  اونما  نیذلاو  دنراد { ادخ 
تسو دار  شلیعامسا  زا  رتمک  هک  دوبن  روطنیا  مه  لیلخ  میهاربا  تشاد  تسود  رتشیب  وا  املسم  تشادن  تسو  دار  دوخ  ياه  هچب  یلع  نب 

دوب و ام  زا  رت  ناسنا  وا  تسا  یناسنا  فطاوع  فطاوع  نیا  دوب و  رت  ناسنا  ام  زا  هک  لـیلد  نیا  هب  تشاد  تسود  رتشیب  یلیخ  دـشاب  هتـشاد 
زا ار  ادـخ  وا  لاح  نیع  رد  اـما  تشاد  تسود  ار  دوخ  نادـنزرف  اـم  زا  رتشیب  یلع  نب  نیـسح  دوب  رتشیب  زیچ  همه  وا  یناـسنا  فطاوع  رهق ا 

هعقاو خیرات  رد  ( 6 دروآ (  یمن  باـسح  هب  ار  سک  چـیه  ادـخ  هار  رد  دـنوادخ  لـباقم  رد  تشاد و  تسود  رتـشیب  زیچ  همه  سک و  همه 
دیربن هارمه  كان  رطخ  رفس  نیا  رد  ار  تیب  لها  دیور  یم  هک  دوخ  دندادیم  داهنشیپ  نیـسح  ماما  هب  يا  هدع  هکیماگنه  تسا  هدمآ  البرک 

نا تسا (  هدومرف  نم  هب  مدـج  تسا ) تجح  ناشیارب  ماما  باوخ  دـنک  یم  قرف  يداع  مدرم  يایوراب  ماما  ایور  ) ایور ملاع  رد  دـندومرف : 
ینعی ایابـس  نهاری  نا  هللا  ءاـش  نا   : هدومرف زین  ما  هداوناـخ  يارب  دـنیبب و  هتـشک  ارت  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  ینعی  ـالیتق  كاری  نا  هللا  ءاـش 

دیامرف یم  تاکز  هرابرد  دنوادخ  الثم  تسا  یعیرشت  هدارا  دنوادخ  هدش  هتفگ  هکنیا  زا  روظنم  هتبلا  دنشاب  ریسا  اهنیا  هک  هتساوخ  دنوادخ 
مدرم هدرک  هدارا  دـنوادخ  نوچ  هک  تسین  نیا  هدارا  يانعم  اجنیا  رد  تسا  هدرک  هدارا  ار  امـش  یکاـپ  دـنوادخ  ینعی  مکرهطیل } دـیری  : }
هتشک رد  یهلا  تحلصم  قح و  ياضر  زین  اجنیا  رد  تسا  تاکز  نداد  رد  قح  ياضر  هک  تسنیا  روظنم  هکلب  دنهدب  تاکز  دنشاب  روبجم 

مـسجت ار  اروشاع  هثداح  رد  هک  ییاـه  هیآ  زا  رگید  یکی  ( 7 تسا (  هدوب  الـسلا م  مهیلع  تیب  لها  ندش  ریـسا  و  ع )  نیـسح (  ماما  ندش 
نینموملا اب  مکیلع  صیرح  متنعام  هیلعزیزع  مکسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل  هیآ { دش  اهناسنا  یلمع  قشمرس  دمآر و  شیامن د  هب  تفای و 
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لـهج و یناـشیرپو و  رقف  يرورپ  عون  تبحم و  طرف  زا  هک  دـمآ  قلخ  يارب  امـش  دوـخ  سنج  زا  یلوـسر  اـنامه  ینعی  ( 8 میحر (  فوـئر 
اما تسا  يزرورهمو  تبحم  نید  مالـسا  دـشاب .  یم  تسا  نابرهم  نانموم  هب  صیرح و  امـش  تاـجن  دـیآ  یم  تخـس  وا  رب  امـش  تکـالف 

یهاوخ دوخ  رطاخ  هب  ار  یـسک  ای  يزیچ  یـسک  تسا  نکمم   . تسا ییادخ  نآ  تهج  دـنراد و  تهج  اه  تبحم  نیا  میتفگ  هک  روطنامه 
تبحم یتسود و  تسادخ  رطاخ  هب  اهیتسود  یهاگ  اما  تسین  مه  یتسود  نآ  دوشن  نیمات  عفانم  نآ  رگا  هک  دشاب  هتـشاد  تسود  شعفانم 
دندوب هدـمآ  شگنج  هب  هک  یهایـس  یتخبدـب  زا  هللا  دـبع  ابا  كرابم  دوجو  دوب  اه  تبحم  اهیتسود و  هنوگنیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هللادبع ابا  دـنیوگ  یم  درک :  اهنآ  ندـنادرگ  رب  يارب  ار  دوخ  یعـس  مامت  دـنامب و  لاح  نیا  هب  ناش  رفن  کی  یتح  تساوخ  یمن  دوب  رثاتم 
همامع دندرگ  یم  رب  دنهد و  یم  زردنا  دنور  یم  دـنوش و  یم  يرتش  راوس  هعفد  کی  دـنک  فرـصنم  نید  اب  گنج  زا  ار  اهنآ  هکنآ  يارب 

تواقـش هورگ  نیا  زا  دنناوتب  هکلب  دنور  یم  اهنآ  يوسبو  دـنوش  یم  بسا  راوس  دنـشوپ  یم  ار  ربمایپ  سابل  دـنراذگ  یم  رـس  هب  ار  ربمایپ 
اعقاو مه  ار  دوخ  نمـشد  یتح  هک  تسا  یتسود  هچراپکی  تسا  تبحم  هچراپکی  الـسلا م  هیلع  نیـسح  اجنیا  رد  دننک .  مک  ار  یـسک  راک 
ریخلا هسم  اذا  اعوزج و  رـشلا  هسم  اذا  اعوله  قلخ  ناسنالا  نا  هیآ {  تفرگ  ناج  تفای و  مسجت  اروشاع  رد  هک  يرگید  هیآ  دراد .  تسود 

نوچ دنک و  یم  یباتیب  عزج و  دسر  وا  هب  ینایزو  رش  نوچ  تسا  ربص  یب  صیرح و  تخـس  یقولخم  ناسنا  ینعی  ( 9 نیلصملا (  الا  اعونم 
هک دنداد  ناشن  البرک  هثداح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتسین  هنوگنیا  هکن  آرازگ  زامن  رگم  دنک  ناسحا  عنم  دنک  ور  وا  هب  یتلودو  لام 

هثداح ياج  ياج  رد  همیرک  هیآ  نیادـنتفا  یمن  یباـت  یب  عزف و  عزج و  اـب  اـه  یتخـس  ثادوح و  ناروک  رد  هک  دنتـسه  یعقاو  نیلـصم  زا 
یهلا گرزب  تایلجت  البرک  هثداح  هدنـشخرد  رهاظم  زا  تسا .  اروشاع  بش  رد  نآ  مسجت  جوا  اما  تسا  هتفرگ  ناجو  هتفای  مسجت  ـالبرک 

نیا هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  تس  اـهنآ  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ینارنخـس  اروشاـع و  بش  رد  باحـص  ندرک ا  عمج  عوـضوم  نآ 
رادرـس و ره  یطیارـش  نینچ  رد  تسا  هدـننک  دـیما  ان  دـعاسمان و  تهج  ره  زا  طیحم  لماوع  هک  یماگنه  تسا  اروشاع  بش  رد  ینارنخس 

لثم دشن .....  هدعاسم  ام  اب  تخب  هک  سوسفا  تسنیا :  شقطنم   . درادن يراک  ندوشگ  تیاکش  هب  بل  زج  دنکرکف  يدام  اهنت  هک  يربهر 
وا يارب  ار  طیارـش  هچنآ  تسا  ای س  ساـسحا  راـگزورزا و  تیاکـش  شنانخـس  همه  درکن  تدـعاسم  نم  اـب  تعیبط  دـیوگ  یم  نوئلپ  اـن 

رویغ و درم  کی  يارب  دـنوش  یم  نمـشد  تسد  ریـسا  رگید  تعاس  ات 24  شنارهاوخ  نادـنزرف و  ناـنز و  هک  تسنیا  دـنک  یم  رت  تخس 
هک یتقو  عنقملا  هک  میناوخ  یم  خـیرات  ردام  دـنا ؟  هدرک  هچ  نارگید  یعـضو  نینچ  کی  رد  تسا .  راوگاـن  تخـس و  یلیخ  نیا  راکادـف 
زا یکی  تسا  نینچمه  ار  شدوخ  دعب  تشک  ار  دوخ  نادـناخ  لوا  تفرگ  رارق  يا  هدـننک  دـیما  ان  دـعاسمان و  طیارـش  رد  ودـش  روصحم 
هک یتقو  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما   . دراد رایـسب  اه  هنومن  نیا  زا  خیرات  تشاد  ار  راتفر  نیمه  يراتفرگ  ماگنه  رد  هک  يوما  يافلخ 

طیارـش همهنیا  اـب  كدـمحا ).....  ینا  مهللا  ءارـضلاو  ءارـسلا  یلع  هدـمحا  ءاـنثلا و  نسحا  هللا  یلع  ینثا  تفگ (  ینارنخـس  هب  درک  عورش 
دحوم المع  اداقتعا و  وا  دنک  یم  ریس  يدعاسم  يونعم  طیارـش  رد  نوچ  ارچ ؟  دنز  یم  لماوع  اب  يراگزاس  اضر و  زا  مد  يدام  دعاسمان 

ار دوخ  هکد  وبن  يریگناهج  نولئپان  ردنکـسا و  لـثم  شفدـه  وا  تسا  هاـگآ  دوخ  راـک  ییاـهن  هجیتن  هب  وا  هوـالعب  تسا و  تسرپ  ادـخ  و 
ناشن البرک  خیراتو  ( 10 دید (  يرثومو  دنمدوس  رایـسب  ار  دوخ  راک  رظن  نیا  زا  دوب و  قح  هملک  يالتعا  شفدـه  دـنادب  هدروخ  تسکش 

تیاکـش هوکـش و  يدیما و  ان  سای و  ساسح و  تیعقوم  نیا  رد  ناشیا  نارای  زا  مادکچیه  هکلب  الـسلا م  هیلع  نیـسح  ماما  اهنت  هن  هک  داد 
یتخـس تیاهن  رد  اهناسنا  تسا و  یندش  یلمع و  تسا  هدمآ  يزاس  ناسنا  يارب  نید  رد  هک  یتاروتـسد  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دـندشن و 

یب جرخ و  هب  دـنهد و  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  فرـش  تزع و  دـشاب  نابرهم  گرزب و  يادـخ  هب  ناشدامتعا  لکوت و  رگا  تالکـشم  اـه و 
هیآ هبوت  هکرابم  هروس  میرک ,  نآرق  يرهطم  یضترم  داتسا  ینیـسح ,  هسامح  ص 156  نیسحلا ,  لتقم  ذخام  عبانم و  دنـسر .  یمن  یبات 

دیهش داتـسا  ینیـسح  هسامح  هیآ 165  هرقب  هکراـبم  هروـس  مـیرک  نآرق  ص 381  دـلج 1  يرهطم  یـضترم  داتـسا  ینیـسح  هسامح   111
هروس میرک  نآرق  هیآ 128  هبوت  هکرابم  هروس  میرک  نآرق  دلج ص 398  يرهطم  دیهش  داتسا  ینیـسح  هسامح  دلج 1 ص 224  يرهطم 

75 دلج 2 ص 74 - يرهطم  داتسا  ینیسح  هسامح   28 هیآ 19 - جراعم  هکرابم 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1640 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟  تشاد دجاسم  رد  ناوت  یم  یگنهرف  ياه  تیلاعف  عون  هچ 

شسرپ

؟  تشاد دجاسم  رد  ناوت  یم  یگنهرف  ياه  تیلاعف  عون  هچ 

خساپ

نینچمه تسا . ریـسفت  قالخا و  ماکحا ، دـیاقع ، نآرق ، شزومآ  دـجاسم ؛ رد  اهنآ  نیرتهدـمع  دراد ، يدایز  ماـسقا  یگنهرف  ياـهتیلاعف 
J .} هدش دای  ياههنیمز  رد  تاقباسم  يرارقرب 

؟ دوش یمن  نیزگیاج  یمالسا  ياهراون  مارح ,  ياه  یقیسوم  ياج  هب  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  نیزگیاج  یمالسا  ياهراون  مارح ,  ياه  یقیسوم  ياج  هب  ارچ 

خساپ

زیچ دـناوتیمن  سک  چـیه  هنرگو  دـنورن  اـهراون  نیا  غارـس  دـیاب  مدرم  دوخ  تسین ، نکمم  هیرهق  هوق  یتـلود و  قیرط  زا  ندرک  نیـشناج 
J .} دنک اهنآ  نیزگیاج  ار  يرگید 

؟ دسرب سرد و ...  هب  يا  همطل  هک  نیا  نودب  داد  ماجنا  یگنهرف  تیلاعف  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دسرب سرد و ...  هب  يا  همطل  هک  نیا  نودب  داد  ماجنا  یگنهرف  تیلاعف  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

ناتسریبد و طیحم  رد  مربم  زاین  هب  هجوت  اب  تسامش . كاپ  نامرآ  تیلوؤسم و  ساسحا  رگناشن  دیاهدرک ، حرطم  دوخ  همان  رد  هک  ياهتکن 
ظفح اب  دـینک و  يزیر  همانرب  دوخ  راـک  رد   - 1 دیـشاب : هتـشاد  رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  نازیزع ، امـش  یگنهرف  ياهتیلاعف  هب  هاگـشناد 

ات دیشاب  لیخب  تقو  فرص  رد   - 2 دیهد . صاصتخا  یبنج  ياهتیلاعف  هب  ار  یقبام  اهسرد و  هب  ار  شیوخ  تقو  هدمع  يورهنایم ، لصا 
تقو نآ  يارب  دیـشکب و  تسد  رگید  ياهتیلاعف  زا  ناـحتما  تاـقوا  رد   - 3 دیدرگ . قفوم  اهنآ  رد  دیـسرب و  ناتدوخ  یلـصا  فیاظو  هب 

. تخاس دـهاوخ  تراهم  اب  هبرجت و  اب  ار  امـش  یگنهرف  یبنج  فیاظو  ماـجنا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  ار  نیا   - 4 دینکفرص . دایز 
همه اـب  هک  یناـسک  تواـفتیب و  دارفا  نیب  تسا  قرف  يراـب ، دوـب . دـیهاوخ  رادروـخرب  شاداـپ  رجا و  زا  زین  یبوـبر  رـضحم  رد  نـینچمه 
راتفر اب  هک  تسا  نیا  ام  رخآ  هیـصوت  دـنریذپیم . صـالخا  يور  زا  ار  يریطخ  ياـهتیلوؤسم  دـننکیم و  شـالت  ادـخ  يارب  ناـشدوجو 

J . } دیشاب دوخ  ناتسود  رگید  يارب  ییوگلا  قشمرس و  وکین ، قالخا  یلمع و 
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؟  تسیچدوش فرص  نآ  يارب  دیاب  وجشناد  تقو  هک  يروما  ییوجشناد و  یگدنز  فده 

شسرپ

؟  تسیچدوش فرص  نآ  يارب  دیاب  وجشناد  تقو  هک  يروما  ییوجشناد و  یگدنز  فده 

خساپ

یصاخ و هژاو  ای  هژاو  کی  تسا .  هعماج  نارگید و  اب  ههجاوم  رد  یلمع  هویـش  يراتفر و  تالاح  رگنایب  ییوجـشناد )  یگدنز   ) هژاو نیا 
یگدنز مالک  کی  رد  دراد . رظن  ندوب  دیاب  هنوگچ  نایب  هب  یلکش  هب  هکلب  دشاب ; ندوب  هنوگچ  رگنایب  هک  تسین  یتخانـش  هعماج  افرص "

تسا و هناگیب  یسایس  یملع و  تالوحت  اب  هک  اهنت  هداس ,  یگدنز  هن  تسا ;  يزودنا  شناد  ریسم  رد  هداس  یگدنز  يانعم  هب  ییوجشناد 
روما زا  هک  یلاح  رد  تسا  وپاکت  رپ  قنور و  رپ  یملع  یگدنز  هکلب  درادـن  يراب  دوخ  هک  یملع  یـسایس و  تانایرج  اب  هارمه  كرحتم  هن 

ریز ياـه  یگژیو  زا  ییوجـشناد  یگدـنز  یلیـصفت  تروص  هب  اـما  دـشاب  یم  هداـس  حالطـصا  هب  هدوب و  يراـع  يوـیند  قـلعت  یگدـنز و 
دیاب وجـشناد  هک  تسا  نآ  هرود  نیا  یگژیو  نیرت  هتـسجرب  یملع :  ياقترا  تهج  شـالت  ندـناوخ و  سرد  بوخ  - 1 تسا :  رادروخرب 
کی نآ  هظحل  هظحل  هک  یگدنز  ینعی  ییوجشناد  یگدنز  دشاب . يزودنا  شناد  یپ  رد  هدومن و  ملع  لیصحت  فرص  ار  دوخ  تمه  مامت 

یگدـنز نینچ  دراد و  رب  ماـگ  ریـسم  نیا  رد  یـصخش  رگا  درب . یم  رـسب  تفرعم  بسک  لابندـب  هشیمه  دراد و  یپ  رد  ار  یملع  هتخودـنا 
هب مالک  کی  رد  تسین  وجـشناد  دنک , یگدنز  اههاگـشناد  نیرتربتعم  رد  دنچ  ره  دشابن  نینچ  رگا  یلو  تسا  وجـشناد  کی  دشاب  هتـشاد 

یگژیو زا  نازیم  نامه  هب  دیامن , فرص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تمه  تقو ,  دشاب و  شناد  لیصحت  تفرعم و  نتخودنا  یپ  رد  هک  نازیم  ره 
لیـصحت فرـص  ار  دوخ  شالت  تقو و  رتشیب  هنازور  ياهراک  میظنت  يزیر و  همانرب  رد  دینک  یعـس  اذـل  تسا .  رادروخرب  ندوب  وجـشناد 
یعامتجا زاین  اب  قباطم  یعامتجا  تامدخ  هئارا  يارب  یگدامآ  بسک  ییوجشناد  یگدنز  یساسا  یگژیو  نیمود  - 2 دیئامن . شناد  ملع و 

کی یلو  نتخودنا  نتخودنا و  نتخودنا و  هن  دـشاب . هتـشاد  راظتنا  ار  ندوب  رازگ  تمدـخ  لیـصحت  سرد و  زا  ینعی  تسا  يدرف  هقالع  و 
ددـصرد درگنب و  شناد  لیـصحت  هب  يریگراکب  هچیرد  زا  هک  دـبلط  یم  یگژیو  نیا  درادـن  رب  شناد  نآ  يریگراکب  رـشن و  هار  رد  مدـق 

هعماـج و زاـین  ندروآرب  ریـسم  رد  شناد  يریگراـکب  زا  رتـهب  یتمدـخ  چـیه  زورما  دـیدرت  یب  دـشاب . دوخ  تالیـصحت  ندومن  يدربراـک 
حرط ون و  يروئت  دمآراک  حیحـص و  قیقد و  لیـصحت  اب  ناملـسم  يوجـشناد  کی  ناونع  هب  دیناوتب  رگا  تسین .  مالـسا  فادها  تفرـشیپ 
هدع زورما  هک  سوسفا  یلو  دیا . هدومن  اه  ناسنا  نید و  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  دینک و  هئارا  تامدخ  هنحـص  هشیدنا و  رازاب  هب  يدیدج 

هعلاطم باتک و  رد  رس  هک  رگید  يا  هدع  دنتسه و  شالت  رد  لغش و ... هب  ندیسر  كردم و  یپ  رد  هدومن و  تلفغ  یعقاو  لیـصحت  زا  يا 
مکحتـسم يزاس ,  گنهرف  هک  یلاح  رد  دنرگن . یمن  نآ  هب  ندرک  يدربراک  شیوخ و  شناد  يریگراکب  تمدخ و  هئارا  هیواز  زا  دنراد 

تیونعم حطـس  ياقترا  ییوجـشناد  یگدنز  موس  یگژیو  - 3 تسین .  عقوت  ناگدرک  لیـصحت  زا  زج  یتراـهم  ینف و  ياـه  ناـینب  نتخاـس 
هدرک لیـصحت  درف  وجـشناد و  زا  مدرم  هک  هنوگنامه  دـشاب . یم  هعماج  دـعب  هاگـشناد و  يونعم  روما  یفیک  ياقترا  نآ  لاـبند  هب  يدرف و 
وگلا کی  نوچمه  ددرگ و  تفرـشیپ  ثعاب  زین  دوخ  يونعم  یگدـنز  همانرب  رد  هک  دـنراد  راظتنا  روطنیمه  دـنراد  ار  ییاـشگ  هرگ  راـظتنا 

 , یکاپ تقادـص -  ندوب  ادـخ  هدـنب  تدابع و  يوقت ,  بدا ,  دـننام  یناسنا  یمالـسا و  یلاع  تافـص  زا  ندوب  رادروخرب  اذـل  دـنک . لمع 
نیا هب  نارگید  ندومن  توعد  و  تروـص و ... تریـس و  یکین  مـالک  کـی  رد  و  ریبدـت , نسح  یـشیدنارود ,  یهاوـخریخ ,  لد ,  ياـفص 

سالک و زا  غراف  هک  یـسک  امـش و  نیب  یتوافت  رگید  ـالا  دـشاب و  امـش  یگدـنز  ياـه  هماـنرب  هلمج  زا  دـیاب  فرح )  لـمع و  اـب   ) تمس
-4 تسین .  تسا ,  هدیـسر  یملع  هرهب  هـب  یمالـسا  ریغ  یملع  زکارم  اـی  رازاـب و  هچوـک و  ياـهلوق  لـقن  هـبرجت و  نتخودـنا  اـب  هاگـشناد 
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عـضوم ذاختا  یعامتجا و  ياـه  هدـیدپ  زا  قیقد  حیحـص و  یهاـگآ  نآ  زا  لـبق  یـسایس و  لـیلحت  تردـق  نتـشاد  ینیبزیت و  يرایـشوه و 
یگدـنز تایرورـض  زا  ناملـسم و  يوجـشناد  ياه  یگژیو  رگید  زا  یمالـسا  ینابم  زا  هتـساخرب  بساـنم و  اـجب و  حیحـص و  هناـهاگآ و 

یمن رگید  دوش  یـسایس  جاوما  راچد  هدروخ و  بیرف  يزودنا  شناد  لیـصحت و  مغر  یلع  ییوجـشناد  رگا  دیدرت  یب  تسا .  ییوجـشناد 
لماوع فادها و  تیفیک ,  بابـسا ,  للع ,  زا  امـش  هک  دنک  یم  اضتقا  ندوب  وجـشناد  دـیمان  هاگآ  هدرک و  لیـصحت  درف  کی  ار  يو  ناوت 
عـضوم هناهاگآ و  میمـصت  کی  نآ  ربارب  رد  دـینک و  لیلحت  ار  نآ  ناتدوخ  دـیناوتب  دیـشاب و  هتـشاد  یهاگآ  یعامتجا  هدـیدپ  کی  زورب 
ياهمدآ اه  هدیدپ  عون  نیا  جوم  هک  دیوش  هنحـص  نیا  دراو  هدرک و  لمع  هدیجنـسن  ادابم  دیـشاب . هتـشاد  ریبدـت  رکف و  زا  هتـساخرب  يریگ 

يابفلا ندرک  یجه  لوغـشم  هزات  هک  يدارفا  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  یم  یـسایس  نیگمهـس  ياه  يراجنهبان  هب  التبم  هدرب و  دوخ  اب  ار  رتیوق 
رب هناهاگآ  تروصب  یـسایس  روما  اه و  هدیدپ  دروم  رد  رکفت  ریبدـت و  رب  نوزفا  هک  دراد  راظتنا  وجـشناد  کی  زا  هعماج  دنتـسه . یـسایس 
یم هاگن  هدرک  لیصحت  هاگآ و  صخش  مشچ  هب  وا  هب  هک  ارچ  دنک . ییامنهار  تیاده و  عقاوم  نیا  رد  ار  مدرم  دراذگب و  ریثئات  اهنآ  يور 

روما نیا  رد  ندوب  توافت  یب  یتح  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  تسا .  ياجب  عقوت  کی  دراد  ار  یفاصوا  نینچ  هک  يدرف  زا  اهنآ  راظتنا  دننک و 
ینابایخ و ياه  هتفگ  هن   ) حیحـص قیقد و  تاـعالطا  ساـسا  رب  شیوخ و  يداـقتعا  ینید و  یناـبم  هیاـپ  رب  دـیاب  اذـل  تسا  راـظتنا  فـالخ 

دیامن عضوم  ذاختا  دوخ  يارب  نآ  ربارب  رد  دزادرپب و  اه  هدیدپ  نیا  زا  بسانم  حیحص و  لیلحت  هب  دراد  رایتخا  رد  هک  یسوبوتا )  یتاعیاش 
 , هاگآ تسا  یـصخش  وا  دـشاب  یهورگ  یبزح و  تامیمـصت  دـنب  رد  نارگید و  راکفا  هدـنب  هک  تسین  راـظتنا  وجـشناد  زا  هاـتوک  ریبعت  هب 
اب میراودیما  امش  يارب  نوزفا  زور  تیقفوم  يوزرآ  نمـض  نایاپ  رد  دشاب . هتـشاد  نییبت  لیلحت و  تردق  دوخ  يارب  دیاب  هدرک و  لیـصحت 

هچنآ هچ  دیـشاب  قفوم  لا  هدیا  ییوجـشناد  یگدـنز  هدـیزگرب و  ییوجـشناد  ياه  یگژیو  هب  ندیـسر  هار  رد  قیقد  بسانم و  يزیر  همانرب 
نآ يارجا  رد  دراذگ و  ارجا  هب  ار  همانرب  درک و  يزیر  همانرب  دیاب  اهنآ  ندیـشخب  قیقحت  اهنآ و  هب  ندیـسر  يارب  تساهیگژیو و  دش  نایب 

. زور نآ  دیما  هب  دمآ  لئان  هجیتن  هب  یتدم  زا  دعب  ات  تشاد  راکتشپ  شالت و 

؟ دندنم هرهب  نآ  زا  صاخ  يا  هدع  ارچ  تسا ,  لالح  تقوم  جاودزا  رگا 

شسرپ

؟ دندنم هرهب  نآ  زا  صاخ  يا  هدع  ارچ  تسا ,  لالح  تقوم  جاودزا  رگا 

خساپ

زین لسار  دننام  یبرغ ,  گرزب  نارکفتم  زا  یخرب  هکلب  مالـسا  رد  اهنت  هن  و  هدـش ,  هتفریذـپ  الماک  کیروئت  رظن  زا  تقوم  جاودزا  هلئاسم 
رد زین  یلمع  رظن  زا  دـنناد . یم  تقوم  جاودزا  هب  ندرب  هاـنپ  ار , ینونک  ياـیند  رد  سررید  یمئاد  جاودزا  لکـشم  لـح  ياـه  هار  زا  یکی 

هعتم رگید  ترابع  هب  تساطخ .  یعون  رب  لمتـشم  هطبار  نیا  رد  یعامتجا  دـید  نکیل  هداتفا ,  لوبقم  هلئاسم  نیا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن 
یتدم يارب  دنک و  يراگتـساوخ  یـصخش  زا  دناوت  یم  تقوم  جاودزا  طیارـش  دجاو  دارفا  زا  یـسک  ره  نیاربانب  تسا ,  جاودزا  یعون  زین 

جاودزا دارفا , بلاغ  هک  تسا  نآ  هدومن  داجیا  لکـشم  اج  نیا  رد  هچنآ  دـیامن . جاودزا  يو  اب  لیـصحت ,  نارود  هلاس  دـنچ  دـننام  تقوم 
زاب ار  دوخ  یقیقح  هاگیاج  ام  هعماج  رد  دـناوتن  عوضوم  نیا  هک  هدـش  ببـس  هلئاسم  نیمه  دـنا و  هتفرگ  هابتـشا  ینآ  یبایماک  اـب  ار  تقوم 

رد هداهن و  ریثئات  نایارگبرغ  طسوت  ام  هعماج  رد  نرق  کـی  زا  شیب  هک  تسا  یئوس  تاـغیلبت  عباـت  هعماـج  رد  هلئاـسم  نیا  نینچمه  دـبای .
هاگدـید اـب  تقوم  جاودزا  هب  یلو  دوش  یم  هتـسیرگن  حـماست  اـب  عورـشم  اـن  طـباور  هاـگ  هک  يا  هنوـگ  هب   . تسا هدرک  هنخر  مدرم  ریمض 

مکح نیا  شریذپ  تیفرظ  زونه  ام  هعماج  یگنهرف  رظن  زا  - 1 تسا .  لکـشم  راچد  تهج  دنچ  زا  هلئاسم  یلو  دوش . یم  دروخرب  يرگید 
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 . تسا هتفرگن  تروص  نآ  يارب  مزال  ياه  ینیب  شیپ  ینوناق ,  متـسیس  یتشادـهب و  رظن  زا  - 2 تسا .  هدرکن  ادیپ  هتـسیاش  وحن  هب  ار  یهلا 
نیطایـش بیـسآ  زا  ناناوج  نیا  ات  دریذـپ  تروص  هدرتسگ  تروص  هب  یعامتجا  یگنهرف و  شـالت  یتسیاـب  یم  تالکـشم  نیا  لـح  يارب 

هکلب دشاب  یم  صاخ  زکارم  هب  دنمزاین  هن  تسا و  صاخ  يا  هدع  صوصخم  هن  تقوم  جاودزا  دـش , هتفگ  هک  هچنآ  رب  انب  دـننامب . نوصم 
, دـنناسرب تبث  هب  ار  نآ  قالط  جاودزا و  رتاـفد  رد  هدومن و  يراگتـساوخ  مئاد  جاودزا  هیبش  دـیاب  دارفا  يروشک  تاررقم  نیناوق و  رظن  زا 

J . } دشاب یم  صخش  دوخ  هب  طوبرم  لئاسم  هیقب  درادن  دوجو  یلکشم  هنوگ  چیه  ینوناق  رظن  زا  نیاربانب 

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رب  يراذگریثات  يارب  دنک  یم  يوریپ  برغ  زا  تسا و  سابل  دم  یپ  رد  ام  يوجشناد  ناوج و  رشق 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  رب  يراذگریثات  يارب  دنک  یم  يوریپ  برغ  زا  تسا و  سابل  دم  یپ  رد  ام  يوجشناد  ناوج و  رشق 

خساپ

ًالثم دوشیم ، راچد  یحور  فلتخم  تاناسون  هب  ینوریب  ینورد و  فلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  یگدـنز  لوط  رد  یناسنا  ره  هک  روط  نامه 
رادروخرب تخاونکی  یناور  تلاح  کی  زا  رطاخ ، نیمه  هب  دوشیم ، رطاخ  هدرـسفا  لسک و  نیگمغ و  هاگ  تسا و  طاشن  اب  داش و  یهاـگ 

، وحن نامه  هب  دـنکیم ؛ هبلغ  يو  رب  یفلتخم  یحور  تالاح  دـتفایم ، قافتا  هک  یثداوح  وا و  رب  مکاح  یناور  ياـضف  هب  هجوتاـب  تسین و 
رد ًالثم  دریگیم ، دوخ  هب  یفلتخم  لاکشا  تالاح و  ناکم ، نامز و  تایـضتقم  هب  هجوت  اب  زین  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  ناسنا  هک  ياهعماج 

شـشوپ باجح و  عضو  دوب ، مکاح  هعماج  رد  تداهـش  ههبج و  ياضف  هک  یلیمحت  گنج  نامز  ردو  بالقنا  لیاوا  لثم  نامز  زا  ياههرب 
فیصوت امش  هک  هنوگنیا  دندادیمن  هزاجا  دوخ  هب  اهیلیخ  دوب و  بولطم  بسانم و  رایـسب  رگید ، ياهزیچ  یلیخ  زین  نایاقآ و  اهمناخ و 

هجوت اب  مینکیم  یگدنز  نآ  رد  نونکا  ام  هک  ینامز  گنج و  زا  دعب  نامز  لثمنامز  زا  رگید  ياههرب  رد  اما  دنوش ، هعماج  دراو  دـینکیم 
باجح هلأسم  تفرگ  تروص  ششوپ ، باجح و  هلمج  زاو  هعماج  رب  مکاح  ياهشزرا  زا  یلیخ  اب  هطبار  رد  هک  یتشز  دایز و  تاغیلبت  هب 

یباجحدـب زا  يدراوم  یگنهرف ، یطیحم و  لیالد  هب  انب  اهرهـش  زا  یخرب  رد  دـییامنیم . هظحـالم  امـش  هک  دـمآرد  تروص  نیا  هب  اـتیاهن 
هراوهام یبرغ ، ياهکبـس  ذوفن  زین  هعماج و  یمومع  گنهرف  هب  دوش  طوبرم  نیناوق  هب  هک  هچنآ  زا  رتشیب  عوضوم  نیا  هک  دوشیم  هدـید 

تسا و طبترم  تسا ، هتخادـنا  هار  هب  ام  روشک  هیلع  برغ  ناهجرد  هک  ياهدرتسگ  یگنهرف  مجاهت  رتمهم ، همه  زا  هدزبرغ و  دارفا  زین  و 
یمالسا تاررقم  يارجا  نماض  دناوتیمن  نیناوق  عضو  اهنت  هک  ارچ  تسا ، یگنهرف  قیقدو  تدمزارد  ياههمانرب  دنمزاین  زین ، نآ  حالـصا 

اب دـیاب  ادـتبا  هعماج  نیا  رد  ام  ًالوا  ینعی ، ؛ دـنکیم نادـنچ  ود  رادنید  یبهذـم و  درف  کی  ناونع  هب  ار  ام  فیاظو  هلأـسم ، نیمه  دـشاب و 
رد ءاشحف  هعاشاو  هعماج  رد  فارحنا  زا  يریگولج  يارب  ایناث  میـشاب و  نامدوخ  يرادنید  بظاوم  بقارم و  سفن  بیذـهت  يزاـسدوخ و 

یهن فورعم و  هب  رما  رتشیب  رتهب و  یهدزاب  يارب  هک  يراکهار  اما  تفرگ . ار  فارحنا  نیا  ولج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دـیاب  نآ ،
لح رد  هدرک و  دـمآ  تفر و  اهنآ  اـب  هدرک و  ییاسانـش  ار  یبهذـم  رکفمه  دارفا  دـینک  یعـس  - 1 هک : تسا  نیا  مـیهدیم  هـیارا  رکنم  زا 

ياهدومنهر زا  هدرک و  رتدایز  ار  ناتهطبار  زوسلد  نیدتم و  دیتاسا  فراعم و  دـیتاسا  اب  - 2 دیریگب . کمک  اهنآ  زا  تروشم و  تالکشم 
فورعم و هب  رما  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  تقد  هب  لکشتم  یهورگ و  روط  هب  دینک  یعس  - 3 دییامن . هدافتسا  فلتخم ، ياههنیمز  رد  اهنآ 
هب رمآ  دـیاب  - 4 دـیریگارف . اـقیقد  ار  نآ  يوـکین  يارجا  تـیفیک  نآ و  بـتارم  بوـجو  طیارـش  اـی  رکنم  فورعم و  دراوـم  رکنم ، زا  یهن 

هدافتـسا قالخ  هدـنزومآ و  يراتفر  ياههویـش  زا  ناکمالایتح  دـیارایب و  یلمع  مازتلا  قالخا و  رویز  هب  ار  دوخ  رکنم  زا  یهان  فورعم و 
مه جاودزا  ناکما  دوشیم و  امـش  هانگ  نداتفا و  اطخ  هب  ثعاب  یگنهرف  ياهیناماسبان  نینچ  دـینکیم  ساسحا  هک  یتروص  رد  - 5 دنک .
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ات دیشوک  دیاب  ناکمالایتح  - 6 دیوش . شزغل  رطخ  راچد  رتمک  ات  دینک  جاودزا  دوخ ، یـسنج  هزیرغ  لرتنک  يارب  دشابیم ، مهارف  ناتیارب 
فیاظو ماجنا  زا  ار  ام  دیابن  يروف  ینآ و  ریثأت  مدـع  - 7 درب . الاب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبـسن  یمومع  شریذـپ  گنهرف و 

تایآ هعلاطم  اب  - 8 دنسرب . ناشراک  رد  تفرشیپ  زا  دح  نیا  هب  دنتسناوت  تدمزارد  ياههمانرب  يارجا  اب  ام  نانمشد  هک  ارچ  درادزاب ، دوخ 
یگدـنز رد  اهنآ  هک  ییاهیتخـس  اهتقـشم و  لمحت  و  (ع ) راهطا همئا  مالـسا و  ربمایپ  یگدـنز  اـصوصخم  ناربماـیپ و  یگدـنز  ینآرق و 

هنادرخبان ياهفرح  زا  دیابن  فده ، هب  ندیسر  يارب  یبهذم  درف  کی  هک  دینادب  هداد و  شیازفا  ار  دوخ  يرابدرب  ربص و  نازیم  دندیشک ،
تیلوؤسم نیا  ماجنا  هار  رد  هدرک و  لـکوت  ادـخ  هب  دوش . يدـیماان  سأـی و  راـچد  هدرکانيادـخ  یتسـس و  راـچد  اهیـضعب ، یقطنمریغو 

J .} دیهاوخب ددم  کمک و  وا  زا  نیگنس 

؟  تشاد هگن  رود  تبیغ  لثم  یناهانگ  زا  ار  هعماج  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟  تشاد هگن  رود  تبیغ  لثم  یناهانگ  زا  ار  هعماج  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

رظن هب  مه  هزادـناره  یتمهت ، تبیغ و  ره  نتفگ  ای  ندینـش  زا  دـشاب و  هتـشاد  يوق  يدـج و  ياهدارا  دـیاب  تلاـح  نیا  نداد  تسد  زا  يارب 
هک ياهمانرب  هب  هطبار  نیارد  تشاد . دـهاوخن  نآ  يارب  یباوج  تمایق  زور  رد  ناسنا  اریز  دـیزرو ؛ بانتجا  دـیآیم ، یحطـس  کـچوک و 

بلاغ هانگ  نیا  رب  هّللاءاشنا  تسا  دیما  . دیراد لاسرا  ام  يارب  لیامت  تروص  رد  ار  هجیتن  دـینک و  لمع  زور  تدم 40  هب  دوشیم  داهنشیپ 
زورما هک  دینک  طرـش »  » ادخ اب  حبـص  زور  ره  ( 2 دـینک . هعلاطم  هریبک  ناهانگ  باـتک  رد  ار  تبیغ  ثحب  راـب  کـی  زور  هد  ره  ( 1 دیوش :
ماگنه اهبش  دینکن . فلخت  نآ  زا  راب  نیلوا  يارب  دیشوکب  ادجو  دیـشاب  طرـش  نیا  تیاعر  بقارم  الماک  زور  لوط  رد  منک . یمن  تبیغ 

دییامن و هبوت  نآ  اب  هزرابم  يارب  دـینک و  تبث  ار  نآ  تاعفد  دادـعت  دـیاهدش  تبیغ  بکترم  رگا  دـینک . یـسراو  ار  ناتزور  لامعا  باوخ 
يوگو تفگ  دـمآ و  تفر و  زور  کـی  دـینکیم  تبیغ  رتـشیب  وا  دزن  هک  یتـسود  ابدـیریگب  میمـصت  ـالثم  دـیهد  رارق  یهیبـنت  دوخ  يارب 

. دیریگب هزور  زور ، کی  ای  دینکن  تکرش  تسه  تبیغ  رتشیب  هک  ییاج  رد  ای  دینکن  يرورضریغ 

؟  میشاب هتشاد  هنیهب  هدافتسا  نامتقو  زا  هک  مینک  میظنت  اههاگباوخ  ردار  نامیاه  همانرب  ییوجشناد  تدم  لوط  رد  هنوگچ 

شسرپ

؟  میشاب هتشاد  هنیهب  هدافتسا  نامتقو  زا  هک  مینک  میظنت  اههاگباوخ  ردار  نامیاه  همانرب  ییوجشناد  تدم  لوط  رد  هنوگچ 

خساپ

دیاب رما  نیایارب  تسا . امـش  هدارا  میمـصت و  هب  طوبرم  دینک  یگدنز  دیناوتب  هاگـشناد  هاگباوخ  رد  لاس  تدـم 4  یط  رد  هنوگچ  هک  نیا 
دوخ يارب  دینک و  يزیرهمانربرگید  ترابع  هب  دیربب . ار  هدافتسا  نیرتهب  دوخ  تاقوا  زا  تدمزارد  همانرب  کی  اب  هک  دیریگب  يوق  میمـصت 

همانرب رد  ًالثم  دینک . لمع  دوخ  نودم  همانرب  قبط  دـینک  شالت  زین  ارجا  ماقم  رد  دـییامن . نیودـت  هنالاس  هناهام و  یگتفه ، هنازور ، همانرب 
قبط ار  سالک  سرد و  تاعاس  دینک . نیعم  ار  یهاگحبص  شزرو  شمرن و  زامن و  یـصخش و  روما  ماجنا  يرادیب و  تعاس  دوخ ، هنازور 
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ررقم تاعاس  قبط  رب  ارجا  لباق  همانرب  کی  اب  ار  اهبش  اهرهظزادـعبای و  اهسالک  نیب  تغارف  تاقوا  دـینزب و  تمـالع  یـشزومآ  هماـنرب 
یلک روط  هب  دینک و  هدافتسا  هاگباوخ  هعلاطم  نلاس  ای  هناخباتک  زا  دینک  یعس  دیاهدرک ، نیعم  هعلاطم  يارب  هک  ار  یتاقوا  دییامن . صخشم 

، يزیرهمانرب نودـب  هک  ارچ  دـینک ، لمع  نآ  قبط  هتفرگ و  رظن  رد  یـصخشم  راک  یتعاس ، ره  ياربو  هدومن  يدنبمیـسقت  ار  زور  تاـعاس 
. دش دهاوخ  فلت  امش  زا  يدایز  تاقوا 

؟ دنک تیاعر  ار  اه  هبنج  همه ء  دنک و  رپ  ار  شتاقوا  دیاب  هنوگچ  وجشناد  کی 

شسرپ

؟ دنک تیاعر  ار  اه  هبنج  همه ء  دنک و  رپ  ار  شتاقوا  دیاب  هنوگچ  وجشناد  کی 

خساپ

نیا ناویح  ناسنا و  نایم  یـساسا  ياـهتوافت  زا  یکی  تسیچ ؟ نآ  مزاول  دـنمادک ؟ نآ  لوصا  دراد ؟ تّیمها  ارچ  تسیچ ؟ يزیر  هماـنرب 
لاح تسا ، براجت  لمحم  هتـشذگ  هدنیآ . لاح و  هتـشذگ ، نامزهـس : رد  ناسنا  دـنکیم و  یگدـنز  لاح  نامز  رد  طقف  ناویح  هک  تسا 
نامز يزیر  همانرب  هب  تسد  هتـشذگ ، ياهدادیور  لیلحت  هیزجت و  اب  ناسنا  . ءاقترا دـشر و  يوکـس  هدـنیآ  و  تسا ، يریگمیمـصت  هاگلزنم 

تروص قفا  هس  هیواز  زا  دیاب  هدنیآ  هب  تبـسن  ناسنا  شرگن  دـنیوگیم : يزیر  همانرب  ناصـصختم  دـنزیم . مقر  ار  هدـنیآ  دـنزیم و  لاح 
يرود لماوع  زا  یکی  ینوماریپ و  لئاسم  حـلاصم و  هب  تبـسن  یمدآ  يرکف  ِرونام  نماض  زاـب : قفا  نشور . قفا  رود و  قفا  زاـب ؛ قفا  دریگ :

هب یگدـنز ، تـالداعم  ربارب  رد  تسا ، دـنمهرهب  زاـب  قفا  زا  هک  یناـسنا  ره  تسا . يرگن  یئزج  ياـههمانرب  دودـحمیاههشیدنا و  زا  یمدآ 
هب دـنیبیمنهار و  کی  هیواز  زا  طقف  ار  فلتخم  ياهلحهار  دراد و  هدرتسگ  ياهکبـش و  تلاح  وا  شرگن  هکلب  دـشیدنایمن ؛ یطختروص 

شرگن رد  يرثؤم  شورزاب  قفا  دـنکیم . شیامزآ  ار  فلتخم  ياههار  اذـل  دـتفایمن ، ینیب  ببـس  کت  هطرو  هب  نارگشهوژپ ، حالطـصا 
یــشیدنارود تلــصخ  ناــسنا ، زاــتمم  ياهتلــصخ  زا  یکی  رود : قــفا  دــیآیم . راــک  هـب  دــنمفده  ياــهتیلاعف  هــمه  رد  تــسا و 

. دنزیم مقر  ار  یتآ  تامیمـصت  تسا و  هدـنیآ  تاماهبا  ندـش  فافـش  نماض  یمدآشرگن ، هاگن و  رد  رود  قفا  تسا . ( Providence)
: نشور قفا  دـنراد . تاقاّفتا  اهدادـیور و  لمعلا ، سکع  اهراتفر ، لئاسم ، رد  رتفافـش  يریوصت  ، نارگید اب  هسیاقم  رد  شیدـنا  رود  دارفا 

ِقفا تسا . زاب  رود و  قفا  ودـلوصحم  نشور  قفا  تسا . رّـسیم  یلبق  قفا  ود  زا  هدافتـسا  اـب  ماـهبا ، مک  نشور و  هیواز  زا  ناـسنا  يدـنم  هرهب 
تخانـش ثحب  قـفا ، هس  نـیا  لوـصحم  تساـقاّفتا . لاـح  رد  هدـنیآ  يارب  دـمآراک  هـنیهب و  يزیر  هماـنرب  لـصا  رد  ناـسنا  هوـیم  نـشور ،

دوبهب . 3 اهتیلاعف . یـشخب  تهج  . 2 یسانشدوخ . . 1 زاتـسا : ترابع  يزیر  هماـنرب  ساـسا  قفا ، هس  نیارباـنب  تسا . ( Recognition)
لقتنم لاح  نامز  هب  ار  هدـنیآ  ناوتیم  درادـن . دوجو  هدـنیآ  يارب  یتنامـض  دـشابن ، دوجوم  تخانـش  ات  نامز . فرظ  رد  یگدـنز  تیفیک 

تقو مدرم  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  داد . لکـش  ار  اهنآو  دومن  یـسررب  لاح  نامز  رد  ار  هدنیآ  ياههلپ  نتخاس  هنیمز  ناوتیم  ینعی  دومن ،
هب اهناسنا  ناوت  دصرد  یلا 40  دودح 30  هدشماجنا ، ياهدروآرب  اهنیمخت و  قبط  دنلانیم . تقو  دوبمک  زا  همه  دنراد . رایتخا  رد  یفاک 

، اهيژرنا اهتقو ، رتشیب  دـنهدیم . ردـه  ار  دوخ  يراک  یگدـنززا  دـصرد  دارفا 60 هک  دـهدیم  ناـشن  تابـساحم  دوشیم و  هتفرگ  راـک 
اهيراذگ تیولوا  اهيزیر و  همانرب  تسین و  نشور  اهفده  درادن ، دوجو  یفاکتخانـش  نوچ  دنوریم ، ردـه  هب  اهدادعتـسا  اهییاناوت و 

دیما اب  ناسنا  کی  هدـش ، ماجنا  تابـساحم  قبط  هزورما  میراد . ندرک  یگدـنز  تصرف  رابکی  ام  تسا . دودـحم  ام  رمع  دـشابیمن . قیقد 
هدافتسا رمع : هیامرس  زا  هدافتسا  دراد . رایتخا  رد  هدافتـسا ، لباق  تقو  ناونع  هب  ار ، نامز  زا  تعاس  رثکادح 000/200  ینالوط ، یگدنزهب 

، دشاب هدش  نیودت  رادیاپ  رمتسم و  هنارایشوه ، هک  نامزتیریدم »  » يزیر و همانرب  قیرط  زا  اهنت  دنمـشزرا ، دودحم و  ِنامز »  » زا رتهب  هنیهب و 
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هب نداد  تـهج  اـهتصرف و  رب  لرتـنک  طلــست و  ياـنعم  هـب  تساـیزیر ، هماـنرب  ناــمه  عـقاو ، رد  هـک  ناــمز  تیریدــم  دوـشیم . مـهارف 
ار دوخزور  هنابـش  درف  ره  هک  تسا  مزال  اهتصرف ، زا  هدافتـسا  تهج  بسانم  همانرب  یحارط  يارب  اهتصرف : يزیرهمانرب  تساهتیلاعف .
ود ار  اهشخب  نیا  زا  مادـک  ره  دـیاب  بش . موس : شخب  رهظ ، زا  دـعب  مود : شخب  رهظ ، ات  حبـص  لوا : شخب  دـیامن : میـسقت  شخب  هس  هب 
رد ار  دوخ  یحیرفت  یلغـش و  ییارجا ، یملع ، ياهتیلاعف  تسا  رتهب  درک . میـسقت  هتعاس  ود  ياهتیلاعف  هب  ار  تمـسق  ره  درک و  تمـسق 

. مییامن میسقت  تعاس  رد 9  ار  تمسق  شش  مامت  رثکادح  تعاس و  مینوکی  یلا  کینیب  ار  تمـسق  ره  مینک و  فیرعت  اهنامز  نیا  بلاق 
دوخ لیـصحت  لغـش و  هب  ار  رهظ  زا  دـعب  زا  یـشخب  حبـص و  ای  رهظ  زا  دـعب  اـی  حبـص  لـک  تسا  نکمملیـصحت  لاـح  رد  اـی  لـغاش  دارفا 

ار نامز  بلاق  میناوتیم 42  ام  هتفه  ره  رد  يدنب ، میسقت  نیا  اب  دنیامن . يزیرهمانرب  دنناوتیم  هدنامیقاب  تقو  يوراهنآ  دنهد . صاصتخا 
زا تعاس  زور 18  هنابـش  ره  رد  مه  زاب  دنـشاب ، یتعاس  کی  اهبلاق  نیا  رگا  مینکفیرعت و  نآ  بلاق  رد  ار  دوخ  ياهتیلاعف  مینک و  ءایحا 

، یملع ياـهتیلاعف  يارب  ار  بش  تعاـس  رـصع و 2  تعاس   2 حبـص ، تعاس  هکنیا 2  باستحااب  ینعی  دـنام ؛ دـهاوخ  دازآ  تعاـس   24
، هتفه رد  هک  مینیبیم  اذـل  دـنام . دـهاوخ  دازآ  تعاس  هـتفه 126  رد  تعاـس و  زور 18  ره  هدـنامیقاب  میـشابهدرک ، جراخ  یـشهوژپ و ...
هک تسا ، هدـماین  فک  هب  ناسآ  رمع  هیامرـس  اهتصرف ؟ يدوبان  ینعی  نامز ! حـبذ  ینعی  نیا  و  میاهدرک . ادـف  ینابرقار و  نامز  ام  ردـقچ 

: هک میـشاب  هتـشاد  رظن  دم  ار  هتکن  نیا  میرگنب و  هتفای  ماظن  ، شیوخ ياهتیلاعف  هب  هک  دـنکیم  کمک  يزیر  همانرب  دور . تسد  زا  ناسآ 
اهتیلاعف هتفرگرارق و  یسررب  ثحب و  دروم  هظحل  هیناث و  هقیقد و  اب  نامز ، هکلب  تسین ؛ اههتفه  اهزور و  اهتعاس و  ام ، رـصع  رد  نامز  »

دنچ مدرک : لاؤس  وا  زا  دیـسرپ . نم  زا  يددـعتم  ياهلاؤس  یـضایر  هتـشر  ِيروکنک  تشپ  ِناوج  کـی  دـنوشیم .» فیرعت  نآ  بلاـق  رد 
هک 11 بش  ات  زورما  هدـنامیقاب  ياـهتعاس  اـب  هک  تعاـس  ینعی 1700  زور ،  75 داد : خـساپ  وا  تسا ؟ هدـنامیقابروکنک  هب  رگید  تـقو 

بلاق رد  ار  نامز  دـعب ، هب  نیا  زا  اءاـشنا ... مدرک : هفاـضا  متفگ و  نیرفآ  وا  شرگن  هب  قیوشت ، نمـض  تعاـس . دوشیم 1711  تساتعاس ،
دـید و ار  اـهادرف  زورما ،»  » رد دـیاب  میربیم . نیب  زا  اـم  زور  ره  ار  ییاـهتصرف  هچ  يرادییاـهتصرف و  هـچرگنب  نیبـب و  هیناـث  هـقیقد و 
هب هک  یتشهب ، رتکدهللاتیآ  تداهـش  زا  دعب  تسـشناشامت . هب  لاح  نامز  بلاق  رد  ار  هدـنیآ  لاس  یّتح  دیـشک ، ریوصت  هب  ار  دـعب  ياههام 
هک تسا  نیا  نامدصق  هک  اجنآ  زا  دوب . هدرک  میـسرت  هدنیآهام  ات 6  ار  دوخ  يزیر  همانرب  وا  هک  دندیمهف  دنتـسیرگن ، ناشیا  میوقت  تقو 

ثحب همادا  رگید ، ياهتصرف  رد  هک  میراودیماو  میناسریم  نایاپ  هب  اجنیا  رد  ار  هلاقم  نیا  دمآ  رد  شیپ  دوشن ، هدیـشک  ازارد  هب  نخس 
يارب یعباـنم  میهد . هـمادا  هریغ  ربارب و  ات 2  نامز  ریثکت  کـیژولویب ؛ يزیرهماـنرب  یمخز ؛ يزیرهماـنرب  ناـمز ؛ نیقراـس  صوصخ : رد  ار 
مساق همجرت  نانک ، تیک  مینک ، يزیرهمانرب  هنوگچ  . 2 یناگرگ . دیس  یلزان  همجرت  یتس ، ویجار  نامز ، رترب  تیریدم  . 1 رتشیب : هعلاطم 

. اینیلکوت روصنم  همجرت  ترو ، یسب  یجراتول  نامز ، تیریدم  . 3 یمیرک .

؟ دریگ رارق  رظن  دم  دیاب  ییاه  همانرب  هچ  اه  هورگ  نیا  راک  رد  صالخا  یگنهرف و  هورگ  کی  حیحص  هرادا  يارب 

شسرپ

؟ دریگ رارق  رظن  دم  دیاب  ییاه  همانرب  هچ  اه  هورگ  نیا  راک  رد  صالخا  یگنهرف و  هورگ  کی  حیحص  هرادا  يارب 

خساپ

، تعاـمجزامن يرازگرب  درک : هراـشا  ریز  ياـهراک  هب  ناوـتیم  دـهد  قوـس  صـالخا  يوـس  هب  ار  دارفا  دـناوتیم  ییاـهراک  هچ  هک  نـیا 
لها يرادازع  لسوت و  تاسلج  ، يداقتعا یبهذم و  تالاؤس  هب  خـساپ  یبهذـم ، ینارنخـس  تاسلج  يرازگرب  یعمج ، ياهاعد  اهتدابع و 

تاقباسم يرازگرب  ثیدـح و  ظفح  نآرق و  تئارقتاسلج  یگتفه ، ياهتئیه  يرازگرب  یعمج ، یتحایـس  ياهرفـس  اهترایز و  (ع ،) تیب
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يرازگرب ای  يداقتعا  ياهتخاسریز  تیوقت  یسیونهلاقم و  هقباسمو  دهعتم ) ناگدنـسیون  رگید  يرهطم و  دیهـش  بتک  زا   ) یناوخ باتک 
هک ناناوج  يارب  ناملسم  کی  یقالخا  یعامتجا و  بادآ  زا  یهاگآ  تخانش و  ياههنیمزتیوقت  مظنم و  دیفم و  ینارنخس  سرد و  تاسلج 

J .} دراد ترورض  رایسب 

ظیلغ شیارآ  یباجح و  یب  لذتبم  ياهسابل  ندیـشوپ  مرحمان  درم  نز و  طالتخا  دننام  داسف  زا  يراب  فسأت  ياه  هنحـص  ناسنا  هک  يا  هعماج  رد 
نانچمه نامیداقتعا  هینب  ات  مینک  هچ  مینک  یم  ار  ترخآ  ادـخ و  زا  يرود  ساسحا  یگدـنز ، ییارگ  چوپ  ساسحا  یهاگ  دـنیب  یم  ار  نانز و ... 

. دنامب راوتسا 

شسرپ

شیارآ یباجح و  یب  لذتبم  ياهسابل  ندیشوپ  مرحمان  درم  نز و  طالتخا  دننام  داسف  زا  يراب  فسأت  ياه  هنحص  ناسنا  هک  يا  هعماج  رد 
هینب اـت  مـینک  هـچ  مـینک  یم  ار  ترخآ  ادـخ و  زا  يرود  ساـسحا  یگدـنز ، ییارگ  چوـپ  ساـسحا  یهاـگ  دـنیب  یم  ار  ناـنز و ...  ظـیلغ 

. دنامب راوتسا  نانچمه  نامیداقتعا 

خساپ

. دندش راگتسر  نانمؤم  نوضرعم ؛... وغللا  نع  مه  نیذلاو  نوعشاخ . مهتالـص  یف  مه  نیذلا  نونمؤملا . حلفا  دق  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  »
تیوقت ياه  هار  یـسررب  زا  لبق  ( 1 تایآ 3 -  نونمؤم ، ...« ) دـننادرگ يور  یگدوهیب  زا  هک  اهنآ  دـنراد و  عوشخ  ناـشزامن  رد  هک  اـهنآ 

. دروآ یم  تسد  هب  ملع  دـشیدنا و  یم  دوخ  نهذ  اب  ناسنا  مینک . نایب  ناتتمدـخ  نامیا  هاگیاج  هنیمز و  نوماریپ  یبلاطم  تسا  مزال  نامیا ،
هدع هرابرد  ینامسآ  باتک  نیا  دننک . یم  یفرعم  بلق  ار  نامیا  هاگیاج  میرک ، نآرق  اما  تسا . یمدآ  نهذ  تخانـش ، ملع و  هاگیاج  سپ 
هکلب دیا  هدرواین  نامیا  وگب : میدروآ . نامیا  دنتفگ  دـندمآ و  ربمایپ  تمدـخ  نانیـشن  هیداب  : » دـیامرف یم  دـندرک  یم  نامیا  ياعدا  هک  يا 

لخدی املو  انملـسا  اولوق  نکلو  اونمؤت  مل  لق  انما  بادعالا  تلاق  « )» تسا هدشن  دراو  ناتیاه  لد  رد  نامیا  زونه  میدروآ و  مالـسا  دییوگب 
هک دش  دـهاوخ  رجنم  هار  نآ  رد  تکرح  هب  ینامز  تداعـس  هار  فدـه و  تخانـش  ور  نیا  زا  هیآ 14 .) تارجح ، ..« ) مکبولق یف  ناـمیالا 

هطبار لمع »  » و نامیا »  » نیب رگید  ریبعت  هب  دوب . دهاوخ  تکرح  يارب  ناسنا  كرحم  یبلق  نامیا  دروآ . نامیا  هار  نآ  فدـه و  نآ  هب  بلق 
یم رگا  تسا : نیا  میزوـمآ  یم  میرک  نآرق  زا  هک  یگرزب  سرد  بیترت  نـیا  هـب  دنتـسین . یندـش  ادـج  مـه  زا  ود  نـیا  تـسه و  يرورض 

شریذپ يارب  ار  دوخ  بلق  دیاب  ادتبا  مینک ، تکرح  نآ  يوس  هب  میروایب و  نامیا  میا ، هتخانـش  دوخ  یگدـنز  يارب  هک  یفدـه  هب  میهاوخ 
ییابیز هب  هک  دوش  یم  هدامآ  یگدنز  هار  تقیقح و  شریذـپ  يارب  یتروص  رد  بلق  نامیا : يارب  بلق  یگدامْآ  میزاس . هدامآ  فدـه  نآ 

يدراوم هب  اجنیا  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  ام  هب  ار  اـه  یگدولآ  اـه و  ییاـبیز  نیا  میرک  نآرق  ددرگ . رود  ییاـه  یتشز  زا  هتـسارآ و  ییاـه 
بلق رد  - 2 هیآ 46 .) جح ،  ) دینک كرد  دوخ  بلق  هلیـسو  هب  ار  ینید  ییابیز  تقیقح  هاگ  نآ  دـینک ، ریـس  نیمز  رد  - 1 مینک : یم  هراشا 
دننام ییاـیند  ياـه  قلعت  اـه و  یگدولآ  زا  ار  دوخ  بلق  -3 هیآ 24 .) دـمحم ،  ) دـیراد هگن  زاـب  نآرق  رد  ربدـت  رکفت و  هلیـسو  هب  ار  دوخ 

اه ییابیز  اه و  یکین  هاـگلزنم  اـت  دـیراد  هگن  كاـپ  اـه  يدـیلپ  زا  ار  دوخ  بلق  - 4 هیآ 89 ) ارعـش ،  ) دـیزاس كاپ  دـنزرف ، لام و  یتسود 
، دوش راومه  تحار و  امـش  ریـس  ات  دـیزاس  یگدـنز  ياه  ییابیز  هجوتم  ار  دوخ  بلق  دـیزیهرپب و  تلفغ  زا  - 5 هـیآ 283 .) هرقب ، ، ) ددرگ

لباقم رد  ار  دوخ  بلق  - 7 هیآ 46 .) جح ، ، ) دـیهد شیازفا  قیاقح  قیمع  كرد  لقعت و  يارب  ار  دوخ  بلق  ییاناوت  - 6 هیآ 28 .) فهک ، )
یم روانت  دـنز ، یم  هناوج  بلق  رد  هک  تسا  یتخرد  نوچمه  ناـمیا  هیآ 13 .) هدـئام ، ، ) دـیراد هگن  عضاخ  مرن و  اه  یبوخ  اـه و  یتسرد 

هناشن تایآ و  نوماریپ  رکفت  - 1 نامیا : تیوقت  میکحت و  لیـصحت ، ياه  هار  دوش . یم  رادیدپ  هتـسیاش  لامعا  نآ  ياه  هخاش  رب  ددرگ و 
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دوش یم  روآدای  ام  هب  ار  وا  تمحر  فطل و  دنک و  یم  هدنز  اه  لد  رد  ار  ادخ  دای  اه ، هناشن  نیا  هب  هجوت  یتسه : هرتسگ  رد  دنوادخ  ياه 
: وا دای  رکذ و  دـنوادخ و  هب  مئاد  هجوت  - 2 ات 40 .) تایآ 23  سی ، هروس  ر.ك : . ) دـیازفا یم  ادـخ  هب  ام  تبحم  یتسود و  رب  تیاهن  رد  و 
. دماجنا یم  راوتـسا  يدنویپ  هب  جیردت  هب  دـهد و  یم  شیازفا  وا  اب  ار  ام  طابترا  یگدـنز ، تاظحل  همه  رد  ام ، رطاخ  رد  دـنوادخ  روضح 

اورکذا اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  . » تسا نمؤم  لد  رد  زور ، هنابش  لوط  رد  ادخ  دای  نتـشاد  هگن  هدنز  هناگجنپ ، ياهزامن  ياه  تمکح  زا  یکی 
اعد نآرق ، تئارق  دننام  اهراک  یخرب  ماجنا  هیآ 41 .) بازحا ، « ) دینک دای  رایـسب  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  اریثک ؛ ارکذ  هللا 

تـسا دنوادخ  هب  هجوت  عنام  زین  اهراک  یخرب  دزادنا . یم  ادخ  دای  هب  ار  ام  ناحلاص ، ناکین و  اب  ینیـشنمه  همئا و  هریـس  هعلاطم  ترایز ، و 
یماگنه دنازرل و  یم  ار  نانمؤم  ياه  لد  ادـخ  دای  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  دوشن . مکاح  نآ  رب  تلفغ  ات  دز  رانک  ار  عناوم  نیا  دـیاب  هک 

رگا ناسنا : هب  تبـسن  ادخ  فاطلا  اه و  تمعن  هب  هجوت  - 3 هیآ 2 .) لافنا ، « ) دوش یم  هدوزفا  ناشنامیا  رب  دـنهد ، شوگ  ار  یهلا  تایآ  هک 
هم و داب و  ربا و  تسا : نیا  اه  تمعن  نیا  شنیرفآ  هفـسلف  تفای . میهاوخ  یهلا  ياه  تمعن  رد  قرغ  ار  دوخ  مینک ، هجوت  دوخ  یگدنز  رد 

فطل يروآدای  اب  ات  هتسشن  قح  تمعن  ناوخ  رب  ناسنا  يدعس )  ) يروخن تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات  دنراک  رد  کلف  دیـشروخ و 
ار لد  کین  لمع  ره  اه : يدب  زا  يرود  اه و  یکین  ماجنا  - 4 دنک . رت  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  بلق  دراد و  هگن  هدنز  لد  رد  ار  ادخ  دای  وا ،
رت ینارون  ار  دوخ  لد  اه ، یکین  هب  لمع  اب  میـشوکب  دـیاب  دزاس . یم  ردـک  هریت و  ار  لد  هحفـص  هانگ  ره  سکعرب  دـنک و  یم  رت  ینارون 

هعومجم زا  ج 2   ) نامیا ناسنا و  يرهطم ، دیهـش  دـینک : هعلاطم  میزاس . راوتـسا  ادـخ  اب  ار  دوخ  تبحم  هتـشر  ناهانگ  زا  يرود  اب  مینک و 
. تسا رادروخرب  يرتشیب  شزرا  تیمها و  زا  فلاخم ، ای  راگزاسان و  دعاسمان و  لماوع  نایم  رد  نامیا  ظفح  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  راثآ )

تبالص زا  دنزب و  کحم  ار  دوخ  رواب  هدیقع و  يراوتـسا  نامیا و  دناوت  یمن  دنک  یگدنز  دعاسم  بسانم و  الماک  یطیحم  رد  ناسنا  رگا 
وج فالخرب  تکرح  اب  دجنـسب و  ار  دوخ  نامیا  نازیم  دناوت  یم  ناسنا  دعاسمان ، طیحم  رد  یلو  دنک  لصاح  نانیمطا  نآ  ندوب  خـسار  و 
اب هک  تسا  نیا  روابادـخ  تبالـص و  اب  نانز  ادـخ و  نادرم  رنه  دـشخب . میکحت  ار  دوخ  رواب  نامیا و  ياه  هشیر  ملاسان  ياـضف  دوجوم و 
اب دنریذپ و  یمن  ار  اهنآ  تسردان  شور  طلغ و  ياه  همانرب  دـنریگ و  یمن  وب  گنر و  اهنآ  زا  مدرم ، نیب  رد  عامتجا و  رد  یگدـنز  دوجو 

دریگ و لکـش  یطیارـش  اضف و  نینچ  رد  هک  ینامیا  دـنراد . یم  رب  ماگ  دوخ  یناسنا  یهلا و  ياه  فدـه  يوس  هب  نامیا  هیاس  رد  تکرح 
رد ادخ و  يارب  مدق  کی  ام  رگا  مینکن  شومارف  ددرگ . یمن  نک  هشیر  يدابدنت  ره  اب  دوش و  یمن  هتفرگ  ناسنا  زا  یگداس  هب  دوش  روراب 
هب لمع  هار  رد  يا  هدـنب  رگا  دراد . یم  رب  ام  کمک  يراـی و  يارب  مدـق  هد  یلاـعت  قح  میرادرب ، وا  تیاـضر  بلج  وا و  نید  هب  لـمع  هار 

نیا رد  ار  وا  دوب و  دهاوخ  وا  روای  نابیتشپ و  دنوادخ ، یبیغ  ياهدادما  یهلا و  ناگتشرف  قح و  نایرکـشل  دشاب  اشوک  دوخ  یهلا  فیاظو 
؛ انلبـس مهنیدهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلاو  : » تسا هداد  هدـعو  نینچ  دوخ  دـنوادخ  تشاذـگ . دـنهاوخن  اهنت  سدـقم  داهج  نیگنـس و  هزرابم 

تایاور رد  هیآ 69 .) توبکنع ، « ) مینک یم  تیادـه  ییامنهار و  دوخ  ياـه  هار  هب  دـنیامن  هدـهاجم  شـشوک و  اـم  هار  رد  هک  ار  یناـسک 
هدرک و حدم  ار  اهنآ  هدش و  هداد  یبیجع  ياه  تراشب  دننک ، ظفح  ار  دوخ  نامیا  جع ) ) رـصع یلو  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  هب  یناوارف 

ودننک یم  یگدنز  جع ) ) رصع یلو  تبیغ  راگزور  رد  هک  یناسک  دیامرف : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  (ع ) نیدباعلا نیز  یتیاور  رد  دنا . هدوتس 
لقع نانچ  اهنآ  هب  دنوادخ  نوچ  دنرترب . ینامز  ره  لها  زا  دنشاب  یم  (ع ) ترـضح نآ  روهظ  رظتنم  دنتـسه و  راوگرزب  نآ  تماما  هب  لئاق 

شیپاشیپ هک  دنتـسه  ینادـهاجم  دـننامه  ناـنیا  تسا . روضح  ناـمز  دـننام  اـهنآ  دزن  رد  تبیغ  ناـمز  هک  هدومرف  اـطع  یتفرعم  كرد و  و 
راکشآ یناهنپ و  رد  ادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  ام و  نیتسار  هعیش  یعقاو و  ناصلخم  نانیا  دنا . هدرک  هزرابم  هدز و  ریشمش  (ص ) ربمایپ

(. ح 10 ص 78 ،  رورپ ، تداعس  یلع  هئیضملا ، سومشلا   ) دنشاب یم 

. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

شسرپ
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. دییامن نایب  ار  یهاگشناد  طیحم  رد  يزاس  گنهرف  ياهراکهار 

خساپ

يارب تسا .  حرط  کی  زا  ییامن  امـش  هدـش  هئارا  بلاطم  هتبلا  مناـسر  یم  ضرع  هب  ار  لـیذ  تاـکن  دـیدومرف  حرطم  هک  یلاؤس  دروم  رد 
یهاگآ نآ  یملع  يداقتعا و  ینابم  هب  تبسن  تخانـش و  لماک  تروص  هب  ار  رظن  دروم  گنهرف  دیاب  ادتبا  طیحم  کی  رد  يزاس  گنهرف 

نامیاو هدوب  دقتعم  نآ  هب  میسانشب و  ار  نآ  ینابم  گنهرف و  نآ  ادتبا  هک  تسا  نآ  گنهرف  کی  هعاشا  رـشن و  همزال  هک  اریز  درک  بسک 
ره رگا  عقاو  رد  مییامن  شالت  نآ  شرتسگ  راشتنا و  غیلبت و  يارب  هاگنآ  مینک و  لمع  نآ  مزاول  هب  يدج  هدارا  میمصت و  اب  میشاب و  هتشاد 
ریز ياهراکهار  نیاربانب  دوش . یم  گنهرف  نآ  رشن  جیورت و  بجوم  دوخ  دشاب  دنبیاپ  رظن  روم  گنهرف  موسر  بادآ و  نییآ و  هب  یـسک 

ییانشآ مالسا  گنهرف  اب  الثم " دنک و  بسک  یهاگآ  صخشم  تروص  هب  رظن  دروم  گنهرف  هب  تبـسن  دوش - : یم  هیـصوت  یلک  روط  هب 
یبای تسد  ققحت و  ياهراکهار  دیـشخب - . قیمعت  تیوقت و  گنهرف  نآ  هب  ار  دوخ  نامیا  قیقحت  هعلاطم و  لمأت ,  تقد ,  اب  دینک - . ادیپ 

فیرعت و لباق  ینیع ,  فادـها   ) دـینک صخـشم  رظن  لدابت  ثحب و  یتروشم و  تاسلج  رکفت و  هعلاطم و  اـب  ار  دوخ  یگنهرف  فادـها  هب 
اب دییامن - . هیزجت  هلحرم  هب  هلحرم  تروص  هب  رت و  یئزج  فادها  هب  ار  یلک  فده  دینک  یعـس  مولعمان - .)  مهبم  یلک  هن  يریگ  هزادـنا 
هب هنامیمـص  دوخ  هکنآ  نمـض  دینک و  زاغآ  جیردت  هب  ار  راک  ادخ  رب  لکوت  اب  فادها  هب  یبای  تسد  راک و  يارجا  هوحن  ندش  صخـشم 

-1 یمالـسا :  گنهرف  شرتسگ  يارب  لاثم  ناونع  هب  دییامن . بیغرت  قیوشت و  زین  ار  نارگید  هدیدنـسپ  ياه  شور  اب  دـینک  یم  لمع  اهنآ 
لثم دینک  صخشم  ار  یمالسا  ندمت  گنهرف و  رهاظم  - 2 دینک . تیوقت  ار  یمالسا  ینید  تاداقتعا  مالـسا و  هب  دوخ  نامیاو  داقتعا  ادتبا 

ندرک ادیپ  - 3 یمالـسا و ... قالخا  یعامتجا ,  يدرف و  حیحـص  طباور  لکـش  یعرـش ,  ماـکحا  باـجح ,  زاـمن , حیحـص ,  تاداـقتعا  : 
طیحم رد  یمالسا  حیحـص  تاداقتعا  شرتسگ  يارب  " الثم : هدش  صخـشم  فادها  نآ  زا  کی  ره  جیورت  ارجا و  يارب  یلمع  ياهراکهار 

. - دنـسپدروم حیحـص و  عباـنم  نتـشاذگ  راـیتخا  رد  هعلاـطم و  هب  دارفا  بیغرت  قیوشت و  میهد - ؟  ماـجنا  میناوت  یم  ییاـهراک  هچ  دوـخ 
دوضح اب  خساپ  شـسرپ و  تاسلج  يرازگرب  یتدیقع - . ياهـسالک  يرازگرب  فلتخم - .  ياه  تبـسانم  هب  ینارنخـس  تاسلج  يرازگرب 

رد یـسیون  هلاـقم  یناوـخ و  باـتک  هقباـسم  يرفن - .  دـنچ  یــسررب  ثـحب و  تاـسلج  یتاـعلاطم و  ياـه  هورگ  لیکــشت  رحبتم - . دارفا 
قیوشت و - 6 اه . هار  زا  کی  ره  ندومن  یبایزرا  ناحتما و  - 5 هدمآ .  تسدب  ياههار  کی  کی  يارجا  - 4 هدش .  یفرعم  زیر  تاعوضوم 

. دنروآ الاب  زایتما  یبایزرا  رد  هک  يدارفا  هب  نداد  شاداپ 

؟ درک تیاده  ار  تسا  نازیرگ  تیناحور  مالسا و  زا  هک  يدرف  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک تیاده  ار  تسا  نازیرگ  تیناحور  مالسا و  زا  هک  يدرف  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

ریغب سانلل   ² اعد اونوک   )) میـشاب نآ  هب  لـمع  مالـسا و  زا  یبساـنم  بوخ و  هنوـمن  وـگلا و  ناـمدوخ  اـم  هک  تسا  نیا  هار  نیرتـهب  اـالوا ,
یگداوناخ و یعامتجا و  طیارـش  هتبلا  یملع .  ثحب  راـتفگ و  اـت  دـننک  یم  هجوت  راـتفر  لـمع و  رهاـظ و  هب  رتشیب  اـه  ناـسنا  مکتنـسلا )) 

يو داقتعا  بذـج و  يارب  ار  يدـعاسم  بسانم و  هنیمز  دـینک  شالت  دـیناوت  یم  امـش  تسا .  رثوم  یلیخ  زین  ناـسنا  تیبرت  عون  یطیحم و 
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دوش و دایز  ناشیا  ینید  تاعالطا  دینک  یعـس  امـش  تسا  یهاگآ  عالطا و  مدع  اهزیچ  یخرب  هب  يا  هقالع  یب  لیلد  " ایناث , دییامن . داجیا 
یمن قشع  ادـخ  ریغ  هب  رگید  دـشچب  یـسک  ار  تدابع  نید و  ینیریـش  رگا  " اثلاث , دـنک . ادـیپ  زیچ  نآ  هب  تبـسن  حیحـص  لماک و  تفرعم 
ياه قشع  تسین .  یقـشع  هقالع و  چـیه  اب  هسیاقم  لباق  دوش , هدیـشچ  نآ  ینیریـش  رگا  هک  تسا  يراثآ  ياراد  دـنوادخ  هب  قشع  دزرو .

اب ناسنا  هک  تسا  نیا  یهلا  قشع  ینیزگیاج  لد و  زا  يزاجم  ياه  قشع  ندومن  نوریب  ياه  هار  زا  یکی  تسا .  يراثآ  ياراد  زین  يزاجم 
قشع ای  تسا ,  رت  نیریش  رتهب و  دنوادخ  هب  قشع  دیامن  تواضق  لقع  قطنم و  اب  دنک و  هسیاقم  مه  اب  ار  قشع  ود  نیا  راثآ  لأقعت  رکفت و 
راـثآ زا  تسا .  رثئوم  يزاـجم  ياـه  قشع  ندرک  نوریب  رد  نآ  دوخ  درک , مکح  دـش و  هتفرگ  راـک  هب  هنیمز  نیا  رد  لـقع  رگا  يزاـجم . 
ریثئات مدـع  ناـسنا ,  رظن  رد  تالکـشم  ندـش  کـچوک  سفن ,  تزع  سفن ,  ياـنغ  دومن : هراـشا  ناوت  یم  لـیذ  دراوم  هب  دـنوادخ  قشع 

زا وا  تسا .  سفن  نانیمطا  اب  مارآ و  هشیمه  درادن و  يا  هدشمگ  رگید  دشاب , هتـشاد  ادخ  هب  قشع  ناسنا  رگا  نارگید .  تمذم  ای  فیرعت 
لازیال تردق  هب  لصتم  اریز  دش , دهاوخ  يوق  شا  هدارا  دشاب . یمن  برطـضم  هدـنیآ  هب  تبـسن  دوب و  دـهاوخن  نیگمغ  دوخ  هتـشذگ ئ 

" اصوصخم تسین ;  یفاک  هار  نیا  اما  رگید . راـثآ  يرایـسب  تشاد و  دـهاوخن  ساره  یلعف  اـی  یلاـمتحا  دـماشیپ  چـیه  زا  تسا و  قوشعم 
ار يزاجم  ياه  قشع  هک  ییاه  هویش  نامه  زا  داهنشیپ , نیا  ماجنا  رب  هوالع  دیاب  ناسنا  دنراد . يوق  یفطاع  هیحور ئ  هک  یـصاخشا  يارب 
دایز و ار  هقالع  قوشعم ,  اب  ناوارف  تبحاصم  هدوارم و  دـمآ و  تفر و  االثم  دـیامن ; هدافتـسا  یهلا  قشع  تیوقت  يارب  دـننک , یم  تیوقت 

هتـشاد هدوارم  دنوادخ  اب  بش -  لد  رد  اصوصخم " نآرق -  توالت  اه و  تدابع  اهاعد و  اب  ناسنا  رگا  دنک , یم  درـس  ار  قشع  نآ  كرت 
نظ نسۀح  دنوادخ , رب  لکوت  دوش . یم  دنوادخ  اب  سنةا  تبحم و  ترثک  بجوم  دیامن , لد  درد  هتفگ و  نخـس  رایـسب  دوبعم  اب  دـشاب و 

 , تعیرـش ماکحا  هب  مازتلا  هتـسراو ,  يداتـسا  اب  یهارمه  لئاذر ,  زا  سفن  شیالاپ  ع ,)   ) تیب لها  هب  لسوت  دنوادخ و  زا  تناعتـسا  وا , هب 
رثئوم رایـسب  رما  نیا  رد  افرع  همان ئ  یگدـنز  تالاح و  هعلاطم ئ  هدـش و  هتـشون  وا  تافـص  یـسانشادخ و  هب  عجار  هک  یبتک  هعلاطم ئ 

یلع رتکد  نافراع  لاوحا  يدادـقم 2 - یلعاه  ناشن  یب  زا  ناشن  - 1 دـینک : هعجارم  لیذ  ياه  باتک  هب  دـیناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  تسا . 
یبلح رغصا 

؟ درک قیوشت  یبهذم  روما  ماجنا  هزور و  زامن و  هب  ار  جوجل  درف  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک قیوشت  یبهذم  روما  ماجنا  هزور و  زامن و  هب  ار  جوجل  درف  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

زا وا  تدابع  دنوادخ و  اب  ییانشآ  هب  مدرم  توعد  تسا .  دنسپ  دروم  دنمشزرا و  سب  يراک  زامن , اب  دارفا  نتخاس  انشآ  يارب  امـش  شالت 
رد زاـمن , هب  قیوشت  بیغرت و  يارب  - 1 تسا :  ریز  رارق  هب  هئارا  لـباق  یلمع  ياـهراک  هار  اـما  تسا .  روما  نیرت  یلاـعتم  نیرت و  هتـسجرب 
 , یتسه ناهج  دنوادخ , دروم  رد  درف  هاگدید  دیشوکب . نآ  حالـصا  رد  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  درف  يرکف  ياهانب  ریز  یتسیاب  زاغآ 

-2 دیـشوک . یناـبم  نیا  حالـصا  تیوقت و  هب  دـیاب  سپ  تسا .  درف  درکلمع  رب  میقتـسم  هجیتن  ياراد  هک  تسا  يروما  داـعم و ... ناـسنا , 
زامن ات  دوش  هتخانش  هعومجم  نیا  یتسیاب  زاغآ  رد  سپ  تسا .  هفـسلف  انعم و  ياراد  يدیحوت ,  هدیقع  هعومجم  رد  هک  تسا  یلمع  زامن ,

ار وا  دینزب و  مقر  صخش  نهذ  رد  ار  یعقاو  ملاس و  حیحـص و  تخانـش  کی  ور  نیا  زا  دیامن , زاب  درف  هشیدنا  نهذ و  رد  ار  دوخ  هاگیاج 
نایدا رگید  مالـسا و  يدیحوت  شنیب  رد  هک  ددرگ  دزـشوگ  هک  نیا  دننام  دیزاس . هاگآ  تیعقاو  نیا  زا  میقتـسمریغ  میقتـسم و  تروص  هب 

وا يوس  هب  میئادخ و  زا  نوعجار ;  هیلا  انا  انا هللا و   . » تسا تکرح  رد  راگدرورپ  ياقل  لامک و  يوس  هب  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  یهلا , 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1651 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیرت مهم  زا  هک  دراد  زاب  فده  ریـسم و  ندرک  شومارف  زا  وا  ات  دـیآ ، یم  ناسنا  ددـم  هب  ییاهرازبا  ریـسم , نیا  رد  لاح  میدرگ .» یم  زاب 
هناگ جـنپ  ياهزامن  درک . دـهاوخ  مگ  ار  هار  زامن  نودـب  یمدآ  راد .» اپب  نم  دای  يارب  ار  زامن  يرکذـل ;  هالـصلا  مقا   . » تسا زامن »  » اـهنآ

هدناشک طوقس  ههاریب و  هب  دنکن و  مگ  ار  هار  یسک  ات  دنا  هدرک  نشور  ار  رطخ  رپ  ینالوط و  يریـسم  هک  دنتـسه  قرب  ياه  غارچ  دننامه 
یکرد ای  زامن و  هفسلف  نتسنادن  دننک , لهاست  نآ  هب  تبسن  ای  دنـشاب و  نادرگ  يور  زامن , زا  یخرب  ددرگ و  یم  بجوم  هک  هچنآ  دوشن .
دنوادخ تسا .  یهاو  یلایخ  هتبلا  هک  دنک  یم  فرطرب  دنوادخ  زا  ار  يزاین  ناسنا ,  زامن  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  یخرب  تسا .  نآ  زا  طلغ 

زامن تسا .  ناسنا  لامک  تهج  رد  یگلمج  هدـش ,  دـیکأت  نآ  رب  تاداـبع  ناونع  هب  هک  هچنآ  ور  نیا  زا  درادـن . یقولخم  چـیه  هب  يزاـین 
 . - تسا دـنوادخ  زا  يرازگ  ساپـس  ریدـقت و  زامن ، مینک - :  یم  هراـشا  نآ  هب  هک  تسه  زین  يرگید  ددـعتم  ياـه  هفـسلف  راـثآ و  ياراد 

تفاظن و رب  يدـیکأت  دـنک - . یم  مهارف  ناسنا  رد  ار  هانگ  زا  زیهرپ  هنیمز  زامن  تسادـخ - .  دای  بجوم  تسا - .  ناـسنا  شمارآ  بجوم 
هک مینک  یم  رارکت  اددـجم " تسا .  یعامتجا  شخب  تدـحو  راـثآ  ياراد  تسا - .  یـسانش  تقو  طابـضنا و  بجوم  تسا - .  یتمـالس 

هزیگنا ینورد و  يورین  کی  کمک  هب  ات  دریگ  ماجنا  دـیاب  تسا و  يرورـض  زامن  هرابرد  درف  نآ  هشیدـنا  حیحـصت  تاعالطا و  نیا  نداد 
ای میقتـسم و  شور  ود  هب  ار  تاـعالطا  نیا  دـشابن . ندرک  راداو  نداد و  لوه  یجراـخ و  کـیرحت  دـنمزاین  دنـشاب و  نآ  یپ  رد  یـصخش 

نیا دوخ , هک  نیا  دننام  دراد . یگتـسب  امـش  یملع  یحور و  ناوت  بطاخم و  هیحور  هب  شور  باختنا  درک و  لقتنم  ناوت  یم  میقتـسمریغ 
وا رایتخا  رد  ار  هدش  یفرعم  ياه  باتک  ای  دییوگب و  نارگید  بطاخم  فرط  زا  شریذپ  مدع  تروص  رد  دینک و  دزشوگ  ار  بلاطم  هنوگ 

بیغتـسد نیعـشاخلا ,  هالـص  ینیمخ  ماـما  هالـصلا ,  بادآ  يزیربـت  یکلم  هالــصلا ,  رارــسا  یتـئارق  زاـمن , رارــسا  زا  يوـترپ  دـیراذگب .
رود نداـهن  مارتحا  زیمآ و  تفطـالم  کـین و  دروخرب  زا  ییاـمنهار  داـشرا و  لـحارم  زا  کـی  چـیه  رد  یلمآ 3 - يداوج  هالـصلارارسا , 

هطبار رگا  ددرگ . تیادـه  زا  رتشیب  نآ  یفنم  ریثأت  اسب  هچ  دومن و  تیادـه  ناوت  یمن  ار  یـسک  رابجاو  راشف  اب  هک  دـینادب  ار  نیا  دـیوشن .
یفرح هدرک و  توکس  یتدم  يارب  تسا  هدش  یهتنم  ییارآ  فص  نداد و  ناشن  تیساسح  يریگ و  ههبج  هب  نونکا  رظن  دروم  درف  اب  امش 
هطقن کی  یصخش  ره  - 4 دیوش . دنم  هرهب  رگید  دارفا  يراکمه  زا  یلکش  هب  دیـشاب و  میقتـسمریغ  شور  يارجا  لابند  هب  دییوگن و  وا  هب 

دراو لاـناک  نیا  زا  دـیروآ و  تسد  هب  ار  شریذـپ  هطقن  باوخ و  گر  نیا  دـینک  یعـس  دراد ، یباوخ » گر   » فورعم لوـق  هب  شریذـپ و 
يور رب  هعلاـطم  اـب  هکلب  دـینکن  هدنـسب  درک  تیادـه  ار  یـصخش  دـیاب  هک  نیا  فرـص  هـب  اذـل  دـینک و  بـیقعت  ار  دوـخ  فدـه  دـیوش و 

زا هدافتسا  هزور و  زامن و  كرت  یفنم  تاریثأت  نایب  - 5 دینک . مادقا  دیروآ و  تسد  هب  ار  وا  رظن  بلج  وا و  رد  ذوفن  هار  يو  تایـصوصخ 
هبنت بجوم  ددرگ و  هئارا  میقتسمریغ  شور  هب  رگا  صوصخ  هب  تسا .  رثوم  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ع )   ) تیب لها  طسوت  هدش  نایب  تایاور 
نداد میب  سرت و  اب  دییآرب و  زین  يو  یبلق  هبنت  يرگ و  هظعوم  ددص  رد  دـیاب  تخانـش  هئارا  زا  ریغ  ینعی  دزاس . مهارف  ار  ندرک  هظعوم  و 

مه لقتسم و  تروص  هب  مه  اهراک  هار  نیا  - 6 میزاس .  دازآ  تلفغ  زا  ار  وا  لد  هزور  زامن و  كرت  یفنم  ياهدـمایپ  يورخا و  باذـع  زا 
. دتفا رتذفان  ات  ددرگ  هئارا  مه  هارمه  هظعوم و ... يرگنشور و  هک  تسا  نآ  رت  بوخ  دشاب و  رثؤم  دناوت  یم  رگیدکی  هارمه  هب 

؟  تسج هرهب  یمالسا  گنهرف  شرتسگ  يارب  هدیدپ  نیا  زا  ناوت  یم  ییاهراک  هار  هچ  اب  دینک ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  تنرتنیا  ریثات 

شسرپ

؟  تسج هرهب  یمالسا  گنهرف  شرتسگ  يارب  هدیدپ  نیا  زا  ناوت  یم  ییاهراک  هار  هچ  اب  دینک ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  تنرتنیا  ریثات 

خساپ

ياراد هچنآ  نیاربانب  دـشاب  هتـشاد  یفنم  اـی  تبثم  هدافتـسا  دـناوت  یم  يرگید  رازبا  ره  دـننام  تسا و  رـشب  ینف  یملع و  لوصحم  تنرتنیا 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1652 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تارثا شهاک  ای  لماک  يریگولج  و  مالسا و )... رد  غیلبت   , يروآ نف  يژولونکت ,   ) فلتخم داعبا  رد  تبثم  بیرـض  ندربالاب  تسا  تیمها 
ندنامن بقع  یمالسا و  ندمت  داجیا  هبناج و  همه  عیرس و  يا  هعسوت  هب  یبایتسد  يارب  ام  املـسم " دشاب  یم  یناهج  مهم  هناسر  نیا  یفنم 

یناهج هکبـش  نآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  میـشاب  یم  هتفرـشیپ  ياهیروآ  نفو  يژولونکت  زا  هدافتـسا  دـنمزاین  يرـشب  ندـمت  ملع و  هلفاـق  زا 
ياـه هتـشر  تاـیئزج  تاـعورف و  همه  اـب  یبهذـم  یخیراـت ,  یـسایس ,  يرنه ,  یقیقحت ,  یملع ,  ياـه  هنیمز  همه  رد  هک  تسا  تنرتـنیا 

رد یناسنا  ریغ  یملع و  ریغ  تاعالطا  نونکا  تنرتنیا  قیرط  زا  يزکارم  هک  اج  نآ  زا  لاح  نیع  رد  اما  درب  هرهب  نآ  زا  ناوت  یم  نوگانوگ 
نآ زا  ناوت  یم  نوگانوگ  ياه  هتـشر  تایئزج  تاعورف و  همه  اب  یبهذـم  یخیراـت ,  یـسایس ,  يرنه ,  یگنهرف ,  يزاـس  ناـسکی  تهج 

يزاس ناـسکی  تهج  رد  یناـسناریغ  یملعریغ و  تاـعالطا  نونکا  تنرتنیا  قیرط  زا  هک  يزکارم  هک  اـجنآ  زا  لاـح  نیع  رد  اـما  درب  هرهب 
یم هئارا  اکیرمآ  يربهر  هب  یناهج  هدـکهد  قیقحت  هرخـالاب  اـهگنهرف و  ریاـس  وحم  اـکیرمآ و  گـنهرف  ندومن  طلـسم  ناـهج و  یگنهرف 

 . تسا هدش  باسح  قیقد و  یمزیناکم  هئارا  اب  دیاب  دنیامن  یم  هئارا  ینف  یملع و  دیفم و  تاعالطا  هک  تسا  يزکارم  ربارب  اهدـص  دـنیامن 
شرتسگ تهج  رد  تنرتنیا  زا  حیحص  يرب  هرهب  ياهراک  هار  اتـسار  نیا  رد  دومن  يریگولج  نآ  تارـضم  بیاعم و  زا  ناصـصختم  طسوت 
یگنهرف راثآ  هعومجم  تنرتنیا  زا  هدافتسا  اب  داد  خساپ  یغیلبت  نیون  ياه  هویـش  اب  دیاب  ار  یغیلبت  مجاهت  - 1 زا : دنترابع  یمالسا  گنهرف 

هتبلا دروم  نیا  رد  تخاـس  مهارف  یمالـسا  گـنهرف  اـب  ار  رگید  ياـه  تلم  ییانـشآ  هار  دومن و  لـقتنم  یناـهج  هکبـش  نیا  هب  ار  یمالـسا 
یناسک ناناوج  نارظن ,  بحاص  اب  یکینورتکلا  يراگن  همان  هویش  زا  هدافتسا  اب  یمالـسا  ياهروشک  رد  - 2 تسا .  هدش  هتشادرب  ییاهمدق 
بیسآ برغ  گنهرف  - 3 دوش . هداد  خـساپ  نانآ  ياهزاین  تالائوس و  دوش و  هبتاکم  دـنراد  ار  یمالـسا  ياه  مایپ  تفاـیرد  یگداـمآ  هک 

نآ اب  تفلاخم  رد  یجاوما  یبرغ  یتح  یمالـسا و  ياهروشک  ناوج  لسن  هب  یهاگآ  اهنآ و  ندرب  لائوس  ریز  اب  هک  دراد  ار  يدایز  يریذپ 
راتخاس سپس  دیامن و  داجیا  یلخاد  ياه  هکبـش  هعومجم  زا  ردام  دحاو و  هکبـش  کی  دیاب  یمالـسا  تلود  - 4 دومن . داـجیا  ناوت  یم  ار 

داجیا تنرتنیا  هب  لاصتا  يارب  ار  یـصاخ  راتخاس  هسنارف  دننام  ییاهروشک  یتح  دیامن  صخـشم  یناهج  هکبـش  اب  طابترا  يارب  ار  یـصاخ 
يریگولج یناهج  هکبـش  قیرط  زا  هدولآ  تاعالطا  دورو  زا  درک و  ادـیپ  یناهج  تاـعالطا  شنیزگ  يارب  ار  یهار  دـیاب  - 5 تسا .  هدرک 

زکارم اـب  ساـمت  يوـلج  هکبـش  تاـطابترا  هبناـج  همه  لرتـنک  اـب  دراد  ناـکما  یلمع  يروـئت و  رظن  زا  نیا  دـندقتعم  نارظن  بحاـص  درک 
روفغف دـیمح  ینید ,  یناسر  عالطا  هزوح  رد  تنرتنیا  شقن  تاـطابترا و  هرامـش 59-62  هزوح  هاگن  هلجم  ر.ك  , ) دوش هتفرگ  قالخاریغ 

(. یبرغم ص 148

؟ دننک یم  اشامت  نویزیولت  رتشیب  دننک و  یم  هعلاطم  مک  ناریا  مدرم  هتفای ,  هعسوت  ياهروشک  فالخرب  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  اشامت  نویزیولت  رتشیب  دننک و  یم  هعلاطم  مک  ناریا  مدرم  هتفای ,  هعسوت  ياهروشک  فالخرب  ارچ 

خساپ

هعماـج رد  هعماـج  ییافوکـش  دـشر و  رد  نآ  مهم  شقن  شناد و  بسک  رب  مالـسا  سدـقم  نـید  ناوارف  ياهدـیکئات  دوـجو  اـب  هنافـسئاتم 
ياـشامت نوچ  یلئاـسم  هب  ار  دوـخ  تغارف  تاـقوا  هدرک  لیـصحت  دارفا  یتـح  دوـش و  یمن  هداد  مهم  نیا  هب  ینادـنچ  تیمها  اـم  یمالـسا 

ار هدیدپ  نیا  لماوع  ناوت  یم  رصتخم  یسررب  کی  رد  دنهد . یم  یـصاصتخا  درادن  هعماج  درف و  ياقترا  رد  ینادنچ  دیاوف  هک  نویزیولت 
یشان هک  هعلاطم  يارب  مزال  هزیگنا  نادقف  باتک و  دیرخ  يارب  یلام  ناوت  نتشادن  لیبق  زا  يدرف ;  لماوع  فلا )  درک : میسقت  هتـسد  ود  هب 
يراک مک  لیبق  زا  یطیحم  لماوع  ب )  دشاب . یم  هعماج  درف و  يدام  یملع و  دـشر  رد  دـیفم  ياه  باتک  هعلاطم  شقن  تخانـش  مدـع  زا 
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تیعقوم كردم و  هب  یبای  تسد  رطاخ  هب  طقف  دارفا  دوش  یم  ثعاب  هک  ییارگ  كردـم  يرامیب  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  رد  اه  هناسر 
خـساپ هرابرد ي  یلبق [  همان  هرامـش  رکذ  اب   [ امـش قیقد  رظن  راهظا  . )) دیفم ياه  باتک  دوبمک  ای  ینارگ و  دـننک و  هعلاطم  یعامتجا  ياه 

J  ((. } تسام راک  ییایوپ  لماکت و  بجوم  اه ,

؟ دننک یمن  تیاعر  ار  اوقت  نالووسم  ارچ  دینک , یم  توعد  اوقت  هب  ار  نایوجشناد  هک  نیا  اب 

شسرپ

؟ دننک یمن  تیاعر  ار  اوقت  نالووسم  ارچ  دینک , یم  توعد  اوقت  هب  ار  نایوجشناد  هک  نیا  اب 

خساپ

میـشاب و زیزع  نایوجـشناد  تمدـخ  رد  دـشاب  رودـقم  هک  اج  نآ  اـت  میراد  تیلوئوسم  میراد  هک  یناـمزاس  یعرـش و  هفیظو  ساـسا  رب  اـم 
دقتعم نامدوخ  مییوگ  یم  هچنآ  هب  دـیاب  مه  ام  هتبلا  مینک .  لاـسرا  ناـنآ  يارب  ار  يا  هرواـشم  تارظن  مییوگ و  خـساپ  ار  اـهنآ  تـالائوس 

ام نولوقت  مل  اونمآ  نیذـلااهیا  ای  : )) دـنیامرف یم  هک  میوش  یم  نآرق  همیرک  هیآ  نیا  لـماش  ـالا  میـشاب و  دـنبیاپ  نآ  هب  لـمع  رد  میـشاب و 
فالخ لمع  ماقم  رد  هک  دییوگ  یم  ار  يزیچ  ارچ  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  نولعفتال ;  ام  اولوقت  نا  هللادـنع  اتقم " ربک  نولعفتال 

((. دیروآ یم  بضغ  مشخ و  هب  ار  ادخ  تخس  رایـسب  دینک ك  ار  نآ  فالخ  دییوگب و  ینخـس  لمع ك  نیا  زا  دیـسرتب  دینک  یم  ار  نآ 
زا هلئاسم  نیا  هک  تفگ  دیاب  دنیامن  یم  لمع  یمالـسا  ياه  شزرا  ماکحا و  فالخ  یتکلمم  نیلوئوسم  زا  یـضعب  ارچ  هک  نیا  هرابرد  اما 

تموکح نارازگراک  هتـسیاش  هک  ییاـهکالم  هدـشن و  مزـال  تقد  دارفا  نیا  شنیزگ  ماـقم  رد  هنافـسئاتم  - 1 دریگ : یم  تئاـشن  لـماع  ود 
روما ماجنا  یگنوگچ  رب  هطوبرم  ياههاگتـسد  طسوت  رمتـسم  يدـج و  تراـظن  اـضعب " - 2 تسا .  هدـشن  تیاعر  ـالماک " تسا  یمالـسا 
مظعم ماقم  دـشاب  یم  بالقنا  هدـننک  دـیدهت  تافآ  زا  یکی  هشیمه  هلئاسم  نیا  دوش . یمن  لامعا  یتلود  نـالئوسم  نارازگراـک و  طـسوت 

نیا رد  هل  مظعم  دنا . هدوب  بولطمان  رـصانع  نیا  زا  ماظن  ییارجا  هندـب  هیفـصت  راتـساوخ  هداد و  رادـشه  نآ  هب  تبـسن  اررکم " زین  يربهر 
زین ناـنآ  راـک  رب  تراـظن  ناـبوخ  شنیزگ  لاـبند  هب  دریگ و  تروص  مزـال  تقد  تلود  نادـنمراک  شنیزگ  رد  دـیاب   )) دـنیامرف یم  هنیمز 

اسراپ و دارفا  یتح  شنیزگ  زا  دـعب  رگا  نیاربانب  دـهد  یم  رییغت  ار  نالوئوسم  راتفر  قالخا و  اـبلاغ " تردـق  ماـقم و  نوچ  تسا  يرورض 
بجوم هفیظو  ماجنا  رد  یتسـس  ببـس  هب  هداد و  هیور  رییغت  جـیردت  هب  تسا  نکمم  دوشن  قیقد  تراظن  نانآ  درک  لمع  رب  الاب  زا  نادراک 

نالوئوسم نارازگراک و  طسوت  روما  ماجنا  یگنوگچ  رد  یبالقنا  ماظن  اذل  دنوش  یمالـسا  تموکح  هاگتـسد  هب  تبـسن  تلم  يدامتعا  یب 
V{J (. نآرق ص 203 و 205 راهب  رد  بالقنا  رجف   ) دشاب هتشاد  نانآ  راک  رب  رمتسم  تراظن  دیاب 

؟ دوش یم  هیجوت  هنوگچ  لاملا ,  تیب  زا  نالک  ياه  هجدوب  صاصتخا  و  هر )   ) ماما لاس  نیمدصکی  و  ع )   ) یلع ماما  لاس  يراذگ  مان  لیلد 

شسرپ

یم هیجوت  هنوگچ  لاملا ,  تیب  زا  نالک  ياه  هجدوب  صاصتخا  و  هر )   ) ماما لاس  نیمدـصکی  و  ع )   ) یلع ماـما  لاـس  يراذـگ  ماـن  لـیلد 
؟ دوش

خساپ
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شزرا گنهرف و  شرتسگ  یمالسا  تموکح  فیاظو  زا  یکی  - 1 مینک :  یم  بلج  هتکن  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  لائوس ,  نیا  هب  خساپ  يارب 
مدرم و يوریپ  کـسمت و  يارب  یهلا ,  ياـه  تیــصخش  لـماک و  يراـتفر  ياـهوگلا  ندرکن  حرطم  هعماـج و  رد  یمالــسا  یهلا و  ياــه 

ربمایپ زین  دنوادخ  هک  نانچمه  دشاب . یم  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  داعبا  رد  ناراوگرزب  نآ  راتفگ , راتفر , شنم ,  قالخا ,  هب  نیلوئوسم 
ياه لاس  زا  یکی  بـالقنا ,  مظعم  ربهر  ساـسا  نیا  رب  هنـسح ))  هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  نا   )) دـیامن یم  یفرعم  هوسا  ناونع  هب  ار  مرکا 
يریگ تهج  زکرمت  يارب  ار  يدـیدج  تصرف  هلئاسم  نیا  دـندرک . يراذـگمان  ع )   ) یلع ماما  لاس  ینیمخ و  ماـما  لاـس  ناونع  هب  ار  ریخا 

هک تسا  یهلا  رئاعش  میظعت  هلوقم  زا  دروآ و  یم  دیدپ  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  نیا  زا  يریگوگلا  یفرعم و  ییاسانـش و  یگنهرف و  ياه 
تیاهن دوب , هتسیاش  هک  نانچ  دنچ  ره  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  هداس  رایسب  یسررب  کی  اب  - 2 تسا .  هدش  دیکئات  نآ  رب  نآرق  رد 

نادنمـشیدنا و هک  تـالاقم و ... اـه , باـتک  لـیبق  زا  یتاـقیقحت  یگنهرف و  یملع  ياهدرواتـسد  یلو  دـشن , لاـس  ود  نیا  زا  يرادرب  هرهب 
راکفا يونعم  یملع و  وج  دوب و  شزرا  اب  نارگ و  رایـسب  دش , فرـصم  هک  يا  هجدوب  رادقم  لباق  رد  دناد , هئارا  یمالـسا  هعماج  ناققحم 

ار يا  هزات  ياه  قفا  دومن و  تیادـه  تمـس  نیا  هب  ار  روشک  یتاقیقحت  یگنهرف و  یهاگـشناد و  لفاحم  تاعوبطم و  اه , هناسر  یمومع , 
-3 تسا .  هدوشگ  راوگرزب  ود  نآ  یـصخش  یگدـنز  یتموکح و  هریـس  هب  کسمت  يارب  روشک  ییارجا  نالوئوسم  ناـققحم و  لـباقمرد 
لاملا و تیب  ندومن  یلاخ  زج  يا  هرمث  هک  دوش  یم  لیم  فیح و  نیلوئوسم  یخرب  طسوت  ینالک  ياه  هجدوب  دراوم  یضعب  رد  هنافسئاتم 
زا یکی  زا  هن  دیدومن  یم  هلگ  دراوم  نآ  زا  امـش  دوب  بوخ  هچ  درادـن , لابند  هب  لمجت  ریذـبت و  فارـسا  گنهرف  شرتسگ  مدرم  ینیبدـب 
 . تسا هتفرگ  ماجنا  رقف و ... ضیعبت ,  فارـسا ,  اب  هزرابم  گنهرف  ندومن  مکاح  ندرب و  الاب  يارب  هک  ییاه  هماـنرب  اـه و  تیلاـعف  نیرتهب 

ماـما ترـضح  و  ع )   ) یلع ماـما  هریـس  هب  کـسمت  اـب  اـت  دوـب  نیا  يربـهر  مظعم  ماـقم  طـسوت  راـکتبا  نیا  تارمث  فادـها و  زا  یکی  - 4
فقو ار  دوخ  دوجو  مامت  راوگرزب  ود  نآ  دـننام  هتـشادرب و  تسد  یحانج  عفانم  هقرفت و  زا  یـسایس ,  ياه  حانج  اه و  هورگ  نیلوئوسم , 

رد یعس  یلخاد و ... رودزم  رصانع  یگنهرف ,  مجاهت  اب  نمشد  هک  یطیارش  رد  دنیامن و  ناناملـسم  یمالـسا و  هعماج  هب  تمدخ  مالـسا و 
یثنخ يارب  بسانم  يا  هلیـسو  راوگرزب  ود  نآ  هریـس  دای و  مان و  ندـش  حرطم  اب  دراد  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  ياه  شزرا  يدوباـن 
هشیر يارب  - 5 دـبای . یم  ققحت  هجو  نیرتهب  هب  یلم  عفانم  تینما و  تدـحو ,  نآ ,  هب  کسمت  اب  دـشاب و  یم  نانمـشد  ياه  هئطوت  ندرک 

 , یتسیز هداس  گنهرف  تموکح ,  تسرد  يویش  دیاب  یگنهرف ,  یـسایس و  يداصتقا ,  تالکـشم  مامت  يراکیب و  داسف , رقف , ندرک  نک 
رد تمواقم  تالکشم ,  لح  يارب  شالت  نیفعضتسم ,  ارقف و  هب  کمک  یتسرپ ,  حانج  یتسرپدوخ و  لمجت ,  ریذبت , فارـسا ,  زا  يرود 

يورارف ریذـپان , بانتجا  ياهرایعم  لوصا و  ناونع  هب  ار  ینیمخ  ماما  و  ع )   ) یلع ترـضح  یلمع  ياهوگلا  و  ناقفانم ,  نانمـشد و  لباقم 
دشاب یم  هاش  نارود  ياه  جرخ  اب  اه  جرخ  نیا  نیب  یقرف  هچ  هک  نیا  دروم  رد  اما  تشاد .  نارازگراک  شوگ  هزیوآ ي  داهن و  نالوئوسم 
حطـس ندرب  الاب  يارب  دوش  یم  ام  نامز  رد  هک  ییاه  جرخ  دنـشاب , یم  توافتم  فادـها  رد  " ـالوا : دومن : هراـشا  لـیذ  دراوم  هب  ناوت  یم 

اما تسا ,  یهلا  رئاعش  میظعت  یعون  دش  هتفگ  هک  نانچ  دشاب و  یم  مدرم  هب  تمدخ  يارب  هعماج  رد  یهلا  ياه  شزرا  یمالسا و  گنهرف 
 , یتسرپایند ریذـبت , فارـسا ,  گنهرف  جاور  یهاشنهاش ,  یتوغاط  ماـظن  تیوقت  طـسب  ددـجم و  ياـیحا  تهج  رد  ناـمز  نآ  ياـه  جرخ 
رد " ایناث : دوب . یشنماخه  یهاشنهاش و  ناریا  تمس  هب  یمالسا  ناریا  خیرات  فیرحت  یمالسا و  ياه  شزرا  گنهرف و  اب  تیدض  لمجت , 

تلادع يارجا  هبناج و  همه  هعسوت  حیحص  تفرـشیپ  هب  کمک  ثعاب  ام  نامز  رد  حرط  نیا  حیحـص  يارجا  دنـشاب : یم  توافتم  تاریثئات 
نارود ياه  همانرب  اما  دـشاب  یم  یهلا  لدـع  تموکح  يارجا  یتاقبط و  داضت  رقف و  شهاـک  یلم و  تینما  تدـحو و  تیوقت  یعاـمتجا , 

شون و شیع و  حـیرفت ,  تهج  رد  روـشک  نـالک  ياـه  هجدوـب  نتفر  ردـه  روـشک , یگدـنام  بقع  بجوـم  يوـلهپ ,  سوـحنم  تنطلس 
رادقم رظن  زا  " اثلاث : دوب . ناریا  رد  نارگرامعتـسا  رتشیب  ذوفن  تموکح و  زا  مدرم  نتفرگ  هلـصاف  یتاقبط ,  هلـصاف  دایدزا  ینارذگـشوخ و 

ياه هنیزه  هچ  هک  دییامرف  هظحالم  هدومن و  هعجارم  یخیرات  بتک  هب  امش  تسا  یفاک  دشاب . یمن  هسیاقم  لباق  زگره  اه  هنیزه  جراخم و 
قوف و تاکن  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دـش . یم  هلاس و ... نشج 2500  مسارم  رد  رابرد  ياه  یشایع  اه و  ینارذگشوخ  فرـص  يروآ  ماسرس 
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هلئـسم و نیا  لصا  دیابن  دوش  یـشاپ  تخیر و  اهداتـس  یخرب  رد  رگا  یتح  نآ  تبثم  راثآ  تامادقا و  لیبق  نیا  ترورـض  تیمها  تخانش 
ار تاحالصا  ماجنا  ریذبت و  فارسا و  اب  هزرابم  ناراوگرزب  نآ  هریس  هب  کسمت  اب  دیاب  هکلب  میربب ,  لائوس  ریز  ار  نآ  تبثم  ياهدرواتسد 

یتقو ات  اریز  مییامن  عورش  دنهد  شرتسگ  ار  ناراوگرزب  نآ  شنم  هریـس و  دنهاوخ  یم  هک  ییاهداتـس  زکارم و  نیا  دوخ  زا  نامدوخ و  زا 
ریثئات چـیه  راظتنا  ناوت  یمن  دـنیامنن  هدایپ  دوخ  راتفر  لامعا و  رد  ار  مامه  ماما  نآ  هریـس  ناشدوخ  یمالـسا  نارازگراک  نالوئوسم و  هک 

یـسررب زکرم  يولهپ ,  میژر  يداصتقا  دسافم  رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  تشاد .  مدرم  شرگن  دـیاقع و  راکفا و  رد  ار  یتبثم  هدـنزاس و 
J  . یخیرات دانسا 

؟  درادن دوجو  يریذپداقتنا  گنهرف  ام  روشک  رد  ارچ 

شسرپ

؟  درادن دوجو  يریذپداقتنا  گنهرف  ام  روشک  رد  ارچ 

خساپ

للع و هب  نتخادرپ  سپـس  نآ و  نازیم  هیـضق و  نیا  لصا  تحـص  تابثا  نوماریپ  قیقد  هدرتسگ و  یتاقیقحت  دنمزاین  بسانم  یخـساپ  هئارا 
: مییامنیم نایب  صوصخ  نیا  رد  ار  یبلاطم  راصتخا  هب  اذـل  تسا ، هماـن  کـی  شیاـجنگ  زا  جراـخ  عوضوم  نیا  هک  دـشابیم  نآ  لـماوع 

نیبم نید  تسین . ام  یمالـسا  هعماج  يهدـنبیز  هجو  چـیه  هب  هک  دراد  دوجو  اـم  هعماـج  رد  يدودـح  اـت  هلأـسم  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
نانچ تسا . هتفرگ  رظن  رد  هعماجو  درف  تفرـشیپ  لماکت و  حالـصا ، تهج  ار  ياهژیو  هاگیاج  شزرا و  يریذـپداقتنا  داقتنا و  يارب  مالـسا 

ار دوخ  نمؤم  ردارب  سک  ره  هناخ ؛  دـقف  هیلع ، ردـقی  وه  هدری و  ملف  ههرکی  رما  یلع  هاخا  يأر  نم  : » دـیامرفیم (ع ) قداص ترـضح  هک 
(. باب 14 ج 71 ، راونالاراحب ، «) تسا هدرک  تنایخ  وا  هب  درادن  زاب  نآ  زا  دناوتیم  هک  نیا  اب  ار  وا  دنیبب و  تسوا  دـنیاشوخان  هک  یلاحرد 

يروآداـی اـب  یهاوخریخ  يور  زا  هک  یـسک  زا  حـصان ؛... کـل  وه  کـیکبی و  نم  عبتا  : » دـیامرفیم يریذـپداقتنا  باـب  رد  (ع ) رقاـب ماـما 
ج یفاکلا ، ...«) نکم تعباتم  درادیم ، او  هدـنخ  هب  ار  وت  یـصلاخان  يور  زا  هک  یـسک  زا  نک و  يوریپ  دروآرد  هیرگ  هب  ار  وت  تیاهبیع 

ۀلاقم نع  اوّفکت  الف  : » دننک يروآدای  وا  هب  لاح  ره  رد  ار  قح  فرح  هک  دهاوخیم  مدرم  زا  هنیمز  نیا  رد  زین  (ع ) یلع ماما  ص 638 .) ، 2
هب کـلما  وه  اـم  یـسفن  نم  هللا  یفکی  نا  ـالا  یلعف  نم  کـلذ  نمآ  ـالو  ءیطخا  نا  لوقب  یـسفن  یف  تسل  یناـف  لدـعب ، ةروـشم  وا  قـحب 
اما تسا . هدـش  يریذـپداقتنارب  مه  هناقفـشم و  داقتنا  رب  مه  يرایـسب  دـیکأت  ینید  ياههزومآ  رد  نیاربانب  هبطخ 216 .) هغالبلاجهن ، «) یّنم

دنمزاین دنباتیمنرب ، ار  یعوضوم  نینچ  دوخ  یعامتجا  يدرف و  راتفر  رد  نیلوؤسم  ای  مدرم  زا  یخرب  ام  هعماج  رد  زونه  دوجو ، نیا  اب  ارچ 
تـسا يرما  تاذ  بح  فلا ) میزادرپیم : نآ  هب  یتخانـشهعماج  یتخانـشناسنا و  رظنم  ود  زا  اجنیا  رد  هک  تسا  يددعتم  لماوع  یـسررب 

نیا ناسنا ، طسوت  نآ  حیحص  یهدتهج  مدع  یلو  تسا ، هداد  رارق  ياهدنز  دوجوم  ره  رد  سفن  تنایـص  يارب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک 
، يدنـسپدوخ هب  ار  یتسود  نتـشیوخ  هدومن و  دوخ  يراتفر  یقالخا و  ياهیتشز  هب  تبـسن  وا  شرگن  رد  فارحنا  أشنم  یهاـگ  ار  تفص 

شیاتـس ار  نآ  یتح  ای  دـنکن و  هجوت  نادـب  یلو  دـشاب  یبیع  یـسک  رد  تسا  نکمم  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هتخاـس  لدـبم  رورغ و ... ربک ،
داقتنا هجوت  زا  زاغآ  رد  سفن ، ّبح  رثا  رد  اسب  هچ  ناسنا  دریگیم . هدرخ  وا  رب  دـنیبب  يرگید  رد  ار  بیع  ناـمه  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنک ،

رطخ و ضرعم  رد  ار  شیوخ  رابتعا  هتـسناد و  دوخ  قیفوت  مدـع  تسکـش و  یعون  هناشن  ار  نآ  اریز  دوش ، رطاخ  هدـیجنر  دوخ  هب  نارگید 
يور زا  هک  ییاهدقن  لوبق  هب  ار  وا  هنادنمدرخ  تاذ » بح   » نامه یتح  هک  تفای  دهاوخ  درگنب  کین  رگا  هک  یلاح  رد  درادنپیم ، مجاهت 

يوـسوم يدـهم  يوـلع ، تموـکح  رد  يریذــپداقتنا  يرگداـقتنا و  ) دــنکیم توـعد  دوـشیم ، دراو  وا  رب  یــشیدناکین  یهاوـخریخ و 
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نیا زا  عناـم  دارفا ، زا  يرایـسب  رد  ینیب  رتربدوخ  یهاوخدوخ و  رورغ ، لـیبق ، زا  یتافـص  دوجو  اـما  تلادـع .) يادـص  هیرـشن  يرمـشاک ،
هاگدــید زا  ب )  دــننکیم . تمواـقم  یگداتــسیا و  يرگید  داـقتنا  ربارب  رد  دوـجو  هـمه  اــب  اذــل  هدــش و  يرگندرخ  یــشیدنافرژ و 

اب هارمه  یتکراـشم و  راـتفر  شزومآ  دوجو  مدـعو  دادبتـسا  تیمکاـح  ینـالوط  يهقباـس  تلع  هب  عـماوج  زا  يرایـسب  رد  یتخانـشهعماج 
داقتنا و گنهرف  رظن ، راهظا  ناـکما  مدـع  اـهیماکان و  یگدـنز و  تخـس  طیارـش  رگید  فرط  زا  هعماـج و  هسردـم و  هناـخ ، رد  وگتفگ 
، دشابیمن حیحص  زین  داقتنا  هویـش  هوالع  هب  دنرگنیم . نآ  هب  یفنم  هاگدید  زا  يرایـسب  هکلب  دراد ، دوجو  مک  رایـسب  اهنت  هن  يریذپداقتنا 
زیمآنیهوت و دنراد و  یفنم  یـشزرا  راب  هک  دوشیم  هدافتـسا  یظافلا  زا  نآ  یط  - 2 دنـشابیم . ساسحا  اب  هارمه  امومع  اهداقتنا  - 1 اریز :
دباییم و شهاک  داقتنا  شریذپ  يارب  وا  یگدامآو  هدش  لباقم  صخش  مارتحا  ههجو و  ندش  رادهشدخ  ثعاب  هجیتن  رد  دناهنارگـشاخرپ .
دوخ و نداد  ناشن  گرزب  داقتنا ، زا  هدننکداقتنا  صخش  فده  امومع  - 3 ددرگیم . هدننکداقتنا  اب  هلباقم  راتفر و  تیبثت  بجوم  سکعرب 

یفن اههنیمز  هیلک  رد  رظن  دروم  صخـش  دوشیمن و  هتفرگ  رظن  رد  تبثم  ياـههبنج  داـقتنا ، دـنیارف  یط  رد  - 4 تسا . هدـنوشداقتنا  ریقحت 
هیحور شهاـک  قوف ، لـماوع  هجیتن  (. 393 ، 1379 مراهچ ، پاـچ  راـشتنا ، یماهـس  تکرـش  روپعیفر ، زرمارف  داـضت ، هعـسوت و  ) ددرگیم
جیورت تسا - : تیمها  زئاح  لیذ  روما  ققحت  نآ  اب  هلباقم  تهج  رد  تسا و  یـسولپاچ  ّقلمت و  ینیبدوخ ، هیحور  شرتسگ  يریذپداقتنا و 

، سرادـم هداوناخ و  رد  شزومآ  ریظن  میقتـسم  تامادـقا  داقتنا  يریذـپداقتنا - . داـقتنا و  دروم  رد  یمالـسا  ياـهشزرا  ندومن  هنیداـهن  و 
رد نیلوؤسم  یمامت  يوس  زا  يریذـپداقتنا  هیحور  ندومن  یلجتم  هدـش - . لرتنک  ضرغیب و  یملع  ياهداقتنا  يدازآ  رظن و  زاربا  ناـکما 
زا سک  نآ  وت ، دزن  نانآ  نیرتهدـیزگرب  دـیاب  : » دـیامرفیم رتشا  کلام  هب  دوخ  يهمان  رد  (ع ) یلع ماما  هک  هنوگ  نآ  دوخ  راتفر  لاـمعا و 

« تسوت ياوه  قباطم  ددنـسپیمن و  شیایلوا  زا  ادخ  هچنآ  رد  ار  وت  رتمک  دنک و  وگزاب  وت  هب  رتشیب  ار  قح  خلت  نخـس  هک  دـشاب  ناریزو 
هک نیا  زاو  دـننکن  تشیاتـس  ییوگانث و  هک  هدـب  ناشتداع  نک و  روشحم  تقادـص ، اوقت و  نابحاص  اب  ار  دوخ  دـنک و  تدـعاسم  يرای و 

ار صخش  دروآیم و  يدنسپدوخ  دایز ، شیاتس  اریز  دنزاسن : نامداش  ار  وت  دوخ -  حدم  اب  تسوت ، هفیظو  هک  ياهدرک -  كرت  ار  یلطاب 
(. همان 53 هغالبلاجهن ، «) دنکیم کیدزن  ربکت  هب 

ایهم ترخآ  رفس  يارب  ناوتب  مهو  دومن  هدافتسا  ایند  نیا  ياه  تمعن  زا  ناوتب  هک  درک  یگدنز  دیاب  هنوگچ  ایند  رد  اشحف  داسف و  همه  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دوب

شسرپ

رفس يارب  ناوتب  مهو  دومن  هدافتـسا  ایند  نیا  ياه  تمعن  زا  ناوتب  هک  درک  یگدنز  دیاب  هنوگچ  ایند  رد  اشحف  داسف و  همه  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دوب ایهم  ترخآ 

خساپ

ات يرگید  دـنلبنامرآره  دـننام  یلو  نکمم  يرما  هلاسم  نیا  تسا . مالـسا  یلمع  لوصا  نیرتمهم  زا  یکی  ترخآ  ایند و  نیب  نزاوت  هلاـسم 
یگدنز لوط  رد  هراومه  تیرـشبهکلب  درادن  ینونک  يایند  رـضاح و  نامز  هب  یطبر  هلاسم  نیا  ندوب  لکـشم  دشابیم . لکـشم  يدودـح 
ناگدـنب زا  یلیلق  ترخآ و  رب  ار  ایند  یناسکهتـسویپ  تسا و  هدوب  يورخا  يویند و  عفانم  زا  یخرب  نیب  كاکطـصا  داضت و  هلاسم  راتفرگ 

نآ ناکما  یگنوگچ  اماو  دـناهتفر . ترخآ  میرحتشادساپاب  دـناهتفر  ایند  یپ  زا  هک  زین  اـج  نآ  هکلب  دـناهداد  حـیجرت  اـیندرب  ار  ترخآ 
ياـهتیلاعف هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  ماـیپ  ددرگ . مهف  یتـسرد  هب  دـیاهدرکهراشا  نآ  هب  هکیثیدـح  موـهفم  هک  دوـشیم  نـشور  یناـمز 

لاغتشا لیصحت  هب  هک  امش  لاثم  ناونع  هب  دشاب ؛ رادروخرب  هدش  يزیرهمانرب  ینالقعحیحص و  ییاهیگژیو  لوصا و  زا  دیاب  ناسنا  يویند 
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طاشن و تصرف و  دوب  نکمم  دوبن  یـشیدنارود  نیا  رگا  دینک  يزیر  هیاپ  دوخ  یگدـنز  يارب  ار  یملاسهدـنیآ  دـیناوتب  هکنیا  يارب  دـیراد 
دیاـبن ینعی  یعاـمتجا ؛ روما  رد  تسا  نینچمه  دـیدرگ . یندـشن  لـح  لکـشم  نارازه  راـتفرگ  ادرف  دـیهدب و  تسدزا  ار  یناوج  دادعتـسا 

يزیرهمانرب یـشیدنارود و  تیاور  دـعب  نیا  يانعم  نیاربانب  درکن . هشیدـنا  ادرف  يارب  دوش و  يرپس  زورما  طقف  هک  درک  يزیر  همانربیروط 
تاشیارگ اهتساوخرد و  ار  دوخ  الماکو  دیشاب  هتشاد  گرم  يارب  یگدامآ  هراومه  لوا  تمسق  ظفح  اب  دیوگیم : مود  دعب  تسا . لوقعم 

يویند حیحص  ياهتیلاعف  نمض  ردیگدامآ  نیا  تسا . لوا  مسق  زارتارف  یشیدنارود  یعون  مه  نیا  رگید  ترابع  هب  دینکن ؛ مضه  يویند 
هظحلره یگدامآ  هتبلا  هناراگنا . فدـه  هن  دشابهتـشاد  هناراگنا  رازبا  یـشرگن  ایند  هب  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  نیاو  دریگ  ماجنا  دـیاب 

ادا یتسرد  هب  ار  یهلا  قوقح  ناـسنا  - 1 هک : تسا  نیا  هدشهتـساوخ  تیاور  نیا  رد  هک  نآ  لقادـح  دراد  یتاـجرد  بتارم و  گرم  يارب 
لامیاپ هعماـج  زا  یقوقح  رگا  - 2 دیامن . رافغتـساو  هبوت  هدـش  بکترم  یهانگ  رگا  دـیامن و  اضق  هدـش  كرت  وا  زا  یبجاو  رگا  سپ  دـنک 

لوصحم زا  تسا  رودـقم  شیارب  هک  یتروصرد  - 3 دشاب . هتشادن  یلکـشم  دیـسررد  وا  گرم  هاگان  رگا  هک  يروطب  دیامن  ناربج  هدومن 
نونکا دـشاب . هدوـمن  بسک  ترخآ  يارب  يرتـشیب  هریخذ  اـت  دزادرپـب  ... یعاـمتجا و ینید  تامدـخ  هب  ار  یمـسق  دوـخ  يوـیند  ياهـشالت 
عامتجا هداوناخ و  دوخهافر  هب  دـنک  شالت  دوخ  يایند  يارب  ناسنا  هک  دراد  یعناـم  هچ  تسا ؟ نکمماـن  ود  نیا  نیب  عمج  اـیآ  میـسرپیم 

و دشاب . هتـشاد  زین  ار  یهلا  ياهراجنهو  نید  ساپرومانیاهمه  رد  یلو  درب  هرهب  ایند  نیا  رد  یهلا  بهاوم  زا  دیامن  تورث  دیلوت  دـشیدنیب 
تقد هب  ار  ناگدـنب  یهلا و  قوقح  دـنک و  كرت  ارتامرحم  ماـجنا و  ار  دوخ  تاـبجاو  دـنکن . لـمع  یعرـش  تاررقم  طـباوض و  فـالخرب 
شیپ ار  ریـسم  نیا  دـهاوخب  هک  یطیارـشرهردیسک  هتبلا  تسواراظتنا . رد  بوخ  ترخآ  بوخ و  يایند  دـش  نینچ  رگا  دـیامن ؟ تیاـعر 

دسانـشبار و یگدـنز  فلتخم  ياه  هار  اب  هطبار  رد  یهلا  مکح  دـناوتب  اقیقد  دـیاب  ینعی  یهاگآ ؛ فلا ) تسا  دـنمزاین  حالـس  ود  هب  دریگ 
رد املسم  سفن . اب  هزرابم  هدهاجم و  ب )  درادیم . زاب  يریـسم  هچ  زا  دیامنیم و  رما  اهنآ  زا  کیمادک  هب  دنوادخدروم  ره  رد  هک  دنادب 

تسا اج  نیا  دزاسیم . لفاغ  ترخآ  دای  زا  دناوخیمارف و  دوخ  يوس  هب  ار  ناسنا  ییایند  يدام و  نوگانوگ  تاشیارگ  یگدنز  شکاشک 
دریگرب و یعقاو  زاین  ردـق  هب  اـیند  زا  سپ  دتـسیاب  سفن  زیتس  ترخآـتاینمت  ربارب  رد  مکحم  ياهدارا  راوتـسا و  یمزع  اـب  دـیاب  صخـش  هک 

یفراع دنیوگ : يورخاو . هنادنسپادخ  ياهشالت  يارب  یـششوک  همدقم و  ناونعهب  زین  ار  نامه  یلو  دزاسن  شومارف  ار  يویند  مزال  ظوظح 
مروخیم و ار  نآ  نان  تفگ : هنوگچ ؟ دنتفگ  منزیم . لوگ  ار  ایند  تفگ : ینکیم ؟ هچ  دندیسرپیو  زا  دوب . لوغـشم  ینان  هکت  ندروخ  هب 

J .} منکیم ترخآ  يارب  راک 

؟ تسیچ هاگشناد  رد  یتاغیلبت  یساسا و  ياهراک  ماجنا  يارب  یتاعلاطم  راکهار 

شسرپ

؟ تسیچ هاگشناد  رد  یتاغیلبت  یساسا و  ياهراک  ماجنا  يارب  یتاعلاطم  راکهار 

خساپ

نیا هب  هجوت  اب  اما  دشابیم . یگنهرف  یملع و  لئاسم  لابق  رد  امـش  تیلوؤسم  ساسحا  هجوت و  هناشن  تسا و  یقیقد  بوخ و  رایـسب  لاؤس 
و ثحب » تیلک  تیمها و  نایب   » یکی روحم  ود  هب  هصـالخ  روط  هب  ًـالعف  دراد . يرتشیب  لیـصفت  هب  زاـین  عوضوم  عماـج  لـماک و  نییبت  هک 
. دش دـهاوخ  ناربج  يدـعب  تابتاکم  رد  دـنام  یقاب  یماهبا  هچنانچ  میزادرپیم و  يدربراک » تروص  هب  لاؤس  دروم  هب  نتخادرپ   » يرگید

ماما ترـضح  يربهر  هب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  يزوریپ و  اب   T :{ اههاگـشناد رد  یگنهرف  یملع و  روـما  ماـجنا  تیمها  - T{1
بـالقنا دـنلب  ياـهنامرآ  فادـها و  ققحت  تهج  روـشک ، گـنهرف  هصرع  ياـهشخب  نیرتـمهم  زا  یکی  ناوـنع  هب  اههاگـشناد  ینیمخ ،
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بسانتم مهم  شقن  نیا  يافیا  يارب  بسانم  ياضف  طیارـش و  ندروآ  مهارف  فرط  کی  زا  نآ  همزال  هک  تفرگ  رارق  هجوت  دروم  یمالـسا 
ینابم اب  ریاغم  یگنهرف  يرکف و  موجه  ندومن  یثنخ  ای  هلباقم و  روظنم  هب  مزال  یگداـمآ  رگید ، فرط  زا  یمالـسا و  بـالقنا  فادـها  اـب 

هک تسا  ینوگانوگ  ياههاگیاج  فلتخم و  ياهروحم  مهم  نیا  ماجنا  يارب  تسا  ملـسم  هچنآ  دشابیم . بالقنا  نیا  دنلب  فادـها  نید و 
لمع دوخ  یبالقنا  ینید و  یناسنا ، هفیظو  هب  هدـش  نییعت  شیپ  زا  مزال و  یقطنم  یملع و  يدـنبتیولوا  قبط  هدـش و  راک  دراو  تسیابیم 

يریگارف هدمع و  شقن  دنناوتیم  هنیمز  نیا  رد  هک  دنتسه  يرصانع  زا  یکی  اههاگشناد  رد  یمالسا  ياهلکـشت  نایوجـشناد و  هک  دنیامن 
ره هاگشناد ، ياضف  دیتاسا و  تیریدم ، یـشزومآ ، ياوتحم  یـشزومآ ، متـسیس  لیبق  زا  يرگید  رـصانع  نآ  رانک  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار 

لاؤس خساپ  هب  ندش  کیدزن  رتشیب و  هجوت  يارب  لاح  دشاب . هتـشاد  هدهع  هبدـناوتیم  ار  تکرح  نیا  زا  یمهم  روحم  دوخ  هبون  هب  مادـک 
ملع و - 1 دراد : دوجو  وجـشناد  هاگـشناد و  يارب  مهم  لصا  هس  يربهر ، مظعم  ماقم  شیامرف  قبط  دوش : هراشا  یمهم  هتکن  هب  تسا  مزـال 
تسا و يرورـض  مزال و  مهم ، لـصا  هس  ره  هک  یـسایس ، روعـش  شنیب و  - 3 سفن ، بیذـهت  یمالـسا و  قالخا  نید ، - 2 شناد ، هاگیاج 
. دـش دـهاوخن  نکمم  یمالـسا  بالقنا  سدـقم  ياهنامرآ  فادـها و  هب  یبایتسد  دوش ، یهجوتیب  لصا  هس  نیا  زا  کی  ره  هب  هچنانچ 

اههاگشناد رد  ار  یسایس  یقالخا و  ینید ، یملع ، ياضف  داجیا  يارب  مزال  ياههنیمز  تسیابیم  دوخ  مهـس  هب  زین  ییوجـشناد  ياهلکـشت 
تروص هب  لاؤـس  دروـم  خـساپ  }T دراد . ار  مجـسنم  مـظنم و  يزیرهماـنرب  قـمعت و  هعلاـطم ، هـب  زاـین  دوـخ  مـهم  نـیا  هـک  دـننک . مـهارف 

رد يداقتعا  ینابم  قیمعت   ) لاؤس رد  هدـش  نییعت  فدـه  هب  یبایتسد  يارب  يزیرهمانرب  ترورـض  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اـب   T :{ يدربراک
یملع و دربـهار   » یکی دوـشیم . داهنــشیپ  دربـهار  ود  نآ  قـقحت  يارب  ددرگیم و  ناـیامن  رتـشیب  یگنهرف ) یملع و  روـما  ماــجنا  راــنک 

هجوت اب  ریز  دراوم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  نایب  اجنیا  رد  یتاعلاطم : یملع و  دربهار  فلا ) یلمع .» يراتفر و  دربهار   » يرگیدو یتاعلاطم »
لیصحت هب  يدج  مامتها  - 1 دوشیم : نایب  وجشناد  هاگشناد و  تلاسر  فادها و  ناونع  هب  یـسایس ، يداقتعا و  یملع ، تیبرت  لصا  هس  هب 

هک نیا  هب  هجوت  اب  - 3 يداقتعا . ثحابم  هب  دورو  هنیمز  ناونع  هب  فراعم  سورد  هب  مامتها  هجوت و  - 2 مینکیم . لیصحت  هک  ياهتشر  رد 
روما ياههنیمزشیپ  یمالـسا ) بالقنا  ياههشیر  یمالـسا ، تیبرت  قالخا و  مالـسا ، خیرات  و 2 ، فراعم 1   ) فراـعم سورد  زا  کـی  ره 

اشگهار دناوتیم  بوخ  یطابترا  روحم  ود  سرد ، يداع  ریس  رب  هوالع  دنک . مهارف  دناوتیم  ار  وجشناد  کی  یـسایس  یقالخا و  يداقتعا 
نیا يارب  یـسردکمک  ناونع  هب  هک  یعبانم  هعلاطم  هجوت و   » مود مزال ،» ییامنهار  بسک  سورد و  نیا  دـیتاسا  اـب  طاـبترا   » یکی دـشاب ،

ساسحا زج  ياهجیتن  تسین و  حیحـص  یتاعلاطم  توافتم  ياهروحم  باـختنا  ناـمزمه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  - 4 ددرگیم . هـئارا  سورد 
ریسم نآ  رد  ار  یتاعلاطم  ریس  باختنا و  ار  عوضوم  کی  یصخش  هقالع  زاین و  ساسحا  هب  هجوت  اب  هجیتن ، رد  درادن . يدرسلد  یگتـسخ و 

يرورض یتاعلاطم  ریس  ره  باختنا  يارب  - 5 دومن . عورـش  ار  يرگید  عوضوم  هنیمز ، کی  رد  مزال  تامولعم  بسک  زا  سپ  دومن و  لاـعف 
یط ار  لکـشم  هب  هداس  زا  یقطنم  ریـسم  کی  تاعلاطم  ات  دومن  هرواشم  دراد  یفاک  صـصخت  رظن  دروم  هنیمز  رد  هک  داتـسا  کی  اب  تسا 

، رس يوم  شیارآ  بیکرت  ششوپ ، عون  لیبق ، زا  هاگـشناد  ياضف  رد  یمالـسا  رهاوظ  ظفح  - 1 یلمع : يراتفر و  ياهدربهار  ب )  دـیامن .
هجوت لیبق : زا  یمالسا  کسانم  رئاعش و  هب  لمع  تیاعر و  - 2 دیتاسا و ... اب  هطبار  یگنوگچ  سالک ، روضح  رد  مظن  ناتـسود ، اب  طباور 

اهودرا اههاگباوخ ، سالک ، هاگشناد ، طیحم  رد  یمالسا  قالخا  تیاعر  یبهذم ، مسارم  رد  تکرـش  يرازگرب و  تعامج ، زامن  زامن و  هب 
، تلود هتفه  یمالـسا ، يروهمج  زور  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  نمهب  لـیبق 22  زا  یگنهرف  یلم و  ياهتنـس  مسارم و  هب  هجوت  - 3 و ...
یعطقم و ارجا ، لـباق  ریغ  ياهراعـش  زا  زیهرپ  - 4 یناهج و ... رابکتـسا  اب  هزرابم  زور  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  زور  سدـقم ، عافد  هتفه 

تیوقت یمالـسا 6 - بالقنا  دنلب  فادـها  اب  ریاغم  یحانج  یطخ و  تاظحالم  نتـشاذگ  رانک  میقتـسم و  طخ  کی  باختنا  - 5 رذگدوز .
. یقطنم دروخرب  لمحت و  يرابدرب ، هیحور 

؟ مینک هچ   ، دعاسمان طیحم  نیا  زا  نایوجشناد  قالخا  ظفحو  هاگشناد  یعامتجا  تیعضو  حالصا  يارب 
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شسرپ

؟ مینک هچ   ، دعاسمان طیحم  نیا  زا  نایوجشناد  قالخا  ظفحو  هاگشناد  یعامتجا  تیعضو  حالصا  يارب 

خساپ

مییاتـسیم روشک  نیا  زیزع  ناناوج  هاگـشناد و  هعماـج و  یگنهرف  تیعـضو  هب  تبـسن  ار  ناـتینارگنلد  يزوسلد و  تیـساسح و  تقد و 
رد هشیمه  نارگید  دوخ و  درد  هک  ینید  یقالخا و  ياهشزرا  هب  دـنبياپ  نیدـتم و  نایوجـشناد  امـش  لاثما  میراودـیما  مینکیم و  اـعدو 

تیاده هاگـشناد و  ياضف  يزاسملاس  هب  روما  نتفرگ  تسد  هب  دوخ و  ياهتیقالخ  زا  هدافتـسا  اب  تسا  روهلعـش  دشورخیم و  ناشیاهلد 
لاوحا عاـضوا و  رب  ناـمرحمان  دـنهدن  هزاـجا  دـنرامگیم و  تمه  دـنوشیم ، کـیدزن  طوقـس  هاـگترپ  هب  هک  نارگید  تاـجن  ناـناوج و 
طیحم هنحص و  درد  لها  دوجوم و  تیعضو  هب  انـشآ  روشرپ و  ناناوج  هک  تفای  دهاوخ  ققحت  یتروص  رد  رما  نیا  دنبای . طلـست  یگنهرف 
دیماان دوخ  سدقم  فادها  هب  ندیسر  رییغت و  داجیا  حالصا و  هب  تبسن  هدرکن و  غیرد  یـشالت  یعـس و  هنوگچیه  زا  هتـشاذگن و  یلاخ  ار 
تکرح ره  گرزب  عنام  ود  رگید  فرط  زا  يدیماان  سأی و  یفرط و  زا  هرهلدو  سرت  هک  ارچ  دنوشن  اهيزاساضف  یخرب  بوعرم  دـنوشن و 

هب ندیسر  زا  دیماان  هن  دنراد و  نانمشد  ربارب  رد  دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  یسرت  فوخ و  هن  هک  دنتسه  یناسک  یهلا  ءایلوا  تسا . یحالـصا 
: مینکیم بلج  دنچ  یتاکن  هب  ار  امـش  هجوت  نیاربانب   A{ نونزحی مه  الو  مهیلع  فوخال  هللا  ءایلوا  نا  ـالا  }A دنتسه . دوخ  یهلا  فادها 
اب و  دـیریگیمن ) ءوس  ریثأـت  هاگـشناد  یگنهرف  ياـضف  طـیحم و  زا  هک  یتروص  رد   ) دـیوشن فرـصنم  هاگـشناد  رد  لیـصحت  همادا  زا  - 1

ههبج دیراذگن و  یلاخ  نامرحمان  يارب  ار  هنحـص  یگنهرف  ياهيراجنهبان  اب  هلباقم  یگنهرف و  تالکـشم  تامیالمان و  ربارب  رد  تمواقم 
تـسا يرتهب  ماگ  نایوجـشناد  امـش  لاثما  رتشیب  روضح  دیـشاب  نئمطم  دـینک . تیوقت  یگنهرفریغ  لطاب و  لامعا  راکفا و  ربارب  رد  ار  قح 

ياهدیدهت تارطخ و  تافارحنا و  ربارب  رد  ار  دوخ  یبهذـم  ینید و  تاداقتعا  اهرواب و  تیوقت  اب  - 2 اههاگشناد . طیحم  يزاسملاس  يارب 
هب یلمع  هبنج  رد  مه  دـیزادرپب و  دوخ  ینامیا  ياههینب  قیمعت  شرتسگ و  هب  يداقتعا ، هبنج  رد  مه  روظنمنیدـب  دـینک . هنیـسکاو  فلتخم 

هنوگره فالخ و  هانگ و  رهاظم  زا  هتخادرپ و  ینید  ریاعـش  زامن و  لثم  تاـبجاو  ماـجنا  هب  هدرک و  هجوت  رتشیب  یقـالخا  ینید و  تاـبجاو 
نید درد  هک  یناسک  هدـیقعمه و  رکفمه و  نایوجـشناد  کمک  هب  فلتخم و  ياههورگ  لیکـشت  اب  - 3 دـیراد . هگن  رود  ار  دوخ  فارحنا 

دـیزاس و یلمع  ار  يداهنـشیپ  ياـهراکهار  هدومن و  يریگمیمـصت  هتـسشن و  رظن  لداـبت  هب  یگنهرف  ياـهراجنهان  اـب  هلباـقم  يارب  دـنراد ،
يریگیپ ار  راـک  نیا  يرتـشیب  تیدـج  اـب  دـیاهتخادرپ  وگتفگ  هب  ییوجـشناد  ياهلکـشت  یخرب  هاگـشناد و  نیلوؤـسم  اـب  هک  روطناـمه 

رد ار  دوخ  هک  دیوش  تحاران  نانچنآ  یعامتجا  تالـضعم  زا  دیابن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  - 4 دیـشاب . راذگریثأت  دیناوتیم  انئمطم  . دینک
هرابرد (ص ) مرکا یبن  دوب . دـهاوخ  امـش  لماکت  هار  ّدـس  راـک و  يدـنک  ثعاـب  زین  تلاـح  نیا  دوخ  نوچ  دـیزاس ، روهطوغ  هودـنا  مغ و 

هط : » دیامرفیم هداد و  يرادلد  ار  شترـضح  ناحبـس  يادخ  هک  نیا  ات  دندشیم  تحاران  تدش  هب  مدرم  نامیا  مدع  عامتجا و  یناماسبان 
جنر و هب  ار  دوخ  مدرم  نیا  شیارگ  مدع  رفک و  رطاخ  هب  هک  میداتـسرفن  نیا  يارب  ار  نآرق  نیا  ام  اربمایپ  یقـشتل ؛ نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام 
زا هک  یقلخ  نیا  هشیدنا  رد  نانچ  وت  لوسر ، يا  نینمؤم ؛ اونوکی  ّالا  کسفن  عخاب  کّلعل  : » دیامرفیم زین  و  هیآ 1 ) هط ، «، ) ینکفیب تقشم 

همه نآ  زا  ار  (ص ) مرکا یبن  هنوگچ  دیجم  نآرق  هک  دینکیم  هظحالم  هیآ 23 .) ءارعش ، «، ) ینک كاله  ار  دوخ  مدرم  نیا  ینامیایب  مغ 
ّمه ِمَرَهلا ؛ فصن  ّمهلا  : » دـیامرفیم هک  تسا  تیمها  زئاح  اتـسار  نیا  رد  (ع ) یلع هنامیکح  ریبعت  زین  تسا و  هتـشاد  رذـح  رب  هودـنا  مغ و 
نیا اب  دروآیم . رد  اپ  زا  دوز  دنکشیم و  ار  ناسنا  هودنا  هصغ و  ینعی ، راصق 143 ؛) هغالبلاجهن  «، ) دهدیم لیکشت  ار  يریپ  فصن  ّمغو 

زا هک  دـینکن  ترـسح  هودـنا و  راچد  نانچ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  ام  دومنهر  یلو  میهنیم  جرا  امـش  كاپ  ساـسحا  هب  اـم  هچرگ  شرگن ،
تراهم لامک  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دینک و  يزاسرگد  دـیتفای  یبسانم  هنیمز  اجک  ره  - 5 دینامب . زاب  لماکت  دنلب و  فادها 
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رد - 7 دیـشاب . هتـشاد  لکـشت  هدوب و  طابترا  رد  ناتدوخ  نوچمه  يزوسلد  دارفا  اب  دیـشاب و  هعلاطم  لها  - 6 دـیناسرب . ماجنا  هب  تفارظ  و 
يرایسب نوچمه  و  درک ؟ دیاب  هچ  ناوج  لسن  تیبرت  یگدنزاس و  يارب  هک  دیشاب  هشیدنا  نیا  رب  دیهدیم  لیکـشت  هک  یـسلاجم  لفاحم و 

و تسا . یناگنازرف  نینچ  داشرا  ددص  رد  میرک  يادخ  هک  دیـشاب  نئمطم  دیرادرب و  ماگ  هار  نیا  رد  اشوک  لاّعف و  روط  هب  نایوجـشناد  زا 
. تفرگ دیهاوخ  هجیتن  دوخ  شالت  زا  تیاهن  رد  هک  دیشاب  راودیما 

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  ام  هفیظو  ییوجشناد و  طلتخم  ياهودرا  هرابرد  امش  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  ام  هفیظو  ییوجشناد و  طلتخم  ياهودرا  هرابرد  امش  رظن 

خساپ

، هناخ هب  هاگن  تخادـنا ؛ اهودرا  نیا  زا  لبق  هب  یهاـگن  - 1 درک : هاگن  ناوتیم  توافتم  نامز  ود  رد  هلأـسم  نیا  هب  هک  مییاـمن  ضرع  دـیاب 
زا تفر  نورب  راکهار  هتـشاد و  یپ  رد  ار  اهيراجنهان  لیبق  نیا  یلماوع  هچ �ęĠو  هک  نیا  هعماج و  هب  مالک  کـی  رد  هچوک و  هسردـم ،

هاگن نیا  رد  لاـح ، ناـمز  هب  هاـگن  - 2 تفاـی . ناوتیم  یهاگدـید  نینچ  اـب  ار  یلوصا  لـح  هار  اهیگدـیچیپ  همه  اـب  تسیچ ؟ نارحب  نیا 
نایرج رگید  ترابع  هب  دشابیم . اهيراجنهان  نیا  دوبن  تسا  حرطم  هچنآ  اهيراجنهان  نیا  هدنروآ  دوجو  هب  لماوع  للع و  زا  رظن  فرص 

هب تسا و  مزال  اما  تسین  یفاک  هچ  رگا  یهاگن  نینچ  تساهيراجنهان . نیا  زاربا  راهظا و  مدـع  ناهاوخ  یهاگن  نینچ  اب  یعامتجا  ملاـس 
تیاعر هلمج  زا  یطباوض  هب  دودحم  یملع  یشزومآ و  ياهطیحم  رد  تیلاعف  روضح و  هک  دشاب  مزال  رما  نیمه  ياتسار  رد  دسریم  رظن 

رد ددرگرب . تراظن  ارجا و  هب  هلأسم  دشابن و  تاررقم  طباوض و  نادـقف  اجنیا  رد  لکـشم  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . یعامتجا  ياهراجنه 
. دشابن تیلوؤسمیب  هطبار  نیا  رد  هسـسؤم  ره  تسارح  دسریم  رظن  هب  درک و  نیعم  دروم  نیا  لثم  رد  ار  رظان  يرجم و  دـیاب  ارجا  هلحرم 

نیلوؤسم ندش  صخـشم  زا  دـعب  دـنک . صخـشم  ار  رظان  و  رجم نیلوؤسم  اـی  لوؤـسم  فافـش  روـط  هب  طـباوض  هطبار  نیا  رد  دـیاب  هتبلا 
دناوتیم یتاذ  حبق  زا  رظنفرص  اهيراجنهان  لیبق  نیا  دوجو  هک  اجنآ  زا  تیاهن  رد  دنشاب . وگخساپ  ات  تساوخ  نانآ  زا  دیاب  رظان  و  ارجا

نایرجم و يریذپانتیلوؤسم  فافش ، طباوض  نادقف  درک و  رظن  کین  دیاب  دیامن  فیعضت  ار  عرـشتم  نایوجـشناد  يونعم  یملع و  هیحور 
عطاـق دروخرب  نیفلختم  اـب  نشور  یطباوض  ساـسارب  نارظاـن  نیلوؤـسم و  رگا  هک  مینکیم  رکف  اـم  دوـمن . عـفر  ار  نارظاـن  يریگیپ  مدـع 

امـش دوشیم . صخـشم  زین  امـش  هفیظو  اجنیمه  زا  دوب . میهاوخن  اهيراجنهان  دهاش  دـح  نیا  رد  اهطیحم و  لیبق  نیا  رد  لقاال  دـنیامن ،
ذاختا ار  بسانم  عضوم  اـهيراجنهان ، لـیبق  نیا  اـب  دوخرب  رد  دـیاب  نآ  بتارم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  تیاـعر  اـب  ًـالوا ،

، دـیدرک ساسحا  ییاسران  ءالخ و  اجره  رد  دیـشاب و  نارظان  نیلوؤسم و  طباوض ، نآ  ریگیپ  هک  تسا  نآ  یلوصا  لح  هار  اـیناث  دـییامن و 
دریگ تروص  ییوجـشناد  ياهلکـشت  یخرب  بلاق  رد  یهورگ و  روط  هب  رگا  تامادقا  نیا  دـیروآ . لمع  هب  ار  مزال  مادـقا  نآ  عفر  يارب 

. دینک بانتجا  نآ  هب  نتفر  زا  ددرگیم  هانگ  باکترا  بجوم  ودرا  هنوگ  نیا  هب  نتفر  دینادب  هچنانچ  دوب . دهاوخ  رترثؤم 

؟ دنا هدرک  دودحم  یصوصخب  ياه  طیحم  رد  ار  دوخ  اهنآ  ، مورحم قطانم  رد  ینید  ناملاع  هب  زاین  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدرک  دودحم  یصوصخب  ياه  طیحم  رد  ار  دوخ  اهنآ  ، مورحم قطانم  رد  ینید  ناملاع  هب  زاین  دوجو  اب  ارچ 
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خساپ

و (ص ) ربمایپ ترضح  هجوتم  لوا  يهجرد  رد  نید  زا  غیلبت  هک  میباییم  رد  ینید  تاروتسد  نآرق و  يهمیرک  تایآ  هب  یلامجا  یهاگن  اب 
رما بلاق  رد  ناناملسم  داحآ  هجوتم  تیاهن  رد  ینید و  ناملاع  ینعی  نانآ  ناثراو  هجوتم  دعب  لحارم  رد  هدوب و  (ع ) موصعم نایاوشیپ  ریاس 

(، (ع شموصعم نانیـشناج  و  (ص ) ربمایپ یهلا  تلاسر  ناثراو  ناونع  هب  نید  ناملاع  خیرات ، لوط  رد  دـشابیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
تالکـشم ینید ، ياهراجنه  رـشن  ياتـسار  رد  نانآ  زا  یخرب  یتح  دنتـشاد و  نید  زا  غیلبت  ياتـسار  رد  يرادهنماد  ياهتدهاجم  هراومه 

ینید ینابم  میکحت  يارب  هداهن و  يرانک  هب  ار  ییایند  ياهیگتسبلد  هتسب و  شود  رب  ترجه  يهلوک  هدرک و  راومه  شیوخ  رب  ار  يدایز 
. دندیشچ ار  ادخ  هار  رد  تداهش  نیریش  دهـش  ریـسم  نیا  رد  نانآ  زا  یخرب  هدرک و  یعیـسو  يراذگهیامرـس  شیوخ  نابز  مدق و  ملق و  اب 

نامز اب  ماگمه  زین  نید  مایپ  ندناسر  غیلبت و  نییبت ، يهنحـص  رد  شیوخ ، نامز  رد  يّدج  روضح  رب  هوالع  هتـشذگ ، رد  هیملع  ياههزوح 
رد هزوح  رازبا  نیرتمهم  لوادتم و  ياههویش  زا  ربنم  هباطخ و  دندربیم ، هرهب  دوخ  يهعماج  یناسرمایپ  جیار  ياههویش  زا  هدوب و  شیوخ 
زا مدرم  ناـمز ، نآ  رد  تسا . هتـشاد  دـنلب  سب  یهاـگیاج  ربنم  هباـطخ و  مراـهچ ، نرق  رد  تسا . هدوب  هتـشذگ  رد  شیوخ  ماـیپ  ندـناسر 

ناشیایند نید و  حلاصم  هدرک و  هظعوم  ار  نانآ  دنونشب و  نانآ  زا  ار  ینید  ياهمایپ  ات  دناهدرکیم  توعد  روهـشم  نارونخـس  ناظعاو و 
لوا همین  رد  دندادیم . صاصتخا  مدرم  يارب  هباطخ  ظعو و  هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  یـشخب  زین  هیملع  ياههزوح  دننک ، حرطم  دجاسم  رد  ار 

لصحت و يارب  لوا  شخب  ، درک میـسقت  شخب  هس  هب  ار  بالط  تاقوا  یقهیب ، يهسردـم  یلوتم  نیـسحلا ، نب  یلع  نسحلاوبا  مراهچ ، نرق 
ربنم يرونخس و  شقن  يهرابرد  رّفظم  نیسحدمحم  همالع  ظعو . غیلبت و  يارب  رخآ  تمسق  ثیداحا و  نتشون  يارب  رگید  شخب  سیردت ،

شقن ياراد  تیلـضف ، قـالخا و  غیلبت  رـشن و  و  (ع ) تیب لـها  خـیرات  مالـسا و  خـیرات  یفرعم  رد  ربنم  : » تسا هتـشون  مدرم  ندـناهاگآ  رد 
و (ص ) مرکا لوسر  يهریـس  اب  دندربیمن و  رـسب  يربخیب  رد  نید  ماکحا  هب  تبـسن  هعیـش ، مدرم  رثکا  تهج ، نیمه  هب  تسا  هدوب  یبلاج 

نیا دنشابیم و  اهنآ  زج  تماما و  يهلأسم  رد  لالدتسا  هرظانم و  رب  رداق  هعیش  مدرم  زا  یضعب  یهاگ  دنراد و  ییانـشآ  وا ... ترتع  لاوحا 
رـصع رد  هزورما و  تسناد ». ربنم  لها  اـبطخ و  ياهینارنخـس  ناـیب و  ملع و  ءاـنبا  تاداـشرا  تاـمیلعت و  هنوگ  نیا  يهجیتن  دـیاب  ار  اـیازم 

رما رد  یساسا  لّوحت  هراوهام ، تنرتنیا و  هنایار ، امیس ، ادص و  تاعوبطم  لیبق ، زا  هتفرشیپ  ياهرازبا  ددم  هب  تاعالطا ، راجفنا  تاطابترا و 
، تاعالطا لاـقتنا  رد  تعرـس  لـماع  نینچمه  نآ و  ندوب  زور  هب  راـبخا و  تاـعالطا و  میظع  مجح  لـماع  ود  هتفرگ و  تروص  تاـغیلبت ،
، هباطخ زا  معا  هتشذگ  رد  جیار  ياههویـش  هب  ندرک  افتکا  ساسا ، نیا  رب  تسا ، هدرک  مهارف  تاغیلبت  هصرع  رد  ینیون  یتباقر  ياهتصرف 

هیملع ياههزوح   T :{ سانشنامز هیملع و  ياههزوح  }T دشابیمن . مالـسا » نید   » سدقم ناونع  دنلب و  يهزاوآ  يهدنبیز  هیزعت و ... ربنم ،
، دوجوم ياهرازفاتخس  زا  هدافتـسا  اب  یناسرمایپ و  تاطابترا و  يهصرع  رد  يرـشب  نیون  تایبرجت  هب  هجوت  اب  مق  هیملع  هزوح  هژیو  هب  و 

رما رد  هکلب  هدرک  ناسآ  نارگـشهوژپ  ناققحم و  يارب  ار  یـشهوژپ  یقیقحت و  طیارـش  اهنت  هن  هک  دناهدرک  هئارا  ار  يدیدج  ياهرازفامرن 
زا یغیلبت ، ياـهداهن  تیوـقت  اـب  هیملع  ياـههزوح  هک ، نیا  رب  هوـالع  تسا . هدروآ  مهارف  ياهداـعلاقراخ  تالیهـست  زین  نـید  ماـیپ  غـیلبت 

عون رد  هک  هتفای  تسد  یبوخ  ياهتفرـشیپ  هب  شخب  نیا  رد  يزیرهمانرب  اـب  هدـیزرون و  تلفغ  نید  غیلبت  يهصرع  رد  هتـشذگ  تاـیبرجت 
تمـس هب  هتفرگ و  لکـش  یغیلبت  ياـهداهن  رد  ترجه » حرط   » بلاـق رد  هک  یحرط  ساـسا  رب  لاـثم ، ناونع  هب  تسا ، هجوـت  بلاـج  دوـخ 

کی ياهحرط  تروص  هب  یغیلبت ، مزال  ياهرازبا  مولع و  يریگارف  مولع و  رد  لیـصحت  اب  نید  مولع  بالط  دوریم ، شیپ  ندـش  هنیداـهن 
يرای ینید  روما  رد  ار  مدرم  هدـش و  رقتـسم  اهلحم  نآ  رد  هدرک و  ترجاهم  اهاتـسور  هلمج  زا  روشک  فلتخم  قطاـنم  هب  رتشیب ، هلاـس و 
بلاق رد  هک  يروط  هب  دوشیم  بوسحم  يروآون  کی  دوخ ، عون  رد  اما  دنکیم ، يرپس  ار  ییادتبا  لحارم  حرط ، نیا  هچرگ  دـنناسریم .

حرط هتبلا  دـنوشیم . مازعا  روشک  رـسارس  هب  یغیلبت  ياهناوراک  بلاق  رد  رفن  نارازه  هکلب  اهدـص  هنالاس  هباـشم ، ياـهحرط  حرط و  نیا 
مزال يدمآراک  هب  ار  نآ  دـیاب  نامز  رورم  هب  هک  دوب  دـهاوخن  لکـشم  لاکـشا و  زا  یلاخ  رگید  يهیلوا  ياهحرط  يهمه  لثم  زین  ترجه 
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ياههام اهلصف و  رد  هتـشذگ ، نوچمه  ینید ، مولع  بالط  هتفگ ، شیپ  ياههویـش  رب  هوالع  درک . مک  نآ  تالکـشم  زا  هدرک و  کیدزن 
ینید ریاعـش  يایحا  رد  ناملـسم  مدرم  اب  ماگمه  روشک ، رـسارس  ياههینیـسح  دـجاسم و  رد  روضح  اب  ناـضمر و )... رفـص ، مرحم ،  ) غیلبت

، يراتفگ غیلبت  يهصرع  رد  ياهدـمع  مهـس  یمومع  ياههناسر  هزورما  لاـح ، ره  هب  دـننکیم . شـالت  نآ  ییاـپرب  رد  هتـسج و  تکراـشم 
سامت نانچمه  اما  دیزرو ، تلفغ  نانآ  زا  انایحا  ای  درک و  راکنا  نید  غیلبت  رد  ار  نانآ  مهـس  ناوتیمن  هدرک و  ادـیپ  يراتـشون  يریوصت و 
هدنیازف تاریثأت  ربنم ، هباطخ و  بلاق  رد  یهلا  نایاوشیپ  مایپ  غالبا  نید و  غیلبت  مدرم و  اب  لمع  لها  اسراپ و  نارونخـس  ناملاع و  يروضح 

ینید ياهراجنه  رشن  يهصرع  رد  رازبا  نیرترادیاپ  ینابز ، یمالک و  تاغیلبت  اب  هارمه  یلمع  ینیع و  يوگلا  هئارا  هک  ارچ  دراد ، یقیمع  و 
رد روشک  طاـقن  یـصقا  رد  غیلبت  رما  یلوتم  مق ، هیملع  يهزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  هکنیا ، رکذـت  هب  مزـال  تسا . نید  یناـبم  میکحت  و 

، موزل تروص  رد  دهدیم . خساپ  يدنبتیولوا  اب  روشک  ياهاتـسور  اهرهـش و  زا  فلتخم  ياهتساوخرد  هب  هدوب و  ترجه » حرط   » بلاق
. دیربب هرهب  یتصرف  نینچ  زا  رهش  نآ  هعمج  ماما  رتفد  هب  هعجارم  اب  ای  ناتدوخ و  رهش  تاغیلبت  نامزاس  هب  هعجارم  اب  دیناوتیم  مه  امش 

؟ دوب ناناوج  ياهزاین  يوگخساپ  ناوت  یم  هعماج  بسانمان  طیارش  هب  هجوت  اب  ایآ 

شسرپ

؟ دوب ناناوج  ياهزاین  يوگخساپ  ناوت  یم  هعماج  بسانمان  طیارش  هب  هجوت  اب  ایآ 

خساپ

گنهرف و  ) يونعم تهج  زا  مه  يدام و  تاناکما  عبانم و  تهج  زا  مه  اـم  روشک  هللادـمحب  تفگ : دـیاب  لاؤس  نیا  لوا  تمـسق  دروم  رد 
هن دمآراک ، حیحص و  يرادربهرهب  تروص  رد  اعطق  هک  تسا  ياهدرتسگ  ياهتیلباق  اهلیسناتپ و  ياراد  یلم ) یمالسا و  ینغ  ياهشزرا 

تهج رد  يرثؤم  دیفم و  تامادقا  یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  دوب . دهاوخ  زین  یتآ  ياهلسن  هکلب  ینونک  ناناوج  ياهزاین  يوگخساپ  اهنت 
یگنهرف و يژولونکت ، تعنـص و  يداصتقا ، فلتخم  داعبا  رد  هعماج  یلاعت  تفرـشیپ و  يوس  هب  هعماج  تکرح  یـساسا و  تالکـشم  لح 

هدنام اج  هب  یعامتجا  یگنهرف و  تالکشم  يداصتقا ، دب  راتخاس  لیبق : زا  یلماوع  دوجو  هنافسأتم  یلو  تسا  هدش  هتـشادرب  یعامتجا و ...
رییغت یگنهرف و  مجاـهت  نانمـشد ، يداـصتقا  یـسایس -  ياههرـصاحم  تیعمج ، عیرـس  دـشر  یلیمحت ، گـنج  بـالقنا ، زا  لـبق  ناـمز  زا 
زونه هک  هدـش  ثعاب  یـسایس و ... یحانج و  ياهيریگرد  روشک ، یتیریدـم  راتخاس  رد  فعـض  طاـقن  یخرب  دوجو  هعماـج ، ياـهشزرا 

هک تسا  لاغتشا  هلأسم  ناناوج ، یساسا  لئاسم  زا  یکی  میشاب . زیزع  ناناوج  يارب  اصوصخ  هعماج  رد  تالکشم  تالضعم و  یخرب  دهاش 
يربهر مظعم  ماقم  ساسا  نیا  رب  دـشاب . ناناوج  روشک و  یـساسا  تالکـشم  زا  يرایـسب  لح  يارب  ییاشگهار  دـناوتیم  نآ  یـساسا  لح 
لیکشت دندرک . هلأسم  نیا  هب  یگدیسر  هب  رومأم  ار  هناگهس  ياوق  هداد و  رارق  دیفم » دلوم و  لاغتشا   » ار دوخ  يزورون  مایپ  لوصا  زا  یکی 
تامادقا رگید  زا  نالیصحتلاغراف و ... هب  ماو  ياطعا  لاغتشا ، یتبرـض  ياهحرط  روهمج ، مرتحم  سیئر  تسایر ، هب  لاغتـشا  یلاع  ياروش 
دنمزاـین تالکـشم  لـیبق  نیا  یـساسا  لـح  هک  تفرگ  رظن  رد  زین  ار  تیعقاو  نیا  دـیاب  اـما  دوشیم . بوسحم  اتـسار  نیا  رد  رثؤم  دـیفم و 

... یـصوصخ و شخب  يراذگهیامرـس  یــسایس ، ياـهيریگرد  تاـفالتخا و  زا  زیهرپ  نیلؤؤـسم ، يراـکمه  یلدـمه و  ینـالوط ، یناـمز 
ناونع هب  رـضاح ، طیارـش  رد  جاودزا  هلأسم  تفگ : دـیاب  ناناوج  جاودزا  مهم  هلأسم  ینعی  لاؤس  نیا  مود  تمـسق  دروم  رد  اـما  دـشابیم .

يددـعتم لماوع  زا  یـشان  تسا ، هتخاس  جـنرغب  نینچ  ار  هلأسم  نیا  هچنآ  دـنکیم . ییامندوخ  ام  ناـناوج  تالـضعم  نیرتگرزب  زا  یکی 
د) هفیظو ، ماظن  لکـشم  ج ) هدنیآ ، هب  تبـسن  نانیمطا  مدـع  ب ) لیـصحت ، تدـم  ندوب  ینالوط  فلا ) زا : تسا  ترابع  لماوع  نیا  تسا .

رییغت فلا ) هلمج : زا  تسا ؛ مزال  وس  دـنچ  زا  ییاـهتکرح  لکـشم ، لـح  يارب  تالکـشم . زا  زیرگ  هیحور  ه ) جاودزا ، نیگنـس  جراـخم 
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ياـههاگباوخ لـیبق  زا  یتـلود ، تاـناکما  شرتـسگ  ب )  نآ ، يزاـسجرخمک  ناـسآ و  تهج  رد  هبناـج  همه  شـالت  و  جاودزا ، گـنهرف 
شرتـسگ د )  لیــصحت ، لاـح  ردو  ناوـج  ياـهجوز  هـب  کـمک  تـهج  رد  اـههداوناخ  نتخاــس  ریگرد  ج )  جاودزا و ،... ماو  نیلهأــتم ،

، اهنآ دوخ  زا  شیب  تالکـشم ، زا  سرت  رـضاح  لاح  رد  ناناوج . رد  تالکـشم  اب  لاعف  دروخرب  هیحور  يریذـپ و  تیلوؤسم  ییاکتادوخ ،
مادقا سپـس  دوش و  لح  تالکـشم  ات  تسـشن  ناوتیمن  ياهلأسم  چـیه  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو  دزاسیم . رود  جاودزا  زا  ار  ناناوج 

هب ار  دوخ  هک  تسا  ییوج  ارجام  ياهناسنا  تامادقا  نوهرم  هدروآ ، تسد  هب  نونکات  تیرشب  هک  ییاهتیقفوم  اهتفرشیپ و  همه  دومن .
گنج یگدنز  رعاش :  لوق  هب  دناهدمآ . قئاف  نآ  رب  راکتـشپ  مزع و  اب  و  هدرک ، لابقتـسا  تالکـشم  هوبنا  زا  هنانامرهق  و  هدز ، شتآ  بآ و 

هب راچان  ار  دوخ  دناهدرک و  جاودزا  هک  نیمه  ناناوج  زا  يرایسب  وش  هدامآ  گنردیب  لمأت  ماگنه  تسین  وش  هدامآ  گنج  رهب  اناج  تسا 
لح راظتنا  رد  مه  یناسک  سکعرب  دناهدرب . ناماس  هب  ور  ار  دوخ  یگدن  يدنچ  زا  سپ  هتخادرپ و  فعاضم  شالت  هب  دـناهدید ، یبایراک 
امش نوچ  یناناوج  هب  ام  هیصوت  رضاح  لاح  رد  درادن . دوجو  ناشتالکشم  لح  يارب  يدیما  هار  چیه  هک  یلاح  رد  دناهتـسشن ، تالکـشم 

قفاوت اب  دینک و  ادیپ  دـشاب ـ  راگزاس  ناتطیارـش  اب  مه  امـش و  هقالع  دروم  مه  هک  بسانم ـ ، يدرف  دوخ ، لکـشم  لح  يارب  هک  تسا  نیا 
يایازم راک  نیا  دیزادنیب . ریخأت  هب  لاس  هس  ای  ود  ار  جاودزا  نامز  یلو  دـیروآرد  دوخ  یمـسر  دـقع  هب  ار  وا  شاهداوناخ ، لباقم و  فرط 

رب جاودزا  نیگنس  جراخم  2 ـ دیوشیم . دنمهرهب  تسا ـ  یگدنز  نارود  نیرتریذپلد  هک  يدزمان ـ  نارود  ینیریش  زا  1 ـ دراد : رب  رد  ار  ریز 
بـسک یگدـنز  يارب  يرتشیب  یگتخپ  اهنآ ، لـح  يارب  شـالت  تالکـشم و  اـب  دروخرب  رد  جـیردت  هب  3 ـ دنکیمن . ینیگنـس  امـش  شود 

نیدب دینک و  اپ  تسد و  زین  يراک  لیـصحت  رانک  رد  دیناوتب  ات  دـییآیمرب  راک  يوجوتسج  رد  مک  مک  تدـم ، نیا  یط  رد  4 ـ دینکیم .
ياکتا هطقن  نتفای  ییوجـشناد - : جاودزا  نساحم  دـینکیم . مهارف  ار  جاودزا  ياـههنیمز  و  هدـمآ ، قئاـف  يداـصتقا  تالکـشم  رب  تروص 

: ییوجشناد جاودزا  تالکشم  دسافم . زا  هاگشناد  طیحم  تمالس  یسنج - ، ناهانگ  زا  صخش  تنایص  نامیا و  ظفح  یحور - ، یناور و 
باختنا رد  ییاهتیدودحم  ندمآ  دوجو  هب  یلخاد - ، لئاسم  هب  رکف  ندـش  لوغـشم  یگدـنز - ، تایرورـض  نکـسم و  نیمأت  لکـشم  - 

هویـش ناـسآ و  جاودزا  يرهاـظم 2 - ربکا  یلع  رـسمه  باـختنا  ناـناوج و  - 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  هتــشر و . ... رییغت  اـی  لـغش و 
مالسا رد  جاودزا  یقیقح 5 - یمظاک  رادیاپ  جاودزا  يرهاظم 4 - ربکا  یلع  ینامسآ  جاودزا  يدراهتشا 3 - يدمحم  دمحم  يرادرسمه 

دازکاپ 8- يدـهم  جاودزا  ياـمنهار  اـی  بلق  ود  دـنویپ  يدزی 7 - یفجن  درم  نز و  طــــباور  جاودزا و  يراسناوخ 6 - یفشاک  یفطـصم 
دازهب جاودزا  ییامنهار  یقلاخ 10 - هّللا  حور  یسنج  لیاسم  جاودزا و  ناناوج ، يدحاو 9 - دمحا  دیس  رتهب  یگدنز  جاودزا -  ناناوج و 

یتمحر

؟ دیراد ناوج  هب  یئا  هیصوت  هچ 

شسرپ

؟ دیراد ناوج  هب  یئا  هیصوت  هچ 

خساپ

ردارب کی  ناونعهب  هک  ياهیـصوت  دیتسه  تقیقح  هنـشت  لح و  هار  ددـص  رد  هک  تسادـیپ  تسامـش و  كاپ  تنیط  رگناشن  امـش  تالاؤس 
نادنمـشناد املع و  اب  ایناث ، دینکن . شومارف  ار  تیبرت  قالخا و  دنمـشزرا  بتک  هعلاطم  ًالوا ، هک : تسا  نیا  مراد  امـش  هب  نابرهم  زوسلد و 

بتک دوشیم  هیصوت  زین  دینک . هدافتسا  اهنآدوجو  زا  رتهب  دیناوتب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  یتالاؤس  هچرتفد  هشیمه  دیـشاب و  طابترا  رد 
دوخ یتاعلاطم  همانرب  وزج  امتح  ار  دشابیم  رسمه  باختناطیارش  رـسپ و  رتخد و  ناناوج  هب  طوبرم  هک  یئاهتمـسق  هژیوب  هداوناخ ، قالخا 
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دینزب قرو  ار  هغالبلا  جهن  دیـشاب ، سونأم  نآ  رد  ربدت  نآرق و  اب  تسین . اورزگره  ساسح  مهم و  هلأسم  نیا  رد  تلفغ  دینادب  دـیهد . رارق 
راعشا زا  دیهد . رارق  هعلاطم  دروم  ار  هدنزاس  نیریش و  یخیرات  ياههکت  تسا . ذفان  رایسبهک  دینک  ظفح  ارنآ  بلاج  نیریـش و  ياههکت  و 

هعمج و ياهزامن  اب  ار  دوخ  طابترا  هک  تسا  نیا  امـش  هب  ام  یئاهن  هیـصوت  دیئامرفن . غیرد  زین  هدنزاس  یتیبرت و  ، ینافرع یقالخا ، نیـشنلد 
تیقفوـم و دـیما  هـب  تـسا . هـتفهن  نآ  رد  يرامــشیب  یئرماـن  یئرم و  فاـطلاو  تاـکرب  هـک  دـینک  ظـفح  ناـنچمه  دــجاسمرد  تعاـمج 

J .} امشیزارفارس

؟  تسیچ مدرم  هعماج و  هب  تمدخ  نیرتهب 

شسرپ

؟  تسیچ مدرم  هعماج و  هب  تمدخ  نیرتهب 

خساپ

ياهزاین طیارش و  بسانتهب  هکلب  تسناد ؛ تمدخ  نیرتهب  ار  یصاخ  لمع  قلطم  روط  هب  ناوتیمن  دراد و  یفلتخم  ماسقا  مدرم ، هب  تمدخ 
تیاده و تهج  رد  شـشوک  شالت و  ینیدملاع ، کی  تمدـخ  نیرتهب  ًالثم  تسا ؛ توافتم  تامدـخ  ناسنا ، ياهییاناوت  زین  یعامتجا و 
تسا و هعماج  تشادـهب  نامرد و  عضو  يزاسهب  نارامیبنامرد و  تهج  رد  شالت  کـشزپ ، کـی  تمدـخ  نیرتهب  تسا و  هعماـج  داـشرا 

. دشابیم لیبق  نیا  زا  یتامدخ  هیریخ و  ياهنمجنا  نداهنناینب  ناتسدیهت و  هب  کمک  دنمتورث ، کی  تمدخ  نیرتهب 

؟ دننکب دیاب  هچ  یگنهرف  ناراکردنا  تسد  ((، ناناوج تیوه   )) لکشم دروم  رد 

شسرپ

؟ دننکب دیاب  هچ  یگنهرف  ناراکردنا  تسد  ((، ناناوج تیوه   )) لکشم دروم  رد 

خساپ

ینالوط هقباـس  ددـعتم و  لـلع  ياراد  هک  تسا  ياهدـیدپ  ناـناوج  طـسوت  برغ  ندـمت  رهاـظم  هناروکروک  دـیلقت  تیوه و  نارحب  هلأـسم 
دهدیم ناشن  دـش ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاقیقحت  جـیاتن  مییامنیم : هراشا  موش  هدـیدپ  نیا  لماوع  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  هک  دـشابیم 

تیوه ساسحا  دوش ، رتشیب  هعماج  رد  مکاـح  ياـهشزرا  یعاـمتجا و  ماـظن  هب  تبـسن  ناـناوج  یعاـمتجا  یتیوهیب  ساـسحا  هچ  ره  هک 
هب دوشیم . رتشیب  لاتميوه و ... پر و  یبرغ  ياههورگ  رب  مکاح  يدامن  يراتفر و  یشزرا ، یتخانش و  ياهوگلا  هب  تبسن  نانآ  یعامتجا 

بالقنا ماظن و  ياهشزرا  ساسارب  ار  ناناوج  یعامتجا  تیوه  بسک  يارب  مزال  ياههنیمز  یعامتجا  ماظن  هک  لیلد  نیا  هب  رگید  تراـبع 
، يدامن يراتفر و  یتخانـش ، یـشزرا و  ياـهشیارگ  تسا ، هدرکن  مهارف  يریذـپهعماج ، ییاـنبم  یلوصا و  ياهدـنیارف  قیرط  زا  یمالـسا 
رد روفو  هب  یبرغ  گنهرف  ياهشزرا  اهوگلا و  هک  نیا  لیلد  هب  رگید  فرط  زا  تسین ، یمالسا  بالقنا  ماظن و  فادها  اب  بسانتم  ناناوج 

یعامتجا ماظن  هدـش و  جـیورت  يزاسوگلا و  اهنآ  يارب  یبرغ  ياـهماظن  طـسوت  ناـنآ  ياـهزاین  بساـنت  هب  هتفرگ و  رارق  ناـناوج  سرتسد 
ياهیگژیو هتفرگ و  لکـش  یبرغ  ياهوگلا  اـب  بساـنتم  ناـناوجون  یعاـمتجا  تیوه  ساـسحا  تسا ، هتخادرپ  اـهنآ  غیلبت  هب  زین  ناـمدوخ 

هدومن مهارف  ار  دنور  نیا  ياههنیمز  هک  یلماوع  هلمج  زا  تسا . هدش  رگهولج  اهنآ  رب  ینتبم  زین  اهنآ  يدامن  يراتفر و  یشزرا ، یتخانش و 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1665 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رگید زا  تسا و  يژولونکت  دشر  دنیآرب  ییوس  زا  هک  برغ  يدام  تایح  بیرفلد  ابیز و  رهاظم  - 1 زا : دنترابع  دشخبیم  تدش  نآ  هب  و 
هزیرغ نوچمه  يدنمورین  ياهشیارگ  دوجو  - 2 تسا . فیعض  هدنامبقع و  ياهروشک  ياههیامرس  يریگراک  هب  تراغ و  لوصحم  وس 

دراد و يرتشیب  بسانت  نآ  گنهرف  اـب  رتیندـمآرب و  برغ  ناـهج  رد  هک  یناـسفن  تـالیامت  اـهاوه و  ماد  رد  نداـتفا  بجوم  هک  یـسنج 
ریاخذ عبانم و  ندرپس  یـشومارف  هب  - 3 اهنآ . زا  ندومن  يوریپ  هتـسنادان  نانمـشد و  ياههئطوت  فادـها و  زا  ناناوج  زا  يرایـسب  یهاگآان 

هنحص رد  نیرفآشقن  رصانع  زا  یخرب  رد  یمالسا  حیحـص  شنیب  فعـض  - 4 دوخ . يدام  یملع و  یقـالخا ، یگنهرف ، دنمـشزرا  ینغ و 
لوصا و لماک  تسرد و  نتفرگن  راـک  هب  - 5 جراخ و .)... هب  هتـسباو  تاعوبطم  هدزبرغ و  نارکفنـشور  زا  یخرب  دننام   ) یعامتجا رکفت 
زا دسریم  رظن  هب  یمالسا . تیبرت  لوصا  اب  اههداوناخ  زا  يرایسب  ییانـشآ  مدع  - 6 یعامتجا . شنیب  گنهرف و  هصرع  رد  یمالسا  میلاعت 

دوخ زا  و  نویـسانیلا »  » قـالتاب زا  ناـنآ  نتخاـس  جراـخ  تیوـه و  نارحب  زا  ناـناوج  ندیـشخب  تینوـصم  يارب  اـههار  نیرتبساـنم  هلمج 
ياههورگ ندـش  رتکـیدزن  هصرع ، نیا  رد  تسا و  ینید  یگنهرف و  یعاـمتجا ، تیوه  تاـجن  لـحاس  هب  اـهنآ  ندـنادرگ  زاـب  یگناـگیب 

طیحم رد  هک  یناناوج  یلک ، روط  هب  دـشابیم . نانآ  بذـج  تهج  رد  مهم  یماگ  نانآ ، هب  قالخا  اب  نیدـتم و  رکفتم ، ناناوج  لاـسمه و 
یعـس دنـشابیم . شیوخ  ردام  ردـپ و  ياهتبحم  يهدـننک  تفاـیرد  هراومه  دـنربیم و  رـسب  شیوخ  نیدـلاو  تراـظن  تحت  هداوناـخ و 

هناخ و يافص  اب  طیحم  زا  راک  ای  لیـصحت  يهناهب  هک  نونکا  اما  دننک ، تیاعر  ار  شیوخ  طیحم  هداوناخ و  رب  مکاح  ياهراجنه  دننکیم 
يزیچ ره  ًالوصا  دننیبیم و  هدش  شومارف  ار  دوخ  دـناهداد و  تسد  زا  ار  نایفارطا  تبحمو  هّجوت  گرزب  يهیامرـس  دـندش ، ادـج  هداوناخ 
باترپ تاطابترا و  رـصع  تامازلا  هب  هجوت  اب  هزورما  درک . دـنهاوخ  اـهراک  نآ  هب  مادـقا  دوش ، ناـشیا  هب  نارگید  هجوت  ثعاـب  دـناوتب  هک 

رد رظن  دـیدجت  اب  تسا  مزال  هانپیب ، كاـپ و  ناـناوج  هب  نآ  ياـهشکرت  تباـصا  موس و  ناـهج  هب  برغ  یگنهرف  مجاـهت  ياـهکشوم 
یگنهرف و ياهشزرا  هب  ار  یبرغ  ياهلدـم  وریپ  ناناوج  نیا  دـنارتسگ و  ار  هعماـج  یتیاـمح  ياـهرتچ  ناـنآ ، هب  تبـسن  ناـمیاهیبایزرا 

تمس نآ  هب  دنبایب  اجک  ره  ار  ّتبحم  ریـسکا  نیا  دنتـسه و  ینابرهم  تبحم و  يهنـشت  ناناوج  نیا  زا  يرایـسب  دنادرگ . زاب  هعماج  يونعم 
قاچاق دایتعا ، فلاخم ، سنج  بذـج   ) یگنهرف یـسایس و  یعامتجا ، یقـالخا ، دـسافم  ياـهماد  رد  هار  نیا  رد  اـسب  هچ  تفر و  دـنهاوخ 

یمالـسا بان  گنهرف  ندرک  هضرع  یگنهرف ، تافارحنا  نینچ  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتهنیزه  مک  نیرتهب و  دش . دنهاوخ  راتفرگ  و )...
بتکم اب  ناناوج  رگا  دیشاب  نئمطم  تسا ، دروخرب  شوخ  قوذ و  شوخ  رکف ، شوخ  ناناوج  قیرط  زا  فلتخم ، ياهرنه  نونف و  بلاق  رد 
يالبال رد  هک  ارچ  درک ، دنهاوخن  ضوع  زیچ  چیه  اب  ار  نآ  دنوش  انشآ  (ع ) نیموصعم يهریس  نآ و  ینارون  ماکحا  مالسا و  شخب  تایح 
نمـشد دـیابن  ار  ناـناوج  زا  هتـسد  نیا  هتبلا   ) میراد یبلاـج  ياـههمانرب  مه ، نانمـشد  نیفلاـخم و  بذـج  يارب  یتح  مالـسا  یّقرتم  نیناوق 

ناناملـسم و  (ص ) ربمایپ اب  هنیدـم  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  . 1 مینکیم : هراشا  (ع ) نیموصعم یلمع  راـتفر  زا  هنومن  ود  هب  کـنیا  تشاـگنا )
يهلیبق سیئر  درف ، نیا  دوب . یبا  نب  هللادـبع  درکیمن  يراددوخ  هنایفخم ، تروص  هب  هتبلا  ینکـشراک ، يارب  یتصرف  ره  زا  دوب و  فلاـخم 

رد ار  دوخ  نهاریپ  هک  دنتـساوخ  (ص ) ربمایپ زا  وا  نایفارطا  تفر ، ایند  زا  هک  ینامز  نیا ، دوجو  اـب  دوب ، هنیدـم  رد  ناـقفانم  ربهر  جرزخ و 
ار نانآ  يهتـساوخ  (ص ) ربمایپ دریگ . رارق  تمحر  دروم  ببـس  نادب  دیاش  ات  دننک  نفک  نآ  اب  ار  یبا  نب  هللادبع  ات  دهد  رارق  نانآ  رایتخا 

نم نهاریپ  : » دومرف ترـضح  نآ  يدرک . نینچ  تسا  رفاک  يو  هکنآ  اـب  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  يو  هب  باحـصا  زا  یخرب  درک . تباـجا 
هک ینامز  جرزخ  زا  رفن  رازه  هک  هدش  هتفگ  دنروایب ». مالـسا  يریثک  عمج  مراد  دـیما  راک  نیا  اب  نم  و  تسین . ترخآ  رد  وا  باذـع  عنام 

هنیدم زا  نوریب  يزور  . 2 ص 250 .) ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  ، ) دندروآ مالـسا  تسا  هدش  لّسوتم  ربمایپ  سابل  هب  یبا  نب  هللادبع  دـندید 
نآ هب  ور  سپـس  دیرادرب . تسد  دومرف : ماما  دندرک . هلمح  وا  هب  (ع ) ماما نارای  تفگ . ازـسان  وا  هب  دید و  ار  (ع ) نیدـباعلانیز ماما  يدرم 

؟ مزاس هدروآرب  ار  نآ  ات  يراد  يزاین  ایآ  ینادیم . وت  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تسا  هدیـشوپ  وت  رب  اـم  ياـهراک  زا  هچنآ  تفگ : درک و  درم 
تفگیم هشیمه  هعقاو ، نآ  زا  سپ  درم  دـنهدب . وا  هب  مهرد  رازه  داد  روتـسد  دیـشخب و  وا  هب  ار  دوـخ  ساـبل  (ع ) ماـما دـش . هدنمرـش  درم 

دنترابع نآ  اب  هزرابم  ياههار  نیرتمهم  ساسا  نیا  رب  ص 293 .) ج 2 ، هّمغلا ، فشک  ، ) ییادخ لوسر  نادنزرف  زا  وت  هک  مهدیم  تداهش 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1666 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


... اههناسر و هسردم ، هداوناخ ، دننام  نآ  لماوع  يریذپهعماج و  حیحص  دنیآرف  قیرط  زا  یلم  یمالسا و  ياهشزرا  قیمعت  ظفح و  - 1 زا :
تایح ققحت  - 2 یمالـسا . بالقنا  میظع  يونعم  يدام و  ياهدرواتـسد  یمالـسا و  ندمت  ناشخرد  ياههنیـشیپ  اب  ناناوج  ندومن  هاگآ  و 
يارب تینما  حلص و  یشوخ ، تداعس ، هافر ، نیمأت  یمالسا و  طسق  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  یبالقنا ، ياهشزرا  ظفح  یمالسا و  هبیط 

-4 یمالـسا . هعماج  يونعم  فارحنا  لباقم  رد  يرادـیب  يرایـشوه و  - 3 یهلا . ياهشزرا  تیمکاح  دـنوادخ و  هب  ناـمیا  هیاـس  رد  مدرم 
ياهشزرا ضیارف و  ياقب  ظفح و  نماض  مالسا و  یساسا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  يایحا 

هک یناسک  ینعم  هب  هعماج  ناریدـم  رد  مالـسا  شزرا  ماظن  رب  ینتبم  ینالقع و  رادهشیر ، ینورد ، قیمع ، يرواـبققحت  - 5 دشابیم . یهلا 
هاگیاج هب  تبسن  دنکیم . افیا  شقن  یغیلبت و ... یگنهرف و  یشزومآ ، یماظتنا ، یماظن ، ییاضق ، ییارجا ، ینینقت ، یمسر ، ياههاگتسد  رد 

سأـی و لاـعفنا ، تلاـح  زا  هعوـمجم  نیا  ندـش  جراـخ  هعماـج و  یـشزرا  یگنهرف و  يریگتـهج  رد  هعوـمجم ، نـیا  یـساسا  تـیمها  و 
ریبدـت شالت و  - 6 تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  ار  یناهج  دـحاو  گنهرف  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  هیحور  هک  هناـیارگربج  ناـهنپ  تاداـقتعا 

ياههصرع رد  هعماج و  فلتخم  ياهشخب  رد  تامادقا ، اهتیلاعف و  همه  رد  بولطم  یـشزرا  ماظن  ظاحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدـج ،
روشک نالک  راتخاس  ناریدم ، یقوقح  یقیقح و  راتفر  رد  یـشزرا  ماظن  نیا  یلجت  رولبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ، یسایس ، نوگانوگ 

ای نیرتـهب  ناوـنع  هب  زگره  اـهزرم و ... نتـسب  یکیزیف و  دروـخرب  املـسم  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  ناـیاپ  رد  ییارجا ... ياـههمانرب  و 
يدراوم رد  اما  تسین ، ریذپناکما  لماک  تروص  هب  يژولونکت  تفرشیپ  تاطابترا و  رـصع  رد  زین  نآ  ققحت  دشابیمن و  لح  هار  نیرخآ 

، یگنهرف مجاهت  گنهرف و  رتشیب ر.ك - : یهاگآ  يارب  دروآیم . لمع  هب  يریگولج  یگنهرف  مجاهت  رتشیب  ذوفن  ریثأت و  زا  تسا و  مزال 
یـسانشبیسآ یعامتجا و  تیوه  نارحب  یفرـشا ، لضفلاوبا  ملعوذ -  یلع  اهشزرا ، بالقنا و  يربهر -  مظعم  ماـقم  نانخـس  زا  هتفرگرب 

( . یمالسا بالقنا  یسانشبیسآ  تالاقم  هعومجم   ) بالقنا

يزیچ ره  لابند  وجشناد  هک  مینیب  یم  زورما  تشادن  يراگزاس  ام  گنهرف  اب  تسا و  هدوب  طلغ  ناریا  رد  هاگـشناد  يراذگ  هیاپ  دنراد  هدیقع  یخرب 
. تسیچ عضو  نیا  حالصا  يارب  یسرتسد  لباق  لح  هار  ایناث  منادب  ار  لضعم  نیا  یبای  هشیر  مهاوخ  یم  الوا  شناد .  زج  تسا 

شسرپ

لابند وجشناد  هک  مینیب  یم  زورما  تشادن  يراگزاس  ام  گنهرف  اب  تسا و  هدوب  طلغ  ناریا  رد  هاگـشناد  يراذگ  هیاپ  دنراد  هدیقع  یخرب 
. تسیچ عضو  نیا  حالصا  يارب  یسرتسد  لباق  لح  هار  ایناث  منادب  ار  لضعم  نیا  یبای  هشیر  مهاوخ  یم  الوا  شناد .  زج  تسا  يزیچ  ره 

خساپ

زا یخرب  ناوت  یم  راصتخا  هب  اما  تسا ، جراخ  همان  کی  شیاجنگ  هلصوح و  زا  هک  تسا  هدرتسگ  قیقحت  یـسررب و  دنمزاین  عوضوم  نیا 
هاگشناد و نیوکت  شیادیپ و  رب  ناگناگیب  طلـست  ذوفن و  . 1 درب : مان  لیذ  روما  رد  ار  اه  هاگشناد  ینونک  تالکـشم  يدمآراکان و  لماوع 
روشک و یتعنص  یملع و  تفرشیپ  تهج  رد  تبثم  مهم و  رایسب  یمادقا  ریبکریما ، هلیسو  هب  نونفلاراد  لیکـشت  دنچ  ره  یهاگـشناد : مولع 
سرادـم و سیـسأت  هدـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  فدـه  نیا  ریبکریما ، هاتوک  تایح  لیلد  هب  هنافـسأتم  اما  دوب ، نآ  یـساسا  ياهزاین  نیمأت 
زا شیوخ  گنهرف  ذوفن  طسب و  تهج  رد  نانآ  موش  فادها  ققحت  ناگناگیب و  ذوفن  لامعا  يارب  يرازبا  ناونع  هب  دیدج ، ياه  هاگـشناد 

تاراشتنا یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  رامعتـسا ، اب  هزرابم  نامرهق  ای  ریبکریما   ) دمآرد نامروشک ، يداصتقا  یناسنا و  عبانم  رامثتـسا  وسکی و 
هنایارگیدام هاگدید  هیاپ  رب  هک  برغ  دیدج  مولع  ناریا : یتنس  یمالسا و  گنهرف  اب  مولع  نیا  قباطت  مدع  . 2 ص 136 .) ، 1346 یناهارف ،

ار ناسنا  يدام  ياهزاین  ندروآرب  هداد و  رارق  شیوخ  یتخانش  تفرعم  رایعم  ار  هبرجت  سح و  اهنت  دوب و  هدش  يزیر  هیاپ  یتسیرالوکس  و 
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یعیبط تشادن . يدج  قباطت  یناوخمه و  ناریا  یتنـس  یمالـسا و  ياه  شزرا  گنهرف و  اب  هجو  چیه  هب  تسناد  یم  دوخ  هفیظو  فده و 
قباطت مدع  . 3 دشاب . هتشاد  یبولطم  دیفم و  درکلمع  دمآراک و  دناوت  یمن  سناجتمان  الماک  ییاضف  رد  یبرغ  مولع  شرورپ  دشر و  تسا 
طیارش اهزاین و  اب  ینادنچ  بسانت  یناسنا ، ياه  هتشر  رد  اصوصخ  یهاگشناد  جیار  مولع  زا  يرایسب  هنافسأتم  هعماج : یـساسا  ياهزاین  اب 

.4 تسا . هتـشادن  لابند  هب  مه  ار  یبولطم  ياهدرواتـسد  یلام ، یناسنا و  میظع  ياه  هیامرـس  نتفر  رده  رب  هوالع  درادـن و  ام  هعماج  ینیع 
یم بولطم  يرما  هسفن  یف  فلتخم ، لـلم  شناد  براـجت و  زا  يریگ  هرهب  موـلع و  لاـقتنا  دـنچ  ره  یهاگـشناد : موـلع  ندوـب  يا  همجرت 

شناد ملع و  دـیلوت  يزادرپ و  هیرظن  دـنیآرف  هب  دـناوتب  هک  تسا  شخب  هدـیاف  ینامز  رما  نیا  هکلب  تسین ، یفاک  هجو  چـیه  هب  اـما  دـشاب ،
اب ار  ام  یهاگـشناد  مولع  هدـش و  افتکا  همجرت  هب  رتشیب  ام  روشک  رد  هنافـسأتم  هک  دوش  لدـبم  هعماج  ینیع  ياهزاین  گنهرف و  اب  بسانتم 

نایرج شقن  هاگشناد 1378 2 . هزوح و  هدکشهوژپ  هاگـشناد ، هزوح و  . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسا .  هتخاس  هجاوم  يدـمآراکان 
ببس قوف  تالکشم  هعومجم   1380 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  يدهلا ، ملع  هلیمج  یتیبرت ، مسیرالوکس  رد  يرکفنـشور 

هب ار  ام  یمالـسا  هعماج  نازوسلد  نادنمـشیدنا و  یمامت  هدومن و  دـیکأت  ملع ، دـیلوت  يرازفا و  مرن  شبنج  رب  يربهر  مظعم  ماقم  اـت  هدـش 
: مییاـمن یم  ناـیب  ار  نآ و ... ققحت  ياـهراکهار  هلأـسم و  نیا  حیـضوت  رد  ار  یبلاـطم  همادا  رد  هدـناوخارف . مهم  عوضوم  نیا  ینیع  ققحت 

همان کی  تیفرظ  زا  هلئـسم  نیا  داعبا  یمامت  قیقد  یـسررب  تسا . يرازفا  مرن  شبنج  تامدـقم  اهراکهار و  زا  یکی  یـشیدنا  دازآ  تضهن 
شبنج ینعی  مهم  هژاو  دیلک  ود  زا  حالطصا  نیا  يرازفا : مرن  شبنج  یتسیچ  فلا . مییامن : یم  نایب  ار  یبلاطم  ياضتقا  هب  اذل  تسا  جراخ 
راـتفرگ هعماـج  نآ  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاـج  رد  ـالومعم  تضهن ، رگید  ریبعت  هب  اـی  شبنج  حالطـصا  تسا .  هدـش  لیکـشت  يرازفا  مرن  و 

، ینعم نیا  نییبت  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  دوخ  اذـل  تسا . هدـنیازف  تکرح  عون  کـی  تضهن  شبنج و  اذـل  دـشاب . تاـبث  نوکـس و  دوکر ،
مرن حالطـصا  اما  اهنیا . دننام  يزادرپ و  هیرظن  هشیدنا ، دیلوت  تالاؤس ، هب  خساپ  دننام  دـنا  هدرک  رکذ  مه  رگید  ینییبت  ياه  هژاو  يرـسکی 

هب افرـص  يرازفا  مرن  شبنج  نیا  دوـش . یم  طوـبرم  تسا ، يزادرپ  هیرظن  هشیدـنا و  دـیلوت  هب  هک  يزیچ  نآ  موـلع و  ياوـتحم  هـب  يرازفا :
کی هکلب  تسا . هتـشاد  دوجو  مه  نامدوخ  روشک  عماوج و  رد  اهنرق  دـنیارف  نیا  اریز  تسین . ملعت  میلعت و  سیردـت و  یـشزومآ ، ياـنعم 

یم يرازفا  مرن  شبنج  دـهد . رییغت  ار  ام  یهاگـشناد  يوزوح و  عماجم  یملع  یـشزومآ و  دـنیآرف  دـهاوخیم  هک  تسا  يدـنیارف  هسورپ و 
. یملع کیتامتـسیس  ماظن  مود  یملع و  هیحور  نکر  یکی  تسا : مهم  نکر  ود  دقاف  ام  هعماج  رد  دوجوم  یملع  دنیارف  هک  دیوگب  دهاوخ 
ام ملعت  میلعت و  دـنیآرف  هب  ار  کیتامتـسیس  ماظن  یملع و  هیحور  نکر  ود  نیا  هک  تسا  یعامتجا  یملع  تکرح  کـی  يرازفا  مرن  شبنج 

یقطنم و هناملاع ، يداقن  يوگ  تفگ و  باـب  ندوشگ  ندـیمهف ، ءهدارا  اـب  هارمه  هک  تسا  يا  هیحور  نآ  یملع  هیحور  دـنک . یم  قیرزت 
کی ماظن و  کی  دیدج ، یتفرعم  هیاپ  کی  امتح  هک  تسین  نیا  شیانعم  يروآون  تسا ، یبتارم  ياراد  اهنیا  زا  مادک  ره  و  تسا . يروآون 

ياهزاین تاهبش و  تالاوس و  هب  خساپ  يروآون ، ءهبترم  کی  دننزب . اپ  تشپ  هتـشذگ ، ثاریم  مامت  هب  دوش و  هئارا  دیدج  یتفرعم  هاگتـسد 
خـساپ هب  اه ، شـسرپ  ربارب  رد  نوچ  تسا و  يروآون  راک  کی  اه ، هزوح  رد  ام  ياهقف  راک  الثم  دراد  دوجو  هعماج  رد  هک  تسا  يدیدج 
املسم مولع : نیداینب  یتخاسریز و  ثحابم  فشک  نییبت و  . 1 تسا : لیذ  رصانع  ياراد  کیتامتـسیس  ماظن  اما  دنزادرپ . یم  يدیدج  ياه 
ناونع هب  هک  دراد  یتخانـش  ناـهج  یتخانـش و  یتـسه  یتخانـش ، تفرعم  ياهـضرف  شیپ  يرـس  کـی  مینک  یم  حرطم  اـم  هک  ییاـعدا  ره 
یناهج رد  میناسنا و  ام  هکنیا  هب  هجوت  ینعی  يرظن : يرکف و  یـسانش  زاـین  . 2 دـیآ . یم  رامـش  هب  مولع  همه  نیداینب  یتخاسریز و  ثحابم 

دیاب دراد . یتاریغتم  يرـس  کی  نید  زین  رگید  فرط  زا  تساـم . یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  کـفنیال  ءزج  رییغت  مینک ، یم  یگدـنز  ریغتم 
یتقو ینعی  یملع : ریاخذ  ییاریپزاب  یهوژپزاـب و  . 3 مینک . فشک  ار  اهنآ  هتخانـش و  ار  دـیآ  یم  دوجوب  زور  هب  زور  هک  يریغتم  ياـهزاین 

هب مینک  عورـش  دـعب  هدرک و  کفنم  نام  هتـشذگ  یگنهرف  یملع و  تیوه  زا  ار  نامدوخ  دـیابن  مینک  یم  دروخرب  يدـیدج  زاین  هب  ام  هک 
هـشیدنا رد  يروآون  ياج  هک  مولع  اه و  هشیدـنا  تفایرد  یبای و  خـساپ  . 4 مینک . ییاسانـش  مه  ار  هتـشذگ  ثاریم  دیاب  هکلب  یبای  خـساپ 

مـسیا بتاکم ،  هب  دیاب  ینعی  دراد . دوجو  ضراعم  تایرظن  بتاکم و  رد  هک  يا  هشیدنا  هدیزگرب و  هشیدـنا  نیب  یقیبطت  هعلاطم  . 5 تسا .
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رد یگدنلاب  دـشر و  ثعاب  یقیبطت  هعلاطم  درک . یـسررب  ار  تازیامت  تاکارتشا و  دومن . هجوت  دراد  دوجو  نامرانک  رد  هک  یتایرظن  اه و 
یم يزاس  گنهرف  يزاس و  ندمت  هب  میدرک ، یط  ار  کیتامتـسیس  ماظن  رـصانع  نیا  ار و  دنیارف  نیا  ام  هکنیا  زا  دعب  دوش . یم  ام  هشیدـنا 

میا و هدرک  يزاس  گنهرف  میشخبب  ققحت  کیتامتسیس  ماظن  یملع و  هیحور  نک  روراب  ار  يرازفا  مرن  شبنج  میناوتب  ام  رگا  ینعی  میـسر ؛
ریاـس رنه و  يراـمعم و  تعنـص ، يژوـلونکت و  ریظن  یتاـعوضوم  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  قـقحت  يزاـس  ندـمت  هک  تسا  هلحرم  نیا  زا  دـعب 

یگژیو زا  یکی  يرازفا : مرن  شبنج  ییارچ  ب . دـبای . یم  روهظ  دـیآ ، یم  رامـش  هب  گـنهرف  مولع و  دروآ  تسد  ناونع  هب  هک  تـالوقم 
و نوکـس ، دوکر و  هن  تسا  تکرح  الوا  سپ  تسا ، یناگمه  ءهدنیازف  تکرح  شبنج ، موهفم  تسنآ : ندوب  یناگمه »  » شبنج مهم  ياه 
یـصخش و دراد و  یمومع  کیلباپ و  ءهبنج  ینعی  تسا  یناگمه  یفرط  زا  مارآ . تکرح  کی  هن  تسا  دـیازت  دـشر و  هب  ور  تکرح  کی 

رگم هدوب ، هتـسب  وگ  تفگ و  باب  نونک  ات  رگم  هک  دوش  یم  حرطم  هک  ییاه  شـسرپ  زا  یخرب  خـساپ  تیـصوصخ  نیا  اـب  تسین . يدرف 
، خـیرات هفـسلف ، مـالک ، ياـه  هتـشر  رد  اـه  هزوح  رد  هک  یقیمع  تـالوحت  تسا ؟ هدرکن  يزادرپ  هیرظن  یـسک  رگم  هدوبن ، يرظن  دـقن و 

يدایز ناگتخیهرف  نارظن و  بحاص  هدش و  سیسات  اه  هزوح  رد  هک  رگید  ياه  هتـشر  یـسانش و  هعماج  یـسانش و  ناور  داصتقا ، ریـسفت ،
یکشزپ و ياه  هتـشر  رد  اصوصخم  یبوخ  یلیخ  ياه  تفرـشیپ  اه  هاگـشناد  رد  نینچمه  دنا و  حرطم  یللملا  نیب  یلخاد و  حطـس  رد  هک 
يروآون و اهنیا  همه  املـسم  تفرگ ؟ هدیدان  ار  اهنیا  ناوت  یم  هنوگچ  هدوب ، یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  اهنیا  همه  تسا و  هدـش  لصاح  ینف ،
 ، هعماج عومجم  رد  و  تسا . يدرف  یـصخش و  ییاـه  تکرح  اـی  مارآ و  ياـه  تکرح  هکلب  تسا . هدوبن  شبنج  اـما  تسا  يزادرپ  هیرظن 

تجح اب  وگ  تفگ و  يرازفا ، مرن  شبنج  يرظن  ياه  تخاـس  ریز  لـیلحت  ر.ك : . ) تسا دوکر  راـچد  اـم  يوزوح  یهاگـشناد و  عماـجم 
لکـش رد  هک  هچنآ  نیا  رب  نوزفا  ص 6 و 7 .) ، 13/5/1382 زور ، تسایس  همانزور  هانپورسخ ، نیسحلادبع  رتکد  نیملـسملا ، مالـسالا و 

هک یتالوحت  عون  یعامتجا و  تابـسانم  ندش  هدـیچیپ  دـیدج ، يایند  اب  ام  ههجاوم  تسا ، رثوم  رایـسب  يرازفا  مرن  شبنج  تیمها  يریگ و 
یگژیو ود  یلک  روط  هب  تسا . هدرک  حرطم  ار  يدـیدج  ياه  هتـسیاب  اه و  يدـنمزاین  هک  دـشاب  یم  هداتفا ، قافتا  مالـسا  ناهج  لـخاد  رد 

رد يا  يدج  نابیقر  اب  مالـسا  یخیرات ، نارود  نیا  رد  هک  تسنیا  لوا  یگژیو  تسا : هدرک  زیامتم  هتـشذگ  زا  ار  دیدج  نارود  صخـشم ،
. تسا هتشادن  دوجو  هتـشذگ  رد  هک  هدش  حرطم  ینوگانوگ  ياه  هاگدید  بتاکم و  اه و  هشیدنا  تسا و  هدوب  هجاوم  رظن  هشیدنا و  هزوح 
: تفگ خـساپ  اهنآ  هب  دـیاب  هک  هدرک  حرطم  ار  ییاهزاین  ینید  نادنمـشیدنا  هیملع و  ياـه  هزوح  يارب  دـیدج ، ناـبیقر  نیا  روضح  اـتعیبط 

نید تیمکاح  ذوفن و  فلتخم ، ياه  هناهب  هلدا و  هب  هتـشذگ  رد  تسا . هدوب  یعامتجا  لمع  ءهنحـص  رد  نید  روضح  هب  زاین  مود ، یگژیو 
يدرف تاداقتعا  قـالخا و  حطـس  رد  اـهنت  ار  نید  ورملق  دـندرک و  عطق  یلک  روط  هب  اـی  هتـساک  اـه  تموکح  یعاـمتجا و  ياـهداهن  رب  ار 

یگتـسبمه ترورـض  ساسحا  مالـسا و  ناهج  صاخ  تیعـضو  لیلد  هب  مه  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اب  مه  اما  دندرک . رـصحنم 
هبنج ءهمه  هب  و  تفر ، رتارف  یسایس  رادتقا  هزوح  زا  تموکح  ذوفن  هرتسگ  یعامتجا  تابسانم  ندش  هدیچیپ  لیلد  هب  ناملـسم و  ياه  تلم 

یسایس تیمکاح  یعامتجا و  تابـسانم  فلتخم ، داعبا  رد  روضح  نوهرم  لمع ، ءهنحـص  رد  نید  ياقب  درک . ادیپ  ذوفن  ناسنا  تایح  ياه 
یـشیدنازاب لوا ، ددرگ : یم  رب  زاین  ود  نیا  هب  عقاو  رد  تسا ، حرطم  ینید  ملع  دیلوت  ای  ینید  هشیدنا  دیلوت  ناونع  هب  زورما  هچنآ  دـیدرگ .

؛ تسا هدوب  ینید  گنهرف  نید و  اب  طابترا  رد  زاب  هک  ییاهزیچ  انایحا  دـئاز و  روما  زا  ینید  فراعم  راکفا و  حـیقنت  یمالـسا و  ثاریم  رد 
وگ تفگ و  ینید ، مولع  هعـسوت  ملع و  دیلوت  راتخاس  . ) ینید ياهنامرآ  گنهرف و  ساسا  رب  یعامتجا  ياهماظن  یـسدنهم  یحارط و  مود ،

دراد یعامتجا  روضح  تسا و  لامک  تیعماج و  یعدـم  مالـسا  رگید ، تراـبع  هب  هزوح ش 12 .) شهوژپ و  هیرـشن  یناحبـس ، ینیما و  اب 
يایند رد  ار  مالسا  میهاوخب  رگا  دشاب . هتشاد  یخساپ  نیون  بتاکم  اه و  شسرپ  یگنهرف و  تاطابترا  یعامتجا ، تابسانم  يارب  دیاب  سپ 

وگ و تفگ و  هرظانم ، دقن ، اب  نیا  میـشاب و  هتـشاد  يروآون  هشیدنا و  دـیلوت  هکنیا  زج  میرادـن  يا  هراچ  میهدـب ، ناشن  ار  شروهظ  زورما 
صخاش رد  مه  مینک ، هسیاقم  یناهج  ياهدرادناتـسا  اب  ار  ناریا  رد  ملع  دیلوت  میهاوخب  رگا  هنافـساتم  دوش . یم  مهارف  يرازفا  مرن  شبنج 
ياههار یگنوگچ و  ج . دنتـسین . لوبق  لباق  دح  رد  کی  چیه  درکلمع  راتفر و  رظنم  زا  زین  يراتخاس و  هاگن  زا  مه  یلام و  یناسنا و  ياه 
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هب یکی  درک : يدج  هجوت  دـیاب  اهزاین  هتـسد  ود  هب  ینید ، هشیدـنا  رکف و  دـیلوت  هب  ندیـسر  يارب  ملع : دـیلوت  يرازفا و  مرن  شبنج  ققحت 
هک لوا  شخب  رد  ینوریب . طیارـش  يرگید  و  هاگـشناد ) هزوح و  نورد  شزومآ و  شهوژپ و  هزوح  نورد   ) ینورد تاناکما  اه و  تیفرظ 
ات دننک  تیامح  دیاب  اهنیا  تسا . ینید  یملع و  ياه  هعومجم  یلاع  ناریدم  هدهع  هب  یلـصا  تیلوئـسم  تسا ، ینورد  ياه  تیفرظ  شخب 

ینوریب طیارـش  مود  شخب  دریگب . لکـش  هاگـشناد  هزوح و  شهوژپ  یـشزومآ و  هزوح  رد  راد  فده  دـمآراک و  ملاس و  ياه  تیریدـم 
داجیا یصصخت  ياه  هتـشر  امـش  تسا  نکمم  تسین . یفاک  رکف  دیلوت  يارب  مه  زاب  دینکب ، داجیا  مه  ار  اه  تیفرظ  همه  امـش  رگا  تسا .

ماظن مزال و  ياضف  اـما  دـینکب ، مه  تیاـمح  یتح  دـینکب و  یحارط  ار  یتسرد  یـسانش  شور  دـینک ، بذـج  ار  رترب  ياهدادعتـسا  دـینک ،
ای هقف  رد  دـیدج  یثحب  حرط  هک  دـنکب  ساسحا  هبخن  کی  دـشابن و  دوجوم  شناد  رکف و  نارگ  دـیلوت  ناـگبخن و  يارب  بساـنم  یـشزرا 

تیفرظ تروص ، نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دوش . یم  هجاوم  دـیدرت  ماهتا و  تشگنا  اب  هشیمه  هعماـج ، لـئاسم  ریاـس  اـی  مـالک و  اـی  ریـسفت 
اهنآ تردـق  هب  هک  دندنـسپ  یم  ار  يزیچ  رکفت  ملع و  هزوح  رد  تردـق  ناـبحاص  دـش . دـهاوخن  رکف  دـیلوت  هجوتم  ناـگبخن  زا  يرایـسب 
دنک لح  ار  دوجوم  لضعم  هک  تسا  نیا  شا  هغدغد  نیلوا  يرکف  ءهبخن  کی  هکنآ  لاح  دنکن ) دیدهت  ار  اهنآ  تردق  لقادح  ای   ) دیازفیب

اضعب یشهوژپ  ياه  هجدوب  تاناکما و  یتقو  دننک . یم  افیا  شقن  هنیمز  نیا  رد  مه  تورث  نابحاص  دزادرپب . طیارش  دوبهب  حالـصا و  هب  و 
رد تورث  عیزوت  هک  تسا  یعیبط  دنتـسین ، هشیدـنا  ملع و  نابحاص  لقادـح  دـنرادن و  ار  شناد  ملع و  طیارـش  هک  تسا  يدارفا  رایتخا  رد 

نیا زا  دـنک . یم  لـالتخا  راـچد  ار  اـم  ناـگبخن  ياـه  هزیگنا  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هنوـگ  هب  یگنهرف ، رـصانع  نیب  رد  یگنهرف و  ياـهداهن 
نتـشاد هاگن  رود  تورث و  تردـق و  ياهدـنب  دـیق و  زا  گـنهرف  ءهزوح  يدازآ  ینعی  شدوخ ، تسرد  موهفم  هب  يدازآ ، هب  دـیاب  تهج ،

( نیشیپ . ) دومن يدج  هجوت  دراد ، دوجو  ام  هعماج  ینونک  طیارش  رد  الومعم  هک  ییاه  يرالاساغوغ  اه و  يزاسوج  زا  گنهرف 

اه و یسکات  یتلود و  نکاما  قیرط  زا  تسا و ...  تینوصم  باجح  ریظن  ییاه  هلمج  شرتسگ  دننام   ) هدش ماجنا  گنهامه  ياهراک  روشک  رسارس  رد 
میناد یمن  ار  لح  هار  ایآ  تساجک . لکشم  دنک  یم  رثا  ناناوج  رد  نمـشد  يا  هراوهام  تاغیلبت  ضوع  رد  دنک و  یمن  رثا  ام  تاغیلبت  ارچ  یلو  ...( 

تاناکما

شسرپ

یتلود و نکاما  قیرط  زا  تسا و ...  تینوصم  باجح  ریظن  ییاه  هلمج  شرتسگ  دننام   ) هدـش ماجنا  گنهامه  ياهراک  روشک  رـسارس  رد 
ایآ تساجک . لکشم  دنک  یم  رثا  ناناوج  رد  نمشد  يا  هراوهام  تاغیلبت  ضوع  رد  دنک و  یمن  رثا  ام  تاغیلبت  ارچ  یلو  اه و )...  یسکات 
هک درادـن  یتیمها  ناشیارب  ای  دـنهاوخ  یمن  روشک  یگنهرف  نیلؤسم  الوصا  هکنیا  ای  میرادـن  ورین  میرادـن . تاناکما  میناد  یمن  ار  لح  هار 

نیا یبای  هشیر  دروم  رد  رتشیب  هعلاـطم  يارب  دـینک  یفرعم  یمجح  مک  لاـح  نیع  رد  سرتسد و  رد  ربتعم و  عباـنم  دوش . لـح  لکـشم  نیا 
؟  نآ ياه  لح  هار  لکشم و 

خساپ

ور نیا  زا  دشاب ، یم  همان  کی  شیاجنگ  زا  جراخ  هک  تسا  طوسبم  یبلاطم  هئارا  دـنمزاین  نآ  لماوع  للع و  نییبت  عوضوم و  نیا  یـسررب 
یماو امـش  هب  دوـش ، یم  یفرعم  هک  یعباـنم  زا  هدافتـسا  اـب  ار  رت  هدرتـسگ  تاـقیقحت  صوـصخ ، نیا  رد  یتاـکن  هب  رـصتخم  هراـشا  نمض 

 - ناـنآ تیاـفک  مدـع  اـه و  یئاـسران  یخرب  دوـجو  مغر  یلع  اـم -  یگنهرف  تامادـقا  تاـغیلبت و  هک  تسین  نـینچ  نـیا  ـالوا ، میراذـگ :
رهاظم اهدامن و  هب  دـیاب  نآ  رانک  رد  دوش ، یم  هجوت  هعماـج  رد  یمالـسا  ریغ  رهاـظم  اـهدامن و  هب  رگا  دـشاب ، هتـشادن  يریثأـت  هنوگچیه 
نیزاوم ماکحا و  هب  صالخا  قشع و  اب  هک  تفرگ  هدیدان  ار  وجادخو  نمؤم  كاپ ، ناوج  اه  نویلیم  ناوت  یم  ایآ  دوش  هجوت  مه  یمالـسا 
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یم هرواشم  زکرم  نیا  زا  هک  یبهذم و ... يداقتعا ، ياه  شسرپ  تالاؤس و  میظع  لیخ  هنومن  ناونع  هب  دنشاب ، یم  مزتلم  دقتعم و  یمالسا 
مـسارم اه ، هاگترایز  تعامج ، ياهزامن  مرحم و  هام  فاکتعا ، ناضمر ، كرابم  هام  یبهذـم  ياه  مسارم  رد  هدرتسگ  تکرـش  اـی  دوش و 
هدـنبیرف بذاک و  يدومن  لطاب  نآرق  هاگدـید  زا  الوصا  ایناث ، تفرگ . هدـیدان  ار  اهنآ  يربهر و ... مظعم  ماـقم  زا  لابقتـسا  بـالقنا ، ياـه 

ءاغتبا رانلا  یف  هیلع  نودقوی  امم  ایبار و  ادبز  لیسلا  لمتحاف  اهردقب  هیدوا  تلاسف  اءام  ءامسلا  نم  لزنا  : » دناشوپ یم  ار  قح  يور  هتـشاد و 
کلذـک ضرالا  یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  اءافج و  بهذـیف  دـبزلا  اماف  لـطابلاو ، قحلا  هللا  برـضی  کلذـک  هلثم ، دـبز  عاـتم  وا  هیلح 

دیاـیب يربـخ  یب  مدآ  رگا  هک  يروط  هب  دـناشوپ ، یم  دریگ و  یم  ار  بآ  يور  فـک  هک  هنوگناـمه  (. 17 هیآ دعر ، « ) لاثمالا هللا  برـضی 
فک نیا  ریز  هک  ناراب  بآ  هب  یهجوت  تسا و  تکرح  رد  هک  دنیب  یم  ار  ناشورخ  فک  دشاب  هتـشادن  ربخ  هیـضق  تیهام  زا  دنک و  هاگن 

، دنا هتفرگ  ار  بآ  يور  اه  فک  نوچ  یلو  فک ، هن  دنک  یم  تکرح  ناشورخ  نینچ  هک  تسا  بآ  نیا  هک  یلاح  رد  دـنک ، یمن  تساه 
یم راوس  قح  يورین  رب  هک  تسا  نینچمه  مه  لطاب  دـنیب . یم  ار  فک  طقف  دـشاب ، هتـشادن  ذوفن  تاـیعقاو  قاـمعا  هب  هک  نیب  رهاـظ  مشچ 

دارفا خماش و  ياه  هلق  نامه  دزادنین ، رظن  نآ  قامعا  هب  دنیبب و  ار  هعماج  رهاظ  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  دـناشوپ ، یم  ار  نآ  يور  دوش و 
زا تسا ، هنوـگ  نیمه  تیعـضو  مه  اـم  هعماـج  رد  ص 49 .) اردـص ، تاراـشتنا  يرهطم ، داتـسا  لـطاب ، قـح و   ) دـنیب یم  ار  نک  رپ  مشچ 

حور و رب  تسا  هتسناوت  یبرغ  یمالـسا و  ریغ  ياه  شزرا  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  ناناوج و ... یخرب  رهاظ  هب  یحطـس  ياه  تشادرب 
تابثا هب  ار  تشادرب  نیا  فالخ  نانآ ، یبهذـم  ياهدرکلمع  يداقتعا و  يرکف ، ياه  هیامنب  قیقد  یهاگن  اما  دوش ، مکاح  ام  ناناوج  ناج 
ناناوج رد  یتح  قیمع  رایـسب  یلوحت  تدم  هاتوک  رد  دناوت  یم  یتحار  هب  هک  تسا  قیمع  يداقتعا  يرکف و  ياه  هیامنب  نیا  دناسر و  یم 

وه اذاف  هغمدیف  لطابلا ، یلع  قحلاب  فذقن  لب   » میرک نآرق  هدومرف  هب  دروایب ؛ دوجو  هب  میظع  یلوحت  دنا ، هداتفا  یبرغ  رهاظم  لابند  هب  هک 
« تسا ینتفر  الـصا  لطاب  داتفا ، رب  لطاب  هک  ینیب  یم  ناـهگان  مینکفا  یم  لـطاب  رب  ار  نآ  میزاـس ، یم  یبـالقنا  يورین  کـی  قح  زا  قهاز ؛
یتاغیلبت و يالاب  رایـسب  ياه  تیفرظ  زا  یمالـسا ، ینغ  گنهرف  فراـعم و  یمالـسا و  بـالقنا  تکرب  هب  هللادـمحب  اـثلاث ، هیآ 18 .) ءایبنا ،

فرط هک  تشاد  ناعذا  زین  تیعقاو  نیا  هب  دـیاب  یلو  تسا  هدـش  ماـجنا  مه  یمیظع  رایـسب  ياـهراک  اـفاصنا  میتسه و  رادروخرب  یگنهرف 
يراذگریثأت رد  يدایز  رایسب  نازیم  هب  دناوت  یم  مه  نیا  هک  هدوب  رادروخرب  یغیلبت  هتفرشیپ  رایـسب  ياهرازبا  يژولونکت و  زا  مه  ام  لباقم 

نیرت و فیرظ  نیرت ، قیقد  زا  هدافتـسا  اب  ار  دوخ  لطاب  طحنم و  گنهرف  دوش و  عقاو  رثؤم  اـم  ناـناوج  زا  یخرب  يور  رب  یگنهرف  مجاـهت 
يراذـگریثأت رد  تدـش  هب  هک  يرگید  لماع  نانآ ، هتفرـشیپ  يدام  تاناکما  رب  هوالع  دـنیامن . لـقتنم  یتاـغیلبت  ياـه  هویـش  نیرت  باذـج 

یم رـشب  یناوهـش  زیارغ  یناسفن و  لایما  اـه و  هتـساوخ  اـب  نآ  ياوتحم  یناوخمه  ییوسمه و  دراد ، یـساسا  شقن  برغ  یگنهرف  مجاـهت 
نانآ تیاده  زا  رت  ناسآ  بتارم  هب  اهرازبا  نیا  زا  هدافتسا  اب  یهابت  طاطحنا و  يوس  هب  یناسنا  عماوج  نداد  قوس  هک  تسا  یعیبط  دشاب و 

نمشد و يدام ، تاناکما  توق  رب  هوالع  اعبار ، دشاب . یم  تسا -  یناسفن  لایما  زیارغ و  يارب  هدودحم  نییعت  تیدودحم و  یعون  هب  هک  -
وـس کی  زا  هک  يوحن  هب  دوش ، یم  هدـهاشم  روشک  یگنهرف  تیریدـم  رد  فعـض  طاقن  یخرب  هنافـسأتم  یناسفن ، لایما  اـب  نآ  ییوسمه 
ياه شخب  یمامت  رد  ار  یمالسا  لیصا  گنهرف  اه و  شزرا  تسا  هتسناوتن  هدوب ، ام  یمالسا  ماظن  هعماج و  بولطم  هتسیاش و  هک  هنوگنآ 

هب هعومجم  نیا  ياهدرکراک  رد  مزال  قافو  هیور و  تدـحو  رگید ، يوس  زا  دزاـس و  هنیداـهن  تیبثت و  اـه ، هاگـشناد  اـصوصخ  هعماـج و 
جیورت و ياه  هنیمز  یعطقم  رد  یگنهرف  ياه  شخب  یخرب  رد  اهرکفت  یخرب  دوجو  هک  نیا  هرخالاب  دوش و  یمن  هدـهاشم  لماک  تروص 

دودح ات  دهعتم ، یگنهرف  ياه  شخب  نیلوؤسم و  ریاس  ياه  تدـهاجم  اب  دـنچ  ره  دومن . دـعاسم  ار  برغ  یگنهرف  مجاهت  يراذـگریثأت 
، یعامتجا دسافم  ینامرد  ياه  هویش  . 1 هنیمز :  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  يداهنشیپ  عبانم  دش . هتـساک  هعجاف  نیا  قمع  همادا و  زا  يدایز 
.3 1379 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  ملعوذ ، یلع  اه ، شزرا  بالقنا و  . 2 1381 بدا ، شناد و  تاراشتنا  هدازاباب ، ربکا  یلع 
.5 1378 راشتنا ، یماهس  تکرـش  روپ ، عیفر  زرمارف  هعماج ، یموتانآ  . 4 1379 راشتنا ، یماهس  تکرش  روپ ، عیفر  زرمارف  داضت ، هعـصوت و 

هـسسؤم يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا  یگنهرف ، مجاهت  . 6 1378 ارفا ، نسح  تاراشتنا  يراخلب ، نسح  یگنهرف ، تواـفت  اـی  مجاـهت 
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ینابم . 8 1379 نآرق ، گنهرف  تاراشتنا  یناهفصا ، ینیسح  یضترم  دیـس  یگنهرف ، مجاهت  . 7 1376 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و 
نیسح دیس  ددجتم ، يایند  ناملـسم و  ناوج  ناتسبات 1377 9 . وجشناد ، هلجم  همانلصف  ینیوآ ، یـضترم  دیـس  دیهـش  برغ ، ندمت  يرظن 

ون 1377 حرط  تاراشتنا  نارهت ، رصن ،

؟ تسا نکمم  هنوگچ  ناناوج  صوصخب  نارگید  يور  يراذگریثأت 

شسرپ

؟ تسا نکمم  هنوگچ  ناناوج  صوصخب  نارگید  يور  يراذگریثأت 

خساپ

ًاعطق میهدرارق . ریثأت  تحت  ار  نارگید  دوخ ، تامولعم  ینید و  قیاقح  هب  ندرک  لـمع  راـتفر و  اـب  هک  تسا  نیا  يراذـگریثأت ، هار  نیرتهب 
 - میهد هولج  مهدـبعتم  ار  دوخ  رهاظ  هب  ولو  میـشابن  لـمع  لـها  رگا  یلو  میـشاب ؛ لـمع  لـها  دوخ  هک  میـشاب  راذـگرثا  میناوتیم  یعقوم 

یکین هب  ار  نارگید  ایآ  « ؛» مکـسفنا نوسنت  ربلاب و  ساـنلا  نورمأـتا  : » دـیامرفیم هرقب  هروس  رد  نآرق  دوشیم . مک  یلیخ  اـم  يراذـگریثأت 
هب ار  مدرم  « ؛» مکتنـسلا ریغ  هب  سانلا  ةاعد  اونوک   » دیامرفیم مه  (ع ) موصعم دیاهدرک .» شومارف  ار  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  دینکیم  توعد 

داجیا نارگید  يارب  ياهدـهاشم  يوگلا  ندـش و  لمع  لها  يراذـگریثأت  هار  نیرتهب  نیاربانب  لمع . اـب  ینعی ، دـینک ؛» توعد  ناـتنابز  ریغ 
. دراد فلتخم  داعبا  رد  ناسنا  ياهتیلباق  ییاناوت و  هب  یگتـسب  نآ ، تیفیک  دودـح  رد  يراذـگریثأت  اـی  يریذـپریثأت  هلأـسم  تسا . ندرک 
و ترـشاعم -  نـسح  وـکین ، قـالخا  راوتــسا ، هدارا  لـیبق  زا  یحور  ياـهیگژیو  دراد ، تلاـخد  يراذـگریثات  رد  هـک  يروـما  نـیرتمهم 

یبلطتقیقح يریذـپفاطعنا و  نازیم  هب  زین  روما و  نیا  هب  يدودـح  ات  زین  تبثم  يریذـپریثات  تسا . ـالاب  یملع  ياـهشناوت  اـهیهاگآ و 
دوخ و هدارا  تیوقت  رد  هزادـنا  ره  نیاربانب  دـشابیم . هدارا  یهاگآ و  فعـض  زا  هتـساخرب  یفنم  ياهيریذـپریثات  دراد . طاـبترا  صخش ،
یگنهرف و ینید ، لئاسم  هنیمز  رد  هژیو  هب  دوخ  ياهشنادو  اهیهاگآ  يزاـسنوزفا  هدیدنـسپ و  يوخ  قلخ و  هنـسح و  تافـص  شرتسگ 

نازیم دـناوتیم  درف  ریز ، تاـکن  لوصا و  تیاـعر  اـب  تفاـی . دـیهاوخ  يرتـشیب  يراذـگریثات  ناوت  جـیردت  هب  دـینک ، شـالت  یعاـمتجا - 
صحفت و یکدنا  اب  . 2 دینک . عورش  لباقم  فرط  زا  هنامیمـص  ینادردق  نیـسحت و  اب  ار  دوخ  راک  . 1 دهد : شیازفا  ار  شیوخیراذگریثأت 

تهج هب  يو  زا  هناقداص  نیـسحت  لباقم و  فرط  رد  دنمـشزرا  تبثم و  هتکن  دـنچ  اـی  کـی  ندرک  هتـسجرب  اـب  ار  دوخ  هماـنرب  وجوتسج 
وا زا  ًامیقتسم  دیدرک ، هدهاشم  يو  رد  یـشزغل  هابتـشا و  هک  یتروص  رد  . 3 دـینک . يریگیپ  يو  اب  ار  دوخ  طاـبترا  تبثم ، رما  نآ  دوجو 

. دینزب فرح  دوخ  تاهابتـشا  هرابرد  نارگید  زا  داقتنا  زا  لبق  . 4 دیهدن . رارق  دوخ  شنزرس  میقتـسم و  داقتنا  دروم  ار  يو  دینکن و  هیالگ 
هتشاد تسود  ار  نارگید  هنامیمص  . 6 دننزب . فرح  امش  يارب  دوخ ، هرابرد  دینک  قیوشت  ار  نارگید  دیشاب و  یبوخ  هدنونش  دینک  یعس  . 5

رد . 8 دنتـسه . مهم  دننک  ساسحا  هک  دینک  يراک  دـیهدب و  رابتعا  نارگید  هب  . 7 دـینک . مالعا  ار  دوخ  ینطاب  تبحم  نیا  اهنآ  هب  دیـشاب و 
ماجنا يارب  ار  مزال  یناور  ياضف  رگید  ترابع  هب  دـینک و  داجیا  يدـیدش  لیم  دـهد ، ماجنا  یهاوخیم  هک  يراک  هب  تبـسن  لباقم  فرط 

یعس . 10 دیریگ . شیپ  رد  ناشیا  اب  ار  نامه  دـیراد ، راظتنا  دوخ  هب  تبـسن  نارگید  زا  هک  ار  يراتفر  ره  . 9 دیزاس . مهارف  لمع  نآ  نداد 
ناـنآ رب  ار  شاهدـیقع  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  نخـس  مدرم  اریز  دـینکن ؛ لـیمحت  نارگید  رب  ار  شیوخ  ياههاگدـید  تارظن و  هطقن  دـینک 

پ. دننکیمن . دامتعا  وا  هب  دـنزرویمن و  یتسود  دـنک ، راتفر  ناشیا  اب  تسرپرـس  کی  نوچمه  هک  یـسک  اب  دـنریذپیمن و  دـنک  لیمحت 
.(++ نآرق رد  یتسود  يرهش ، ير  يدمحم 
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. دیربب مان  تقد  هب  ار  اه  قادصم  افطل  دنزادرپب . یگنهرف  هنیمز  رد  تیلاعف  هب  دنناوت  یم  ییاه  هنیمز  هچ  رد  ییوجشناد  ياهلکشت 

شسرپ

. دیربب مان  تقد  هب  ار  اه  قادصم  افطل  دنزادرپب . یگنهرف  هنیمز  رد  تیلاعف  هب  دنناوت  یم  ییاه  هنیمز  هچ  رد  ییوجشناد  ياهلکشت 

( لوا تمسق  ) خساپ

تیاس عبنم : یلیعامسا  اضر  هدنسیون : یگنهرف  تسایـس  دوش . یم  هدروآ  يا  هلاقم  رگید ، تالاؤس  لاؤس و  نیا  اب  طابترا  رد  یلک  روط  هب 
نابز هب  نآ  لیدـبت  ورگ  رد  یگنهرف  تسایـس  ییاراک  هاـم 1382  نمهب  هرامـش 33  رنه  گنهرف و  همان  هتفه  زا  لقن  هب  هشیدـنا ، هاگـشاب 

یـشم طخ  یمک و  ینایم ، فادها  اب  یگنهرف  همانرب  بلاق  رد  هک  دبای  یم  ققحت  لمع  رد  یماگنه  یگنهرف  تسایـس  لوصا  تسا . همانرب 
نادقف أعطق  اما  دـنک ، ینتفای  تسد  ار  اه  ینتفاین  تسد  دـناوتن  گنهرف  شخب  رد  يزیر  همانرب  دـیاش  دریگ . رارق  هجوت  دروم  ییارجا  ياه 

اه و نامزاس  تیریدـم  رت  قیقد  يریگراکب  ناکما  دـناوت  یم  یگنهرف  يزیر  همانرب  دـنک . ینتفاین  تسد  ار  اه  ینتفای  تسد  دـناوت  یم  نآ 
ماجنا ضرف  نیا  ساسارب  يزیر  همانرب  ألوصا  دروآ . مهارف  ار  اه  تیولوا  فادـها و  اب  بسانتم  یگنهرف  ياه  تیلاعف  اـه و  مادـقا  یحارط 
هعماج رد  یگنهرف  يزیر  همانرب  فدـه  میتسه .  هجاوم  ینامز  یناسنا و  یلام ، داعبا  رد  عبانم  تاناکما و  تیدودـحم  اـب  اـم  هک  دریگ  یم 

هک تسا  یماقم  هب  یناریا  هعماج ي  ياقترا  ناریا ، هعماج  رد  یگنهرف  يزیر  همانرب  زا  فدـه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زیچ  ره  زا  لـبق  ناریا 
هعاشا التعا و  ظفح ،  رد  ناهج  للم  رگید  ياـه  گـنهرف  زا  یهاـگآ  یمالـسا و  یناریا -  میظع  گـنهرف  ندـمت و  تخانـش  اـب  نآ  دارفا 

رد دـنناسرب و  يرای  یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت  اب  طاـبترا  رد  یگنهرف  هعـسوت  يوس  هب  ریـس  رد  ار  هعماـج  دنـشوکب و  يدوخ  گـنهرف 
هب ندیسر  يارب  ددرگ . رادروخرب  يرتهب  يونعم  يدام و  یگدنز  زا  يا ، هعسوت  نینچ  هب  ندیـسر  هیاس ي  رد  دناوتب  یناریا  درف  ره  تیاهن 

یسررب تخاس و  صخشم  ار  هدنیآ  یگنهرف  تسایس  رد  یلصا  ياه  شیارگ  فادها ،  تایضتقم و  طیارش ، هب  هجوت  اب  دیاب  یفده  نینچ 
یلصا لیالد  هلمج  زا  بسانم ، یگنهرف  ياه  تسایـس  شنیزگ  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه ، ارجا  لباق  یتسایـس  عون  هچ  بلاق  رد  اهنآ  هک  درک 

عون ود  ناوت  یم  يراذگ ، تسایـس  ثحبم  رد  بسانم  یگنهرف  تسایـس  شنیزگ  دیآ . یم  رامـش  هب  هنیمز  نیا  رد  يزیر  همانرب  ره  قیفوت 
یعامتجا صاخ  ياههورگ  هب  یگنهرف  تامدـخ  هئارا ي  فدـه ، یتنـس ، یگنهرف  تسایـس  رد  درک . کیکفت  مه  زا  ار  یگنهرف  تسایس 

یگنهرف تیقالخ  دـیلوت و  رد  نادنورهـش  تکراشم  شیازفا  گنهرف و  نتخاس  یناگمه  فدـه ، دـیدج ، یگنهرف  تسایـس  رد  اما  تسا ،
همانرب رکف  هب  دیاب  اذل  زورما ، يایند  طیارش  تایضتقم و  اب  هن  دراد و  قابطنا  يزیر  همانرب  زا  ام  فده  اب  هن  یتنس  یگنهرف  تسایـس  تسا .

یگنهرف عماج  يزیر  همانرب  بوچراچ  رد  گنهرف  ندرک  یناگمه  هب  دیاب  ینعی  میـشاب ، دیدج  یگنهرف  تسایـس  بلاقرد  یگنهرف  يزیر 
ار هعماج  هدومن و  هجوت  یگنهرف  زاس  هنیمز  هوجو  هب  هک  مینیزگرب  ار  یتسایس  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  هژیو  هب  میشیدنیب و  یشزومآ  - 

ورگ رد  نآ ، ریاظن  يداصتقا و  یگنهرف ، فادها  هب  ندیسر  يارب  هعماج  يزاس  هدامآ  اریز  دزاس ، هدامآ  دراد  شیپ  رد  هک  یتالوحت  يارب 
یگنهرف هزوح  رد  طـقف  هن  ورملق ، نیا  هب  طوبرم  یلاـعتم  ياـه  شزرا  ققحت  هنیمز  رگید ، يوس  زا  تسا ؛ زاـس  هنیمز  هوـجو  نیا  هب  هجوـت 

نیا زا  دریگ ، یم  رارق  هعماج  یسایس  يداصتقا و  ياه  شخب  هژیو  هب  رگید  ياه  هزوح  اب  گنتاگنت  هطبار ي  رد  هکلب  دنام ، یمن  روصحم 
ناونع هب  گنهرف و  ندرک  یناگمه  تسایـس  بلاق  رد  یـشزومآ  یگنهرف -  عماج  يزیر  همانرب  هب  هجوت  ام ، هعماج  ینونک  طیارـش  رد  ور 
يزیر هماـنرب  رد  مهم  هتکن  دـیامن . یم  ریذـپان  باـنتجا  تسا ، روشک  ياـه  هزوـح  ماـمت  اـب  هطبار  رد  هک  یلم  هعـسوت  هماـنرب ي  زا  یئزج 

یگدنام بقع  ناربج  یگنوگچ  هعماج ، یمالـسا  یلم و  تیوه  میکحت  یگنهرف و  ثاریم  ظفح  رب  دـیکأت  نیع  رد  هک  تسا  نآ  یگنهرف 
ندـش يزورما  تفرـشیپ و  رب  هک  تسا  ییاه  تسایـس  ذاختا  یلـصا ، هتکن  نایم ، نیا  رد  ددرگ . لابند  هعماج  رد  اه  یگتفاـین  هعـسوتو  اـه 
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رارق اه  همانرب  ساسا  لصا و  ار  یموب  گنهرف  هب  دـهعت  قلعت و  ساسحا  ظفح  نمـض ، رد  دـنک و  یم  دـیکأت  نآ  فلتخم  داعبا  رد  هعماـج 
ياـهدرکیور ذاـختا  یگنهرف و  تاـطابترا  هصرع ي  رد  رثؤم  روضح  وس و  کـی  زا  نآ  موادـت  یتنـس و  یگنهرف  تیوه  ياـیحا  دـهدیم .

ياـهدربهار نیرت  مهم  زا  رگید ، يوس  زا  دوش -  یم  لـصاح  رـصنع  ود  نیا  بیکرت  زا  هک  رت -  عماـج  یگنهرف  هب  یباـیتسد  هناـیارگون و 
هب ار  يزیر  همانرب  ناولهپ ،  زیگنچ  رتکد  یگنهرف  يزیر  هماـنرب  فلتخم  ياـه  هنوگ  دـیآ . یم  رامـش  هب  هعماـج  رد  یگنهرف  يزیر  هماـنرب 

هلوقم ي زا  ینالک  یقلت  هدوب و  رگن  عماج  يزیر  همانرب  عون  نیا  هنایارگ : نامرآ  يزیر  همانرب  .1 تسا : هدرک  يدنب  میسقت  ریز  ياه  هنوگ 
ظاـحل هب  دـهد و  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  تدـم  دـنلب  گرزب و  فادـها  يزیر  هماـنرب  عون  نیا  یتخانـش ، شور  ظاـحل  زا  دراد . گـنهرف 

عقاو يزیر  هماـنرب  . 2 دـهد . یم  رارق  رظن  دـم  ار  تردـق  دـیدش  زکرمت  هک  يروط  هب  تسا  کیتارکونکت  یـسایس ،  یعاـمتجا -  دروخرب 
. دراد رارق  لـیاسو  تیدودـحم  ربارب  رد  اـهزاین  زا  یناـیاپ  یب  عوـنت  هک  تسا  ینتبم  تیعقاو  نیا  رب  يزیر  هماـنرب  نیا  یلـصا  ضرف  هناـنیب :

 - یـسایس دروخرب  دوش . یم  یـشان  دودـحم  عباـنم  زا  یهدزاـب  رثکادـح  نتفرگ  راـک  هب  زا  يزیر  هماـنرب  عون  نیا  یـسانش  شور  يوـگلا 
. دریگ یم  لکش  دنتسه ، سرتسدرد  هک  دوجوم  ياه  تخاس  اه و  هکبش  ساسارب  تسا و  هبرجت  رب  ینتبم  يزیر ، همانرب  عون  نیا  یعامتجا 
هب یملع  ملـسم  طباوض  ددـم  هب  ناوت  یمن  هک  دراد  دوجو  اـه  يرواد  يرایـسب  اریز  تسا  کـیتارکونکت  تلـصخ  ياراد  زین  دروخرب  نیا 

همانرب رد  یمومع  ياه  شخب  تلاخد  هوحن ي  دودـح و  ندرک  صخـشم  کیژتارتسا :) ) يدربهار يزیر  هماـنرب  . 3 تخادرپ . اهنآ  هیجوت 
يزیر همانرب  نیا  لمع  نادیم  دنک .  یم  یحارط  ار  همانرب  هک  دراد  یگتسب  یتیریدم  هب  تسا و  يزیر  همانرب  عون  نیا  یلـصا  ضرف  يزیر ،

باختنا هک  هنانیب  عقاو  يزیر  همانرب  فالخرب  تسا ، یسررب  هعلاطم و  ساسارب  اه  باختنا  کیژتارتسا ،  يزیر  همانرب  رد  تسا .  یـشنیزگ 
دروم متسیس  طیارش  تسخن  لیلحت ، نیا  رد  تسا . يزیر  همانرب  عون  نیا  یسانش  شور  يانبم  اه ، متسیس  لیلحت  تسا .  هبرجت  رب  ینتبم  اه 

. دوش نشور  دنتسه  نوگانوگ  ياه  شخب  مادقا  نابیتشپ  هک  ییاه  فده  اه و  شزرا  هک  دوش  یم  یعس  سپـس  دریگ و  یم  رارق  یـسررب 
نیا یلـصا  هیاپ  کیتارکومد :) ) ارگ هعـسوت  يزیر  همانرب  . 4 تسا . تردـق  هب  فوطعم  يزیر  هماـنرب  عون  نیا  یعاـمتجا  یـسایس  دروخرب 
رارق هجوت  دروم  ار  مدرم  یلـصا  ياهزاین  يزیر  همانرب  عون  نیا  تسا . کیدزن  هنایارگ  نامرآ  يزیر  هماـنرب  یلـصا  ضرف  هب  يزیر  هماـنرب 

هب زاین ، دروم  لیاسو  رازبا و  فادها ، ققحت  هویـش ي  تردـق ، ظاحل  هب  رظن  دروم  همانرب  مدرم ، ياهزاین  تخانـش  هعلاطم و  اب  دـهد و  یم 
يدـنب میـسقت  تسا . یعمج  يراگزاس  هرواشم و  ساسارب  شور  نیا  یعامتجا  یـسایس -  دروخرب  دوش .  یم  هداهن  یمومع  راکفا  يرواد 

هب یمومع  گنهرف  ياروش  هناـخریبد ي  تسا . هدـش  عقاو  هعماـج  یگنهرف  روما  ناراکردـنا  تسد  هجوت  دروم  رگید  یناـبز  هب  هدـش  داـی 
هلوقم تسا . هتخاس  کیکفت  رگیدکی  زا  ار  يزیر  همانرب  ياه  میداراپ ) ) قشمرـس گنهرف ، هلوقم ي  رد  راذـگریثأت  عماجم  زا  یکی  ناونع 

هک تسا  هدـش  عقاو  یگنهرف  هصرع ي  نارظنبحاص  هجوت  دروم  زین  رگید  تاهج  زا  نآ ، فلتخم  ياـه  هنوگ  یگنهرف و  يزیر  هماـنرب  ي 
ياه يزیر  همانرب  یگتسویپ  يریگارف و  نازیم  ساسارب  ناوت  یم  هتسسگ  هتسویپ و  يزیر  همانرب  مینک . یم  هراشا  نآ  عون  کی  هب  همادا  رد 

زا هتـسویپ  هتـسسگ و  يزیر  همانرب  تفای . تسد  یگنهرف  يزیر  همانرب  عاونا  يدـنب  هقبط  هنیمز ي  رد  يرگید  يدـنب  تروص  هب  یگنهرف ،
هک دوش  یم  قالطا  یگنهرف  يزیر  هماـنرب  زا  صاـخ  یعون  هب  هتـسسگ ، يزیر  هماـنرب  تسا . هدـش  داـی  كـالم  قبطرب  يزیر  هماـنرب  عاونا 

یگتـسبمه طابترا و  عون  چـیه  فلتخم ، ياه  شخب  نیب  اذـل  تسا  هناگادـج  لقتـسم و  روط  هب  هزوح  ره  رد  نازیر  همانرب  شالت  لـصاح 
یلک ییوگلا  نداد  رارق  رظن  دم  اب  زیر  همانرب  هتسویپ ،  یگنهرف  يزیر  همانرب  رد  رگید  يوس  زا  دروخ . یمن  مشچ  هب  راو ) مادنا  ) کیناگرا

يدنب لضعم  هلسلس ي  زا  هتـسبمه  يا  هعومجم  راک ، لصاح  هجیتن ، رد  هک  دنک  یم  تردابم  يزیر  همانرب  هب  تبـسن  هراو ،  مادنا  یمظن  و 
رد يزیر  همانرب  يریگ و  میمـصت  تیزکرم  هنیمز ي  رد  یگنهرف  يزیر  همانرب  رد  تلود  هاگیاج  دوب . دهاوخ  تامادقا  تامیمـصت و  هدش 

هورگ نیا  دندقتعم . یگنهرف  يزیر  همانرب  رد  تلود  داهن  تلاخد  مدـع  هب  تسخن  هیرظن  ناوریپ  دراد . دوجو  هیرظن  ود  گنهرف ، هزوح ي 
اب ام  هک  دـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  یتقو  يزیر  همانرب  اریز  تسا  هدوبن  يزیر  همانرب  قیرط  زا  اه  گنهرف  شرتسگ  هک  دنتـسه  رواب  نیا  رب 

يزیر همانرب  غارـس  یـسک  دـبای ، نایرج  عبط  تفارـص  هب  روما  دوش و  ماجنا  يداع  تروص  هب  اهراک  همه  رگا  اذـل  میوش ، هجاوم  تمواقم 
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ياهراتخاس لماکت  یتسرپرـس و  تیلوؤسم  یعامتجا ، هنزاوم ي  ماظن  رد  داـهن  نیرت  گرزب  ناونع  هب  تلود  مود ، هاگدـید  رد  دور . یمن 
. تسا زین  يرشب  تایح  یعامتجا  داعبا  لماکت  دشر و  تسرپرس  هکلب  گنهرف  لیمکت  یلوتم  اهنت  هن  ور  نیا  زا  دراد ، هدهعرب  ار  یعامتجا 
هیزجت و .1 دوـش : یم  هراـشا  نآ  هب  یپ  رد  هک  تسا  یلحارم  مزلتـسم  یگنهرف ، يزیر  هماـنرب  رد  تیقفوـم  یگنهرف  يزیر  هماـنرب  لـحارم 

قیقد میـسرت  نیودـت و  یحارط ،  .2 مینک .) یحارط  ار  هماـنرب  نآ  يارب  میهاوـخ  یم  هـک  يا  هدـیدپ   ) یگنهرف هدـیدپ  هتـشذگ ي  لـیلحت 
روظنم هب  اهنآ  رب  مکاح  تابسانم  ییاسانـش  بطاخم و  هورگ  یگنهرف  یعامتجا  ياه  شرگن  اهزاین و  یملع  یـسررب  .3 یگنهرف . فادها 

ییاسانش .5 يرازفا . تخـس  يرازفا و  مرن  داعبا  رد  نکمم  ياه  يدـنمناوت  تاناکما و  اه ، تیلباق  ییاسانـش  .4 اهزاین . تیولوا  هب  یباـیتسد 
 . يرازفا تخس  يرازفا و  مرن  داعبا  رد  همانرب  يارجا  تهج  اه  تیدودحم  تالکشم و  عناوم ،

( مود تمسق  ) خساپ

، یبایشزرا تراظن ، .8 نایرجم . هب  همانرب  غالبا  .7 اه . تیدودـحم  و  اه ، تیلباق  اهزاین ، شجنـس  فادـها ،  هب  هجوت  اب  اه  همانرب  یحارط  .6
تامدـقم و یگنهرف ، هماـنرب  ره  ققحت  يارب  یتاـیملع . هماـنرب  یحارطو  هماـنرب  رد  رظن  دـیدجت  زاـین ، تروص  رد  یلاـمتحا و  عناوم  عـفر 

لقادـح نیمأت  نینچمه  تسا . يزیر  همانرب  هیلوا  طیارـش  هلمج  زا  یعامتجا  ماـظن  رادـتقا  تاـبث و  نـالک ، حطـس  رد  تسا . مزـال  یطیارش 
تیلاعف يزاس  یثنخ  مدـع  دـش . دـهاوخ  یگنهرف  يزیر  همانرب  ییآراک  یـشخبرثا و  شیازفا  ثعاب  فدـه ، ياههورگ  يداصتقا  ياهزاین 

نیا ریغ  رد  دـشاب ، یم  رثؤم  یگنهرف  يزیر  همانرب  تامازلا  هلمج  زا  هعماج  رد  دوجوم  یگنهرف  تاسـسؤم  اهداهن و  طسوت  یگنهرف  ياـه 
يزیر همانرب  تالوحت  یلامجا  ریـس  دیـسر . دـهاوخ  رفـص  هب  کـیدزن  ینعی  نکمم ، لقادـح  هب  یگنهرف ، يزیر  هماـنرب  لـصحام  تلاـح ،
همانرب رد  ددرگ . یم  زاب  روشک  ینارمع  همانرب  نیتسخن  عورش  لاس  ینعی  لاس 1327  هب  ناریا  رد  يزیر  همانرب  هقباس ي  ناریا  رد  یگنهرف 

همانرب ي رد  دش . یم  قالطا  یشزومآ  روما  هب  گنهرف  دیماجنا ، لوط  هب  لاس 1341  نایاپ  ات  هک  ینارمع  مود  لوا و  هلاس ي  تفه  يزیر 
. دوب هناخباتک  باتک و  یگنهاشیپ ، یندـب ، تیبرت  یـشزومآ ، روما  هدـنریگرب ي  رد  گنهرف ، شخب  ات 1346 )  1341  ) موس هلاس ي  جـنپ 

جیردـتب دـش و  زکرمتم  هناخترازو  نآ  بلاق  رد  يرنه  یگنهرف و  ياـه  تیلاـعف  لاـس 1343  رد  رنه  گـنهرف و  ترازو  سیـسأت  زا  سپ 
 ، گنهرف یلاع  ياروش  یناتـساب ، راثآ  تظافح  یلم  نامزاس  دـننام  رنه  گنهرف و  ياه  همانرب  رتهب  ماجنا  يارب  زین  يرگید  ياه  ناـمزاس 

شخب دـعب  هب  ات 1351 )  1347  ) مراهچ ینارمع  همانرب ي  زا  دـش . داجیا  اـه  هناـخباتک  ياـنما  تأـیه  ناریا و  کـیرولکلوف  یلم  ناـمزاس 
نآ هب  همانرب  تاراـبتعا  لـک  زا  دـصرد  تفرگ و 3  رارق  هجوت  دروـم  ینارمع  ياـه  هماـنرب  رد  لقتـسم  یلـصف  تروـص  هب  رنه  گـنهرف و 

داینب ياه  باتک  راشتنا  هب  کمک  رنه و  شزومآ  گنهرف ، ياه  هناخ  سیـسأت  یخیرات ، ياهانب  یخرب  تمرم  فرـص  هک  تفای  صاصتخا 
دـش و دـهاوخ  یگنهرف  شخب  هب  يا  هژیو  هجوت  هک  دـش  مالعا  ات 1356 )  1352) روشک ینارمع  مجنپ  همانرب ي  رد  دـش . ناریا  گـنهرف 
زا تسارح  یلم و  هعـسوت ي  یناریا ، تلـصخ  نیمـضت  نییعت و  شخب  نیا  فده  هک "  . دوب هدمآ  نینچ  روکذم  همانرب ي  رد  ساسا  نیارب 

عومجم 1/10 رد  مجنپ  هماـنرب  رد  میا ". هتفرگ  ثاریم  هب  دوـخ  ناـشخرد  نهک و  خـیرات  زا  هک  تسا  يا  هدیدنـسپ  لـیاصخ  اـه و  شزرا 
، اه هزوم  یمومع ،  ياه  هناخباتک  هلمج  زا  يرنه  یگنهرف -  ياـهاضف  تاـناکما و  شیازفا  رما  رد  تباـث  يراذـگ  هیامرـس  لاـیر  دراـیلیم 

مشش يداهنشیپ  همانرب  رد  دش . ماجنا  یسانش  مدرم  تاقیقحت  یسانش و  ناتساب  ياه  شواک  يرـصب و  یعمـس و  شزومآ  رایـس  ياهدحاو 
فده اب  یگنهرف  شخب  دوب  رارق  دـش ، فقوتم  بالقنا  يزوریپ  لیلدـب  نآ  يارجا  دوب و  نراقم  یمالـسا  بالقنا  زورب  اب  نآ  بیوصت  هک 

، یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـیآرد . ارجا  هب  لایر  درایلیم  دودـح 14  يرابتعا  اب  یگنهرف و  هعـسوت  یعامتجا و  هافر  زکرمت و  مدـع 
هحیال ي دـش . حرطم  هشیدـنا  رب  ینتبم  نتـسیز  اه و  ناسنا  یگدـنز  تیفیک  ياقترا  رد  ییانبریز  یـساسا و  لماع  کی  ناونع  هب  گـنهرف 

نتساریپ ترورـض  رد  قوف  فده  اب  ات 1366 )  1362  ) ناریا یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، هعـسوت ي  لوا  همانرب ي 
رد دش و  نیودت  نایناهج  همه  هب  تیالو  لالز  همشچ ي  رس  ناونع  هب  مالسا  ینغ  گنهرف  یفرعم  یمالـسا و  دض  رهاظم  زا  یناریا  هعماج 
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نیرت مهم  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  دـماین . رد  ارجا  هب  یلیمحت  گنج  طیارـش  تلع  هب  اما  دیـسر ، ناریزو  تأـیه  بیوصت  هب  لاس 1362 
یمالـسا و بان  ياه  شزرا  جـیورت  ظفح و  مدرم و  هب  بـالقنا  ماـیپ  لاـقتنا  یگنهرف ، يزیر  هماـنرب  گـنهرف و  زا  راـظتنا  دروم  درکراـک 
یبالقنا و ياه  مایپ  يواح  یگنهرف  تادـیلوت  زا  تیامح  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  ماجنا  هب  ناملـسم  یبالقنا  ياهورین  قیوشت  دوب . یبالقنا 

ياه هدروآرف  اهالاک و  دیلوت  دیماجنا . رنه  گنهرف و  هزوح  رد  دیدج  ناگدننک  دـیلوت  نارازگراک و  زا  یعیـسو  رـشق  دـشر  هب  یمالـسا ،
معا یعامتجا  رت  مورحم  ياههورگرب  رتشیب  شـالت ، نیا  تفرگ و  رارق  یگنهرف  ریغ  یتح  یگنهرف و  ياـهداهن  هجوت  نوناـک  رد  یگنهرف 

بلغا هدننک ، فرصم  هدننک و  دیلوت  نایم  یگنهرف  تامدخ  اهالاک و  طابترا  عیزوت و  هفیظو ي  دیدرگ . زکرمتم  ییاتسور -  يرهـش و  زا 
شیازفا گنهرف و  ندرک  یناگمه  گنهرف ، یـسایس  دربراک  دـمایپ  تفرگ . یم  تروص  یبالقنا  ياهداهن  یتلود و  ياه  نامزاس  يوس  زا 

ناوت یم  ار  اضاقت  شیازفا  نیا  دوب . یگنهرف  ياهاضاقت  شیازفا  هدـعاقلا  یلع  هعماـج و  مورحم  راـشقا  هژیوب  مدرم  ناـیم  رد  نآ  فرـصم 
تاسـسوم زکارم و  شرتسگ  يداوس ، یب  نازیم  شهاـک  نآ ، میمعت  شزومآ و  شرتسگ  هک  تسناد  یعاـمتجا  تـالوحت  یخرب  زا  یـشان 

یتیعمج رتشیب  تاکرحت  یطابترا و  ياه  هار  هعسوت ي  روشک ، قطانم  نیرترود  هب  نآ  ذوفن  یعمج و  ياه  هناسر  شرتسگ  یلاع ، شزومآ 
 ، يداصتقا هعـسوت ي  لوا  همانرب ي  هک  تسا  یلیمحت  گـنج  نتفاـی  همتاـخ  زا  سپو  یعاـمتجا  تـالوحت  نینچ  یپ  رد  دـنا . هلمج  نآ  زا 

تکراشم هب  اـکتا  دـش - : نیودـت  ریز  یـساسا  ياـهدربهار  هب  هجوت  اـب  اـت 1372 )  1368) ناریا یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعاـمتجا و 
زا يرادرب  هرهب  تیاهنو  اه  تیفرظ  شهاک  زا  يریگولج  دوجوم و  ياه  تیفرظ  يرگنزاـب  یمدرم - ؛ ياـه  تیلاـعف  هعـسوت ي  یمومع و 
مک تسد  یمدرم ، ياه  تیلاعف  هعسوت ي  یمومع و  تکراشم  رب  اکتا  يروحم  تسایس  اب  ات  تشاد  یعس  لوا  همانرب ي  یلک  روط  هب  نآ ؛
رد هصالخ  روط  هب  ناوت  یم  ار  شخب  نیا  هلاس  هد  زادنا  مشچ  نیاربانب  دوش ، یگنهرف  تیعـضو  لوفا  دوجوم و  ياه  تیفرظ  شهاک  عنام 
درک ناـیب  دــیدج ، ياـه  تـیفرظ  هعــسوت ي  سپــس  نآ و  زا  يرادرب  هرهب  رثکادــح  دوـجوم و  ياــه  تـیفرظ  يزاــسزاب  هـلحرم ي  ود 

اب نامزمه  ات 1377 )  1373  ) هعـسوت مود  هماـنرب ي  درمـشرب . نآ ، یـساسا  دربهار )  ) يژتارتسا ناونع  هب  ار  هعـسوت "  يزاـسزاب "و "  و"
، مود همانرب  لاح  ره  هب  تفاین و  يا  هژیو  یلجت  همانرب ، یمک  ياه  فده  رد  عوضوم  نیا  اما  دش ، میظنت  یگنهرف  مجاهت  ثحبم  شرتسگ 
یلک و ياه  یشم  طخ  میسرت  هب  ناوت  یم  همانرب  نیا  رد  دیکأت  دروم  تاکن  هلمج  زا  دادن .  هئارا  یگنهرف  هعـسوت  يارب  ار  نیعم  يدربهار 
یهدـنامزاس و ییوج و  هفرـص  يریذـپ و  تیلوؤسم  هیحور  شرورپ  نونف و  مولع و  تاداقتعا ، يونعم ، یقالخا ، ياـه  شزومآ  رب  دـیکأت 

هجاوم نیداینب  یتالوحت  اب  ناریا  یمالـسا  هعماج  هعـسوت ، مود  همانرب  ینایاپ  لاس  رد  ریخا و  ههد  ود  تشذگ  اب  اما  درک . هراشا  یگنهامه 
شیازفا تیعمج ، یناوج  تیعمج ،  شیازفا  نانز ، ناناوج ، عیـسو  رـشق  روهظ  یعامتجا و  ياه  هورگ  کیکفت  دنیارف  دیدشت  تسا . هدشن 

قیالع روهظ  هب  یگنهرف و ...  ندـش  یناهج  ریـسم  رد  ندـش  عقاو  یناـهج ، يروآ  نف  تـالوحت  یلاـع ، تالیـصحت  شرتسگ  يداوس ، اـب 
نیمأـت رد  یتلود  ياههاگتـسد  تـالوحت - : نیا  یپ  رد  تسا . هدـش  رجنم  یگنهرف  نوگاـنوگ  ياـهاضاقت  شیادـیپ  هجیتن  رد  تواـفتم و 

ياهالاک يروآ ،  نف  ياه  تفرشیپ  ندش و  یناهج  دنیارف  دنا - ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يراصحنا  تیعقوم  نادنورهش ، یگنهرف  ياهزاین 
ناکما و تلود ، يداصتقا  تردـق  دـهد - ؛ یم  رارق  اه  هورگ  یمامت  راـیتخا  رد  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب  تلوهـس و  اـب  ار  یموب  ریغ  یگنهرف 

تادیلوت اه و  تیلاعف  زوجم  رودص  رب  تراظن  لرتنک و  ياه  تسایـس  دـنک - ؛ یمن  مهارف  ار  اضاقت  نیا  اب  بسانتم  ياهالاک  دـیلوت  ناوت 
هوحن رب  تموکح  یتراظن  تردـق  هک  يروط  هب  تسا  هداد  تسد  زا  يدایز  نازیم  هب  ار  دوخ  یـشخب  رثا  يروآ ، نف  تفرـشیپ  اب  یگنهرف ،

هب هعـسوت و  مود  همانرب  ینایاپ  ياهلاس  رد  هدـش ، دای  لئاسم  رب  نوزفا  تسا ؛ هتفای  شهاک  تدـش  هب  یگنهرف  ياـهالاک  فرـصم  دـیلوت و 
رد هک  میا  هدوب  هعماج  حطـس  رد  هدرتسگ  ییاه  ینوگرگد  دـهاش  یعامتجا ،  تالوحت  هصرع  رد  لاس 1376  دادرم  مود  تاباختنا  لابند 

راظتنا شیازفا  . • یهورگ یفنص و  ياه  لکشت  بازحا و  داجیا  اب  یعامتجا  یسایس -  هعـسوت ي  : • دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا 
رد للم  ریاس  اب  یگنهرف  طباور  شرتسگ  . • نوناق تموکح  یندم و  هعماج  هیاس ي  رد  یهورگ  يدرف و  یگنهرف  یعامتجا  قوقح  ققحت 

تیاـعر ترورـض  . • یناـسر عـالطا  يربـخ و  رتـشیب  تاـناکما  زا  يرادروخرب  . • اـه ندـمت  يوگ  تفگ و  ییادز و  شنت  تسایـس  هیاـس 
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لامعا هنافصنم  دقن  ناکما  یگنهرف و  یعامتجا و  یـسایس ، نالوؤسم  نایلوتم و  يوس  زا  رادرک  راتفر و  رد  تقادص  راتفگ و  رد  تیفافش 
هاگتـسد مه  هدـش و  نوگرگد  ناریا  هعماج  رد  گنهرف  هلأسم  نوناک  مه  بیترت ،  نیا  هب  مدرم . يوس  زا  نارازگراک  نالوؤسم و  راـتفر  و 

هعماج ي یگنهرف  یعامتجا -  تالوحت  هظحالم ي  اب  نونکا  تسا . هدرک  ادـیپ  هتـشذگ  ياهلاس  هب  تبـسن  ار  تواـفتم  یتیعقوم  یگنهرف 
ار اهنآ  یگنهرف  ياه  يراذگ  تسایـس  بلاق  رد  درک ، ییاسانـش  ار  هعماج  یگنهرف  یعقاو  ياهزاین  تسخن  هلهو ي  رد  تسا  مزال  ناریا ،
نزاوتم و دشر  هب  ندیـسر  یگنهرف و  تالـضعم  لح  هب  تبـسن  هنانیب ،  عقاو  يزیر  همانرب  اب  هاگنآ  مینک و  يراذگ  تیولوا  يدـنب و  هقبط 

تسد روشک  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ، هعسوت ي  يارب  شالت  اب  گنهامه  وسمه و  ناریا ، زورما  هعماجزاین  دروم  یگنهرف  هعـسوت ي 
ناریا هعسوت ي  یطابترا و  مولع  هدکـشهوژپ ي  تاراشتنا  يزیر ، همانرب  یگنهرف  زیگنچ . ناولهپ ، .1 اه : تشاددای  مینزب . یضتقم  مادقا  هب 

ترازو یگنهرف ، یهدـناماس  ياه  هلاقم  هعومجم  یگنهرف ، يزیر  هماـنرب  زا  یتاـیبرجت  یلع . دـمحم  يربکا ، .2 ات 46 . ص 41  ، 1358 ، 
هرامـش ي 7، یمومع ،  گـنهرف  هلجم  یگنهرف ، يزیر  هماـنرب  ریـسفت  رد  اـضر . يرواد ، .3 ص 52 . ، 1379 یمالـسا ،  داشرا  گـنهرف و 

ياه هلاقم  هعومجم  نآ ، يا  هماـنرب  تاـمازلا  یگنهرف و  يزیر  هماـنرب  رد  تلود  هاـگیاج  یلعلادـبع .  ییاـضر ، .4 ات 26 . ص 25  ، 1357
ص 231. ، 1379 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  یگنهرف ، یهدناماس 

. دینک یفرعم  تیاس  باتک و  یمالسا  ياه  شزرا  فلتخم  داعبا  رد  هعماج  رد  يزاس  گنهرف  هرابرد  افطل 

شسرپ

. دینک یفرعم  تیاس  باتک و  یمالسا  ياه  شزرا  فلتخم  داعبا  رد  هعماج  رد  يزاس  گنهرف  هرابرد  افطل 

خساپ

راک املـسم  میراد  تیقفوم  يوزرآ  نازیزع  امـش  يارب  مییاتـس و  یم  یگنهرف  ياه  همانرب  ماجنا  تهج  رد  ار  امـش  خـسار  مزع  میمـصت و 
يرادیب و يارب  یمهم  ماگ  دوخ  هک  تسا  ینونک  عماوج  زاین  دروم  تامادقا  نیرت  ییانبریز  نیرت و  تیمها  اب   ، نیرت يرورـض  زا  یگنهرف 

نآ ساسا  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  یسدقم  فده  نامه  تسرد  دشاب . یم  نامز  ماما  روهظ  تامدقم  يزاس  هدامآ  تیرشب و  حالصا 
دوخ يارب  هک  يراک  هنماد  ندوب  هدرتسگ  وس و  کی  زا  راک  تفارظ  تیمها و  هب  هجوت  اب  همه  نیا  اب  اـما  درب . یم  شیپ  هب  هتفرگ و  لـکش 

یتدیقع و ینابم  ماکحتـسا  نآ  ماگ  نیلوا  هک  تسا  يددعتم  روما  دـنمزاین  هنیمز  نیا  رد  بولطم  جـیاتن  هب  یبایتسد   ، دـیا هدومن  صخـشم 
رد یطیرفت  طارفا و  هنوـگره  زا  زیهرپ  یمالـسا و  ـالماک  حیحـص و  شنیب  تـفرعم و  نتــشاد  تـسا . حرط  نـیا  ناراکردـنا  تـسد  ینید 

هیصوت ور  نیا  زا  ینامز  طیارش  اب  بسانتم  يدام و  تاناکما  زا  هدافتسا  هرخالاب  دهعتم و  ناسانش  مالسا  اب  رمتـسم  طابترا  ارجا  تشادرب و 
يدام و ياه  ییاناوت  اب  بسانتم  یقیقد  يراـک  هنماد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یلئاـسم  نینچ  هناـنیب  عقاو  راـک  عورـش  ودـب  رد  هک  تسا  نیا  اـم 
رد دوش . يریگولج   ، هار همادا  رد  یللعت  ای  لالخا و  هنوگره  زا  فادـها ،  هب  رت  عیرـس  یبایتسد  نمـض  ات  دـییامنب  فیرعت  شیوخ  يونعم 

دمحم  ، برغم دیشروخ  : - بتک یفرعم  - فلا میزادرپ : یم  دشاب  دیفم  امش  فادها  ياتـسار  رد  دناوت  یم  هک  عبانم  یخرب  یفرعم  هب  همادا 
(س) ارهز هلالـس  همان  تیاکح   - 1382 مق ، باتک  ناتسوب  يزاریـش ، یلع  ، دیـشروخ زا  ییوترپ   - 1382، ام لیلد  تاراشتنا  یمیکح ، اـضر 

بیسآ  - 1382 مق ،  باتک  ناتسوب   ، یتجاح اضر  دمحا  ریم  ینیمخ ،  ماما  رـصع   - 1381 روهشم ، تاراشتنا   ، یناردنزام يردص  نسح  ،
حالصا ياهراکهار   - 1379  ، فیرش یتعنص  هاگـشناد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن   ، تالاقم هعومجم   ، یمالـسا بالقنا  یـسانش 
هدازاباب ربکا  یلع   ، یعامتجا دـسافم  یناـمرد  ياـه  هویـش   - 1382  ، تاـیح میـسن   ، یلمـالا ییادر  نیـسح  ینید ،  تموکح  رد  یعاـمتجا 

عیفر زمارف  هعماج ،  یموتاـنآ   - 1377 تاراشتنا ، یماهس  تکرـش  روپ ،  عیفر  زمارف  داضت ، هعـسوت و   - 1381 بدا ،  شناد و  تاراـشتنا  ،
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ای مجاـهت   - 1378  ، یمالـسا گنهرف  رـشن  رتفد  یمیکح ، اضر  دـمحم  نآرق  يزاس  هعماـج   - 1378 تاراشتنا ، یماهـس  تکرـش  روپ ف 
گنهرف تاراشتنا  یناهفصا ،  ینیسح  یـضترم  دیـس   ، یگنهرف مجاهت   - 1378 ارفا ، نسح  تاراـشتنا  يراـخلب ،  نسح  یگنهرف ،  تواـفت 

ناناوج هب  داتسا  خساپ   - 1376 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم   ، يدزی حابـصم  یقت  دمحم  یگنهرف ،  مجاهت  نآرق 1379 - 
یـضترم دیـس  برغ ،  ندمت  يرظن  ینابم   - فینیمخ 1380 ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  يدزی ،  حابـصم  یقت  دمحم  رگ ، شـسرپ 

تیاـس  - www.bahgah.net هشیدـنا هاگـشاب  تیاـس  یگنهرف - : دـیفم  ياـه  تیاـس  ناتـسبات 77 ب - فوجـشناد  هلجم  ینیوآ ،
حوـل تیاــس   - www.ehyaa.net اــیحا تیاـــس   - www.aviny.com ینیوآ تیاـــــس   - www.canoon.org نوناک

www.tebyan.net نایبت تیاس   - www.louh.net

؟ دشاب هتشاد  رثا  لباقم  فرط  رد  هک  يروط  هب  درک  تیاده  تسین  لماک  یبهذم  رظن  زا  هک  ار  یصخش  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دشاب هتشاد  رثا  لباقم  فرط  رد  هک  يروط  هب  درک  تیاده  تسین  لماک  یبهذم  رظن  زا  هک  ار  یصخش  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

ییانشآ هب  مدرم  توعد  تسا .  دنمـشزرا  سب  يراک  اهنآ  نامیا  تیوقت  ادخ و  فرط  هب  دارفا  قیوشت  تیاده و  تهج  شـشوک  شالت و 
کی دـناوتب  سک  ره  دومرف : (ص ) ادـخ لوسر  یتیاور  رد  هچنانچ  تسا . روما  نیرت  یلاعتم  نیرت و  هتـسجرب  زا  دـنوادخ  تدابع  نید و  اب 

بیغرت و يارب  دبات . یم  اهنآ  رب  دیـشروخ  هک  تسا  ییاهزیچ  مامت  زا  رترب  نآ  شزرا  دیامن ، بذج  نید  فرط  هب  دـنک و  تیادـه  ار  رفن 
رد درف  هاگدـید  دیـشوک . نآ  حالـصا  رد  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  دارفا  يرکف  ياهانبریز  دـیاب  ادـتبا  ینید ،  ضئارف  ماجنا  هب  قیوشت 

ریثأت ینابم  نیا  حالـصا  تیوقت و  دراد .  درف  ناـمیا  رب  میقتـسم  هجیتن  هک  تسا  يروما  داـعم و ...  ناـسنا ، یتسه ، ناـهج  دـنوادخ ، دروم 
دنک و سح  ار  ادخ  هب  نامیا  تذل  ینیریش و  یسک  رگا  تسا . نامیا  ندرک  هزم  ندیشچ و  يدعب  مدق  دراذگ . یم  ناسنا  نامیا  رب  يدایز 

ینقذا مهللا  : » تسا هدمآ  اهاعد  رد  تهج  نیمه  هب  دهد . یمن  ناشن  یتوافت  یب  اهنآ  هب  تبـسن  زگره  دربب ،  تذل  ینید  ياهراک  ماجنا  زا 
یم لفاغ  ادـخ  هب  هجوت  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يروما  زا  زیهرپ  موس  مدـق  ناشچب .» نم  هب  ار  تدوخ  دای  ینیریـش  ایادـخ  كرکذ :  هوـالح 

يدام و ياه  تذل  رگا  یلو  دسر ،  یمن  نآ  ياپ  هب  یتذل  چیه  تسا و  شخب  تذل  رایـسب  وا  اب  هناقـشاع  طابترا  ادخ و  دای  هچ  رگ  دـنک .
زا ار  وا  مک  مک  دوش ، دراو  درف  یگدنز  رد  دوش ، یم  رت  هدرتسگ  رت و  عونتم  زور  هب  زور  تسا و  ناسآ  رایسب  اهنآ  هب  ندیسر  هک  یناطیش 

درف و نامیا  تیوقت  تهج  ار  ریز  ياهراکهار  بلطم ، هس  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  دنک . یم  فیعـض  ار  وا  نامیا  دراد و  یم  زاب  ادخ  هب  هجوت 
ادـخ فرط  هب  نارگید  داشرا  تیادـه و  هک  مینک  یم  يروآدای  ار  هتکن  نیا  نآ  زا  لبق  اـما  مینک ، یم  داهنـشیپ  نید  هب  وا  ندرک  کـیدزن 

. دنـسرب زیچ  همه  هب  دارفا  هبترم  کی  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  تسا و  یمئاد  شالت  يرابدرب و  ربص و  نآ  همزال  هک  تسا  یجیردـت  يرما 
قیوشت یبهذـم  ياه  هنیمز  رد  دـیفم  ياه  باتک  هعلاـطم  هب  ار  وا  . 1 زا : دنترابع  اهراکهار  نیا  میور . شیپ  مدق  هب  مدـق  مینک  یعـس  دـیاب 
تروص نیا  هب  دییوگب ، شیارب  ار  نآ  هصالخ  دـینک و  هعلاطم  ناتدوخ  تسا  بسانم  وا  يارب  هک  ار  بلاج  ياه  باتک  مه  یهاگ  دـینک . 
دیهاوخ یم  هکنیا  هناهب  هب  ار  راک  نیا  دیناوت  یم  امـش  دینکب . ار  راک  نیا  بسانم  نامز  کی  رد  دـیراذگب و  رارق  وا  اب  دـیناوت  یم  رگا  هک 

.2 دورن . راک  نیا  راـب  ریز  تسا  نکمم  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دـیهد . ماـجنا  دـنک ،  حالـصا  ار  امـش  تاهابتـشا  اـت  دـیریگب  کـمک  وا  زا 
دیهدب وا  هب  يرکذت  دیهاوخب  هکنیا  زا  لبق  . 3 دییوگب . وا  هب  میقتسم  ریغ  ار  ناتبلاطم  دینک  یعس  درادن . يدوس  میقتسم  رکذت  تحیـصن و 

رتهب يارب  امـش  تارکذت  هک  دینک  دومناو  يروط  دیهد و  هولج  قفوم  يدرف  ناونع  هب  ار  وا  و  دینک . هتـسجرب  ار  وا  تبثم  تاکن  تسا  رتهب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1678 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دروم ار  وا  امئاد  دینک  یعس  سپ  دنک  یم  ربارب  دنچ  ار  امـش  نخـس  ریثأت  هناتـسود  یمیمـص و  طباور  نتـشاد  . 4 تسا . وا  تیعـضو  ندش 
دهد رکذت  امش  هب  ار  ناتتاهابتـشا  دیهاوخب  وا  زا  یهاگ  هاگ  . 5 دینک . یفرعم  دوخ  ناتـسود  نیرتهب  زا  ار  وا  دیهد و  رارق  شزاون  تبحم و 

یبهذم ياهلکـشت  رد  لاعف  تکرـش  هب  ار  يو  دـینک  یعـس  . 6 دـیراذگ . یم  مارتـحا  نآ  هب  دـیراد و  لوبق  ار  وا  تارظن  دـنک  ساـسحا  اـت 
یبهذم باذج  مسارم  رد  تکرـش  هب  ار  وا  . 7 دنـشاب . هتـشاد  مزال  مارتحا  هجوت و  وا  هب  دیهاوخب  اهنآ  ياضعا  زا  دینک و  قیوشت  هاگـشناد 

ییاج ات  . 8 دیروآ . دوجو  هب  وا  رد  ار  ادخ  اب  تاجانم  هبانا و  هبوت و  هیحور  دینک و  قیوشت  نآ  دننام  لسوت و  ياعد  اروشاع ،  ترایز  لثم 
فلاخم سنج  اب  هطبار  هدولآ ،  سلاجم  رد  تکرش  زاجم و  ریغ  ياه  يد  یـس  اهراون و  لثم  مارح  ذیاذل  اب  ار  وا  طابترا  تسا  نکمم  هک 

تیلوئسم ساسحا  يرگن ، هدنیآ  . 9 تسا . رثؤم  رایـسب  ناناوج  نامیا  بیرخت  رد  اه  همانرب  هنوگنیا  اریز  دینک ، دودحم  ای  عطق  نآ  دننام  و 
رد رگا  هک  دینادب  دینک و  اعد  وا  تیاده  يارب  ناتدوخ و  تیقفوم  يارب  بلق  میمص  زا  . 10 دینک . داجیا  وا  رد  ار  ترخآ  ملاع  هب  هجوت  و 

تهج نیا  زا  تسا و  ظوفحم  ادخ  شیپ  ناترجا  دیدشن  قفوم  مه  رگا  دیوش ، یم  قفوم  امتح  دیـشاب ،  هتـشاد  صالخا  تیدـج و  ناتراک 
ربمایپ مکتنـسلا » ریغب  سانلا  هاعد  اونوک   » دـینک ینید  ياهـشزرا  نید و  هب  توعد  ار  وا  ناتراتفر  اب  دـینک  یعـس  . 11 تسین . ینارگن  ياـج 

عفن هب  مه  راک  نیا  تسا . رثؤم  رایـسب  ناسنا  يریذپ  ریثأت  رد  نارگید  راتفر  هدهاشم  اریز  دینک . توعد  نید  هب  نابز  ریغ  اب  ار  مدرم  دومرف 
يویند ياهشزرا  ماکحا و  هب  ندرک  لمع  يارب  ناشیا  ضیرحت  قیوشت و  ثعاب  مه  دینک و  یم  ادیپ  لامک  امـش  دوخ  المع  ینعی  تسامش 
هلأسم میوش : روآدای  ار  یتاکن  میزادرپب و  لاؤس  نیا  هب  يراذگریثأت  عوضوم  هب  یتخانـشناور  یهاگن  اب  تسا  بسانم  اجنیا  رد  دیوش . یم 

رد هک  يروما  نیرتمهم  دراد . فلتخم  داعبا  رد  ناسنا  ياهتیلباق  اهناوت و  هب  یگتـسب  نآ  تیفیک  دودح  رد  يراذگریثأت  ای  يریذـپریثأت 
. تسا الاب  یملع  ياهناوت  اهیهاگآ و  ترشاعم و  نسح  وکین  قالخاراوتسا  هدارا  لیبق  زا  یحور  ياهیگژیو  دنراد  تلاخد  يراذگریثات 

ياهيریذـپ ریثات  دراد و  طابترا  صخـش  یبلطتقیقح  يریذـپ و  فاـطعنا  نازیم  هب  زین  روما و  نیا  هب  يدودـح  اـت  زین  تبثم  يریذـپریثأت 
يوخ قلخ و  هنـسح و  تافـص  شرتـسگ  دوخ  هدارا  تیوقت  رد  هزادـنا  ره  نیارباـنب  دـشابیم . هدارا  یهاـگآ و  فعـض  زا  هتـساخرب  یفنم 
ناوت اجیردـت  دـینک  شـالت  یعاـمتجا  یگنهرف و  ینید  لـیاسم  هنیمز  رد  هژیو  هب  دوـخ  ياـهشنادو  اـهیهاگآ  يزاـسنوزفا  هدیدنـسپ و 

هدنریگ و ریثأت  راذگریثأت و  دوشیم و  لصاح  جیردت  هب  هک  تسا  یتراهم  کی  يراذگریثأت  نیاربانب  تفای . دیهاوخ  يرتشیب  يراذگریثات 
تیاعر اب  دوشیم . ادیپ  یسرتسد  تراهم  نیا  هب  تسرامم  نیرمت و  اب  هک  دشاب  رادروخرب  یفاک  طئارـش  مزال و  یگدامآ  زا  یناور  ياضف 

فرط زا  هنامیمـص  ینادردـق  نیـسحت و  اب  ار  دوخ  راک  . 1 دـهد . شیازفا  ار  شیوخیراذـگریثأت  نازیم  دـناوتیم  درف  ریز  تاـکن  لوصا و 
لباقم فرط  رد  دنمشزرا  تبثم و  هتکن  دنچ  ای  کی  ندرک  هتسجرب  اب  ار  دوخ  همانرب  وجتـسج  صحفت و  یکدنا  اب  . 2 دینک . عورش  لباقم 

رد یشزغل  هابتـشا و  هک  یتروص  رد  . 3 دـیئامن . يریگیپ  يو  اب  ار  دوخ  طابترا  تبثم  رما  نآ  دوجو  رطاـخ  هب  يو  زا  هناـقداص  نیـسحت  و 
نارگید زا  داقتنا  زا  لـبق  . 4 دیهدن . رارق  دوخ  شنزرـس  میقتـسم و  داقتنا  دروم  ار  يو  دینکن و  هیالگ  وا  زا  امیقتـسم  دیدرک  هدـهاشم  يو 

. دننزب فرح  امش  يارب  دوخ  هرابرد  دینک  قیوشت  ار  نارگید  دیشاب و  یبوخ  هدنونـش  دینک  یعـس  . 5 دینزب . فرح  دوخ  تاهابتـشا  هرابرد 
دینک يراک  دیهدب و  رابتعا  نارگید  هب  . 7 دینک . مالعا  ار  دوخ  ینطاب  تبحم  نیا  اهنآ  هب  دیشاب و  هتـشاد  تسود  ار  نارگید  هنامیمـص  . 6
رگید ترابع  هب  دینک و  داجیا  يدیدش  لیم  دهد  ماجنا  یهاوخیم  هک  يراک  هب  تبسن  لباقم  فرط  رد  . 8 دنتسه . مهم  دننک  ساسحا  هک 
ناشیا اب  ار  نامه  دـیراد  راظتنا  دوخ  هب  تبـسن  نارگید  زا  هک  ار  يراتفر  ره  . 9 دـیئامن . مهارف  لمع  نآ  ماجنا  يارب  ار  مزال  یناور  ياضف 

دهاوخب هک  ار  یسک  نخس  مدرم  اریز  دینکن  لیمحت  نارگید  رب  ار  شیوخ  ياههاگدید  تارظن و  هطقن  دینک  یعـس  . 10 دیریگ . شیپ  رد 
وا هب  دـنزرویمن و  یتسود  دـنک  راتفر  ناشیا  اب  تسرپرـس  کی  نوچمه  هک  یـسک  اب  دـنریذپیمن و  دـنک  لیمحت  ناـنآ  رب  ار  شاهدـیقع 

يداه دیـس  ناتـسود ، یتسود و  یگنراـک 2 . لـید  یباـی ، تسود  نیئآ  . 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  هنیمز  نـیا  رد  دـننکیمن . داـمتعا 
نیرتهب هک  تسا ، مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  نایاپ ، رد  يرهـش  ير  يدـمحم  نآرق ، رد  یتسود  يوضر 3 . سدق  ناتسآ  تاراشتنا  یـسردم ،

وا اب  دـینک  یعـس  یفطاع  طابترا  داجیا  اهنآ و  اب  ندـش  تسود  يارب  تسا و  یفطاع  هطبار  داجیا  ناناوج  یـسرد  يراذـگ  ریثأـت  يارب  هار 
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ندرک شنزرس  زا  دیشاب ، هتشاد  هجوت  وا  یحور  ياهزاین  هب  دینک و  كرد  ار  وا  دیـشاب . وا  هارمه  وا  تالکـشم  لح  رد  دینک و  يدردمه 
راتفر يا  هنوگ  هب  دشابن و  طورشم  وا  هب  تبسن  امش  شریذپ  ینعی  دیریذپب ؛ طرـش  نودب  ار  وا  دیراذگب و  مارتحا  وا  هب  دینک  يراددوخ  وا 

رارقرب یفطاع  یمیمـص و  طابترا  کی  امـش  وا و  نیب  دوش  یم  ثعاب  قوف  تاکن  تیاعر  دیتسه  وا  زوسلد  امـش  دنک  ساسحا  وا  هک  دینک 
ریغ يدروخرب  رگا  دینک . کمک  وا  هب  اهنآ  لح  رد  دینک و  دزشوگ  ار  وا  تالکـشم  یتسود  تیمیمـص و  بلاق  رد  دیناوت  یم  هاگنآ  دوش 
یم رارـصا  تاهابتـشا  رارکت  رد  دریذپ و  یمن  اعطق  دینک  دروخرب  وا  اب  یهن  رما و  دیدهت و  قیرط  زا  دیهاوخب  دیـشاب و  هتـشاد  وا  اب  نیا  زا 

. دنک یم  نایغط  یتح  دزرو و 

اب هلباقم  سپس  ییاسانش و  يور  ییوجشناد  هورگ  کی  بلاق  رد  میهاوخب  رگا  نینچمه  ؟ دیناد یم  یتاعوضوم  هچ  رد  ار  هاگشناد  یگنهرف  تالکـشم 
؟ دیراد راک  يادتبا  رد  ام  يارب  يا  هیصوت  هچ  مینک ,  راک  اهنآ 

شسرپ

ییاسانـش و يور  ییوجـشناد  هورگ  کی  بلاق  رد  میهاوخب  رگا  نینچمه  ؟ دـیناد یم  یتاعوضوم  هچ  رد  ار  هاگـشناد  یگنهرف  تالکـشم 
؟ دیراد راک  يادتبا  رد  ام  يارب  يا  هیصوت  هچ  مینک ,  راک  اهنآ  اب  هلباقم  سپس 

خساپ

ییاهراک هار  هنیمز  نیا  رد  داد . رارق  یـسررب  دروم  یلمع  يرظن و  دعب  ود  رد  ناوت  یم  ار  اه  هاگـشناد  رد  یگنهرف  ياهراک  هار  هعومجم 
هب اهنآ  ندناسانش  یمالسا و  گنهرف  یلـصا  رـصانع  قیقد  تخانـش  . 1 يا : هشیدـنا  يرظن و  ياـهراک  هار  فلا )  دوش . یم  داهنـشیپ  دـنچ 

دوخ و تخانـش  هک  تسا  نآ  هلأسم  نیا  اب  هزرابم  يارب  هار  نیرتهب  دومن . نییبت  ار  ینید  مهف  ياه  هیاپ  تسا  مزـال  هنیمز  نیا  رد  نارگید . 
هلـسلس کی  دوجو  اه , یـشزرا  هنیمز  رد  الثم " میبای .  تسد  یقطنم  نییبت  هب  میزاس و  نوزف  ینید ,  ياـه  شزرا  اـهرواب و  زا  ار  نارگید 
راکشآ دنناد , یم  هدرورپ  زاین  يرابتعا و  روما  ار  اه  شزرا  هک  یناسک  هیاپ  یب  نانخـس  نالطب  هجو  نییبت و  ار  رادیاپ  تباث و  ياه  شزرا 

دنهاکب و یعرش  لامعا  هب  مدرم  يدنب  ياپ  نازیم  زا  دنشوک  یم  هک  یناسک  ربارب  رد  نینچ  مه  قوقح .)  هفسلف  قالخا و  هفسلف   , ) میزاس
تیوقت و . 2 میهد . قوس  یعرش  لئاسم  هب  ندرک  لمع  هب  ار  نارگید  دوخ و  مینک و  یگداتسیا  دننک , فیعـضت  ار  یعرـش  لئاسم  هب  دیقت 
اب مهم و  ياهدرواتسد  زین  یمان و  نادنمشناد  یمالـسا و  زیمآ  راختفا  ندمت  اب  ییانـشآ  قیرط  زا  نایوجـشناد  یلم  یبهذم و  تیوه  تیبثت 

تالکشم و لح  يارب  یبتک  یهافش و  تروص  هب  هرواشم  خساپ و  شسرپ و  تاسلج  يرازگرب  . 3 یمالسا و ... يروهمج  لیکشت  یشزرا 
.1 یلمع :  تامادقا  اهراک و  هار  ب .  یغیلبت . یسانشناور  اه و  هویش  تاطابترا و  یسانش  هعماج  رب  ندوب  طلـسم  . 4 یتدیقع و . ... تاهبش 
رد دوجوم  یگنهرف  تالکـشت  هلیـسو  هب  ملاس  دیفم و  هبذاجرپ ، ياه  همانرب  كرادـت  یتحایـس و  یترایز و  ياهرفـس  اهودرا و  يرازگرب 

هنسحلا ضرق  قودنص  دننام  نایوجشناد ,  تالکشم  لح  یگدیـسر و  يارب  يزکرم  يزادنا  هار  . 2 نایوجشناد . زا  یهورگ  ای  اههاگشناد 
هیهت . 4 و . ... فاکتعا )  دننام   ) یبهذم مسارم  اعد , تعامج ,  زامن  هوکش  اب  مسارم  يرازگرب  . 3 ییوجشناد و . ... جاودزا  هرواشم  رتفد  و 

یهاگآ . 1 تسیرورـض : هتکن  دنچ  هب  هجوت  نایاپ  رد  دیفم و . ... بوخ و  ياه  ملیف  هئارا  باذج ,  دیفم و  بلاطم  يواح  یلخاد  تایرـشن 
حیحـص لکـش  هب  ار  نآ  دـناوت  یمن  دسانـشن  لماک  یبوخ و  هب  ار  يزیچ  ناسنا  ات  میتسه -  نآ  ماجنا  یپ  رد  هک  يراـک  فلتخم  داـعبا  رب 

زا راـک  ره  رد  . 2 دیوش . لوغـشم  نآ  ماجنا  هب  هتخانـش و  ار  نآ  سپـس  دینک  فیرعت  دوخ  يارب  ار  یگنهرف  راک  الوا  دیاب  دـنک -  جـیورت 
هیرشن هنیمز  رد  هک  دینک  باختنا  راک  نیا  يارب  ار  یناسک  دیشاب -  هتشاد  هیرشن  دیهاوخ  یم  رگا  الثم  دینک . هدافتسا  راک  نآ  نیصصختم 

راک اریز  دیشاب  تفطالم  تشذگ و  ارادم و  لها  . 4 یتسس . یگدزباتش و  طیرفت و  طارفا و  زا  زیهرپ  . 3 دنراد . ار  یفاک  ییانشآ  شراگن 
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راگدـنام لاح  نیع  رد  سررید و  هجیتن  رظن  زا  یگنهرف  راک  اریز  دیـشاب  روبـص  . 5 دوش . یمن  يرظن  گـنت  هزین و  رـس  روز و  اـب  یگنهرف 
لوسپک صرق و  دنچ  اب  هک  تسین  یمسج  يرامیب  دننام  یحور  يرامیب  دراد و  راک  رـس و  دارفا  تیـصخش  حور و  اب  یگنهرف  راک  تسا .

دیـشاب و هزیگنارپ  دـیریگب . کمک  راکمه  ناونع  هب  يا  هزیگنا  اب  دارفا  زا  . 6 درب . یم  نامز  اه  تدم  نآ  نامرد  یهاگ  هکلب  ددرگ  اوادـم 
یـسررب و دروم  رگید  زکارم  رد  دـیهد  ماجنا  دـیهاوخ  یم  هک  ار  يراـک  هنومن  . 7 دشابن . رظن  دم  دـمآرد  بسک  افرـص  ای  ینارذـگ  تقو 
اب يراک  ره  . 9 دیسارهن . اهراک  ندادن  هجیتن  تسکش و  زا  هاگ  چیه  . 8 دییامن . هدافتسا  هراومه  نارگید  تایبرجت  زا  دیهد و  رارق  یبایزرا 

همادا هک  ار  دوخ  یلـصا  هفیظو  یگنهرف  ياهراک  رد  . 10 دوب . دهاوخ  تکرب  اب  رمثرپ و  راگدـنام و  دوش  عورـش  اوقت  تیاعر  صالخا و 
زا هک  تسا  نمـشد  یگنهرف  مجاهت  هدـییاز  دوش ، یم  هدـید  هعماج  رد  هک  یگنهرف  تالکـشم  زا  یخرب  دـیتکن . شومارف  تسا  لیـصحت 

لیصا تاداقتعا  اهتیـصخش و  زا  یـضعب  دروم  رد  هک  ياه  ههبـش  تاعیاش و  زین  دشاب و  یم  لذتبم  اهراون و ...  شخپ  عیزوت و  اهنآ  هلمج 
هلمج زا  ناوت  یم  زین  دایتعا  ماد  شرتسگ  تسا . نمـشد  ياهدنفرت  زا  زین  مدرم  تموکح و  نیب  نتخادنا  هلـصاف  دوش . یم  حرطم  یمالـسا 
ياه هزوح  بیرخت  دننامه  درک  تظافح  نیتسار  مالسا  زا  اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  هک  ياهرگنـس  بیرخت  تسناد . هعماج  تالکـشم 

فـلتخم و داـعبا  رد  نمـشد  مجاـهت  اـه و  هسیـسد  تسا . هتفر  ـالاب  مه  جاودزا  نس  تسا و  هدـش  شوـمارف  يدودـح  اـت  اـبر  حـبق  هیملع .
و تخادرپ . نآ  لح  هب  مدرم  يرایمه  يرایـشوه و  نالوؤسم و  ریبدت  اب  دـیاب  هک  تسا  یتالـضعم  زا  زین  يراک  یب  يداصتقا و  تالکـشم 

دروم هک  یتایئزج  صوصخ  رد  رتشیب  عالطا  تهج  دیناوت  یم  امش  تسا و  راک  زا  یشخب  اهنت  قوف  ياهراک  هار  اه و  هویش  هکنیا  هرخالاب 
لاعتم دـنوادخ  زا  دـینک و  زاغآ  ار  نات  یگنهرف  ياه  تیلاعف  نیاربانب  دوش . هداد  خـساپ  یـسررب و  رت  قیقد  ات  دـییامن  لاؤس  تسا  ناترظن 

. دینک تروشم  هبرجتاب  دارفا  اب  ای  هتفرگ و  سامت  ام  اب  دیدرک  دروخرب  لکشم  اب  هاگرهو  دینک  دادمتسا 

. دوش یمن  يزاس  گنهرف  جاودزا  رما  يارب  ارچ 

شسرپ

. دوش یمن  يزاس  گنهرف  جاودزا  رما  يارب  ارچ 

خساپ

جاودزا تسا ، نآ  هجوتم  امـش  لاؤس  هک  هچنآ  نیا  دوجو  اب  درادـن . يزاس  گـنهرف  هب  يزاـین  يزیرغ  زاـین  کـی  ناونع  هب  جاودزا  لـصا 
: دشاب ینتفگ  لیذ  تاکن  دیاش  هنیمز  نیا  رد  تسا . يا  هتسیاش  لاؤس  نیا  تسا و  یمالـسا  ياه  هزومآ  گنهرف و  ياه  كالم  اب  ناسآ و 

رتـسب ندوب  مهارف  هاـنگ و  ياـه  هنیمز  شرتـسگ  دـننک ، یم  هظحـالم  هعماـج  ناـهاوخریخو  ناحـصان  همه  امـش و  هک  روط  ناـمه  مکی - 
تـسا مزال  ام  همه  رب  سپ  دنک . یم  ینیب  شیپ  ار  نارحب  کی  روهظ  ناسنا  هک  تسا  يدح  هب  عرـش  رظن  زا  دنـسپان  عورـشمان و  تاطابترا 

یـساسا نوناق  رد  هک  روط  نامه  تسا  فظوم  یمالـسا  تلود  مود -  دنک . لمع  دوخ  هفیظو  هب  سک  ره  مینک و  یلمأت  هنیمز  نیا  رد  هک 
ددرگ یمن  رصحنم  ماو و ... هب  طقف  تالیهـست  نیا  ندرک  مهارف  دنک و  مهارف  ار  ناناوج  جاودزا  تالیهـست  تسا  هدش  حیرـصت  نآ  هب  ام 

نتشون هلاقم  نتفگ و  نخـس  طقف  يزاس  گنهرف  زا  امـش  روظنم  میناد  یم  دیعب  دریگ . یم  رب  رد  ار  ناناوج و ... لاغتـشا  هنیمز  داجیا  هکلب 
نیا دوـجو  اـب  اـیآ  یلو  ددرگ  نوزفا  زور  حیحـص  جاودزا  هـب  ناـناوج  تـبغر  هـک  دریگب  تروـص  یتامادـقا  اـهراک و  دـیاب  هـکلب  دـشاب .

تموکح هک  ددرگ  یم  رب  نیا  هب  ارچ ؟ و  هن ؟ ای  دـنک  یم  لمع  هفیظو  نیا  هب  تسرد  ایآ  اما  اـی ؟... دور  یم  نیب  زا  اـه  تبغر  تالکـشم ،
باختنا ردو  دشاب  یلم  عفانم  ناناوج و  رکف  هب  اه ، يراک  یـسایس  اه و  يزابدناب  زا  رود  هب  هک  دـهاوخ  یم  هتـسیاش  نارازگراک  یمالـسا 
هناهاگا روضح  رد  مدرم  رد  تیساسح  داجیا  شفیاظو  زا  یکی  دشاب  هتشاد  ار  امـش  هغدغد  هک  یـسک  رهو  دنلوؤسم  مدرم  همه  دارفا  نیا 
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ياه هناسر  موس -  تسا . یـسایس  ياه  هورگ  تاناجیه  زا  رود  هب  بالقنا و  مالـسا و  نیزاوم  اب  دارفا  شنیزگ  تاباختنا و  رد  هناـصلخم  و 
تهج نیا  رد  ار  دوخ  يراک  ياه  تیولوا  زا  یکی  دـیاب  یگنهرف  ياه  لکـشت  اه و  نوناـک  تاـعوبطم و  امیـس و  ادـص و  زا  معا  یمومع 

ای دنک و  یم  يدـیماان  سأی و  داجیا  ای  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  رابخا  تالاقم و  اه و  همانرب  انایحا  اما  تسا  هدـش  ییاهراک  هتبلا  دـنهد . رارق 
عورـشمان دازآ و  طابترا  هب  اهنآ  يروآ  يور  جاودزا و  هب  ناناوج  یتبغر  یب  ثعاب  دص  رد  دص  هک  دوش  یم  جیورت  يرگ  هحابا  گنهرف 

رد اتعیبط  هک  دوش  یم  جیورت  یفارشا  ياه  یگدنز  هک  نیا  ای  دنک و  یم  ناماسبان  ار  هتفای  لکش  یگداوناخ  ياه  نوناک  یتح  دوش و  یم 
رد هچرگ  دـنراد  يا  هفیظو  زین  نید  نیغلبم  مراهچ -  تسا . نآ  تامدـقم  هکلب  اه و  هناخ  نآ  لابند  هب  ناوت  یمن  يداـصتقا  تیعـضو  نیا 

ار هعماج  یمالسا  ناسآ و  جاودزا  مدع  زا  یشان  هک  ینارحب  قمع  زونه  اسب  هچ  اما  تسا  هتفرگ  تروص  یبوخ  ياه  شالت  زین  تهج  نیا 
دیاـب مدرم  دوخ  . 1 تسا : رگید  لماع  ود  همه  زا  رتمهم  مجنپ -  دریذـپ . ماجنا  رت  يدـج  شالت  اـت  تسا  هدـشن  هدـیمهف  دـنک  یم  دـیدهت 

ياج هب  دـننک و  رطخ  ساسحا  تیعـضو  نیا  زا  دـیاب  دـندنمقالع  ناشناناوج  هب  رادافو و  نآرق  مالـسا و  هب  هک  نینمؤم  دوخ  دـننک  شـالت 
رثاکت گنهرف  دنهاکب و  رابنایز  هکلب  تیصاخ  یب  تاموسر  زا  يرادقم  شزرا  یب  تافیرـشت  تایدام و  هب  نداد  شزرا  تیلهاج و  يوخ 

نارازگراک تسا  فظوم  یمالسا  تلود  مه  زین  تهج  نیا  رد  دوش و  هدیچرب  دیاب  هانگ  رتسب  . 2 دنراذگب . رانک  ار  یمشچ  مه  مشچ و  و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دنراد  هفیظو  همه  مدرم  مه  درامگب و  روما  ردـصم  رد  ار  لاربیل  ای  رالوکـس  هن  یمالـسا و  ییارگداینب  رکفت  اب 

نودـب تفم و  ياذـغ  دوجو  اب  هنرگو  دـنهد  شهاک  ای  دـنربب و  نیب  زا  ار  عورـشمان  تاـطابترا  يرارقرب  ناـکما  هاـنگ و  ياـه  هنیمز  رکنم 
ندوب مومـسم  زا  هن  دنرو  هطوغ  هانگ  رد  هک  يدارفا  نیا  رد  هتبلا  داد و  دهاوخن  نآ  رب  بترتم  تادهعت  اهبنارگ و  ياذغ  هب  یـسک  رـسدرد 

. تسا نآ  رس  تشپ  تادهعت  هنوگ  نیا  هک  دزرا  یم  دبال  هک  اهبنارگ  ياذغ  نیا  ياه  شزرا  زا  هن  دنهاگآ و  تفم  ياذغ  نآ 

رکف هب  ایآ  درادن  یملع  راب  نادنچ  دوش  یم  لیـصحتلا  غراف  یتقو  دـنارذگ  یم  تلاطب  هب  ار  شتاقوا  رثکا  ام  يوجـشناد  رـشق  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. دیتسه نایوجشناد  یملع  يرکف و  یحور  شرورپ 

شسرپ

هب ایآ  درادن  یملع  راب  نادنچ  دوش  یم  لیـصحتلا  غراف  یتقو  دنارذگ  یم  تلاطب  هب  ار  شتاقوا  رثکا  ام  يوجـشناد  رـشق  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. دیتسه نایوجشناد  یملع  يرکف و  یحور  شرورپ  رکف 

خساپ

تکرب هب  هک ؛ نیا  لوا  تیعقاو  میوش : یم  وربور  تیعقاو  ود  اـب  میزادرپـب  قوف  عوضوم  یـسررب  هب  هنافـصنم  هناـنیب و  عقاو  يدـید  اـب  رگا 
یمک ياه  تفرشیپ  دش و  یساسا  یلوحت  راچد  ام  هاگشناد  دش ، ماجنا  هاگشناد  هنیمز  رد  نآ  زا  دعب  هک  یتامادقا  ریاس  یمالسا و  بالقنا 

هچ ره  یگتسباو  ياتسار  رد  دوب  رارق  هک  بالقنا  زا  لبق  رد  ام  هاگشناد  هعومجم  تشاد ؛ اه  هنیمز  زا  يرایسب  رد  يا  هدننک  هریخ  یفیک  و 
ییاـفکدوخ لالقتـسا و  تهج  رد  یـساسا  ياـه  ماـگ  یمالـسا ، بـالقنا  زا  دـعب  هللادـمحب  دـنک ، تکرح  ناـگناگیب  هب  ناـمروشک  رتشیب 

رارق ناهج  رترب  ياهروشک  فیدر  مه  ساـسح  مهم و  رایـسب  ياـه  هنیمز  رد  هتـسناوت  یتح  هتـشادرب و  ددـعتم  ياـه  هنیمز  رد  ناـمروشک 
ياه لولس  هلأسم  یکـشزپ و  مولع  يا ، هتـسه  شناد  هیاپ  مولع  ریظن  یتاعوضوم  رد  نامروشک  روآ  تریح  عیرـس و  ياه  تفرـشیپ  دریگ .

اب همه  هک  تسا ، تیعقاو  نیا  دـیؤم  یبوخ  هب  همه  یعافد و ... یماظن و  لئاسم  کـیژولونکت  تعنـص و  يرادـماد ، يزرواـشک ، يداـینب ،
بالقنا زا  سپ  روشک  ياه  هاگـشناد  نالیـصحتلا  غراف  ناگدرک و  لیـصحت  زا  امومع  هک  ناـمروشک  یلخاد  ناصـصختم  شـالت  تمه و 

راچد ناشخرد ، ياه  تفرشیپ  مغر  یلع  ام  یهاگشناد  هعومجم  هک  نیا  مود  تیعقاو  اما  تسا . ماجنا  لاح  رد  هتسویپ و  عوقو  هب  دنتـسه ،
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ود زا  شیب  تشذگ  زا  دعب  هنافـسأتم  تسا و  نآ  فلتخم  ياه  هتـشر  یناسنا و  مولع  هنیمز  رد  اصوصخ  اه  یتساک  فعـض و  طاقن  یخرب 
ياهزاین درادرب و  ماگ  نآ  ياه  نامرآ  فادها و  ققحت  ياتسار  رد  تسا  مالسا  ماظن  هتسیاش  هک  نانچنآ  هتسناوتن  یمالسا  بالقنا  زا  ههد 

مزال ییآراـک  زا  نایوجـشناد  یخرب  هک  دوش  یم  هدـهاشم  هنافـسأتم  رگا  دـشاب و  وگخـساپ  اـه  هنیمز  نیا  رد  ار  روشک  هعماـج و  یـساسا 
هاگتسد هک  ییاه  همانرب  اب  دور  یم  دیما  هک  تسا  هتشر  نیمه  هب  طوبرم  رتشیب  دننک  یمن  هنیهب  هدافتـسا  ناشتقو  زا  ای  دنتـسین و  رادروخرب 

مادـقا تسد  رد  اـم  يزادرپ  هیرظن  ملع و  دـیلوت  تضهن  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـیونم  هب  ققحت  ياتـسار  رد  روشک  هطوبرم  ياـه 
دعب تیوقت  اب  هارمه  اه  هاگشناد  رد  ملع  تیمها  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دوش . هتـشادرب  زین  هنیمز  نیا  رد  یـساسا  تبثم و  ياه  ماگ  دنراد ،

نآ يارجا  اه و  يراذگ  تسایس  رد  تسا  نکمم  تسین  هسیاقم  لباق  هتشذگ  هب  تبسن  زورما  اه  هاگشناد  : » دیامرف یم  نایوجشناد  يونعم 
یلـصا هتکن  نکیل  منک -  یمن  عافد  قلطم  روط  هب  نم  عافد ، لکـش  نیا  هب  یمک  شرتسگ  زا  دشاب -  هتـشاد  دوجو  یتاهابتـشا  اه  تسایس 

هب نداد  تیمها  نوگانوگ  ياه  لفق  ندرک  زاـب  لـصا  دـیلک  دـیهد . تیمها  ملع  هب  نم  نازیزع  دـش ... . هداد  تیمها  ملع  هب  هک  تسا  نیا 
رضم دنناوت  یم  دنشاب  دیفم  دنناوت  یم  هک  ردق  نامه  ملاع  ملع و  هک  دیشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  یهیدب  رما  نیا  نآ  رانک  رد  هتبلا  تسا . ملع 

تقادص تناما و  يراگزیهرپ و  اوقت و  تسه  وا  دوجو  رد  ملع  هک  یـسک  رگا  الاک .» درب  رت  هدیزگ  دـیآ  غارچ  اب  يدزد  وچ  « ؛ دنـشاب مه 
. دهد رارق  هدافتـسا  دروم  ار  شدوخ  ملع  روشک ، حلاصم  روشک و  هیلع  دـناوت  یم  دـشاب ؛ يرـضم  دوجوم  دـناوت  یم  دـشابن ، وا  دوجو  رد 

دنهد یم  ماجنا  هک  ییاه  تکرح  دینکن . ههبـش  چـیه  نیا  رد  تسا ؛ مزال  مه  تیونعم  قالخا و  هیکزت و  گنهرف و  ملع ، رانک  رد  نیاربانب 
، تسا تلفغ  يور  زا  شرادـقم  کی  هچرگ  نم  رظن  هب  دـننک ، یتیونعم  یب  ینید و  یب  طیحم  ار  وجـشناد  هاگـشناد و  طیحم  هک  نیا  يارب 

هاگتـسد دوخرد  مه  دراد ، دوجو  رـصقم  اه  هاگـشناد  رد  مه  دنرـصقم ؛ اه  یلیخ  هیـضق  نیا  رد  تسا . هدش  باسح  مه  شرادقم  کی  اما 
یملع و شرتسگ  ملع و  طیحم  هک  ار -  هاگـشناد  ییوجـشناد و  ياه  طیحم  دـنهاوخ  یم  هدـش  باسح  يا  هدـع  یتلود ، یترازو و  ياـه 

ینید دهعت  ادخ و  تیونعم و  اوقت و  نامیا و  نآ ، رد  ات  دننک  یهت  تیونعم  زا  تسا -  روشک  یملع  هدنیآ  یملع و  شرورپ  یملع و  دـشر 
كرابم هام  رد  نایوجـشناد  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  « ) روشک حـلاصم  ررـض  هب  تسا  یتکرح  اعطق  نیا  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو 

ياه يزیر  همانرب  لاح  رد  یگنهرف  بالقنا  یلاـع  ياروش  روشک و  یگنهرف  لوؤسم  هک  نیا  رب  هوـالع  هرخـالاب  و  ناضمر 10/8/1383 .)
هنحـص رد  دـیاب  زین  زوسلد  دـهعتم و  هاگآ ، نایوجـشناد  روشک و  ییوجـشناد  هندـب  دنتالـضعم ، اه و  یتساک  لیبق  نیا  لح  يارب  یـساسا 

. دنیامن عافد  تیامح و  اه  هاگشناد  رد  اه  همانرب  نیا  يارجا  زا  ینوناق  یقطنم و  الماک  تروص  هب  هتشاد و  يدج  روضح 

نادیم یلیخ  اهناوج  هب  هک  تسا  يدرمریپ  کی  اب  نآ  تیلوئسم  اما  دراد  یگنهرف  ياهراک  يارب  یبوخ  تاناکما  هک  تسا  هینیـسح  کی  ام  هلحم  رد 
نآ هب  نتفر  زا  هلحم  اهناوج  زا  یلیخ  یتح  دنک و  بذج  ار  اهناوج  هک  دشاب  یمن  يا  هنوگ  هب  نآ  طیحم  اذل  دراد . يدادبتسا  يوخ  کی  دهد و  یمن 

دوخ ناکم 

شسرپ

اهناوج هب  هک  تسا  يدرمریپ  کی  اب  نآ  تیلوئـسم  اما  دراد  یگنهرف  ياهراک  يارب  یبوخ  تاـناکما  هک  تسا  هینیـسح  کـی  اـم  هلحم  رد 
زا یلیخ  یتح  دنک و  بذـج  ار  اهناوج  هک  دـشاب  یمن  يا  هنوگ  هب  نآ  طیحم  اذـل  دراد . يدادبتـسا  يوخ  کی  دـهد و  یمن  نادـیم  یلیخ 
نآ تارظن  دوش و  یمن  هرادا  ءاـنما  تاـیه  لکـش  هب  سح هکنیا  رگید  دـننک و  یم  يراددوـخ  ناـکم  نآ  هب  نـتفر  هلحم  اـهناوج 

رتشیب اما  تسا  هدوب  لاعف  رایـسب  بـالقنا  زا  دـعب  بـالقنا و  زا  لـبق  رد  دراد و  يداـیز  یبـالقنا  قباوس  درف  نیا  هتبلا  تسا  كـالم  درمریپ 
میناوت یم  هنوگچ  ام  امـش  رظن  هب  دوش . یم  طیرفت  طارفا و  دراد و  هنایماع  تلاح  کی  دناوخب و  نآرق  تسین  دـلب  الثم  ملع  ات  دراد  هبرجت 

. مینک دروخرب  هینیسح  نیا  تالکشم  اب 
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خساپ

براجت زا  هدافتـسا  حیحـص و  تیریدم  ریبدـت و  اب  میراودـیما  تسا و  ریدـقت  لباق  یگنهرف  ياهراک  ماجنا  يارب  امـش  تیلوؤسم  ساسحا 
امـش تین  دـصق و  دـیدرت  نودـب  دـییامن . مهارف  ار  یگنهرف  ياهراک  ماجنا  مه  ناناوج و  بذـج  هنیمز  مه  دـیناوتب  زوسلد  برجم و  دارفا 

امش تمدخ  ار  ییاهراکهار  هک  نیا  زا  لبق  دینک . هدافتـسا  بسانم  ياهراکهار  زا  نآ  نتخاس  یملع  يارب  دیاب  اما  تسا  دنمـشزرا  رایـسب 
رد راوشد و  رایـسب  لاسگرزب  ای  دـنملاس  دارفا  تیـصخش  رد  رییغت  داجیا  هک  تسا  نیا  نآ  میناد و  یم  دـیفم  ار  هتکن  کی  نایب  مینک  هئارا 
نآ ساسارب  زین  يدامتم  نایلاس  تسا و  هدـش  تیبثت  هتفرگ و  لکـش  الماک  اهنآ  تیـصخش  ياه  هفلؤم  اریز  تسا  نکمم  ریغ  عقاوم  یخرب 

هتـشذگ نایلاس  لوط  رد  هک  یتامحز  نینچمه  دنراد و  هک  یعامتجا  تیعقوم  لیلد  هب  زین  اهنآ  نتـشاذگ  رانک  یفرط  زا  دنا  هدرک  یگدنز 
دیتسه رتریذپ  فاطعنا  هک  ناناوج  امش  هک  تسا  نیا  راک  نیرتهب  نیاربانب  دشابن  مه  حالـص  دیاش  تسا و  يراوشد  راک  دنا  هدش  لمحتم 
مهارف دـیراد  هک  یگنهرف  فادـها  اه و  نامرآ  ققحت  يارب  هنیمز  ات  دـییایب  هاـتوک  فورعم  لوق  هب  دـیهد و  ناـشن  يرتشیب  فاـطعنا  یمک 

رد ناشیا  دوش  یم  ثعاب  تسا و  زیگنارب  تیساسح  هک  ییاهراتفر  زا  . 1 تسا : رثؤم  رایسب  لکشم  لح  رد  ریز  ياهراکهار  هب  لمع  دوش .
ار ناشیا  دامتعا  دینک  یعس  یبهذم  ياه  تیلاعف  ماجنا  ناشیا و  اب  هنابدؤم  ياهدروخرب  اب  . 2 دینک . بانتجا  دنک  يریگ  عضوم  امش  لباقم 

دینک شالت  نیاربانب  دنهد  یمن  تیلاعف  يارب  نادیم  وا  هب  دننکن  دامتعا  یـسک  هب  ات  دارفا  هنوگنیا  رگید  ترابع  هب  دـینک  بلج  ناتدوخ  هب 
دنک كرد  بوخ  ار  ناناوج  مه  هک  يا  هطساو  هتبلا  دینک . مادقا  هطساو  کی  اب  هینیـسح  تاناکما  زا  هدافتـسا  يارب  . 3 دینک . يزاسدامتعا 

ار قوف  تاکن  هک  دـیهاوخب  ناتناراکمه  ناتـسود و  ریاـس  زا  . 4 دـنک . ذوفن  لامعا  دـناوتب  دـشاب و  ناـشیا  لوبق  دروم  يرکف  رظن  زا  مه  و 
زاو دنک  تمواقم  رتشیب  ناشیا  هک  دوش  یم  ثعاب  ناناوج  زا  مادـک  ره  فرط  زا  زیمآ  نیهوت  هدیجنـسن و  دروخرب  کی  اریز  دـنک  تاعارم 

اب بسانم  دـیاش  دریگ  یم  ماجنا  اهارـسگنهرف  رد  هک  يرنه  یگنهرف و  ياهراک  زا  یخرب  . 5 دنک . بانتجا  امـش  ياه  تساوخرد  شریذپ 
مهارف ار  هینیـسح  هرادا  يارب  انما  تئیه  ندمآ  دوجو  هب  هنیمز  جیردت  هب  . 6 دینک . بانتجا  هینیسح  رد  نآ  ماجنا  زا  نیاربانب  دشابن  هینیـسح 

. دینک

لد زین  تیعضو  نیا  زا  یلو  مرادن  يراکرس  تسا  دم  اههاگشناد  رد  هزورما  هک  ییاه  پیت  متسین و  يزورما  تفگ  ناوت  یم  هک  متسه  ییوجشناد  نم 
نیهوت و نابز  اب  هن  دننک  ییامنهار  ار  هدرک  مگ  هار  ناناوج  نیا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  اههاگشناد  رد  يا  همانرب  کی  دهاوخ  یم  ملد  مرادن  یشوخ 

یقحت

شسرپ

نیا زا  یلو  مرادن  يراکرـس  تسا  دـم  اههاگـشناد  رد  هزورما  هک  ییاه  پیت  متـسین و  يزورما  تفگ  ناوت  یم  هک  متـسه  ییوجـشناد  نم 
ار هدرک  مگ  هار  ناـناوج  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  اههاگـشناد  رد  يا  هماـنرب  کـی  دـهاوخ  یم  مـلد  مرادـن  یـشوخ  لد  زین  تیعـضو 
ود تدم  رد  یلو  تسه  يزورما  دارفا  زا  زین  نم  ناتـسود  زا  یکی  نوچ  ناشدوخ  نابز  اب  هکلب  ریقحت  نیهوت و  نابز  اب  هن  دـننک  ییامنهار 

هنوگ نیا  اب  هک  دیراذگ  نم  يور  شیپ  یهار  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  منک و  وسمه  مدوخ  تاداقتعا  اه و  هقالع  اب  ار  وا  متـسناوتن  نم  مرت 
. منک ضوع  ار  اهنآ  یمک  هنوگچ  ای  منک  دروخرب  هنوگچ  دارفا 

خساپ

يروما نیرتمهم  دراد . فلتخم  داعبا  رد  ناسنا  ياهتیلباق  اهناوت و  هب  یگتـسب  نآ  تیفیک  دودح  رد  يراذـگریثأت  ای  يریذـپریثأت  هلأسم 
الاب یملع  ياهناوت  اهیهاگآ و  ترشاعم و  نسح  وکین  قالخاراوتسا  هدارا  لیبق  زا  یحور  ياهیگژیو  دنراد  تلاخد  يراذگریثات  رد  هک 
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ریثاـت دراد و  طاـبترا  صخـش  یبـلطتقیقح  يریذـپ و  فاـطعنا  نازیم  هب  زین  روـما و  نـیا  هـب  يدودـح  اـت  زین  تـبثم  يریذـپریثأت  تـسا .
قلخ و هنسح و  تافص  شرتسگ  دوخ  هدارا  تیوقت  رد  هزادنا  ره  نیاربانب  دشابیم . هدارا  یهاگآ و  فعض  زا  هتـساخرب  یفنم  ياهيریذپ 

ناوت اجیردت  دینک  شالت  یعامتجا  یگنهرف و  ینید  لیاسم  هنیمز  رد  هژیو  هب  دوخ  ياهشنادو  اهیهاگآ  يزاسنوزفا  هدیدنـسپ و  يوخ 
هدنریگ و ریثأت  راذگریثأت و  دوشیم و  لصاح  جیردت  هب  هک  تسا  یتراهم  کی  يراذگریثأت  نیاربانب  تفای . دیهاوخ  يرتشیب  يراذگریثات 

تیاعر اب  دوشیم . ادیپ  یسرتسد  تراهم  نیا  هب  تسرامم  نیرمت و  اب  هک  دشاب  رادروخرب  یفاک  طئارـش  مزال و  یگدامآ  زا  یناور  ياضف 
فرط زا  هنامیمـص  ینادردـق  نیـسحت و  اب  ار  دوخ  راک  . 1 دـهد . شیازفا  ار  شیوخیراذـگریثأت  نازیم  دـناوتیم  درف  ریز  تاـکن  لوصا و 
لباقم فرط  رد  دنمشزرا  تبثم و  هتکن  دنچ  ای  کی  ندرک  هتسجرب  اب  ار  دوخ  همانرب  وجتـسج  صحفت و  یکدنا  اب  . 2 دینک . عورش  لباقم 

رد یشزغل  هابتـشا و  هک  یتروص  رد  . 3 دـیئامن . يریگیپ  يو  اب  ار  دوخ  طابترا  تبثم  رما  نآ  دوجو  رطاـخ  هب  يو  زا  هناـقداص  نیـسحت  و 
نارگید زا  داقتنا  زا  لـبق  . 4 دیهدن . رارق  دوخ  شنزرـس  میقتـسم و  داقتنا  دروم  ار  يو  دینکن و  هیالگ  وا  زا  امیقتـسم  دیدرک  هدـهاشم  يو 

. دننزب فرح  امش  يارب  دوخ  هرابرد  دینک  قیوشت  ار  نارگید  دیشاب و  یبوخ  هدنونـش  دینک  یعـس  . 5 دینزب . فرح  دوخ  تاهابتـشا  هرابرد 
دینک يراک  دیهدب و  رابتعا  نارگید  هب  . 7 دینک . مالعا  ار  دوخ  ینطاب  تبحم  نیا  اهنآ  هب  دیشاب و  هتـشاد  تسود  ار  نارگید  هنامیمـص  . 6
رگید ترابع  هب  دینک و  داجیا  يدیدش  لیم  دهد  ماجنا  یهاوخیم  هک  يراک  هب  تبسن  لباقم  فرط  رد  . 8 دنتسه . مهم  دننک  ساسحا  هک 
ناشیا اب  ار  نامه  دـیراد  راظتنا  دوخ  هب  تبـسن  نارگید  زا  هک  ار  يراتفر  ره  . 9 دـیئامن . مهارف  لمع  نآ  ماجنا  يارب  ار  مزال  یناور  ياضف 

دهاوخب هک  ار  یسک  نخس  مدرم  اریز  دینکن  لیمحت  نارگید  رب  ار  شیوخ  ياههاگدید  تارظن و  هطقن  دینک  یعـس  . 10 دیریگ . شیپ  رد 
وا هب  دـنزرویمن و  یتسود  دـنک  راتفر  ناشیا  اب  تسرپرـس  کی  نوچمه  هک  یـسک  اب  دـنریذپیمن و  دـنک  لیمحت  ناـنآ  رب  ار  شاهدـیقع 

يداه دیـس  ناتـسود ، یتسود و  یگنراـک 2 . لـید  یباـی ، تسود  نیئآ  . 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  هنیمز  نـیا  رد  دـننکیمن . داـمتعا 
يرهش ير  يدمحم  نآرق ، رد  یتسود  يوضر 3 . سدق  ناتسآ  تاراشتنا  یسردم ،

؟ دشاب راذگ  ریثات  دناوتیم  يّدح  هچ  رد  هنوگچ و  مدرم  گنهرف  حطس  ياقترا  رد  هناخباتک  باتک و 

شسرپ

؟ دشاب راذگ  ریثات  دناوتیم  يّدح  هچ  رد  هنوگچ و  مدرم  گنهرف  حطس  ياقترا  رد  هناخباتک  باتک و 

خساپ

باتک و اب  ینتـسسگان  یطابترا  هعماج  ندـمت  گنهرف و  تفگ  ناوتیم  دـیدرتیب  و  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  هناخباتک  باـتک و  تیمها 
اب نآ  تعیبط  هک  زین  مالـسا  رد  تسا . هعماج  ره  یگنهرف  يونعم و  تفرـشیپ  خـیرات  زا  یـشخب  هناخباتک  باـتک  خـیرات  دراد و  هناـخباتک 
اما تسا . هدش  رایـسب  هجوت  اههناخباتک  شرتسگ  یناوخ و  باتک  رما  هب  تسا  باتک  نآ  نادـیواج  هزجعم  هدـش و  نیجع  تباتک  باتک و 

بدا يانعم  هب  تغل  رد  گنهرف  تخادرپ . گنهرف  حیحص  فیرعت  هب  دیاب  ادتبا  گنهرف ، ياقترا  رب  هناخباتک  باتک و  ریثات  یـسررب  يارب 
ای کی  تاغل  لماش  هک  یباتک  موق ، کی  ياـهرنه  فراـعم و  مولع و  هعومجم  موسر ، بادآ و  هعومجم  تفرعم ، ملع و  شناد ، تیبرت ، و 

مظعم ربهر  هدش ، هیارا  يدایز  فیراعت  گنهرف  حالطصا  يارب  { 1 .} تسا هدمآ  بآ  زیراک  انعم  هب  تسا و  اهنآ  لاح  حرـش  نابز و  دنچ 
، اههشیدـنا تاینهذ ، زا  ترابع  تلم  کی  يارب  صاخ  ياـنعم  هب  گـنهرف  : » دـنیامرفیم گـنهرف  فیرعت  رد  ياهنماـخ  هَّللا  تیآ  بـالقنا 

شرتسگ هب  هتـسباو  یگنهرف  ياقترا  هعـسوت و  هک  تسا  یهیدب  { 2 «.} تسا ینهذ  يرکف و  ياههریخذ  بادآ و  اهتنـس ، اهرواب ، اـهنامیا ،
زکرم هناخباتک  باتک و  گنهرف 1 -  ياقترا  رد  هناخباتک  باتک و  ریثاـت  نازیم  یگنوگچ و  تسا . یگنهرف  ياهدرواتـسد  یفیک  یمک و 
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همه رد  مزال  تاعالطا  اهـشناد  مولع و  هب  طوبرم  ياهباتک  يرادـهگن  اب  اههناخباتک  زا  تساهـشناد . مولع و  يریگارف  هاگیاج  تاعالطا و 
یگنهرف ياقترا  رد  يدایز  رایـسب  ریثات  رما  نیا  دـنوشیم و  اهنآ  تاعالطا  ياقترا  بجوم  دـنهدیم و  رارق  ناـعجارم  راـیتخا  رد  اـههنیمز 
گنهرف ياقترا  هب  ناقاتشم  رایتخا  رد  بتک  نآ  نداد  رارق  هعماج و  زاین  دروم  بتک  رشن  پاچ و  اب  هناخباتک  یخرب   - 2 {. 3} دراد هعماج 

تـسا یلحم  یگنهرف و  یعامتجا و  لیاسم  نارظن  بحاص  طابترا  سامت و  يارب  تسا  یلحم  هناـخباتک   - 3 {. 4} دنیامنیم کمک  مدرم 
ثحب و دروم  هناخباتک  رد  دنناوتیم  یگنهرف  یعامتجا و  ياهیراجنهان  اهراجنه و  دیاقع . بادآ و  راکفا ، یسررب  هعماج و  تخانش  يارب 

ندروآ مهارف  هعماج و  زاین  كرد  اب  دنناوتیم  اههناخباتک   - 4 {. 5} دراد ییازسب  ریثات  یگنهرف  ياقترا  رد  رما  نیا  دنریگ و  رارق  قیقحت 
رب هبرجت  اـب  زوسلد و  ریـصب ، دارفا  ندراـمگ  اـب   - 5 دـنرادرب . یگنهرف  ياقترا  هعـسوت و  رد  یـساسا  یمدـق  اهزاین ، نآ  اب  بساـنم  عباـنم 
هب هعماج ، زاین  اب  بسانم  بتک  هعومجم  ندوباراد  اب  هناخباتک  دـشاب  اـنب  یتقو  درب . ـالاب  گـنهرف  رب  ار  نآ  ریثاـت  نازیم  ناوتیم  هناـخباتک 

يراذـگ هیامرـس  زا  دـنناوتیم  يزوسلد  انـشآ و  راک  ناریدـم  کشیب  دـشاب  حرطم  هعماج  یگنهرف  حطـس  ياقترا  تهج  يزکرم  ناونع 
هک دننک  يراک  دنـشاب و  ناعجارم  يارب  یبوخ  نایامنهار  نارواشم و  دنناوتیم  یناریدم  نینچ  { 6 .} دنربب ار  هدافتسا  رثکادح  هدش  ماجنا 

یفیک یمک و  تیعـضو  دوبهب   - 6 دوشیم . ناعجارم  یملع  یگنهرف -  دـشر  بجوم  زین  نیا  دـننک . هدافتـسا  بتک  زا  رتهب  رتشیب و  ناـنآ 
ناوخباتک گنهرف  جـیورت  اـب  دوشیم  ثعاـب  هداد و  شیازفا  ار  یناوخباـتک  رما  هب  ناگدـنناوخ  لاـبقا  هک  تسا  لـماوع  زا  زین  اـههناخباتک 

رد دوجوم  ياـهباتک  ینیبزاـب  راـک ، تعاـس  شیازفا  بساـنم ، ناـکم  زا  ناوتیم  لـماوع  نیا  هلمج  زا  دـبای  اـقترا  هعماـج  یگنهرف  حـطس 
ج نیعم ، یسراف ، گنهرف  [. 1 . ] درب مان  هنایار و ... يرـصب ، یعمـس و  لیاسو  تایرـشن ، نوچمه  یتاعالطا  عبانم  ریاس  ندوزفا  هناخباتک و 

نامزاس ص 48 ، يربهر ، مظعم  ماـقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ، مجاـهت  گـنهرف و  [. 2 . ] 1364 ریبکریما ، تاراـشتنا  ص 2538 ، ، 2
ص یحاـتف ، هلا  تمحر  همجرت  سکاـکلیو ، اربد  نوسناـج ، ، يزومآداوس اـههناخباتک و  [. 3 . ] 1373 یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم 

یگنهرف كرادم  نامزاس  هناخباتک ، باتک و  اضرمالغ ، یقارع ، ییادـف  [. 5 . ] نامه [. 4 . ] 1373 دهشم ، یسودرف  هاگـشناد  تاراشتنا  ، 11
. نامه [. 6 . ] ص 74 لوا 1375 ، پاچ  یمالسا ، بالقنا 

دییامرف تیانع  نم  يارب  ار  دنشاب  هتشاد  یناوارف  دربراک  اک  ییاهدربه  ار  ًافطل  مراد  تیب  لها  بتکم  هب  ناناوجون  بذج  هب  يدیدش  هقالع 

شسرپ

تیانع نم  يارب  ار  دنـشاب  هتـشاد  یناوارف  دربراک  اـک  ییاـهدربه  ار  ًاـفطل  مراد  تیب  لـها  بتکم  هب  ناـناوجون  بذـج  هب  يدـیدش  هقـالع 
دییامرف

خساپ

هب هنیمز  نیارد  ار  امـش  هجوتو  مییامن  یم  امـش  يارب  قیفوت  يوزرآو  میتقوشوخ  یلیخ  دراد  دوجو  امـشرد  ساسحاو  هقـالع  نیا  هکنیا  زا 
اردوخ -2 دـینک . هعلاطم  دایز  هنیمز  نیاردو  دـینک  دایز  تیب  لها  اب  ار  دوخ  ینید  تفرعم  دـیناوت  یم  هکیئاـج  اـت  -1 میهدیم : بلطم  دـنچ 

. دینک تباث  لدتسمو  یملع  روطب  ار  تیب  لها  تیناقح  دیناوتب  هعلاطمو  قیقحت  اب  ینعی  دیئامن  تیب  لها  زا  عافد  یلمع  ياهحالس  هب  حلسم 
رد یتسارو  یقالخا  شوخ  اب  ینعی  دـیئامن  تیب  لها  بتکم  هب  بذـج  ار  نارگید  نات  رادرکو  لمع  اـب  دـیئامن  یعـس  راـتفگ ،  زا  رتشیب  -3
قلخ نسح  ناتیاه  یتسودو  ترـشاعمرد  -4 دـیئامن .  بذـج  ار  نارگید  دوخ  هب  دوخ  اوقتو  یکاـپو  تقو  لوا  زاـمنو  يرادـتناماو  مـالک 

يارب اهنآ  اـب  طاـبتراو  تیب  لـها  بتکم  راـثآ  زا  -5 تسا . بذـج  هار  نیرتهب  هک  دـیهد  رارق  ناـت  یگدـنز  هحولرـس  ار  یقـالخا  شوخو 
یم ربص  ناسنا  هب  تیب  لها  بتکمرد  دیئوگب  تسا ،  تیب  لها  هیاسرد  تبحمو  صالخاو  سفن  يافـصو  یکاپ  دیئوگب  دیئوگب ،  نارگید 
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. رگید ياهزیچ  روطنامهو  تسا  ناسنا  تیـصخش  رگناشن  هک  دنهد  یم  دای  بدا  اجنیا  دیئوگب  تسا ،  یگدـنز  هیامرـس  نیرتهب  هک  دـنهد 
دیورب نارگید  غارـس  امـش  تسین  مزالو  دنوش  یم  امـش  بذج  نارگید  دینک  هدایپ  ناتیگدـنزرد  ار  همئا  راتفرو  تاشیامرف  هچره  هصالخ 

ییاهناکم ات  هکارچ  دیشاب  یبهذم  تاسلج  لیکشت  ددصرد  ینعی  دینکب  مه  ییاهشالت  هطبار  نیارد  دیاب  هک  تسا  حضاو  هلئـسم  نیا  هتبلا 
. دننک هعجارم  دیاب  اجک  دناد  یمن  یسک  ناناوج  بذج  يارب  دشابن 

ینید گنهرف 

ینید ياهتنس 

لاسرا جاک ، تخرد  هیهت  مسارم  ای ، كاپ  دیع  هیوناژ و  دیع  هژیو  هب  بهاذم  ریاس  دایعا  رد  دناوت  یم  یمالسا  دایعا  زج  هب  ییاکیرمآ  ناملـسم  ایآ 
؟ دنک تکرش  نآ ... دننام  هیده و  کیربت 

شسرپ

تخرد هیهت  مسارم  ای ، كاپ  دـیع  هیوناژ و  دـیع  هژیو  هب  بهاذـم  ریاس  دایعا  رد  دـناوت  یم  یمالـسا  دایعا  زج  هب  ییاکیرمآ  ناملـسم  اـیآ 
؟ دنک تکرش  نآ ... دننام  هیده و  کیربت  لاسرا  جاک ،

خساپ

نیا زا  یخرب  نیا  زا  هتشذگ  دیامن . تکرش  مسارم  هنوگ  نیا  رد  دنک و  جیورت  ار  یمالساریغ  بادآ  ننس و  تسین  حیحـص  ناملـسم  يارب 
. دنک جیورت  ار  یمالـسا  بادآ  ات  دـش  وکب  دـیاب  ناملـسم  سپ  دـشاب ، یم  عونمم  مسارم  اب  هارمه  ًابلاغ  دـنرادن و  یحیحـص  ساسا  دایعا ،

1179ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ دنراذگ یم  قرف  مالسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  تداهش  دلوت و  یلیطعت  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  قرف  مالسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  تداهش  دلوت و  یلیطعت  رد  ارچ 

خساپ

هدرک هظحالم  تلود  تسا . یتلود  ماظن  يدادرارق  يرابتعا و  روما  زا  مالـسلا )) مهیلع  )) همئا زا  یخرب  تداهـش  دـلوت و  رد  یلیطعت  هلأسم 
روما هب  یگدیـسر  يرادا و  ياهراک  رد  هفقو  ًارهق  دـنک . مالعا  لیطعت  ار  مالـسلا )) مهیلع  )) همئا تاـفو  اهدـلوت و  ماـمت  دـهاوخب  رگا  هک 
عیاـقو زا  یخرب  رگید  فرط  زا  و  دنتـسین . یـضار  نآ  هب  مالـسلا )) مـهیلع  )) هـمئا و  دوـش . یم  داـجیا  مدرم و ... هریغ  یگنهرف و  شاـعم و 

رفعج ماما  میظع  شقن  ای  و  مالسلا )) هیلع  )) ریما ترضح  دلوت  ای  اروشاع و  زور  دننام  راوگرزب  همئا  زا  یخرب  تداهـش  ّدلوت و  رد  یخیرات 
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مسق نآ  یلیطعت  هب  تهج  نیمه  هب  تفرگ و  هدیدان  ناوت  یمن  یمالسا و ... فراعم  ماکحا و  عیـشت و  ءایحا  رد  ار  مالـسلا )) هیلع  )) قداص
7ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدرک  یلیطعت  نالعا  هدوب ، يرتشیب  یتّیمها  ياراد  یخیرات  عیاقو  ثداوح و  رظن  زا  هک 

؟ دوش یم  لدبم  یلع 7 یترایز  بش  هب  ردق , ياه  بش  6و  ربمایپ تدالو  دننام  اه  تبسانم  رثکا  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  لدبم  یلع 7 یترایز  بش  هب  ردق , ياه  بش  6و  ربمایپ تدالو  دننام  اه  تبسانم  رثکا  ارچ 

خساپ

تیانع هجوت و  زا  یکاح  فلتخم ,  ياه  تبسانمر  نیسح 7 ماما  ترایز  رب  دیکأت  روط  نیمه  نینمؤملاریما 7و  ترایز  رب  دیکأت  شرافس و 
هجوت نادب  6 ادـخ لوـسر  زا  دـعب  هک  يا  هلئـسم  نیرت  مهم  تسا .  6 ادـخ لوسر  زا  دـعب  یـسایس  ینید و  يربهر  تماـما و  هب  ناـموصعم : 

شرافـس نادـب  ربمایپ  هک  شا  یلـصا  ریـسم  زا  تماما  فارحنا  زا  هتـشذگ  دـش ـ  یمالـسا  ءهعماجرد  یناور  تافارحنا  ثعاب  هک  دـندرکن ,
البرک رد  ار  نیسح 7 ماما  هک  اج  نادب  ات  دوب  ربمایپ : تیب  لها  اب  ینمشد  تفلاخم و  ماکحازا و  یضعب  رییغت  لیبق  زا  یتافارحنا  دوب ـ  هدرک 

ماکحا یتقو  هک  دیـشک  اج  نادب  ات  تافارحنا  نیا  دندرب . تراسا  هب  ار  ربمایپ  نارتخد  دـندناسر و  تداهـش  هب  تشز  حـیجف و  عضو  نآ  اب 
یم تسد  هب  ناسحتـساو  سایق  يأر و  هب  ریـسفت  اب  ار  یهلا  مکح  دندز و  یم  یـشارت  مکح  سایق و  هب  تسد  دـندیمهف , یمن  ار  یمالـسا 

نینمؤملاریما و تیالو  هب  مدرم  هجوترب  ناوارف  دیکأت  ور  نیا  زا  دـنداد . مدرم  دروخ  هب  نید  ناونع  هب  ار  تافرحنا  اه و  تعدـب  دـندروآ و 
ماما دـنوشب . تیادـه  دـنورب و  ار  ناـنآ  ریـسم  دـننک و  لاـبندار  هار  نیا  ناناملـسم  هراومه  اـت  تسا  نیـسح 7 ماما  ًاـصوصخم  تیب :  لـها 

نبرباج ( 1 < .) تسا هزور  زامن و  يامنهار  لیلد و  یلاو ,  تسا .  هیقب  ياشگ  هار  دـیلک و  نوچ  تسا ,  لضفا  هیقب  زا  تیالو  دومرف : 7 رقاب
نانآ دومرف : ربمایپ  دـنا ؟ یناسک  هچ  ناـنآ  تسیچ و  رمـالا  یلوا  زا  دارم  هّللا !  لوسر  اـی  متفگ :  , دـش لزاـن  دـیوگ : یم  يراـصنا  هّللادـبع 

 ... سپس نیسحلا ,  نب  یلع  دعب  نیسح ,  سپس  نسح  سپـس  بلاط  یبا  نب  یلع  نانآ  لّوا  دنا . ناناملـسم  ناماما  دنتـسه و  نم  نانیـشناج 
یم بیاغ  ناگدید  زا  ار  وا  دنوادخ  دوب . دهاوخ  نیمز  يور  رد  مدرم  رب  ادخ  تّجح  نم و  ءهینک  مه  مان و  مه  وازا  دـعب  یلع و  نب  نسح 

یقروا پـ  . ) تـسا ناـنآ  ياهروتـسد  هار و  ندرکن  شوـمارف  رطاـخ  هـب  نوگاـنوگ ,  ياـه  تبــسانم  رد  ناـماما  داـی  رکذ و  ( 2< .) دنادرگ
ج 4 ص 3684 ۀمکحلا , نازیم  يرهش ,  ير  يدمحم  یقروا 2. پـ  ) ج 65 ص 332 راونالاراحب , .1

؟ دراد يریثأت  ناشنادنزرف  یگدنز  رد  ردام  ردپ و  ندناوخن  زامن  ایآ 

شسرپ

؟ دراد يریثأت  ناشنادنزرف  یگدنز  رد  ردام  ردپ و  ندناوخن  زامن  ایآ 

خساپ
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زا ًالومعم  نادنزرف  هک  تسا  تهج  نآ  زا  یتیبرت  رثا  دشاب . هتشاد  دناوتیم  نادنزرف  رب  یتیبرت  یعضو و  رثا  ود  ردام  ردپ و  ندناوخن  زامن 
اب دننک و  هدهاشم  هناخ  طیحم  رد  ادتبا  زا  ار  ینید  فئاظو  بادآ و  هب  ندرک  لمع  نادـنزرف  رگا  دـننک . یم  يرادرب  وگلا  نیدـلاو  لامعا 

الاب نینـس  رد  یتح  دارفا  یخرب  اب  یهاگ  دوب . دـهاوخ  ناسآ  یعیبط و  اهنآ  يارب  اـهراک  نیا  ماـجنا  رتـالاب  نینـس  رد  دـنریگب ، وخ  اـهنآ 
تحار دـناوت  یم  نآ  ياه  تلع  زا  یکی  هک  دـنزرو  یم  یتسـس  ندـناوخ  زامن  رد  ینید ، ینابم  هب  داـقتعا  دوجو  اـب  هک  مینکیم  دروخرب 

رثا دـننز . یم  زاب  رـس  نآ  زا  نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  دـنا و  هدرکن  تداع  هضیرف  نیا  ماـجنا  هب  ادـتبا  زا  دارفا  لـیبق  نیا  ینعی  دـشاب ، یبلط 
تسا یگرزب  ناهانگ  زا  یکی  زامن  كرت  دراذگ و  یم  ناسنا  رب  یصاخ  یحور  یمسج و  راثآ  یهانگ  ره  هک  تسا  تهج  نیا  زا  یعضو 
کبـس زامن و  كرت  يارب  يورخا  يویند و  رثا  هدزناپ  (ص ) ادـخ لوسر  یتیاور  رد  دراد . یـصاخ  ياهدـمایپ  یمومع ، راثآ  رب  هوـالع  هک 

، هرهچ زا  ناراکوکین  ۀناشن  وحم  3 ـ يزور ، زا  تکرب  نتشادرب  2 ـ رمع ، زا  تکرب  ندش  مک  1 ـ زا : دنترابع  هک  دنا  هدرک  رکذ  نآ  ندرمش 
9ـ ندرم ، یگنسرگ  اب  8 ـ ندرم ، تلذ  اب  7 ـ ناراکوکین ، ياعد  زا  يرادروخرب  مدع  6 ـ اعد ، ندشن  باجتسم  5 ـ لمع ، ندشن  هتفریذپ  4 ـ

باسح رد  يریگ  تخس  14 ـ تمایق ، رد  زیمآ  تلذ  باسح  13 ـ ربق ، یکیرات  12 ـ ربق ، یگنت  ربق 11 ـ باذع  10 ـ نتفر ، ایند  زا  یگنشت  اب 
تقیقح رد  تسا . هالصلا  كرات  نادنزرف  ریگنابیرگ  هاوخان  هاوخ  روکذم  راثآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یهیدب  [ 1 .] يورخا باذع  15 ـ یسر ،
یـضتقم دـح  رد  یتیبرت  یعـضو و  راثآ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـنا ، مورحم  زامن  تاکرب  راثآ و  يونعم و  نیگآ  رطع  ياـضف  زا 

دـنزاس و رود  دوخ  زا  ار  یفنم  راثآ  دـنیامن و  هزرابم  تثارو  لـماع  اـب  دـنناوت  یم  دوخ  ۀـفیظو  ماـجنا  اـب  نادـنزرف  ینعی  دـنک ، یم  لـمع 
تیمها زامن  هب  هداوناخ  دعاسمان  طیارـش  رد  هک  يدنزرف  يارب  یتح  دنک و  یمن  هذخاؤم  درام  ای  ردـپ  هانگ  لیلد  هب  ار  نادـنزرف  دـنوادخ 

ص 44. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  [1 . ] درک دهاوخ  تیانع  ینادنچ  ود  باوث  دهد ، یم 

ایآ دننک . یم  بلط  هحتاف  لاوما  يارب  راگیس  ندیشک  زا  دعب  دننک و  یم  عیزوت  راگیس  میحرت  سلاجم  رد  هک  تسا  جیار  قطانم  زا  یضعب  گنهرف  رد 
؟ تسیچ لمع  نیا  لباقم  رد  ام  ۀفیظو  تسین ، حیحص  رگا  تسا ؟ حیحص  يراک  نینچ 

شسرپ

بلط هحتاف  لاوما  يارب  راگیس  ندیشک  زا  دعب  دننک و  یم  عیزوت  راگیـس  میحرت  سلاجم  رد  هک  تسا  جیار  قطانم  زا  یـضعب  گنهرف  رد 
؟ تسیچ لمع  نیا  لباقم  رد  ام  ۀفیظو  تسین ، حیحص  رگا  تسا ؟ حیحص  يراک  نینچ  ایآ  دننک . یم 

خساپ

هدش یناوارف  شرافـس  نآ  هب  (ع ) تیب لها  تایاور  رد  تسا و  بولطم  جـیار و  يرما  نانمؤم  حاورا  روبق و  هب  هّجوت  یمالـسا  گنهرف  رد 
يرازگرب اـعد و  نآرق و  تئارق  زاـمن و  تروص  هب  یهاـگ  ناـنآ و  روبق  تراـیز  تروص  هب  یهاـگ  تاوما  حاورا  هب  ایادـه  يادـها  تسا .

دور و یم  رامـش  هب  هتـسیاش  يراک  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دوش ، یم  ماجنا  یلام  يایادـه  تاریخ و  تروص  هب  یهاـگ  میحرت و  سلاـجم 
دیزی نبرمع  فلا ) مینکیم : رکذ  ار  (ع ) نیموصعم نانخس  زا  ییاه  هنومن  دنا . هتشاد  يا  هژیو  تیانع  اهنآ  هب  مه  (ع ) نیموصعم تارضح 

نیا اب  لاعتم  يادخ  تسا . انگنت  رد  یتّیم  دوشیم  یهاگ  هلب ، : " دومرف ماما  دناوخ ؟ زامن  تّیم  يارب  دوشیم  ایآ  دیسرپ : (ع ) قداص ماما  زا 
هب وت ، يارب  ینالف  هک  تسا  يزاـمن  رطاـخ  هب  وت  يراـتفرگ  ندـش  فرطرب  دوشیم : هتفگ  وا  هب  دراد و  یم  رب  وا  زا  ار  يراـتفرگ  نآ  زاـمن 

مّحرت رافغتسا و  اب  ّتیم  حور  هلب ، : " دومرف ماما  منک ؟ کیرش  ار  رفن  ود  مناوت  یم  زامن  کی  رد  دیسرپ : دیزی  نبرمع  " تسا . هدروآ  ياج 
(ع) قداص ماـما  ب ) [ 2" .] ددرگ یم  لاحـشوخ  دوشیم ، هداد  وا  هب  هک  يا  هیدـه  اـب  هدـنز  ناـسنا  هک  هنوگ  ناـمه  دوشیم ، يداـش  وا  رب 
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ود ره  تّیم ، هدـننک و  يارب  لامعا  نیا  باوث  دـسریم و  ّتیم  هب  ربق  رد  بوخ  ياهراک  اـعد و  هقدـص و  جـح و  هزور و  زاـمن و  : " دومرف
، دـناوخب ردـق  ةروس  وا ، ربق  راـنک  رد  هبترم  تفه  دـنک و  تراـیز  ار  ینمؤم  ربق  سک  ره  : " دومرف (ع ) اـضر ماـما  ج ) [ 3" .] دوشیم هتشون 

امـش زا  نانآ  دـینکن . شومارف  ناشی  اهربق  رد  ار  دوخ  تاوما  : " دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  د ) [ 4" .] دزرمآ یم  ار  ربق  بحاص  وا و  دـنوادخ ،
نانآ حور  هب  دنتـسین  يراک  چیه  هب  رداق  دوخ  دنتـسه و  امـش  بوخ  لامعا  رظتنم  دنا و  ینادنز  دوخ  ياهربق  رد  نانآ  دنراد . ناسحا  دیما 

حیحص و يرما  تاریخ ، هقدص و  رافغتـسا ، اعد ، نآرق ، تئارق  زامن ، قیرط  زا  ّتیم  حور  يارب  هیده  هجیتن : [ 5" .] دینک هیده  اعد  هقدص و 
هتـشذگرد يارب  یباوث  رگید  تاریخ  روما و  نیا  قیرط  زا  تسا  راوازـس  زین  تشادـگرزب  مسارم  رد  تسا . (ع ) ناـموصعم شرافـس  دروـم 

ةدولآ سلاجم  نآ  ات  و  درادن ، نانمؤم  حاورا  يارب  يرثا  مسارم ، هنوگ  نیا  رد  راگیس  ندیشک  لیبق  زا  حیحص  ریغ  ياهراک  اّما  درک  ءادها 
مان هب  هک  یـسلاجم  رد  ًاصوصخم  یمالـسا  ۀـعماج  رد  تسا  هتـسیاش  دـشخب . یم  ار  دوخ  راثا  تاریخ  رگید  اعد و  هحتاف و  دوشن ، هانگ  هب 

، یناج ررض  مه  دراد و  یلام  ررض  مه  هک  تایناخد  لامعتـسا  دننامه  وغل  هدوهیب و  ياهراک  زا  دوش ، یم  لیکـشت  حاورا  يداش  نانمؤم و 
زا روما  هنوگ  نیا  ندـش  هدـیچرب  يارب  تسا : مزـال  دوش ، یم  عقاو  رثؤم  ناـنآ  مـالک  دـنناد  یم  هک  یناـسک  ۀـمه  رب  نیارباـنب  دوش . زیهرپ 

تّنـس وحم  اب  هک  نآ  دیما  هب  دنیامن . غیلبت  جیورت و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  تیاعر  هنـسح و  ۀـظعوم  اب  یبهذـم ، سلاجم 
، هیقفلا هرـضحی  نم ال  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دـمحم  قودـص ، [ 2 . ] دـسرب ناـنمؤم  حاورا  هب  يرتشیب  باوث  میحرت  سلاـجم  زا  طـلغ  ياـه 
، راونالاراحب [ 4 . ] ح 557 ص 185 ، نامه ، قودص ، [ 3 . ] ح 554 ص 183 ، ج 1 ، مود ، پاچ  مق ، نیسردم ، ۀعماج  رـشن  يافوتم 381 ه ،
، لوا پاچ  مق ، تیبلا ، لآ  ۀسـسؤم  لیاسولا ، كردتـسم  نیـسح ، ازریم  یـسربط ، يرون ، [ 5 . ] هیادـهلا زا  لـقن  هب  ح 4  ص 169 ، ج 79 ،

ح 1574. ح 14 ، ص 114 ، ه ج 2 ، ، 1407

؟ دراد دنس  ایآ  دنکیم ؟ عفد  ار  الب  داتفه  ندرک  دود  دنپسا "  " هک تسا  تسرد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دنس  ایآ  دنکیم ؟ عفد  ار  الب  داتفه  ندرک  دود  دنپسا "  " هک تسا  تسرد  ایآ 

خساپ

هک تسا  هدـش  هراشا  تایاور  زا  یکی  رد  اّما  میتفاین . تسد  دنفـسا  ندرک  دود  هرابرد  یثیدـح  هب  دـش ، هک  ییاه  یـسررب  تاـعلاطم و  اـب 
اوادـم  ) زا سپ  تسا ، ماذـج  اهنآ  نیرتمک  هک  تسا  درد  داتفه  يافـش  دنپـسا  : " دومرف (ع ) قداص ماما  تسا . درد  داـتفه  ياود  دنفـسا ،

نآ رد  راصحنا  هن  دـشاب ، اهدرد  نامرد  رد  هایگ  نیا  هدـیاف  یناوارف  داتفه ، ددـع  زا  دوصقم  تسا  نکمم  ( 1 .) دینکن تلفغ  نآ  اب ) ندرک 
، يروباسین روباـس ، هَّللادـبع  ۀـمئألا ، بط  . 1 ( 2 .) تـسا هدــش  ناـیب  درد  ود  داـتفه و  ياود  (ص ) ربماـیپ زا  رگید  تـیاور  رد  اریز  ددــع ؛

ص 67. نامه ، . 2 ص 68 . مق ، یضر ، تاروشنم 

زا زاب  دراد ، تفلاخم  فرع  اب  روما  نیا  هک  رضاح  رصع  رد  ایآ  تسا . هدش  دراو  همامع  ابع و  زا  هدافتسا  ای  ندیشک و  همرـس  دروم  رد  تایاور  ننس و 
؟ دوش هدافتسا  اهنیا 

شسرپ
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تفلاخم فرع  اب  روما  نیا  هک  رضاح  رصع  رد  ایآ  تسا . هدش  دراو  همامع  ابع و  زا  هدافتسا  ای  ندیـشک و  همرـس  دروم  رد  تایاور  ننس و 
؟ دوش هدافتسا  اهنیا  زا  زاب  دراد ،

خساپ

شخب هدیاف  ایند  يارب  ای  بش ) زامن  لثم   ) تسا دیفم  ترخآ  يارب  مّلسم  روط  هب  دنتـسه ، بحتـسم  مالـسا  سّدقم  عرـش  رد  هک  ییاهزیچ 
همرـس لثم  دراد ، لابند  هب  يورخا  شاداپ  رجا و  يویند ، رثا  رب  هوالع  دوش ، ماجنا  تبرق  دـصق  هب  بحتـسم  رما  رگا  تروص  نیا  رد  تسا .
اهنیا هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دراد . مه  باوث  دوـش ، ماـجنا  تسا  بحتـسم  هک  تسین  نیا  هب  رگا  هک  تسا ، دـیفم  مشچ  يارب  هک  ندیـشک 

نامز هب  دّیقم  رگید  دشاب ، دـیفم  ناسنا  يارب  يزیچ  رگا  اما  درک . كرت  ار  اهنآ  دوشیم  تسین و  بجاو  اهنآ  ماجنا  دنتـسه و  بحتـسم 
هب دّیقم  دـشاب ، بحتـسم  رگا  همامع  ابع و  ای  دیفـس  سابل  ندیـشوپ  تسا . بوخ  دـیفم و  اهنامز  همه  رد  هکلب  دوشیمن ، لاح  ای  هتـشذگ 

تسا نیا  رطاخ  هب  ددنسپیمن ، ای  ددنسپیم  هعماج  فرع  هک  نیا  زامن . ماگنه  ًاصوصخم  تسا  بحتـسم  زین  نونکا  تسین . یّـصاخ  نامز 
طلغ تایفرع  دیاب  دوشب . ضوع  نارگید  تسد  هب  ام  یفرع  گنهرف  میراذـگب  دـیابن  ناناملـسم  ام  دـناهدرک . ضوع  ار  فرع  گنهرف  هک 

بوسحم یگرزب  بیع  ناناملسم  ام  رب  هک  میوش ، هناگیب  ياهگنهرف  بذج  دیابن  مینادرگرب و  یمالـسا  ینغ  گنهرف  هب  ار  رگید  عماوج 
. دوشیم

؟ تسا هنوگچ  مکح  ردارب  رهاوخ و  دروم  رد  اّما  هدش  روآدای  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  نآرق  رد 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  مکح  ردارب  رهاوخ و  دروم  رد  اّما  هدش  روآدای  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  نآرق  رد 

خساپ

دنوش و یم  لّمحتم  نادنزرف  يارب  هک  یتامحز  رطاخ  هب  ردام  ردپ و  زا  هدش ، رکذ  میرک  نآرق  رد  نادـنواشیوخ  ۀـمه  هب  یکین  ناسحا و 
چیه ياه  شالت  تامحز و  ًاّنمطم  تسا ، هدش  هدرب  مسا  صخشم  هناگادج و  روط  هب  دنراد ، اه  هچب  شرورپ  تیبرت و  رد  هک  یّمهم  شقن 

نیدلاولاب هللا و  الإ  نودـبعت  لیئارـسإ ال  ینب  قاثیم  انذـخأ  ْذإ  و  : " دـیامرف یم  نآرق  دوب . دـهاوخن  ردام  ردـپ و  تامحز  ةزادـنا  هب  یناسنا 
ردام و ردـپ و  هب  دـینک  یکین  دـیتسرپن و  ادـخ  زج  هب  میتفرگ  دـهع  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ار  یماگنه  دـیروآ  دای  ( 1 (؛ یبرقلا يذ  ًاـناسحا و 

ناربمایپ ینامـسآ و  باتک  ناگتـشرف و  تمایق و  زور  ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  راکوکین  : " دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  " دوخ . ناـشیوخ 
دهد و یم  نامرف  ناسحا  لدع و  هب  ادخ  : " دومرف زین  ( 2" .) دهدب نادنواشیوخ و ... هب  ادـخ  یتسود  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  دروآ و  نامیا 

کیدزن ماـحرا  زا  ردارب  رهاوخ و  تسا و  مالـسا  مهم  ياهروتـسد  زا  یکی  محر  ۀلـص  ( 3" .) دنک یم  رما  نادـنواشیوخ  هب  اطع  لذـب و  هب 
تیاه لیماف  هریـشع و  هب  : " دومرف (ع ) یلع تسا . رتشیب  اه  نآ  هب  تبـسن  ینید  اشرافـس ت  دنـشاب ، رت  کیدزن  هچ  ره  ناگتـسباو  دنتـسه .

و ( 5 ،) درب یم  نیب  زا  ار  رقف  داـیز و  ار  رمع  مـحر  ۀلـص  : " دوـمرف (ص ) ادـخ لوـسر  ( 4" .) دنتـسه ترپ  لاـب و  اریز  نک ، مارکا  مارتـحا و 
، دننک محر  هلـص  هک  تمایق  زور  ات  دنتـسه  نانز  محر  نادرم و  ْبلُـص  رد  هک  ار  نانآ  ۀمه  نابئاغ و  نارـضاح و  منک  یم  تیـصو  دومرف :
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لزان هکئالم  تمحر و  دـننک ، محر  عطق  هک  یناـسک  رب  : " دومرف زین  ( 6" .) تسا نید  زا  محر  ۀلـص  هک  ارچ  دـنورب ، هار  لاس  کی  هچرگ 
میناد یم  دننک . یم  یهن  محر  عطق  زا  ار  ناسنا  دنراد و  دیکأت  محر  ۀلـص  دروم  رد  هنوگچ  تایاور  تایآ و  هک  مینیب  یم  ( 7 .) دنوش یمن 
لحن . 3 هیآ 177 . نامه  . 2 ۀیآ 83 . ( 2  ) هرقب . 1 اه : تشون  یپ  دنتـسه . رهاوخ  ردارب و  محر ، نیرت  کیدزن  دالوا  ردام  ردپ و  زا  دعب  هک 

.6 نامه . . 5 و 7077 .  7076 ، 7060 ، 7049 ةرامـش 7040 ، محر ، ةژاو  همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدمحم  دـمحم  . 4 ۀیآ 90 . ( 16)
. نامه . 7 نامه .

یتکرب یب  ثعاب  رگید  ناماما  تداهش  ای  نسح  ماما  تداهش  زور  رد  هزاغم  ندرک  زاب  دنتسه ، یشورف  رابراوخ  هزاغم  بحاص  هک  ینایاقآ  يارب  ایآ 
؟ دوش یم  يراتفرگ  ای 

شسرپ

ثعاب رگید  ناماما  تداهش  ای  نسح  ماما  تداهش  زور  رد  هزاغم  ندرک  زاب  دنتـسه ، یـشورف  رابراوخ  هزاغم  بحاص  هک  ینایاقآ  يارب  ایآ 
؟ دوش یم  يراتفرگ  ای  یتکرب  یب 

خساپ

یلو دـشاب ، مدرم  زاین  دروم  هزاغم  ندوب  زاب  رگا  ًاصوصخم  درادـن ، یلاکـشا  (ع ) همئا تداهـش  ياهزور  رد  ندرکراک  هزاغم و  ندرک  زاـب 
ۀچراپ ای  تعاس ، دـنچ  يارب  هچرگ  میدـنبب ، ار  اه  هزاغم  دنتـسه ، ام  ینید  ناـگرزب  یناـحور و  ناردـپ  هک  (ع ) همئا مارتحا  هب  تسا  بوخ 

راک هزاغم و  زور  دنچ  ات  دنک ، یم  توف  ردام  ای  ردپ  ای  ناگتسب  زا  یکی  رگا  هک  روط  نامه  مینرب ، هزاغم  رد  رس  يرادازعناونع  هب  یکـشم 
یتسود و تمالع  زین  تسا ، نانآ  تحاس  هب  تدارا  قشع و  رگنایامن  نانآ و  هب  ّتبحم  داـیدزا  ثعاـب  همئا  هب  مارتحا  دـننک . یم  لـیطعت  ار 

مناشیوخ هب  تبـسن  یتسود  تبحم و  رگم  مهاوخ ، یمن  تلاسر  دزم  امـش  زا  وگب : مدرم  هب  : " دومرف ربمایپ  هب  ادـخ  تسا . ناـنآ  زا  يوریپ 
یم ار  تکرب  ریخ و  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  دراد و  تهارک  بسک  نیـسح ، ماـما  تداهـش  زور  رد  هـتبلا  (" تـسا . تلاـسر  دزم  نـیا  هـک  )

ثیدح 7. باب 66 ، رازملا ، باوبا  ص 394 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 اه : تشون  یپ  ( 1 .) درب

؟ تسا هنوگچ  دوش ، یم  مسارم  نیا  رد  هک  ینیگنس  ياه  جرخ  دراد ؟ یعرش  هجو  ایآ  هک  دیهد  حیضوت  تیم  يارب  متفه و ...  موس و  مسارم  دروم  رد 
(پ)

شسرپ

، دوش یم  مسارم  نیا  رد  هک  ینیگنـس  ياه  جرخ  دراد ؟ یعرـش  هجو  ایآ  هک  دیهد  حیـضوت  تیم  يارب  متفه و ...  موس و  مسارم  دروم  رد 
پ) (؟ تسا هنوگچ 

خساپ
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 . تسا ینید  یعرـش و  تهاجو  دـقاف  تسا  هدـش  مدرم  یندـشن  شومارف  ياه  تنـس  ءزج  هعماج  رد  نونکا  مه  هک  ییاـهزیچ  زا  يرایـسب 
هک یلاح  رد  دوش . یم  رازگرب  فلتخم  ياه  ناونع  تحت  توف  زا  دعب  اصوصخ  توف و  ماگنه  هک  تسا  یمسارم  اه  تنس  نامه  زا  یکی 
ات هک  تسا  بحتسم  تفر  ایند  زا  درک و  تلحر  يا  هداوناخ  زا  یـصخش  رگا  تسا . ینید  ماکحا  تایاور و  سکعرب  اهراک  نیا  زا  یخرب 

یمالـسا ياهروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هب  ات  الامتحا  تنـس  نیا  دننک و  لاسرا  ناکدـنامزاب  يارب  هدرک و  هیهت  نوریب  زا  ییاذـغ  زور  هس 
راوازس دومرف : ع )  ) رقاب ماما  دننک . یم  لمع  هتـشاد و  مامتها  مهم  نیا  هب  مدرم  ناریا  ناتـسرل  ناتـسا  زا  یطاقن  رد  هدش  لقن  تسا  لوادتم 

لها دزن  ندروخ  اذغ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  ( 1 . ) دننک تسرد  ماعط  ازع  نابحاص  يارب  زور  هس  تدـم  هب  ازع  بحاص  ناگیاسمه  تسا 
هک هنوگ  نآ  دوش . لاسرا  اذغ  ماعط و  نارادازع )  ) نانآ يارب  هک  تسا  نآ  هدیدنسپ )  ) تنس تسا و  تیلهاج  نارود  ياهراک  زا  تبیـصم 

نتفرگ هتبلا  تسا .  نیا  مالسا  تنس  سپ  ( 2) دندرک ماعط  لاسرا  هب  شرافس  بلاط  یبا  نب  رفعج  ناگدنامزاب  هرابرد  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
هنیزه ضوع  رد  و  دوش . لصاو  تیم  هب  هحتاف و ...  باوث  ات  تسا ،  بوخ  لصفم  ياه  ییاریذـپ  نودـب  هحتاـف  ندـناوخ  میحرت و  سلجم 

تاقدـص رگید  فقو و  دـننام  هدرک  جرخ  ناگدـنامزاب  تیم و  يارب  رت  دـنمدوس  رتهب و  ياههار  رد  ناوت  یم  دوش ، یم  هک  یتفگنه  ياه 
ریقف دارفا  ییاسانـش  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  مومع  هک  ییاهانب  اه و  هار  نتخاس  يزاس ، هسردم  شرورپ ، شزومآ و  تامدخ  هیراج ،

هب ملهچ  مسارم  اـما  تسا ،  هدـشن  رکذ  يزیچ  تاـیاور  رد  متفه و ...  موـس و  مسارم  دروـم  رد  ناـنآ .  عـضو  هـب  یگدیـسر  دنمتـسم و  و 
 - 2 ثیدح 5 . ص 889 ،  ج2 ، هعیـشلا ، لیاسو   - 1 اه :  تشون  یپ  دـشاب . یم  نادیهـش  رالاس  نیعبرا  مسارم  ییاـپرب  زا  رثأـتم  صوصخ 

.6 ثیدح نامه ،

؟ دراد یمکح  هچ  زیزع  يادهش  ةراودای  متخ و  سلجم  ندرکن  رازگرب 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  زیزع  يادهش  ةراودای  متخ و  سلجم  ندرکن  رازگرب 

خساپ

ياه تداشر  اه و  يرگراثیا  زا  ندومن  دای  دشاب . یم  نانآ  شزرمآ  ترفغم و  بلط  يارب  زیزع  يادهـش  هراودای  متخ و  سلجم  يرازگرب 
. دندش یمالسا  روشک  لالقتـسا  تینما و  ظفح  ثعاب  دنتـشگ و  نارگید  لفحم  شخب  ینـشور  دنتخوس و  عمـش  نوچ  هک  تسا  ینادیهش 

بوجو یلو  دشاب ، یم  لوبق  لباق  هتسیاش و  يرما  دشاب ، مک  جراخم  یگداس و  اب  هارمه  رگا  ادهش  تشادگرزب  متخ و  سلاجم  يرازگرب 
دننک رازگرب  میحرت  سلجم  هک  هدرک  تیصو  یفوتم  هکنیا  رگم  تسا ، ندرکن  هانگ  یمارح و  راک  دهدن ، ماجنا  یسک  رگا  درادن . یعرش 

، دـشاب هدومن  نییعت  ار  يرگید  فراصم  ثلث ، يارب  ای  هتفگن  صوصخ  نیا  رد  يزیچ  تیم  رگا  اما  دـنزادرپب ، وا  لاوما  ثلث  زا  ار  هنیزه  و 
تاریخ و فرـص  رگا  دوش ، یم  فرـصم  سلاجم  نیا  رد  هک  یهوجو  ( 1 .) دننک فرـصم  یفوتم  يارب  دوخ  لاوما  زا  دـنناوت  یم  وا  هثرو 

رثا ادهـش  تشادگرزب  هکنآ  رگم  ( 2 . ) تسا تیم  باوث  بجوم  بحتـسم و  رتهب و  نوگاـنوگ ،  تاـهج  زا  دوش ، تیم  يارب  هقدـص  نداد 
س 180. ص 53 ،  ج1 ، ماکحالا ، عماج  یناگیاپلگ ،  یفاص  هللا  تیآ   - 1 اه :  تشون  یپ  دشاب . هتـشاد  يرت  گرزب  یگنهرف  یعامتجا و 

س 181. ص 53 ، نامه ،  - 2

يداش هب  اما  دنک  یم  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم  هتخادرپ و  ناگدرم  زا  لیلجت  هب  دوش ، یم  جیورت  هعماج  رد  نونکا  هک  یمالسا  ارچ 
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؟ تسین یتسرپ  هدرم  نیا  ایآ  تسا ؟ هجوت  مک  اه 

شسرپ

دنک یم  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم  هتخادرپ و  ناگدرم  زا  لیلجت  هب  دوش ، یم  جـیورت  هعماـج  رد  نونکا  هک  یمالـسا  ارچ 
؟ تسین یتسرپ  هدرم  نیا  ایآ  تسا ؟ هجوت  مک  اه  يداش  هب  اما 

خساپ

هتفر اـیند  زا  هک  هدـع  نآ  يارب  يرادازع  اریز  تسین ، لوـبق  لـباق  تسا ، ییارگ  هدرم  ناـگدرم ، يارب  مسارم  يرازگرب  هک  شرگن  نیا  ( 1
هب مارتحا  نآ ، زا  لیلجت  هنوگ  ره  دراد و  الاو  یهاـگیاج  ناـسنا  ینید  ياـه  هزومآ  رد  تسا . ناـسنا  دـنلب  ماـقم  هاـگیاج و  هب  مارتحا  دـنا ،

ةرطاخ دای و  دـنریگ و  یم  مسارم  دـنا ، هتفر  هک  دوخ  ناـگرزب  يارب  ناـهج  هزورما  ور  نیا  زا  دوش . یم  بوسحم  رـشب  تسادـق  تمرح و 
نیا زا  لیلجت  دوش . یم  رازگرب  یگنهرف  یملع و  یـسایس و  ياه  تیـصخش  يارب  اه  تشادساپ  رگید  يوس  زا  دنراد . یم  یمارگ  ار  نانآ 

ندـمت هکلب  تسین ، یتسرپ  هدرم  اهنت  هن  اه  ّتیقّالخ  ندـمت و  ملع و  زا  يرادـساپ  تسا . ملع  ندـمت و  گـنهرف و  ياـیحا  اـه ، تیـصخش 
هک تسا  تسرد  صخش . هن  تسا ، تیصخش  دریگ ، یم  رارق  مارتحا  دروم  هک  هچنآ  تسا . ندمت  گنهرف و  ملع ، زا  تشاد  وکن  يزاس و 

ساسا نیمه  رب  تسا . هدنز  هنادواج و  دنمـشزرا ) تافـص  نتـشاد  تروص  رد   ) وا تیـصخش  اما  تسا ، هتفر  كاخ  رد  وا  ندـب  صخش و 
هب نت  هسامح ، هک  وا  تیـصخش  نوچ  دـندناوخ ، یم  ارف  يرادازع  هب  زین  ار  نارگید  هدومن و  يرادازع  (ع ) نیـسح ماما  يارب  نید  ناگرزب 

دراد و دوجو  نآ  ۀسامح  اروشاع و  گنهرف  رد  همه  تسا ، یناسنا  یلاع  تافـص  رگید  یگتـشذگ و  دوخ  زا  راثیا ، گنهرف  ندادن ، تلذ 
ناگدنـسیون نارعاش و  ناگدنیوگ ، اه ، يرادازع  هنوگ  نیا  رد  نآ ، رب  نوزفا  تسا . نیمز  يور  ناسنا  هک  ینامز  ات  تسا ، رادـیاپ  هدـنز و 

، يزیتس متس  يرادم ، نید  زا  (ع ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  رد  ًالثم  دنراد ؛ زاین  نادب  اه  ناسنا  هک  دنزادرپ  یم  یقیاقح  بلاطم و  نایب  هب 
، اه يرادازع  هلمج  زا  روما  ۀمه  رد  دیاب  هتبلا  دنوش . یم  يزاس  گنهرف  يرکف و  دشر  بجوم  هک  دیآ  یم  نایم  هب  ینخـس  تعاجش و ... 
یگدزلد و ثعاب  دورن و  نیب  زا  یباداـش  توارط و  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  مسارم  اـه و  يرادازع  دوش . يریگولج  طـیرفت  طارفا و  زا 

هدش شرافس  ناگدرم  زا  تشادساپ  هب  هک  هنوگ  نامه  مالسا  رد  ( 2 دریگ . یم  رارق  داضت  رد  يرادازع  ییاپرب  فده  اب  هک  دوشن  شجنر 
ناگرزب تدالو  مسارم  دنراد  هفیظو  مدرم  هک  تسا  ینید  ياه  هزومآ  ساسا  رب  دراد . تیمها  زین  طاشن  یباداش و  ندروآ  دوجو  هب  تسا ،

دوش و لیلجت  اه  تیـصخش  ناگرزب و  ماقم  زا  مه  هک  تسا  تهج  نادب  شرافـس  نیا  دـنریگب . نشج  ار  اهدـیع  مایا  ربمایپ و  تثعب  ینید ،
نامه ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  هزورما  تسا . هدـش  دـیکأت  زین  ملاس  تاحیرفت  رب  مالـسا  رد  رگید  يوس  زا  دـیآ . دوجو  هب  يداـش  مه 
نشج مسارم  زین  رگید  ياه  تبسانم  تدالو و  تبسانم  هب  دوش ، یم  رازگرب  يرادازع  مسارم  اه  تیـصخش  نید و  ناگرزب  يارب  هک  هنوگ 
هتفه زا  نآ  تامدقم  هک  ددرگ  یم  يرازگرب  هوکش  اب  نشج  جع ) ) نامز ماما  تدالو  تبـسانم  هب  نابعـش  همین  رد  ًالثم  ددرگ ؛ یم  رازگرب 

مه تسا و  هدرک  هجوت  يرادازع  هب  مه  اه  ناسنا  هیحور  لداعت  ظفح  تهج  هک  تسا  مالسا  ياه  یگژیو  زا  نیا  ددرگ  یم  مهارف  لبق  اه 
یم روصت  یـضعب  ور  نیا  زا  دوش ، یم  يریگولج  نآ ـ  ندوب  عورـشم  ریغ  لیلد  هب  اه ـ  يداش  یخرب  زا  یمالـسا  يروهمج  رد  يداـش . هب 

رد اه  مسارم  زا  یخرب  يارجا  مدع  ای  اه و  نشج  زا  یخرب  يرازگرب  مدع  تسا . هدش  هتـساک  اه  يداش  زا  ناریا  یمالـسا  هعماج  رد  دننک 
مالـسا رد  دنتـسه ، حرطم  يداـش  ناونع  هب  یبرغ  عماوج  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  یلیخ  دـنرادن . تیعورـشم  هک  تسا  تهج  نادـب  اـه  نشج 

رب اه  نشج  اهازع و  دیاب  دراد و  ار  دوخ  صاخ  ياه  هصخاش  اه و  هفلؤم  مالسا  ۀعماج  دنتسه . بذاک  يداش  قیداصم  زا  هدوبن و  عورـشم 
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. دراذگ یم  ریثأت  اه  نآ  یگنوگچ  تیفیک و  رد  فلتخم  عماوج  گنهرف  هک  لاح  نیع  رد  دوش . فیرعت  ینید  ياه  هزومآ  ساسا 

یتکرب یب  ثعاب  رگید  ناماما  تداهش  ای  نسح  ماما  تداهش  زور  رد  هزاغم  ندرک  زاب  دنتسه ، یشورف  رابراوخ  هزاغم  بحاص  هک  ینایاقآ  يارب  ایآ 
؟ دوش یم  يراتفرگ  ای 

شسرپ

ثعاب رگید  ناماما  تداهش  ای  نسح  ماما  تداهش  زور  رد  هزاغم  ندرک  زاب  دنتـسه ، یـشورف  رابراوخ  هزاغم  بحاص  هک  ینایاقآ  يارب  ایآ 
؟ دوش یم  يراتفرگ  ای  یتکرب  یب 

خساپ

یمن یتیمها  تامرحم  تابجاو و  هب  ای  دنیوگ  یم  ازسان  شحف و  دنروجف ، قسف و  لها   ً الثم دنراد ، یقالخا  یگدولآ  رظن ، دروم  دارفا  رگا 
نوچ دـشاب ، تسود  یلابا  قساف و ال  دارفا  اب  دـیابن  ناـسنا  مالـسا  رظن  زا  دـنرادن . یتسود  يارب  مزـال  تیحالـص  تروص ، نیا  رد  دـنهد ،

، دنـشاب یمن  دـح  نیا  هب  رگا  اما  دنتـسین . دامتعا  لباق  ناتـسود  نآ  یفرط  زا  دـنیب . یم  نایز  دوش و  یم  رثأتم  اه  نآ  لمع  زا  هاگآ  دوخاـن 
، دـشاب هارمه  بدا  تکازن و  تیاعر  اب  امـش  رکذـت  رگا  تسا ) ندوب  اطخلا  زئاج  ندوب  ناـسنا  ياـضتقم  هک  ) دـنراد یئزج  ياـهاطخ  هکلب 

. دش دهاوخ  دب  ياهراک  زا  ناتسود  ینادرگور  بجوم  ناتطابترا  ۀمادا  ای  درک ، دهاوخن  داجیا  طباور  رد  ار  یلکشم 

؟  تسین تافارخ  اهنیا  ایآ  تسا ؟  افش  البرک  كاخ  مزمز و  بآ  هک  دراد  دوجو  یلیلد  ایآ 

شسرپ

؟  تسین تافارخ  اهنیا  ایآ  تسا ؟  افش  البرک  كاخ  مزمز و  بآ  هک  دراد  دوجو  یلیلد  ایآ 

خساپ

مزمز و بآ  درومرد  یلو  دنـشاب . دقتعم  نادب  ياهشیر  لصا و  چیه  نودب  مدرم  دـشاب و  كردـم  دنـس و  دـقاف  هک  يزیچ  ینعی ، هفارخ ؛» »
زا تسا . اعدم  نیا  تحص  رب  يرگیددهاش  دراوم  نیا  رد  زین  هبرجت  دراد . دوجو  يددعتم  تادنتـسم  (ع )) نیـسح ماما  دقرم   ) البرک تبرت 

نیا ادـنوادخ  :» وگب شونب و  مزمز  بآ  زا  يرادـقم  یتسناوت  رگا  زامن ... فاوط و  زا  سپ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداص ماـما 
ماما زا  مدینش  دیوگ : رباج  نب  لیعامـسا  ص 430 .) ج 4 ،  یفاک ، «،) هدـب رارق  اـهدرد  همه  زا  يافـش  عساو و  یقزر  عفاـن و  یملع  ار  بآ 

رد : » دومرف هک  تسا  يورم  قداص  ماما  زا  نینچمه  ص386 .) ج 6 ،  یفاک ، «،) تسا يرامیب  ره  يافـش  مزمز  بآ  : » دومرف هک  (ع ) قداص
دیاب نتفرگ ، افـش  يارب  تبرت  زا  ندروخ  رد  هک  تسا  ینتفگ  ص74 .) ج 6 ،  بیذهتلا ، «،) تسا اهدرد  همه  يافش  (ع ،) نیـسح ربق  كاخ 

. درک لوانت  ار  نآ  زا  یمک  رایسب  رادقم  دیاب  هک  تشاد  هجوت 
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؟  تسا تلع  هچ  هب  لهچ  دننام  دادعا  زا  یضعب  سدقت  تلع 

شسرپ

؟  تسا تلع  هچ  هب  لهچ  دننام  دادعا  زا  یضعب  سدقت  تلع 

خساپ

اب نتفگ  نخـس  تهج  یـسوم  ترـضح  دـنوادخ و  نیب  هدـعو  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  دراد . ام  ینید  گـنهرف  رد  هشیر  لـهچ  ددـع 
ربمایپ زا  یتیاور  رد  دـننادیم . لماک  يددـع  ار  لـهچ  ددـع  یخرب  تهج  نیمه  هب  تسا . هدوب  زورهنابـش  لـهچ  تاروت  لوزن  دـنوادخ و 
دنوادخ ياربطقف  زور  لهچ  سک  ره  هناسل ؛  یلع  هبلق  نم  ۀـمکحلا  عیبانی  هللا  رجف  اموی  نیعبرا  صلخا هللا  نم  تسا : هدـمآ  مالـسا  یمارگ 

، یمق ساـبع  خیـش  راحبلاۀنیفـس ، ، ) M} دزاـسیم يراـج  شناـبز  رب  شبلق  زا  ار  تـمکح  ياههمــشچ  دــنوادخ  دزرو  صـالخا  یلاـعت 
لهچ و ددع  تیصوصخ  اما  تسا . هدش  دیکأت  نآ  ندناوخ  هبترم  لهچ  رب  هیعدا  زا  یخرب  دیاهتشون  هک  روط  نامه  نینچمه  صلخهدام .)

هکلم کی  بجوم  راب » لهچ   » رارکت ناسنا ، ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  اسب  هچ  هتبلا  تسین . نشور  ام  يارب  تسیچ ، ددع  نیا  رد  هتفهن  رارسا 
J .} دوشیم دنوادخ  صاخ  ضیف  لوزن  تیلباق  هدیدنسپ و  راتفر  کی  قیمعت  يونعم و 

تلع نینچمه  و  هریغ ....  هورم و  افص و  هبعک  فاوط  هلمج  روما  زا  یلیخ  رد  تسا و  تیمها  ياراد  تفه  ددع 7  مالسا  سدقم  نید  رد  هکنیا  لیلد 
. تسیچ دنا  هتشاد  تیمها  نآ  هب  زین  ام  یلم  گنهرف  رد  هکنیا 

شسرپ

و هریغ ....  هورم و  افـص و  هبعک  فاوـط  هلمج  روـما  زا  یلیخ  رد  تسا و  تیمها  ياراد  تـفه  ددع 7  مالـسا  سدقم  نید  رد  هکنیا  لیلد 
. تسیچ دنا  هتشاد  تیمها  نآ  هب  زین  ام  یلم  گنهرف  رد  هکنیا  تلع  نینچمه 

خساپ

دادعت تسا . تفه  زین  نامـسآ  نیمز و  ددـع  هورم ، افـص و  یعـس  تارمج و  یمر  ددـع  لثم  تسا ، هبترم  تفه  فاوط ، ياه  طوش  ددـع 
هب گنـس  کی  ای  و  یلوت )  ) فاوط طوش  کی  هتفه  زور  ره  تباین  هب  ناسنا  تسا و  ناسنا  رمع  روذجم  ینعی  تسا . تفه  زین  هتفه  اهزور 

، دوش یمن  هصالخ  داتفه  ددع  رد  اهنت  امش  شسرپ  دراد . ادخ ) يوس  هب  ادخ  ریغ  زا  رارف   ) هورم افص و  نایم  یعـس  کی  و  يربت )  ) ناطیش
ام يارب  یبوخ  هب  دادعا  نیا  صاوخ  رارـسا و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . حرطم  زین  داتفه  دادعا 5 و 12 و 40 و  هب  تبسن  شسرپ  نیمه 

ددع 7 نوچ  تسا  نکمم  میناد . یمن  یتسرد  هب  ار  نآ  تقیقح  یلو  تسا  هدش  هداد  یتالامتحا  مادک  ره  دروم  رد  دنچ  ره  تسین  نشور 
تیخنـس و نیا  زین  یعیرـشت  روما  رد  هدـش  یعـس  تسا ، هتفر  راک  هب  نیمز  نامـسآ و  تاقبط  لـثم  ینیوکت  یعقاو و  روما  یخرب  دروم  رد 
ددـع 12 دـشاب . رت  يوق  لامتحا  نیا  دـیاش  نیـس  تفه  هرفـس  لثم  یلم  ننـس  بادآ و  یلم و  گنهرف  رد  هژیو  هب  دوش و  ظفح  یگنهامه 
. تخاس يراج  لیئارسا  ینب  هناگ  هدزاود  فیاوط  يارب  همشچ   12 گنس ، هب  اصع  ندز  اب  (ع ) یسوم ترضح  دراد . ییاور  ینآرق و  هشیر 
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ءایبنا ددع 5 ، دروم  رد  الثم  ای  دنرفن و  زین 12  (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نانیشناج  دنا ، هدوب  رفن  هدزاود  زین  (ع ) یسیع ترـضح  نویراوح 
« لهچ  » هک دشاب  یگژیو  نیا  هب  هجوت  دیاش  ددع 40  دروم  رد  دشاب . یم  نت  ءاسک 5  باحصا  ای  تسا و  ات  تعیرش 5  بحاص  گرزب و 
(ص) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یثیدـح  دـننام  ددرگ  یم  ناسنا  دوجو  رد  نآ  ندـش  هکلم  ندـش و  راد  هشیر  بجوم  يراـک  رارکت  راـب 

دنوادخ يارب  اهنت  زور  لهچ  سک  ره  هناسل ؛ یلع  هبلق  نم  همکحلا  عیبانی  هللارجف  اموی  نیعبرا  صلخا هللا  نم  : ُ دیامرف یم  هک  هدـش  تایور 
رد زین  و  ص 1930 .) ج 4 ، همکحلا ، نازیم  « ) دزاس یم  يراج  شنابز  رب  بلق  زا  ار  تمکح  ياه  همـشچ  دـنوادخ  دزرو ، صالخا  لاعتم 
یم رب  دنمـشناد  هیقف و  باسح  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دـنک ، ظفح  ثیدـح  لهچ  نم  تما  عفن  يارب  سک  ره  : » دـیامرف یم  رگید  یثیدـح 
هیآ رد  نیقفانم  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  الثم  دور . یم  راک  هب  يدایز  یناوارف و  ریثکت و  يارب  الومعم  ددع 70  ص 1931 .) نامه ، « ) دزیگنا

زگره ینک  رافغتـسا  اـهنآ  يارب  راـب  داـتفه  رگا  یتـح  مهل ؛ هللا  رفغی  نلف  هرم  نیعبـس  مهلرفغتـست  نا  : » دـیامرف یم  هبوت  هکراـبم  هروس   80
ار اهنآ  دـنوادخ  ینک  رافغتـسا  اهنآ  يارب  ردـق  ره  ینعی  تسا ، بلطم  دـیکأت  يارب  عقاو  رد  ریبعت  هنوگ  نیا  دزرمآ . یمن  ار  اهنآ  دـنوادخ 

یم ار  اهنآ  دنوادخ  يدرک ، رافغتـسا  راب  الثم 71  رگا  هک  دـشاب  نیا  هیآ  موهفم  انعم و  هک  تسین  شرامـش  دادـعت و  روظنم  دزرمآ و  یمن 
تـسین نآ  نخـس  نیا  موهفم  درک ، مهاوخن  لوبق  ینک  رارـصا  مه  راب  دص  رگا  دیوگ : یم  يرگید  هب  یـسک  هک  نیا  لثم  تسرد  دزرمآ ،

. تفریذپ مهاوخن  زگره  اقلطم و  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  مریذپ  یم  ینک  رارصا  راب  رگا 101  هک 

. تسا یعقاو  هلئسم  نیا  ایآ  تسا . هدش  هنتخ  کشزپ  روضح  نودب  ناگتشرف و  طسوت  دازون  نالف  هک  دوش  یم  راهظا  هاگ  ام  ماوقا  رد 

شسرپ

. تسا یعقاو  هلئسم  نیا  ایآ  تسا . هدش  هنتخ  کشزپ  روضح  نودب  ناگتشرف و  طسوت  دازون  نالف  هک  دوش  یم  راهظا  هاگ  ام  ماوقا  رد 

خساپ

یخرب رد  دوش . یم  هنتخ  ناگتـشرف  طـسوت  هک  میرادـن  یتـیاور  اـی  یلیلد و  یلو  دوش . دـلوتم  هدـش  هنتخ  يدازون  تردـن  هب  تسا  نکمم 
لقن هنوگ  نیا  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  یتیاور  رد  دوش . یم  دلوتم  هدش  هنتخ  (ع ) موصعم ماما  هک  تسا  هدمآ  هنوگ  نیا  تایاور 
هنتخ هک  نیا  رگم  تسین  یماما  چیه  دش و  دلوتم  هدش  هنتخ  نم  دنزرف  نیا  دندومرف  (ع ) اضر ماما  تدالو  ماگنه  ترـضح  هک  تسا  هدـش 

ترـضح تعیرـش   ] تیفینح ربمایپ و  تنـس  زا  تیعبت  تهج  هب  میراذگ  یم  هنتخ  لحم  رب  ار  هنتخ  ندیرب  غیت  ام  نکل  دوش  یم  دلوتم  هدش 
. دوش دلوتم  هدش  هنتخ  يدرف  هک  تسا  هداتفا  قافتا  نیا  زین  نیموصعم  ریغ  رد  میهاربا .]

نونکات هک  متسه  يدایز  تالاوس  ضرعم  رد  یهاگشناد  رشق  اب  دایز  طابترا  رطاخب  مشابیم و  نارمع  یسدنهم  هتـشر  يارتکد  يوجـشناد  بناجنیا 
: مهدب هدننک  عناق  خساپ  دیآ  یم  لیذ  رد  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب  ما  هتسناوتن 

هراشا

هدش ضوع  نید  عورف  زا  يرایسب  ماجنا  هوحن  هک  میا  هدید  رمع  لاس  دنچ  یط  رد 
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شسرپ

هک متسه  يدایز  تالاوس  ضرعم  رد  یهاگشناد  رشق  اب  دایز  طابترا  رطاخب  مشابیم و  نارمع  یسدنهم  هتشر  يارتکد  يوجـشناد  بناجنیا 
ماجنا هوحن  هک  میا  هدـید  رمع  لاس  دـنچ  یط  رد  مهدـب : هدـننک  عناق  خـساپ  دـیآ  یم  لـیذ  رد  هک  اـهنآ  زا  یخرب  هب  ما  هتـسناوتن  نونکاـت 

همه ابیرقت  نونکا  دوشیم و  تئارق  رخآ  هدجس  رد  هک  فیعضلا ؛ دبع  محرا  فیطل  ای  هلمج ؛  لثم  تسا  هدش  ضوع  نید  عورف  زا  يرایسب 
نوربنوزا و یهام  لثم  اهمارح  زا  یخرب  تمرح  نتفر  نیبزا  ای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرادازع  ینز و  هنیس  تیفیک  ای  هدش و  ریگ 

مه نا  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  دشاب (  نظ  زا  يوریپ  ام و  راکفا  زا  یشان  نید ، تاعورف  زا  يرایسب  تسا  نکمم  ایآ  اهیقیسوم و ،...  یخرب  ای 
؟ دشاب ام  رورپ  لآ  هدیا  نهذ  هدییاز  تجح  ترضح  هب  بستنم  تافص  زا  يرایسب  تسا  نکمم  ایآ  نینچمه  نوصرخی ؟) الا 

خساپ

فراعم مومع  روط  هب  تسا . رادیاپ  ریذپان و  رییغت  هک  تسا . تامکحم  لوصا و  ياراد  نید  . 1 درک : هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  هراب  نیا  رد 
اب تاعوضوم  رب  ماـکحا  یخرب  . 2 تسا . باب  نیا  زا  بارـش  تمرح  زامن و  لصا  دننام  يرورـض  ماکحا  داعم و  دـیحوت و  دـننام  یـساسا 

تمرح دـننام  دـنک  رییغت  مکح  اسب  هچ  دـبای  رییغت  اب  دوش و  یـسانشزاب  عوضوم  هاگره  اذـل  هدـش  دراو  هلعلا ] صوصنم  صاـخ :[  فیرعت 
لماک روط  هب  ار  تمرح  طیارش  اجنآ  زا  و  تسین ؛ يوهل  ای  برطم و  هک  دوش  هداد  صیخـشت  رگا  یقیـسوم  تمرح  ای  سلف و  نودب  یهام 

ماجنا و تسا و  تاحابم  ءزج  موسر  لامعا و  یخرب  . 3 دوش . یم  هتشادرب  تمرح  مکح  عوضوم  رییغت  ای  هیعوضوم و  ههبـش  باب  زا  درادن 
ره رد  هک  ینز  هنیس  مسارم  دننام  تسا . هدش  دای  غارف » هقطنم   » هب نآ  زا  هک  هدش  راذگاو  مدرم  دوخ  صیخشت  هقیلـس و  هب  نآ  ماجنا  مدع 
زا لامعا  یخرب  . 4 دوش . یمن  عنم  عراش  يوس  زا  دوشن  هدولآ  مارح  لعف  هب  هکنیا  طرش  هب  دنراد . يرادازع  رد  یصاخ  گنهرف  يا  هعماج 

بترتم نآ  رب  يدئاوف  هکلب  درادـن  رارق  تامرحم  تعدـب و  هریاد  رد  هک  اجنآ  زا  هتـشگ و  تالوبقم  ءزج  هدـش و  هتفرگ  ناگرزب  تایبرجت 
یخرب . 5 دوش . یم  هتفگ  رکذ  قلطم  تین  هب  هک  اهزامن  رد  راکذا  یخرب  دننام  میرادن  یعرـش  عنم  رب  لیلد  دراد و  حـیجرت  نآ  ماجنا  تسا 

زا يرایـسب  دـننام  هدرمـش  زیاـج  ارنآ  همادا  هکلب  هدرکن  عنم  عراـش  تسا و  جـیار  ءـالقع  فرع  ناـیم  رد  ینعی  تسا . یئاـضما  زین  ماـکحا 
زیاج دشاب  هتـشادن  یعرـش  عنم  دشاب و  هتـشاد  ییالقع  هدیاف  هچنآ  ره  دروآ  تسدـب  ناوت  یم  یبوخب  هجیتن  رد  اهدتـس  داد و  تالماعم و 

تسا مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  ناشیا  هک  اجنآ  زا  زین  تجح  ترـضح  تافـص  هرابرد  دریگ . یمن  رارق  تانونظم  هریاد  رد  و  تسا .
تموکح تیلوؤسم  رگا  هژیو  هب  تسین . نهذ  هدییاز  تسا و  زیاج  ناشیا  هب  نآ  باستنا  دـشاب  یم  تیالو  تماما و  ماقم  بسانم  هچنآ  ره 
ياههویش هک  درک  هجوت  دیاب  مکی . مینک : یم  بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امش  هجوت  رتشیب  حیضوت  يارب  مینادب . ناشیا  هدهع  رب  زین  ار  یناهج 

روهظ فلتخم ، ياهلکـش  رد  توافتم و  ياههنوگ  هب  هک  تسا  یلـصا  کـی  يرادازع  عقاو  رد  تسا . يرادازع  تیهاـم  زا  ریغ  يرادازع ،
هب دـشاب ؛ بسانتم  مایپ  زغم  يرادازع و  ياوتحم  اب  دـیاب  تیهام  راهظا  رازبا و  مود . رتشیب . هن  دـنرازبا  کـی  ًافرـص  اـهنآ  نیارباـنب  دـنکیم ؛

، رگید نایب  هب  دـنک . لقتنم  نارگید  هب  ار  هزومآ  سرد و  مایپ و  یهجو ، نیرتعفاـن  نیرتذـفان و  نیرتاویـش ، نیرتهب ، اـب  دـناوتب  هک  یتروص 
رگا دهدیمن و  شـشوپ  ار  مایپ  همه  هک  دشاب ، کچوک  رگا  رتگرزب . هن  رتکچوک و  هن  دیآ ؛ تسار  نآ  تماق  هب  هک  دـشاب  یـسابل  دـیاب 

زا مایپ ، ياوتحم  غالبا  يارب  ناوتیم  مّوس . درادیم . زاب  تقیقح  مهف  لصا  زا  ار  وا  دـنکیم و  فرحنم  ار  بطاـخم  نهذ  دـشاب ، رتگرزب 
رد ار  ودرا  نابز  مالـسا  هک  نانچ  تفرگ ؛ تمدخ  هب  ار  اهنآ  تسج و  دوس  دراد  دوجو  نوگانوگ  للم  ندمت  گنهرف و  رد  هک  ییاهرازبا 

تمدـخ رد  ار  نآ  تفرگ و  ناـنوی  زا  ار  هفـسلف  اـی  داد . رارق  هراـق  هبـش  هب  مالـسا  رودـص  يارب  يرازبا  ار  نآ  تـفرگ و  تمدـخ  هـب  دـنه 
داضت و رد  مالـسا  رهوگ  یلـصا و  ياههزومآ  اب  هک  ینامز  ات  للم  موسر  بادآ و  هب  مالـسا  مراهچ . تشاذـگ و . ...  ینایحو  ياـههزومآ 
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ياذغ تیفیک  سابل و  گنر  نابز و  يارب  هاگچیه  مالـسا  ًالثم  درادیمن ؛ اور  اهنآ  هب  تبـسن  یعنم  چیه  هتـشاذگ و  مارتحا  دـشابن ، تفاهت 
هتفگ هچنآ  هب  هجوت  اب  تسین . لئاق  یتیدودـحم  دـشاب -  هتـشادن  تافانم  مالـسا  حور  اب  هک  یمادام  مولع -  عیانـص و  نونف ، فلتخم ، للم 

فلتخم ماوقا  للم و  ناـیم  رد  هک  يرازبا  اـهمرف و  اـهبلاق ، رد  دـناوتیم  (ع ،) تیبلـها يراوگوس » يرادازع و   » مالـسا هاگدـید  زا  دـش ،
مایپ لصا  هب  اههنوگ ، اههویش و  اهلکـش ، اهبلاق ؛ هک  تسا  ینامز  ات  نیا  . دبای یّلجت  نوگانوگ  ياههویـش  هب  دوش و  ققحم  هدوب ، موسرم 

هک يرادازع  ياههویـش  زا  هدافتـسا  ورنیازا  دـهد . ياج  بطاخم  ناج  نهذ و  رد  ار  مایپ  وحن  نیرتهب  هب  هکلب  دزاسن ؛ دراو  همطل  اوتحم  و 
دناوتیم هدوب و  مالسا  راکددم  هکلب  تسین ؛ نید  رد  تعدب  اهنت  هن  هیزعت و )...  ینزهنیس ، ینزریجنز ، دننام   ) هدوبن مالـسا  ردص  نامز  رد 

ره رد  دهد . قوس  اهنادب  رواب  تمـس  هب  ار  وا  بلق  هدناسر و  رـصاعم  ناسنا  شوگ  هب  ار  (ع ) تیبلها اروشاع و  ياهراعـش  دوخ ، دح  رد 
ناج رب  رازبا  هدرکان  يادـخ  هک  نآ  هن  دوش ؛ ظفح  اهنآ  يرازبا  هبنج  هراومه  دـیاب  رتشیب و  هن  دـنرازبا  اهنت  اهنیا  هک  مینکیم  دـیکأت  لاح 

هدهاشم یهاگ  هچنآ  دشابیمن . یلوا  فده  هاگچیه  تسا و  بلطم  هیام  نب و  هب  ندیسر  نتـشذگ و  يارب  یلپ  اهنت  رازبا  دیآ ! قئاف  هلأسم 
لوفغم ار  عوضوم  لصا  دـنهدیم و  تیمها  نطاب  زا  شیب  رهاظ  هب  ینادان ، يور  زا  ياهدـع  هک  تسا  خـلت  هصق  نیمه  هنافـسأتم  دوشیم ،

. دنراذگیم

زین هدنب  دوشیم و  راک  نیا  عنام  مردام  ( ؟ دراد لاکشا  رگید  ياهزور  رد  ترایز  تسا و  هعمج  هبنش و  جنپ  ياهزور  ّصتخم  ادهش ، روبق  ترایز  ایآ 
 ( میوگیمن يزیچ  ردام ، ردپ و  زا  تعاطا  يارب 

شسرپ

راک نیا  عنام  مرداـم  ( ؟ دراد لاکـشا  رگید  ياـهزور  رد  تراـیز  تسا و  هعمج  هبنـش و  جـنپ  ياـهزور  ّصتخم  ادهـش ، روبق  تراـیز  اـیآ 
 ( میوگیمن يزیچ  ردام ، ردپ و  زا  تعاطا  يارب  زین  هدنب  دوشیم و 

خساپ

ثّدحم موحرم  تسا  هدش  يرتشیب  دـیکأت  اهزور ، یخرب  رد  یلو  دراد ، باوث  هتفه  ماّیا  ۀـمه  رد  ادهـش ، روبق  صوصخ  هب  روبق ، ترایز 
نآ زا  هعمج  هبنـش و  جـنپ  زور  هک  هدروآ  دراد ، يرتشیب  باوث  روبق ، لها  ترایز  هک  ییاهزور  يارب  یباب  لیاسولا  كردتـسم  رد  يرون 

سک ره  : " دومرف مرکا  ربمایپ  مینکیم  لقن  ار  تیاور  ود  هنومن  يارب  درادن . یصوصخم  زور  روبق ، لها  ترایز  ساسا  نیا  رب  تسا  هلمج 
كردتـسم ج ." ددرگیم ( بوسحم  ناکین  ةرمز  رد  وا  دوشیم و  هدیـشخب  دنک ، ترایز  هعمج  رد  ار  نانآ  زا  یکی  ای  ار  دوخ  نیدلاو  ربق 

ترایز ار  اهنآ  هعمج  زور  رد  دومرف : ماما  مدیـسرپ   7 رقاب ماما  زا  روبق  لها  ترایز  ةرابرد  : " دـیوگیم نامیلـس  تیبلالآ )  ص 365 ، ، 2
دیکأت نادـب  نآرق  هک  تسا  یّمهم  ۀلئـسم  نیدـلاو  زا  تعاطا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  تیبلالآ )  ص 415 ، هعیـشلا ج 7 ، لئاسو  نک (. 

ردـپ و هب  دـیتسرپن و  ار  وا  زج  هداد  نامرف  تراگدرورپ  ( 23، أرسا ;) اًن َـ َـسْحِإ ِْنیَِدل   َ َْولِابَو ُهاَّیِإ  آلِإ َّ  ْاَّوُُدبْعَت  آلَأ  َکُّبَر  َیَـضَق  َو   " تسا هدومرف 
دیابن ناسنا  دنکیم . یهن  زین  نتفگ  فُا  زا  یّتح  نآرق  تسا  دیکأت  ۀناشن  نیا  دراد و  رما "  " زا يرتدّکؤم  موهفم  اضق ، دینک ". یکین  ردام 

ص 76، نارگید ج 12 ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  دـیوگب (. نخـس  اهنآ  اب  دایرف  داد و  زیمآتناها و  دـنلب و  يادـص  اـب 
بحتـسم روبق ، لها  ترایز  هچرگ  ساسا  نیا  رب  دـیامن ; دروخرب  نیدـلاو  اب  مارتحا  بدا و  تیاهن  رد  دـیاب  ناسنا  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد 

تسا مزال  اهنآ  لاح  تیاعر  بجاو و  نیدلاو  زا  تعاطا  یلو  تسا 
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. میریگ یم  نشج  ار  رطف  دیع  ینعی  ار  نآ  مامتا  ارچ  سپ  تسا  دنوادخ  تفایض  ناضمر  كرابم  هام  رگا 

شسرپ

. میریگ یم  نشج  ار  رطف  دیع  ینعی  ار  نآ  مامتا  ارچ  سپ  تسا  دنوادخ  تفایض  ناضمر  كرابم  هام  رگا 

خساپ

لئاضف و بسک  تهج  هب  رطف  دـیع  هفـسلف  اما  تسا .  رطف  دـیع  زور  لاوش  لوا  زور  نآ  مامتا  زا  دـعبو  تسا  هللا  تفایـض  هام  ناضمر  هاـم 
هجیتن الاح  دندوب و  یهلا  مرک  هرفـس  نامهم  هام  کی  اهنآ  دـندرک  بسک  تدابع  تعاط و  تهج  هب  هام  نیا  رد  نانمئوم  هک  تسا  شاداپ 

دوش دنم  هرهب  هام  نیا  تاضویف  زا  دنا  هتـسناوت  هک  یناسک  يارب  اما  تسا  رورـس  دیع و  زور  زور , نیا  اذل  دننک  یم  كرد  ار  ینامهم  نیا 
هک هدش  دراو  تایاور  رد  اذل  دراد  یتحاران  اعقاو " یهلا  تفایض  نداد  تسد  زا  یلو  دنا  هتـشادرب  ییاه  ماگ  شیوخ  یحور  لماکت  رد  و 
یم لقن  یثیدـح  هنومن  يارب  دـیهاوخب . دـنوادخ  زا  ار  دـعب  لاس  هزور  كرد  قیفوت  دـینک و  عادو  نآ ,  رخآ  ياهزور  رد  ناـضمر  هاـم  زا 

میلعت ار  اعد  نیا  ناـضمر  زا  عادو  رد  رباـج  هب  هللا  لوسر  تسا  هدروآ  موص  عادو  باـب  رد  هعیـشلا  لـئاسو  رد  یلمآ  رح  موحرم  هک  مینک 
هام نیرخآ  ار  هام  نیا  ایادـخ  "; امورحم  ینلعجتالو  اـموحرم " ینلعجاـف  هتلعج  ناـف  اـیا  یمایـص  نم  دـهعلا  رخآ  هلعجتـال  مهللا  : )) دـنداد

 ((. نادرگم مورحم  شیوخ  تمحر  زا  ارم  شخبب و  ارم  سپ  تسا  نم  هام  نیرخآ  رگا  هدم و  رارق  نم  ناضمر 

. تسیچ یمالسا  دایعا  هفسلف  و  هچ ؟ ینعی  دیع 

شسرپ

. تسیچ یمالسا  دایعا  هفسلف  و  هچ ؟ ینعی  دیع 

خساپ

زور دـیع  دوخ . ییادـخ  كاـپ  ترطف  تقیقح و  لـصا و  هب  عوجر  ینعی  تسا  عوجر  تشگزاـب و  ياـنعم  هب  دوع »  » هشیر هداـم و  زا  دـیع 
ار دوخ  بیرف  رکم و  اب  هک  تسا  لیـصا  ریغ  نیغورد و  دوخ  زا  نتـسسگ  ندنک و  لد  یناسنا و  لیـصا  دوخ  شیوخ و  نتـشیوخ  هب  هجوت 

سپ دـنک و  یم  یتشآ  دوخ  تقیقح  اب  ناسنا  دـیع  زور  رد  تسا . هدرک  نت  رب  غورد  هب  ار  هناخبحاص  سابل  هداد و  هولج  یقیقح  لیـصا و 
هب دـنز و  یم  رانک  ار  شتقیقح  ترطف و  هب  هجوت  عناوم  دـبای ؛ یم  هرابود  ار  نآ  دوخ  تقیقح  زا  ییادـج  يرود و  هلـصاف و  اـه  تدـم  زا 

سفن ياوران  ياه  شهاوخ  لایما و  رب  ناسنا  هک  یتعاس  نامز و  زور و  ره  نیاربانب  ددرگ . یم  هجوتم  شنورد  هدـنزرا  ناشخرد و  رهوگ 
یمـسر فورعم و  دیع  هچرگ  تسا  دیع  ددرگ ، وا  نیتسار  هدـنب  دـنوادخ و  تساوخ  عیطم  ددرگن و  هدولآ  هانگ  هب  شنماد  ددرگ و  هریچ 

ددرگ يرپس  هانگ  نودب  هک  يزور  ره  دیع ؛ وهف  هیف  هللا  یصعی  موی ال  لک  : » دیامرف یم  هغالبلا  جهن  تمکح 428  رد  نانمؤم  ریما  دشابن .
ناناملـسم يونعم  يدام و  يایاوز  همه  رد  ار  دوخ  رثا  هک  تسا  يزاس  تشونرـس  گرزب و  عیاقو  روآدای  یمالـسا  دایعا  تسا .» دیع  زور 

. ددرگ یم  رکذتم  اهنآ  هب  ار  یهلا  ماکحا  یمالسا و  فراعم  نآرق و  هب  کسمت  رثا  رد  ار  ناناملـسم  تزع  تمظع و  دزاس و  یم  راکـشآ 
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. ددرگ یم  رکذتم  اهنآ  هب  ار  یهلا  ماکحا  یمالسا و  فراعم  نآرق و  هب  کسمت  رثا  رد  ار  ناناملـسم  تزع  تمظع و  دزاس و  یم  راکـشآ 
دـبعت و نشج  ناـبرق ، دـیع  تـسا . هزور  هـضیرف  هـب  لـمع  یهلا و  ربارب  رد  میلـست  تعاـطا و  نـشج  ادـخ و  هـب  تشگزاـب  دـیع  رطف  دـیع 

ماجنا رب  ینبم  قح  توعد  تباجا  هنارکـش  هب  رازگ  جح  ناسنا  هک  تسا  جح  راوشد  گرزب و  هضیرف  ماجنا  یهلا و  نیمارف  هب  یگدرپسرس 
تدابع زور  تساهزور و  رورس  گرزب و  دیع و  زور  تایاور  ریبعت  هب  زین  هعمج  زور  تسا . رورـسم  لاحـشوخ و  نآ ، ماجنا  قیفوت  جح و 

ره نابعـش و  همین  بجر و  متفه  تسیب و  بجر و  هدزیـس  لثم  یگرزب  ياهزور  تسا . یهلا  ناسحا  فاـطلا و  يروآداـی  رکذ و  اـعد و  و 
یگرزب و تمظع و  روآدای  مادـک  ره  دراد  صاـصتخا  (ع ) تیب لـها  یهلا و  ياـیلوا  زا  یماـما  دـالیم  اـی  گرزب و  یتبـسانم  هب  هک  يزور 
هب اه  تبـسانم  نیا  دایعا و  نیا  تشادگرزب  اب  تسا . دـنوادخ  گرزب  ياهزور  هللا و  مایا  زا  میرک  نآرق  ریبعت  هب  تسا و  تلیـضف  هوکش و 

میتسه رابرپ  راوتسا و  یناتخرد  نوچ  میتسه و  تلیضف  ملع و  تفرعم و  تیونعم و  زا  يراشرـس  ینغ و  هناوتـشپ  ياراد  هک  میروآ  یم  دای 
هب میشورفب و  ناگیار  هب  ار  شیوخ  مینک و  دادملق  شزرا  مک  ای  شزرا و  یب  ار  دوخ  دیابن  سپ  میراد ، لامک  تفرعم و  بآ  رد  هشیر  هک 

هتـشذگ زا  هک  تسا  يدایز  هلـصاف  دوجوم و  عضو  یباـیزرا  يارب  یتصرف  یمالـسا  داـیعا  مینزب . جارح  بوچ  نامدادادـخ  ياـه  هیاـمرس 
همانرب اهنآ  عفر  يارب  میباـیب و  ار  دوخ  ياـه  یتسـس  اـه و  فعـض  هشیر  هک  تسا  یبساـنم  تقو  میا و  هتفرگ  شیوخ  هدـنزرا  راـختفارپ و 
نیمأت ار  یباداش  يداش و  هب  ناسنا  زاین  نومیم  هتسجخ و  ياه  تبسانم  دایعا و  نیا  دوجو  نمض  رد  میشاب . هتشاد  یتسرد  یساسا و  يزیر 

. دزاس یم  هدروآرب  ار  ناسنا  یناور  یحور و  ياهزاین  زا  دعب  نیا  دنک و  یم 

؟ دنراذگ یم  ربق  يور  رب  ار  تسد  ندناوخ  هحتاف  ماگنه  رد  يا  هدع  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یم  ربق  يور  رب  ار  تسد  ندناوخ  هحتاف  ماگنه  رد  يا  هدع  ارچ 

خساپ

مکح و نیا  هفـسلف  یلو  تسا . هدش  دراو  (ع ) نیموصعم همئا  تایاور  رد  تیم  يارب  هحتاف  ندـناوخ  ماگنه  ربق  يور  رب  تشگنا  ندراذـگ 
رد دوجوم  ياهطابترا  یتسه و  ناهج  زا  ام  تاعالطا  تسین و  نشور  ام  يارب  دشاب  هدش  دراو  ربتعم  تایاور  رد  هک  لیبق  نیا  زا  یماکحا 

همئا ربماـیپ و  بناـج  زا  هک  یتاروتـسد  مینادیم  ًـالامجا  یلو  تسین . نکمم  یحو  قیرط  زا  زج  نآ  هب  یـسرتسد  تسا و  صقاـن  رایـسب  نا 
. دنایتسه ملاع  قیاقح  تایعقاو و  رب  علطم  یحو و  همشچرس  هب  لصتم  نانآ  هک  ارچ  دشابیم  تمکح  ياراد  هدش  دراو  (ع ) نیموصعم

؟ دراد ياهدیاف  هچ  ادخ  مان  اب  اهراک  ندرک  زاغآ 

شسرپ

؟ دراد ياهدیاف  هچ  ادخ  مان  اب  اهراک  ندرک  زاغآ 

خساپ
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ادخ مان  اب  اهراک  ندرک  عورـش  دریگب  رظن  رد  ار  وا  ياضر  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  دوخ ، لامعا  یمامت  رد  دـیاب  ناسنا  هک  اجنآ  زا 
تهج رد  ار  دوخ  یگدنز  یّلک  روط  هب  اهراک و  ناسنا  هک  تسانعم : نیا  هب  ادخ  مان  اب  اهراک  ندرک  زاغآ  دراد . رما  نیا  رد  ییازسب  شقن 

عقاو رد  رما  نیا  هک  دریگیم  رظن  رد  ار  دنوادخ  يدونـشخ  اضر و  لمع  ماگنه  رد  دهدیم و  تروص  وا  نیمارف  زا  هتفرگ  ماهلا  دنوادخ و 
رب هوالع  دراد . ییازـسب  شقن  هعماج  رد  یناسنا  گنهرف  ءاقترا  رد  ناسنا و  يونعم  دشر  رد  تساهراک و  رب  ندز  ییادخ  هناشن  تمالع و 

ار اناوت  رداق و  يادـخ  یهارمه  يرای و  دوشیم و  هّجوتم  نارکیب  دودـحمان و  یتردـق  هب  ناسنا  راک ، زاغآ  رد  دـنوادخ  ندرک  دای  اب  نیا 
لومـشم ات  دـبلطیم  دادمتـسا  اهتنمیب  تمحر  نآ  لازیال و  تردـق  نآ  زا  ناسنا  هنوگ  نیا  هب  دـنیبیم . ّرثؤم  راـک  نآ  قیفوت  دربشیپ و  رد 

. دریگ رارق  وا  ّصاخ  تیانع  تمحر و 

؟ دنراذگیم قرف  مالسلا » مهیلع  » موصعم ناماما  تداهش  دلوت و  یلیطعت  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگیم قرف  مالسلا » مهیلع  » موصعم ناماما  تداهش  دلوت و  یلیطعت  رد  ارچ 

خساپ

هک هدرک  هظحالم  تلود  تسا . یتلود  ماظن  يدادرارق  يرابتعا و  روما  زا  مالسلا » مهیلع  » همئا زا  یخرب  تداهـش  دلوت و  رد  یلیطعت  هلأسم 
شاعم و روما  هب  یگدیـسر  يرادا و  ياهراک  رد  هفقو  ًارهق  دنک . مالعا  لیطعت  ار  مالـسلا » مهیلع  » همئا تافو  اهدـلوت و  مامت  دـهاوخب  رگا 

ّدلوت رد  یخیرات  عیاقو  زا  یخرب  رگید  فرط  زا  و  دنتسین . یـضار  نآ  هب  مالـسلا » مهیلع  » همئا و  دوشیم . داجیا  مدرم و ... هریغ  یگنهرف و 
« مالسلا هیلع  » قداص رفعج  ماما  میظع  شقن  ای  و  مالسلا » هیلع  » ریما ترضح  دلوت  ای  اروشاع و  زور  دننام  راوگرزب  همئا  زا  یخرب  تداهش  و 
ثداوح و رظن  زا  هک  مسق  نآ  یلیطعت  هب  تهج  نیمه  هب  تفرگ و  هدـیدان  ناوتیمن  یمالـسا و ... فراعم  ماـکحا و  عیـشت و  ءاـیحا  رد  ار 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . هدرک  یلیطعت  نالعا  هدوب ، يرتشیب  یتّیمها  ياراد  یخیرات  عیاقو 

؟ تسا رئاعش  میظعت  یعون  مالسلا » مهیلع  » همئا تداهش  ای  تدالو  ماّیا  رد  یلیطعت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا رئاعش  میظعت  یعون  مالسلا » مهیلع  » همئا تداهش  ای  تدالو  ماّیا  رد  یلیطعت  ایآ 

خساپ

مارتحا و ناونع  هب  ار  یمـسارم  هعیـش  مه  نانآ  دـّلوت  هکلب  مالـسلا » مهیلع  » ناماما ماـمت  تداهـش  درگلاـس  عقوم  رد  دـیاب  هک  تسین  یکش 
زا عون  نیا  ام  ناماما  زا  يرایـسب  دروم  رد  هک  دیآیم  رامـش  هب  تشادگرزب  مارتحا و  یعون  لیطعت  هچرگ  دنک  رازگرب  نانآ  تشادـگرزب 

دننام دوش  حرط ، ییاههمانرب  هک  تسا  نیا  هفیظو  نکل  دراد و  دوجو  اهرهش  يرایسب  رد  یمـسر  ریغ  هچ  یمـسر و  تروص  هب  هچ  مارتحا 
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نآ هرابرد  يرتشیب  تخانـش  ناـنآ  ییاهیراکادـف  بئاـصم و  یگدـنز و  حرـش  يروآداـی  ینارنخـس و  اـب  دوش و  لیکـشت  یـسلاجم  هکنیا 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  ددرگ « . مهارف  مالسلا » مهیلع  » ناماما

؟ دوش يرگید  روما  فرص  مسارم  ریاس  ای  اهنشج  تاغیلبت ، هجدوب  تسین  رتهب  ایآ 

شسرپ

؟ دوش يرگید  روما  فرص  مسارم  ریاس  ای  اهنشج  تاغیلبت ، هجدوب  تسین  رتهب  ایآ 

خساپ

ماما هدومرف  هب  هک  میدقتعم  ام  رگا  تسا ، ياهعیـش  رب  هکلب  ناملـسم و  ره  فئاظو  نیرتمهم  زا  ینید  رئاعـش  میظعت  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
هیلع هللا  یلـص  » ربمایپ نادناخ  نانمـشد  هک  مینادیم  رگا  و  تسا » هتـشاد  هگن  هدـنز  ار  مالـسا  هک  تسا  رفـص  مرحم و  « » هللا همحر  » ینیمخ

يایحا ببس  شنارای ، تیب و  لها  تداهش  يراکادف و  اب  مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  اّما  دننک ، دوبان  ساسا  زا  ار  مالسا  دنتـشاد  یعـس  هلآو »
يایحا عقاو  رد  اروشاع  نتشاد  یمارگ  نتشاد و  هگن  هدنز  هک  میریذپب  دیاب  دش ؛ مالـسا  تعیرـش  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  نید 

هوکش و رب  هک  تخادنا  میهاوخ  ریسم  نیا  رد  ار  دوخ  هشیدنا  شالت و  روما ، نیا  اب  تفلاخم  ياج  هب  هاگ  نآ  تسا ، نآرق  بتکم  مالسا و 
یلو دراد ؛ رایسب  يوگتفگ  ثحب و  ياج  تخادرپ ، یبهذم  رئاعـش  میرکت  میظعت و  هب  دیاب  هنوگچ  هک  نیا  يرآ ، مییازفیب . نآ  يدمآ  راک 

ياهدای تارطاخ و  هک  ياهویش  دشاب ، هوکشاب  رایسب  ياهویش  هب  دیاب  اهنشج  اهّدلوت و  رد  هچ  اهتداهش و  رد  هچ  مسارم  نیا  لصا  ًامّلسم 
اهیرادازع و نیمه  اب  هک  یمالسا  ات  دراد . هگن  هدنیوپ  هدنز و  وحن  نیرتهب  هب  مالـسلا » هیلع  » ۀّجح ترـضح  مایق  ات  نانچمه  ار  نرق  هدراهچ 

شخب تسا « . یهلا  ریاعـش  تایح  هب  نید  تایح  هک  دوش ؛ لقتنم  دـعب  ياهلـسن  هب  تسا  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا » مهیلع  » همئا دـّلوت  نشج  ای 
 « تالاؤس هب  خساپ 

؟ دراد هانگ  دننکن  يراذگ  مان  ربمایپ  ماما و  مان  هب  ار  یکدوک  رگا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد هانگ  دننکن  يراذگ  مان  ربمایپ  ماما و  مان  هب  ار  یکدوک  رگا  ایآ 

خساپ

ًاـساسا دراذگب و  يو  يور  وکین  مان  هک  تسا  نیا  ردپ  هب  دنزرف  قوقح  زا  یکی  دـیآ  یم  تسد  هب  نیتسار  ناربهر  راتفگ  زا  هک  يروط  هب 
نوچ تسا و  بسانم  هتسیاش و  رایسب  دنشاب  وگلا  يو  تفرشیپ  كدوک و  يارب  دنناوت  یم  هک  تّین  اسنا  ناگتسجرب  ناگرزب و  مان  باختنا 

ام يارب  نادـناخ  نیا  زا  ماـن  باـختنا  میریگ  یم  ماـهلا  مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم ناربـهر  ناـماما و  زا  شیوخ  یگدـنز  رد  ناناملـسم  اـم 
تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشاب ( . هدرک  هانگ  دنکن  باختنا  شدنزرف  يارب  ار  اه  مان  هنوگنیا  یسک  رگا  هک  تسین  نانچ  یلو  تسا  هتـسیاش 
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159ـ ـ )

؟ تسا هدش  رکذ  یمکح  ملهچ ) متفه ، موس ، ) میحرت مسارم  هرابرد  مالسا  سّدقم  نید  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  رکذ  یمکح  ملهچ ) متفه ، موس ، ) میحرت مسارم  هرابرد  مالسا  سّدقم  نید  رد  ایآ 

خساپ

. تسین سلاجم  هنوگ  نیا  يرازگرب  يارب  سّدقم  عرش  رد  یشرافس  چیه  تسا و  نایناریا  ام  مسارم  زا  ملهچ ) متفه و  موس ، ) میحرت مسارم 

. تسا هدشن  یشرافس  هنوگ  چیه  مهلچ  متفه و  موس و  سلجم  هرابرد  یلو  تسا ، بحتسم  ّتیم  يارب  نآرق  توالت  ترفغم و  بلط  هتبلا ،
هک تسا  هدمآ  مالـسا  سّدقم  نید  رد  تسا . هدش  نانآ  دوخ  جنر  بجوم  مدرم ، لوقعمان  موسر  اهیمـشچ و  مه  مشچ و  یخرب  هنافـسأتم ،
ام نایم  یلو  تسا ; هورکم  هناخ  نآ  رد  ناگیاسمه  ندروخ  اذغ  دنتسرفب و  اذغ  زور  هس  ات  رادازع  هداوناخ  يارب  ناگیاسمه  تسا  هتسیاش 

، اهرهـش اهاتـسور و  زا  يرایـسب  رد  دـهد . اذـغ  ار  نارگید  دریگ و  هدـهع  رب  نیگنـس  ییاـه  هنیزه  رادازع  صخـش  دـیاب  هـک  تـسا  مـسر 
ات دـنور و  نیگنـس  ییاهماو  راب  ریز  دنـشورفب و  ار  دوخ  كالما  دـنوش  یم  راچان  سلاـجم  هنوگ  نیا  يرازگرب  يارب  رادازع  ناگدـنامزاب 
; درب دنهاوخن  يرجا  ناگدـننک  رازگرب  تسین و  یـضار  راک  نیا  هب  دـنوادخ  دـننک . يرادوربآ  دوخ ، نامگ  هب  ات  دـنهد  سپ  ناوات  اهلاس 
، میتفای نآ  رب  ار  نامناردپ  هچنآ  زا  هکلب  (; 1) انءابآ هیلع  انیفلا  ام  عبّتن  لب  : » دنیوگ یم  ییوگ  مالـسا ، سّدقم  نید  زا  يوریپ  ياج  هب  اریز 

881ـ ـ . هیآ 170 هرقب  هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  مینک ( .» یم  يوریپ 

بحاص يارب  تسا  نیگمغ  نز  موهفم  هب  هک  هیسآ  لاثم  يارب  دراد  ریثأت  اهنآ  یتحاران  ینامداش و  ای  تواقش و  تداعس و  تیعـضو  رد  اهمدآ  مان  ایآ 
؟! دنک یمن  داجیا  يا  هدیقع  مان 

شسرپ

تسا نیگمغ  نز  موهفم  هب  هک  هیـسآ  لاثم  يارب  دراد  ریثأت  اهنآ  یتحاران  ینامداش و  ای  تواقـش و  تداعـس و  تیعـضو  رد  اهمدآ  مان  ایآ 
؟! دنک یمن  داجیا  يا  هدیقع  مان  بحاص  يارب 

خساپ

، تیصخش اب  نآ  باستنا  مان و  دوخ  هکلب  تسین  رظن  دروم  الومعم  اهنآ  موهفم  ینعم و  دوش  یم  باختنا  اهتیصخش  زا  هک  ییاهمان  رد  الوا 
تمواقم ربص و  هوسا ي  دـیجم و  نآرق  دـیجمت  دروم  یمارگ و  تیـصخش و  اـب  ناوناـب  زا  یکی  نوعرف  رـسمه  هیـسآ  تسا و  هجوت  دروم 

هب یسراف  هب  ارنآ  ات  دشاب  یبرع  تسین  مولعم  هدوب  نوعرف  رسمه  مان  هک  هیسآ  ًایناث  تسا . بولطم  هتسیاش و  رایسب  مان  نیا  باختنا  تسا و 
هتخاس ناسنا  دوخ  هدارا  شالت و  لمع و  اب  ناسنا  تیـصخش  ًاثلاث  دشاب . يربع  هملک ي  هیـسآ  تسا  نکمم  دنیامن  همجرت  نیگهودـنا  نز 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1704 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رد  ظفل  مسا و  هک  دراد  ییاهرایعم  یتحاران  یلاحـشوخ و  دـشاب  يزیچ  زا  یکاـح  دـناوت  یمن  ناـسنا  رد  ماـن  کـی  دوجو  دوش و  یم 
يارب ییاشنم  تروص  نآ  رد  دروآ و  مهارف  دوخ  يارب  هتسیاش  یتشونرس  حلاص  لمع  نامیا و  اب  هک  دنک  شالت  دیاب  ناسنا  درادن  تلاخد 

ار ینید  فیاظو  دراد و  طابترا  ادـخ  اب  هک  یناسنا  دوش ، هدـیزگرب  بوخ  مان  هک  هدومن  دـیکأت  ام  زیزع  نید  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  ینارگن 
هب هراومه  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  ًاصوصخم  ناماما  ربمایپ و  هب  لسوت  ادـخ و  زا  تناعتـسا  شیاین و  اـب  دـهد و  یم  ماـجنا  لـماک  روطب 

رون یکی  تسا  رون  ود  ياراد  نمؤم  هک  هدـمآ  ثیداـحا  رد  يرآ  تسا . دنمتداعـس  یناـسنا  دـشخب  یم  حور  تیونعم و  شیوخ  یگدـنز 
خـساپ شخب  . ) تسا كانمیب  ادخ  باذع  زا  مه  راودیما و  دنوادخ  باوث  هب  مه  تسه  نمؤم  رد  ود  نیا  هراومه  دیما و  رون  یکی  سرت و 

 ( تالاؤس هب 

(ع) اضر ماما  هب  ندش  لسوتم  يارب  تسیچ ؟ دوصقم  تسا . راوگرزب  ماما  کی  صوصخم  زور  هنابش  زا  یتعاس  ره  هک  هدمآ  نانجلا  حیتافم  باتک  رد 
؟ مینک هبساحم  روطچ  ار  ناشیا  هب  ّصتخم  تعاس 

هراشا

ره ناراوگرزب  نآ  هک  هدرک  لقن  ناگرزب  زا  رفن  ود  یسوط و  خیش  موحرم  زا  یمق  سابع  خیش  موحرم  باوج : 

شسرپ

هب ندش  لسوتم  يارب  تسیچ ؟ دوصقم  تسا . راوگرزب  ماما  کی  صوصخم  زور  هنابـش  زا  یتعاس  ره  هک  هدـمآ  نانجلا  حـیتافم  باتک  رد 
زا رفن  ود  یـسوط و  خیـش  موحرم  زا  یمق  سابع  خیـش  موحرم  باوج :  مینک ؟ هبـساحم  روطچ  ار  ناشیا  هب  ّصتخم  تعاس  (ع ) اـضر ماـما 
زا یکی  هب  لسوت  اب  هارمه  ییاعد  یتعاـس ، ره  يارب  هدرک و  میـسقت  تعاـس  هدزاود  هب  ار  زور  ره  ناراوگرزب  نآ  هک  هدرک  لـقن  ناـگرزب 
هب زور  لوط  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  میدروخن : رب  یثیدـح  تیاور و  هب  دروم  نیا  رد  هچ  رگ  ( 1 .) دناهدرک رکذ  هر ) ) ماما هدزاود 
هک دشاب  هجوتم  هراومه  قیرط  نیا  زا  دشاب و  (ع ) راهطا همئا  هب  لسوتم  هراب  نیا  رد  و  دهاوخب . وا  زا  ار  دوخ  ياه  تجاح  دشاب و  ادخ  دای 

دربیمن و ییاج  هب  هار  ناسنا  اهنآ  هب  لسوت  نودب  نانآ و  ناماد  هب  ندز  گنچ  نودب  دـنراد . ادـخ  هاگـشیپ  رد  ییالاو  شزرا  (ع ) ناماما
نآرق و هک  درک  نایب  دومرف و  یفرعم  نآرق  رانک  رد  ار  تماـما  نیلقث  ثیدـح  رد  (ص ) مالـسا ربماـیپ  دریگیمن . رارق  میقتـسم  طارـص  رد 
زا اهنت  رگا  و  دشاب ، هتـشاد  مه  اب  ار  ترتع  نآرق و  دیاب  دوش ، دنمتداعـس  دهاوخب  سک  ره  دـنوش . یمن  ادـج  مه  زا  تمایق  زور  ات  ترتع 

تسا ترابع  (ع ) اضر ماما  هب  بوسنم  تعاس  دش . دهاوخ  رود  یتخب  شوخ  تداعـس و  هار  درکن ، يرگید  هب  هجوت  درک و  هدافتـسا  یکی 
ماما هب  طوبرم  تعاس  تشذگ ، هک  زامن  تعکر  راهچ  ندناوخ  زادنا ? هب  رهظ  ناذا  زا  دـعب  ینعی  رهظ ، ناذا  زا  دـعب  هقیقد  جـنپ  دودـح  زا 
زور رد  هک  ماهدینش  شسرپ : هیشاح )  ) ص 319 نانجلا ، حیتافم   - 2 هیشاح )  ) ص 319 نانجلا ، حیتافم   - 1 یقرواپ : ( 2 .) تسا (ع ) اضر

؟ دراد تیدنس  بلطم  نیا  ایآ  داد ، ماجنا  یگدنفاب و ...  یطایخ ، دننام ، ییاهراک  دیابن  نابرق  دیع 

خساپ

ناراوگرزب نآ  ياهتداهـش  ماّیا  موصعم و  ناماما  ربمایپ و  ياـهتدالو  ریدـغ و  دـیع  ناـبرق و  دـیع  لـثم  یمالـسا  داـیعا  رد  ندرک  راـک 
صوصخم لامعا  صاصتخا و  مایا  نآ  تشادگرزب  تدابع و  اعد و  هب  ار  اهزور  نیا  تاعاس  زا  یـشخب  تسا  بوخ  یلو  درادن ، یلاکـشا 
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( دناهدوب نید  ییادف  اوقت و  تلیضف و  هار  يادهـش  هک   ) همئا خماش  ماقم  تشادگرزب  يارب  يرادازع  مایا  رد  زین  میهد . ماجنا  ار  اهزور  نآ 
هب تداهش  ياهزور  رد  زین  میورب . رگیدکی  ندید  هب  عورشم و  ياه  يداش  دنشاب و  لاحـشوخ  ار  دیع  ياه  زور  رد  نینچ  مه  مینک . مادقا 

اهراـک هنوگ  نیا  نوـچ  میزادرپـب ، يراوـگوس  هب  هدـش ، دراو  ناراوـگرزب  نآ  رب  هک  يزوسناـج  تخـس و  ياهتبیـصم  رب  مارتـحا  تهج 
. درادن لاکـشا  دـنهد ، ماجنا  اهزور  نآ  رد  دنتـشاد و  يرورـض  مزال و  راک  مدرم  رگا  هتبلا  دوب . دـهاوخ  باوث  ادـخ و  يدونـشخ  بجوم 

ص 500. نانجلا ، حیتافم   - 1 یقرواپ : درادن . لاکشا  ندرکراک  هک  دیع  زور  رد  صوصخب 

تداهش

؟ ددرگ یمن  قالطا  دیهش  دوش ، یم  هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  یناملسمریغ  هب  یمالسا ، گنهرف  رد  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ ددرگ یمن  قالطا  دیهش  دوش ، یم  هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  یناملسمریغ  هب  یمالسا ، گنهرف  رد  لیلد  هچ  هب 

خساپ

زا دیهـش  تغل  نیمه  الثم  دـنوش . یم  لامعتـسا  ساسا ، نیمه  رب  زین  اه  هژاو  و  دراد ، ار  دوخ  ّصاخ  ياـه  نوناـق  اـهرایعم و  یگنهرف ، ره 
طرـش زین ، اهراک و  يارب  هزیگنا  نیرتهب  سپ  تسا ، هدوب  اه  هزیگنا  رد  بالقنا  نید ، راک  هک  اجنآ  زا  تسا . رادروخرب  یگنهرف  راـب  نینچ 

ةویح هّنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  ًاـحلاص  لـمع  نم  :» تسا هدـمآ  نآرق  رد  تسا . هتـسناد  ادـخ  هب  ناـمیا  نیمه  ار  لاـمعا  یلوبق 
لـسغ یتـح  مینک .» یم  اـطع  بیط  یگدـنز  وا  هب  دـشاب ، نمؤـم  هکنآ ) طرـش  هب  دـهد و( ماـجنا  وـکین  یلمع  هک  ینز  درم و  ره  ( 5;) هبّیط
یلمع ره  اّما  دنتسین ، يواسم  ناراکدب  اب  ناراکوکین  نآرق ، عیسو  هاگدید  رد  هتبلا  دوش . یم  هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  سابل  اب  و  ( 7) درادن

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش یم  هدیجنس  هژیو  ياه  نازیم  اب 

؟ دشاب فده  دناوت  یم  تداهش  ماقم  هب  ندیسر  وزرآ )...  قشع و  هلیسو ، فده ، ( ؟ تسیچ تداهش 

شسرپ

؟ دشاب فده  دناوت  یم  تداهش  ماقم  هب  ندیسر  وزرآ )...  قشع و  هلیسو ، فده ، ( ؟ تسیچ تداهش 

خساپ

نامه تداهـش  صاخ  يانعم  ماـع . هدرتسگ و  ینعم  يرگید  صاـخ و  ینعم  یکی  دراد ، تواـفتم  ینعم  ود  تداهـش  مالـسا ، گـنهرف  رد 
هکلب نفک ، لسغ و  هب  دیهش  زاین  مدع  هلمج ، زا  دراد ، مالسا  رد  یصاخ  یهقف  ماکحا  هک  تسادخ  هار  رد  گنج ، ۀکرعم  رد  ندش  هتشک 

ای دوش و  هتـشک  یهلا  ۀـفیظو  ماجنا  ریـسم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تداهـش  عیـسو  ماع و  يانعم  اما  ددرگیم . نفد  نینوخ  سابل  ناـمه  اـب 
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قح هب  هدـیقع  هک  یناـسک  ماـمت  ور  نیا  زا  تسا . دیهـش  دورب ، اـیند  زا  تروـص  ره  هب  ياهفیظو  نینچ  ماـجنا  نیح  رد  سکره  هک  دریمب ،
دنچ یمالسا  تایاور  قبط   2. دنتـسه ادهـش  ةرمز  رد  تایاور  قبط  دنوریم  ایند  زا  هار  نیمه  رد  دنرادیمرب و  ماگ  قح  ریـسم  رد  دنراد و 

 ) یلع .3 ـ  تسا دیهـش  دورب  اـیند  زا  مـلع  لیـصحت  قـیرط  رد  هـک  یـسک  دـیامرفیم : ربماـیپ (  دـنوریم ـ : اـیند  زا  دیهـش  مدرم  زا  هورگ 
ایند زا  دیهش  دشاب  هتشاد  ار  شتیب  لها  و  ربمایپ ( یعقاو  تفرعم  راگدورپ و  یقیقح  تفرعم  اما  دورب  ایند  زا  رتسب  رد  هک  یـسک  دیامرفیم :

ـ  5. تسا دیهش  دوش  هتشک  دنک و  یگداتسیا  نیمجاهم  ربارب  رد  دوخ  لام  زا  عافد  يارب  هک  یسک  دیامرفیم : قداص (  ماما  .4 ـ  تسا هتفر 
تموکح هدامآ  ار  دوخ  درب و  رس  جع )  ) يدهم روهظ  راظتنا  رد  دشاب و  انشآ  تیالو  هلأسم  هب  هک  امش  زا  یسک  نآ  دیامرفیم : رقاب (  ماما 

ربمایپ زا  انعمرپ  یتیاور   6  ... دشاب هدرک  داهج  شحالس  اب  دمحم ( لآ  جع )  ) يدهم اب  هارمه  هک  تسا  یـسک  دننام  دزاس ، وا  یناهج  لدع 
ره فیرـش ، ثیدـح  نیا  هب  قیمع  هجوت  دـنکیم  نایب  یمالـسا  گنهرف  رد  ار  دیهـش  ماـقم  تداهـش و  تیمها  تمظع و  هک  هدـش  دراو  ) 

داهج نادـیم  رد  تکرـش  رب  میمـصت  نایوجگنج  هک  یماـگنه  : " دـیامرف یم  ربماـیپ (  دـنکیم . ییـالاو  ماـقم  نینچ  دـنموزرآ  ار  یناـسنا 
، دـنوشیم نادـیم  هداـمآ  دـنرادیمرب و  حالــس  هـک  یماـگنه  درادیم ، ررقم  ناـنآ  يارب  ار  خزود  شتآ  زا  يدازآ  دـنوادخ  دــنریگیم ،
هب نیا  زا  دنوشیم ...  جراخ  دوخ  ناهانگ  زا  دننکیم  یظفاحادخ  شیوخ  ناگتـسب  اب  هک  ینامز  دـننکیم ، راختفا  نانآ  دوجوب  ناگتـشرف 
هک یماگنه  دوشیم . هتشون  نانآ  يارب  دباع  رازه  تدابع  شاداپ  زور ، ره  ربارب  رد  ددرگیم و  فعاضم  نانآ  شاداپ  دننک ، يراکره  دعب 

اهریت هزین و  دنراذگب و  دربن  نادیم  هب  ماگ  هک  یماگنه  هب  دنک . كرد  ار  اهنآ  باوث  نازیم  دناوتیمن  یـسک  دنوشیم ، وربور  نانمـشد  اب 
ار نانآ  مدـق  تابث  دـنوادخ  زا  دـنریگیم و  ار  نانآ  فارطا  دوخ  لاب  رپ و  اب  ناگتـشرف  ددرگ ، زاـغآ  نت  هب  نت  گـنج  دوش و  لدـب  در و 
زا هک  ماگنه  نآ  ناتـسبات ، مرگ  ياهزور  رد  کـنخ  بآ  ندیـشون  زا  تسا  رتاراوگ  دیهـش  ریکیپ  رب  نمـشد  تابرـض  دـننکیم ...  اـضاقت 
وا يارب  ادـخ  هک  يدام  يونعم و  گرزب  ياـهتمعن  دنباتـشیم و  وا  لابقتـسا  هب  یتشهب  ناـیروح  هدیـسرن  نیمز  هب  زونه  دـطلغیم ، بکرم 

زاورپ هزیکاپ  ندـب  زا  هک  ياهزیکاپ  حور  هب  اـبحرم  دـیوگیم : نیمز  دـتفایم ، نیمز  هب  هک  یناـمز  دـنهدیم  حرـش  شیارب  هتخاـس ، مهارف 
نم دیامرفیم : دنوادخ  هدینـشن ...  یـشوگ  چیه  هدیدن و  یمـشچ  چیه  هک  تسا  وت  راظتنا  رد  هک  ییاهتمعن  هب  ار  وت  داب  تراشب  دـنکیم ،

7." هدروآمشخ هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  ناـنآ  سکره  هدرک و  دونـشخ  ارم  دـنک  دونـشخ  ار  ناـنآ  سکره  میوا ، ناگدـنامزاب  تـسرپرس 
امش اما  دنروخیم ، يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  دناهدنز و  نانآ  : " دیامرفیم دنادیم و  یفتنم  دیهـش  دروم  رد  ار  گرم  عوضوم  زین  نآرق 

تفاـیرد هب  قوش  دـیدرگ ، رکذ  هک  يدراوـم  هب  تیاـنع  اـب   8 .( دـنرادروخرب یتـمحر  ضیف و  هچ  زا  ناـنآ  هک  . ) دـینک كرد  دـیناوتیمن 
لابق رد  ار  اـم  یگدنـشخب  راـثیا و  تشذـگ و  تبحم و  هنازور ، شـالت  یعـس و  هک  تسا  دیهـش  تلزنم  ماـقم و  كرد  یهلا و  ياهـشاداپ 
تهج نیدـب  و  دـشخبیم ، یقیقح  موهفم  انعم و  نانم ، دـنوادخ  ربارب  رد  ار  ام  تدابع  یگدـنب و  و  هب (  ار  ام  هقـالع  یتسود و  رگیدـکی ،
دحوم ياهناسنا  ۀمه  نیعلا  بصن  قشع ، ای  وزرآ و  کی  زا  رتارف  سدقم و  لیـصا و  فده  کی  ناونع  هب  دیاب  تداهـش  عوضوم  هک  تسا 

ربارب رد  میلـست  يریذـپ و  ملظ  سأـی و  یگدرـسفا و  یتسـس و  توخر و  عوـن  ره  ددرگ ، مکاـح  قـطنم  نیا  رگا  هک  دریگ  رارق  وجادـخ  و 
ناکرشم هجنکش  متس و  ملظ و  ربارب  رد  ناناملسم  هیحور  تیوقت  هک  هچنآ  مالسا  ردصرد  درک . دهاوخ  رود  يرشب  عماوج  زا  ار  نانمـشد 

هزیگنا دیدرگیم ، نادـحوم  نانمؤم و  تفرـشیپ  تمواقم و  كرحت و  ثعاب  سدـقم  ياهدربن  لوط  رد  زین  و  تشگیم ، بجوم  ار  شیرق 
رد دربن  داهج و  دـش ، هتـسب  هک  یهار  رب  ندروخ  ترـسح  تسا و  حلـص  نارود  هک  زین  ام  نامز  رد  دوب . تبهوم  ماـقم و  نیا  هب  یباـیتسد 
اوق لک  مظعم  یهدنامرف  زا  تیامح  نادیم و  نیا  رد  هزرابم  دراد و  الاو  یهاگیاج  تلیـضف و  تسا  ربکا  اهج  عاونا  زا  هک  یگنهرف  نادیم 

ردام راحبلا ـ هنیفس  هنومن ج 23 ص 355 3 - ریسفت  هنومن ج 21 ص 407 2 - ریسفت  - 1 ذخآم :  عبانم و  تسا . تداهـش  هب  قشع  هناشن 
هنومن ج 21 ص 407 ریسفت  زا  لقن  هب  راحبلا  هنیفس  هبطخ 5 - رخآ  هبطخ 190ـ هغالبلا  جهن  هنومن ج 21 ص 407 4 - ریسفت  ج 1 ـ دیهش ـ

هیآ یـسبط ج2 ، موحرم  نایبلا  عمجم  زا  یتیاور  هصالخ  هنومن ج 23 ص 356 7 - ریسفت  زا  لقنب  نایبلا ج 9 ص 238 ـ عمجم  ریـسفت  - 6
154 هرقب ـ هنومن ج 3 ص 173ـ172 8 - ریسفتزالقنب  نارمع ـ لآ   171
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درک دیاب  هچ  اهنآ  تیصخش  هب  ندش  کیدزن  يارب  دراد  دوجو  هعماج  رد  صاخشا  نآ  زا  زین  نونکا  ای  دندوب  ییانثتسا  دارفا  نادیهش  ایآ 

شسرپ

درک دیاب  هچ  اهنآ  تیصخش  هب  ندش  کیدزن  يارب  دراد  دوجو  هعماج  رد  صاخشا  نآ  زا  زین  نونکا  ای  دندوب  ییانثتسا  دارفا  نادیهش  ایآ 

خساپ

نیرتیلاع دناهتـسناوت  ، رترب ینامرآ  يوج  تسج و  ییایند و  تاّینمت  هب  ندز  اپ  تشپ  اـب  نکل  دنتـسه ، نارگید  دـننام  يدارفا  زین  نادـیهش 
، نانآ روهظ  دشر و  طیارـش  هتبلا  دنتـسهو . هدوب  نینچ  نیا  ییاهتیـصخش  هراومه  مالـسا ، خیرات  لوط  رد  دننک . بسک  ار  لامک  جرادم 

J .} تسا يویند  تاقلعت  كرت  ییارگادخ و  اوقت ، هار  نیرتهب  نانآ ، تیصخش  هب  ندش  کیدزن  يارب  تسا . هدوب  توافتم 

دنوش یم  بوسحم  دیهش  یناسک  هچ 

شسرپ

دنوش یم  بوسحم  دیهش  یناسک  هچ 

خساپ

هتـشادن و تیاضررما  نآ  رب  ابلاغ  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هتـساوخان  ثداوح  رثا  رد  ای  یعیبط و  یگدـنز  ناـیاپ  رد  اـعون  یمدآ 
راک هب  دوخ  یهلا  نامرآ  هار  ردار  دوخ  دوجو  مامت  هک  تسا  یسک  دوخ ) نامرآ  رب  دهاش   ) دیهش یلو  ددرگیم ، اریذپ  رابجالاب  ار  گرم 

هب : » دـیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ  اذـل  ، تسناد حطـس  کی  دوشیم  نانآ  ریگناـبیرگ  گرم  هک  يدارفا  اـب  ناوتیمن  ار  دارفا  نیا  دریگیم .
هیآ هرقب ، «، ) دنروخیم يزور  ناشراگدرورپ  دزن  رد  هک  دنتسه  ییاههدنز  نانآ  هکلب  دیئوگن ، هدرم  دناهدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ینانآ 

نادیهـش ماـقم  هب  دور  رتارف  ترخآ  ادـخ و  هب  یگتـسبلد  يویند و  ياـه  یگتـسباو  عطق  فاـفع و  اوـقت و  رظن  زا  ناـسنا  هزادـنا  ره  ( 150
. درب یم  الاب  تداهش  ماقم  ات  ار  ناسنا  ادخ  هار  رد  تداهش  داهج و  هب  نیتسار  قشع  رگید  فرط  زا  دوش . یم  رت  کیدزن 

؟  تسیچ ادهش  تمرح  ظفح  هار 

شسرپ

؟  تسیچ ادهش  تمرح  ظفح  هار 

خساپ
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نآ هقیرط  دش . میهاوخباوج  لاؤس و  نآ  هب  تبسن  تمایق  زور  رد  ام  همه  تسا و  یناملـسم  ره  هفیظو  نادیهـش  نوخ  تمرح  زا  يرادساپ 
همادا ورنیازا  دـندش . دیهـش  هعماجرد  نآ  ماکحا  يارجا  نید و  لصا  ظـفح  يارب  ناـنآ  تسا . نشور  نازیزع  نآ  فدـه  هب  هجوت  اـب  زین 

میزاسب ياهعماج  دـیاب  ام  تسا . بالقنا  يربهر  اصوصخمینید  ناملاع  زا  يوریپ  ناهانگ و  زا  يرود  یهلا و  ماکحا  يارجا  انامه  ناشهار 
. تسا نازیزع  نآ  بولطم  هک 

؟  دیهد حیضوت  نم  يارب  تشاد  هگن  لد  ار  تداهش  يوزرآ  ناوت  یم  روطچ  هکنیا  تداهش و  هراب  رد 

شسرپ

؟  دیهد حیضوت  نم  يارب  تشاد  هگن  لد  ار  تداهش  يوزرآ  ناوت  یم  روطچ  هکنیا  تداهش و  هراب  رد 

خساپ

یفدـه رطاخ  هب  طقف  ینیقی  ای  یلاـمتحا  تارطخ  هب  هجوت  اـب  ناـسنا  گرم  نآ  رد  تسا  تداهـش  هک  ییاـهگرم   » يرهطم دیهـش  لوق  هب 
هللالـیبسیف ادـخ و  هار  رد  هک  نیا  یکی  دراد : نکر  ود  تداهـش  دـنک . لابقتـسا  نآ  زا  هللالـیبس » یف   » نآرق ریبعت  هب  یناـسنا و  سدـقم و 

هب تداهـش  دشاب . هتفرگ  تروص  هناهاگآ  هک  نیا  رگید  دیامن . فده  يادف  ار  دوخ  ناج  دهاوخب  ناسنا  دـشاب و  سدـقم  فدـه ، دـشاب .
، تساّربـم هّزنم و  هناـیارگدوخ  يهزیگنا  هنوـگ  ره  زا  تسا و  سّدـقم  یفدـه  هار  رد  تـسا و  يراـیتخا  هناـهاگآ و  یلمع  هـک  نـیا  مـکح 
زا نآ  شزرا  هک  تسا  گرم  زا  عون  نیا  اهریم  گرم و  عاونا  نایم  رد  دوشیم . یّقلت  هنانامرهق  یلمع  تسا و  زیمآراـختفا  زیگنانیـسحت و 
هب یطیارـش  نینچ  اب  هک  یناسنا  يرهطم .) داتـسا  زا  دیهـش  همیمـض  هب  يدـهم ، بالقنا  ماـیق و  «) تسا رتسدـقم  رترب و  یگدـنز  تاـیح و 
هب وا  بیان  ای  (ع ) موصعم رما  هب  هک  یسک  میناوخیم  دیهـش  ماکحا  رد  دربیم . زین  ار  دیهـش  رجا  تسا و  دیهـش  دباتـشیم  گرم  لابقتـسا 

ماـما «) دوش نفد  شدوخ  ساـبل  اـب  هکلب  تسا ، طـقاس  وا  زا  نفک  طونح و  لـسغ و  تسا  دیهـش  دوش  هتـشک  دربن  نادـیم  رد  دورب و  ههبج 
بلق رد  هک  یلاح  رد  دریمب ، یـسک  رگا  هک  نیا  رب  ینبم  تسه  يرابخا  اهتیاور و  لاـح  نیا  اـب  ص 66 .) ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ،

ج 3، فاّشک ، ریـسفت  ) دوریم ایند  زا  لماک  نامیا  اب  زین  دوشیم و  هدیزرمآ  زین  و  تسا ، هتفر  ایند  زا  دیهـش  تسا ، تیب  لها  تبحم  ياراد 
هدش لقن  (ص ) ادخ لوسر  زا  رگید  یتیاور  رد  ای  تسا .) هدش  لقن  (ص ) مرکا لوسر  ترضح  زا  هک  تسا  ینالوط  ثیدح  نیا  ص 403 .

اب يارادم  لاح  رد  دننیبن و  يرازآ  وا  زا  مدرم  هک  دنک  یگدنز  يروط  سک  ره  ادیهش ؛ تام  ًایرادم  َشاع  نم  : » دومرف ترـضح  هک  تسا 
: دـنکیم هراشا  عوضوم  نیا  هب  اـهتیاور  هنوگ  نیا  و 7171 .) ثیدـح 7173  لاّمعلازنک ، «) تسا هتفر  اـیند  زا  دیهـش  دورب ، اـیند  زا  مدرم 

طقاـس وا  زا  نفک  و  طوـنح ، لـسغ ، ینعی  درادـن . ار  دیهـش  مکح  یلو  دربیم . ار  دیهـش  رجا  دورب ، اـیند  زا  یطیارـش  نینچ  اـب  هک  یـسک 
ار هللانیما  ترایز  مینکیم  شرافس  نخس  ياهتنا  رد  درک . ارجا  وا  هرابرد  دیاب  ار  تاوما  ماکحا  ینعی  داد  لسغ  ار  وا  دیاب  هکلب  دوشیمن ،

لعجاف ّمهللا  تسا ... : ترابع  نیا  فیرـش  ترایز  نیا  ّمهم  ياهتمـسق  زا  یکی  دـیناوخب . لمأت  هجوت و  اب  راـب  کـی  ياهتفه  اـی  زور  ره 
هب تبسن  دونشخ  ارم  و  هدب ، رارق  تشونرس  هب  تبسن  مارآ  نئمطم و  ارم  ناج  سپ  ایادخراب ! کئاضِقب ... ًۀیـضار  َكِردَقب ، ًۀّنئمطم  یـسفن 
ات ناسرب  يدونـشخ »  » و اضر »  » ماقم هب  ارم  ایادخ  دراد  هراشا  هک  ص 578 .) نانجلاحیتافم ، یمق ، سابع  خیش  جاح  )M} نادرگب تیرواد 

هتشاد ار  نآ  تیلباق  هک  دنک  یم  يدارفا  بیصن  دنوادخ  هک  تسا  يا  هجرد  تداهـش  درادن . زاب  وت  هب  هجوت  زا  ارم  دسریم  نم  هب  هچ  نآ 
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رگا نامیا  اب  درم  نز و  هک :  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هتبلا  دـننک . بلط  ار  نآ  هناقـشاع  هدوب و  اوقت  لها  اـعقاو " ینعی ,  دنـشاب ;
زین يرگید  تیاور  رد  دنـسیون . یم  اهنآ  لمع  همان  رد  ار  نآ  باوث  دـنوشن  لمع  نآ  هب  قفوم  دـنچ  ره  دنـشاب , هتـشاد  ار  يریخ  راک  تین 

هب تداهـش  يوزرآ  دـش . دـهاوخ  بوسحم  ادهـش  هرمز  رد  دریمب , مه  يرامیب  رتسب  رد  رگا  درم ) هچ  نز و  هچ   ) نمؤم درف  تسا :  هدـمآ 
نیرتهب اب  هک  تسا  نآ  نامیا  اب  ناـسنا  رنه  اـما  دنتـسه ; ینتفر  اـیند  زا  همه  رگید  تراـبع  هب  تسا .  گرم  عون  نیرتهب  ندـیزگرب  ياـنعم 

یشکدوخ تداهـش  تسا .  رت  کچوک  ياه  تیلوؤسم  ربارب  رد  رت  گرزب  یتیلوؤسم  شریذپ  يانعم  هب  تداهـش  دور . یم  ایند  زا  باختنا 
تسا یمالسا  هعماج  مالسا و  یلاع  حلاصم  هار  رد  يراکادف  یعامتجا و  رت  گرزب  ياه  تلاسر  ماجنا  هکلب  تسین ;  يزیرگ  تیلوؤسم  و 

ار ناسنا  ریجنز  لغ و  دـننام  یگداوناخ  یـصخش و  حـلاصم  يراکادـف ,  هب  هعماج  زاین  هصرع  رد  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  یبلط  تداهـش  . 
نامرآ هار  رد  دـنک و  یم  هراپ  ار  یگداوناخ  قلعت  یگتـسبلد و  تیدوخ و  راصح  زرم و  وج , تداهـش  ناسنا  هکلب  دـنک ; یمن  هتـسب  ياـپ 

. دزات یم  شیپ  هب  گنرد  كدنا  نودب  هناقشاع و  سدقم  ياه 

یم هدیمان  دیهش  دنا  هدش  هتشک  گنج  رد  هک  یناسک  همه  ایآ  تسا  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  تساهتدم  هک  متـشاد  یلاؤس  ادهـش  دروم  رد 
ای دشاب ؟ هدش  دیهش  ای  زابناج  دشاب و  هدروخ  وا  هب  يا  هراپمخ  هدرک و  یم  يدزد  هتـشاد  یکی  دیاش  الثم  دنا . هدوب  یبوخ  ياهمدآ  همه  ایآ  دنوش 

الثم هکنیا 

شسرپ

دیهـش دنا  هدش  هتـشک  گنج  رد  هک  یناسک  همه  ایآ  تسا  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  تساهتدم  هک  متـشاد  یلاؤس  ادهـش  دروم  رد 
ای زابناج  دشاب و  هدروخ  وا  هب  يا  هراپمخ  هدرک و  یم  يدزد  هتـشاد  یکی  دیاش  الثم  دنا . هدوب  یبوخ  ياهمدآ  همه  ایآ  دـنوش  یم  هدـیمان 
هک یناگدازآ  یتح  نازابناج و  زا  یـضعب  ارچ  هک  دـیهد  حیـضوت  میارب  منک  یم  شهاوخ  هدوب .  ینـس  الثم  هکنیا  ای  دـشاب ؟ هدـش  دـیهش 

نیا زا  یتح  ای  دنناوخ و  یمن  زامن  الثم  دور  یمن  راظتنا  اهنآ  زا  الصا  هک  دنتسه  ییاهمدآ  نالا  دنا  هدوب  ریـسا  ثعب  میژر  تسد  رد  اهلاس 
. رتدب مه 

خساپ

ریبعت هب  یناسنا و  سدقم و  یفده  رطاخ  هب  طقف  ینیقی  ای  یلامتحا  تارطخ  هب  هجوت  اب  ناسنا  گرم  نآ  رد  تسا  تداهـش  هک  ییاهگرم 
ناسنا دشاب و  سدقم  فده ، هللالیبسیف و  ادخ و  هار  رد  هک  نیا  یکی  دراد : نکر  ود  تداهـش  دنک . لابقتـسا  نآ  زا  هللالیبس » یف   » نآرق

هناـهاگآ و یلمع  هک  نیا  مکح  هب  تداهـش  دـشاب . هتفرگ  تروـص  هناـهاگآ  هک  نیا  رگید  دـیامن . فدـه  يادـف  ار  دوـخ  ناـج  دـهاوخب 
تسا و زیمآراـختفا  زیگنانیـسحت و  تساربـم ، هّزنم و  هناـیارگدوخ  يهزیگنا  هنوگ  ره  زا  تسا و  سّدـقم  یفدـه  هار  رد  تسا و  يراـیتخا 

رتسّدـقم رترب و  یگدـنز  تایح و  زا  نآ  شزرا  هک  تسا  گرم  زا  عون  نیا  اهریم  گرم و  عاونا  نایم  رد  دوشیم . یّقلت  هنانامرهق  یلمع 
تسا و دیهش  دباتشیم  گرم  لابقتسا  هب  یطیارـش  نینچ  اب  هک  یناسنا  يرهطم .) داتـسا  زا  دیهـش  همیمـض  هب  يدهم ، بالقنا  مایق و  ) تسا

دوش هتشک  دربن  نادیم  رد  دورب و  ههبج  هب  وا  بیان  ای  (ع ) موصعم رما  هب  هک  یـسک  میناوخیم  دیهـش  ماکحا  رد  دربیم . زین  ار  دیهـش  رجا 
اب ص 66 .) ج 1 ، هلیـسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  «) دوش نفد  شدوخ  سابل  اب  هکلب  تسا ، طقاس  وا  زا  نفک  طونح و  لـسغ و  تسا و  دـیهش 

هتفر ایند  زا  دیهـش  دـشاب ، تیب  لها  تّبحم  ياراد  هک  یلاح  رد  دریمب ، یـسک  رگا  هک  نیا  رب  ینبم  تسه  يراـبخا  اـهتیاور و  لاـح  نیا 
زا هک  تسا  ینـالوط  ثیدـح  نیا  ص 403 . ج 3 ، فاّشک ، ریـسفت  ) دوریم اـیند  زا  لـماک  ناـمیا  اـب  زین  دوشیم و  هدـیزرمآ  زین  و  تسا ،
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ًایرادم َشاع  نَم  دومرف : ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  (ص ) ادخ لوسر  زا  رگید  یتیاور  رد  ای  تسا .) هدش  لقن  (ص ) مرکا لوسر  ترضح 
هتفر اـیند  زا  دیهـش  دورب ، اـیند  زا  مدرم  اـب  يارادـم  لاـح  رد  دـننیبن و  يرازآ  وا  زا  مدرم  هک  دـنک  یگدـنز  يروط  سک  ره  ًادیهـش  تاـم 

، دورب ایند  زا  یطیارـش  نینچ  اب  هک  یـسک  دـنکیم : هراشا  عوضوم  نیا  هب  اهتیاور  هنوگ  نیا  ثیدح 7173 و 7171 .) لاّمعلازنک ، ) تسا
ینعی داد  لـسغ  ار  وا  دـیاب  هکلب  دوـشیمن ، طـقاس  وا  زا  نفک  و  طوـنح ، لـسغ ، ینعی  درادـن . ار  دیهـش  مکح  یلو  دربیم . ار  دیهـش  رجا 
يدزد لثم  یناطیـش  یتح  ای  یهلا و  هزیگنا  نودب  یـسک  رگا  دـیا  هدروآ  لاؤس  رد  هک  نیا  اما  درک . ارجا  وا  هرابرد  دـیاب  ار  تاوما  ماکحا 

هب دـشاب  یمن  ادهـش  ءزج  اعطق  تفگ : دـیاب  ریخ ؟ اـی  تسا  دیهـش  اـیآ  دـش  عقاو  نمـشد  هلولگ  فدـه  تسا  امـش  لاؤس  دروم  هک  ندرک 
ای هدرک  يراکادف  اه  ههبج  رد  البق  هک  یناسک  هرابرد  اما  تفرگ . دهاوخ  رارق  یهلا  هذخاؤم  دروم  دشاب  هانگ  لاح  رد  هک  اجنآ  صوصخ 

یناسنا دارفا  هک  نیا  درک  نایب  خساپ  رد  ناوت  یم  هچنآ  دنزامن ؛ یب  هانگ و  لها  اهنآ  زا  یضعب  ارچ  لاح ، دنا ؛ هدوب  ریـسا  ای  هدش و  زابناج 
بوخ دـناوت  یم  مه  تسا  يدادادـخ  لقع  هدارا و  رایتخا و  ياراد  ناسنا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنرب و  یم  رـس  هب  یهلا  نومزآ  رد  هراومه 

تعاـط رد  ناـسنا  هک  یتقو  اـت  هتبلا  تسا ، راـختفا  تزع و  ثعاـب  تبثم و  یگمه  ندـش ، هدازآ  اـی  زاـبناج  نتفر و  ههبج  دـب ، مه  دـشاب و 
نآ رگید  دوش ، هدولآ  لامعا  یناطیـش و  ياه  هسوسو  راچد  درک و  ادیپ  فارحنا  قح  ریـسم  زا  رگا  دـنامب و  یقاب  لاعتم  دـنوادخ  یگدـنب 

يدایز دارفا  خیرات  رد  ام  دوشن ، یهلا  هاگرد  لوبق  دروم  هدرکان  يادخ  یتح  دزابب و  گنر  تسا  نکمم  هتـشذگ  ياه  شزرا  تاراختفا و 
ربارب رد  رگید  عطقم  رد  یلو  (ص )) مرکا ربمایپ  باحـصا  زا   - ) ریبز هحلط و  لثم  دندوب -  بوخ  رایـسب  یگدـنز  زا  یعطقم  رد  هک  میراد 
يریخ هب  تبقاع  ادخ  زا  هراومه  هک  تسا  هدش  هیصوت  مالسا  رد  لیلد  نیمه  هب  دندش و  هتشک  هدرک و  ییارآ  فص  (ع ) یلع موصعم  ماما 

. دیاین شیپ  ناهانگ  ات  دینک  تبقارم  هشیمه  دیهاوخب و 

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  ود  نیا  ایآ  میئوگیم . تّیلست  کیربت و  تداهش ، ياههیعالطا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  ود  نیا  ایآ  میئوگیم . ّتیلست  کیربت و  تداهش ، ياههیعالطا  رد  ارچ 

خساپ

دنزرف يارب  اّما  تسا  مّلعم  دوخ  درگاش  يارب  صخـش  کی  ًالثم  دوش  نایب  ریـسفت و  روج  دـنچ  فلتخم  تاهج  زا  دـناوتیم  عوضوم  کی 
تسا و تداهـش  ندرم  عون  نیرتهب  هک  اجنآ  زا  سپ  تسا  رفن  کی  دراوم  نیا  همه  رد  هکنیا  اب  تسا . رفاسم  هدننار  کی  يارب  ردپ و  دوخ 
اب يورین  کی  ندـش  مک  تّما ، نیب  زا  زیزع  کی  نمؤم و  کی  نادـقف  هک  اجنآ  زا  تفگ و  کیربت  ناوتیم  دوشیم  بوسحم  قیفوت  کی 
هک دوشیم  داجیا  مالسا  رد  ياهنخر  دریمب  يدنمشناد  یتقو  هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  تفگ . تّیلـست  ناوتیم  تسوا  زا  نارجه  شزرا و 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنادیم « . راختفا  ار  قح  هار  رد  گرم  صخش  نآ  دوخ  هکنآ  لاح  دنکیمن و  رپ  ار  نآ  يزیچ 

؟ دوش یم  بوسحم  دیهش  دنک , توف  هسردم  رد  یلیلد  ره  هب  یسک  ره  ایآ 

شسرپ
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؟ دوش یم  بوسحم  دیهش  دنک , توف  هسردم  رد  یلیلد  ره  هب  یسک  ره  ایآ 

خساپ

يوبن فیرش  ثیدح  زا  < دیآ . یم  باسح  هب  ادهش  زا  دریمب , دریگ  یم  ارف  شناد  ملع و  هک  یلاح  رد  وجشناد  ملع و  دومرف : هللا 6 لوسر 
ای يریگارف  لاح  رد   2 دشاب . وجشناد  ای  زومآ و  شناد  هبلط و  دیاب  تسا ,  هسردم  رد  هک  یصخش   1 هلمج :  زا  دوش , یم  راهظتسا  روما  6

, دـشاب يداـم  یبرجت و  مولع  هب  طوبرم  رگا  دـشاب . بهذـم  نید و  روما  هب  هطوبرم  شناد  ملع و   3 دـشاب . شناد  ملع و  يریگارف  تاعاس 
هب تمدخ  ادخ و  هدنریگارف  فدـه   4 دنک . تمدـخ  مدرم  يونعم  يدام و  روما  هب  نآ ,  يریگارف  اب  هک  دـشاب  نیا  ملع  بلاط  دـصق  دـیاب 

. ادخ قلَخ  نید و  هب  ندز  هبرض  نارگید و  هب  یشورف  رخف  هن  دشاب , قلخ 

؟ دنراد یمکح  هچ  دننکیمن ، تکرش  یلیمحت  گنج  يادهش  مسارم  رد  هک  يدارفا 

شسرپ

؟ دنراد یمکح  هچ  دننکیمن ، تکرش  یلیمحت  گنج  يادهش  مسارم  رد  هک  يدارفا 

خساپ

بلق دیهش  ( 1 .) دنتمایق رد  ناگدننک  تعافـش  زا  ادهـش  و  تسا ، دیهـش  دور ، تشهب  هب  هک  یـسک  نیتسخن  تسا . ادـخ  هار  هتـشک  دـیهش 
ات دندیرخ  ناج  رب  ار  جـنر  نانآ  میـشاب . هدـنز  ام  ات  دـنتفر  نانآ  دـشاب . هدـنیاپ  مالـسا  ات  دـنتخوس  یلیمحت  گنج  يادهـش  تسا . خـیرات 

تکرب هب  تسا ، دنلبرـس  ناریا  مان  زورما  رگا  دـطلغب . تلذ  كاخ  رد  نمـشد  ات  دـندیطلغ  نوخ  كاخ و  رد  نانآ  دنـشاب . تحار  نارگید 
ياهیناشف ناج  رطاخ  هب  دنام ، ماکان  ناهج  ياهتردق  همه  طسوت  هدـش  تیامح  حلـسم و  نادـند  ات  نمـشد  رگا  تسا و  نادیهـش  نوخ 

هناناج تمواقم  نازاـبناج و  هلاـن  ادهـش و  نوخ  نوهرم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  ياـقب  دـنادن  هک  تسیک  دوب . مالـسا  ناگدـنمزر 
زا هک  دـنفظوم  همه  دراد و  ّقلعت  تلم  همه  هب  هکلب  تسین ، دوخ  هداوناخ  هب  طوبرم  طقف  دیهـش  رطاخ  نیمه  هب  تسا ؟ مالـسا  ناگدـنمزر 
رب تسا  نکمم  دنکیمن ، تکرش  دیهش  مسارم  رد  یسک  رگا  دننک . تکرـش  ناش  مسارم  رد  دنیامن و  لیلجت  ناش  مّرکم  هداوناخ  ادهش و 
هک دـنوش  هیجوت  یـصاخشا  نینچ  دـیاب  لاح  ره  رد  هک  دـشاب  هعماج  رد  ییاه  ییاسران  هدـهاشم  ای  گنهرف و  فعـض  نامیا ، فعـض  رثا 

ادهش نوخ  تمرح  هک  تسا  مزال  ام  همه  رب  تسا . هداد  تکلمم  نآرق و  مالـسا و  يارب  تسا ، شناج  هک  ار  شاهیامرـس  نیرتزیزع  دهیش 
ياهماقم نیرتیلاع  هب  وا  هک  ارچ  درادن ، جایتحا  اهزیچ  نیا  هب  دیهـش  هنرگو  تسا  نامدوخ  يارب  ندش  لئاق  شزرل  نیا  میرادب و  ساپ  ار 
دناوتیمن تکرش  مدع  تکرش و  فرِص  دشاب و  رگید  ياههلغـشم  تهج  هب  تکرـش  مدع  هک  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . هدش  لیان  يورخا 

نیا خـماش  ماقم  هب  رواب  داقتعا و  دروم  رد  میتفگ  هک  هچنآ  دـشاب . اهنآ  داقتعا  مدـع  اـی  ادهـش  ماـقم  هب  صخـش  نتـشاد  داـقتعا  رب  لـیلد 
دوجو یـصاخ  مکح  دشاب ، دیهـش  مسارم  رد  تکرـش  مدـع  دروم  رد  صاخ  یعرـش  مکح  روظنم  رگا  مکح ، دروم  رد  اما  تسا ، نازیزع 

هب رما  باب  زا  ندرک  هاگآ  دنوش . هدنامهف  هاگآ و  دیاب  يدارفا  نینچ  دشاب ، دیهـش  ماقم  هب  نیهوت  هدرکن  يادخ  ای  داقتعا  مدع  رگا  درادن .
. دیهش هدام  ص 582 ، ج 6 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطصم  . 1 اهتشون : یپ  تسا . مزال  نآ  طیارش  هب  هجوت  اب  فورعم 
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دزن دـنوشیم ، هتـشک  اهییاکیرمآ  تسد  هباج  نآ  رد  دـننکیم و  رفـس  قارع  هب  تایلاع  تابتع  ترایز  دـصق  هب  ام  نانطومه  زا  هک  یناسک  ایآ 
؟ دنرادروخرب دیهش  کی  هاگیاج  زا  راگدرورپ 

شسرپ

، دنوشیم هتـشک  اهییاکیرمآ  تسد  هباج  نآ  رد  دننکیم و  رفـس  قارع  هب  تایلاع  تابتع  ترایز  دصق  هب  ام  نانطومه  زا  هک  یناسک  ایآ 
؟ دنرادروخرب دیهش  کی  هاگیاج  زا  راگدرورپ  دزن 

خساپ

، دشابن ناریا  یمالسا  يروهمج  نوناق  فالخ  رب  روشک  زرم  زا  روبع  هتشادن و  دوجو  گرم  رطخ  ای  میظع  ررض  فوخ  اهنآ  رفس  رد  رگا 
رب ندرک  لمع  ماظع  عجارم  ریاس  و  يربهر ، مّظعم  ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  رظن  قبط  اریز  دـنراد ، دیهـش  رجا  هک  تفگ  ناوتیم 

هجوت اب  تایلاع ، تابتع  ترایز  هب  نتفر  هچنانچ  دشابیم . مارح  هدوبن و  زئاج  ًاعرـش  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  نوناق  فالخ 
. دشابیمن زئاج  دشاب ، ماظن  تارّرقم  فالخ  رب  زین  هدوب ، دیلقت  ماظع  عجارم  ياواتف  فالخ  رب  صوصخ ، نیا  رد  دایز  دّکؤم و  تایاور  هب 

تیـصعم رفـس  اریز  دـشابیم ، لماک  مامت و  نآ ، هب  هیبش  ياهرفـس  رفـس و  نیا  رد  اهنآ  زاـمن  دـشاب  تارّرقم  فـالخ  رب  هک  یتروص  رد 
فالخ رب  ناشرفـس  هک  ینارئاز  ( 1 .) تسا هدش  هداد  تیـصعم  رفـس  رد  لماک  زامن  ندناوخ  هب  روتـسد  هیلمع ، ياههلاسر  رد  هک  دشابیم 

، دـنوش هتـشک  ناراکتیانج  تسد  هب  ًاقافتا  رگا  دـناهتفر ، تایلاع  تاـبتع  تراـیز  هب  دـناهدادیمن و  یمیظع  ررـض  فوخ  هدوبن و  تاررقم 
. ینفلت ءاتفتسا  مق ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  . 1 اهتشون : یپ  دنراد . میظع  باوث  دنتسه و  مولظم 

؟ دننک یم  عییشت  دنروآ و  یم  نوریب  ار  یلیمحت  گنج  يادهش  ياهناوختسا  ј چ تسین ، زئاج  مالسا  رد  ربق  شبن  میناد  یم  هک  یلاح  رد 

شسرپ

یم عییـشت  دـنروآ و  یم  نوریب  ار  یلیمحت  گـنج  يادهـش  ياهناوختـسا  ارچ  تسین ، زئاـج  مالـسا  رد  ربـق  شبن  میناد  یم  هک  یلاـح  رد 
؟ دننک

خساپ

لسغ یب  تیم  هک  نآ  هلمج  زا  تسا ، زئاج  ربق  شبن  يدراوم  رد  یلو  تسا ، مارح  وا  ربق  شبن  دنـشاب ، هدرک  نفد  ار  يدیهـش  ای  یتیم  رگا 
رگا زین  دناهتشاذگن . هلبق  هب  ور  ار  وا  ربق ، رد  ای  هدشن ، نفک  عرش  روتـسد  هب  ای  هدوب ، لطاب  شلـسغ  دنمهفب  ای  دشاب ، هدش  نفد  نفک  یب  ای 
دیاب یلیمحت  گنج  يادهـش  دروم  رد  ( 1 .) دـشاب هدـش  نفد  تسا ، وا  هب  یمارتحا  یب  هک  ییاج  رد  اـی  دـشاب ، هدـش  نفد  یبصغ  نیمز  رد 

اما دنرادن ، زاین  نفک  لسغ و  ادهـش  هچ  رگا  ًایناث  دـشاب . ربق  شبن  یگنج  قطانم  زا  اهنآ  ندروآ  ات  دـناهدشن  نفد  نانآ  ًالّوا  تشاد : هجوت 
دوقفم عضو  مزال  ياهیسررب  اب  تسا  مزال  ماهبا  ندودز  يارب  ًاثلاث  دنناوخ . یم  تیم  زامن  اهنآ  رب  تسا و  بجاو  اهنآ  رب  زامن  ندناوخ 

، عجارم لئاسملا  حیضوت  . 1 اهتشون : یپ  دروآ . ș љșƠ یمگردرس زا  ار  نانآ  ياههداوناخ  هدومن  نشور  ار  دسجلا دوقفم  ای  رثالا 
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هلئسم 643. ج 1 ،

یم هتشک  نیطسلف  رد  هک  يدارفا  هب  اما  دوشیمن  قالطا  دیهـش  دنوش ، یم  هتـشک  ییاکیرمآ  ياهورین  طسوت  قارع  رد  نونکا  هک  یناسک  هب  ارچ 
؟ دنیوگ یم  دیهش  دنوش ،

شسرپ

نیطـسلف رد  هک  يدارفا  هب  اما  دوشیمن  قالطا  دیهـش  دـنوش ، یم  هتـشک  ییاکیرمآ  ياـهورین  طـسوت  قارع  رد  نونکا  هک  یناـسک  هب  ارچ 
؟ دنیوگ یم  دیهش  دنوش ، یم  هتشک 

خساپ

بّرقت و دصق  هب  هک  یناسک  دوش . یم  هتفگ  دیهـش  دوش ، هتـشک  گنج  هکرعم  رد  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  هب  تایاور  نآرق و  هاگدـید  زا 
یعیبط گرم  هب  ای  دنوش  هتشک  دنیامن و  ترجه "  " دوخ هناخ  رهـش و  زا  ماما  ای  ربمایپ  زا  تعاطا  ینید و  فیلکت  ماجنا  ادخ و  هب  یکیدزن 

، هدومن حرطم  ار  ثحب  نیا  اجک  ره  میرک ، نآرق  دنوشیم . ياهژیو  ياهتمحر  فطل و  اهتیانع و  لومشم  دنورب ؛ ایند  زا  ياهثداح  ای  و 
مدرم مایق  تیهام  دـشاب . وا  نامرف  زا  تعاطا  رطاخ  هب  ادـخ "و  هار  رد   " هک تسا  دنمـشزرا  یگرم  ینعی  هدروآ ، ار  هَّللا " لـیبس  یف   " دـیق

، نآرق هب  کسمت  اب  یمالسا و  ياهراعش  اب  مدرم  تسا . نشور  ریخا  ياهلاس  رد  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  صوصخ  هب  نیطـسلف 
نَم : " دومرف (ع ) قداص ماما  دندیهش . تایاور  هاگن  زا  ناگدش  هتشک  دنوش . یم  هتشک  دنزادرپ و  یم  شیوخ  یمالسا  نیمزرس  زا  عافد  هب 

دیهـش دوش ، هتـشک  دـنک و  یگداتـسیا  نازواـجتم  ناـمجاهم و  ربارب  رد  دوـخ  لاـم  زا  عاـفد  يارب  هک  یـسک  دیهـش ؛ وـهف  هلاـم  نود  لـتق 
زا عافد  یهلا و  هزیگنا  اب  یهورگ  ای  يدرف  ره  ماع  يانعم  هب  دیهـش  دوصقم  ای  دـنراد  دیهـش  شاداـپ  هک  تسا  نآ  دوصقم  هتبلا  ( 1" .) تسا

مهم ناکم  تسا . دیهـش  دوش ، هتـشک  دـنک و  هزرابم  تفلاخم و  یلخاد ، رودزم  هتـسباو و  ناگ  هشیپ  متـس  یجراـخ و  نازواـجتم  اـب  قح ،
يدنمشزرا و كالم  ادخ ،) نامرف  هب  لمع  راتخاس  لکش و   ) یلعف نسُح  و  تین ) ) یلعاف نسُح  رگید : نایب  هب  تسا . كالم  هزیگنا  تسین ،
هب دراوم  یخرب  رد  هک  نیا  اّما  تسا ، هدش  قالطا  دیهش  میکح  هَّللا  تیآ  دننام  ناگتـشک  زا  یخرب  هب  قارع  دروم  رد  تسا . لمع  تلیـضف 
یم مهّتم  قارع  ثداوـح  رد  نتـشاد  تسد  هب  ار  ناریا  زورما  نانمـشد  - 1 تسا : تهج  دنچ  هب  دوشیمن ، قالطا  دیهـش  ناگ  هدش  هتـشک 

رد دوش . یم  يراددوخ  دیهش  دننام  یـصاخ  ظافلا  دربراک  زا  يدراوم  رد  دوشن ، هداد  نمـشد  تسد  هب  ییوج  هناهب  هک  نیا  يارب  دننک و 
ثداوح اهنارابمب و  رد  دنشاب ، هتـشاد  اکیرمآ  اب  هزرابم  دصق  هکنآ  یب  ناگ  هتـشک  زا  یخرب  - 2 تسا . حرطم  یـسایس  هزیگنا  دراوم  نیا 

هار رد  هدعاقلا ) ای  مادص  نارادفرط  دـننام   ) یخرب هزیگنا  هک  دـننک  یم  هزرابم  قارع  رد  فلتخم  ياههورگ  - 3 دنوش . یم  هتشک  فلتخم 
زورما قارع  رد  هکنیا  نایاپ  رد  تسیچ . ناشفده  دنوش و  یم  هتشک  یناسک  هچ  طسوت  تسین  مولعم  ناگتـشک  زا  یخرب  - 4 تسین . مالسا 
هتخانـش فادها  اههورگ و  هکلب  درادـن ، دوجو  لطاب ، رفک و  يرگید  و  دـشاب ، قح  مالـسا و  یکی  هک  صخـشم  زیامتم و  ًالماک  ههبج  ود 

ص ج 21 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن  هب  دهش ، هدام  لّوا ، دلج  راحبلا ، ۀنیفس  یمق ، سابع  خیش  . 1 اهتشون : یپ  دنراد . دوجو  هتخانشان  هدش و 
.408

؟ تسا تشهب  طرش  دیق و  یب  دیلک  ادخ  هار  رد  تداهش  ارچ 
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شسرپ

؟ تسا تشهب  طرش  دیق و  یب  دیلک  ادخ  هار  رد  تداهش  ارچ 

خساپ

لها تسا . هدش  قالطا  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  هب  ناناملسم ، ام  ینید  گنهرف  رد  تسا و  نداد  یهاوگ  ندوب و  رـضاح  ینعم  هب  تداهش 
ای دنبای ، یم  روضح  تداهـش  هنحـص  رد  تمحر  ناگتـشرف  هک  دنیوگ  دیهـش  يور  نآ  زا  ار  ادخ  هار  رد  ناگدش  هتـشک  دـنا : هتفگ  تغل 
یم یهاوگ  رگید  ياه  تما  رب  ایبنا  هارمه  تماـیق  رد  هک  نیا  اـی  دـنهد  یم  یهاوگ  وا  ندوب  یتشهب  ص )  ) لوسر ادـخ و  هک  ببـس  نادـب 

سوماق رد  ناگژاو  نیرت  سّدـقم  زا  یکی  ادـخ  هار  رد  هتخاب  ناج  ياـنعم  هب  دیهـش  هژاو  ( 1 .) تسا رـضاح  هدنز و  دیهـش  هک  نیا  ای  دنهد 
يرایسب تایاور  دنا . هتشاد  ار  نآ  يوزرآ  دنوادخ  زا  هراومه  ینید  يایلوا  هک  تسا  دنمشزرا  نانچ  تداهش  ضیف  تسا . ناناملسم  ینید 

. تسا تارطق  نیرتهب  زا  ادخ  دزن  دیهـش ، نوخ  هرطق  تسا . گرم  نیرترب  تداهـش  هلمج : نآ  زا  هدمآ ، دیهـش  هاگیاج  تداهـش و  ةرابرد 
نیلوا ادهـش  دراد . تعافـش  قح  دیهـش  درادـن . ربق  راـشف  تسا و  نوصم  ربق  لاؤس  زا  دیهـش  دوش . یم  ناـهانگ  شزرمآ  بجوم  تداـهش 

: هدـش ناـیب  نآرق  رد  دیهـش  يـالاو  شزرا و  ( 2 .) دـنروخ یم  هطبغ  نادیهـش  ماـقم  هب  همه  دـنوش و  یم  تشهب  دراو  هـک  دنتـسه  یناـسک 
راثیا اب  دیهش  نوچ  ( 3" .) دنروخ یم  يزور  ناشیادخ  دزن  دنا و  هدنز  هکلب  دنناگدرم ، دنا ، هدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  دـیرادنپم  "

نآ اب  هک  تسا  يدیلک  هباثم  هب  تداهش  هداد ، رارق  نیرب  تشهب  ار  وا  شاداپ  لقادح  ادخ  هتـشادرب ، ماگ  ادخ  هار  رد  دوخ  رهوگ  نیرتالاو 
تاـیآ و ساـسا  رب  ( 4 .) دـشاب تشهب  نادیهـش  راـثیا  تدـهاجم و  شاداـپ  تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  دیـسر . ناوضر  تشهب  هب  ناوـت  یم 

تفایرد نیرب  تشهب  رد  نتفرگ  ياج  اب  ار  ادخ  هار  رد  ناج  لذب  شاداپ  دوش و  یم  هدیزرمآ  ناشناهانگ  نادیهش  (ع ،) نیموصعم ثیداحا 
رد ار  دوخ  يدوجو  رصنع  نیرت  شزرا  اب  ناج ، راثن  اب  دیهش  عقاو  رد  ( 5 .) دشاب یم  ادخ  هار  ناراثن  ناج  يارب  یهلا  شاداپ  نیا  دنراد . یم 
یپ دوش . یم  تشهب  لخاد  طرـش  دـیق و  یب  سپ  دـشاب ، نآ  يارب  یـشاداپ  خـساپ و  ناوت  یم  تشهب  اهنت  لاح  نیا  رد  هداد ، دـنوادخ  هار 

يدمحم دمحم  . 4 ۀیآ 154 . ( 2  ) هرقب . 3 ص 281 . نامه ، یثدـحم ، داوج  . 2 ص 280 . اروشاع ، گنهرف  یثدـحم ، داوج  . 1 اه : تشون 
ص 281 و 282. نامه ، یثدحم ، داوج  . 5 ص 187 و 188 . ج 5 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير 

؟ تسا تشهب  طرش  دیق و  یب  دیلک  ادخ  هار  رد  تداهش  ارچ 

شسرپ

؟ تسا تشهب  طرش  دیق و  یب  دیلک  ادخ  هار  رد  تداهش  ارچ 

خساپ

لها تسا . هدش  قالطا  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  هب  ناناملسم ، ام  ینید  گنهرف  رد  تسا و  نداد  یهاوگ  ندوب و  رـضاح  ینعم  هب  تداهش 
ای دنبای ، یم  روضح  تداهـش  هنحـص  رد  تمحر  ناگتـشرف  هک  دنیوگ  دیهـش  يور  نآ  زا  ار  ادخ  هار  رد  ناگدش  هتـشک  دـنا : هتفگ  تغل 
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یم یهاوگ  رگید  ياه  تما  رب  ایبنا  هارمه  تماـیق  رد  هک  نیا  اـی  دـنهد  یم  یهاوگ  وا  ندوب  یتشهب  ص )  ) لوسر ادـخ و  هک  ببـس  نادـب 
سوماق رد  ناگژاو  نیرت  سّدـقم  زا  یکی  ادـخ  هار  رد  هتخاب  ناج  ياـنعم  هب  دیهـش  هژاو  ( 1 .) تسا رـضاح  هدنز و  دیهـش  هک  نیا  ای  دنهد 
يرایسب تایاور  دنا . هتشاد  ار  نآ  يوزرآ  دنوادخ  زا  هراومه  ینید  يایلوا  هک  تسا  دنمشزرا  نانچ  تداهش  ضیف  تسا . ناناملسم  ینید 

. تسا تارطق  نیرتهب  زا  ادخ  دزن  دیهـش ، نوخ  هرطق  تسا . گرم  نیرترب  تداهـش  هلمج : نآ  زا  هدمآ ، دیهـش  هاگیاج  تداهـش و  ةرابرد 
نیلوا ادهـش  دراد . تعافـش  قح  دیهـش  درادـن . ربق  راـشف  تسا و  نوصم  ربق  لاؤس  زا  دیهـش  دوش . یم  ناـهانگ  شزرمآ  بجوم  تداـهش 

: هدـش ناـیب  نآرق  رد  دیهـش  يـالاو  شزرا و  ( 2 .) دـنروخ یم  هطبغ  نادیهـش  ماـقم  هب  همه  دـنوش و  یم  تشهب  دراو  هـک  دنتـسه  یناـسک 
راثیا اب  دیهش  نوچ  ( 3" .) دنروخ یم  يزور  ناشیادخ  دزن  دنا و  هدنز  هکلب  دنناگدرم ، دنا ، هدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  دـیرادنپم  "

نآ اب  هک  تسا  يدیلک  هباثم  هب  تداهش  هداد ، رارق  نیرب  تشهب  ار  وا  شاداپ  لقادح  ادخ  هتـشادرب ، ماگ  ادخ  هار  رد  دوخ  رهوگ  نیرتالاو 
تاـیآ و ساـسا  رب  ( 4 .) دـشاب تشهب  نادیهـش  راـثیا  تدـهاجم و  شاداـپ  تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  دیـسر . ناوضر  تشهب  هب  ناوـت  یم 

تفایرد نیرب  تشهب  رد  نتفرگ  ياج  اب  ار  ادخ  هار  رد  ناج  لذب  شاداپ  دوش و  یم  هدیزرمآ  ناشناهانگ  نادیهش  (ع ،) نیموصعم ثیداحا 
رد ار  دوخ  يدوجو  رصنع  نیرت  شزرا  اب  ناج ، راثن  اب  دیهش  عقاو  رد  ( 5 .) دشاب یم  ادخ  هار  ناراثن  ناج  يارب  یهلا  شاداپ  نیا  دنراد . یم 
یپ دوش . یم  تشهب  لخاد  طرـش  دـیق و  یب  سپ  دـشاب ، نآ  يارب  یـشاداپ  خـساپ و  ناوت  یم  تشهب  اهنت  لاح  نیا  رد  هداد ، دـنوادخ  هار 

يدمحم دمحم  . 4 ۀیآ 154 . ( 2  ) هرقب . 3 ص 281 . نامه ، یثدـحم ، داوج  . 2 ص 280 . اروشاع ، گنهرف  یثدـحم ، داوج  . 1 اه : تشون 
ص 281 و 282. نامه ، یثدحم ، داوج  . 5 ص 187 و 188 . ج 5 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير 

؟ دیمان دیهش  ار  نانآ  ناوت  یم  ایآ  دنراد ؟ ار  دیهش  مکح  ایآ  دنوش ، یم  هتشک  رارشا  ربارب  رد  تیرومأم  نیح  رد  هک  ینازابرس 

شسرپ

؟ دیمان دیهش  ار  نانآ  ناوت  یم  ایآ  دنراد ؟ ار  دیهش  مکح  ایآ  دنوش ، یم  هتشک  رارشا  ربارب  رد  تیرومأم  نیح  رد  هک  ینازابرس 

خساپ

هکرعم رد  ندش  هتشک  صاخ ، يانعم  ماع . هدرتسگ و  يانعم   - 2 صاخ . يانعم   - 1 دراد : توافتم  يانعم  ود  مالسا  گنهرف  رد  تداهش 
نینوخ سابل  نامه  اب  هکلب  نفک ، لسغ و  هب  دیهـش  زاین  مدـع  هلمج  زا  دراد ، یمالـسا  هقف  رد  صاخ  ماکحا  هک  تسا  ادـخ  هار  رد  گنج 

يریگرد رد  هک  يزابرس  دننام  دریمب ، ای  دوش ، هتشک  یهلا  هفیظو  ماجنا  ریسم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تداهش  عیـسو  يانعم  دوشیم . نفد 
. تسا دیهش " ، " دورب ایند  زا  تروص  ره  هب  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  سک  ره  تسا . هدیـسر  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  ناقفانم  اب  ای  رارـشا و  اب 

قیرط رد  هـک  یـسک  : " هدـش لـقن  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  زا   - 1 دـنوریم : ایند  زا  دیهـش  هورگ  دـنچ  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد 
قح تفرعم  اما  دور ، ایند  زا  رتسب  رد  هک  یـسک  : " دـیامرفیم ع )  ) یلع ترـضح   - 2 ( 1" . ) تسا هدرم  دیهـش  دورب ، ایند  زا  ملع  لیـصحت 
ماما زا  يرگید  ثیدح  رد   - 3 ( 2" . ) تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دشاب ، هتـشاد  ار  ع )  ) شتیبلها وا و  ص )  ) ربمایپ یعقاو  تفرعم  راگدرورپ و 

نینچمه ( 3" . ) تسا دیهش  دوش ، هتـشک  دنک و  یگداتـسیا  نامجاهم  ربارب  رد  دوخ  لام  زا  عافد  يارب  هک  یـسک  : " میناوخیم ع )  ) قداص
. میدق پاچ  دیهش "ص 720   " هدام ج1 ، راحبلاۀنیفس ،  - 1 اه :  تشون  یپ  دنریمیم . ای  دنوشیم  هتشک  قح  ریـسم  رد  هک  يرگید  ناسک 

. میدق پاچ  دهش "  " هدام لوا ،  ج  راحبلاۀنیفس ،  - 3 هبطخ . رخآ  هبطخ 19 ، هغالبلا ، جهن   - 2
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!؟ دنام یم  یقاب  ناش  ناوختسا  طقف  رگید  یضعب  یلو  دنام ، یم  ملاس  ناشندب  تداهش ،  زا  سپ  ادهش  زا  يرس  کی  ارچ 

شسرپ

!؟ دنام یم  یقاب  ناش  ناوختسا  طقف  رگید  یضعب  یلو  دنام ، یم  ملاس  ناشندب  تداهش ،  زا  سپ  ادهش  زا  يرس  کی  ارچ 

خساپ

ع)  ) قداص ماما  زا  دوش . یشالتم  هدیسوپ و  ندرم  زا  دعب  ندب  هک  تسا  نیا  رب  یعیبط  لصا  تسا . تیعقاو  کی  ربق  رد  ندب  ندش  هدیسوپ 
دنام یمن  یقاب  یناوختـسا  یّتح  یتشوگ و  چیه  يرآ  : " دومرف خساپ  رد  ع )  ) ماما دوش ، یم  هدیـسوپ  ربق  رد  ناسنا  ندـب  ایآ  دـش : شـسرپ 
یمک صقن و  ةدـنهد  ناشن  تسا و  یعیبط  نوناق  قباطم  ربق  رد  ادهـش  ندـب  ندـش  هدیـسوپ  نیاربانب  ( 1" .) دوش یم  هدیـسوپ  هک  نیا  رگم 
یقاب ملاس  ربق  رد  ندب  دوش و  یمن  هدیسوپ  داسجا  زا  یـضعب  تسا ، ناهنپ  یفخم و  ام  رب  نآ  تمکح  هک  یللع  هب  دشاب . یمن  نانآ  ۀجرد 

يایـشا داسجا و  ندنام  ملاس  بجوم  هک  یبابـسا  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  زا  دوش . یم  دادـملق  تمارک  ای  هزجعم و  تروص  هب  هدـنام و 
مزال دشاب ، عیـسو  شربق  دهاوخ  یم  هک  یـسک  : " دیامرف یم  جارعم  ثیدـح  رد  ص )  ) ربمایپ لامعا ؛  زا  یـضعب   1 دوـش : یم  تیم  هارمه 
ملاع هرابرد  زین  ( 2" .) دنک وراج  ار  دجـسم  دیاب  دسوپن ، دنامب و  هزات  ربق  رد  شندب  دراد  تسود  سک  ره  و  دنک ، ثادـحا  دجـسم  تسا 

ص)  ) ادـخ لوسر  ص ؛)  ) ربمایپ ياعد   - 2 تسا . هدش  هتفگ  دنکن ، كرت  ار  هعمج  لسغ  هعمج  لهچ  هک  یـسک  نمؤم و  دیهـش ، یعقاو ،
تشهب هب  دورو  ات  ار  دسا  تنب  همطاف  نفک  هک  متـساوخ  ادخ  زا  ع [)  ) نینمؤملاریما ردام  دسا ]  تنب  همطاف  هزانج  رب  زامن  رد  : " دیامرف یم 

البرک هب  يوفـص  لیعامـسا  هاش  هک  یعقوم  دنیوگ   - 3 ادخ ؛ هار  رد  تداهـش  ( 3" .) دومرف لوبق  دنوادخ  هک  دنک  ظفح  ندـش  هدیـسوپ  زا 
ار وا  ربق  داد  روتسد  دمآ و  يو  ربق  رس  دنیوگ ، یم  ییاوران  نانخس  یحایر " دیزی  نبّرح   " هرابرد مدرم  زا  یضعب  هک  دینش  دش و  فرـشم 

موحرم ( 4 . ) دراد رارق  ربق  نایم  دوب ، هدـش  دیهـش  هک  یتلاح  نامه  هب  تسا و  باوخ  ّرح  ایوگ  هک  دـندید  ربق  شبن  زا  سپ  دـندرک ، شبن 
یم رس  هب  تمعن  رد  اج  نآ  رد  دنک و  یم  جورع  نامـسآ  هب  گرم  زا  سپ  ناشمـسج  حور و  : " دیامرف یم  ناماما  ایبنا و  ةرابرد  یـسلجم 

ص 6. ج18 ، نامه ،  - 3 ص 144 . ج8 ، نامه ،  - 2 ح21 . ص 43 ، ج7 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم   - 1 اه :  تشون  یپ  ( 5 .) دنرب
ص 254. ج6 ، نامه ،  - 5 ص 146 . ج5 ، ناشخرد ، ناگراتس   - 4

؟ ارچ تسا ، تسرد  يوش ، یم  یّقلت  دیهش  ینک ، توف  دجسم  رد  ای  زامن و  رس  رب  رگا  دنیوگ  یم  هک  هیضرف  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ ارچ تسا ، تسرد  يوش ، یم  یّقلت  دیهش  ینک ، توف  دجسم  رد  ای  زامن و  رس  رب  رگا  دنیوگ  یم  هک  هیضرف  نیا  ایآ 

خساپ

شاداپ تلیضف و  اه  نآ  هب  هداد و  رارق  دیهش  مکح  رد  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  یناسک  هرابرد  اما  دشن . هدید  یتیاور  امش  شـسرپ  دروم  رد 
تام نم  : " دومرف ص )  ) مالـسا ربمایپ  دوش . یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تاـیاور  دـیامرف ، یم  تیاـنع  دـیهش 
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تام نم  : " دومرف ص )  ) مالـسا ربمایپ  دوش . یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تاـیاور  دـیامرف ، یم  تیاـنع  دـیهش 
ۀلیل نم  تام  مث  ةراهط  یلع  تاـب  نم   " زین ( 1" .) تسا دیهـش  دریمب ، ربمایپ  نادناخ  یتسود  اب  سک  ره  ؛ ًادیهـش تام  دمحم  لآ  ّبُح  یلع 
ربارب رد  سک  ره  ؛ دیهش وهف  ۀملظم  نود  لتق  نم  ( "2" .) تسا دیهش  دریمب ، بش  نامه  دباوخب و  وضو )  ) تراهط اب  سک  ره  ؛ ًادیهش تام 
شلام زا  عافد  يارب  سک  ره  دیهـشلا ؛ ۀـلرنمب  وهف  هلاـم  نود  لـتق  نم  ( "3" .) تسا دیهـش  دوش ، هتـشک  دنک و  یهاوخداد  دتـسیاب و  ملظ 
دیهـش دوش ، هتـشک  شـسومان  زا  عافد  ای  شنید و  ای  شناج  اـی  شلاـم  زا  عاـفد  يارب  سک  ره  ( "4" .) دراد ار  دیهـش  تلزنم  دوش ، هتـشک 

ره رد  دریمب و  یلاح  ره  رد  نمؤم  دیهـش ؛ وهف  ضبق ،  ۀعاس  ُّيا  یف  تام و  لاح  ّيأ  یلع  نمؤملا  : " دومرف ع )  ) یلع ترـضح  ( 5" .) تسا
هک ناـنچ  نآ  ار  ادـخ  هک  یلاـح  رد  دریمب ، شیوخ  رتسب  رد  امـش  زا  سک  ره  : " دومرف زین  ( 6" .) تسا دیهـش  دوش ، هتفرگ  شناج  یتعاس 

ماما زا  یـصخش  ( 7" .) تسا ادـخ  رب  وا  رجا  هتفر و  ایند  زا  دیهـش  ار ، شنادـناخ  ربمایپ و  نینچمه  دـشاب ، هتخانـش  تسا  دـنوادخ  هتـسیاش 
ار هیآ  نیا  تسا "و  دیهـش  نمؤم  : " دومرف ماما  دوش ، شیزور  تداهـش  ات  دـنک  اعد  وا  يارب  دـنوادخ  زا  هک  درک  تساوخرد  ع )  ) قداـص
، دندروآ شلوسر  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یناسک  ( 8 (؛ مهبر دنع  ءادهـشا  نوقیدصلا و  مه  کئلوا  هلُـسُر  هللااب و  اونمآ  نیذلاو  : " درک توالت 
هب دیز  دنتسه " ادهش  ای  نایوگتـسار  ام  نایعیـش  : " دومرف ع )  ) نیـسح ماما  ( 9" .) دنتسه ناشراگدرورپ  دزن  ادهـش  نایوگتـسار و  زا  ناشیا 

ار ادـخ  باتک  ایآ  : " دومرف ماما  دـنریم ، یم  ناـشرتسب  رد  نایعیـش  هک  یلاـح  رد  تسا  تسرد  رما  نیا  هنوگچ  درک : ضرع  ماـما  هب  مقرا ،
ناـشراگدرورپ دزن  ادهـش ، ناقیدـص و  زا  ناـشیا  دـندروآ ، لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یناـسک   ] : " تسا هدـمآ  نآ  رد  هک ]  يدـناوخن 

دنوادـخ دـنوش ، یم  هتـشک  ریـشمش  اب  هک  دوب  یناـسک  يارب  طـقف  ادـخ ،  هار  رد  تداهـش  رگا  : " دومرف همادا  رد  ترـضح  ( 10" .) دنتسه
لماش دراد و  یعیسو  يانعم  هیآ  هک  یتروص  رد  دندش ، یم  مک  رایسب  ادخ  هار  رد  يادهش  ینعی  ( 11  ، ) تسا هدرک  مک  ار  ادهش  دادعت ) )
تبیغ نامز  رد  هک  یـصخش  ره  : " دومرف ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  دـش . هراشا  ثیداحا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ، یم  وگتـسار  نمؤم  دارفا 
دهاوخ اطع  وا  هب  ار  دُحا  ردب و  يادهـش  دننام  دیهـش  رازه  رجا  دنوادخ  دورب ، ایند  زا  ام  تبحم [  و  تیالو ]  اب  يدهم ) ترـضح   ) ام مئاق 

هک ینینج  ناشیور ،  رب  هناخ  ندش  بارخ  ندـش ، قرغ  نوعاط ، ّتلع  هب  هک  یناسک  تسا : هدـمآ  ص )  ) ربمایپ زا  یتایاور  رد  ( 12" .) درک
سک ره   : " تسا هدمآ  زین  ( 13 .) دنتسه دیهش  دراوم  نیا  همه  دنورب ، ایند  زا  تسا ، يرادراب  نارود  رد  هک  ینز  تسا و  ردام  مکش  نورد 
هتکن ( 14" .) دوشن هتـشک  هچرگ  درک ، دهاوخ  تیانع  وا  هب  ار  دیهـش  تلزنم  رجا  باوث و  ادخ  دـهاوخب ، ار  تداهـش  هناقداص  دـنوادخ  زا 

ندـش و قرغ  دروم  رد  هک  یتایاور  تسا و  رتالاو  رتالاب و  رایـسب  دـنوش ، یم  هتـشک  گنج  ههبج  رد  هک  ییادهـش  تلیـضف  ماـقم و  رخآ :
قلطم تروص  هب  هکنآ  هن  دشاب ، دـناوت  یم  نانمؤم  دروم  رد  رگید ، تایاور  هب  هجوت  اب  تسا ، نآ  دـننام  ناسنا و  يور  راوآ  ندـش  بارخ 

زا لقن  هب  ص 79 ؛ ج10 ، نیقداصلا ، راثآ   - 2 ح9803 . ص 1517 ، ج2 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم   - 1 اه :  تشون  یپ  دشاب .
 - 5 ص 93 . ج6 ، هعیـشلا ، لئاسو  زا  لقن  هب  نامه ،  - 4 ص 52 . ج5 ، یفاک ، غورف  زا  لـقن  هب  ناـمه ،  - 3 ص 337 . ج15 ، لامعلازنک ،
هیآ ( 57  ) دیدح  - 8 ح9808 . نامه ،  - 7 ح9803 . ص 1517 ، ج2 ، همکحلا ، نازیم   - 6 ص 517 . نیحلاصلا ، ضایر  زا  لقن  هب  ناـمه ،

، نامه  - 12 ح 9805 . ص 1517 ، ج2 ، همکحلا ، نازیم   - 11 هیآ 19 . دیدح ،  - 10 ح9806 . ص 1517 ، ج2 ، همکحلا ، نازیم   - 9 . 19
ح 9787. ص 1516 ،  همکحلا ، نازیم   - 14 ص 77 و 80 . ج10 ، نیقداصلا ،  راثآ  ج9800 و 9801 ؛ نامه ،  - 13 ح 9810 .

؟ تسانعم هچ  هب  تداهش  دیهش و  هملک 

شسرپ

؟ تسانعم هچ  هب  تداهش  دیهش و  هملک 
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خساپ

دیهش ياهدرم  ای  هتـشک  ره  مینکیم . لامعتـسا  دارفا  یـضعب  دروم  رد  طقف  هک  تسا  یلومعم  جیار  تاملک  زا  تداهـش »  » و دیهـش »  » ۀملک
سدق و زا  ياهلاه  ار  دیهـش »  » ۀـملک فارطا  مییوگیمن . دیهـش  اهنآ  هب  دـنریمیم و  رفن  اهرازه  دـنوشیم و  هتـشک  رفن  اهدـص  يزور  تسین .

. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  ناج  سدقم  یفده  يارب  سدقم و  هار  کی  رد  هک  دوشیم  هتفگ  دیهش  یسک  هب  تسا . هدرک  هطاحا  یلاعت 

؟ تسیچ دوش  یمن  هتفگ  دیهش  دوش ، هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  ناملسمریغ  رگا  هکنیا  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یمن  هتفگ  دیهش  دوش ، هتشک  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  ناملسمریغ  رگا  هکنیا  لیلد 

خساپ

زا دیهـش  تغل  نیمه  الثم  دـنوش . یم  لامعتـسا  ساسا ، نیمه  رب  زین  اـه  هژاو  دراد و  ار  دوخ  ّصاـخ  ياـه  نوناـق  اـهرایعم و  یگنهرف ، ره 
یم نامیا  ار  اهراک  يارب  هزیگنا  نیرتهب  سپ  تسا  هدوب  اه  هزیگنا  رد  بالقنا  نید  راـک  هک  اـجنآ  زا  تسا . رادروخرب  یگنهرف  راـب  نینچ 

وه یثـْنُا و  ْوَارکذ  ْنِم  ًاـحلاص  لـمع  ْنَم  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  تسا  هتـسناد  ادـخ  هـب  ناـمیا  نـیمه  مـه  ار  لاـمعا  لوـبق  طرـش  دـناد و 
نیا و  دهد .» یم  مینک .» یم  اطع  بیط  یگدنز  وا  هب  دشاب  نمؤم  هکنآ ) طرـش  هب  دهد و( ماجنا  وکین  یلمع  هک  ینز  درم و  ره  (; 1) نمؤم

اب دنراک  وکین  هک  یناسک  نآرق  عیـسو  هاگدید  رد  هتبلا  دوش . یم  هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  سابل  اب  (3)و  درادن لسغ  یّتح  هک  تسا  دیهش 
، لحن هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  دوش ( . یم  هدیجنس  هژیو  ياه  نازیم  اب  یلمع  ره  اّما  دنتسین  يواسم  ناراکدب 

2ـ ـ . دوش دیهش  گنج  هکرعم  رد  رگا   - 3 هبوت . هروس   - 2 هیآ 97 .

؟ دوش یمن  بوسحم  ءادهش  يارب  يزایتما  تایح  رگید  تسا  یقاب  هدنز و  اه  ناسنا  همه  حور  رگا 

شسرپ

؟ دوش یمن  بوسحم  ءادهش  يارب  يزایتما  تایح  رگید  تسا  یقاب  هدنز و  اه  ناسنا  همه  حور  رگا 

خساپ

یم تداعـس  ذاذتلا و  يارب  ار  تایح  ناسنا  تسا . يا  هدـنز  دوجوم  میئوگب  هک  تسین  حور  ءاقب  اهنت  تسا . يا  هژیو  تایح  ءادهـش  تایح 
اهیف و تومیـال  : » دـیامرف یم  و 13  هیآ 12  یلعا  هروس  نآرق  تسین . بولطم  دـشاب  باذـع  رد  یقاـب  حور  اـب  یـسک  رگا  اذـل  دـهاوخ و 

سپ دننک . یمن  كرد  ار  یباذع  دنشابن  هدنز  رگا  هک  میناد  یم  و  هدنز . هن  دنا و  هدرم  هن  هک  دنباذع  رد  نانچ  خزود  رد  نارفاک  ییحَیال .»
کلام هب  (. 1 «) نوثکام مّکنا  لاق  ّکبر  انیلع  ِضْقَِیل  ُکلام  ای  اوران  و  : » دنریمب دـنراد  وزرآ  دـنرادن و  یبولطم  تایح  هک  تسا  نیا  روظنم 
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رد دـیاب  تسین  راک  رد  یگرم  دـهد  یم  باوج  دریگب ! ار  اـم  ناـج  وگب  ادـخ  هب  تسا . سب  میدیـشک  باذـع  هچ  ره  دـنیوگ : یم  خزود 
هب خـساپ  شخب  تسا ( . ندوب  داش  ادـخ و  دزن  ندروخ  يزور  نآ  همزال  هک  تسا  يا  هژیو  تایح  زین  ءادهـش  تایح  سپ  دیـشاب . باذـع 

7ـ ـ . هیآ 77 فرخر ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ ) 

؟ دنراد یماقم  هچ  ترخآ  ناهج  ناهج و  نیا  رد  نادیهش 

شسرپ

؟ دنراد یماقم  هچ  ترخآ  ناهج  ناهج و  نیا  رد  نادیهش 

خساپ

؟ تسا هتفرگ  يزیچ  هچ  زا  ار  دوخ  تسادـق  تداهـش ، یتـسار  هب  اـما  دراد . یـسدقم  هاـگیاج  دیهـش  تسا و  زیمآ  راـختفا  يرما  تداـهش 
يرتشیب حیـضوت  تسا  مزال  اج  نیا  تسا . گنن  دشاب  راختفا  هکنیا  ياج  هب  ًانایحا  تسا . ندـش  هلفن "  " هک تساهندـش  هتـشک  زا  يرایـسب 

2ـ هدـنوش . شنزرـس  هن  تسا و  زیمآ  راـختفا  هن  اـهگرم  عون  نیا  یعیبط . گرم  1 ـ دراد :  ماـسقا  عاونا و  اـهریم  گرم و  میناد  یم  میهدـب .
یلو درادن . يراختفا  چـیه  زین  اهگرم  هنوگنیا  دـتفا  یم  قافتا  یعیبط  ثداوح  هلزلز و  ای  لیـس  ای  و  ابو ، لثم  يرـسم  يرامیب  رثا  رد  یگرم 

هنوگنیا یـشکدوخ . رثا  رد  گرم  3 ـ دوش . یم  وا  ناـهانگ  شهاـک  بجوم  هک  تسا  یهلا  تمحر  شـشخب و  یعون  نمؤـم  ناـسنا  يارب 
صخـش لتاق ، تسا و  راک  رد  تیانج  کی  ياپ  هک  ییاهگرم  4 ـ تسا . گرم  عون  نیرتدب  تسا و  دوخ  نداد  ردـه  ندـش و  هلفن  اهگرم 

" تداهش  " هک ییاهگرم  5 ـ درادن . هارمه  هب  وا  يارب  يراختفا  چیه  اجنیا  رد  زین  لوتقم  گرم  دـشک . یم  یهانگ  چـیه  نودـب  ار  یمولظم 
. دنک لابقتسا  نآ  زا  یناسنا  سدقم و  یفده  رطاخ  هب  طقف  ینیقی  ای  یلامتحا و  تارطخ  هب  هجوت  اب  ناسنا  هک  تس  تداهش ا  یگرم  تسا .

یفده هار  رد  تسا و  يرایتخا  هناهاگآ و  یلمع  هکنیا  مکح  هب  تداهـش  دشاب . هناهاگآ  2 ـ دشاب . ادخ  هار  رد  1 ـ دراد : نکر  ود  تداهش 
عمـش لثم  دیهـش  لثُم  تسا . رتهب  رتالاب و  یگدـنز  تایح و  زا  هک  تسا  یگرم  اهنت  تسا و  زیگنارب  نیـسحت  زیمآ و  راختفا  تسا  سدـقم 

دننیـشنب هدش  مامت  وا  یتسین  ياهب  هب  هک  رون  نیا  رد  نارگید  ات  تسا . یناشفارون  ندش و  یناف  ندش و  هتخوس  عون  زا  شتمدـخ  هک  تسا 
یمن یهاگتسد  چیه  دنام ، یم  کیرات  لفحم  نیا  رگا  دنتیرشب . لفحم  عمـش  ادهـش  يرآ  دنهد . ماجنا  ار  شیوخ  راک  دننیبب و  شیاسآ  و 
نامه اب  نفک ، لسغ و  نودب  دنک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هکرعم  نادیم  رد  رگا  دیهـش  دهد . همادا  ای  دنک  زاغآ  ار  دوخ  راک  تسناوت 
تمایق رد  ار  هقبط  هس  تعافـش  دنوادخ  هک  تسا  ثیدـح  رد  ترخآ : رد  دیهـش  ماقم  دوش . یم  نفد  دولآ  نوخ  ۀـماج  دولآ و  كاخ  نت 

تمظع و ءاهب و  اب  تمایق  رد  ار  ادهـش  ادخ  دیامرف : یم  نینمؤملاریما ( ادهـش . دـعب  و  املع ، ۀـقبط  نآ  زا  دـعب  ءایبنا ، هقبط  دـنک : یم  لوبق 
ربق و باوج  لاؤس و  دیهش  زا  دنوش . یم  هدایپ  اهنیا  مارتحا  هب  دنـشاب  راوس  دنرذگب و  اهنیا  لباقم  زا  ءایبنا  رگا  هک  دنک  یم  دراو  یتینارون 

شیامزآ دوب  شرس  يالاب  هک  يریشمش  قرب  ریز  رد  دیهـش  دندومرف : ربمایپ  دندیـسرپ ؟ ار  تلع  مرکا (  ربمایپ  زا  دوش . یم  هتـشادرب  خزرب 
. داد ار  اهشسرپ  همه  خساپ  شیپاشیپ  داد و  ماجنا  ار  شدوخ 

؟ دنادیم هچ  ار  نمشد  ربارب  رد  نانآ  ندش  دحتم  مدرم و  ندومن  جیسب  يارب  هار  نیرتهب  لاعتم  دنوادخ 

شسرپ
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؟ دنادیم هچ  ار  نمشد  ربارب  رد  نانآ  ندش  دحتم  مدرم و  ندومن  جیسب  يارب  هار  نیرتهب  لاعتم  دنوادخ 

خساپ

یهلا نامسیر  هب  ندز  گنچ  هلمج 1 . زا  تسا  هدومرف  هیصوت  ار  ییاههار  نمـشد  ربارب  رد  نانآ  داحتا  مدرم و  جیـسب  يارب  لاعتم  دنوادخ 
هدنکارپ دینز و  گنچ  رگید [ طابترا  هلیسو  هنوگ  ره  مالسا و  نآرق   [ ادخ نامسیر  هب  یگمه  " ;و  دشابیم تیبلها و ... مالـسا  نآرق  هک 

هب درک و  داجیا  تفلا  امـش  ياهلد  نایم  رد  وا  دیدوب و  رگیدکی  نمـشد  هنوگچ  هک  دیرآ  دایب  دوخ  رب  ار  ادخ  گرزب   [ تمعن و  دـیوشن ،
شتسرپ و . 2 ]... " داد . تاجن  و   [ تفرگرب اج  نآ  زا  ار  امـش  ادـخ  دـیدوب ، شتآ  زا  ياهرفح  بل  رب  امـش  دـیدش و  ردارب  وا  تمعن  تکرب 

يژولونکت تاـناکما و  زا  يریگهرهب  ورین و  ماـمت  يزاـسهدامآ  . 3 نارمعلآ 64 )  ) كرـش هنوـگ  ره  زا  زیهرپ  اـتکی و  دـنوادخ  هب  ناـمیا 
ْمِِهنوُد نِم  َنیِرَخاَءَو  ْمُکَّوُدَعَو  ِهَّللا  َّوُدَع  ِيِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطَابِّر  نِمَو  ٍةَُّوق  ِم  نّ ُمتْعَطَتْسا  اَّم  مَُهل  ْاوُّدِعَأَو   " مالسا نانمشد  ربارب  رد  هتفرـشیپ 

هچ نآ  نانمـشد   [ اهنآ ربارب  رد  لافنا 60 )  ;) َنوُمَل ـ ُْظت ُْمتنَأَو َال  ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍْءیَـش  نِم  ْاوُقِفُنت  اَـمَو  ْمُهُمَْلعَی  ُهَّللا  ُمُهَنوُمَْلعَت  َـال 
ار شیوخ  نمشد  ادخ و  نمـشد  نآ  هلیـسو  هب  ات  دربن [ نادیم  يارب   [ هدیزرو ياهبسا  نینچمه  و   [ دیزاس هدامآ  ورین "  " زا دیراد  ییاناوت 

مالسا یعافد  هینب  تیوقت  و   [ ادخ هار  رد  هچ  ره  دسانشیم و  ادخ  دیـسانشیمن و  امـش  هک  ار  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  هورگ  زین [  [ دیناسرتب و
عقاو رد  کین و  ياهراک  فلتخم و  روما  رد  يراکمه  نواعت و  دش ".4 . دهاوخن  متس  امش  هب  دوشیم و  هدنادرگزاب  امش  هب  دینک ، قافنا 

ص 28ـ34; نارگید ج 3 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  () هدئام 2  ) هانگ زا  زیهرپ  یمالسا و  هعماج  رد  یناگمه  جیـسب 
فورعم و هب  رما  نانمؤم  : "[ دیامرفیم کین  ياهراک  رد  تقبس  هرابرد  میرک  نآرق  نینچمه  ص 221ـ234 ). ص 250ـ234 ;ج 7 ، ج 4 ،

نونمؤم هروس  هیآ 61 ، زین  و  نارمعلآ 114 ) .") دنناحلاص زا  اهنآ  دنریگیم ;و  یشیپ  کین  ياهراک  ماجنا  رد  دننکیم ;و  رکنم  زا  یهن 
... و ،21 و ... دیدح

امـش یلو  دناهدنز ، نانآ  هکلب  دییوگن ; هدرم  دـنوشیم  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب  و  دـیامرفیم : هک  هرقب  يهیآ 154  هب  هجوت  اـب  فلا 
؟ دینک نایب  ار  یعیبط  گرم  تداهش و   " نیب قرف  تسا ب  يزیچ  هچ  ندیمهفن  روظنم  دیمهفیمن ".

شسرپ

امـش یلو  دناهدنز ، نانآ  هکلب  دییوگن ; هدرم  دنوشیم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب  و  دیامرفیم : هک  هرقب  يهیآ 154  هب  هجوت  اب  فلا 
؟ دینک نایب  ار  یعیبط  گرم  تداهش و   " نیب قرف  تسا ب  يزیچ  هچ  ندیمهفن  روظنم  دیمهفیمن ".

خساپ

هک اجنآ  ات  هدرک  هیکت  بلطم  نیا  رب  میرک  نآرق  تسا  لاعتم  دـنوادخ  دزن  رد  نانآ  ندوب  هدـنز  نادیهـش  ّمهم  ياهیگژیو  زا  یکی  فلا 
هار نادیهش  ندوب  هدنز  تقیقح  ِندرکن  كرد  هیآ  رد  ندیمهفن   " زا روظنم  نارمعلآ 169 ) .") دیرادنپن هدرم  ار  نانآ  زگره  : " دیامرفیم

درجم یندب   )= یلاثم تسا  یندب  اب  تایح  نآ  قداص  ماما  هتفگ  هب  تسین و  یگدنز  تایح و  ياراد  ناشمـسج  کش  نودب  اریز  تسادخ 
یناحور تسا  یتایح  و   ( نایلیعامسا تاراشتنا  ص 599 ، يزیوح ج 3 ، هعمج  نبا  نیلقثلارون  ریسفت   ) ندب نیا  نوگمه  یلومعم و  هدام  زا 
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هدـنز یگدـنز  ندوب و  هدـنز  نیا  زا  دارم  سپ  دنـشابیم . اهتمعن  عاونا  هب  معنتم  راگدرورپ  تمحر  برق  رد  هک  زاـیتما  نیا  اـب  یخزرب  و 
ْاُوناَک َْول  ُناَوَیَْحلا  َیَِهل  َةَرِخ   ?َ ْالا َراَّدلا  َّنِإ  َو  : " دیامرفیم تسا  نانمؤم  هب  صتخم  تایح  نیا  يزاجم و  ندوب  هدـنز  هن  یقیقح  تسا  یندوب 

ِدودـحم يراوید  راهچ  رد  اهناسنا ، عون  هک  اـجنآ  زا  دنتـسنادیم ". رگا  تسا  ترخآ  يارـس  یعقاو  یگدـنز  و  توبکنع 64 )  ;) َنوُمَْلعَی
دنمهفب و دنناوتیمن  ار  قیاقح  نیا  دننکیمن ، كرد  ار ، دشاب  ایند  يدام  یگدنز  قوف  هک  يزیچ  دنتـسه و  ینادـنز  سوبحم و  هّدام  ملاع 

ریسفت نایلیعامـسا /  تاراشتنا  ص 347 ، ج 1 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریـسفت  هب  دـینک  عوجر  .) دـنارذگیمن أـنف  تداهـش و  نیب  یقرف 
نتخاب ناج  يانعم  هب  " دیهش ، تداهش و"   " هژاو ب ـ  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 521 ، نارگید ج 1 ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن 

 ، هّللا لیبس  یف  لوتقم   " هب نآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  ینید  سوماـق  ِناـگژاو  نیرتسدـقم  زا  یکی  وا ، هار  رد  ییادـف  ادـخ و  هار  رد 
اهيرامیب رثا  رد  یخرب  دراد ، یماسقا  صاخـشا  ياهریم  گرم و  تسا  ینتفگ  رگید ، ياهگرم  اب  تداهـش   " توافت رد  تسا  هدش  ریبعت 

ناـنارمکح و راتـشک  دـننام  تسا  راـک  رد  تیاـنج  کـی  ياـپ  اـهگرم ، یـضعب  رد  تسا  هلزلز  لیـس و  دـننام  یحناوس  ثداوـح و  اـی  و 
هب شرمع  صخـش  هک  تسا  یعیبط  گرم  زین  مسق  کی  و  اهیـشکدوخ و ... لثم  تسا  تیاـنج  دوخ  اـهگرم ، زا  ياهراـپ  نازاـبسوه و 
زین زیختمالم  یـشکدوخ  لثم  يدراوم  رد  هکلب  تسین  زیمآراختفا  گرم  ماسقا  نیا  یماـمت  رد  دریمیم ; یعیبط  روط  هب  هدیـسر و  ناـیاپ 

تارطخ هب  هجوت  اـب  ناـسنا  هک  تسا  یگرم  تداهـش ،   " هک یلاـح  رد  ددرگیم ; قـالطا  نآ  هب  ندـش  فـلت  هلفن و  يدراوـم  رد  تسا و 
رگید نکر  دنکیم . لابقتـسا  نآ  زا  هّللا  لیبس  یف   " نآرق ریبعت  هب  یناسنا و  سدقم و  یفده  رطاخ  هب  طقف  نآ  ینیقی  ای  ینظ و  ای  یلامتحا 
رکیپ هب  هک  دنتسه  ادهـش  نیا  عامتجا  رکیپ  هب  تسا  نوخ  قیرزت  تداهـش  يرّهطم  دیهـش  ریبعت  هب  تسا  نآ  هناهاگآ  باختنا  تداهـش ،  "

رد و  دوخ ، نوخ  هب  دیهـش  دننکیم ... دراو  دیدج  نوخ  دنتـسه ـ  ینوخمک  راچد  هک  یتاعامتجا  هصاخ  عامتجا ـ  ياهگر  رد  عامتجا و 
یضترم دیهـش  دیهـش ،) همیمـض  هب   ) يدهم بالقنا  مایق و  .) دشخبیم یگنادواج  تیدبا و  شزرا و  دوخ  یتسه  دوجو و  مامت  هب  تقیقح 

ياهشاداپ اهتلیـضف و  راگدرورپ ، دزن  رد  نادیهـش  يالاو  ماقم  ناـیب  نمـض  میرک  نآرق  اردـص ). تاراـشتنا  ص 104ـ106 ، يرهطم ، 
ناـنمؤم رادـیرخ و  ار  دوـخ  ـالثم  دـشاب ; اـهگرم  ریاـس  اـب  تداهـش  ّمـهم  قرف  دـناوتیم  دوـخ  هـک  هدوـمرف  رکذ  ناـنآ  يارب  ار  یـصاخ 

هبوـت  ) تـسا هداد  رارق  هلماـعم  نـیا  دنــس  ار  ینامــسآ  بـتک  نـمث و  ار  تـشهب  هدرک و  یفرعم  ناـنآ  ناـج  هدنــشورف  ار ، بلطتداـهش 
نارمعلآ  ) خزرب ملاـع  رد  دـنوادخ ، يزور  زا  يدـنمهرهب  ادـخ و  دزن  رد  ندوب  هدـنز  ص 147 ). ناـمه ج 8 ، هنومن  ریـسفت  ر.ك  () 111

دـش دهاوخن  هابت  زگره  ناشلامعا  و  نارمعلآ 157 )  ) هتفرگ رارق  ادـخ  ترفغم  دروـم  هک  نیا  تسا  أدهـش  یگژیو  زا  رگید  یکی  ( 169
ياـهگرم رد  هک  تسا  يروـما  اـهنیا ، همه  نارمعلآ 195 )  ) دـشابیم تشهب  تنامـض  ناـهانگ و  هراـفک  تداهـش  دوخ  و  ( 4، دمحم )

یسک ماقم  دنهاوخیم  یتقو  هک  دراد  تمظعو  تسادق  يردق  هب  مالسا  رد  تداهش  ادهش و  ماقم  اهنیا ، رب  نوزفا  دوشیمن . تفای  یعیبط 
ندرک راک  لثم   ) راک نالف  ای  دیهش و  ماقم  اب  تسا  ربارب  ادخ ) يارب  ملع  بلاط  لثم   ) صخش نالف  ماقم  دنیوگیم : دنربب ، الاب  ار  يراک  ای 

( انقزرا مهّللا  .) دشابیم گرزب  لیاضف  نازیم  دیهش ، ماقم  عقاو  رد  دیهش . رجا  اب  تسا  ربارب  هلئاع  هرادا  و 

تسیچ مالسا  سدقم  عراش  رظن  زا  دیهش  تداهش و  قیقد  فیرعت 

شسرپ

تسیچ مالسا  سدقم  عراش  رظن  زا  دیهش  تداهش و  قیقد  فیرعت 

خساپ
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هب تداهـش  هب  یندش  هتـشک  نینچ  يراذگمانتلع  دشابیم و  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  يانعم  هب  مالـسا  سدـقمنید  گنهرف  رد  تداهش 
اهنآ ربم  نامگ  زگره  ربمایپ [ يا  : "[ دیامرفیم میرکنآرق  هکنانچ  تسا  رـضاح  هدـنز و  هکلب  هدرمن  عقاو  رد  دیهـش  هک  تسا  نآ  رطاخ 

زین یخرب  و  نارمعلآ 169 ) ."  ) دنوشیم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دناهدنز و  اهنآ  هکلب  دنناگدرم ; دناهدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک 
نادیهش دنوشیم  رضاح  وا  تداهـش  لحم  رب  تمحر  ناگتـشرف  نوچ  دنیوگ  دیهـش  تهج  نآ  زا  ار  ادخ  هار  رد  ناگدش  هتـشک  دناهتفگ 
هّللاۀـیآ هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) دـنریگیم رارق  دـنوادخ  تمحر  شـشخب و  شزرمآ و  دروم  دـنراد و  تشهب  رد  ییالاو  هاـگیاج  ادـخ ، هار 

ود مالسا  گنهرف  رد  تداهش  69 و 74 ) أسن ، نارمعلآ 157 ;   ( ) ۀیمالسالا بتکلاراد  ، 173 ص 168 ـ  نارگید ج 3 ، يزاریش و  مراکم 
گنج ۀکرعم  رد  ندش  هتشک  نامه  تداهـش  صاخ  يانعم  ماع .  هدرتسگ و"  يانعم  يرگید  صاخ و   " يانعم یکی  دراد : توافتم  يانعم 

نفد نینوخ  سابل  نامه  اب  هکلب  درادـن ; نفک  لسغ و  هب  زاین  دیهـش  هلمج  زا  دراد ; یمالـسا  هقف  رد  یـصاخ  ماکحا  هک  تسادـخ  هار  رد 
نیح رد  سک  ره  نیاربانب  دریمب ; ای  دوش و  هتشک  یهلا  ۀفیظو  نداد  ماجنا  ریسم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تداهش  عیسو  يانعم  اما  دوشیم ;
ایند زا  دیهـش  هورگ  دنچ  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد  اذل  تسا  دیهـش " ، " دورب ایند  زا  تروص  ره  هب  ياهفیظو  نینچ  نداد  ماجنا 
یلو دورب ، ایند  زا  رتسب  رد  هک  یسک  . 2" دیهش ).  " ةدام ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ;) دورب ایند  زا  ملع  لیصحت  قیرط  رد  هک  یـسک  . 1 دنوریم :
يارب هک  یسک  . 3 هـبطخ )  رخآ  هغالبلا خ 190 ، جهن  .) دـشاب هتـشاد  ار  شتیبلها  9 و  مرکا ربماـیپ  یعقاو  فرعم  راـگدرورپ و  قح  تفرعم 
هتـشک قح  ریـسم  رد  هک  یناسک  نینچمه  و  نامه )  راحبلا ، ۀنیفـس  ;) دوش هتـشک  دـنک و  یگداتـسیا  نامجاهم  ربارب  رد  دوخ  لام  زا  عاـفد 
فدـه هک  يدارفا  نیاربانب  دوشیم . نشور  نآ  شرتسگ  یمالـسا و  گنهرف  نیا  تمظع  اج  نیمه  زا  نیاربانب  دـنریمیم ; اـی  دـنوشیم و 
تایاور ربانب  تسا و  طرش  اهّتین  اههزیگنا و  یسرداد  نامز  هک  دنچ  ره  دنوشیم ; بوسحم  دیهش  ًارهاظ  دنریگیم ; رارق  نمـشد  ۀلولگ 

هللا ۀیآ  نافرع  هسامح و  ص 408 /  نامه ج 21 ، هنومن  ریسفت  ر.ك  .) دوشیم هتشاد  رس  رد  هک  یتّین  نامه  هتشک  ای  هار و  دیهش  یسک  ره 
.( ارسا رشن  یلمآ ص 313 ، يداوج 

؟  تسیچ ادهش  ندوب  هدنز  زا  روظنم  تسیک و  دیهش 

شسرپ

؟  تسیچ ادهش  ندوب  هدنز  زا  روظنم  تسیک و  دیهش 

خساپ

هتـشادن و تیاضررما  نآ  رب  ابلاغ  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هتـساوخان  ثداوح  رثا  رد  ای  یعیبط و  یگدـنز  ناـیاپ  رد  اـعون  یمدآ 
راک هب  دوخ  یهلا  نامرآ  هاررد  ار  دوخ  دوجو  مامت  هک  تسا  یسک  دوخ ) نامرآ  رب  دهاش   ) دیهش یلو  ددرگیم . اریذپ  رابجالاب  ار  گرم 

نآرق رد  دـنوادخ  ور  نـیا  زا  تـسناد  حطـس  کـی  رد  دوـشیم  ناـنآ  ریگناـبیرگ  گرم  هـک  يدارفا  اـب  ناوـتیمن  ار  دارفا  نـیا  دریگیم .
«. دنروخیم يزور  ناشراگدرورپ  دزنرد  هک  دنتسه  ییاههدنز  نانآ  هکلب  دییوگن  هدرم  دناهدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ینانآ  : » دیامرفیم

J}150 هرقب

؟ تسیچ دارفا  هب  دیهش  هژاو  قالطا  طیارش 
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شسرپ

؟ تسیچ دارفا  هب  دیهش  هژاو  قالطا  طیارش 

خساپ

هتـشادن و تیاضر  رما  نآ  رب  ابلاغ  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هتـساوخان  ثداوح  رثا  رد  ای  یعیبط و  یگدـنز  نایاپ  رد  اـعون  یمدآ 
هب دوخ  یهلا  نامرآ  هار  رد  ار  دوخ  دوجو  مامت  هک  تسا  یـسک  دوخ ) نامرآ  رب  دـهاش   ) دیهـش یلو  ددرگیم ، اریذـپ  راـبجالاب  ار  گرم 

: دیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ  اذـل  تسناد ، حطـس  کی  دوشیم  نانآ  ریگنابیرگ  گرم  هک  يدارفا  اب  ناوتیمن  ار  دارفا  نیا  دریگیم . راک 
، هرقب «، ) دنروخیم يزور  ناشراگدرورپ  دزن  رد  هک  دنتسه  ییاههدنز  نانآ  هکلب  دیئوگن ، هدرم  دناهدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ینانآ  هب  »

نادیهـش ماقم  هب  دور  رتارف  ترخآ  ادخ و  هب  یگتـسبلد  يویند و  ياهیگتـسباو  عطق  فافع و  اوقت و  رظن  زا  ناسنا  هزادـنا  ره  هیآ 150 .)
هاگدـید زا  ًالوا  دربیم . الاب  تداهـش  ماقم  ات  ار  ناسنا  ادـخ  هار  رد  تداهـش  داهج و  هب  نیتسار  قشع  رگید  فرط  زا  دوشیم . رتکـیدزن 

درادن و يرگید  دصق  لاعتم  دنوادخ  زج  هتـشاد و  تّین  صولخ  دوخ  حـلاص  لمع  ماجنا  رد  دراد و  رب  مدـق  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  نآرق 
تایآ 58 و جح /  ، ) ددرگیم بوسحم  دیهـش  دریمب  یتح  ای  هتـشک  دهد و  ماجنا  ار  يراک  ماقم و ... ای  لام  هن  دـنوادخ  ياضر  يارب  اهنت 
ات دزابیم  ار  مسج  درادیم و  هگن  هدـنز  ار  ناج  ادـخ  هار  رد  هک  يدرف  اـیناث  ص 399 ) ج 14 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، اـگن : زین  59 و 
 / نارمع لآ  ، ) تسا یفاک  وا  يارب  تداهـش  ماقم  هب  ندـش  لیان  رد  دـشاب  ادـخ  شتین  هکنیمه  ددرگ ، رتافوکـش  رتهدـنز و  شاهدـنز  ناج 

يارب دشاب  یتسرپ  ادخ  ادـخ و  يرادـم و  قح  قح و  اب  هزرابم  وا  لتق  يهزیگنا  هکنیمه  و  111 و .).. هبوت /  ، 74 ءاسن /  ، 154 هرقب /  ، 169
.(. 112 و ، 21 نارمع /  لآ  ، 61 هرقب /  ، ) تسا سب  میظع ، زوف  نیا  هب  وا  لوصو 

؟  تسین یهاوخدوخ  عون  کی  شا ,  هداوناخ  لابق  رد  ناسنا  تیلوئسم  هب  هجوت  اب  یبلط  تداهش  ایآ 

شسرپ

؟  تسین یهاوخدوخ  عون  کی  شا ,  هداوناخ  لابق  رد  ناسنا  تیلوئسم  هب  هجوت  اب  یبلط  تداهش  ایآ 

خساپ

شیوخ یتسه  هک  یـسک  هوالع ، هب  دیاهدرک . رکذ  هچنآ  زا  رتگرزب  یتیلوؤسم  يافیا  هار  رد  تسا ، گرزب  نامرآ  کی  یبلطتداهـش » »
هب شردام  ردـپ و  لایع و  لـها و  یتسرپرـس  يارب  تسا و  دـنوادخ  مدآ  ملاـع و  هدـننک  هرادا  هک  دـنادیم  دـنکیم ، راـثن  ادـخ  هار  رد  ار 
رد دـسرن  تداهـش  هب  یـصخش  رگا  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ  نآ ، رب  نوزفا  دـنکیم . لـکوت  روما  یقیقح  تسرپرـس  یقیقح و  بحاـص 
زا ینعی ، تسا ؛ گرم  عون  باـختنا  عقاو  رد  یبلطتداهـش  ؟ دوریمن گرم  ندیـسر  لاـمتحا  نآ  ره  رگم  تسا ؟ قـفوم  هفیظو  نیا  ماـجنا 

. دیسر دهاوخ  دوخ  صاخ  تقو  رد  لجا  هکلب  دزادنا ؛ ولج  ار  نآ  نامز  هک  تسین  مولعم  یلو  نداد ؛ نت  فیرش  گرم  هب  تسپ  گرم 

؟ دنتسه دیهش  دنوادخ  دزن  فداصت )  ) دنوش یم  هتشک  تیرومأم  هار  رد  هک  یناسک  ایآ 
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شسرپ

؟ دنتسه دیهش  دنوادخ  دزن  فداصت )  ) دنوش یم  هتشک  تیرومأم  هار  رد  هک  یناسک  ایآ 

خساپ

یفدـه رطاخ  هب  طقف  ینیقی  ای  یلاـمتحا  تارطخ  هب  هجوت  اـب  ناـسنا  گرم  نآ  رد  تسا  تداهـش  هک  ییاـهگرم  يرهطم : دیهـش  لوق  هب 
هللالـیبسیف ادـخ و  هار  رد  هک  نیا  یکی  دراد : نکر  ود  تداهـش  دـنک . لابقتـسا  نآ  زا  هللالـیبس » یف   » نآرق ریبعت  هب  یناـسنا و  سدـقم و 

هب تداهـش  دشاب . هتفرگ  تروص  هناهاگآ  هک  نیا  رگید  دیامن . فده  يادف  ار  دوخ  ناج  دهاوخب  ناسنا  دـشاب و  سدـقم  فدـه ، دـشاب .
، تساّربـم هّزنم و  هناـیارگدوخ  يهزیگنا  هنوـگ  ره  زا  تسا و  سّدـقم  یفدـه  هار  رد  تـسا و  يراـیتخا  هناـهاگآ و  یلمع  هـک  نـیا  مـکح 
زا نآ  شزرا  هک  تسا  گرم  زا  عون  نیا  اهریم  گرم و  عاونا  نایم  رد  دوشیم . یّقلت  هنانامرهق  یلمع  تسا و  زیمآراـختفا  زیگنانیـسحت و 
هب یطیارـش  نینچ  اب  هک  یناسنا  يرهطم .) داتـسا  زا  دیهـش  همیمـض  هب  يدـهم ، بـالقنا  ماـیق و  ) تسا رتسّدـقم  رترب و  یگدـنز  تاـیح و 
هب وا  بیان  ای  (ع ) موصعم رما  هب  هک  یسک  میناوخیم  دیهـش  ماکحا  رد  دربیم . زین  ار  دیهـش  رجا  تسا و  دیهـش  دباتـشیم  گرم  لابقتـسا 

ماما «) دوش نفد  شدوخ  سابل  اب  هکلب  تسا ، طـقاس  وا  زا  نفک  طونح و  لـسغ و  تسا و  دیهـش  دوش  هتـشک  دربن  نادـیم  رد  دورب و  ههبج 
ياراد هب  هک  یلاح  رد  دریمب ، یـسک  رگا  هک  نیا  رب  ینبم  تسه  يرابخا  اهتیاور و  لاح  نیا  اـب  ص 66 .) ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ،

ص ج 3 ، فاّشک ، ریـسفت  ) دوریم ایند  زا  لماک  نامیا  اب  زین  دوشیم و  هدـیزرمآ  زین  و  تسا ، هتفر  اـیند  زا  دیهـش  تسا ، تیب  لـها  تّبحم 
هدـش لقن  (ص ) ادـخ لوسر  زا  رگید  یتیاور  رد  ای  تسا .) هدـش  لقن  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  هک  تسا  ینـالوط  ثیدـح  نیا  . 403

اب يارادم  لاح  رد  دننیبن و  يرازآ  وا  زا  مدرم  هک  دنک  یگدنز  يروط  سک  ره  ًادیهـش  تام  ًایرادـم  َشاع  نَم  دومرف : ترـضح  هک  تسا 
: دـنکیم هراشا  عوضوم  نیا  هب  اهتیاور  هنوگ  نیا  ثیدح 7173 و 7171 .) لاّمعلازنک ، )M} تسا هتفر  ایند  زا  دیهـش  دورب ، ایند  زا  مدرم 

طقاـس وا  زا  نفک  و  طوـنح ، لـسغ ، ینعی  درادـن . ار  دیهـش  مکح  یلو  دربیم . ار  دیهـش  رجا  دورب ، اـیند  زا  یطیارـش  نینچ  اـب  هک  یـسک 
ار هللانیما  ترایز  مینکیم  شرافس  نخس  ياهتنا  رد  درک . ارجا  وا  هرابرد  دیاب  ار  تاوما  ماکحا  ینعی  داد  لسغ  ار  وا  دیاب  هکلب  دوشیمن ،

لعجاف ّمهللا  تسا ... : ترابع  نیا  فیرـش  ترایز  نیا  ّمهم  ياهتمـسق  زا  یکی  دـیناوخب . لمأت  هجوت و  اب  راـب  کـی  ياهتفه  اـی  زور  ره 
هب تبسن  دونشخ  ارم  و  هدب ، رارق  تشونرس  هب  تبسن  مارآ  نئمطم و  ارم  ناج  سپ  ایادخراب ! کئاضِقب ... ًۀیـضار  َكِردَقب ، ًۀّنئمطم  یـسفن 
ات ناسرب  يدونـشخ »  » و اضر »  » ماقم هب  ارم  ایادخ  دراد  هراشا  هک  ص 578 .) نانجلاحیتافم ، یمق ، سابع  خیش  جاح  )M} نادرگب تیرواد 

. درادن زاب  وت  هب  هجوت  زا  ارم  دسریم  نم  هب  هچ  نآ 

؟ دراد تحص  ایآ  دنتسه  دیهش  هلزلز  رد  ناگدش  هتشک  دندقتعم  یخرب 

شسرپ

؟ دراد تحص  ایآ  دنتسه  دیهش  هلزلز  رد  ناگدش  هتشک  دندقتعم  یخرب 

خساپ
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، دنوش یم  هتشک  ناهج  نادیم  رد  هک  یناسک  هب  رصحنم  یمالسا ، گنهرف  رد  تداهش »  » و دیهش »  » ماقم . 1 تسا : هجوت  نایاش  هتکن  دنچ 
، هتـشاد قح  هدـیقع  هک  یناسک  همه  تایآ ، تایاور و  ساسا  رب  دنتـسه . هژاو  ود  نیا  يارب  قیداصم  نیرت  نشور  زا  نانآ  دـنچ  ره  تسین ؛
لسغ و هب  زاین  ینعی  ) ناش مکح  هن  ناشرجا  دنتسه و  ادهـش  هرمز  رد  دنور  یم  ایند  زا  هار  نیمه  رد  دنراد و  یم  رب  ماگ  تقیقح  ریـسم  رد 

ملع لیصحت  هار  رد  هک  یسک  : » تسا هدمآ  یتیاور  هنومن  يارب  تسا . نانآ  دننام  تسا ) ادهش  دننام  ناشـشاداپ  باوث و  اهنت  دنراد ، نفک 
رگا : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  اـی  ص 513 ) ج 4 ، هوسالاراد ، یمق ، سابع  خیـش  راحبلا ، هنیفـس  « ) تسا هدرم  دیهـش  دورب ، اـیند  زا 

ره : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  نینچمه  نامه ) « ) تسا دیهـش  دـنوادخ  دزن  دـسر ، ارف  باوخ  رد  وا  گرم  دـباوخب و  وضو  اب  یـسک 
ماگ نامه  نتشاد ، دیهش  رجا  رد  كالم  هک  نآ  لصاح  تسا » دیهـش  دشاب ،  شلد  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  بح  دریمب و  سک 

قادصم زا  دننام ، یم  راوآ  ریز  هک  يدارفا  يددعتم ، تایاور  رد  . 2 تسا . لاح  نیمه  هب  ندرم  قح و  هدیقع  تقیقح و  ریسم  رد  نتشادرب 
دیهـش دندیـسرپ ؟ ناشباحـصا  زا  هحاور  نب  هللادبع  تدایع  رد  (ص ) ربمایپ : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  هلمج  زا  دنا . هدش  هتـسناد  ادهـش  ياه 

؟ دوش هتـشک  ات  دنک  یمن  تشپ  نمـشد  هب  دـگنج و  یم  ادـخ  هار  رد  هک  تسین  یـسک  نامه  دـندرک ، ضرع  باحـصا  تسیک ؟ نم  تما 
رثا رب  هک  یسک  زین  دیتفگ و  امش  هک  تسا  یسک  دیهش  دنکدنا ! نم  تما  يادهش  تروص  نیا  رد  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

« دریمب دنک  ریگ  وا  مکش  رد  شا  هچب  هک  ینز  دوش و  قرغ  ای  دور  راوآ  ریز  هک  یسک  دریمب و  جنلوق  رثا  رب  هک  یسک  درذگ و  رد  نوعاط 
یتمکح للع و  ياراد  کی  ره  دـنراد و  یماـسقا  عاونا و  اـه ، تبیـصم  اـهالب و  . 3 هرامـش 9800 ) ثیدح  يرهـش ، ير  همکحلا ، نازیم  )

، ناهانگ یخرب  دمآ  یپ  هدنب ، يالتبا  ناحتما و  دراد . يرگید  زا  توافتم  یتمکح  يدرف  ره  يارب  یعمج  تبیصم  کی  هاگ  یتح  دنتـسه .
ج هنومن ، ریـسفت  ر.ك : . ) تسا اه  تلع  اه و  تمکح  نیا  هلمج  زا  ناهانگ و ...  ندش  كاپ  یهلا ، رهق  شیوخ ، زا  تبقارم  مدع  دـمآ  یپ 
. تسین نآ  یعطق  صیخشت  هب  رداق  یسک  دنرارسا _ رب  هاگآ  هک   _ یهلا يایلوا  زج  تسا و  یلکشم  راک  رایسب  دروم  نییعت  ص 440 ) ، 20

. تمحر ای  تسا  تمعن  درف  نالف  يارب  هثداح  نالف  هک  درک  تواضق  ناوت  یمن  یگداس  هب  نیاربانب ،

؟ دنتسه یناسک  هچ  نآرق  هار  نادیهش 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  نآرق  هار  نادیهش 

خساپ

تروص نیا  رد  دـنوشیم ; بوسحم  زین  نآرق  هار  نادیهـش  دندیـسر ، تداهـش  هب  دنتـساخرب و  هزراـبم  هب  ادـخ  هار  رد  هک  یناـسک  ماـمت 
هب نآرق  غیلبت  ياربمرکا  ربمایپ  روتـسد  هب  هک  دـندوب  یناناملـسم  يرجه  مراهچ  لاس  رد  نکل  تسین  شرامـش  ّدـح  رد  اهنآ ، ماـن  ندروآ 

. دندش فورعم  نآرق  هار  يادهش  هب  مالسا  خیرات  رد  اههورگ ، ای  هورگ  نیا  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  هار  نیا  رد  دنتفر و  یغیلبت  تیرومأم 
نآرق غیلبت  يارب  ار  يدارفا  دنتساوخمرکا  ربمایپ  زا  هلیح  رد  زا  هراق ،  لضع و"   " لیابق ناگدنیامن  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  ارجام  ۀصالخ 

اما داتـسرف ; طاقن  نآ  هب  لیابق  ناگدـنیامن  هارمه  دـثرم "  " یهدـنامرف هب  ار  ياهدـع  هفیظو  باب  زا  ترـضح  نآ  دتـسرفب ; اهنآ  ۀـلیبق  هب 
زا عافد  زج  ياهراچ  ناغلبم  هک  دندرک  هرصاحم  ار  اهنآ  لیذه   " هلیبق زا  نتفرگ  کمک  اب  لیذه ،   " مان هب  یلحم  رد  هار  نیب  رد  هنافـسأتم 
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تـسا هّللادبع  يّدع و"  بیبُخ   ، " هنثد نب  دـیز   " نآرق هار  يادهـش  هلمج  زا  دندیـسر ; تداهـش  هب  اهنآ  مامت  تیاهن  رد  ودنتـشادن  دوخ 
 ( یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ص 81ـ86 ، یناحبس ج 2 ، هّللا  تیآ  تیدبا  غورف  (ر.ك 

؟ دوش یم  هدیشخب  دیهش  زا  سانلا  قح  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  هدیشخب  دیهش  زا  سانلا  قح  ایآ 

خساپ

دیهـش زا  دـیآ ، یم  رامـش  هب  سانلا  قح  ياه  هنومن  زا  هک  يراکهدـب  دـش ، يروآداـی  شـسرپ 6  هب  خـساپ  موس  فیدر  رد  هک  ناـنچمه 
ندیـسر رفیک  هب  تازاجم و  يراکهدـب ) هلمج  زا   ) سانلا قح  هراـفک  هدـش ، هتفگ  تیاور  نیا  رد  هک  هنوگناـمه  هتبلا  دوش . یمن  هدوشخب 

رد هدـش  ناـیب  بلطم  اـب  ور  نیا  زا  دـشاب . یم  ساـنلا  قح  يادا  یلک ، روـط  هب  يراکهدـب و  نتخادرپ  اـهنت  هراـفک  نیا  هکلب  تسین  دـیهش 
یقاب یهلا  باذع  راتفرگ  نانچمه  وا  هدشن و  هدوشخب  دیهـش  ناهانگ  تداهـش  اب  سپ  هک  تفرگ  ار  هجیتن  نیا  ناوت  یمن  هدش  دای  ثیدح 

. دوش یم  بوسحم  وا  هانگ  هرافک  تخادرپ ، نیمه  دوش و  تخادرپ  دیاب  امتح  نید  نیا  هکلب  دنام . دهاوخ 

؟ دوشیم هتفگ  یسک  هچ  هب  دیهش 

شسرپ

؟ دوشیم هتفگ  یسک  هچ  هب  دیهش 

خساپ

تسین و ناهنپ  وا  ملع  زا  زیچ  چیه  هک  تسا  یـسک  هاوگ و  دهاش  هللا ،) لیبس  یف  لیتق   ) ادخ هار  رد  هدش  هتـشک  يانعم  هب  دیهـش  تغل ، رد 
. ماع صاخ و  دراد : توافتم  يانعم  ود  تداهـش  مالـسا ، گـنهرف  رد  { 1 .} تسا ادـخ  ياهمان  زا  دیهـش  دراد . هطاـحا  زیچ  همه  رب  وا  ملع 
لسغ و هب  زاین  دیهش  ًالثم  دراد ؛ یمالسا  هقف  رد  یصاخ  ماکحا  تسا و  ادخ  هار  رد  گنج  هکرعم  رد  ندش  هتشک  تداهـش ، صاخ  يانعم 
ای دوش  هتـشک  یهلا  هفیظو  ماجنا  ریـسم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تداهـش  عیـسو  يانعم  دوش . نفد  دوخ  نینوخ  سابل  اـب  هکلب  درادـن ، نفک 
زا دیهش  هورگ  دنچ  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  تسا . دیهش  دورب  ایند  زا  ياهفیظو  نینچ  ماجنا  نیح  رد  سک  ره  نیاربانب ، دریمب .

قیرط رد  هک  یسک  { 2«;} ًادیهـش تام  لاحلا  اذه  یلع  وه  ملعلا و  بلاط  توملا  أج  اذا  : » دومرف (ص ) یمارگ ربمایپ  فلا ) دـنوریم : ایند 
قح هبر و  قح  ْفرعم  یلع  وه  هشارف و  یلع  مکنم  تام  نم  : » دیامرفیم (ع ) نانمؤم ریما  ب ) تسا . هدرم  دیهش  دورب  ایند  زا  ملع  لیـصحت 
ایند زا  دیهـش  دورب  ایند  زا  رتسب  رد  شتیب  لها  وا و  ربمایپ  راـگدرورپ و  ِقح  تفرعم  اـب  هک  یـسک  { 3«;} ًادیهـش تام  هتیب  لها  لوسر ه و 

نیمجاـهم ربارب  رد  دوـخ  لاـم  زا  عاـفد  يارب  هـک  یـسک  { 4«;} دیهـش وـهف  هلاـم  نود  لـتق  نم  : » دوـمرف (ع ) قداـص ماـما  ج ) تسا . هتفر 
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اب سک  ره  { 5«;} ًادیهـش تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  : » دومرف (ص ) ادـخ لوسر  د ) تسا . دیهـش  دوش  هتـشک  دـنک و  یگداتـسیا 
دهـش و هداـم  ج 1 ، راـحبلا ، ْنیفـس  [. 2 / ] دهـش هداـم  ج 7 ، برعلا ، ناــسل  [. 1 / ] تـسا هـتفر  اـیند  زا  دیهـش  دریمب  (ص ) دـمحم لآ  تـبحم 
ص 111/ ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  هبطخ 190 و  هغالبلاجهن ، [. 3 / ] تیاور 111 باب 1 ، ص 186 ، ج 1 ، راونالاراحب ،

/447 ص 446 -  ج 3 ، يرشخمز ، فاشک  [. 5 / ] دهش هدام  ج 1 ، راحبلا ، ْنیفس  [. 4]

رد ندش  هتشک  ایآ  موش .  هتشک  هار  نیارد  ات  مورب  اج  نآ  هب  نیطسلف ,  مولظم  مدرم  هب  کمک  راکتیانج و  لیئارسا  اب  هزرابم  يارب  دهاوخ  یم  ملد 
؟ دوش یم  بوسحم  ادخ  هار  رد  تداهش  هار  نیا 

شسرپ

هتشک ایآ  موش .  هتشک  هار  نیارد  ات  مورب  اج  نآ  هب  نیطـسلف ,  مولظم  مدرم  هب  کمک  راکتیانج و  لیئارـسا  اب  هزرابم  يارب  دهاوخ  یم  ملد 
؟ دوش یم  بوسحم  ادخ  هار  رد  تداهش  هار  نیا  رد  ندش 

خساپ

یم تراغ  ار  نانآ  لاوما  دنزیر و  یمار  ناناملـسم  نوخ  هدرک و  هلمح  یمالـسا  نیمزرـس  هب  هک  يرافک  اب  هزرابم  ینعی  ادخ  هار  رد  داهج 
نا دومرف <: هغالبلا  جـهن  رد  ع )   ) نینموملا ریما   . تسا یهلا  بجاو  فیاظو  زا  یکی  دـنا , هدرک  رد  هب  رد  هراوآ و  ار  ناناملـسم  و  دـننک .

يایلوا يورب  ار  رد  نیا  یلاعت  دـنوادخ  تسا .  تشهب  ياـهرد  زا  يرد  داـهج  ( 1  ,) هئایلوا ۀـصاخل  هللا  هحتف  هنجلا  باوبا  نم  باب  داـهجلا 
ار ناناملسم  لوا  هلبق  یصقالا  دجسم  هدک و  بصغ  ار  ناناملسم  نیمزرس  بصاغ ,  لیئارسا  هک  تسین  یکـش   . تسا > هدرک  زاب  شدوخ 

نک هشیر  ناناملسم  هقطنم  زا  ار  یناطرـس  هدغ  نیا  هداد ,  مه  تسد  هب  تسد  يرایمه  یلدمه و  اب  ناناملـسم  دیاب  تسا و  هدرک  فرـصت 
میگنجب و رفک  هیلع  یمالـسا  ههجب  نیا  رد  میناوت  یم  دـشاب , رای  قیفوت  رگا  نیاربانب  تسا .  ایحا  تسینویهـص و  نایدوهی  اب  گنج  دـننک .
زا دیاب  دراد و  نامروشک  تاررقمو  نیناوق  هب  یگتسب  داهج  نیا  رد  ام  كرش  هتبلا  تداعس .  یهز  دش , نامبیصن  ادخ  هار  رد  تداهش  رگا 

تین نیا  هب  دـنوادخ  دـیزای . تسا  مهم  راک  نیا  هب  ناوت  یمن  هنارـسدوخ  یگنهامه و  نودـب  دوش و  هتفرگ  هزاجا  هطوبرم  نـالوسم  فرط 
هبطخ 27 هغالبلا ,  جهن  یقروا 1 ـ  پـ . ) درذگ رد  ناگمه  تاریصقتو  ناهانگ  زا  دیامرف و  اطع  ار  شهار  رد  نادهاجم  باوث  امش  هب  ریخ ,

؟ درادن لاکشا  تسا ,  وا  هدهع  رب  دنزرف  نز و  تیلوئسم  هک  یسک  يارب  تداهش  يوزرآ  ایآ 

شسرپ

؟ درادن لاکشا  تسا ,  وا  هدهع  رب  دنزرف  نز و  تیلوئسم  هک  یسک  يارب  تداهش  يوزرآ  ایآ 

خساپ

دهاوخب ادـخ  زا  درف  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  تداهـش  يوزرآ  ًـالوا ، اریز : تسین ؛ هداوناـخ  قوقح  ضقاـن  اـی  یهاوـخدوخ و  هلأـسم  نیا 
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ایند زا  همه  رگید  ترابع  هب  تسا . گرم  عون  نیرتهب  ندـیزگرب  يانعم  هب  هکلب  دـنک ؛ اهر  ار  شاهچب  نز و  دریگب و  ار  شناـج  هلـصافالب 
رتگرزب یتیلوؤسم  شریذپ  يانعم  هب  تداهش  ایناث ، دوریم . ایند  زا  باختنا  نیرتهب  اب  هک  تسا  نآ  نامیا  اب  ناسنا  رنه  اما  دنتـسه ؛ ینتفر 

یعامتجا و رتگرزب  ياهتلاسر  ماجنا  هکلب  تسین ؛ يزیرگ  تیلوؤسم  یـشکدوخ و  تداهـش  تسا . رتکچوک  ياهتیلوؤسم  ربارب  رد 
، يراکادف هب  هعماج  زاین  هصرع  رد  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  یبلطتداهـش  تسا . یمالـسا  هعماج  مالـسا و  یلاع  حـلاصم  هار  رد  يراکادـف 
تیدوـخ و راـصح  زرم و  وجتداهـش ، ناـسنا  هکلب  دـنکیمن ؛ هتـسب  ياـپ  ار  ناـسنا  ریجنز  لـغ و  دـننام  یگداوناـخ  یـصخش و  حـلاصم 

. دزاتیم شیپ  هب  گنرد  كدنا  نودب  هناقشاع و  سدقم  ياهنامرآ  هار  رد  دنکیم و  هراپ  ار  یگداوناخ  قلعت  یگتسبلد و 

ادیپ هار  اه  ماقم  نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دهاوخ  یم  یتاماقم  ندش  دیهش  نینچمه  دیآ ؟ لئان  تداهش  ماقم  هب  ناسنا  نامز  نیا  رد  دوش  یم  هنوگچ 
؟ درک

شسرپ

ماقم نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دهاوخ  یم  یتاماقم  ندش  دیهـش  نینچمه  دیآ ؟ لئان  تداهـش  ماقم  هب  ناسنا  نامز  نیا  رد  دوش  یم  هنوگچ 
؟ درک ادیپ  هار  اه 

خساپ

رتکیدزن نادیهـشماقم  هب  دور  رتارف  ترخآ  ادـخ و  هب  یگتـسبلد  يویند و  ياهیگتـسباو  عطق  فاـفع و  اوقت و  رظن  زا  ناـسنا  هزادـنا  ره 
J .} دربیمالاب تداهش  ماقم  ات  ار  ناسنا  ادخ  هار  رد  تداهش  داهج و  هب  نیتسار  قشع  رگید  فرط  زا  دوشیم .

؟ دوش ام  بیصن  تداهش  ات  میشاب  دیاب  هنوگچ 

شسرپ

؟ دوش ام  بیصن  تداهش  ات  میشاب  دیاب  هنوگچ 

خساپ

ار نآ  تیلباق  هک  دنکیم  يدارفا  بیصن  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  ياهجرد  تداهش  تسین . حرطم  ندوب  درم  نز و  تیسنج و  تداهش »  » رد
رگا نامیا  اب  درم  نز و  هک : تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  هتبلا  دننک . بلط  ار  نآ  هناقشاع  هدوب و  اوقت  لها  اعقاو  ینعی ، دنـشاب ؛ هتـشاد 

هک ییاج  نآ  زا  دنسیونیم . اهنآ  لمع  همان  رد  ار  نآ  باوث  دنوشن  لمع  نآ  هب  قفوم  جراخ  رد  دنچ  ره  دنشاب ، هتـشاد  ار  يریخ  راک  تین 
رگا درم ) هچ  نز و  هچ   ) نمؤم درف  تسا : هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد  . داد دهاوخ  امش  هب  ار  نآ  باوث  دنوادخ  دیتداهـش ، بلاط  زین  امش 

.} دش دهاوخ  بوسحم  ادهش  هرمز  رد  دریمب ، مه  يرامیب  رتسب  رد 
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؟ تسیچ تاحلاصلا  ُتایقاب  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ تاحلاصلا  ُتایقاب  زا  روظنم 

خساپ

، روظنم فلا  مینکیم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  جنپ  هب  هک  دناهدرک  رکذ  يّددعتم  تالامتحا  تاحلاص ، تایقاب  ریـسفت  رد  دیجم  نآرق  نارّـسفم 
هماقا يروشک  هعماج و  هرادا  هناخ و  ره  رد  زامن  راگدـنام . مه  تسا و  هتـسیاش  حـلاص و  یلمع  مه  اریز  تسا ؛ هنازور  هناگجنپ  ياهزامن 

تاــیقاب زا «  دارم  ب  ( 2/367 عماجلا عماوج  ریـسفت  . ) دـش دـهاوخ  ناریو  اـجنآ  ددـنب ، رب  تخر  اـجک  ره  زا  دـنکیم و  داـبآ  ار  نآ  دوش ،
رهزا هّزنمو  كاپ  دنوادخ  ( ] نازیملاریسفت 26/187 همجرت  « ) ْرَبْکا ُهّللا  َو  ُهّللا  َّالا  َهلا  َو ال  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهّللا  َناْحبُس  فیرـش «  رکذ  تاحلاص » 
درادن یصقن  بیع و  چیه  وا  هک  لاح  تسا . شیاتس  ودمح  هتسیاش  يدنوادخ  نینچ  تسا ؛ لامک  تفص  ره  هب  فصّتم  یـصقن و  بیع و 
رتالاب هک  يدنوادخ  تسین .  تدابع  هتسیاش  وا ،  زج  يدوبعم  چیه  تسا و  شتسرپ  هتسیاش  وا  اهنت  تسا ،  دجاو  ار  هّیلامک  تافص  مامت  و 

. تسام هشیدنا  ورکف  زا  رتالاب  ام و  فیص  وت  زا 

؟  تسیچ هدش  هداد  تمعن  ادهشو  نیحلاص  ایبنا و  هب  هیآ  روظنم  تسا و  یموهفم  هچ  هب  نآرق  رد  دیهش  هژاو 

شسرپ

؟  تسیچ هدش  هداد  تمعن  ادهشو  نیحلاص  ایبنا و  هب  هیآ  روظنم  تسا و  یموهفم  هچ  هب  نآرق  رد  دیهش  هژاو 

خساپ

هب دیهش  هملک  هبترم  نآرق 35  رد  تسا .  هدشن  قالطا  قح  هار  رد  لوتقم  رب  درفم  تروص  هب  هن  عمج و  تروص  هب  هن  نآرق  رد  دیهش  هژاو 
هک 17 تسا  هدش  لامعتـسا  ادهـش ) )  هملک ( (  راب  و 20  تسین .  قح  هار  رد  لوتقم  هرابرد  دراوم  نآ  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  هتفر  راـک 
رب ار  نآ  تسا  نکمم  هدـنناوخ  رظن ، نیلوا  رد  هچ  رگ  رگید  دروـم  هس  رد  دراد و  يوـیند  لـیاسم  رد  نداد  تداهـش  رد  روـهظ  نآ  دروـم 

همـالع هک  ناـنچ   . دـنراد نداد  تداهـش  هلاـسم  رد  روهظ  یگمه  ریـسفت  هب  هعجارم  رتشیب و  ققحت  اـب  اـما  دـنک  لـمح  یحالطـصا  ادـهش 
یم هتفگ  مدرم  لامعا  ناهاوگ  هب  نآرق  رد  دیهـش  دیامرف :  یم  دناد و  یم  لامعا  ناهاوگار  اسن  هروس  هیآ 69  رد  ادهش  زا  دارم  ییابطابط 

 . ; گنج نادیم  نادیهش  هن  دوش 

تروشم

شسرپ دراد ؟ یهاگیاج  هچ  نآرق  هاگدید  زا  تروشم 
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هراشا

؟ دراد یهاگیاج  هچ  نآرق  هاگدید  زا  تروشم 

خساپ

اب هک  دهدیم  روتـسد  ص )  ) ربمایپ هب  دـنوادخ  نارمع  لآ  ۀیآ 159  رد  تسا . هدش  هداد  تروشم  هب  روتـسد  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  رد 
نیتسار نانمؤم  ۀتـسجرب  فاصوا  نایب  ماـگنه  يروش ، ةروس  ۀـیآ 38  رد  و  ِْرمَْالا .» ِیف  ْمُهْرِواش  َو  . » دـنک تروشم  مهم  روما  رد  ناناملـسم 
تباـجا ار  ناـشراگدرورپ  توعد  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  « ] ْمُهَْنَیب يروُش  ْمُهُْرمَا  َو  َةولَّصلا  اُوماـقَا  َو  ْمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا  َنیذَّلاَو   » دـیامرفیم
هظحـالم هک  هنوگ  ناـمه  دریگیم ]. تروص  اـهنآ  ناـیمرد  تروشم  اـب  ناـشیاهراک  هتـشاد و  اـپ  رب  ار  زاـمن  و  دـندروآ ) ناـمیا  و  هدرک (

دوشیم هتفگ  هاگ  تسا . نآ  هداعلاقوف  ّتیمها  رگنایب  هک  هتفرگ  رارق  زامن  ادخ و  هب  نامیا  فیدر  رد  اروش  ۀـلأسم  هیآ ، نیا  رد  دـینکیم 
یعامتجا لئاسم  رد  اهنآ  نداد  تکرـش  ناناملـسم و  تیـصخش  هب  مارتحا  رطاخ  هب  اهنت  مدرم  اـب  تروشم  يارب  (ص ) ربماـیپ ندـش  رومأـم 

ْتَمَزَع اذِاَف   » دـیامرفیم تروشم  هیآ  نایاپ  رد  نآرق  هکنانچ  اروش ، هن  تسا  هدوب  (ص ) ربمایپ صخـش  ییاـهن  ةدـنریگ  میمـصت  اریز  هدوب ،
هک تسین  نیا  هیآ  لیذ  زا  روظنم  هک  تسا  مّلـسم  یلو  نک ]. لکوت  ادـخ  رب  شاب و ) عناـق  ) یتفرگ میمـصت  هک  یماـگنه  « ] ِهللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف 

راگزاس هیآ  فده  اب  هن  يراک  نینچ  دریگ ، شیپ  ار  يرگید  هار  هتفرگ و  هدیدان  ار  اهنآ  تارظن  دعب  دنک و  تروشم  مدرم  اب  ص )  ) ربمایپ
ربماـیپ خـیرات  اـب  هن  و  دـشخبیم ) سوکعم  هجیتن  دوشیم و  ناناملـسم  شجنر  هجیتنرد  یمومع و  راـکفا  هب  یمارتحا  یب  ببـس  اریز   ) تسا
كرابم رظن  هاـگ  یّتح  تشاذـگیم و  مارتحا  ناملـسم  مدرم  هّیرظن  هب  درکیم ، تروشم  هک  یماـگنه  مهم ، ثداوح  رد  هک  ارچ  دزاـسیم ،

، نآ دعب  لبق و  تایآ  هب  هجوت  اب  تروشم  ۀـیآ  هکنیا  هجوت  لباق  ددرگ . تیوقت  اهنآ  نایم  رد  تروشم  لصا  ات  تفرگیم ، هدـیدان  ار  دوخ 
ّتیرثکا رظن  نوچ  یلو  دوبن ، رهـش  زا  رگـشل  ندـش  جراخ  هب  قفاوم  (ص ) ربماـیپ دـحا ، ناتـساد  رد  مینادیم  تسا و  دُُـحا » » ةوزغ هب  رظاـن 

اب شتروشم  هک  دوش  لـئاق  ار  یگژیو  نینچ  (ص ) ربماـیپ يارب  هیآ  نیا  هک  ضرف  هب  و  دومرف . تقفاوـم  تفرگ ، رارق  رما  نیا  رب  ناناملـسم 
هک تسا  بلطم  نیا  رگنایب  ًالماک  دنکیم ، نایب  ار  نیملـسم  ماع  روتـسد  هک  يروش » هروس  » هیآ یلو  دـشاب ، هتـشاد  یتافیرـشت  ۀـبنج  مدرم 
رد هک  ياهدودحم  رد  اروش  لاح  ره  هب  دراد . هدننک  نییعت  شقن  اروش  و  دریذـپ ، ماجنا  اروش  رظن  اب  نیملـسم  نایم  رد  مهم  ياهراک  دـیاب 

نیا تسا و  هعماج  زاین  دروم  لئاسم  ًاصوصخم  مهم ، ياهراک  هب  هراشا  رما ،»  » هب ریبعت  تسا . مالـسا  رد  یـساسا  لصا  کی  دـش  ناـیب  ـالاب 
. دریگیم رب  رد  ار  یگنهرف  يداـــصتقا و  یماـــظن و  یــــسایس و  مـــهم  روـــما  ماـــمت  هـــک  دراد  ياهدرتـــسگ  موـــهفم  ناــــنچ  هژاو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شسرپ دراد ؟ یهاگیاج  هچ  تروشم  تایاور ، هاگدید  زا 

هراشا

؟ دراد یهاگیاج  هچ  تروشم  تایاور ، هاگدید  زا 

خساپ
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رما نیا  يارب  ياهداعلاقوف  تّیمها  رگید ، موصعم  نایاوشیپ  زا  ای  هدش  لقن  (ص ) ربمایپ صخـش  زا  هک  یثیداحا  هچ  یمالـسا ، ثیداحا  رد 
هعماج گرم  بابـسا  زا  یکی  تروشم  كرت  هعماج و  تایح  بابـسا  زا  یکی  ناونع  هب  فورعم  يوبن  ثیدح  رد  هک  اجنآ  ات  هدـش ،  رکذ 

، اِهنَْطب ْنِم  ْمَُکل  ریَخ  ِضْرَالا  ُرْهَظَف  ْمُکَْنَیب  يروُش  ْمُکُْرمَا  َو  ْمُکَئاحَمُـس  ْمُُکئاِینْغَا  َو  ْمُکَرایِخ  ْمُُکئارَُما  َناک  اذِا   » دیامرفیم تسا ، هدش  یفّرعم 
( لوقعلا فحت  « ) اهِرْهَظ ْنِم  ْمَُکل  ْریَخ  َضْرَـالا  ُنْطَبَف  ْمُکَْنِیب  يروُش  ْمُکُْرمَا  ْنُکَی  َْمل  َو  ْمُکَئـالَُخب  ْمُُکئاـینْغَا  َو  ْمُکَرارِـش  ْمُُکئارَُما  َناـک  اذا  َو 

يور عقوم  نیا  رد  دریگ ، ماجنا  تروشم  هب  ناتیاهراک  نادنمتواخس و  امـش  نارگناوت  دنـشاب و  امـش  ناکین  امـش  نارادمامز  هک  یماگنه  ]
دارفا ناتنادنمتورث  امـش و  نادب  ناتنارادمامز  هاگ  ره  یلو  دیتسه ) یگدـنز  تایح و  هتـسیاش  و  ،) تسا رتهب  امـش  يارب  نیمز  ریز  زا  نیمز 
تـسا هیاپ  نآ  ات  تروشم  تّیمها  تسا ]. رتهب  امـش  يارب  نآ  يور  زا  نیمزریز  تروص  نیا  رد  دینکن ، تروشم  اهراک  رد  دنـشاب و  لیخب 

یسک تسا و  تیاده  نیع  تروشم ، ( ] راونالاراحب 75/104 « ) ِِهیْأَِرب ینْغَتْسا  ْنَم  َرَطاخ  ْدَق  َو  ِهَیادِْهلا ، ُْنیَع  ُةَراِشتْـس  ِالَا   » دومرف (ع ) یلع هک 
ِینَتْغَتْـسَیال  » میناوخیم (ع ) ترـضح نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  تسا ]. هتخادـنا  رطخ  هب  ار  نتـشیوخ  دـنک  تعانق  دوخ  رکف  هب  اهنت  هک 

ییابیز ریبعت  هب  نآ  و  تسا ،  نشور  مه  نآ  لیلد  دـنیبیمن ]. تروشم  زا  زاینیب  ار  دوخ  لقاع  ناسنا  ( ] مکحلا ررغ  « ) ِةَرَواشُْملا ِنَع  ُِلقاْعلا 
َّمُضَیَو ِءالَقُْعلا  َيأَر  ِِهیْأَر  یِلا  َفیُضی  ْنَا  ُِلقاْعلا  یَلَع  َّقَح   » تسا نینچ  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  (ع ) یلع زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک 
موـلع دـنک و  هفاـضا  دوـخ  رکف  يأر و  هب  ار  ـالقع  ریاـس  رکف  يأر و  لـقاع ، هک  تسا  راوازـس  ( ] مکحلاررغ « ) ِءاـمَکُْحلا َموـُلُع  ِهِْـملِع  یِلا 
ناـمه زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  دـنک ]. يریگ  میمـصت  مهم  ياـهراک  يارب  اـهنآ  عومجم  زا  دـیامن و  همیمـض  دوخ  ملع  هب  ار  نادنمـشناد 

درخ رون  زا  دنک ، تروشم  نادنمدرخ  اب  سک  ره  ( ] مکحلاررغ « ) ِلوُقُْعلا ِراْونَِاب  َءاضَتِْـسا  ِلوُقُْعلا  ِيَوذ  َرَواش  ْنَم  » تسا هدـمآ  (ع ) ترـضح
نیا رد  هک  تسا  شیوـخ  هبرجت  ملع و  لـقع  رب  نارگید  هبرجت  ملع و  لـقع و  ندوزفا  ببـس  تروـشم  نیارباـنب  دریگیم ]. ینـشور  اـهنآ 

زا يرگید  ثیدح  اب  ار  هدرشف  ثحب  نیا  تسا و  ناوارف  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  دوشیم . هابتـشا  اطخ و  راتفرگ  رتمک  ناسنا  تروص 
راونالاراحب 75/100) « ) ِهَرَواشُْملا َنِم  َُقثْوَا  َةَرَهاظُمال   » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  میهدیم . ناـیاپ  (ع ) یلع زا  یثیدـح  و  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ 
اب ( ] مکحلاررغ « ) ِمَدَّنلاَو َِللَّزلا  َنِم  ُنَمَْأت  ِلوُقُْعلا  ِيَوذ  ْرِواش   » دیامرفیم ع )  ) یلع و  تسین ]. تروشم  زا  رتمکحم  يروای  ینابیتشپ و  چـیه  ]
![ یناــــــــــــــمب ناــــــــــــــما  رد  ینامیــــــــــــــشپ  شزغل و  زا  اــــــــــــــت  نـــــــــــــک  تروــــــــــــــشم  نادــــــــــــــنمدرخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شسرپ دناهدش ؟ یفرعم  تروشم  ۀتسیاش  يدارفا  هچ  یمالسا  تایاور  هاگدید  زا 

هراشا

؟ دناهدش یفرعم  تروشم  ۀتسیاش  يدارفا  هچ  یمالسا  تایاور  هاگدید  زا 

خساپ

ياراد دـیاب  هکلب  دـشاب ، دـناوتیمن  صخـش  ره  یعامتجا ، ساسح  لـئاسم  هّمهم و  روما  رد  ًاـصوصخم  ناـسنا ، تروشم  فرط  کـش  یب 
« تروشم ۀتـسیاش  دارفا   » ناونع هب  یهورگ  یمالـسا ، تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  دنک ، راک  نیا  يارب  حلاص  ار  وا  هک  دشاب  ياهژیو  تافص 
، ًالِقاع ُهُرِواُشت  يذَّلا  َنوُکَی  ْنَا  اُهلَّوَاَف  ِۀََعبْرَْالا … اهِدودُِحب  ّاِلا  ُنوُکَت  َةَرِوْشَْملا ال  َّنِا   » دیامرفیم یثیدـح  رد  (ع ) قداص ماما  دـناهدش  یفّرعم 

اهنت تروشم  … « ] َکِْملِعَک ِِهب  ُهُْملِع  َنَوُکَیَف  َكِّرِس  یلَع  ُهِِعلُْطت  ْنَا  ُِعباّرلا  َو  ًایِخاُؤم ، ًاقیدَص  َنوُکَی  ْنَا  ُثلاّثلاَو  ًانِّیَدَتُم  ًاّرُح  َنوُکَی  ْنَا  ُِیناّثلا  َو 
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مراهچ دشاب ، زوسلد  دنمقالع و  تسود  مّوس  نامیااب و  هدازآ و  مّود  دـشاب ، لقاع  وت  رواشم  هکنیا  تسخن  تسا ، دـنمدوس  طرـش  راهچ  اب 
زا يرگید  ثیدـح  رد  دـشاب ]. وت  یهاگآ  نوچمه  تروشم  دروم  عوضوم  هب  تبـسن  وا  یهاگآ  اـت  يزاـس  هاـگآ  دوخ  ّرـس  رب  ار  وا  هکنیا 

ینکیم تروشم  وا  اب  هک  یـسک  نیرتهب  ( ] مکحلاررغ « ) ِمْزَْحلا َو  ِبِراجَّتلا  اُولُوا  َو  ِملِْعلا  َو  یهُّنلااوُوَذ  َتْرَواش  ام  ُْریَخ   » میناوخیم (ع ) یلع
.[ دـــــــشابیم دنتـــــــسه ، یـــــــشیدنا  رود  هــــــبرجت و  لــــــقع و  ياراد  هــــــک  یناــــــسک  مــــــلع و  لــــــقع و  ناـــــــبحاص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ دناهدش یفرعم  تروشم  يارب  هتسیاش  ریغ  يدارفا  هچ  یمالسا  تایاور  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دناهدش یفرعم  تروشم  يارب  هتسیاش  ریغ  يدارفا  هچ  یمالسا  تایاور  هاگدید  زا 

خساپ

(ع) یلع هب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تسا ، هدـش  یهن  قمحا »  » و صیرح »  » و وسرت »  » و لیخب »  » دارفا اب  تروشم  زا  ًادـیدش  یمالـسا  تایاور  رد 
َنِّیَُزی ُهَّنِاَف  ًاصیرَح  ْرِواُشتال  َو  َِکتَیاغ ، ْنَع  َِکب  ُرِّصَُقی  ُهَّنِاَف  َلیْخَْبلا  ْرِواُشت  َو ال  َجَرْخَْملا  َْکیَلَع  ُقِّیُّـضی  ُهَّنِاَف  ًانابَج  ْرِواـُشت  ـال  یلع ! اـی   » دومرف

تروشم لیخب  اب  دنکیم و  گنت  وت  رب  ار  تالکـشم ) زا   ) جورخ هار  هک  نکن  تروشم  وسرت  مدآ  اب  یلع  يا  ( ] راحب 70/34 « ) ًاهَرَش ََکل 
تنیز وت  يارب  ار  زآ  صرح و  هک  نکم  تروشم  زین  صیرح  اب  درادیم و  زاب  فده  هب  ندیسر  اجب و ) شـشخب  لذب و   ) زا ار  وت  هک  نکم 

. تسا هدش  یهن  زین  وگغورد  باّذک و  نادان و  قمحا و  دارفا  اب  تروشم  زا  يرگید  تایاور  رد  دـناشکیم ]. اطخ  هار  هب  ار  وت  (و  دـهدیم
، هاوخریخ لقاع ، دنمـشوه ، يدارفا  دـیاب  مهم ـ  روما  رد  ًاصوصخم  نارواـشم ـ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  زا 

ياههیاپ لزلزت  یتسس و  نهو و  بجوم  تافص  نیا  زا  کی  ره  نتفر  نایم  زا  دنشاب و  هدوب  تواخس  اب  عاجـش و  نیما ، وگتـسار ، هبرجتاب ،
ثیداحا رد  هک  هنوگ  نآ  دزاسیم و  نوگرگد  ناسنا  رظن  رد  ار  قیاقح  دـشاب ، لهاجو  قمحا  مدآ  رواشم  هاگره  ًالثم  ددرگیم . تروشم 

روما رد  تّیعطاق  عقوم و  هب  مادـقا  زا  عنام  دـشاب  وسرت  رگا  و  دوشیم ! ّرـش  ۀـیام  یلو  دـناسر ، یکین  وت  هب  دـنکیم  هدارا  تسا  هدـش  دراو 
. دزاــــسیم رود  ار  کــــیدزن  کــــیدزن و  وــــت  رظن  رد  ار  رود  تاـــــیاور  ریبــــعت  هــــب  دـــــشاب  وــــگغورد  هاـــــگره  ددرگیم و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شسرپ دومن ؟ باختنا  نیگنس  ّمهم و  ياهراک  رد  هژیوب  رواشم  ناونع  هب  ناوتیم  ار  سک  ره  ایآ 

هراشا

؟ دومن باختنا  نیگنس  ّمهم و  ياهراک  رد  هژیوب  رواشم  ناونع  هب  ناوتیم  ار  سک  ره  ایآ 

خساپ
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هارمگ ناوتان و  فیعـض و  اهیریگمیمـصت  رد  ار  ناسنا  و  دـشخبیم ، سوکعم  ۀـجیتن  دنتـسین  طیارـش  دـجاو  هک  یناسک  اـب  تروشم  ریخ ،
نایز هنرگو  دریگیم ، هجیتن  دشاب ، هاگآ  نآ  هب  هک  یـسک  دراد ، يداعبا  طیارـش و  اروش   » دیامرفیم هراب  نیا  رد  (ع ) قداص ماما  دزاسیم .

ناـسنا هک  نیا  مود  درخ  لـقع و  بحاـص  دـشاب  يدرف  تروشم  فرط  هک ، نیا  تسخن  تسا  نآ  دوس  زا  شیب  هدـننک  تروـشم  يارب  نآ 
هاگآ دوخ  ّرـس  زا  ار  وا  رگا  هک  دـشاب  نانچنآ  هک  نیا  مراـهچ  دـشاب  دـنمقالع  زوسلد و  تسود و  هک  نیا  موس  دـشاب  یناـمیا  اـب  هدازآ و 

شتارظن زا  دشاب ، دـنمدرخ  لقاع و  یتقو  اریز  تفرگ ؛ یهاوخ  هجیتن  طیارـش ، نیا  اب  دـهد . جرخ  هب  ار  تّقد  تیاهن  نآ  نامتک  رد  يدرک 
تسود و هاگ  ره  و  دـهدیم ؛ ماجنا  یهاوخریخ  حـُصن و  رد  ار  شالت  تیاهن  دـشاب ، نامیا  اب  هدازآ و  هک  یماگنه  و  تفرگ ؛ یهاوخهرهب 

نوچمه روما  بناوج  مامت  هب  يدرک و  هاگآ  ترارـسا  زا  ار  وا  هک  هاـگنآ  و  دـنکیم ، ناـمتک  یهاـگآ ، زا  سپ  ار  وت  رارـسا  دـشاب ، زوسلد 
ج 2/108) هعیشلا ، لئاسو  !« ) العا ّدح  رس  رد  یهاوخریخ  دسریم و  لامک  ّدح  هب  تروشم  تفای ، یهاگآ  تدوخ 

شسرپ درک ؟ تروشم  دیابن  یناسک  هچ  اب  (ع ) یلع ماما  هاگدید  زا 

هراشا

؟ درک تروشم  دیابن  یناسک  هچ  اب  (ع ) یلع ماما  هاگدید  زا 

خساپ

یف َّنَلِخْدـُت  َو ال   » دـنکیم دـیکأت  شایخیرات  نامرف  رد  رتشا » کلام   » هب هتخاس و  عونمم  ار  هورگ  دـنچ  اب  تروشم  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما 
َلُْخْبلا َّنِاَف  ِروَْجلِاب ـ  َهَرَّشلا  ََکل  ُنِّیَُزی  ًاصیرَحالَو  ِرُومُْالا  ِنَع  َکُفِعُْـضی  ًانابَج  َو ال  َْرقَْفلا ، َكُدِعَی  َو  ِلْضَْفلا  ِنَع  َِکب  ُلِدـْعَی  ًالیِخب  َِکتَرِوْشَم 

تروشم رد  ار  لیخب  زگره  ( ] ۀمان 53 اهنامرف ، اههمان و  شخب  هغالبلا ، جـهن  … ( »؛ ِهللاِاب َّنَّظلَا  ُءوُس  اهُعَمْجَی  یّتَش  ُِزئارَغ  َصْرِْحلَا  َو  َْنبُْجلا  َو 
ار وت  ۀیحور  هک  نکن  تروشم  لدزب  وسرت و  دارفا  اب  زین  دناسرتیم و  رقف  زا  هدرک و  فرـصنم  يراک  وکین  زا  ار  وت  هک  هدم ، تلاخد  دوخ 

تنیز وـت  رظن  رد  ار  متـس  صرح و  هک  ریگم ، هرواـشم  هـب  ار  صیرح  نـینچمه  دـنرادیم ! زاـب  عطاـق  يریگمیمـصت  زا  و  هدرک ، فیعـضت 
![ تسادخ هب  نظ  ءوس  اهنآ ،  ۀمشچرس  هک  دنتسه  یفلتخم  تالیامت  صرح »  » و سرت »  » و لخب »  » اریز دشخبیم !

شسرپ یمازلا ؟ ای  تسا  یقالخا  ۀفیظو  کی  تسا ، مالسا  دیکات  دروم  هک  تروشم  ایآ 

هراشا

؟ یمازلا ای  تسا  یقالخا  ۀفیظو  کی  تسا ، مالسا  دیکات  دروم  هک  تروشم  ایآ 

خساپ

یصوصخ یگدنز  هب  طوبرم  هلأسم  کی  هاگ  1 ـ تسا . هنوگ  هس  رب  تروشم  دراوم  هک  تشاد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
یلو تسا ، يدیلک  ياهتـسپ  یعامتجا و  لئاسم  هب  طوبرم  هاگ  2 ـ دروآیمن . راب  هب  یّمهم  رثا  نآ  یبارخ  حالـصا و  هک  تسا  ناـسنا  دوخ 
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ساسح و ۀـلأسم  3 ـ دراد . یـصخشم  ۀـمانرب  هتـشاد و  راک  ورـس  نآ  اـب  هدـنامرف ، اـی  ریدـم  صخـش  هزور  همه  هک  نشور  تسا  ياهلأـسم 
اب تروـشم  تسا  نکمم  مّود  لّوا و  تروـص  رد  تسا . رثؤـم  یهورگ  تشونرـس  رد  لـقاال  اـی  موـمع  تشونرـس  رد  هک  تسا  ياهدـیچیپ 

یمازلا هرواشم ، لصا  مه  مّوس ، تمـسق  رد  کش  نودب  اّما  ددرگ ، زاب  یقالخا  روتـسد  کی  هب  ًافرـص  دـشابن و  یمازلا  نآ  ۀـجیتن  شریذـپ 
هفیظو ماجنا  دـنوادخ  يوس  زا  ینارادتناما  ناونع  هب  هک  تسا  بجاو  ناهدـنامرف  ناریدـم و  رب  هک  ارچ  نآ . ۀـجیتن  هب  مادـقا  مه  تسا و 

نارادتناما نیا  یمالـسا ، هقف  رظن  زا  تسا . نیملـسم  حـلاصم  هب  تنایخ  عون  کی  لـئاسم ، هنوگ  نیا  رد  هرواـشم  هب  مادـقا  مدـع  دـننک و 
هب « حلاص » دوجو اب  ای  حلاص »  » غارس هب  حلصا »  » دوجو اب  زگره  و  دنریگب ، رظن  رد  ار  تسا ) حلصا  اهنآ  لاح  هب  هچنآ  « ) نیملـسم ۀطبغ  » دیاب

نانمؤم ریما  هک  تسا  نامه  نیا  تسا . رتراـگزاس  هطبغ » تیاـعر   » لـصا اـب  هرواـشم  هب  مادـقا  دـیدرت  نودـب  و  دـنورن ، حـلاص » ریغ  » غارس
جهن  … ( »؛  ٌهَنامَأ َکُِقنُع  یف  ُهَّنِکلَو  ٍۀِمْعُِطب  ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  نَّا   ِ َو  » دومرف دوخ  نارادـنامرف  زا  یکی  هب  شروهـشم  راتفگ  نآ  رد  (ع ) یلع

[ وت ندرگ  رد  تسا  ادخ  تناما  هکلب  تسین ؛ وت  يارب  نان  بآ و  ۀلیسو  تسپ  نیا  ( ] ةرامش 5 ۀمان  اههمان ، هغالبلا ،

اب دیاب  هعماج  هرادا  ریبدت و  يارب  مکاح  ایآ  اه ؟ نآ  زا  يا  هراپ  رد  ای  درک  تروشم  دیاب  یعامتجا  نوئـش  روما و  همه  رد  ایآ  نآرق  تایآ  ساسا  رب 
؟ دنیشنب تروشم  هب  نارگید 

شسرپ

هرادا ریبدـت و  يارب  مکاح  ایآ  اه ؟ نآ  زا  يا  هراپ  رد  اـی  درک  تروشم  دـیاب  یعاـمتجا  نوئـش  روما و  همه  رد  اـیآ  نآرق  تاـیآ  ساـسا  رب 
؟ دنیشنب تروشم  هب  نارگید  اب  دیاب  هعماج 

خساپ

ناراشتسم همه  ای  تیرثکا  يأر  دراد و  ینوناق  یعرـش و  بوجو  اجک  رد  تروشم  هک  تسین  نیا  نایب  ماقمرد  نآرق  تفگ : دیاب  خساپ  رد 
یقالطا نانچ  روکذـم  هیآ  ود  تفای . ار  شـسرپ  ود  نیا  خـساپ  ناوتیمن  تایآ  مومع  ای  قـالطا  هب  دانتـسا  اـب  سپ  تسا . تجح  اـجک  رد 

يأر هب  لمع  بوجو  هک  دنتسینیمومع  نانچ  ياراد  نینچمه  تسا ؛ بجاو  اج  همه  رد  تروشم  هک  درک  هدافتسا  نآ  زا  ناوتب  هک  دنرادن 
تیرثکا يأر  زا  تعاطا  بوجو  ای  تروشم  بوجو  رب  هک  دوبیم  تسد  رد  صاخ  یلیلد  رگا  دـناسرب . اج  همه  رد  ار  ناراشتـسم  تیرثکا 

. دسانشیم راشتسم  ناونع  هب  ار  یناسک  هچ  دراد و  ییاضتقا  هچ  صاخ  یلیلد  نآ  هک  میدرکیم  یـسررب  دیاب  درکیم ، تلالد  ناراشتـسم 
، مالسا سدقم  عرـش  رد  هک  دشاب  هدرک  اعدا  یـسک  هک  میا  هدناوخ  ای  هدینـش  هن  میا و  هتفای  تنـس  باتک و  رد  یلیلد  نینچ  دوخ  هن  ام  اما 

تلالد دروم  نآ  رد  ناراشتـسم  تیرثکا  زا  يوریپ  بوجو  ای  تروشم  بوجو  رب  تسا و  هدش  دراو  صاخ ، يدروم  هراب  رد  يدـبعت  يرما 
رد دنکیم  مکح  لقع  درک . عوجر  لقع  هب  دیاب  شسرپ  ود  نآ  خساپ  نتفای  يارب  تسین ، تسد  رد  يدبعت  صاخ  لیلد  نینچ  نوچ  دراد .
هار زا  زج  نآ  نتخانـش  دسانـشن و  ار  نآ  نیقی  عطق و  اب  شدوخ  هعماج  مکاـح  دـشاب و  راـک  رد  ییاـفیتسالا  مزـال  تحلـصم  هک  يدراوم 

يوق دوش  هتخانـش  يرگید  هار  ره  زا  رتهب  تروشم  هار  زا  تحلـصم  نآ  هک  نیا  لامتحا  مک ، تسد  ای   – دشابن رودقم  نکمم و  تروشم ،
زا یکی  دیابن  ییوس  زا  تسا . بجاو  تروشم   – دشاب فیعض  ددرگ  مولعم  رتهب  تروشم  زا  ریغ  يرگید  قیرط  هب  هک  نیا  لامتحا  دشاب و 

تروشم نآ ، لیصحت  افیتسا و  هویش  تحلصم و  نآ  تخانـش  هار  نیرتهب  ای  هار  اهنت  رگید ، يوس  زا  دوش و  تیوفتیمالـسا  هعماج  لئاسم 
. تسج دوس  تفرگ و  کمک  دامتعا  دروم  ناهاگآ  راک  تارظن  ءارآ و  زا  تخادرپ و  هرواشم  هب  نارگید  اب  دـیاب  یعـضو  نینچ  رد  تسا .
هب ار  تحلـصم  درک و  فشک  ار  عقاو  مکاح  تروشم ، رثا  رب  رگا  هک  دنکیم  مکح  لقع  نینچمه  تسا . تروشم  یلقع  نسح  نامه  نیا 
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نتفای ماجنا  زا  سپ  رگا  و  دـنک ؛ لمع  دوخ  نیقی  عطق و  قبط  رب  دـیاب  تفایرد ، ًـالماک  ار  نآ  لیـصحت  هار  نیرتهب  تخانـش و  نیقی  عطق و 
تیرثـکا يأر  اـی  دـنیزگرب  ار  کـش  فرط  ود  زا  یکی  اـی  هک  نیا  نیب  دـش  ریاد  رما  دـید و  دـیدرت  کـش و  شوختـسد  ار  دوخ  تروشم ،

ییافیتسالا مزال  تحلـصم  رگا  اما  دهد . حیجرت  دیاب  ار  اروش  ياضعا  تیرثکا  يأر  دـنا - قوثو  لحم  نادراک و  همه  هک   – ار ناراشتـسم 
مکح هب  دشابن  تروشم  نآ  تخانش  هار  اهنت  ای  هار  نیرتهب  اما  دسانشن  ای  دسانـشب  یبوخ  هب  ار  نآ  شدوخ  مکاح  دشاب و  ای  دشابن  راک  رد 
اروش دارفا  تیرثکا  يأر  يوریپ  ، تروشم نتفای  ماجنا  ضرف  هب  تسین و  تجاح  عضوم  ًاساسا  هکلب  درادـن  بوجو  طـقف  هن  تروشم  لـقع 
لیلد نینچ  زا  هک  میتفگ  میشاب و  هتـشاد  يدبعت  لیلد  کی  صاخ  یعوضوم  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، حجار ) یتح  و   ) بجاو يور  چیه  هب 

. میا هدیدن  یناشن  رثا و  یصاخ 

؟ درک تروشم  ناتسود ، اب  تسا  رتهب  يدراوم  هچ  رد 

شسرپ

؟ درک تروشم  ناتسود ، اب  تسا  رتهب  يدراوم  هچ  رد 

خساپ

هروس رد  دـنوادخ ، ًالثم  دـننکیم ; بیغرت  راک  نیا  هب  ار  ناناملـسم  يددـعتم ، تایآ  تایاور و  دراد . یـصاخ  تیمها  مالـسا  رد  تروشم 
َو َةَوَلَّصلا  ْاُوماَقَأ  َو  ْمِّهِبَِرل  ْاُوباَجَتْـسا  َنیِذَّلا  َو  : " دـیامرفیم هتـسناد و  نارگید  اب  ناـنآ  تروشم  ار  ناـنمؤم  فاـصوا  زا  یکی  هیآ 38  يروش ،
هب ناشیاهراک  هتـشاد و  اـپرب  ار  زاـمن  هدرک و  تباـجا  ار  ناـشراگدرورپ  توعد  هک  ناـنآ  َنوُقِفُنی ; و  ْمُه  َـ َْنقَزَر اَّمِم  َو  ْمُهَْنَیب  َيَروُش  ْمُهُْرمَأ 

عوضوم تروشم  رد  مهم  هک  دـینادیم  دـننکیم ". قافنا  میاهداد ، يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  و  دریگیم ، تروص  نانآ  نایم  رد  تروشم  قیرط 
نیدـتم ;3. دازآ و  لقاع ;2 . . 1 دـشاب : هتـشاد  ار  ریز  طیارـش  دـیاب  تاـیاور  قبط  هک  تساـم  هرواـشم  فرط  مهم  هکلب  تسین ; تروشم 
، ییارجا یعاـمتجا ، ياـهراک   ) يرما ره  رد  ناوـتیم  وا  اـب  تـشاد ، ار  قوـف  ياـهیگژیو  تروـشم  فرط  رگا  هربـخ . یمیمـص ;4 . یتسود 

تروشم فرط  مهم  روما  رد  ار  وا  دـیابن  تشادـن ، ار  اهیگژیو  نیا  تسود  رگا  یلو  درک ، تروشم  یهلا ) ماکحا  هن  تاعوضوم  ییاـسانش 
، میناسریم ضرع  هب  دحاو ، نیا  اب  امش  طابترا  مامتها و  زا  رکـشت  اب  نایاپ  رد  دوب . دهاوخ  شدوس  زا  شیب  وا  نایز  هنرگو  میهد  رارق  دوخ 

حطـس ندرب  الاب  يارب  حرط ، نیا  هکلب  تسین ; هقباسم  نآرق ) فراعم  گـنهرف و  زکرم  يوس  زا  خـساپ  ناـبطاخم و  زا  شـسرپ   ) حرط نیا 
رد ای  درک  روطخ  شنهذ  هب  ياههبش  ای  شسرپ  یـسک ، ره  نامز  ره  نیاربانب ، تسا ; ینآرق  مولع  فراعم و  ۀنیمز  رد  نابطاخم  ياهیهاگآ 
اب رـضاح ، لاح  رد  ًانمـض  دیامن . تفایرد  هّللا  أشنا  ار  بسانم  خساپ  هتـشاذگ و  نایم  رد  ام  اب  ار  نآ  دناوتیم  دـید ، ار  نآ  ياهلجم  باتک و 

. زکرم نیا  اب  ناتناتسود  امش و  طابترا  رارمتسا  دیما  هب  تسین . رودقم  باتک و ... لاسرا  تاناکما ، تیدودحم  هب  هجوت 

مینک تروشم  نارگید  اب  دیاب  ارچ 

شسرپ

مینک تروشم  نارگید  اب  دیاب  ارچ 
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خساپ

مک بجوم  رگید ، تهج  زا  يأر و  دادبتـسا  ندرب  نیب  زا  ببـس  یفرط  زا  تروشم  تسا 1 . ریز  حرش  هب  تروشم  ترورـض  لیالد  یخرب 
َيَروُش ْمُهُْرمَأ  َو   " تسا هدومرف  شرافـس  تروشم  هب  میرک  نآرق  رطاـخ  نیمه  هب  دوشیم ; تیریدـم  تیوقت  اـهصقن و  اـهبیع و  ندـش 

هَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اَذِإَف  ِْرم   ?َ ْالا ِیف  ْمُهْرِواَشَو  . ";  " دریگیم تروص  اهنآ  نایم  رد  تروشم  هار  زا  ناـشیاهراک  و  يروش 38 )  ) مُهَْنَیب
هراـبنیا ردیلع  ماـما  نک "  لـکوت  ادـخ  رب  شاـب و [ عطاـق   [ یتفرگ میمـصت  هک  یماـگنه  اـما  نک  تروشم  ناـنآ  اـب  و  نارمعلآ 159 ) )

ص يرهـش ج 6 ، ير  يدمحم  دمحم  همکحلا  نازیم  .") دنامیم نوصم  اهاطخ  رد  ندیزغل  زا  دـنکیم ، تروشم  هک  یـسک  : " دـیامرفیم
امش ناکین  امش ، نارادمامز  هک  یماگنه  : " دیامرفیم هرابنیا  رد   6 ربمایپ دوریم ; شیپ  رتهب  تروشم  اب  یگدنز  . 2 ثیدحلاراد )  ، 2901

تسا رتهب  امش  يارب  نیمز  ریز  زا  نیمز  يور  عقوم  نیا  رد  دریگ ، ماجنا  تروشم  هب  ناتیاهراک  نادنمتواخس و  امش ، نارگناوت  دنـشاب و 
زا هدافتـسا  یعوـن  هک  تروـشم  . 3 نیـسردم )  هعماـج  ص 36 ، ینارح ،  لوـقعلا  فـحت  ... و(" دـیتسه ). ندرک  یگدـنز  هتــسیاش  ینعی  )

تروشم وت  زا  هک  یـسک  قح  : " دیامرفیم هرابنیا  رد   7 داجـس ماما  تسا  هار  نیرتهب  ِباختنا  ییامنهار و  يارب  تسا  نارگید  ياـههبرجت 
یــسک هـب  ار  وا  ینادیمن  يزیچ  راـک ، نآ  ةراـبرد  رگا  يراذـگب و  وا  راـیتخا  رد  يراد  يرظن  هدـیقع و  رگا  هـک  تـسا  نـیا  دــهاوخیم 

یلاما  ") يزاسن مهتم  ار  وا  تسین  قفاوم  وت  اب  هچنآ  رد  هک  تسا  نیا  تسا  وت  رواـشم  هک  یـسک  ّقح  اـما  دـنادیم و  هک  ینک  ییاـمنهار 
، دنکیمن تروشم  دوخ  ياهراک  رد  يدحا  : " دـیامرفیم هرابنیا  ردمرکا  ربمایپ  نینچ  مه  هیمالـسا )  هناخباتک  ص 373 ، قودص ،  خیش 

یگدـنز رد  يرکف  مه  مهاـفت و  ببـس  تروـشم  . 4 ناـمه )  همکحلا  نازیم  .") دوـشیم تیادـه  بوـلطم  تسار و  هار  هـب  هـک  نـیا  رگم 
ٍضاََرت نَع  ًالاَِصف  اَداَرَأ  ْنِإَـف  : " ... دـیامرفیم كدوک  نتفرگ  ریـش  زا  يارب  میرک  نآرق  لاـثم  يارب  دوشیم ; یگداوناـخ  روما  ییوشاـنز و 

ار كدوـک  دـنهاوخب  تروـشم  رگیدــکی و  تیاـضر  اـب  رهوـش [ نز و   [ ود نآ  رگا  و  هرقب 233 ...) ... ;) اَمِْهیَلَع َحاَنُج  َـالَف  ٍرُواَـشَتَو  ِم  اَـمُْهنّ
تروشم اب  رگا  یگداوناخ  ییوشانز و  ِروما  ۀمه  رد  هلئـسم و  نیا  رد  تسا  یهیدب   .. تسین " اهنآ  رب  یهانگ  دنریگزاب ، ریـش  زا  رتدوز [ [

روط هب  تروشم  ترورـض  ور ، نیا  زا  دنکیم ; خلت  ار  یگدنز  دیآیم و  شیپ  اهيرـسدوخ  هکلب  دوب ، دهاوخن  مهافت  اهنت  هن  دورن ، شیپ 
نامه ج ۀیمالسالا  بتکلاراد  ص 142ـ147 ، نارگید ج 3 ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  ...) و دوشیم . نشور  لـماک 

.( ص 131ـ135 نامه ج 2 ، ص 462 ; ، 20

؟ تسا ّنس  يدایز  یگرزب و  کچوک و  تروشم ، روحم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ّنس  يدایز  یگرزب و  کچوک و  تروشم ، روحم  ایآ 

خساپ

. دشاب یم  یسانشراک  . 6 هبرجت . . 5 نامیا . . 4 لقع .) ) یبایزرا هّوق  ياراد  . 3 يزو . ـ سلد . 2 عوضوم . هب  یهاگآ  . 1 انامه : تروشم  رایعم 
زا یکی  دـناوت  یم  زین  نس  هب  دامتعا  تشاد ، دـنهاوخ  مه  يرتدایز  هبرجت  دـنراد ، يرتشیب  ّنس  هک  یناسک  یعیبط ، روط  هب  هک  اجنآ  زا  اّما 

ناـناوج شوج  بنج و  رب  ار  ناریپ  يأر  تسا  هدـمآ  (( مالـسلا هیلع  )) یلع زا  یتیاور  رد  هتبلا  دـشاب . یمن  بلطم  یماـمت  یلو  دـشاب  راـیعم 
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7ـ ـ . راصق تاملک  هغالبلا ، جهن   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  (. ) 1) مهد یم  حیجرت 

. دیهد حیضوت  موهفم  انعم و  رظن  زا  تروشم  ةرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  موهفم  انعم و  رظن  زا  تروشم  ةرابرد 

خساپ

قوف تیمها  ياراد  تسا ، زاین  نادـب  هک  يروما  رد  هرواشم  تروشم و  ( 1 .) تسا ریبدـت  يأر و  روش ، ینزیار ، يانعم  هب  تغل  رد  تروشم 
اه نآ  اـب  اـهراک  رد  . " دـندوب نآ  هب  رومأـم  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  یتـح  هک  سب  نـیمه  تروـشم  تـیمها  رد  دـشاب . یم  يا  هداـعلا 
ار هنـسح  تّنـس  نیا  دـش  رومأم  اما  تشادـن ، نارگید  اب  تروشم  هب  يزاین  دوب و  اه  ناسنا  نیرت  لماک  ربمایپ  هک  نیا  اب  ( 2") نک تروشم 

گنج رد  هک  نانچ  درک ، یم  هدافتـسا  دارفا  یتروشم  رظن  زا  عقاوم  یـضعب  رد  ربمایپ  دنک . عورـش  دوخ  لّوا  دهد و  جاور  ناناملـسم  نایم 
هاگرگـشل يارب  هک  ار  یّلحم  درک : ضرع  ناراـی  زا  یکی  دـننزب . ودرا  يا  هطقن  رد  دنتـساوخ  یم  ربـمغیپ  ناـمرف  قـبط  مالـسا  رکـشل  ردـب 

نآ رد  یـصاخ  نامرف  دومرف : ربمایپ  دـشاب ؟ یم  امـش  دیدحالـص  ای  دـشابن  زیاج  نآ  رییغت  هک  تسا  ادـخ  نامرف  قبط  دـیا ، هدرک  باـختنا 
باختنا یّلحم  بآ  یکیدزن  رد  دنک و  تکرح  لحم  نیا  زا  رکـشل  دیهد  روتـسد  تسین ، هاگودرا  يارب  یبسانم  ياج  درک : ضرع  تسین ،

رد هکدندنمزاین  تروشم  هب  تهج  نآ  زا  اه  ناسنا  تروشم  تیمها  تلع  ( 3 .) درک لمع  وا  يأر  قباطم  دیدنسپ و  ار  وا  رظن  ربمغیپ  دیامن .
یمن ییاهنت ، هب  ناسنا  اریز  دنتسین ، حیحص  هویش  ذاختا  هب  رداق  نالک  ياه  يریگ  میمصت  یعامتجا و  ای  يدرف  ياهراک  رد  دراوم  يراسیب 

یهلا و ياـیلوا  یتـقو  هوـالع  هب  درادـن ، راـیتخا  رد  ار  یتـصرف  نینچ  دوـش و  هاـگآ  روـما  ماـمت  هب  هک  دـنک  بسک  هبرجت  ردـق  نآ  دـناوت 
: دومرف ربماـیپ  تسا . رت  مزـال  اـم  رب  عوضوم  نیا  دـنراد ، یـسرتسد  بیغ  مولع  هب  هک  یلاـح  رد  دـنوش ، یم  تروشم  هب  رومأـم  نیموصعم 

هتشاد يأر  دادبتسا  هک  یسک  : " دومرف نانمؤم  ریما  ( 4" .) تسا هدشن  تخبشوخ  يأر  دادبتسا  اب  تخبدب و  تروشم ، اب  زگره  سک  چیه  "

مزال تروشم  يروما  هچ  رد  ( 5" .) تسا هدش  کیرـش  اه  نآ  لقع  رد  دنک ، تروشم  گرزب  دارفا  اب  هک  یـسک  دوش و  یم  كاله  دشاب ،
میمصت يراد و  مدرم  روما  رد  زین  نالوئـسم  یمالـسا و  نامکاح  نارادمامز و  تسا . دنمزاین  تروشم  هب  اهراک  يرایـسب  رد  ناسنا  تسا ؟

: دومرف ربماـیپ  مدرم . حالـص  هب  مه  تسا و  ناـشدوخ  حالـص  هب  مه  هک  دـنوش  دراو  تروـشم  قـیرط  زا  تسیاـب  یم  گرزب  ياـه  يریگ 
ریز زا  نیمز  يور  دریذپ ، ماجنا  تروشم  اب  ناتیاهراک  نادـنم و  تواخـس  امـش  نارگناوت  دنـشاب و  ناکین  امـش  نارادـمامز  هک  یماگنه  "

اهراک رد  دنـشاب و  لیخب  نادنمتورث ، نادب و  ناتنارادمامز ، رگا  یلو  دیتسه ) یگدنزو  تایح  ۀتـسیاش  ینعی   ) تسا رتهب  امـش  يارب  نیمز 
نودـب مه  یگدـنز  یـصخش  روـما  رد  دـیروخ .) یم  ندرم  درد  هب  ( ) 6" .) تسا رتـهب  امـش  يارب  نآ  يور  زا  نیمز  ریز  دـینکن ، تروـشم 

تیلوئسم و لوبق  تراجت ، روما  هب  ندش  دراو  لغش ، رـسمه ، باختنا  نوچ  ییاه  يریگ  میمـصت  رد  ًالثم  دید ، دنهاوخ  تراسخ  تروشم 
ج 3، هنومن ، ریسفت  . 3 ۀیآ 159 . ( 3  ) نارمع لآ  هروس  . 2 ص 4155 . ج 3 ، نیعم ، گنهرف  . 1 اه : تشون  یپ  لیـصحت . هب  طوبرم  لئاسم 

. نامه . 6 نامه . . 5 ص 145 . نامه ، . 4 ص 143 .

تایبدا رنه و 
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؟  تسیچ نآ  دوبهب  دنور  تسیچ ؟  ءالخ  نیا  تلع  میرادن  مک  ناملسم  دنمرنه  ایآ  تسا ؟  هنوگچ  یمالسا  هعماج  رد  رنه  تیمها 

شسرپ

؟  تسیچ نآ  دوبهب  دنور  تسیچ ؟  ءالخ  نیا  تلع  میرادن  مک  ناملسم  دنمرنه  ایآ  تسا ؟  هنوگچ  یمالسا  هعماج  رد  رنه  تیمها 

خساپ

دوخ نآ ، ینامـسآباتک  تسا و  رنه  زا  هدـنکآ  مالـسا ، نیبم  نید  تسا . رادروخرب  یعیفر  هاـگیاج  زا  یمالـسا ، گـنهرف  هعماـج و  رد  رنه 
تساج نیا  تسا . هدیـشخب  ياهژیوتوارط  یباداش و  ناناملـسم  یگدنز  هب  رنه  نونکات ، مالـسا  ردص  زا  تسا . يرنه  شنیرفآ  نیرتگرزب 

، عون رظن  زا  هدرک  دشر  یمالـسا  هعماج  رد  هک  ییاهرنههتبلا  تسا . هدرک  دشر  هدمآ و  دـیدپ  ناریا  رد  یمالـسا ، ياهرنه  عاونا  بلاغ  هک 
دـشر ناریا ، رد  زین  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تسا . توافتمهدـمآ  دـیدپ  یمالـسا  هزوح  زا  جراـخ  رد  هچنآ  اـب  تیفیک  اوتحم و 

رد يریگمـشچ  دوبمک  تسین و  بولطم  ییاهن و  دـح  هب  ندیـسر  يانعمهب  نیا  لاح  نیع  رد  میتسه . هدوب و  دـهاش  ار  يریگمـشچ  يرنه 
رد نآ  حیحـص  یهد  تهج  رنه و  زا  هنیهب  هدافتـسا  تسا ، تیمها  زئاـح  اـم  هعماـج  رد  رـضاح  لاـح  رد  هچنآ  تـسا . دوهـشم  هـنیمز  نـیا 

J .} دشابیم بالقنا  مالسا و  فادهایاتسار 

؟  تسا هناگتفه  ياهرنه  زا  یکی  رعش  هکنآ  اب  دنک  یم  شهوکن  رعش  زا  نآرق  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هناگتفه  ياهرنه  زا  یکی  رعش  هکنآ  اب  دنک  یم  شهوکن  رعش  زا  نآرق  ارچ 

خساپ

شهوکن زا  هیآ  فده  هب  سپـس  دومن ,  هجوت  مالـسا  دیـشروخ  عولط  زاغآ  تیلهاج و  نارود  رد  جـئار  رعـش  تقیقح  هب  دـیاب  ـت  ـس نـخـ
ـب لا رد قـ يدام  تسپ  ياهفده  هلـسلس  کی  يارب  هک  دوب  ساسا  یب  تالیخت  تشم  کی  نارود ,  نآ  رد  ـعـر  ـش دیدرگ .  فقاو  نارعاش 
يرگتراغ و گنج و  هب  هلیبق  دارفا  کیرحت  بیقر و  يوربآ  هب  ندز  همطل  ای  و  یئاتـسدوخ ,  راختفا و  ناونع  هب  و  دش ,  یم  هت  ـخـ یر نـظـم 

تاساسحا ای  يدام  فادـها  هلـسلس  کی  ار  اـه  هدورـس  عو  ـن نـ یا يا  ـر بـنـ یز ( . 1  ) دـش یم  هدـناوخ  گرزب  کچوک و  لـفاحم  رد   000
یناسنا و بذاک  فطاوع  هلسلس  کی  هاگیلجت  تیلهاج ,  نارود  رد  رعش  داد .  یم  لیکشت  يزیرنوخ و 000  گنج و  هب  قیوشت  یسنج و 

مـشچ وربا و  لاخ و  هرهچ و  فیـصوت  نارتخد ,  نانز و  اب  يزابقـشع   , نایورهام اب  هلزاغم  يارب  يا  هلیـسو  دوب .  يداـم  تسپ  تاـساسحا 
هب اهنآ  دننام  رز و  وروز  ناگدنراد  يارب  یسولپاچ  یئوگ و  قلمت  و  رگمتس ,  دارفا  شیاتس  ناحلاصرس ,  تشپ  یئوگدب  اه ,  ـه  قو ـ ـش مـعـ
زا ـد ,  ـشا یناویح بـ زئارغءاضرا  هنایوجدوس و  تاـساسحا  وا ,  هزیگنا  كرحم و  هک  يا  هدـنیوگ  تسا ,  ادـیپ  هتفگا  نـ دـمآ .  یم  باـسح 
 . تخانش دهاوخن  يزرم  دح و  دوخ ,  هنارعاش  زات  تخات و  نادیم  ياربزگره  دشابن ,  رادروخرب  یناسنا  حیحص  تیبرت  يونعم و  بهاو  مـ

نتخاس رو  هلعـش  نارگید ,  سیماو  هب نـ ضرعت  ناگراچیب ,  نتخاس  لامیاپ  قح ,  نتخاس  ناهنپ  لـطاب ,  ندرک  هدـنزرد  یـصخش  چـنـیـن 
رگنشور و تیـصخش و  فرعم  نخـس ,  یتسارب ,  تشاد .  دهاوخن  یئاورپ   , رگید هدیهوکن  تشز و  روما  اههد  و  ناناوج ,  توهـش  شتآ 

یب نارعاش  نینچ  هرابرد  نآرق ,  دزاس .  یم  یلجتم  ار  هدـنیوگ  ریمـض  رکفت و  زرط  مظنو -  رثن  زا  معا  مـالک -  تسا .  ناـسنا  ره  تاـیح 
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یم نینچ  دـنرادن ,  يا  هزیگنا  كرحم و  یناویح ,  تسپ  زئارغ  یـسنج و  تاساسحا  عورـشمان  ءاضرا  يدام و  عفانم  نیمات  زج  هک  یفدـه 
يوریپ نارعاش  زا  هارمگ  دارفا  اـهنت  ( . 2  ) نولعفیالام نولوقی  مهنا  نومیهی و  داو  لک  یف  مهنا  رت  ملا  نوواـغلا  مهعبتی  ءارعـشلا  و  دـیامرف : 

نیا زا  دـننک . ؟  یمن  لمع  دـنیوگ  یم  هک  ار  هچنآ  و  دـنیوگ ,  یم  نخـس  غورد  هب  يزیچ  ره  هراـبرد  ناـنآ  هک  ینیب  یمن  اـیآ  دـننک  یم 
اریز تافص  ینطاب  نابهگن  یبهذم و  ینابم  ندوبن  رثارب  هک  تسا  نارعاش  زا  هتـسد  نآ  نآرق ,  فده  هک  دوش  یم  هدافتـسا  الماک  تایآ , 

و هداد ,  هولج  قح  ار  لطا  ـا بـ ـس چـه بـ تسین .  يزرم  دـح و  ار  ناـنآ  راـتفگ   - 2 نوواـغلا . )  مهعبتی  ناـهارمگ (  يربهر   - 1  : دنراد ار 
هب لمع ,  ماگنه  هب  دنتـسین ,  دـقتعم  دوخ  هتفگ  هب  نوچ   - 3 نومیهی . )  داو  لک  یف  دـننک (  یم  یفرعم  دـب  مدرم ,  رظن  رد  ار  قح  اـنایحا 

زیگناروش كاپ و  تاساسحا  هک  ار  يا  هدورـس  عو  ـن هـر نـ یا ـر  با بـنـ نولعفی . )  الام  نولوقی  مهنا  و  دننک ( .  یمن  لمع  دـنیوگ  یم  هچنآ 
 , نآ هدـنیوگو  رعـش  نیا  دریگ ,  همـشچرس  کین  ياهراک  هب  توعد  لـطاب و  اـب  هزرا  مـبـ ناـیب حـقـیـقـت ,  هب  قشع  زا  نآ ,  رد  هدـنیوگ 

اونمآ و نیذلا  الا  دیامرف :  یم  هکنانچ  دـنا ,  هدـش  دراوءانثتـسا  ناونع  هب  تایآ  نیا  لابند  هک  دوب  دـنهاوخ  يرگید  يا  ـه هـ یآ لو  ـمـ ـش مـ
دنهد یم  ماجنا  کین  لمع  دنراد و  نامیا  ادخ  هب  هک  يدارفا  رگم   0 ( 3  ) اوملظام دعب  نم  اورصتنا  اریثک و  هّللا  اورکذ  تاحلاصلا و  اولمع 

هک يا  هدنیارس  هدنیوگ و  ره  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  دننک .  یم  یهاوخداد  دنا ,  هدیشک  هک  یمتس  ربارب  رد  دننک و  یمدای  ار  ادخ  رایـسب  و 
زج يو  راتفگ  وراعشا  رد  دهد ;  لیکـشت  نارگمتـس  زا  ماقتنا  و  ادخ ,  دا  یـ ـح ,  لا ـ ـص لمع  ادخ ,  هب  نامیاار  وا  نانخـس  راکفا و  يانب  ریز 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ردقیلاع  ربمایپ  رظ ,  ـن نـ یا زا  دوش .  یمنادیپ  يزیچ  لطاب ,  نتخاس  دوبان  و  قح ,  جـیورت  هظعوم ,  تمکح , 
زا هک  یماگنه  اذـل  و  ( . 34  ) تسا تمکح  شناد و  اهرعـش  زا  يا  هراپ  همکحل .  رعـشلا  نم  نا  تسا :  هدومرفارعـش  زا  هتـسد  نیا  هراـبرد 

دنتسه تیلهاج  نارود  نا  ـ یار نا سـ ـتـ ساد دو ,  مـقـصـ دومرف :  ماما   , دش لاوس  ثحب  دروم  هیآ  ینعم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یهورگ دیدرگ ,  لزان  قوف  تایآ  هک  یماگنه  دننک :  یم  لقن  نارـس  مـفـ ( . 5  ) دندورس یم  ار  يراعشا  تسردان  یمرگرس  ناونع  هب  هک 

دندیـسر و ص )   ) ربمایپ تمدخ  دـندرک ,  یم  تیامح  ناناملـسم  مالـسا و  زا  دوخ  راعـشا  هلیـسو  هب  یگمه  هک  تلاسررـصع  نارعاش  زا 
نیا و  دـیدرگ ,  لزان  رخآ -  ات  اونمآ -  نیذـلا  الا  هیآ  ـع ,  قو ـن مـ یا رد  تسین .  يزیچ  یهابت  زج  ام  یگدـنز  ماجنارـس  نیا  ربانب  دـنتفگ : 

موصعم نایاوشیپ  هاگ  رد پـیـشـ ءار  ـعـ ـش ( . 6  ) دومن ءانثتـسا  دـنیوگ ,  یم  رعـش  تیونعم ,  هب  قشع  قح و  رطاـخ  هب  هک  ار  یناـمیااب  هورگ 
تسا نیرفآ  تردق  نانچ  نآ  یهاگو  تسین .  راکنا  لباق  عامتجا ,  هیحور  رد  دیفم  هدورس  کی  هدنزومآ و  رعش  کی  ریثات  مالسلا  مهیلع 
هدومن لابقتسا  فده  اب  نارعاش  ياه  هدورـس  زا  هراومه  مالـسا  نایاوش  پـیـ ور ,  ـن  یا زا  ددرگ .  نآ  نیزگیاج  دناوت  یمن  يرگید  زیچ  هک 

باجتـسم ناراـب  لوزن  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  رب  ـ ما يا پـیـ ـ عد يزور کـه  دـنداد .  یم  رارق  دوخ  تبحم  مارتـحا و  دروم  ار  اـهنآو  , 
دش یمدنسرخ  داش و  هرظنم  نیا  ندید  زا  دوب ,  هدنز  بلاطوبا  رگا  دومرف :  داتفا و  مالسلا  هیلع  بلاطو  ـ با ـش  یو يومع خـ دای  هب  دیدرگ , 
هقان نم  تلمح  ام  و  تسا :  رعـش  نیا  امـش  دوصقمارهاظ  تفگ :  تساخرب و  یکی  دـناوخب ؟  اـم  يارب  ار  وا  رعـش  هک  تسه  یـس  ـا کـ یآ . 

زا رتافواب  رتراکوکین و  هک  تسا  هدرکن  لـمح  دوخ  تشپ  رب  ار  یـسک  ناـهج ,  رد  یبکرم  چـیه  دـمحم  نم  همذ  یفوا  ربا و  اـهرهظ  قوف 
زا دـنچ  يراعـشا  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هظحل  نیا  رد  تسا .  تباث  نب  ناـسح  رعـش ,  نیا  هدـنیوگ  دومرف :  ربماـیپ  دـشاب .  دـمحم 

یماتیلا لامث  ههجوب  مامغلا  یقـستسی  ضیبا  و  تسا :  نیا  نآ ,  تیب  نیتس  کـه نـخـ ـد ,  ناو ار خـ بلاطوبا  دوخ  ماقمالاو  ردـپ  ياـه  هدورس 
نانز هویب  نابهگن  نامیتی و  هاگهانپ  هک  یتیـصخش  دوش ,  یم  تساوخرد  ربا  زا  ناراب  نآ ,  مارتحا  هب  هک  ینـشور  هرهچ  ـل  مارال همـصع لـ

 , دوب هدورس  ترضح  نآ  هرابرد  هک  ار  يراعشا  هک  تفرگ  هزاجا  شترـضح  زا  تساخرب و  هنانک  ینب  هفیاط  دارفا  زا  یکی  سپ  ـ ـس تسا . 
ربارب رد  هنجلا .  یف  تیب  هتلق  تیب  لکل  کل  دومرف :  اعد  نینچ  وا  هرابرد  ربمایپ  دناوخ .  ار  دوخ  راعـشا  وا  داد و  هزاجا  ترـضح  دناوخب . 

زا مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  قدزرف و  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  يریدقت  ( . 7  ) يراد تشهب  رد  يا  هناـخ  راعـشا  نیا  زا  یتیب  ره 
نادیم رد  رعش  هک  يزراب  تارثا  لی  ـ لد بـه  تسا .  روهشمو  فورعم  دندومن ,  یعازخ  لبعد  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تیمک و  تایمـشاه 
دومن لاوس  رعـش  هرابرد  مرکا  ربمایپ  زا  بعک  نب  نمحرلادـبع  هک  یماگ  هـنـ دراذـگ ,  یمدوخ  زا  تقیقح ,  نتخاس  هدـنز  قح و  زا  عافد 
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اب نامیا  اـب  درم  ( . 8  ) لبنلاب مهنوحـضنی  امناکل  هدیب  یـسفن  يذـلاوف  هناسل  هفیـسب و  دـهاجم  نموملا  نا  داد :  خـساپ  نینچ  ترـضح  نآ  ,
هک تسا  يریت  ناسب  امش  ياه  هدورـس  تسوا ,  ـت  ـسد رد  نا مـن  یئاد کـه جـ بـه خـ دنک .  یم  عافد  قح  میرح  زا  دوخ  نابز  ریـشمش و 

( . 9  ) دنیشن یم  نمشد  مشچ  بلق و  هب 

؟ تسا هنوگچ  رعش »  » دروم رد  مرکا  ربمایپ  هاگدید 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  رعش »  » دروم رد  مرکا  ربمایپ  هاگدید 

خساپ

جیورت ار  رعش  مه  درک و  هزرابم  رعش  اب  مه  مرکا ، ربمغیپ  دنیبیم . ار  یبیجع  لئاسم  دنکیم ، هعلاطم  مالسا  رد  ناسنا  یتقو  ار  رعـش  هلآسم 
یمرگرس لیخت و  افرص  دشاب ، هتـشاد  یفده  هک  تسین  يرعـش  ینعی  تسین  دهعتم  زورما  حالطـصا  هب  هک  درک  هزرابم  ییاهرعـش  اب  درک ؛

قوشعم فصو  رد  ای  روط ، نآ  شبسا  ای  دوب  روط  نیا  سک  نالف  هزین  هکنیا  فصو  رد  تفگ  یم  رعش  یـسک  الثم  تسا . بیذاکا  تسا ،
: دومرف درک ؛ یم  هزرابم  رعش  عون  نیا  اب  ادیدش  ربمغیپ  دریگب . لوپ  هکنیا  يارب  درک  یم  حدم  ار  یتیصخش  وْجَه و  ار  یسک  ای  وا ، فلز  و 
زا رتهب  دشاب  كرچ  زا  رپ  ناسنا  نورد  رگا  ح 2215 ) ص 470 ، ۀحاصفلاجهن ، « ) ارعش یلتمی  نا  نم  هل  ریخ  احیق  لجر  فوج  یلتمی  نال  »

؛ میوگ یمن  ار  يرعـش  ره  اما  ( 2/9 ریدـغلا ، « ) همکحل رعـشلا  نم  نا  : » دوـمرف نینچمه  یلو  دـشاب . فرخزم  ياهرعـش  زا  رپ  هک  تسا  نآ 
. تسا تباث  نب  ناسح  اـهنآ  زا  یکی  تشاد . رعاـش  نیدـنچ  شدوخ  هاگتـسد  رد  ربمغیپ  تسا . تقیقح  تسا ، تمکح  اهرعـش  زا  یـضعب 
رت ملا  نواغلا  مهعبتی  ءارعـشلاو  : » تسا هدرک  نایب  ار  نآ  زین  نآرق  دوخ  هکلب  هدـمآ ، ربمغیپ  ثیدـح  رد  اهنت  هن  رعـش  عون  ود  نیب  کـیکفت 

ربمغیپ هک  دندوب  ییارعش  /224 و 227 . ءارعـش تاحلاصلا » اولمع  اونما و  نیذـلا  الا  نولعفی  ام ال  نولوقی  مهنا  نومیهی و  داو  لک  یف  مهنا 
هب رعـش  يابیز  سابل  رد  ار  نآ  قیاقح  مالـسا و  مایپ  هک  ییارعـش  ییارعـش ؟ روج  هچ  اما  دـندرک ، یم  قیوشت  ار  اهنآ  راـهطا  همئا  اـی  مرکا 

هیفاق نزو و  رعش  تسا . رثن  زا  رتابیز  رعش  نوچ  دهد ، ماجنا  دناوتیمن  رثن  کی  دنکیم ، رعـش  هک  يراک  کش  نودب  و  دندناسریم . مدرم 
، دوب ترـضح  هاگتـسد  رعاش  هک  تباث  نب  ناسح  هب  مرکا  ربمغیپ  تسا . هدامآ  رعـش  ندرک  ظفح  يارب  ناـهذا  تسا ، ریذـپ  گـنهآ  دراد ،
، يراد هک  ار  یهار  نیا  هک  یمادام  يوشیم  دییآت  سدـقلا  حور  فرط  زا  تیبلا » لها  انع  تببذ  ام  سدـقلا  حورب  ادـیؤم  لازت  ال  : » دومرف
. یتسه سدقلا  حور  هب  دیؤم  یـشاب ، ام  نادناخ  عفادم  هک  یمادام  یـشاب ، تقیقح  عفادـم  هک  یمادام  يوشن ؛ فرحنم  هار  نیا  زا  يورب و 

. دیوگیم ار  نانخس  نیا  مرکا  ربمغیپ  رعاش ، کی  هرابرد 

؟ تسا ینعم  هچ  هب  نابیدا  حالطصا  رد  برع و  تغل  رد  رعش 

شسرپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  نابیدا  حالطصا  رد  برع و  تغل  رد  رعش 

خساپ

هناـگ هدزناـش  روحب  زا  یکی  بلاـق  رد  هک  تسا  یموـظنم  نخـس  ناـبیدا  حالطـصا  رد  یلو  تسا  نتـسناد » ینعم «  هب  برع  تغل  رد  رعش 
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هک تسا  يا  هعومجم  ناوید ، و  درورپب . دوخ  نماد  رد  یلایخ  یقیقح و  لطاب ، قح و  زا  معا  ار  يا  هشیدنا  ماجنارس  و  دوش ، هتخیر  يرعش 
دشوکب دیاب  هدنیارس  دهدیم و  لیکشت  هیفاق »  » و نزو »  » ار رعش  تیعقاو  هدش  دای  فیرعت  رد  دیآ . درگ  يا  هدنیارس  موظنم  نانخـس  نآ  رد 

دراو نآ  رب  یللخ  هیفاق  رظن  زا  ای  ددرگ و  هفقو »  » و هتکـس »  » راچد وا  مظن  رگا  درادب و  هضرع  هدنونـش  ای  هدنناوخب  یفقم  موظنم و  یمالک 
هدرک يزیر  یپ  یفاوق » ملع   » و ضورع » ملع   » مان هب  ار  ملع  ود  روظنم  ود  ره  نیمات  يارب  یمالـسا ، ياـبدا  ددرگ و  یم  شزرا  دـقاف  دوش ،

. دنا هتخیمآ  مه  هب  یعانص  دعاوق  اب  ار  یعیبط  ياهگنهآ  هدومن و  يربهر  يدودح  ات  ار  يرعش ، هحیرق  ناگدنراد  دنا و 

؟ تسیچ ءارعش  رعش و  تیعقوم  ماقم و  دروم  رد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ ءارعش  رعش و  تیعقوم  ماقم و  دروم  رد  مالسا  رظن 

خساپ

نافراع رد  هک  ملاس ، هشیدـنا  رب  دـشاب  یـسابل  نوزوم ، نخـس  دـیاب  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  یفاـق  نزو و  رد  رعـش ، شزرا  مالـسا  رظن  زا 
ریغ رد  دشاب و  هدنزاس  قالخ و  يورملق  ره  رد  هرخال  اب  و  قوش . روش و  ناناوج  رد  كرحت ، لوحت و  نارادمتسایس  رد  شـشک ، هبذج و 

دادـغب خـیرات  « ) ارحـسل ناـیبلا  نم  نا  همکحل و  رعـشلا  نم  نا  : » دـیامرف یم  (ص ) یمارگ لوسر  رگا  دوب . دـهاوخ  شزرا  دـقاف  تروصنیا 
زا دیاب  رعـش  رگا  دشاب . دنمدوس  دیفم و  یگدنز  رد  هتـشادرب و  رد  ار  هنامیکح  هشیدنا  هک  تسا  ینوزوم  ياه  هدورـس  نآ  هب  رظان  ( 3/98
يا هژیو  ياهـشزرا  یقالخا و  لئاضف  زا  دـیاب  زین  رعاش  دـشاب ، رادروخرب  یناعم  نیرتراوتـسا  و  تاملک ، نیرت  فیرظ  و  ظاـفلا ، نیرتاـبیز 

رد ار  دوخ  یقالخا  لیاضف  یناسنا و  تیـصخش  ییوگ  وت  دشاب ، وا  تایحور  زا  يرولبت  وا ، هنافراع  هنامیکح و  راعـشا  ددرگ و  رادروخرب 
فالخرب نآرق  تسا . هدیناشوپ  ترثک  سابل  دوخ ، طیسب  تاکلم  هب  حالطصا ، هب  هتـشاد و  هضرع  هدنناوخ  هب  هتخیر و  موظنم  ظافلا  بلاق 

ار يدادادـخ  بهاوم  هک  یهورگ  .1 تسا : هدرک  میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  نارعاـش  هکلب  هدوـمنن ، داـقتنا  يرعاـش  رعـش و  زا  فورعم  هیرظن 
داسف هب  دنزادرپ و  یم  اهتیـصخش  مذ  حدم و  هب  دنهن و  یم  ماگ  يداو  ره  رد  خـسار ، داقتعا  نیدـب  و  هداد ، رارق  دوخ  رئارغ  عابـشا  هلیـسو 

ام نولوقی  مهنا  و   * نومیهی داو  لک  یف  مهنا  رت  ملا  نوواغلا *  مهعبتی  ءارعـشلا  و  : » دیامرف یم  هورگ  نیا  هرابرد  دننز و  یم  نماد  یقالخا 
دـنا و هتـشگرس  يداو  ره  رد  نانآ  هک  يرگن  یمن  ایآ  دـننک  یم  يوریپ  نارعاش  زا  هارمگ  لـهاج و  دارفا   ] 226 /224 ـ  ءارعش نولعفی .» ال 

هیام تاوهش و  عابـشا  هلیـسو  يدام ، یقرت  نابدرن  ار  يرعـش  هحیرق  ارعـش  زا  هورگ  نیا  دننک ]. یمن  لمع  ار  یکی  هک  دنیوگ  یم  ینانخس 
خرن هب  نان  حالطـصا  هب  دـنهد و  یم  رارق  ناگرزب  ریقحت  و  ناکچوک ، نداد  هولج  گرزب  يارب  يا  هسیـسد  ماجنارـس  و  داسف ، یگدرتسگ 

هک تسا  یناسفن  فادها  هب  لین  فده  هکلب  دوش ، یم  ادیپ  ملاس ، يا  هشیدنا  هن  و  هنامیکح ، يدنپ  هن  نانآ  نخـس  رد  و  دـنروخ ، یم  زور 
نارعاش رگید  هورگ  .2 دنشاب . یم  نانآ  تایانج  رگ  هیجوت  هدوب و  نایوگروز  تمدخ  رد  هتسویپ  ارعـش  زا  هورگ  نیا  دنـشاب  یم  نآ  ریـسا 

دنپ ار  ناناوج  دـنریگ ، یم  راک  هب  یـسدقم  فدـه  تمدـخ  رد  ار  یهلا  تمعن  نیا  هک  دنتـسه  يرعاـش  ناـکتخوس  لد  اـی  و  هتخوس ، لد 
نیا هب  نآرق  دننک ، یم  لمع  نارگید  زا  شیپ  دنیوگ  یم  هک  هچنآ  هب  دنهد و  یم  رادشه  ار  نارادمتسایس  مسر ، هار و  ار  هعماج  دنهدیم ،

ام دعب  نم  اورصتناو  اریثک  هللا  اورکذ  تاحلاصلا و  ولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  : » دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  هدش  دای  هیآ  رد  ءارعـش  زا  هورگ 
یم يزوریپ  بلط  تیمولظم  زا  سپ  دـننک و  دای  رایـسب  ار  ادـخ  هدوب و  کین  لمع  نامیا و  ياراد  هک  ناـنآ  رگم   ] 227/ ءارعش  … اوملظ »
قوذ زا  دـهعتم  ناسنا  دـشاب ، یـسک  هچ  تسد  رد  ریـشمش  نیا  ات  تسا  لطاب  قح و  هار  رد  داـهج  غیلبت و  هلیـسو  يرعاـش  رعـش و  دـننک ].

نانخـس ناهج ، ناـسنا و  رد  ادـخ  ياـه  هناـشن  حیرـشت  ار  وا  ياهدورـس  ياـنب  ریز  دریگ و  یم  هرهب  یهلا  فادـها  قیرط  رد  دوخ ، يرعش 
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رعش هک  یلاح  رد  دهدیم ، لیکشت  هایس و …  دادبتسا  متس و  ملظ و  رب  يرگـشاخرپ  اه ، هدوت  ییامنهار  یهلا ، يایلوا  ناربمایپ و  هنامیکح 
روز و ز و نابحاص  هب  قلمت  هعماج ، راکفا  ندرک  مومـسم  یقالخا ، دض  رظانم  میـسرت  وربا ، ییابیز  روحم  رب  دهعتم ، ریغ  يدام و  هدنیارس 

قیرط زا  ار  هقبط  نیا  هتـسویپ  یناـسنا  دـض  دـساف و  ياهتردـق  هک  تسا  ریـشمش  نیا  ندوـب  هبل  ود  نیمه  رطاـخ  هـب  دـنز . یم  رود  ریوزت ،
هدرواین و دورف  رـس  نانآ  يدام  تمظع  ربارب  رد  هک  دندوب  دهعتم  نمؤم و  هورگ  طقف  دنتفرگ . یم  راک  هب  ایادـه ، نداد  هلـص و  ندیـشخب 

مرج هب  هک  میراد  (ع ) ناموصعم نامز  تلاسر و  رـصع  رد  ییاه  هنومن  مود ، هورگ  زا  ام  دـندرک . یمن  ضوع  يزیچ  اـب  ار  ییوگ  تقیقح 
رعـش تمظع  زا  ناوتیم  ایآ  دزرو ، راکنا  هعماج  ندرک  رادیب  رد  ار  رعـش  ریثات  دناوت  یمن  یهاگآ  درف  چیه  دندوب . شکالب  ییوگ  تقیقح 

(ص) ربمایپ دـنزرف  مارتحا  هب  مدرم  هک  هاگنآ  دیـشوپ ، مشچ  نامز ، نارگمتـس  روضح  رد  مارحلا  دجـسم  رد  وا  رعـش  زراب  ریثات  و  قدزرف » »
دنتساوخ دش و  وا  هجوتم  يوما ، هفیلخ  نایفارطا  رگوجتسج  ياهمشچ  دندرکزاب و  دوسا » رجح   » مالتـسا يارب  ار  هار  (ع ) نیـسحلا نب  یلع 

اجنیا دندومن ، یعالطا  یب  راهظا  یگمه  دوش و  وگزاب  تقیقح  هک  دش  نآ  زا  عنام  دسح  هنافسأتم  یلو  دنـسانشب  ار  میظع  تیـصخش  نیا 
ع)  ) نیدباعلا نیز  یفرعم  رد  يراعـشا  و  داد ، حیجرت  هفیلخ  مشخ  رب  ار  ادخ  ياضر  Șو  هدرپ پ̠ رب  ار  ییوگ  تقیقح  يرعاـش ، هک  دوب 
هب رعـش  نیا  مرحلا  لحلاو و  هفرعی  تیبلا  وهتاط  ءاحطبلا و  فرعت  يذلا  اده  تفگ : نینچ  تسب و  شقن  نامز  كرات  رب  هتـسویپ  هک  دورس .

ییاه هنومن  مالسا  خیرات  رد  دش . هدیشک  ریجنز  هب  ینادنز  رد  دیدرگ و  رداص  وا  يریگتسد  روتسد  ًاروف  هک  دوب  هدنبوک  هدنزاس و  يردق 
هدش مگ  تقیقح ، ناگتفیش  نیا  هتـسویپ  هدوب و  تلاسر  نادناخ  قیوشت  ریدقت و  دروم  یگمه  هک  دنراد  دوجو  شیب  مک و  ءارعـش  نیا  زا 
ناوت یم  هنومن  ناونع  هب  و  دـنتفرگ ، یم  رارق  تیانع  تبحم و  دروم  زین  نایاوشیپ  فرط  زا  دـندرک و  یم  وجتـسج  ناـموصعم  دزن  ار  دوخ 
نانآ زا  یهورگ  هک  درب  مان  یملید  رایهم  ساونوبا و  یعازخ و  لبعد  یئاط و  مامت  وبا  يریمح ، لیعامسا  دیـس  يدسا ، دیز  نب  تیمک  زا :

هب مالـسا  نارظن ، هتوک  هشیدـنا  فـالخرب  دـنا . هدومن  تفاـیرد  ار  ییاـه  هلـص  هدـمآ و  لـئان  ع )  ) موصعم ناـماما  روضح  كرد  ضیف  هب 
تـسا هتخومآ  ام  هب  یبوخ  هب  هبرجت  تسا و  هدومن  لابقتـسا  ملاس  نادنمرنه  راثآ  زا  هدـیزرو و  تیانع  قالخ  قوذ  تیبرت  و  رنه ، شرورپ 

زا ناوتیم  ایآ  ددرگیم . تاحالصا  همشچ  رـس  دروآ و  یم  دیدپ  هعماج  رد  یفرژ  يرادیب  میظع و  یلوحت  هدورـس ، کی  یهاگ  هنوگچ  هک 
نامز مدرم  ندرک  رادـیب  رد  ار  نآو  دیـشوپ  مشچ  تیطورـشم  زا  لبق  رـصع  هایـس  دادبتـسا  میـسرت  رد  کلامملا  بیدا  ياسآ  زاجعا  رعش 

کیربت ناونع  هب  هک  دوخ  فورعم  هموظنم  رد  یسمش  يرجه  ربارب 1281  يرمق  يرجه  لاس 1320  رد  گرزب  داتسا  نیا  تفرگ ، هدیدان 
ناقهدـهتفرگ بآ  ار  هعرزم  نیا  هـک  سوـسفا  دـنک : یم  فیـصوت  نـینچ  ار  زور  نآ  ناریا  عـضو  تـسا  هدورـس  (ص ) ربماـیپ دـالیم  دـیع 

با ـ تهم ـه  نوگ ـر ، نه را  ـ ـسخر هتفرگ  باـت  ناـمرکیپ  بت ، شزوس  زوهتفرگ  با  یم نـ گـنر  لد مـا ، نوخ  هتفرگ  باوخ  ار  هدز  تب  ـ یـصم
هک دوب  هورگ  نیا  هدنزاس  فیرظ و  هدنز و  راعشا  رامیب  هدش  تحـص  و  هیام ، یب  هدش  تورث  هتفرگ  بانوخ  هدر ز  پـ درخ ، نامـشچهتفرگ 

داد و دـنویپ  مه  هب  ار  ناهاوخیدازآ  و  دیـشخب ، شورخ  شوج و  ار  نارادـیب  و  درک ، رادـیب  ار  هدز  باوخ  دارفا  هایـس ، دادبتـسا  نارود  رد 
. درک يزیر  یپ  دش )  فرحنم  دوخ  یمالسا  ریـسم  زا  یللع  هب  ًادعب  هنافـساتم  هک  هعورـشم ( »  هطورـشم  مان «  هب  ار  يداینب  لوحت  تامدقم 
رد دناد  یم  ریشمش  اب  داهج  دننامه  ار ، نابز  اب  داهج  ص )  ) یمارگ ربمایپ  یلو  دریگ  یم  ماجنا  هزین  ریشمش و  هلیسوب  نمـشد  اب  داهج  رگا 
.[ دنک یم  داهج  ادخ  هار  رد  نابز  ریـشمش و  هلیـسوب  نموم  ( ] دمحا 2/456 دنـسم  «. ) هناسل هفیـسب و  دهاجی  نموملا  : » دیامرف یم  یثیدح 
هک یـصاخ  گنهآ  رثا  رب  هک  دهدیم  لیکـشت  هدورـس  رعـش و  حالطـصا  هب  موظنم و  نخـس  زغن و  راتفگ  نامه  ار  نابز  اب  داهج  زا  یـشخب 
هرس هللا  سدق  یلماع  نیدلا  ردص  دیس  هللا  تیآ  موحرم  هاتوک  رعش  ریثات  خیرات ، زگره  دیامن . یم  ریخست  ار  اهبلق  دنیشن و  یم  لد  رب  دراد 

رد كرزب  درم  نیا  دـندرک و  ناریو  ار  تلاسر  راثآ  یباهو ، ياهیدوعـس  يرمق  يرجه  لاس 1344  رد  هک  هاـگنآ  تسا  هدرکن  شومارف  ار 
مدرم و هدوت  رد  یقوذ  روش و  نانچنآ  تیب  هس  نیا  یلو  دش  رـشتنم  دادغب  ياه  همانزور  رد  دورـس و  تیب  هس  هنایـشحو  لمع  نیا  زا  داقتنا 

یبدا یبالقنا  دنتخادرپ و  نآ  سیمخت »  » و ریطشت »  هب «  هتفر و  نآ  لابقتسا  هب  رعاش  اههد  هک  دروآ  دیدپ  قارع  زادرپون  يارعـش  صخالاب 
مالعا عونمم  نآ  نوماریپ  نتفگ  نخـس  عون  ره  ایناتیرب  هدناشن  تسد  تموکح  هلخادم  اب  ماجنارـس  دمآ و  دیدپ  اهیباهو  دـض  رب  قارع  رد 
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ياملع  ) عیـضرلا دوف  اهلوهل  بیـشیعیقبلا  هعجاـف  نا  يرمعل  میوش : یم  روآدداـی  اـجنیا  رد  ار  نآ  تیب  نیتسخن  كربت  ناونع  هب  دـیدرگ و 
ماـقم و هراـبرد  نخـس  دزاـس ]. یم  ریپ  ار  راوخ  ریـش  كدوـک  لد  عـیقب ) ندرک  ناریو   ) گرزب تبیـصم  دـنگوس  مناـج  هب  ( ] 217/ رصاعم
زا یتیب  اب  ار  شخب  نیا  رد  نخـس  نماد  تهج  نیا  زا  دجنگب  هصالخ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مالـسا  رظن  زا  ءارعـش  رعـش و  تیعقوم 

ماجنا دریذپن  درادن ، زاغآ  هچنآتسین  نایاپ  ارم  رادلد  نم و  يوگتفگ  مناسر : یم  نایاپ  هب  ظفاح 

؟ دوشیم نارعاش  راعشا و  ۀمه  لماش  شرگن  نیا  ایآ  تسا  يرعاش  رعش و  تمذم  رد  هک  ارعش  ةروس  زا  یتایآ  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دوشیم نارعاش  راعشا و  ۀمه  لماش  شرگن  نیا  ایآ  تسا  يرعاش  رعش و  تمذم  رد  هک  ارعش  ةروس  زا  یتایآ  هب  هجوت  اب 

خساپ

شهوکن زا  هیآ  فدـه  هب  سپـس  دومن ، هجوت  مالـسا  دیـشروخ  عولط  زاـغآ  تیلهاـج و  نارود  رد  جـئار  رعـش »  » تقیقح هب  دـیاب  تسخن 
مظن بلاق  رد  يدام  تسپ  ياهفده  هلـسلس  کی  يارب  هک  دوب  ساسا  یب  تالیخت  تشم  کی  نارود ، نآ  رد  رعـش  دیدرگ . فقاو  نارعاش 

رد يرگتراغ و ....  گنج و  هب  هلیبق  دارفا  کـیرحت  بیقر و  يوربآ  هب  ندز  همطل  اـی  و  یئاتـسدوخ ، راـختفا و  ناونع  هب  و  دـشیم ، هتخیر 
هب قیوشت  یـسنج و  تاساسحا  ای  يدام  فادـها  هلـسلس  کی  ار  اههدورـس  عون  نیا  يانب  ریز  دـشیم . هدـناوخ  گرزب  کچوک و  لفاحم 

يدام تسپ  تاساسحا  یناسنا و  بذاک  فطاوع  هلسلس  کی  هاگیلجت  تیلهاج ، نارود  رد  رعش  دادیم . لیکـشت  يزیرنوخ و ...  گنج و 
تـشپ یئوگدب  اههقوشعم ، مشچ  وربا و  لاخ و  هرهچ و  فیـصوت  نارتخد ، نانز و  اب  يزابقـشع  نایورهام ، اب  هلزاغم  يارب  ياهلیـسو  دوب .

ادـیپ هتفگان  دـمآیم . باسح  هب  اهنآ  دـننام  رز و  روز و  ناگدـنرد  يارب  یـسولپاچ  یئوگ و  قلمت  و  رگمتـس ، دارفا  شیاتـس  ناحلاصرس 
حیحـص تیبرت  يونعم و  بهاوم  زا  و  دـشاب ، یناویح  زئارغ  ءاـضرا  هناـیوجدوس و  تاـساسحا  وا ، هزیگنا  كرحم و  هک  ياهدـنیوگ  تسا ،

ندرک هدنز  رد  یـصخش  نینچ  تخانـش . دهاوخن  يزرم  دـح و  دوخ ، هنارعاش  زات  تخات و  نادـیم  يارب  زگره  دـشابن ، رادروخرب  یناسنا 
روما اههد  و  ناناوج ، توهـش  شتآ  نتخاس  روهلعـش  نارگید ، سیماون  هب  ضرعت  ناگراچیب ، نتخاس  لامیاپ  قح ، نتخاـس  ناـهنپ  لـطاب ،

زا معا   – مالک تسا . ناسنا  ره  تایحور  رگنـشور  تیـصخش و  فرعم  نخـس ، یتسارب ، تشاد . دهاوخن  یئاورپ  رگید ، هدیهوکن  تشز و 
ءاضرا يدام و  عفانم  نیمأت  زج  هک  یفدـه  یب  نارعاش  نینچ  هراـبرد  نآرق ، دزاـسیم . یلجتم  ار  هدـنیوگ  ریمـض  رکفت و  زرط  مظن - رثن و 

یف ْمُهَّنَا  ََرت  َْملَا  نوُواْغلا  ُمُهِعبَّتی  ءاَرَعُّشلاَو  : » دیامرفیم نینچ  درادن ، ياهزیگنا  كرحم و  یناویح ، تسپ  زئارغ  یسنج و  تاساسحا  عورشمان 
نانآ هک  ینیبیمن  ایآ  دـننکیم  يوریپ  نارعاـش  زا  هارمگ  دارفا  اـهنت   ] 226-224/ ءارعـش َنُولَعْفَی » اـم َال  َنُولوقی  ْمُهَّنَا  َو  َنوُمیِهَی  ٍدا  َو  ِّلُـک 

فده هک  دوشیم  هدافتسا  ًالماک  تایآ ، نیا  زا  دننکیمن .]؟ لمع  دنیوگیم  هک  ار  هچنآ  و  دنیوگیم ، نخـس  غورد  هب  يزیچ  ره  هرابرد 
مهعبتی  ) هارمگ يربـهر  - 1 دـنراد : ار  ریز  تافـص  ینطاـب  ناـبهگن  یبهذـم و  یناـبم  ندوـبن  رثا  رب  هک  تسا  نارعاـش  زا  هتـسد  نآ  نآرق ،

یف  ) دننکیم یفرعم  دـب  مدرم ، رظن  رد  ار  قح  ًانایحاو  هداد ، هولج  قح  ار  لطاب  اسب  هچ  تسین . يزرم  دـح و  ار  نانآ  راتفگ  - 2 نوواغلا .)
الاـم نولوقی  مّهنأ  و  . ) دـننکیمن لـمع  دـنیوگیم  هچنآ  هب  لـمع ، ماـگنه  هب  دنتـسین ، دـقتعم  دوـخ  هتفگ  هب  نوـچ  - 3 نومیهیداو .) لـک 

توعد لطاب و  اب  هزرابم  تقیقح ، نایب  هب  قشع  زا  نآ ، رد  هدـنیوگ  زیگناروش  كاپ و  تاساسحا  هک  ياهدورـس  عون  ره  نیاربانب  نولعفی .)
ءانثتـسا ناونع  هب  تایآ  نیا  لابند  هک  دوب  دنهاوخ  يرگید  ياههیآ  لومـشم  نآ ، هدنیوگ  رعـش و  نیا  دریگ ، همـشچرس  کین  ياهراک  هب 

رگم  ] 227/ ءارعـش اوُِملُظ » ام  ِدَْعب  نِم  اوُرَـصَْتنا  َو  ًاریثَک  َهَّللا  اورَکَذ  َو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَِّالا  : » دیامرفیم هکنانچ  دـناهدش ، دراو 
یهاوخداد دناهدیـشک ، هک  یمتـس  ربارب  رد  دننکیم و  دای  ار  ادخ  رایـسب  دنهدیم و  ماجنا  کین  لمع  دـنراد و  نامیا  ادـخ  هب  هک  يدارفا 
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ماقتنا و  ادخدای ، حلاص ، لمع  ادخ ، هب  نامیا  ار  وا  نانخس  راکفا و  يانب  ریز  هک  ياهدنیارس  هدنیوگ و  ره  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  دننکیم .]
نیا زا  دوشیمن . ادیپ  يزیچ  لطاب ، نتخاس  دوبان  و  قح ، جیورت  هظعوم ، تمکح ، زج  يو  راتفگ  راعشا و  رد  دهد ؛ لیکـشت  نارگمتـس  زا 

شناد و اهرعش  زا  ياهراپ  « ] ۀمکحل رعشلا  نم  نا  : » تسا هدومرف  ارعـش  زا  هتـسد  نیا  هرابرد  هلآوهیلعهللایلـص  مالـسا  ردقیلاع  ربمایپ  رظن ،
ثحب دروم  هیآ  ینعم  هرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  یماـگنه  اذـل  و  رداونلا ) باـب  /4 هیقفلا ، هرـضحیال  نم  [ ) تسا تـمکح 

« دندورـسیم ار  يراعـشا  تسرداـن  یمرگرـس  ناونع  هب  هک  دنتـسه  تیلهاـج  نارود  نایارـس  ناتـساد  دوصقم ، : » دومرف ماـما  دـش ، لاوئس 
نارعاش زا  یهورگ  دیدرگ ، لزان  قوف  تایآ  هک  یماگنه  دننکیم : لقن  نارـسفم  دوش ) هعجارم   4/208 نایبلا ، عمجم  هب  قودص . داقتعا  )
نیاربانب دنتفگ : دندیسر و  (ص ) ربمایپ تمدخ  دندرکیم ، تیامح  ناناملسم  مالسا و  زا  دوخ  راعـشا  هلیـسو  هب  یگمه  هک  تلاسر  رـصع 

هب هک  ار  ینامیا  اب  هورگ  و  دـیدرگ ، لزان  رخآ - ات  « - اونمآ نیذـلا  الا   » هیآ عقوم ، نیا  رد  تسین . يزیچ  یهاـبت  زج  اـم  یگدـنز  ماـجنارس 
نایاوشیپ هاگشیپ  رد  ءارعـش  [ 15/368 نازیملا ، . 3/354 ریثک ، نبا  ریـسفت   ] دومن انثتـسا  دـنیوگیم ، رعـش  تیونعم ، هب  قشع  قح و  رطاـخ 

تردـق نانچ  نآ  یهاگ  و  تسین . راکنا  لباق  عامتجا ، هیحور  رد  دـیفم  هدورـس  کـی  هدـنزومآ و  رعـش  کـی  ریثأـت  مالـسلامهیلع  موصعم 
لابقتسا فده  اب  نارعاش  ياههدورس  زا  هراومه  مالسا  نایاوشیپ  ور ، نیا  زا  ددرگ . نآ  نیزگیاج  دناوتیمن  يرگید  زیچ  هک  تسا  نیرفآ 

باجتـسم ناراـب  لوزن  هراـبرد  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  ياـعد  هک  يزور  دـندادیم . رارق  دوخ  تبحم  مارتـحا و  دروم  ار  اـهنآ  و  هدومن ،
ایآ دشیم . دنسرخ  داش و  هرظنم  نیا  ندید  زا  دوب ، هدنز  بلاطوبا  رگا  دومرف : داتفا و  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  شیوخ  يومع  دای  هب  دیدرگ ،

قوف ۀـقان  نم  تملح  اـم  و  تسا : رعـش  نیا  امـش  دوصقم  ًارهاـظ  تفگ : تساـخرب و  یکی  دـناوخب ؟ اـم  يارب  ار  وا  رعـش  هک  تسه  یـسک 
دمحم زا  رتافو  اب  رتراکوکین و  هک  تسا  هدرکن  لمح  دوخ  تشپ  رب  ار  یـسک  ناهج ، رد  یبکرم  چـیه   ] دـمحم نم  ۀـّمذ  یفوا  ّربااهرهظ و 

ياههدورـس زا  دنچ  يراعـشا  تساوخرب و  مالـسلاهیلع  یلع  هظحل  نیا  رد  تسا . تباث  نب  ناسح  رعـش ، نیا  هدنیوگ  دومرف : ربمایپ  دشاب .]
لمارالل ۀمـصع ٌ  یماتیلا  لامثِهِهجوب  ُمامَغلا  یقـستُْسی  َضیبا  و  تسا : نیا  نآ ، تیب  نیتسخن  هک  دـناوخ ، ار  بلاـطوبا  دوخ  ماـقمالاو  ردـپ 

یکی سپس  تسا .] نانز  هویب  نابهگن  نامیتی و  هاگهانپ  هک  یتیـصخش  دوشیم ، تساوخرد  ربا  زا  ناراب  نآ ، مارتحا  هب  هک  ینـشور  هرهچ  ]
ترـضح دـناوخب . دوب ، هدورـس  ترـضح  نآ  هرابرد  هک  ار  يراعـشا  هک  تفرگ  هزاجا  شترـضح  زا  تساخرب و  هنانک  ینب  هفیاط  دارفا  زا 

نیا زا  یتیب  ره  ربارب  رد  « ] ۀـنجلا یف  تیب  هتلق  تیب  لکل  کل  : » دومرف اعد  نینچ  وا  هراـبرد  ربماـیپ  دـناوخ . ار  دوخ  راعـشا  وا  داد و  هزاـجا 
قداـص ترـضح  و  قدزرف »  » زا مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  هـک  يریدـقت  ص46 .] یـسوط ، خیـش  یلاـما  [ ] يراد تشهب  رد  ياهناـخ  راعـشا 

هک يزراب  تارثا  لیلد  هب  تسا . روهشم  فورعم و  دندومن ، یعازخ » لبعد   » زا مالسلاهیلع  اضر  ماما  تیمک و  تایمـشاه »  » زا مالـسلاهیلع 
رعـش هرابرد  مرکا  ربمایپ  زا  بعک  نب  نمحرلادبع  هک  یماگنه  دراذـگیم ، دوخ  زا  تقیقح ، نتخاس  هدـنز  قح و  زا  عافد  نادـیم  رد  رعش 

عمجم « ) لبنلاب مهنوحـضنی  اّمنأکل  هدـیب  یـسفن  يذـلاوف  هناـسل  هفیـسب و  دـهاجم  نمؤملا  نا  : » داد خـساپ  نینچ  ترـضح  نآ  دومن ، لاؤس 
، تسا وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادخ  هب  دنکیم . عافد  قح  میرح  زا  دوخ  نابز  ریشمش و  اب  نامیا  اب  درم  (. ] ادیـص پاچ  ، 4/208 نایبلا ،
رد ینیما  همـالع  موحرم  طوـسبم  ثحب  هب  هنیمز ، نیا  رد  [ ] دنیـشنیم نمـشد  مشچ  نم و  بلق  هب  هک  تسا  يریت  ناـسب  امـش  ياـههدورس 

[. دوش هعجارم  یسراف ) همجرت   ) ای ج 3 یبرع ) نتم   ) ریدغلا ج2

؟ دراد دوجو  رنه  اب  هطبار  رد  یتایآ  میرک  نآرق  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  رنه  اب  هطبار  رد  یتایآ  میرک  نآرق  رد  ایآ 

خساپ
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هک تسا  ییاهزیچ  هب  مالسا  میرک و  نآرق  توعد  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا  هدشن  دراو  ًاتحارص  رنه  ةرابرد  ياهیآ  میرک  نآرق  رد  دنچ  ره 
هداهن ًاترطف  ناسنا  دوجو  رد  رتشیب  بذج  يارب  يرنه  فلتخم  ياههویش  زا  هدافتسا  ییابیز و  هب  لیم  ًالثم  دوشیم ، تفای  یمدآ  ترطف  رد 

هدجس 7)  .. ;) هَقَلَخ ٍْءیَش  َّلُک  َنَسْحَأ  َّيِذَّلا  هلمج 1" . زا  تسا  هدومرف  هراشا  نآ  شزرا  رنه و  هب  ًاـحیولت  زین  میرک  نآرق  ًارهق  تسا  هدـش 
درک و يرگتروص  ار  امش  و  ( 64، رفاغ  .. ;) مُکَرَوُص َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  َو  . "2 ... دیرفآ " وکین  دـیرفآ  ار  هچ  ره  هک  تسا  یـسک  نامه  وا 
تسا 4. ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  گرزب  سپ  نونموم 14 )  ) نیِِقل ـَـ َْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَراَبَتَف  . "3 ... دیرفآ " وکین  ار  ناتتروص 

ییادخ گنر  زا  یگنر  هچ  مالـسا و  دیحوت و  نامیا و  گنر  دیریذپب !  [ ییادخ گنر  هرقب 138 )  ) ۀَْغبِص ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َۀَْغبِص  "

ياهيزور هدیرفآ و  دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياهتنیز  یـسک  هچ  وگب  فارعا 32 ) ... ;) ِهَّللا َۀَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  . "5  ... تسا " رتهب 
هب نتفر  ماگنه  هب  ار  تنیز  مدآ  نادـنزرف  يا  فارعا 31 ) ;  ) ٍدِجْـسَم ِّلُک  َدنِع  ْمُکَتَنیِز  ْاوُذُخ  َمَداَءَِّیَنب  َـ َی تسا " 6" . هدرک  مارح  ار  هزیکاـپ 

، اههدیدپ رد  نوزوم  تماقو  ناقتا  ییابیز و  زا  زین  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  یگمه  قوف  تایآ  دیرادرب ".و ... دوخ  اب  دجسم 
; دیامرفیم هراشا  ملاع  تارذ  دوخ و  تاقولخم  رد  ریذپلد  ابیز و  ياهتروص  يزاونلد و  یگنهامه  ییابیز  رنه ، شقن  هب  دـهدیم و  ربخ 

تیآ هنومن  ریسفت  ر.ك   ) میریگب کمک  زاونلد  ون و  ياههویش  قلخ  ییابیز و  رنه و  زا  ناملامعا  اهراک و  رد  هتفرگ و  سرد  دیاب  ام  سپ 
کی بلاق  رد  هتفای  مظن   " ياهاوآ ۀـعومجم  زا  نآرق  رد  گنهآ  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 159 ، نارگید ج 20 ، يزاریـش و  مراکم  هللا 
نآرق گنهآ  دـهدیم ، لیکـشت  ار  هملک  کی  هک  یفلتخم  فورح  نایم  سناجت   " کی بلاق  رد  اـی  دوشیم و  متخ  نادـب  هیآ  هک  هیفاـق  "

يرنه ياههبنج  هژیو  هب  دناهتخادرپ ; نآ  هب  دیدج  میدق و  نارگـشهوژپ  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  يرنه  ياههبنج  هتبلا  دـیآیم ; دـیدپ 
دومحم رتکد  رنه ، مالـسا و  ر.ك  .) دروخیم مشچ  هب  دایز  میرک  نآرق  تایآ  رد  هک  اهبیکرت "  " ای تادرفم و   " يریگراـک هب  دروم  رد 

نآرق ج 2، همانـشناد  نیدلاأهب  یهاشمرخ  يوضر 57 . سدق  ناتسآ  یمالـسا  ياهشهوژپ  داینب  يرباص ص 146 ، نیسح  ۀمجرت  یناتـسب 
 ( ناتسود تاراشتنا  نافرع  شخب 

. دیهد حیضوت  ار  نا  عاونا  تسیچ  رنه 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  نا  عاونا  تسیچ  رنه 

خساپ

دوخ هک  یتایاغ  قیقحت  هنیمز  داجیا  ای  شنیرفآ ، ییاناوت  هب  ار  رنه  وطسرا ، شدرگاش  نوطالفا و  تسا . هدش  یفلتخم  ياه  فیرعت  رنه  زا 
رد هچنآ  دناوتب  هک  تسا  یسک  دنمرنه  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  فیرعت  تعیبط  زا  دیلقت  ار  رنه  یخرب  دنا . هدرک  فیرعت  تسا  هدومن  میسرت 

رگید یفیرعت  رد  تسا و  تیقالخ »  » و عادـبا »  » رنه ياـه  فیرعت  زا  یکی  دـیامن . سکعنم  وحن  نیرتهب  هب  تسا  سوسحم  ملاـع  تعیبط و 
کی رنه ، تقیقح  دـنک . یم  سکعنم  نایب و  دوخ  يرنه  رثا  رد  ار  شتاساسحا  دـنمرنه  ینعی  دـنا ، هتـسناد  ساـسحا  ناـیب  ینکفارف  ار  رنه 

: رنه يارب  رنه  . 1 ینارادـفرط : مادـک  ره  دراد و  مسق  ود  هعماج  دـنمرنه و  اب  هطبار  رد  رنه  تسا . رخاف  رایـسب  تقیقح  کی  یهلا و  هیطع 
نآ تاـیعقاو  دوهـش  رب  تسا  یمدآ  قشع  هدـننک  نشور  غوـبن و  زا  فشاـک  رنه  اریز  تسا ، بوـلطم  تسا  رنه  هک  تهج  نادـب  رنه  ینعی 

ام رگا  دشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  وا  غوبنو  دنمرنه  تیـصخش  هدننک  زاربا  هک  رنه  يارب  دیابن  ییوگلا  نوناق و  چیه  دنـشاب و  دیاب  هک  نانچ 
زا یکی  رنه  يارب  رنه  هجیتن  رد  میا و  هتخاس  دوبان  دراد  هک  يزایتما  رظن  زا  ار  درف  تیدرف  تقیقح  رد  میوش ، لئاق  يزرم  دـح و  رنه  يارب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1746 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تهج نآ  زا  ینعی  ناسنا : يارب  رنه ، . 2 تسا . هدش  تباث  نآ  ندوب  دـیفم  بولطم و  هک  تسا  نایب  هدـیقع و  رد  يدازآ  دراوم  نیرت  یلاع 
ار يرنه  ره  ام  دراد  ترورـض  اذـل  تسا ، هعماج  تایح  رد  يرادرب  هرهب  میظنت و  يارب  يرـشب  يرکف  تالوصحم  رگید  دـننام  زین  رنه  هک 

یم زین  ار  موس  هدـیقع  کی  دـنریگب ، رارق  مدرم  هاگدـید  ضرعم و  رد  دوش ، یم  مامت  هعماج  ررـض  هب  هک  ییاـهرنه  میراذـگن  میریذـپن و 
میلعت و هلأـسم  اـت  میماـن . یم  لوقعم » تاـیح  رد  ناـسنا  يارب  رنه   » ار نآ  اـم  هک  ناـسنا » يارب  یناـسنا  رنه   » تسا نیا  نآ  درک  زاربا  ناوـت 

تایعقاو اب  ار  اهنآ  دـنک و  كاپ  یقطنمریغ  هتخاس  شیپ  لوصا  اه و  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ار  اه  ناسنا  ياـه  ناور  اـهزغم و  دـناوتن  تیبرت 
تسا نکمم  غوبن  ندیسر  تیلعف  هب  نوچ  یلو  تسا  اه  غوبن  ندیسر  تیلعف  هب  يارب  نادیم  ندرک  زاب  هچ  رگا  رنه » يارب  رنه  ، » دزاس انشآ 
يارب رنه  تسین . عافد  لباق  قلطم  روط  هب  هدیقع  نیا  اذـل  دـتفیب ، نایرج  هب  یقطنمریغ  هتخاس  شیپ  لوصا  اه و  تشادرب  زا  رپ  ییاهزغم  زا 

زا ریغ  نارادمتسایس  هاگدید  زا  ناسنا  ریـسفت  تسا و  توافتم  رایـسب  فلتخم ، ياه  هاگدید  ربانب  ناسنا  ریـسفت  هک  تهج  نآ  زا  زین  ناسنا 
ره اذل  تساه ، هاگدید  رگید  زا  ریغ  یناگدنز  رد  دهعتم  مدرم  نیرب و  ياه  تفرعم  اوقت و  هاگدید  زا  نویقالفا و  هاگدید  زا  ناسنا  ریـسفت 
زا اه  ناسنا  یگدـنز  هفـسلف  فدـه و  هب  رظن  اب  هک  هچ  نآ  منک . یم  هیجوت  ریـسفت و  نم  هک  ناسنا  نآ  يارب  رنه  تفگ : دـهاوخ  یهورگ 

تیـصخش ینعی  لوقعم  تایح  لوقعم .» تاـیح  رد  ناـسنا  يارب  رنه  : » دـیوگ یم  هک  تسا  طـسوتم  هدـیقع  دـیا ، یم  رب  یمالـسا  هاگدـید 
رنه يانعم  ندیناسر . رمث  هب  تسا ، یهلا  هاگـشیپ  هبذاج  رد  یحور  داعبا  همه  هدـنناسر  تیلعف  هب  هک  تیدـبا  يوس  هب  وپاکت  رد  ار  یناسنا 

رادروخرب يرنه  رثا  زا  هک  يا  هعماج  هب  رظن  اب  هچ  دنمرنه و  دوخ  غوبن  هب  رظن  اب  هچ  ار ، رنه  ام  هک  تسا  نآ  لوقعم  تایح  رد  ناسنا  يارب 
تایح درادن . ناسنا  تیناسنا  فذح  اب  یتوافت  نادنچ  يرشب  سوماق  زا  نآ  فذح  هک  مینک  یقلت  شزرا  اب  رایـسب  تیعقاو  کی  دوش ، یم 

هک نیا  نودـب  دـشاب ، هدوب  مدرم  یتفگـش  ریحت و  بلج  طقف  يرنه  رثا  ندروآ  دوجو  هب  زا  وا  فدـه  هک  تسین  نآ  دـنمرنه  کـی  لوقعم 
اب دننک و  تبث  اه  باتک  رد  ار  شمان  هک  تسین  نآ  دنمرنه  کی  لوقعم  تایح  دیامن . دراو  اهنآ  یگدـنز  نایرج  رد  ار  دـنمدوس  یتقیقح 

ياه هقراب  دـشاب ، رادروخرب  لوقعم  تایح  زا  دـشاب  دـنمرنه  هک  نآ  زا  شیپ  دـنمرنه  کی  رگا  دـننزب . فک  اـه  ینارنخـس  رد  وا  ماـن  رکذ 
. هعماج تایح  ناگتشِک  هب  ندز  شتآ  رد  هن  درب  یم  راک  هب  مدرم  يارب  دنمدوس  يرورـض و  تایعقاو  نتخاس  نشور  هار  رد  ار  دوخ  ینهذ 
تالیامت و اـه و  هتـساوخ  زا  هک  تسا  نآ  وریپ  هدـیدپ  وریپ  رنه  . 1 دوش : یم  میـسقت  ورـشیپ  وریپ و  عون  ود  هب  رنه  رگید  میـسقت  کی  رد 
ینالقع و ياه  تیلاعف  غوبن و  ندش  هیجوت  زا  تسا  ترابع  وریپ  رنه  يانعم  دـیامن . یم  تیعبت  یلومعم  ياه  هتـسناد  یمـسر و  تایقالخا 

مدرم ياه  هتساوخ  اه و  كرد  ور  هلابند  وریپ  دنمرنه  تسا . هعماج  مدرم  ياه  نامرآ  تارکفت و  ور  هلابند  وریپ  دنمرنه  مدرم . یتاساسحا 
ماجنا ناسنا  يارب  يراک  یلو  ددرگ  یم  رو  هرهب  یلومعم  یگدـنز  تازایتما  رگید  تیبوبحم و  ترهـش و  زا  وا  دـشاب . یم  رنه  رد  طسوتم 

دهد لیلقت  ار  مدرم  ياهدرد  بسانم  تاراشا  زنط و  اب  تایعقاو و  نتخاس  مسجم  اب  دـشوکب  دوخ  يرنه  راثآ  رد  هک  نیا  رگم  تسا  هدادـن 
هب ار  نانآ  هار  نیا  اب  هتخاس و  ناشیانـشآ  یعامتجا  یطیحم و  لماوع و  هدرپ  ریز  رد  نانآ  هتفهن  تاناکما  اه و  هیامرـس  اـه و  تمظع  اـب  و 
رب بلاج  یلکـش  هب  تاساسحا  هلیـسو  هب  یـصخش  باختنا  فذـح و  اب  ار  دوجوم  نایرج  وریپ  رنه  دزاس . کـیدزن  لوقعم  تاـیح  هزاورد 
یم رارق  یگدوسرف  ییاتـسیا و  ضرعم  رد  هراومه  اذل  درادن ، دوشب ، هک  تسا  هتـسیاش  ای  دـیاب  هچ  نآ  اب  يراک  دراد و  یم  هضرع  هعماج 

هتـشاد ار  تردـق  نیا  دـنمرنه  هک  نیا  رگم  دوش  یم  حرطم  ناگدـنیآ  يارب  یخیرات  هبوج  زا  اهنت  ینامز  كدـنا  تشذـگ  زا  سپ  دریگ و 
: ورشیپ رنه  . 2 دنک . هدافتـسا  هدوب ، ناما  رد  نامز  ياه  ینوگرگد  دربتـسد  زا  هک  اه  ناسنا  كرتشم  ياه  نامرآ  اه و  هتـسناد  زا  هک  دشاب 
ار ییاهدحاو  هدیرب و  طیحم  نامز و  زا  ار  دوخ  هدنزاس  غوبن  براجت و  تامولعم و  همه  دنمرنه  کی  هک  تسین  نآ  ورـشیپ  رنه  زا  روظنم 
هک نآ  اب  يرنه  نینچ  دهجب . يراج  تایعقاو  رـضاح و  لاح  زا  هدیرب  هدنیآ  کی  هب  هتـشادن و  ینیع  یعامتجا و  أشنم  چیه  هک  دنک  حرطم 
زا بان  قئاقح  جارختسا  يراج و  تایعقاو  هیفصت  ورـشیپ  رنه  زا  روظنم  هکلب  تشاد . دهاوخن  مدرم  يارب  يدوس  چیه  تسا ، ریذپان  ناکما 

« تسه هچ  نآ   » رنه هنوگ  نیا  رد  هدنزاس  غوبن  دشاب . یم  باذج  بلاج و  لکش  اب  لوقعم » تایح   » يارجم رد  اهنآ  ندادرارق  اهنآ و  نایم 
. دیامن یم  لیدعت  دوشب » دیاب  هچ  نآ   » دوس هب  ار  تسه » هچ  نآ   » هکلب دیامن و  یمن  حرط  قلطم  ار  نآ  دـنک و  یمن  اضما  قلطم  روط  هب  ار 
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ماهوا و هیفـصت  رد  دنناوت  یم  دهعتم  نادـنمرنه  نیا  میمان . یم  دـهعتم  دـنمرنه  ار  نآ  هدـنروآ  دوجو  هب  و  دـهعت ، هاگ  هولج  ار  رنه  نیا  ام 
. دیامن افیا  ار  یگرزب  تلاسر  دیامن ، یم  بوسر  دـنز و  یم  جوم  قیاقح  ناونع  هب  مدرم  نهذ  رد  هک  ییاه  هلابز  نتخیر  نوریب  اهرادـنپ و 

لماوع  » هک نوناق  نیا  نایرج  هب  رظن  اب  دنـشاب ، یم  نانآ  شخب  تایح  ياـه  ناـمرآ  ناگدـنزاس  هعماـج و  دارفا  ياـه  زغم  رگنـشور  ناـنیا 
یب یهاوـخدوخ و  ییوـجدوس و  رد  ار  مدرم  هراوـمه  هک  تسا  هدوـب  ییارگ  تعیبـط  نیا  و  تسا » مدرم  ییارگ  تعیبـط  بجوـم  یناوارف 

رد یلماـکت  دـض  تسپ و  ناـیرج  نیمه  ياـضما  میکحت و  زج  يا  هجیتـن  وریپ  رنه  اذـل  تـسا ، هدربورف  یلماـکت  ياـه  شزرا  هـب  ییاـنتعا 
دعب کی  هک  دنوش  یم  راک  هب  تسد  ناسنا  يدـعب  ود  تعیبط  نتفرگ  رظن  رد  اب  ورـشیپ  رنه  نارادـمچرپ  هک  یتروص  رد  تسا ، هتـشادنرب 

« لوقعم تایح   » نآ رگید  دـعب  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  یلماکت  ياه  شزرا  هب  ییانتعا  یب  هک  تسا  یهاوخدوخ  ییوجدوس و  ناـمه  نآ 
رد هک  هچنآ  نتخاس  سکعنم  زج  يا  هجیتن  دـشاب  نیرفآ  غوبن  هک  مه  هزادـنا  ره  وریپ  يرنه  رثا  کی  دـهد . یم  رارق  فدـه  ار  اـه  ناـسنا 

بلاج لکـش  رد  تایعقاو  تامهوت و  مظن و  یب  مظن و  اب  طلغ ، حیحـص و  ییابیز ، یتشز و  دـب ، کین و  مامت  اب  تسا  دوجوم  ینیع  ناهج 
، تسا یگدنز  ندوب  تخاونکی  تلالم و  يرادـقم  نتخاس  یفتنم  دـنهد ، ماجنا  دـنناوت  یم  هک  يراک  ییاهرنه  نینچ  درادـن  يزیچ  هجوت 

تاساسحا یفیک و  ياه  تفاـیرد  اـب  تاـیعقاو  قطنم  نتخاـس  گـنهامنه  تاـیعقاو ، كرد  اـشامت و  زا  ورـشیپرنه  فدـه  هک  یتروص  رد 
هچ هناهاگآ و  هچ  وریپ ، يرنه  راـثآ  ناگدـنروآ  دوجو  هب  تسا . یمدآ  ناور  یـساسا  رـصنع  ود  زا  یکی  هک  تسا  اـهنآ  هراـبرد  هدـنزاس 
رب هک  دنرادن  يراک  دنربب و  تذل  نانآ  يرنه  رثا  زا  هک  دـنیامن  دراو  ار  مدرم  رتشیب  هچ  ره  هک  دـننیب  یم  نآ  رد  ار  دوخ  هفیظو  هناهاگآان 
رب یسرد  سالک  دناوت  یم  يرنه  رثا  کی  اب  ورـشیپ  رنه  هک  یلاح  رد  دنیازفیب ، مدرم  تایح  ياه  یگتـسیاب  اه و  یگتـسیاش  اه و  یهاگآ 

. يرنه رثا  نامه  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  تقیقح  کـی  اوتحم  باـتک و  یبرم و  ملعم و  سـالک ، نیا  رد  هک  دـیامن  هضرع  هعماـج  مدرم 
نیودت هعیبطلا ، ءاروام  رنه و  . 2 هر )  ) يرفعج یقت  دمحم  همالع  مالـسا ، هاگدید  زا  رنه  ییابیز و  . 1 هب : دینک  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب 

_ یلاعلا هلظ  دم   _ يا هنماخ  یلع  دیس  هاگدید  زا  رنه  يوبن 3 . سابع  دیس 

؟ دورب نیب  زا  یناتساب  راثآ  دوش و  هتسکش  اه  همسجم  همه  هک  تسا  حیحص  ایآ  تسیچ ؟ یشاقن  يزاس و  همسجم  رنه  هرابرد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ دورب نیب  زا  یناتساب  راثآ  دوش و  هتسکش  اه  همسجم  همه  هک  تسا  حیحص  ایآ  تسیچ ؟ یشاقن  يزاس و  همسجم  رنه  هرابرد  مالسا  رظن 

( لوا تمسق  ) خساپ

هدوب و گنهامه  يرشب  ترطف  اب  دنا ، هدش  عضو  وا -  يونعم  دعب  هژیو  هب  رشب -  یگدنز  دوبهب  يارب  هک  ینامـسآ  نایدا  نیناوق  ماکحا و 
زاربا و يارب  ناسنا  نورد  زا  تسا  یـششوج  زین  رنه  درادـن . یـضراعت  داضت و  وا  يرطف  لوقعم و  هنادـنمدرخ و  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  اـب 

تکرح دوخ  تسرد  یعیبط و  ریـسم  رد  ات  ود ، نیا  هک  تسا  یهیدب  وا . لوقعم  هنادنمدرخ و  ياهزاین  عفر  تالیامت و  اه ، هتـساوخ  راهظا 
جراخ دوخ  یعیبط  ریـسم  زا  دـهد و  يور  یفارحنا  اهنآ  زا  یکی  اـی  ود ، ره  رد  هک  نیا  رگم  دـنریگ ؛ رارق  مه  يور  ردور  دـیابن  دـننک  یم 

رنه اب  نید  دروخرب  هک  مینآرب  راتـشون  نیا  رد  ام  دـننک . یم  ادـیپ  ییاه  يراـگزاسان  لـمع  هصرع ي  رد  ود  نیا  تروص ، نیا  رد  دـنوش .
مالسا نید  راتشون  نیا  رد  نید  زا  روظنم  مینک . یبای  هشیر  ار  اهنآ  ياه  يراگزاسان  اه و  يراگزاس  یسررب و  ار  یشاقن  يزاس و  همسجم 

نورد لماوع  . 1 درک : میـسقت  شخب  هس  هب  ار  رنه  نید و  يراگزاسان  لماوع  ناوت  یم  یلک  میـسقت  کی  رد  يراـگزاسان : لـماوع  تسا .
زا یفنـص  يا و  هقیلـس  تشادرب  نوچ  يرگید ؛ ياهزیچ  زا  دـننوریب و  رنه  نید و  زا  هک  یلماوع  . 2 دراد . نید  ماـکحا  رد  هشیر  هک  ینید 

، رنه تاذ  زا  هک  يرنه  لماوع  . 3 دنرثأتم . تسایـس و ... تموکح ، يا  هقطنم  یموق و  گنهرف  موسر و  بادآ و  رگید ، نایدا  نید ، ماکحا 
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.2 ریغتی . تباث و ال  ماکحا  . 1 تسا : هنوگ  ود  رب  یلک  میـسقت  کی  رد  ینالقع  یتح  ینید و  ماکحا  ینید : نورد  لـماوع  دریگ . یم  هیاـم 
دنتسه نید  يرورض  ماکحا ، یخرب  رگید ، یهاگن  رد  یعامتجا . یسایس و  عاضوا  طیارـش و  ناکم و  نامز و  طیارـش  عبات  ریغتم و  ماکحا 

یم هدنسب  هتکن  نیا  نایب  هب  اهنت  میتسین ، نآ  ریغ  يرورـض و  ای  ریغتم و  تباث و  ماکحا  حیـضوت  ددص  رد  اجنیا  رد  دنتـسین . نینچ  یخرب  و 
نیا رگید  هتکن ي  تاکز و .. هزور ، زامن ، بوجو  نوچ  مه  دنشاب ؛ هتـشاد  عامجا  نآ  رب  تما  هک  تسا  ییاهنآ  يرورـض  ماکحا  هک  مینک 

هب اوتف  كرادم ، عبانم و  هب  دانتسا  اب  اهقف  زا  يرایسب  لاح  نیا  اب  تسین ، بهذم  نید و  تایرورض  زا  یشاقن  يزاس و  همـسجم  تمرح  هک 
رد اهقف  لقع .) عامجا و  تنـس ، باتک ،  ) رد تسا  رـصحنم  ماکحا  عبانم  هلدا و  یمالـسا ، هقف  رد  دـنا . هداد  ود  نآ  ماسقا  زا  یخرب  تمرح 
رب ینبم  حیرص  راکشآ و  يروتسد  اهنت  هن  میرک  نآرق  رد  اریز  دنا ؛ هدرک  دانتسا  تنس )  ) تایاور هب  رتشیب  یـشاقن  يزاس و  همـسجم  مکح 

هدش هتـسناد  ربمغیپ  نامیلـس  ياه  هتـساوخ  زا  هدش و  شیاتـس  ود  نیا  زا  ینمـض  روط  هب  يا  هیآ  رد  هکلب  هدـماین ، ود  نیا  زا  زیهرپ  یهن و 
ربماـیپ زا  فلتخم  قرط  هب  هک  ینـس  هعیـش و  تاـیاور  ناـیم  رد  دـنرادن . يداـیز  ییاراـک  صوـصخ  نیا  رد  زین  لـقع  عاـمجا و  (. 1) تسا

رد دراد . یم  رذـح  رب  همـسجم  نتخاس  یـشاقن و  ندیـشک  زا  ار  دارفا  اـهنآ  نومـضم  هک  دراد  دوجو  یثیداـحا  هدـش  تیاور  (ص ) مالـسا
قاتا لثم  ییاج  رد  ندناوخ  زامن  زا  لاؤس  هکلب  هدشن ، لاؤس  یشاقن  همـسجم و  يرادهگن و ... تخاس ، مکح  زا  تایاور ، نیا  زا  يرایـسب 

هلبق تمـس  رد  ود  نیا  هک  تسا  ییاـج  لاؤس  دروم  اـهنآ  زا  یخرب  رد  یتـح  دراد . دوجو  یـشاقن  همـسجم و  اـهنآ  رد  هک  تسا  دجـسم  و 
ناوت یم  هحماسم  يرادقم  اب  زین  تایاور  زا  يرگید  يد  هتسد  دروم  رد  دنهد . یم  لیکشت  ار  باب  نیا  تایاور  نیرتشیب  هتسد ، نیا  دنشاب .

دهد ماجنا  يراک  نینچ  هک  یـسک  هب  تاـیاور  نیا  رد  دراد . رظن  یـشاقن » ندیـشک   » و همـسجم » تخاـس   » ینعی عوضوم ؛ لـصا  هب  تفگ :
نـشور ماهبا و  یب  ار  ود  نیا  مکح  شا  یناوارف  همه ي  اب  تایاور ، یتح  هک  نآ  مالک  هصالخ ي  تسا . هدش  هداد  یهلا  باذع  هدـعو ي 
لیـصفت هب  تایاور  باب  رد  دوخ و  راثآ  رد  هورگ ، ود  ياهقف  تسا . هدـش  نوگاـنوگ  تارظن  هیارا ي  ببـس  رما  نیمه  دـنا و  هدرکن  ناـیب 

هکلب میزادرپ ، یمن  تایاور  دنس  نتم و  یسررب  هب  راتـشون  نیا  رد  ام  دنا . هداد  رگیدکی  اب  داضتم  هاگ  يرظن  دنا و  هدرک  یـسررب  ثحب و 
دسر یم  رظن  هب  هتـشاد و  رظن  دوجوم  عاضوا  طیارـش و  هب  ریغتم -  ماکحا  رد  هژیو  هب  نوناق -  عضو  ماگنه  عراش )  ) راذگنوناق هک  اجنآ  زا 
ياه تنس  یخرب  نیناوق و  طیارـش ، عاضوا ، راصتخا ، هب  تسا  هتـسیاش  دنا ، هدرکن  یفاک  هجوت  تایاور  رودص  طیارـش  نأش و  هب  اهقف  هک 

رتشیب مالسا ، روهظ  ماگنه  مالسا : شیادیپ  طیحم  مینک . یـسررب  تایاور  نیا  رودص  مالـسا و  روهظ  ماگنه  رد  ار  برعلا  هریزج  رب  مکاح 
ياپ (ع ) میهاربا نید  هب  زین  یمک  دادعت  دندوب و  یتشدرز  ای  يدوهی و  یحیسم ، زین  یهورگ  تسرپ و  تب  كرـشم و  برعلا ، هریزج  مدرم 
تب زا  يرایسب  دندیتسرپ . یم  دوب  نآ  ریغ  ناسنا و  هرکیپ ي  هک  ار  اه  تب  عاونا  ناتسرپ  تب  دوب و  جیار  مدرم  نیب  یتسرپ ، تب  دندوب . دنب 

. دوب هدش  هتخاس  تازف  عاونا  بوچ و  گنس ، نوچ  ینوگانوگ ؛ داوم  زا  و  نز ) ای  درم   ) ناسنا لکش  هب  هک  دندوب  یگرزب  ياه  همسجم  اه 
( تب  ) شتسرپ هلمج  زا  نوگانوگ ؛ ياه  فده  اب  ار  اه  همسجم  زاس ، همسجم  نادنمرنه  تشاد و  مامت  یقنور  راید  نآ  رد  يزاس  همسجم 

يرتشیب ناهاوخ  هک  ارچ  دوب ؛ رت  جیار  همه  زا  یشتسرپ  ياه  همسجم  تخاس  نایم ، نیا  رد  دنتخاس . یم  ناگدرم  دوب  دای  يارب  ای  نییزت و 
، گرزب يا  همـسجم  وا  ناگتـسب  تفر ، یم  اـیند  زا  عاجـش و ... رعاـش ، دنمتواخـس ، هلیبـق ، سییر  نوچ  مه  یگرزب ؛ صخـش  رگا  تشاد .

یعقاوم رد  زارد و  ناـیلاس  یط  رد  دـندرک و  یم  بصن  شربق  رب  هتخاـس و  وا  زا  داوم ) رگید  زا  رتـمک  گنـس و  زا  رتـشیب   ) اـبیز فیرظ و 
، جـیردت هب  دنتـشاد . یم  یمارگ  ار  شدای  صاخ  ینییآ  مسارم و  اب  دـندش و  یم  عمج  شربق  رود  وا  تشادـگرزب  دوب و  دای  يارب  صاخ ،

نآ دیشک و  یم  شتسرپ  هب  مارتحا ، تشادگرزب و  زا  راک  لسن ، دنچ  تشذگ  زا  سپ  ماجنارس  دش و  هتخاس  هاگراب  هبق و  هنوگ  نیا  يور 
يرایـسب گرزب و  ياه  هناخ  تب  اه و  تب  دوخ  راید  رد  اه  برع  دش . یم  لیدـبت  هلیبق ، دـبعم  هناختب و  هب  هاگراب  نآ  و  تب »  » هب همـسجم 

کیبل هدش ، مِرحُم  یتح  دندرک ؛ یم  ترایز  ینابرق و  فاوط ، دندش و  یم  عمج  نآ  درگ  رب  نیعم ، ینامز  رد  لاس و  لوط  رد  هک  دنتـشاد 
دنبیاپ تخس  ناکاین  ياه  تنس  یتسرپ و  تب  نییآ  هب  ناتسرپ  تب  دندروآ . یم  ياج  هب  ناتب  يارب  جح  مسارم  هیبش  یمسارم  دنتفگ و  یم 

هب ار  مدرم  (ص ) ربمایپ درک و  روهظ  مالـسا  هک  نیا  ات  دوب ، نانآ  یگچراپکی  تدـحو و  روحم  كرـش و  نییآ  ناشن  داـمن و  تب ، دـندوب .
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مالسا و دامن  درک . مالعا  یتسرپاتکی  و  دیحوت »  » ار مالسا  نییآ  دامن »  » يداینب و یلصا ، راعش  دناوخ و  ارف  كرـش  زا  يرود  یتسرپاتکی و 
نییآ ود  نیا  اذل  دوب ، یتسرپ  تب  و  تب »  » كرـش نییآ  دامن  لبنـس و  یتسرپاتکی و  دیحوت و  مالـسا  ربمایپ  نییآ  هک  اجنآ  زا  كرـش : دامن 

رب زین  ناکرـشم  درک ، یم  رارـصا  رتشیب  دـیحوت  هب  توعد  رب  هچ  ره  (ص ) ربمایپ دنتـساخرب . هزرابم  هب  مه  اـب  هتفرگ ، رارق  مه  يور  رد  ور 
نانآ ناکاین  ناتـسرپ و  تب  درک و  شهوکن  ار  اه  تب  یهلا  تایآ  اب  (ص ) ربمایپ یتقو  دندرـشف . یم  ياپ  یتسرپ ) تب   ) دوخ ناـکاین  نییآ 

دنکـشب ار  دوخ  تب  دوب ، فظوم  دش ، یم  ناملـسم  سک  ره  تفرگ . الاب  تب »  » و دیحوت »  » راکیپ دش و  رت  يدج  هزرابم  دناوخ ، هارمگ  ار 
هب ار  دوخ  ناگتـسب  ناناملـسمون ، دـنک . يرود  ناتـسرپ  تب  موسر  بادآ و  اه و  تنـس  زا  درادرب و  تسد  اـه  تب  مارتحا  سیدـقت و  زا  و 

هلیبق نورد  هب  كرش  دیحوت و  نیب  راکیپ  هنوگ  نیدب  دنتسکش . یم  دوخ  ناوت  دح  رد  ار  دوخ  لیماف  ياه  تب  دندرک و  یم  توعد  مالسا 
رب ینبم  (ص ) ربمایپ ياهروتسد  هک  دوب  طیارـش  عاضوا و  نیا  هب  هجوت  اب  دش . رتشیب  اهنآ  نایم  يریگرد  تفای و  هار  اه  هداوناخ  یتح  اه و 

( ناشارت تب   ) نازاس همـسجم  هب  دـیدرگ و  یم  رداـص  فلتخم  ظاـفلا  هب  یپاـیپ و  یتب »  » يا همـسجم  هنوگره  سیدـقت  مارتحا و  زا  زیهرپ 
تب هب  نانآ  تشگزاب  رطخ  دنتشادن و  يدایز  هلصاف ي  یتسرپ  تب  كرـش و  زا  اه  هدش  ناملـسم  هزات  اریز  داد ؛ یم  یهلا  باذع  هدعو ي 

زا رتشیب  ناناملـسم  تفرگ و  الاب  ینکـش ) لیامـش  « ) ینکـش تب   » دیدرگ دنمورین  مالـسا  هک  جیردت  هب  دش . یم  ساسحا  تدش  هب  یتسرپ 
دوجو لمأت  روخ  رد  هتکن ي  ود  ینکـش  تب  نیا  نایرج  رد  دـندرک . ناریو  ار  اه  هناختب  دنتـسکش و  ار  اه  تب  مامت  يرجه ، ات 10  لاس 8 

اه برع  دش . یم  هتـسکش  مهرد  هدـیرب و  تخرد و ... هچ  هرخـص ، هچ  همـسجم  هچ  دـش ، یم  شتـسرپ  هک  يزیچ  ره  هک  نیا  یکی  دراد :
و (ص ) ترـضح نآ  (. 2) دـندیرب ار  اـهنآ  داد  ناـمرف  (ص ) ربماـیپ دـندیتسرپ ، یم  ار  اـهنآ  هدرک و  مارتـحا  سیدـقت و  ار  دـنچ  یناـتخرد 

قیقحت اب  هک  نیا  مود  هتکن ي  دـنراذگن . یقاـب  ناکرـشم  ياـهدوبعم  هناـختب و  تب ، زا  يا  هناـشن  رثا و  چـیه  اـت  دندیـشوک  یم  ناناملـسم 
زا یشتسرپ و  ریغ  یلک  روط  هب  ینییزت و  ياه  همسجم  نتسکش  رب  لاد  یبلطم  مداد ، ماجنا  ناناملـسم  ینکـش  تب  باب  رد  هک  يا  هدرتسگ 

يور یـسایس  اـی  يرکف ، یبـالقنا  هک  اـج  ره  اریز  دوبن ؛ بیجع  دوب  یم  مه  يزیچ  نینچ  رگا  یتح  متفاـین . یتنیز  ياـه  یـشاقن  ندرب  نیب 
هب يدایز  تقد  راک  نیا  رد  دـنربب و  نیب  زا  ار  نیـشیپ  نییآ  نید و  تموکح ، راثآ  ات  دنـشوک  یم  ناوت  مامت  اـب  ناگدـننک  بـالقنا  دـهد ،

نارای و  (ص ) ربمایپ هریـس ي  میا . هدوب  دهاش  قباس  يوروش  یـشاپورف  رد  نامدوخ و  یمالـسا  بالقنا  رد  ار  راک  نیا  ام  دـنهد . یم  جرخ 
، اه هدکتب  یناریو  و  تب )  ) همسجم يرامش  نتسکش  داد ، يور  (ص ) مرکا ربمایپ  تایح  نامز  مالسا و  ردص  رد  هچنآ  ینکش : لیامـش  رد 
زا میناوت  یم  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  دندوب ، هدش  لیدـبت  هناختب  تب و  هب  راگزور  تشذـگ  رد  هک  دوب  ییاه  هربقم  یتح  اه و  هناختب 

لاؤس نیا  خساپ  رد  مینکشب ؟ میدید  یـشتسرپ -  ریغ  ینییزت و  دنچ  ره  يا -  همـسجم  اج  ره  میریگب و  ارف  ار  سرد  نیا  (ص ) ربمایپ هریس 
دندوب (ص ) ترضح نآ  رانک  رد  هک  یناسک  مینیبب  ات  میشاب  هتشاد  (ص ) ربمایپ هباحص ي  نارای و  هریس ي  هب  هاتوک  یهاگن  تسا  هتـسیاش 

؟ دنا هدیمهف  يزیچ  هچ  (ص ) ربمایپ ياضما  ریرقت و  یهن ،) تایاور   ) راتفگ رادرک ، زا  دنتشاد ، روضح  اه  ینکش  لیامش  اه و  گنج  رد  و 
نیب زا  تسکـش و  تشاد ، كرـش  زا  یناشن  هک  ار  برع  ياهدوبعم  مامت  (ص ) ربمایپ ار . تب  نتـسکش  طقف  ای  ار  همـسجم  قلطم  نتـسکش 
ياه تب  تسکـش ؛ یم  ار  اه  تب  (ص ) ربمایپ تشاد . یتوافت  نآ  لیامـش  لکـش و  دشاب و  كرـش  دامن  ناشن و  هک  دوب  نیا  مهم  اذل  درب .

هک دوب  یتخرد  ای  دوب . یلقیص  فاص و  گنس  نتشادن و  یصاخ  لکـش  رگا  یتح  ناویح و  ای  ناسنا ، لکـش  هب  یبوچ و ... يزلف ، یگنس ،
(. 3  ) دنتشاذگ یم  مارتحا  نآ  هب  مدرم 

( مود تمسق  ) خساپ

هدـیدن و ار  وا  هک  یناـسک  زا  رتـهب  دـندوب ، هدـید  ار  وا  رادرک  هدینـش و  ار  وا  راـتفگ  دـندوب و  ترـضح  نآ  هارمه  هک  (ص ) ربماـیپ ناراـی 
وا کیدزن  نارای  زا  يرایـسب  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  دندرک . یم  كرد  ار  وا  راتفگ  دندیمهف و  یم  ار  وا  هریـس ي  دندوبن ، شهارمه 

همسجم اهروشک  نیا  رد  نانآ  دندرک . حتف  ار  اقیرفآ و ... رصم ، ماش ، مور ، ناریا ، دننام  يدایز  ياهروشک  مالـسا ، هاپـس  هدنامرف  ماقم  رد 
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ياه همـسجم  ناریا  رد  دنتـسکشن . دوبن -  یـشتسرپ  هک  اجنآ  ات  ار -  کی  چـیه  یلو  دـندید ؛ یناوارف  یناویح  یناسنا و  ياه  هرکیپ  اـه و 
ار مادـک  چـیه  یلو  دـندید  نادـمه و ...  متـسر ، شقن  ناتـسب ، قات  دیـشمج ، تخت  یناویح  یناـسنا و  گرزب  ياـه  هرکیپ  نوچ  یناوارف 

تیب  ) نانبل نیطسلف و  ارتپ ،) يرصب و   ) ندرا رمدت ،) بلح و   ) هیروس رد  تسا . ندید  لباق  اجرباپ و  اهنآ  زا  يرایسب  مه  زونه  دنتـسکشن و 
ناناملـسم و دنام و  ياج  رب  دـعب  اه  نرق  ات  اهنآ  همه ي  هک  دوب  يدایز  ياه  همـسجم  لوهلاوبا و )... مارها ،  ) رـصم و  کبلعب ) سدـقملا و 
(6) نامیلا نب  هفیذخ  ( 5) یسراف ناملس  ( 4  ) صاقو یبا  نب  دعس  نوچ  هباحص ؛ زا  يرایسب  دندناسرن . یبیسآ  نانآ  هب  نکش  تب  هباحص ي 
یناسنا و ریواصت  زا  رپ  هک  ار ) دیفـس  خاـک  نیادـم و  ناویا  هژیو  هب   ) ار یناـساس  ناـهاش  ياـه  خاـک  ( 7 () (ع یلع ماما  یتیاور  ساـسارب  و 
هک نآ  یب  دـندناوخ ، تعامج  هعمج و  زاـمن  اـهنآ  رد  یتح  دـندید و  دوب  نوگاـنوگ  تاـناویح  ناـسنا و  یگنـس  یچگ و  ياـه  همـسجم 

ددح دیفس  خاک  ای  نیادم ، ناویا  ( 8) يربط هتفگ ي  هب  دننکـشب . ار  نآ  ياه  همـسجم  ای  دنربب ، نیب  زا  ار  نآ  ریواصت  اه و  هیارآ  تانییزت ،
یناویح یناسنا و  ياه  همسجم  ریواصت و  اه ، هیارآ  عاونا  زا  رپ  هک  نآ  اب  دوب  ناناملـسم  تعامج  هعمج و  دیع و  هاگزامن  الـصم و  هام   14

نتـسکش (ص ) ربمایپ راتفگ  رادرک و  زا  رگا  دوب . ناناملـسم  تعامج  هعمج و  دـیع و  هاگزامن  الـصم و  ناونع  هب  هاـم  دودـح 14  اما  دوب ،
نیا مامت  دنتـسکش و  یم  رـصم ) ماش و  ناریا و  رد   ) ار اه  همـسجم  نیا  مامت  دیاب  (ص ) ربمایپ نارای  دش ، یم  هدیمهف  يا  همـسجم  هنوگره 

، اه هدرپ  عاونا  زا  ار  دوخ  ياه  هناخ  هباحص  یتح  دنام . یقاب  اه  همـسجم  زا  يرایـسب  دشن و  نینچ  لمع  رد  یلو  دندرب . یم  نیب  زا  ار  راثآ 
ریمن نب  راسی  نوچ  نانآ ، زا  یـضعب  هناخ ي  رد  و  ( 9) دنتـسارآ یم  یناویح  یناسنا و  ریواصت  هب  شوقنم  روصم و  ياه  یتشپ  اه و  هچراپ 

يرتشگنا نیگن  شقن  (. 11) تشاد دوجو  مه  یناویح  ینیزت  ياه  همـسجم  تما ، ربح  ملع و  رحب  گرزب و  هیقف  ساـبع ، نب  هللادـبع  ( 10)
همسجم اه ، نیگن  زا  یخرب  يور  هک  دیآ  یم  رب  تایاور  ياه  ترابع  ظافلا و  یخرب  زا  دوب . ناویح  ای  ناسنا ، ریوصت  هباحـص  زا  يرایـسب 

، هرصب یـضاق  نآرق و  ملعم  (ص ،) ادخ لوسر  یباحـص  نیـصح ، نب  نارمع  يرتشگنا  شقن  تسا . هدوب  بصن  یکچوک  ياه  همـسجم  ای 
( په م 93  ) کـلام نب  سنا  يرتـشگنا  شقن  (. 12) تشاد هتخیوآ  ندرگ  هب  يریـشمش  هک  دوب  يدرم  لـجر ) لاـثمت   ) هتـسجرب ي ریوصت 

تلاح رد  يریـش  ریوصت  شرتشگنا  شقن  رگید  یتیاور  ساسارب  دوب . یهابور  ای  گرگ  هتـسجرب ي  ریوصت  (ص ) ربمایپ یباحـص  مداـخ و 
یـسوموبا دش . راکـشآ  (ص ) ربمایپ لایناد  دـسج  دـندوشگ ، ار  شوش  ناناملـسم  هک  یماگنه  ( 14) يربط هتـشون ي  هب  ( 13) دوب هدیباوخ 

ودرد شوقنم و  یمدرم  هتسجرب ي  ریوصت  شنیگن  يور  هک  تسا  يرتشگنا  لایناد ، تشگنا  رد  هک  تشون  همان  مود  هفیلخ ي  هب  يرعـشا 
. نک تشگنا  هب  ار  رتشگنا  هک  تشون  خساپ  رد  مود  هفیلخ ي  تسام . شیپ  يرتشگنا  نیا  تسا و  ریـش  ود  هتـسجرب ي  ریوصت  نآ ، فرط 

وبا شرسپ  تشگنا  رد  یسوم  وبا  زا  سپ  رتشگنا  نیا  دنسیل . یم  دوخ  نابز  اب  ار  درم  هک  دومن  یم  نانچ  اهریش  ریوصت  یناتک  هتشون ي  هب 
يرتشگنا شقن  باب  رد  زین  (. 16) دوب لسع  روبنز  ود  ای  سگم ، ود  یـسوموبا ، ياهرتشگنا  زا  یکی  شقن  رگید  یتیاور  هب  (. 15) دوب هدرب 

دندوب هدرک  كرد  ار  هباحص  هک  یناسک  هباحص و  نادنزرف  نایم  رد  (. 17) تسا هدوب  سگم  ود  ای  لسع  روبنز  ود  هکدنا  هتشون  هریرهوبا 
( هدیبع وبا   ) دوعـسم نب  هللادبع  رـسپ  يرتشگنا  شقن  دوب . تاناویح  هتـسجرب ي  ریواصت  ناش  يرتشگنا  شقن  هک  یناسک  دـندوب  نیعبات ،) )
الاب و عافترا  رد  باقع  دوب ، اپزارد ) يا  هدـنرپ   ) اـنرد ود  باـقع و  تخرد ، هوک ، لـماش  يا ؛ هرظنم  ریوصت  ادـخ  لوسر  گرزب  یباـحص 

ریوصت دوب -  یضاق  (ع ) یلع ماما  نامثع و  رمع ، نامز  رد  هک  یـضاق -  حیرـش  يرتشگنا  شقن  نینچمه  (. 18) دندوب اه  هوک  نایم  اهانرد 
نیادم ياه  خاک  ینییزت  ریواصت  زا  هتفرگرب  ریوصت  نیا  (. 19) تشاد رارق  یتخرد  ود  نآ  نایم  هک  دوب  مه  يور  هب  ور  ریش  ود  هتسجرب ي 
شقن یتیاور  هب  (. 20) دوب يا  هدنرپ  ریوصت  زین  (ع ) داجس ماما  یباحـص  روهـشم و  يراق  هیقف و  محازم ، نب  كاحـض  يرتشگنا  شقن  دوب .

يرتشگنا بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  دمحم  نب  هللادـبع  رگید  یتیاور  هیاپ ي  رب  (. 21) دوب سوواط  هتسجرب ي  ریوصت  هیبا ، نب  دایز  يرتشگنا 
رهم ار  اه  همان  نآ  اب  هدوب و  (ص ) ربمایپ نآ  زا  رتشگنا  نیا  هک  تشاد  هدـیقع  دوب و  يریـش  هتـسجرب ي  ریوصت  نآ  نیگن  شقن  هک  تشاد 
نیب دـندوب و  مه  يور  هب  ور  هک  دوب  انرد  ود  ریوصت  نآ  شقن  هک  تشاد  يرتشگنا  (ص ) ربماـیپ هفیذـح  تیاور  هب  (. 22) تسا هدرک  یم 
ماما مظاک ، ماما  يرتشگنا  نیگن  شقن  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  زین  هعیـش  عباـنم  تاـیاور  ( 23) دوب هتـسب  شقن  هللادمحلا »  » هلمج ي ود ، نآ 
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نییاپ هام و  لاله  نآ  يالاب  هللا » یبسح   » هلمج ي نیگن  طسو  رد  هک  تسا  هدوب  خرـس  لگ  کی  هام و  لاله  ریوصت  (ع ) داوج ماما  اـضر ،
هک دنا  هدش  رداص  یطیارـش  رد  دـننک ، یم  یهن  يزاس  همـسجم  یـشاقن و  زا  هک  یتایاور  رتشیب  (. 24) دوب هدش  شقن  خرـس  لگ  کی  نآ 

دوبان نیغورد و  نایادـخ  نیا  اب  هزرابم  ترـضح  نآ  نارای  و  (ص ) ربمایپ راک  لوصا  زا  یکی  هدوب و  مرگ  یـشارت  تب  یتسرپ و  تب  رازاـب 
. دوش یفاک  هجوت  اهنآ  رودص  ناکم  نامز و  رب  مکاح  عاضوا  طیارش و  رودص ، نأش  هب  تسا  يرورض  ور  نیا  زا  تسا . هدوب  نانآ  ندرک 

تخاس زا  یهن  و  تب »  » رب ار  وریوصت ... ریواصت ، هروص ، لیثامت ، لاثمت ، دننام  یظافلا ؛ رـصاعم  ياهقف  زا  یخرب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
نتخاـس رما  عقاو  رد  رگا  هک  نیا  یکی  تسا : حرطم  لاؤس  ود  صوـصخ  نیا  رد  (. 25) دنا هدرک  لمح  يزاس » تب   » زا یهن  رب  ار  همـسجم 

؟ دـنک نایب  ماهبا  یب  اراکـشآ و  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  مکح  لاعتم  دـنوادخ  هک  تشادـن  ترورـض  ایآ  هدوب  مارح  قلطم  روط  هب  همـسجم 
ریغ يزیچ  كرش  دامن  رگا  هک  نآ  ود  تسا . هدرک  نایب  نشور  حیرـص و  روط  هب  ار  رامق و ... انز ، ابر ، هداب ، مکح  لاثم ، باب  زا  هک  نانچ 

هک نیا  ای  دش ، یم  رداص  همسجم  نتخاس  زا  یهن  صوصخ  رد  یتایاور  مکح و  نینچ  مه ، تروص  نآ  رد  ایآ  دوب ، یم  همسجم  تب و  زا 
تـسا نآ  زا  یکاح  ناناملـسم  نیعبات و  هباحـص ، (ص ،) ربمایپ هریـس  دیدرگ ؟ یم  رداص  دامن  نامه  تخاس  زا  یهن  دروم  رد  اهنت  تایاور 

همـسجم مامت  هک  نآ  اب  نانآ  رازبا . ایـشا و  اب  هزرابم  هن  تسا ، هدوب  رگید  نایدا  دامن  یتح  كرـش و  دامن  اب  هزراـبم  هدوب ، مهم  هچ  نآ  هک 
دوخ تفالخ  رـصع  رد  (ع ) یلع ماما  دندرب . نایم  زا  ار  رگید  نایدا  كرـش و  دامن  اما  دنتـشاذگ ، یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  یـشتسرپ  ریغ  ياه 

هک ار  هیبیدـح  تخرد  داد ، نامرف  زین  مود  هفیلخ ي  (. 26) دننک بارخ  دوهی  حباذم »  » هب تهاش  لیلد  هب  ار  يدجسم  بارحم  داد ، روتـسد 
یم تخرد  نآ  ياپ  ناوارف  روط  هب  (ص ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  ناناملـسم  اریز  دننک ؛ دوبان  دـنربب و  دوب  هدـش  ماجنا  نآ  ریز  ناوضر  تعیب 

، دوب یتسرپ  تب  هب  تشگزاب  رطخ  دنتـشاد و  یمک  هلـصاف ي  یتسرپ  تب  زا  نوچ  دندرک و  یم  سیدقت  مارتحا و  ترایز ، ار  نآ  دـنتفر و 
، اه تب  هب  اج  ره  دوخ  ییاه  ییاشگ  روشک  رد  ناناملسم  دوب . رارقرب  شور  نیمه  زین  ناعبات  دهع  رد  (. 27) دندیرب ار  نآ  دش  هداد  روتسد 

یلو دوب ، يا  همـسجم  ییاج  رگا  دندرک . یم  ناریو  ار  اه  هناختب  دنتـسکش و  یم  ار  اه  تب  دندروخ ، یم  رب  ناتـسرپ  تب  ای  اه و  هناخ  تب 
حتف ار  اراخب  يرجه ، لاس 89  رد  هک  یماگنه  ملسم  نب  هبیتق  دنام . یم  یقاب  ملاس  حیحص و  ياه  همـسجم  دندوبن ، تسرپ  تب  اجنآ  مدرم 
تب ناریو و  ار  شا  هناختب  درک و  حـتف  ار  دنقرمـس  يرجه  لاس 93  رد  و  ( 28) تسکـش ار  شیاه  تب  دومن و  ناریو  ار  شا  هناـختب  درک ،

ج 2، يربط ، خیرات  ص 25 و 26 ؛  مانصالا ، یبلک ، . 2 هیآ 13 . أبس ، . 1 اه : تشون  یپ  (. ------------------ 29) دنازوس ار  شیاه 
رانک رد  تشاد . گرزب  يا  هناختب  مرح ، رگید  ناتب  نوچ  يزع  تب  ص 78 و 79 . ج 1 ، یسراف ، همجرت  هکم ،» رابخا  ، » یقرزا ص 340 ؛ 

.4 هلخن .) نطب  رد  يزع  تب   ) نامه . 3 دندیرب . ار  اهنآ  (ص ) ربمایپ نامرف  هب  دـندش و  یم  شتـسرپ  هک  دوب  تخرد ) هس   ) یناتخرد هناختب 

.7 نامه . . 6 نامه . . 5 ص 101 . ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 140 ؛  ج 2 ، خیراتلا ،  یف  لماکلا  ص 124 و 125 ؛  ج 3 ، يربط ، خیرات 
دنسم . 9 . 147 ص 139 -  ج 3 ، يربط ، خیرات  . 8 ص 213 و 214 . ج 41 ، راونالاراحب ، ص 71 ؛  لیاضفلا ، باتک  ناذاش ،» نب  لـیربج  »

ص 160 ج 2 ، ملسم ،  حیحص  ص 40 و 41 ؛  ج 3 ، يراخب ، حیحص  . 10 ص 230 . ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 145 ؛  ج 2 ، لبنح ، نب  دمحا 
دنسم ص 160 ؛  ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 64 ؛  ج 4 ، يراخب ، حیحص  . 11 ص 270 . ج 7 ، یقهیب ، ننس  ص 360 ؛  ج 1 ، دمحا ،  دنسم   ؛

بیتارتلا ص 510 ؛  ج 2 ، ءابنلا ، مالعا  ریس  ص 10 ؛  ج 7 ، دعس ، نبا  تاقبط  . 12 ص 245 . ج 83 ، راونالاراحب ، ص 375 ؛  ج 1 ، دمحا ،
.14 ص 403 . ج 3 ، أبنلا ، مالعا  ریـس  ص 178 ؛  ج 1 ، هباقلا ، دـسا  ص 18 ؛  ج 7 ، دعـس ، نبا  تاقبط  . 13 ص 68 و 69 . ج 2 ، هیرادالا ،
ص ج 2 ، نامه ، . 16 ص 67 . ج 2 ، هیرادالا ، بیتارتلا  . 15 ص 68 . ج 2 ، هیرادـالا ، بیتارتلا  ص 188 ؛  ج 3 ، يدلج ، يربط 8  خیرات 
؛  ص 139 ج 6 ، دعـس ، نبا  تاقبط  . 19 ص 210 . ج 6 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ص 69 ؛  ج 2 ، نامه ، . 18 ص 67 . ج 2 ، ناـمه ، . 17 . 67

ج 7، دعس ، نبا  تاقبط  . 21 ص 69 . ج 2 ، هیرادالا ، بیتارتلا  ص 301 ؛  ج 6 ، دعـس ، نبا  تاقبط  . 20 ص 69 . ج 2 ، هیرادالا ، بیتارتلا 
مراکم و 211 ؛  ص 62  ج 2 ، ص 46 ؛  ج 1 ، یفاـک ، . 24 ص 68 . ج 2 ، ناـمه ، . 23 ص 68 . ج 2 ، هیرادـالا ، بیتارتلا  . 22 ص 99 .
جاـهنم یلع  هقیلعتلا   » يزیربت ص 169 ؛  ج 1 ، همرحم ،» بساکم   » ینیمخ ماـما  . 25 ص 323 . ج 3 ، هعیـشلا ، لیاسو  ص 90 ؛  قالخالا ،
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( تمرح مدـع   ) تخاـس زاوج  هب  يزیربت  ار ،  ناـشیا  هیلمع  هلاـسر ي  دـینک  هاـگن  زین  هلأسم ي 16 . هراـجتلا  باـتک  ص 34 ، نیحلاـصلا ،»
؛  ص 253 ج 3 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 320 ؛  ج 2 ، عیارـشلا ، للع  ص 153 ؛  ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  . 26 تسا . هداد  اوتف  همسجم 

، اراخب خیرات  . 28 ص 32 . ج 3 ، نادلبلا ، مجعم  ص 101 ؛  ج 12 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا  یبا  نبا  . 27 ص 353 . ج 76 ، راونالاراحب ،
ص 348. ج 3 ، نادلبلا ، مجعم  ص 624 ؛  نادلبلا ،» باتک   » هیقف نبا  ص 217 ؛  خیراتلا ج 3 ، یف  لماکلا  . 29 ص 67 .

یلم ياهتنس 

؟ تسیچ یسمش  يدالیم و  ياه  لاس  أدبم 

شسرپ

؟ تسیچ یسمش  يدالیم و  ياه  لاس  أدبم 

خساپ

رهش رد  لاس 540  رد  هدش . هتفگ  دروم  نیا  رد  دنیوگ . يدالیم  خیرات  ار  نآ  دشاب و  یم  حیسم  ترـضح  دلوت  لاس  یحیـسم  خیرات  أدبم 
. تفرگ رارق  خیرات  أدبم  ساسا  زور  نیا  دعب  نرق  ود  دروآ . تسد  هب  ار  حیـسم  دلوت  زور  هک  دیـشوک  یلیخ  یند "  " مان هب  شیـشک  مور ،
هب نایحیـسم  ۀمه  خیرات  أدـبم  دـش و  عقاو  لوبق  دروم  یعطق  روط  هب  ناملراش  مان  هب  یـصخش  هلیـسو  هب  يدالیم  لاس 800  رد  خـیرات  نیا 

خیرات اما  ( 1 .) تسا رت  شیپ  لاس  راهچ  لوادـتم ، خـیرات  زا  حیـسم  دـلوت  هک  تسا  هدـش  مولعم  نونکا  تفرگ . رارق  ناـنوی  مدرم  يانثتـسا 
نامز شجنس  يارب  هن  ای  لاس  خیرات  يریگراک  هب  تسا . دیشروخ  رود  هب  نیمز  شدرگ  اب  يواسم  هک  تسا  ینامز  يارب  یسایقم  یـسمش 

ص)  ) ربمایپ ترجه  لاس  زا  تسا  خیرات  ۀبساحم  یـسمش  يرجه  خیرات  ( 2 .) تسا هدوب  لومعم  نایرـصم  دزن  دالیم  زا  لبق  لاس  زا 4000 
ص 1239. ج1 ، بحاصم ، فراعملا  ةرئاد   - 2 ص 5452 . ج4 ، ادخهد ، همان  تغل   - 1 اه :  تشون  یپ  ( 3 .) یسمش ياه  لاس  باسح  هب 

ص 5450. ج4 ، ادخهد ، همان  تغل   - 3

؟ سکعرب ای  یناریا  دعب  میشاب  ناملسم  لّوا  دیاب  ام 

شسرپ

؟ سکعرب ای  یناریا  دعب  میشاب  ناملسم  لّوا  دیاب  ام 

خساپ

يا هلأسم  تّیلم  الوصا  ندوب و  یناریا  يو  تسا . ناسنا  تشرس  ترطف و  اب  هتخیمآ  تسا ، یبهذم  ّصاخ  شیارگ  یعون  هک  ندوب  ناملسم 
ناملـسم لّوا  ام  تفگ : دـیاب  ور  نیا  زا  درادـن . یتلاصا  ناسنا ، تشرـس  رد  دوش و  یم  حرطم  ناسنا  تنوکـس  لحم  اب  هطبار  رد  هک  تسا 

لثملا یف  ّتیلم . زا  هن  میریگب  ماهلا  مالسا  زا  دیاب  اهنآ  نداد  لکـش  یگدنز و  هب  طوبرم  ياه  هویـش  رد  ام  هکنیا  هچ  یناریا . دعب  میتسه و 
یّلم ياه  تّیـسخش  هب  طوبرم  هک  ییاه  مان  هب  هن  دوش  هّجوت  رتشیب  دراد  بهذـم  اب  طاـبترا  یعون  هک  ییاـه  ماـن  هب  دـیاب  يراذـگ  ماـن  رد 

1209ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا
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؟  تسا تافارخ  ای  دراد  یعرش  دییات  رفاسم  رس  تشپ  بآ  نتخیر 

شسرپ

؟  تسا تافارخ  ای  دراد  یعرش  دییات  رفاسم  رس  تشپ  بآ  نتخیر 

خساپ

J .} ینیدهن دشاب  یلم  ننس  زا  رثأتم  زیچ  ره  زا  شیب  دسریم  رظن  هب  میاهتفاین و  روما  هنوگ  نیا  يارب  يدییأت  ینید  نوتم  رد 

؟ دنا مادک  راختفا  نیا  یفنم  تبثم و  قیداصم  دراد ؟ لاکشا  یلم  تیوه  هب  راختفا  ناملسم  کی  يارب  ایآ 

شسرپ

؟ دنا مادک  راختفا  نیا  یفنم  تبثم و  قیداصم  دراد ؟ لاکشا  یلم  تیوه  هب  راختفا  ناملسم  کی  يارب  ایآ 

خساپ

ندرک راختفا  دروم  رد  تسا .  هتفرگ  لکـش  نامز  رتسب  رد  هک  تسا  تلم  کی  ندمت  گنهرف و  خیرات ,  زا  يا  هعومجم  یلم ))  تیوه  ))
هناتسرپ داژن   )) یلکـش هب  دنزاس و  یم  يژولوئدیا  یلم  تیوه  زا  هک  یناسک  هاگدید  فلا )  دراد : دوجو  هاگدید  عون  دنچ  یلم  تیوه  هب 

طوبرم هک  ار  يزیچ  ره  هتشاگنا و  قلطم  ار  یلم  تیوه  یهاگدید  نینچ  دننیب  یم  نآ  عاعش  رد  ار  زیچ  همه  یتسرپ ))  نیمزرـس   )) ای و  (( 
رد ار  نآ  هتـسنادن و  قلطم  ار  یلم ))  تیوه   )) هک تسا  یناسک  رظن  عوضوم ,  نیا  رد  رگید  هاگدید  ب )  دنک . یم  سیدقت  دـشاب  نآ  هب 

یهاگدید هکلب  دننک ; یمن  سیدقت  ار  كاخ  داژن و  دـنرگن و  یم  تیلم  هب  يرترب  یقطنم  هاگدـید  باختنا  اب  نانیا  دـنناد . یم  دـقن  روخ 
زین مالسا  تسا .  راوتـسا  قطنم  نیا  رب  اعون  یتسیلانویـسانرتنا ))   )) ياه هاگدید  دنهد . یم  رارق  لصا  ار  یناسنا ))  تیوه   )) هتـشاد و رتارف 

زا ار  مدآ  ینب  تشرس  هکلب  دنک ; یمن  هظحالم  داژن  كاخ و  نادنزرف  بلاق  رد  ار  مدرم  دراد و  یتسیلانویسانرتنا ))   )) هاگدید ینـشور  هب 
عاعـشلا تحت  ار  یمالـسا  تیوه  هک  اج  نآ  ات  یلم  تیوه  هب  نتخادرپ  مالـسا  رظن  زا  دـناد . یم  ربارب  مه  اب  ار  نانآ  هتـسناد و  رهوگ  کی 

دنور اب  هک  تسا  یعیبط  دناشنب , یـسرک  رب  ار  دوخ  ياه  هاگدید  دنیـشنب و  نید  ياج  هب  دـشاب  انب  رگا  یلو  درادـن ; یلاکـشا  دـهدن  رارق 
هک تروص  نیدب  تشاد ;  یلم ))  تیوه   )) نایعدم ربارب  رد  هنارایـشه  هناداقن و  یهاگدید  دـیاب  سپ  تسا .  داضت  رد  نید  شنیب  یلـصا 

یلم هشیدنا  ریس  - 1 ك :  رتشیب ر .  هعلاطم  يارب  تخاس .  اهر  ار  نآ  موهوم  یـشزرا و  ریغ  ياه  هقطنم  داـهن و  جرا  ار  نآ  دـیفم  رـصانع 
يدواد 4- اضر  بالقنا  مسیلانویسان و  يرتسبش 3 - دهتجم  مالسا  یناسنا  هعماج  یشیاشخب 2 - یقیقع  مجرتم :  مالسا  هاگدید  زا  ییارگ 

یلئازخ یسایس  ياه  هشیدنا  دیاقع و  ریس 

؟ دنزادنیب پچ  تسد  هب  ار  جاودزا  هقلح  تسا  هدوب  موسرم  میدق  زا  ارچ 

شسرپ

؟ دنزادنیب پچ  تسد  هب  ار  جاودزا  هقلح  تسا  هدوب  موسرم  میدق  زا  ارچ 
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خساپ

درم نز و  يارب  ندرک  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  میتفاین . يزیچ  دـشاب  پچ  تسد  رد  هک  نیا  ای  جاودزا و  هقلح  دروم  رد  ینید  عباـنم  رد 
تایآ و رد  يدراوم  زا  تسار  تمـس  تسار و  تسد  يرترب  ص 81 .) ج 5 ، لئاسو ، ، ) تسا مالسا  یمارگ  ربمایپ  تنس  تسا و  بحتـسم 
، دوشیم هداد  ناشپچ  هب  نارفاک  لمع  همان  ناشتـسار و  هب  نانمؤم  لامعا  همان  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  فلا ) دوشیم . هدافتـسا  تایاور 

نتسش ج ) ص 259 .) ج 24 ، لئاسو ، ، ) ترورـض ماگنه  رد  رگم  تسا  هورکم  پچ  تسد  اب  ندروخ  اذـغ  ب ) (. 25 تایآ 19 -  هقاح ، )
J (.} ص 321 ج 1 ، لئاسو ، ، ) تسا هورکم  تسار  تسد  اب  طیاغ  راردا و  لحم 

؟ تسیچ زورون  هرابرد  مالسا  رظن 

هراشا

کنیا دیاهدراذگ . نایمرد  ام  اب  ار  شیوخ  ياهشسرپ  هک  نیا  زا  ساپس  زاربا  مارتحا و  مالس و  اب 

شسرپ

کنیا دیاهدراذگ . نایمرد  ام  اب  ار  شیوخ  ياهشسرپ  هک  نیا  زا  ساپس  زاربا  مارتحا و  مالس و  اب  تسیچ ؟ زورون  هرابرد  مالسا  رظن 

خساپ

ثحب هب  ار  یلـصف  راونـالاراحب  زا  یـسلجم  همـالع  موحرم  تسا . دوجوم  ییاور  ياـهباتک  رد  یـضیقن  دـض و  تاـیاور  زورون  دروم  رد 
یلعم هب  ترضح  هک  تسا  هدش  رکذتم  ار  یتیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا . هدش  رکذتم  ار  يددعتم  تایاور  ( 1  ) هداد و صاصتخا  زورون 
تـسا هتـسب  نامیپ  دهع و  شناگدـنب  اب  زور  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  زورون  تسا !؟ يزور  هچ  زورون  ینادیم  دومرف : سینخ  نب 

(2 . ) تسا هتسویپ  عوقو  هب  يرایسب  كرابم  ثداوح  زور  نیا  رد  هدرک و  عولط  دیشروخ  هک  تسا  يزور  نیلوا  زورون  دنزرون . كرش  هک 
طباور يرـس  کی  رب  لمتـشم  هک  تهج  نیا  زا  دـنراد ، یـسمش  لاس  زاـغآ  رد  ناـیناریا  هک  یمـسارم  زورون و  هک  نیا  زا  دـسریم  رظن  هب 

ص 92. نامه ،  - 1 اهتشونیپ : تسا . مالسا  دییأت  دروم  تسا ، هنادنسپادخ  روما  تفاظن و  هدیدنسپ و 

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  ایآ 

شسرپ

؟ تفرگ نشج  دیاب  ار  زورون  دیع  ایآ 

خساپ

لاح زا  ناگتسب  ناشیوخ و  اههداوناخ و  و  دنهدیم ، ماجنا  زورون  دیع  رد  مدرم  هک  نادنمتسم  زا  يریگتسد  محر و  هلـص  دیدزاب و  دید و 
تعیبط هک  یماگنه  تسا ؛ راهب  زاغآ  نیدرورف ، نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . هتـسیاش  رایـسب  يراـک  مالـسا  رظن  زا  دـنوشیم ، ربخ  اـب  رگیدـکی 

اب زین  اهناسنا  هک  تسا  ياهزیگنا  نیا  دننکیم . زاغآ  ار  شیوخ  یگدنلاب  دشر و  دنوشیم و  مّرخ  زبس و  ناتخرد  ددرگیم و  هدـنز  هرابود 
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یهورگ هک  تسا  زیگنارب  فّسأت  یلو  دنشوکب . شیوخ  يونعم  يّدام و  داعبا  مامت  رد  یگدنلاب  ییافوکـش و  يارب  دنوش و  هارمه  تعیبط 
نایم زا  ار  شیوخ  رمع  دزاـسن و  هاـبت  ار  شیوخ  يورین  هک  دـهدیم  رادـشه  ار  ناـسنا  تعیبط  هک  اـهزور ، نیا  رد  یناـم ، روشک  مدرم  زا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنیالآیم « . ار  شیوخ  حور  تشز ، ياهراک  اب  دنزادرپیم و  يراب  دنبیب و  هب  دربن ،

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  نیس  تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتشاذگ 

خساپ

دندنسپیم و ار  نآ  یخرب  هک  یّلم  تسا  یتّنس  هکلب  درادن ، ینوناق  یعرش و  یلقع و  ّتلع  نیس ، تفه  هرفس  رس  رد  زمرق  یهام  نتـشاذگ 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننکیم « . لمع  نادب 

؟ تسا نومیمان  هدزیس  ددع  هک  دناهدیقع  نیا  رب  مدرم  یخرب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نومیمان  هدزیس  ددع  هک  دناهدیقع  نیا  رب  مدرم  یخرب  ارچ 

خساپ

هب هک  نیا  يارب  نانآ  هک  مینیبیم  هاگ  یّتح  تسا . ادخ  تردق  ناشنامیا  زا  رتفرژ  هدزیـس  ددع  ینومیمان  هب  مدرم  یخرب  نامیا  هنافّـسأتم 
هب تسا . راگزاسان  عرـش  لقع و  اب  هک  ییاهراک  دنهدیم ؛ ماجنا  تشز  ییاهراک  دنزیرگب ، هدزیـس  ددع  ینومیمان  زا  شیوخ  لطاب  نامگ 

نایاونیب و زا  يریگتـسد  محر و  هلـص  هقدص و  شیاین و  اعد و  ادخ و  هب  لّکوت  نآ ، زا  نتخیرگ  هار  دـشاب ، سحن  هدزیـس  ددـع  هک  ضرف 
بجر مهدزیـس  زور  رد  مالـسلا » هیلع  » یلع ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  رادنپ ، نیا  یتسردان  ياههناشن  نیرتهب  زا  یکی  تسا . ناتـسدیهت 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسین « . شیب  ياهفارخ  هدیقع ، نیا  سپ ، تسا .

؟ تسا هدش  رکذ  یمکح  ملهچ ) متفه ، موس ، ) میحرت مسارم  هرابرد  مالسا  سّدقم  نید  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  رکذ  یمکح  ملهچ ) متفه ، موس ، ) میحرت مسارم  هرابرد  مالسا  سّدقم  نید  رد  ایآ 

خساپ

. تسین سلاجم  هنوگ  نیا  يرازگرب  يارب  سّدقم  عرش  رد  یشرافس  چیه  تسا و  نایناریا  ام  مسارم  زا  ملهچ ) متفه و  موس ، ) میحرت مسارم 
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. تسا هدشن  یشرافس  هنوگ  چیه  مهلچ  متفه و  موس و  سلجم  هرابرد  یلو  تسا ، بحتسم  ّتیم  يارب  نآرق  توالت  ترفغم و  بلط  هتبلا ،
هک تسا  هدمآ  مالـسا  سّدقم  نید  رد  تسا . هدش  نانآ  دوخ  جنر  بجوم  مدرم ، لوقعمان  موسر  اهیمـشچ و  مه  مشچ و  یخرب  هنافـسأتم ،
ام نایم  یلو  تسا ; هورکم  هناخ  نآ  رد  ناگیاسمه  ندروخ  اذغ  دنتسرفب و  اذغ  زور  هس  ات  رادازع  هداوناخ  يارب  ناگیاسمه  تسا  هتسیاش 

، اهرهـش اهاتـسور و  زا  يرایـسب  رد  دـهد . اذـغ  ار  نارگید  دریگ و  هدـهع  رب  نیگنـس  ییاـه  هنیزه  رادازع  صخـش  دـیاب  هـک  تـسا  مـسر 
ات دـنور و  نیگنـس  ییاهماو  راب  ریز  دنـشورفب و  ار  دوخ  كالما  دـنوش  یم  راچان  سلاـجم  هنوگ  نیا  يرازگرب  يارب  رادازع  ناگدـنامزاب 
; درب دنهاوخن  يرجا  ناگدـننک  رازگرب  تسین و  یـضار  راک  نیا  هب  دـنوادخ  دـننک . يرادوربآ  دوخ ، نامگ  هب  ات  دـنهد  سپ  ناوات  اهلاس 
، میتفای نآ  رب  ار  نامناردپ  هچنآ  زا  هکلب  (; 1) انءابآ هیلع  انیفلا  ام  عبّتن  لب  : » دنیوگ یم  ییوگ  مالـسا ، سّدقم  نید  زا  يوریپ  ياج  هب  اریز 

881ـ ـ . هیآ 170 هرقب  هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  مینک ( .» یم  يوریپ 

یفارخ ياهرواب 

؟ تسا هنوگچ  لطاب  ياهتنس  زا  مالسا  سدقم  نییآ  ندومن  ادج 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  لطاب  ياهتنس  زا  مالسا  سدقم  نییآ  ندومن  ادج 

خساپ

هکنیا يارب  دننک ، يوریپ  زین  لطاب  ياهتنـس  زا  دـننک و  یمن  لمع  یمالـسا  ننـس  هب  اهنت  یلمع  رظن  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا 
نانآ يارب  ار  یفارخ  ياهتنس  درک و  انشآ  لماک  روط  هب  یمالسا  نسـس  اب  ار  مدرم  تسخن  هک  تسا  نیا  دوش  لمع  یمالـسا  ننـس  هب  اهنت 
هارمه تافارخ  اب  مالسا  میلاعت  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  دنیامن . لمع  یمالـسا  لیـصا  ياهتنـس  هب  ات  درک  هیـصوت  ار  نانآ  دومن و  حیرـشت 
دیابن ار  هاگآان  یهورگ  داقتعا  تسا و  نشور  مالسا  میلاعت  هک  تفگ  دیاب  دوش ، یمن  هداد  صیخشت  لیـصا  مالـسا  هک  يا  هنوگ  هب  هدش ،

هک نآ -  ناصـصختم  هب  دـیاب  هراومه  مالـسا  میلاعت  هنیمز ي  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآداـی  تشاذـگ . مالـسا  میلاـعت  باـسح  هب 
1093ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک هعجارم  دنشاب - یم  گرزب  ياهقف  نادنمشناد و 

؟ دراد یمکح  هچ  يروس  هبنشراهج  مسارم 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  يروس  هبنشراهج  مسارم 

خساپ

تافارخ هنوگره  زا  دشاب و  یعرـش  یلقع و  ياهرایعم  ساسا  رب  شیاهراک  دیاب  ناسنا  دنوش و  یم  بوسحم  تافارخ  زا  مسارم  هنوگ  نیا 
بتارم نام  ـ یا یقالخا  لئاضف  تیبرت  قال و  ـ خا 1774 ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دزیهرپب

؟ دییامرف حیضوت  تافارخ  هرابرد  يرصتخم 
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شسرپ

؟ دییامرف حیضوت  تافارخ  هرابرد  يرصتخم 

خساپ

عرـش و هیاپ  رب  هن  درخ و  لقع و  يانبم  رب  هن  هک  يا  هعبتم  ياه  هویـش  هفولأم و  تاداـع  دنـشاب . دـنیاشوخان  هک  ناـشیرپ  هدوهیب و  ناـنخس 
ناوت یم  ناسنا  رد  ار  تفص  نیا  دشاب . هدنام  راگدای  هب  ناگتشذگ  زا  هک  یتداع  ای  دشاب  هدید  یسک  هک  یباوخ  دانتـسا  هب  هکلب  تعیرش ،
ناسنا تساخرب . هزرابم  هب  طلغ  هویش  نیا  اب  تردق ، مامت  اب  دوخ  روهظ  ودب  رد  مالـسا  تسناد . دنتـسم  يو  ییوج  نید  تلاح  فارحنا  هب 

يو دناهرب و  ساسا  لصا و  یب  دیاقع  تافارخ و  ماهوا و  زا  ار  يو  رکف  هک  دمآرب  ددص  رد  و  دروآ . شا  هدیـشک  هدرپ  رد  لقع  دای  هب  ار 
هب ندش و  افوکش  زا  ار  يو  تلاح ، نیا  دوب . تاموهوم  ریـسا  تخـس  زور ، نآ  ِتّیلهاج  هعماج  دزاس . هّجوتم  قطنم  لقع و  زا  يوریپ  هب  ار 

دوخ هک  ییاهریجنز  لغ و  نآرق  دروآ . دوخ  هب  ار  يو  دیحوت ، هدننک  رادیب  يادن  اب  نآرق  تشاد . یم  زاب  شا  هوقلاب  لقع  ندیـسر  تّیلعف 
هب (. 2) داد قوس  درخ  لقع و  يوریپ  هب  ناردپ  تاداع  يوریپ  زا  ار  مدرم  (. 1) دوشگب دوب ، هدنکف  اپ  تسد و  ندرگ و  رب  شیوخ  تسد  هب 

اهنآ هب  دـهد . تاجن  یگدـنز  ياه  تسب  نب  راـگزور و  ياـه  تنحم  اـه و  یتخـس  زا  ار  یمدآ  تسا  رداـق  یـسک  هچ  هک  دـینامهف  اـهنآ 
يرای هب  ار  يو  هک  تسا  هتـسیاش  ، هاگآ نابرهم و  رداق و  ّتیـصخش  مادـک  درب . هانپ  یـسک  هچ  هب  راوگان  ثداوح  رد  یتسیاب  هک  تخومآ 
هروس  - 3 هیآ 170 . هرقب ، هروس   - 2 هیآ 157 . فارعا ، هروس   - 1 (3 ـــــــــــــــــــــ .) دیوگ خساپ  ار  وت  دونشب و  ار  وت  يادن  یناوخب و 
دیما نارازه  هب  یگتسباو  هتـشر  دیناشک و  شیوخ  راگدیرفآ  یگدنب  هب  تخاس و  دازآ  ناگدنب  یگدنب  زا  ار  ناسنا  4 ـ ـ . هیآ 194 فارعا ،

5ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) داد طبر  هتسیاش  هتسیاب و  یهاگهانپ  هب  ار  وا  تسسگب و  وا  زا  موه 

نیا رد  ندنام  لاح ، هدش ، دایز  ناکم  نیا  رد  اهضیرم  نتفای  افش  هدروآ و  شوج  هینیـسح  رد  ملع «  « هک هدش  شخپ  ناجنز  هردمرخ  رد  یتاعیاش 
؟ تسا هنوگچ  کلذ  لاثما  ترایز و  افش و  بلط  اهناکم و 

شسرپ

ندنام لاح ، هدش ، دایز  ناکم  نیا  رد  اهضیرم  نتفای  افش  هدروآ و  شوج  هینیسح  رد  ملع «  « هک هدش  شخپ  ناجنز  هردمرخ  رد  یتاعیاش 
؟ تسا هنوگچ  کلذ  لاثما  ترایز و  افش و  بلط  اهناکم و  نیا  رد 

خساپ

تسد هتخادرپ  هتخاس و  دوشیم ، رـشتنم  حرطم و  تکلمم  هشوگ  کی  رد  یهاگ  زا  ره  هک  تاعیاش  دراوم و  هنوگ  نیا  رثکا  تسا  یهیدب 
دنچ ره  درادن ؛ یلقع  یعرش و  يانبم  چیه  دریگیم و  تروص  ایاده  لوپ و  ذخا  یبیرف و  مدرم  دصق  هب  هک  تسا  یـشالک  بلقتم و  دارفا 

یهاگ ای  دنـشاب و  هدیـسر  یجیاتن  هب  هتـشاد و  (ع ) نیموصعم تارـضح  هب  ییاـهلسوت  هناـقداص  تین  كاـپ و  لد  اـب  يدارفا  تسا  نکمم 
هب دـنمقالع  مدرم  هجوت  دروم  دـننک و  یگتخاس ) ای  یعقاو   ) تیانع نآ  ربخ  شخپ  هب  مادـقا  دـناهتفرگ و  رارق  تیاـنع  دروم  دـننک  ناـمگ 

هدرب و لاؤس  ریز  ار  لسوت  تیانع و  لصا  هک  هدمآ  دیدپ  مدرم  تاعجارم  لابند  هب  يدایز  دـسافم  مک  مک  یلو  دـنریگ ، رارق  (ع ) تیبلها
هب ناوتیم  هن  درک و  در  ار  دراوم  همه  نیقی  عطق و  تروص  هب  ناوتیم  هن  نیارباـنب  تسا . هدومن  داـجیا  مدرم  دـیاقع  رد  یفارحنا  یتکرح 
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دـنراد و یتالکـشم  هک  یناـسک  تسا : نـیا  اـم  داهنـشیپ  دوـمن . ناـنیمطا  ًـالماک  دـشاب -  هارمه  دـهاوش  راـثآ و  اـب  هـچرگ  يدروـم -  ره 
ياهلحم رد  هدراو و  ياهاعد  قیرط  زا  میقتسم  طابترا  اب  دوش ، عفر  اهنآ  تالکـشم  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  لسوت  اب  دنهاوخیم 

ار دوخ  تالکـشم  عفر  دـنوادخ ، زا  رارـصا  حاـحلا و  اـب  هدومن و  تجاـح  ضرع  ناراوگرزب  نآ  فیرـش  روبق  اـههاگترایز و  لـثم  ربـتعم 
. دنوش راتساوخ 

ییاهناتساد نآ  رد  دوشیم و  هتـشون  رهطم  مرح  رد  اهحیتافم  اهنآرق و  رد  ای  دوشیم  هتخادنا  لزانم  رد  یهاگ  زا  ره  هک  ییاههیعدا  اههمان و 
هتساوخ ماجنا  دراد و  یتسرد  ساسا  هیاپ و  ایآ  دوشیم ؛ هدروآ  روکذم  ياههمان  رد  تاعفد 25 و 30 و ... هب  یسیونور  ياضاقت  دوشیم و  نایب 

شسرپ

نآ رد  دوـشیم و  هتـشون  رهطم  مرح  رد  اهحـیتافم  اـهنآرق و  رد  اـی  دوـشیم  هتخادـنا  لزاـنم  رد  یهاـگ  زا  ره  هک  ییاـههیعدا  اـههمان و 
یتسرد ساسا  هیاپ و  ایآ  دوشیم ؛ هدروآ  روکذـم  ياـههمان  رد  تاعفد 25 و 30 و ... هب  یـسیونور  ياضاقت  دوشیم و  نایب  ییاهناتـساد 

؟ ریخ ای  تسا  یمازلا  هدش  رکذ  ياههتساوخ  ماجنا  دراد و 

خساپ

. دینکن هّجوت  نآ  هب  تسا و  لطاب  ساسا  زا  درادن و  یتسرد  ساسا  هیاپ و  ییاههمان  نینچ 

نینچ تسا . هدش  گنچرخ  هب  لیدبت  هنت  مین  زا  هدرک و  هراپ  ار  نآرق  هدمآ ، دب  هدرک و  هراختـسا  نآرق  اب  هک  نیا  زا  دـعب  یـسک  هدـش  هدـینش 
؟ژ دشاب دیاب  هچ  لئاسم  نیا  اب  دروخرب  لابق  رد  ام  خساپ  دراد ؟ تحص  ییاهزیچ 

شسرپ

. تسا هدش  گنچرخ  هب  لیدبت  هنت  مین  زا  هدرک و  هراپ  ار  نآرق  هدـمآ ، دـب  هدرک و  هراختـسا  نآرق  اب  هک  نیا  زا  دـعب  یـسک  هدـش  هدـینش 
؟ژ دشاب دیاب  هچ  لئاسم  نیا  اب  دروخرب  لابق  رد  ام  خساپ  دراد ؟ تحص  ییاهزیچ  نینچ 

خساپ

يربخ نینچ  هک  نآ  لیلد  هب  تسا . هداس  شیدـنا و  ماوع  نانز  صوصخ  هب  دارفا  زا  یخرب  تاـعیاش  زا  هتفرگرب  درادـن و  تحـص  ربخ  نیا 
رسرب ربخ  لصا  تسویپ  هب  شندش  گنچرخ  لکـش  شناشن و  مان و  صخـش و  نآ  سردآ  نزرب و  يوک و  رهـش ، دیاب  دشاب ، تسرد  رگا 
تروص هب  ار  رابخا  هنوگ  نیا  رگا  هک  دـنادیم  زاس  هعیاش  نوچ  یلو  دـنامیمن . ناهنپ  ناراگنهمانزور  شوگ  دـید و  زا  داتفایم و  اهنابز 
هتخپاـن یلک و  تروص  هب  ار  ربـخ  تهج  نیمه  هب  دوشیم . مولعم  شاییوگغورد  دوریم و  وـل  دوز  دـیوگ ، زاـب  ناـشن  ماـن و  اـب  قـیقد و 

مشخ و يور  زا  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  شتیاهن  دوش ؟ تازاجم  نینچ  نیا  هک  دوب  هدرک  هچ  وا  رگم  ربخ ، تحص  ضرف  هب  ًایناث  دنزاسیم .
نکمم هنوگچ  دراد ؟ ینیوکت  تازاجم  يروف و  ِبولطماـن  رثا  دـح  نیا  رد  نآرق  ندرک  هراـپ  اـیآ  دوب . هدرک  هراـپ  ییاـنتعایب  يور  زا  اـی 

دایز و ناهانگ  نیگنـس و  رایـسب  ياهمرج  ربارب  رد  یلو  دریگب ، رظن  رد  یتیروف  هس  نیگنـس و  تازاجم  یبدایب ، نیا  يارب  دـنوادخ  تسا 
ار شاهمه  و  دریگن ؟ رظن  رد  تیروف  اب  ار  تازاجم  نآ  مرازه  کی  یتح  دنکن و  تازاجم  يروف  گرزب ، تایانج  تشز و  رایسب  ياهراک 

نازابرـس ارچ  سپ  تسا ؟ هانگیب  كدوک  نز و  نارازه  نتـشک  زا  رتدـب  میرک ، نآرق  دـلج  کی  ندرک  هراپ  ایآ  دـهد ؟ هلاوح  ترخآ  هب 
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زا ار  اهنآ  دنـشکیم و  نوخ  كاخ و  هب  دوخ  ياـههناخ  ردار  هاـنگیب  ناوج  كدوک و  نز و  اـههد  يزور  هک  بصاـغ  لیئارـسا  شنمدد 
رب ار  دوخ  يرهاظ  مشخ  دنوادخ  و  دنیآیمن ؟ رد  ناویح  تروص  هب  دیآیمن و  ناشرـس  هب  ییالب  دـننکیم  هراوآ  شیوخ  هناشاک  هناخ و 

نآرق ینید  توادع  ینمـشد و  يور  زا  هک  مینیبیم  خیرات  لوط  رد  ار  يدارفا  نآ ، رب  هوالع  دنکیمن ؟ ناشخـسم  و  دهدیمن ؟ ناشن  اهنآ 
رد ناویح  تروص  هب  هدـشن و  خـسم «  « یلو دـناهدرک ؛ هراپ  هراپ  هدـنازوس و  ار  نآ  هداد و  رارق  دوخ  ياهریت  فدـه  دروم  هدز و  شتآ  ار 

ًالوصا همه  زا  رتمهم  ًاثلاث  دندشن ؟ خـسم  اهنیا  ارچ  ناریا و ... رد  وا  لامع  هاش و  هیماینب و  نامکاح  زا  دـیلو  نوچ  يدارفا  ًالثم  دـناهدماین .
دیآرد و یناویح  لکش  هب  يروف  داد ، ماجنا  يدب  راک  سکره  هک  تسین  نیا  رب  انب  ًالـصا  ینعی  تسین ؛ خسم «  « مان هب  ياهلئـسم  مالـسا  رد 

نینچ دیابن  دـنیامن و  دروخرب  یبتکم  شنیب  یهلا و  تریـصب  اب  لئاسم  نیا  اب  دـیاب  امـش  تسا . یهلا  تمکح  لدـع و  تنـس و  زا  رود  نآ 
. دیوش هعماج  رد  رابخا  نیا  ندش  عیاش  ثعاب  دیروآ و  نابز  هب  رگید  ياج  رد  ای  دنریذپب و  ار  ضحم  بذک  رابخا 

جاح دندومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ( 9  ) مرکا ربمایپ  دشابیم : ریز  بلاطم  رب  لمتشم  هک  هداتسرف  ياهمانتیصو  هنیدم  رهش  زا  یـصخش 
باجح نانز  دننکیمن ، تیاعر  ار  عرش  ماکحا  مدرم  دنتـشادن ، نامیا  مه  رفن  کی  هک  یلاح  رد  دناهدرم  رفن  رازه  تصـش  هتفه  نیا  رد  دمحا  خیش 

یمالسا ر

شسرپ

نم هـب  هـک  مدـید  باوـخ  رد  ار  ( 9  ) مرکا ربمایپ  دـشابیم : ریز  بلاـطم  رب  لمتـشم  هک  هداتـسرف  ياهمانتیـصو  هنیدـم  رهـش  زا  یـصخش 
تیاعر ار  عرش  ماکحا  مدرم  دنتشادن ، نامیا  مه  رفن  کی  هک  یلاح  رد  دناهدرم  رفن  رازه  تصش  هتفه  نیا  رد  دمحا  خیـش  جاح  دندومرف :

(9  ) مرکا لوسر  تسا  کیدزن  تمایق  هک  دیشاب  راگزیهرپ  دینک  مالعا  مدرم  هب  دننکیمن و ...  تیاعر  ار  یمالسا  باجح  نانز  دننکیمن ،
، دـنک ییانتعایب  نآ  هب  سک  ره  میآیم و  وا  تعافـش  هب  نم  تمایق  زور  رد  دـنک  پاچ  اـی  دـناوخب  ار  بلاـطم  نیا  سک  ره  دـناهدومرف :

سک ره  دنک . تنعل  ارم  دنوادخ  دشاب  غورد  اههتـشون  نیا  رگا  هتفگ  دـمحا  خیـش  دـعب  دـیامنیم . مورحم  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  دـنوادخ 
ره هدرک و  هدافتسا  لوپ  يدایز  رادقم  درک و  يراک  نینچ  یصخش  دنیبیم  یلاحـشوخ  زور   14 دنک ، پاچ  ار  بلاطم  نیا  زا  گرب   100
ای دشابیم  املع  دییأت  دروم  و  دراد ؟ تحص  قوف  بلاطم  ایآ  دییامرفب  ًافطل  تسا  هدرم  وا  لها  زا  یکی  ای  دوخ  هدرمـش  غورد  ار  نآ  سک 

تسیچ دراوم  هنوگ  نیا  اب  دروخرب  رد  ام  هفیظو  ریخ ؟

خساپ

ار یتامازلا  نینچ  تقو  چـیه  باوخ  هک  مینک  هاگن  باوخ  رظنم  زا  هچ  درادـن  یعرـش  ۀـجح  هجو  چـیه  هب  بلاطم  هنوگنیا  زیزع ; رهاوخ 
رد بقاوع  نیا  رب  لاد  هک  يربتعم  ثیدح  لاح  هب  ات  هک  مینادب  ( 7  ) موصعم شیامرف  ار  نآ  هک  نیا  ثیح  زا  هچ  و  دروآیمن . ناسنا  يارب 
رد ییوگتسار و ...  باجح  فورعم  هب  رما  لثم  نیماضم  نیا  ۀمه  هک  میباییم  رد  یسررب  یکدنا  اب  میاهتفاین  دشاب ، یلمع  كورت  ماجنا و 

میریگن هدهعب  اهنآ  نایب  پاچ و  یتح  ندرک و  لمع  اب  ار  اهنآ  رـشن  مینکن و  لمع  اهنآ  هب  ارچ  سپ  تسا  دوجوم  مکحم  تایآ  ثیداحا و 
هب روتـسد  یهلا  نیمارف  رد  ام  تسا  نید  نهو  دـشاب  یکتم  باوخ و ... ثیدـح  هیآ و  قطنم  رب  هیکت  ياج  هب  دـهاوخب  ینید  بلاـطم  یتقو 

یهلا تنس  مه  یفرط  زا  دوش . هتفگ  باوخ  رد  یسک  هب  روما  نیا  تسین  يزاین  اذل  میراد  ار  نافعضتسم و ... هب  یگدیـسر  باجح  تیاعر 
هب فظوم  ام  ًاعرش  هک  یبلطم  هب  دسر  هچ  دوش  گرم و ... راچد  درک ، راکنا  ار  تباث  ینیقی و  یقح و  بلطم  یسک  رگا  هک  تسین  نیا  رب 

يور زا  اههگرب  هنوگنیا  شخپ  دـیاش  مینک  تواضق  نظنسح  اب  هنانیب و  شوخ  یلیخ  رگا  لمع  نیا  لـیلحت  رد  هتبلا  میتسین  نآ  قیدـصت 
رظن هب  هک  مود  تروص  اما  دننک  هانگ  كرت  و  ( 9  ) ربمایپ ادخ و  هب  قیوشت  ار  مدرم  قیرط  نیا  هب  هک  دشاب  هناقمحا  يزوسلد  یحولهداس و 
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یحولهداس و رادـقم  شجنـس  اهنآ  زا  یکی  هک  دریگیم  تروص  يرتالاب  فادـها  اب  اههگرب  نیا  عیزوت  هک  تسا  نآ  دـسریم  رتحـیحص 
گنهرف نانمـشد  يزیرهمانرب  يارب  هک  تسا  تافارخ و ... تاعیاش  هب  مدرم  هجوت  نازیم  یهلا و  نیمارف  هب  تبـسن  یمومع  راـکفا  یتقدیب 

ره مییامن 2 . هاگآ  میالم  مرن و  نابز  اـب  ار  مدرم  . 1 هک :  تسا  نیا  یبلاطم  نینچ  اب  دروخرب  رد  ام  هفیظو  دشابیم . دیفم  یمالـسا  لیـصا 
ثیدح نآرق و  نامه  هک  یحیحص  بلاطم  تسرد  هار  زا  مینکن 3 . لمع  نآ  هب  مینک و  وحم  يروآعمج و  دوش  هدید  یبلاطم  نینچ  اجک 

مییامن اهنآ  نیزگیاج  ار  تسا 

) نینمؤملاریما اقآ  دلوت  زور  هک  بجر  هدزیس  مان  هب  دنا  هدرک  سحن  ار  زور  نیا  تنـس  لها  ایآ  دنناد ؟ یم  سحن  ار  هدزیـس  زور  اه  یـضعب  ارچ 
؟ تسا

شسرپ

اقآ دـلوت  زور  هک  بـجر  هدزیـس  ماـن  هـب  دـنا  هدرک  سحن  ار  زور  نـیا  تنـس  لـها  اـیآ  دـنناد ؟ یم  سحن  ار  هدزیـس  زور  اـه  یـضعب  ارچ 
؟ تسا نینمؤملاریما (

خساپ

هتکن دنناد . یم  سحن  موش و  زور  ار  یـضعب  كرابم و  دعـس و  زور  ار  اهزور  زا  یـضعب  هک  تسا  موسرم  لومعم و  يزیچ  مدرم  نایم  رد 
لاحم یلقع  رظن  زا  تسا . دش  هتفرگ  مالـسا  زا  دح  هچ  ات  ایو  تسا  لوبق  لباق  مالـسا  رد  دح  هچ  ات  یمومع  داقتعا  نیا  هک  تسا  نیا  مهم 

دعـس كرابم و  ياهیگژیو  ياراد  یـضعب  تسوحن و  ياهیگژیو  ياراد  یـضعب  دنـشاب . هتـشاد  توافت  رگیدـکی  اب  نامز  ءازجا  هک  تسین 
نینچ هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو  یلو  تسین  راـیتخا  رد  یبـلطم  نینچ  یفن  اـی  تاـبثا و  يارب  یهار  یلقع  لالدتـسا  رظن  زا  دـنچ  ره  دنـشاب 

. تسا مزال  هکلب  درادن  یعنام  اهنت  هن  بلطم  نیا  لوبق  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یعرـش  لیالد  هب  هجوت  اب  هک  ارچ  تسا ، نکمم  يرما 
 : تسا داع  موق  ینامرفان  ببـس  هب  باذـع  لوزن  دروم  رد  نآ  تسا و  هدـش  مایا  تسوحن  هب  هراشا  دروم  ود  رد  اهنت  میرک  نآرق  تایآ  رد 

اهنآ رب  رمتـسم  موـش  زور  کـی  رد  ار  يدرـس  كانتــشحو و  داـب  دـننام  " 1" " رمتـسم سحن  موـی  یف  ًارـصرص  ًاـحیر  مهیلع  انلـسرا  اـنا  "

تـسا هدمآ  هقاح  ةروس  هیآ 7  رد  هکنانچ  هتفاـی  رارمتـسا  ناـنچمه  زور  نآ  ثداوح  هک  تسا  نیا  رمتـسم  موش  زور  زا  روظنم  .) میداتـسرف
رد تشاذـگن ). هدـنز  ار  یـسک  دـیبوک و  مه  رد  ار  یگمه  ات  دوب  طلـسم  اهنآ  رب  موادـم  روطب  یهلا  باذـع  نیا  زور  تشه  بش و  تفه 
رد ار  درس  تخس و  يداب  دننام  سپ  " 2" " تاسحن مایا  یف  ًارصرص  ًاحیر  مهیلع  انلسراف   : " هدش هراشا  ارجام  نیمه  هب  زین  تلـصف  ةروس 

هلمج زا  دوش . یم  هدید  نآرق  تایآ  یـضعب  رد  هک  دشاب  یم  دعـسو  كرابمریبعت  بلطمنیالباقمۀطقن  میداتـسرف . اهنآ  رب  موش  ییاهزور 
ثیداحا زین  یمالـسا  تایاور  رد  میدرک . لزان  تکربرپ  یبش  رد  ار  نآرق  ام  " 3" " هکرابم هلیل  یف  هانلزنا  انا   " میناوخیم ناخد  ةروس  رد 

تافارخ هب  هتخیمآو  دنسر  یم  رظن  هب  فیعـض  دنـس  رظن  زااهنآ  زا  يدایز  دادعت  هچرگ  دراد  دوجو  مایا  دعـس  سحن و  هنیمز  رد  يرایـسب 
ماما زا  یثیدح  رد  زورون  دروم  رد  دراد . دوجو  اهنآ  نایم  رد  زین  یلوبق  لباق  ربتعم و  تایاور  دنتـسین و  نینچ  اهنآ  ۀمه  یلو  دـنا  هدـیدرگ 

) ربمایپ رب  لـیئربج  تفرگ و  رارق  يدوج  هوکرب  حون  یتشک  هک  تسا  يزور  تسا  یکراـبم  زور  زورون   : " دومرف هک  میناوخ  یم  قداـص (
"4" . " دوب زورون  اب  فداصم  مخریدغ  ناتساد  تسکش و  ار  هبعک  ياهتب  تفر و  ربمایپ ( شود  رب  یلع ( هک  تسا  يزور  دش ، لزان  مالسا 

یخرب اـب  ماـیا  سحن  دعـس و  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  تسا . هدـش  یهن  زور  نآ  هب  كربـت  زا  ًادـیدش  تاـیاور  رد  زین  اروشاـع  زور  دروم  رد 
تفرگ شیپ  رد  ار  طارفا  قیرط  دیابن  هراب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  مهم و  هتکن  تسا . هدروخ  دـنویپ  بولطمان  بولطم و  ثداوح 

هب طوبرم  ار  يروما  رد  ناـیز  تسکـش و  تلع  اـی  دیـشک و  تیلاـعف  شـالت و  زا  تسد  تسا  سحن  موش و  زور  نـالف  نوچ  لـثملا  یف  و 
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رد تشادرب . ماگ  مکحم  راوتـسا و  یگدنز  هصرع  رد  وا  مرک  فطل و  زا  نتـسج  يرای  ادـخ و  هب  لکوت  اب  دـیاب  هکلب  تسناد ، مایا  یموش 
تئارق نامحر و  دنوادخ  فطل  زا  دادمتـسا  اعد و  ندناوخ  هقدص و  نداد  اب  دنا  هدش  هدـیمان  سحن  هک  ییاهزور  رد  میناوخ  یم  تایاور 

بجر هدزیس  اب  نآ  طابترا  هدزیس و  زور  صوصخ  رد  اما  لوا ـ  هتکن  دیشاب . قفوم  زوریپ و  دیورب و  اهراک  لابند  هب  نآرق  تایآ  زا  یـضعب 
دیناد یم  هک  هنوگنامه  دشاب ، هام  نیدرورف  مهدزیـس  هدزیـس ،  زور  زا  دارم  رگا   )... درک هراشا  ریز  تاکن  هب  دیاب  یلع ( ترـضح  دـلوت  و 

دماجنا یم  لوط  هب  زور  ات 31  هک 30  تسا  دیشروخ  رود  هب  نیمز  شدرگ  نآ  يانبم  كالم و  هک  تسا  يدیشروخ  ياههام  زا  نیدرورف 
ناناملسم مالسا و  اب  یطابترا  چیه  دراد  دوجو  نیدرورف  مهدزیس  زور  دروم  رد  هک  يداقتعا  تنـس و  دوش . لماک  يدیـشروخ  هام  کی  ات 

مالـسا روهظ  زا  لـبق  لاـس  اهدـص  هک  تسا  ناتـساب  ناـیناریا  هب  طوـبرم  داـقتعا  نییآ و  مسر و  نیا  هکلب  درادـن . تنـس  لـها  ًاـصوصخ  و 
کی هب  رتشیب  درادن و  دوجو  هدزیـس  زور  یـسحن  رب  ینبم  زین  یعرـش  لیلد  هدـنام و  یقاب  داقتعا  نیا  نونکات  نامز  نآ  زا  دـنا و  هتـسیزیم 

هک تسا  نیمز  رود  هب  هام  شدرگ  نآ  رایعم  كالم و  هک  تسا  يرمق  ياههام  زا  بجر  هاـم  هکنیا  مود ـ  هتکن  تسا . هیبش  یفارخ  داـقتعا 
نیدرورف هدزیس  صوصخ  رد  ناتساب  نایناریا  داقتعا  هب  یطابترا  نآ  مهدزیس  رد  یلع ( ترضح  دلوت  دماجنا و  یم  لوط  هب  زور  ات 30   29

. تسین تسد  رد  یکردـم  لیلد و  يزور  نینچ  ندوب  سحن  يارب  هک  دـشاب  هام  ره  هدزیـس  زور  ناـتروظنم  رگا  هکنیا  موس ـ  هتکن  درادـن .
ار ناـشیا  هچ  رگا  دـنلئاق ، یـصاخ  تلزنم  مارتـحا و  یلع (  نینمؤـملاریما  هب  تبـسن  تنـس  لـها  نارهاوـخ  ناردارب و  هکنیا  مراـهچ ـ  هتکن 

اهنآ هب  یتبسن  نینچ  نداد  نیاربانب  تساهنآ . لوبق  مارتحا و  دروم  رایـسب  مراهچ  ۀفیلخ  ناونع  هب  یلو  دنناد  یمن  ربمایپ ( لصفالب  نیـشناج 
. تسین زیاج 

دیاب هتشون  ًالثم  دعبو  ار  نایرج  نالف  هدید  باوخرد  یناحور  کی   ً الثم هک  تسا  هتشون  هیعد  الا  بختنم  لثم  اهباتک  زا  یـضعبرد  تاقوا  یهاگ  هکنیا 
 . دییامرف تی  انع  لماک  حیضوت  ریخ  ای  دشاب  یم  تسرد  نانایرج  نیاایآ  دتفا  یم  ناسنا  يارب  یقافتا  اّل  او  دوش  هتشون  راب  هس 

شسرپ

ًالثم دعبو  ار  نایرج  نالف  هدید  باوخرد  یناحور  کی   ً الثم هک  تسا  هتشون  هیعد  الا  بختنم  لثم  اهباتک  زا  یضعبرد  تاقوا  یهاگ  هکنیا 
 . دییامرف تی  انع  لماک  حیضوت  ریخ  ای  دشاب  یم  تسرد  نانایرج  نیاایآ  دتفا  یم  ناسنا  يارب  یقافتا  ّال  او  دوش  هتشون  راب  هس  دیاب  هتشون 

خساپ

یم ینید  تعیرـشو  ماـکحا  وزج  هک  تسا  ینیمارف  دـنک  یم  مزلم  روتـسد »  کـی  هب  فیلکت »  ماـجنا  ناوـنع  هباراـم  هچنآ  یمارگ :  زیزع  .
دادـعت هبو  مینک  هماقاار  هیموی  ياهزامن  میفلکم  امـشو  نم  ًالثم  میتسه  نآ  تیاعر  هب  لوئـسم  میا  هدرپس  هک  يدـهعت  یط  هکنیاایو  دنـشاب 
هکنیاایو تسا  یهلا  تازاجم  بجوتـسم  هدوب و  نید  عورف  هب  یئانتعا  یب  یفیلکت  نینچ  زا  ندز  زابرـسو  میراذگب  زامن  صخـشم  تاعکر 

یسک ياربار  يراک  لوپ  یـصخشم  غلبم  تفایرد  رباربرد  میریذپ  یم  ًالثم  میهد .  ماجنا  ار  يراک  هک  میوش  یم  دهعتم  دادرارق » دقع  یط 
 » ناونع هبو  تسا  تازاجم  بجوتـسم  میا  هدرک  دـقع  هک  يدادرارق  ماجنارد  ندرک  یهاتوک  هنوگره  زین  يدراوم  نینچرد  میهد ،  ماـجنا 

دوقع یطردایو  هدوب  ینید  ماکحاو  تعیرـش  وزج  هکدروآ  یم  فیلکت  اـم  يارب  ییاـهزیچ  اـهنآ  اذـلو  میلوئـسم  نآ  رباربرد  ساـنلا »  قح 
نآ هکنآ  ولو  دنک  رابجاار  یمکح  ام  هب  شدوخ  فرطزا  درادن  قح  سک  چیه  دراوم  نیا  زجب  میا .  هدرپس  دـهعت  اهنآ  هب  نامباختنا  دروم 

لوئسم دنسیونیم ،  اهباتک  يور  هک  ییاهروتسد  نآ  رباربرد  امش  طقف  هن  حیـضوت  نیااب  دشاب .  تاجانمو  اعد  لثم  یلئاسم  هب  طوبرم  مکح 
ناگدنسیون لیلد  زا  رگا  اما  تسا .  تازاجم  بجوتسم  دوخ  ییاهروتسد  نینچو  دنا  هداد  ماجنا  یطلغ  راک  اهنآ  ناگدنـسیون  هک  دیتسین ، 

ریثکت ار  یعقاو  ریغ  ای  طلغ  عوضوم  کی  يا  هویش  نینچ  اب  دنهاوخ  یم  اه  هتشون  نآ  ناگدنسیون  میوگب  دیاب  دینک  لاوئـس  اه  هتـشون  نآ 
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دهعت هنوگچیه  امـش  دـننز .  یم  مه  ینید  گنر  دوخ  یفارحناو  طلغ  تین  هب  دـننک  یم  هدافتـسا  ءوس  اهمدآ  ینید  دـهعت  زا  نوچو  دـننک 
ا درادن %  امش  يارب  یئوس  رثا  چیه  دیشاب  نئمطمو  دیریذپن  اهروتسد  نآ  رباربردار  ینید 

؟ تسا تجح  دراد ، ثکم  ربص و  رب  تلالد  هک  نیا  رب  ینبم  فرع  رظن  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  ندز  هسطع  یمالسا  ینابم  رد 

شسرپ

؟ تسا تجح  دراد ، ثکم  ربص و  رب  تلالد  هک  نیا  رب  ینبم  فرع  رظن  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  ندز  هسطع  یمالسا  ینابم  رد 

خساپ

نیا رد  هک  هدش  وگزاب  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هکلب  میرادن ، لمع  ماجنا  زا  يراددوخ  ربص و  رب  ینتبم  مالسا  رد  يروتـسد  هراب  نیا  رد 
نیا اب  نتفرگ ، باتـش  اب  دیامرفب  دهاوخیم  ماما  دیاش  دراد . یتیعوضوم  هلجع  درک و  هلجع  دیاب  هک  نیا  هن  دـینک ، باتـش  هلجع و  ماگنه 

ممـصم يراک  رب  هک  یماگنه  دـهدیم  روتـسد  هک  اج  نآ  ات  درادـن ، شزاس  بلاطم  هنوگ  نیا  اب  مالـسا  حور  ًاساسا  دـینک . هزرابم  هفارخ 
هداد رارق  كرش  هناشن  ار  ندز  دب  لاف  دیوش . هناور  فده  لابند  هب  هدومن  لکوت  دنوادخ  رب  و  دینکن ، انتعا  دنزب  دب  لاف  یسک  رگا  دیدش ،

". دیبایرد قح  هاگـشیپ  زا  ار  یبوخ  ریخ و  ات  دینزب  لأفت  یکین  ریخ و  هب  هراومه  هللا ؛ دـنع  هدـجت  ریخلاب  ولّافت  : " دـناهدومرف هراومه  تسا .
دراو هسطع "  " هرابرد هتبلا  دنک . داجیا  یللخ  ناسنا  میمصت  مزع و  رد  دیابن  هسطع  ای  مشچ و  ياهکلپ  شرپ  دغج ، گنهآ  غاز و  يادص 

زین فرط  " ددرگ . وت  لاـح  لـماش  ادـخ  تمحر  هللا ؛ مکمحری   " دـییوگب دـینک و  اـعد  وا  قح  رد  درک ، هسطع  یکی  هاـگ  ره  تسا : هدـش 
ود هسطع و  کی  نیب  ندراذـگ  قرف  ای  ندومن ، ثکم  ندرک و  ربص  " دزرمآیب . ار  وت  دـنوادخ  کل ؛ هللا  رفغی  دـیوگب : دـنک و  اعد  ًـالباقتم 
نآ زا  هفارخ  نیا  شیادـیپ  ءادـبم  دـنک . مزج  ار  مزع  دزیهرپب و  اههناسفا  نیا  زا  اناد  هاگآ و  ناملـسم  دـیاب  هک  تسا  هناـسفا  یگمه  هسطع 
نآ شیادیپ  ءادبم  زا  دیاب  ریزگان  درادـن ، يزیرغ  يرطف و  تلع  نینچمه  یملع و  یلقع و  هشیر  هسطع ، ماگنه  هب  ثکم  ربص و  هک  ییاج 

. تسا هدرکیم  مرگرـس  ار  هاشداپ  هک  هتـشاد  یکقلد  یمکاـح  یفیاوطلا ، كولم  ياـهتموکح  نارود  رد  دوشیم  هتفگ  مینک . وجتـسج 
یقلت موش  هسطع  خیرات  نآ  زا  دییامن . هیبنت  ار  وا  دیوگیم : دسرتیم و  هاشداپ  هک  يروط  هب  دـنزیم ، يدـیدش  هسطع  يزاب  نیب  رد  یبش 

تافراخ ریاس  دننام  هفارخ  نیا  يریگب ! هفرس  هایس  دنتفگیم  " دهد . تیافش  ادخ  هللا ؛ مکافاع   " ياج هب  دزیم ، هسطع  سک  ره  دوشیم و 
. تفای شرتسگ  ام  تلم  نیب  رد  جیردت  هب 

کی يور  ار  نآ  تسد . جنپ  تروص  هب  دنراد  مَلَع  کی  رفص  مّرحم و  مایا  رد  یغاب . هاش  مان  هب  تسا  ییاتسور  کی  زیربت  هب  هتـسباو  نابرهم  شخب  رد 
ای دراد  ناکما  يزیچ  نینچ  ایآ  دنیشن . یم  وا  شود  يور  دیآ  یم  هجنپ  دراد ، رذن  هک  یـسک  دنرب و  یم  يرذن  لوپ و  مدرم  دننک ، یم  لصو  بوچ 

یبساک ب

شسرپ

نآ تسد . جنپ  تروص  هب  دنراد  مَلَع  کی  رفص  مّرحم و  مایا  رد  یغاب . هاش  مان  هب  تسا  ییاتـسور  کی  زیربت  هب  هتـسباو  نابرهم  شخب  رد 
ایآ دنیـشن . یم  وا  شود  يور  دیآ  یم  هجنپ  دراد ، رذـن  هک  یـسک  دـنرب و  یم  يرذـن  لوپ و  مدرم  دـننک ، یم  لصو  بوچ  کی  يور  ار 

. دنا هدرک  زاب  یبساک  ای  دراد  ناکما  يزیچ  نینچ 

خساپ
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مایپ نتشادهگن  هدنز  بجوم  تسا و  یهلا  ریاعش  میظعت  زا  تسا و  بحتسم  (ع ) نیسح ماما  نادیهـش  رالاس  يراروگوس  مایا  رد  يرادازع 
نیسح ماما  هب  رذن  ینعی  تسا ، ملع  بحاص  هب  رذن  عقاو  رد  هک   ) مَلَع يارب  ندرک  رذن  نتـشادرب و  مَلَع  دشاب . یم  ینیـسح  ياروشاع  ياه 
يزیچ نینچ  ندش  عقاو  یلو  دراد ، ناکما  هچ  رگا  رذن  بحاص  شود  يور  ملع  نتـسشن  اما  ( 1 .) درادن لاکشا  لضفلابا و )...  ترضح  ای 
هعیاش غورد و  دـش ، مولعم  یـسررب  زا  سپ  یلو  میا ، هدینـش  تاقافتا  نیا  زا  اهراب  تسا . هعیاـش  هکلب  درادـن ، تیعقاو  ًاـبلاغ  تسا و  دـیعب 
لاؤس ص 455 ، تائاتفتسا ، يزیربت ، هللا  تیآ  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هدرک  هنخر  رایسب  تاداقتعا  نید و  رد  روما  نیا  زا  هنافسأتم  تسا .

.2007

ایآ دوش . یم  تیذا  اه  یّنج  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دیربب ، ار  ادخ  مان  شوج  بآ  نتخیر  ماگنه  هک  دوش  یم  هدینـش  اه  لوق  لقن  اه و  باتک  رد 
؟ دوش یم  هچ  ّنج  ًالثم  دراد ، ّنج  رد  يریثأت  هچ  شوج  بآ  نتخیر  نامز  رد  هللا  مسب  هللا و  مان  دراد ، تّحص  رگا  دراد ؟ تّحص  هلئسم  نیا 

شسرپ

یم تیذا  اه  یّنج  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دیربب ، ار  ادخ  مان  شوج  بآ  نتخیر  ماگنه  هک  دوش  یم  هدینـش  اه  لوق  لقن  اه و  باتک  رد 
ّنج ًالثم  دراد ، ّنج  رد  يریثأت  هچ  شوج  بآ  نتخیر  نامز  رد  هللا  مسب  هللا و  مان  دراد ، تّحـص  رگا  دراد ؟ تّحـص  هلئـسم  نیا  اـیآ  دوش .

؟ دوش یم  هچ 

خساپ

ياه هروس  زا  یکی  مسا  هک  ییاج  اـت  ( 1 ،) هداد ربخ  نج  ماـن  هب  یتادوجوم  دوجو  زا  تحارـص  اـب  میرک  نآرق  دراد و  تقیقح  نج  دوجو 
هللا مسب  هتبلا  ( 2 .) تسا تافارخ  زا  درادـن و  تحـص  دوش ، یم  هتخیر  غاد  بآ  هک  ییاه  لحم  رد  اه  نج  ندوب  نکیل  تسا ، ّنج "  " نآرق

ۀیآ 1. ( 72  ) نج . 1 اه : تشون  یپ  دوش . یم  رـش  عفر  ای  رورـش  تادوجوم  ندش  رود  بجوم  یهاگ  تسا و  بوخ  يراک  ره  يارب  نتفگ 
ص 149. ناطیش ، نج و  ینارهت ، یلاجر  اضر  یلع  . 2

؟ مینک ربص  دیاب  امتح  مینک  یم  هسطع  هک  یعقوم  ایآ 

شسرپ

؟ مینک ربص  دیاب  امتح  مینک  یم  هسطع  هک  یعقوم  ایآ 

خساپ

هتفگ هسطعزا  سپ  هکنیا  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  يزیچ  اهنت  تسا  دنـس  كردم و  دـقاف  هنایماع و  يراک  هسطع  ماگنه  رد  ندرک  ربص 
J هّللا مکمحری  دیئوگب  وا  هب  درک  هسطع  یسک  رگا  ای  هّلل و  دمحلا  دوش 

ینید زکارم 

هیملع هزوح 
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طوسبم

شسرپ

طوسبم

خساپ

هماـن نیا  امـش و  هلـصوح  هزادـنا  هب  یلو  دوش  ذـغاک  نم  داـتفه  يونثم  میهد ، خـساپ  امـش  تشرد  زیر و  تـالاؤس  ماـمت  هب  میهاوخب  رگا 
یم روکنک  ای  نومزآ  قیرط  زا  تسا ، قیقد  همانرب  ياراد  یلیـصحت  ياه  هتـشر  ریاـس  دـننام  مه  یگبلط  سرد  مینک . یم  ضرع  ناتتمدـخ 

اه هد  دراد و  يدودرم  يدـیدجت و  ناـحتما و  دراد ، تدـمزارد  تدـم و  هاـتوک  دراد ، يروضح  ریغ  يروضح و  دـش ، هزوـح  دراو  ناوـت 
شـسرپ هچرگ  يروآردرـس . نآ  زا  یناسآ  هب  یناوت  یم  تدوخ  يدرک  ادـیپ  يوزوح  سورد  لیـصحت  هب  میمـصت  رگا  هک  رگید  طـیارش 

هزوح رهاظ  هرابرد  نیا  تسا . هزوح  یسرد  ياه  همانرب  زا  یلاعبانج  بوخ  اتبسن  تاعالطا  زا  یکاح  يا  هدرک  هراب  نیا  رد  هک  يزیر  ياه 
يارب امـش  هک  نیا  اه و  سرد  ياوتحم  هرابرد  اما  دراد  مزال  يرتشیب  تیدـج  هتبلا  هک  تسا  یملع  زکارم  ریاس  دـننامه  یـسرد  رظن  زا  هک 

مالـسا نید  تخانـش  هب  طوبرم  يوزوح  مولع  دیناد  یم  هک  روط  نامه  مییوگب  دیاب  دیـشاب  هتـشاد  یمیمـصت  هچ  دـیهاوخ  یم  نات  هدـنیآ 
هبلط حالطصا  هب  دنک و  یم  لیـصحت  هیملع  هزوح  رد  هک  یـسک  دوش . یم  هصالخ  ماکحا  ای  هقف  قالخا و  دیاقع ، شخب  هس  رد  هک  تسا 

هک نیا  لوا  دـهد . ماجنا  مه  رگید  مهم  راک  ود  دـیاب  دروآ  تسد  هب  یفاک  تاـعالطا  قوف  هنیمز  هس  رد  دـیاب  هک  نیا  رب  هوـالع  دوش  یم 
رد هک  نیا  مود  دشاب و  یعقاو  ناملـسم  کی  حالطـصا  هب  دهد و  ناشن  دوخ  راتفر  لامعا و  رد  ار  مالـسا  ياه  همانرب  ماکحا و  دـنک  یعس 

مدرم هب  ار  الاب  لصا  هس  هلاقم  باتک و  نتـشون  ای  سیردـت و  يراد و  سالک  ای  ینارنخـس  اب  ینعی  دـنک ؛ شـالت  مدرم  داـشرا  نید و  غیلبت 
ءایبنا و لغـش  یناحور  ای  هبلط  کی  لغـش  دینک  یم  هظحالم  هک  روط  نامه  نیاربانب  دیامن . قیوشت  اهنآ  هب  لمع  هب  ار  اهنآ  دـنک و  یفرعم 

تهج نیمه  هب  دنناد . یم  ار  زیچ  همه  یهلا  هزجعم  هب  ناربمایپ  یلو  دوش  ملاع  ات  دناوخب  سرد  دیاب  هبلط  هک  توافت  نیا  اب  تسا  ناربمغیپ 
دیناوتب دـیاب  امـش  تاحیـضوت ، بلاطم و  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  دنتـسه . ناربمایپ  ثراو  مالـسا  ياـملع  نادنمـشناد و  دومرف : مالـسا  ربماـیپ 

هک تسا  نیا  ام  داهنشیپ  دیراد  مه  ار  نآ  دادعتسا  ناوت و  ایناث  دیتسه و  هتشر  نیا  هب  دنم  هقالع  الوا  رگا  دینیبب  دیاب  ینعی  دیریگب . میمصت 
هاگـشناد لثم  رگید  ياه  هنیمز  رد  تسا  رتهب  دیتسین ، اراد  ار  نآ  دادعتـسا  ناوت و  ای  دیرادن  هقالع  دینک  یم  ساسحا  رگا  یلو  دیوش  هبلط 

مق و رد  هچ   ) اه هزوح  زا  یکی  هب  تسا  راهب  لصف  رد  الومعم  هک  مان  تبث  تقو  دیاب  دیوش ، هزوح  دراو  هنوگچ  هک  نیا  اما  دینک . تمدخ 
تیاضر هتبلا  دینک . لاؤس  اجنامه  ار  رگید  ياه  ییامنهار  هطوبرم و  تاحیضوت  دینک . رپ  ار  مان  تبث  هگرب  دیورب و  اه ) ناتـسرهش  رد  هچ 

دوخ تاحیـضوت  اب  دـیناوت  یم  امـش  دـندرک ، تفلاخم  رگا  الاح  تسا . روط  نیمه  مه  هزوح  دروم  رد  تسا . مزال  يراـک  ره  رد  نیدـلاو 
ياه هورگ  ریاس  دـننامه  یناحور  درف  کی  تسا . هیملع  هزوح  ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی  یناحور  ساـبل  ندیـشوپ  دـینک . عناـق  ار  اـهنآ 

رادقم لیصحت  زا  سپ  هتبلا  هک  دنتـسه  یـصوصخم  سابل  ياراد  نیریاس  ناراتـسرپ و  ناکـشزپ و  یماظتنا ، یماظن و  دارفا  نوچ  یعامتجا 
ات دـنهد  یم  نویناـحور  هب  هک  ینیواـنع  باـقلا و  دروآ . تسد  هب  ناوت  یم  ار  سدـقم  ساـبل  نیا  ندیـشوپ  هزاـجا  يوزوـح ، موـلع  مزـال 

طقف اه  هبلط  دـشاب . یم  نویناحور  مامت  يارب  ماع  مسا  تسا  وجـشناد  يانعم  هب  هک  هبلط  هملک  دراد و  مارتحا  یتافیرـشت و  هبنج  يدودـح 
دننام دیاب  دننک  تکرش  یبرجت  ینف و  ياه  هتشر  رد  دنهاوخب  رگا  دنهدب و  لیصحت  همادا  دنناوت  یم  هاگشناد  یناسنا  مولع  ياه  هتشر  رد 

. درادن یتیلوؤسم  دروم  نیا  رد  هزوح  دننک و  تکرش  القتسم  نایوجشناد  ریاس 
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؟ تسیچ رضاح  رصع  رد  تیناحور  سابل  يدوجو  هفسلف 

هراشا

دننامه ار  شاهفیظو  راک و  سابل  یهورگ  چیه  - 2 تسا . هدشن  شرافس  مالسا  رد  اهقف  يارب  یّصاخ  سابل  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مه  نآ  - 1
صع سابل  هب  هک  هدش  شرافس  ثیداحا  رد  - 3 دنکیمن . هدافتسا  هفیظو  ماجنا  نامز  ریغ  رد  اّبطا و ... هقبط 

شسرپ

هدشن شرافس  مالسا  رد  اهقف  يارب  یّصاخ  سابل  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مه  نآ  - 1 تسیچ ؟ رضاح  رصع  رد  تیناحور  سابل  يدوجو  هفسلف 
ثیداحا رد  - 3 دـنکیمن . هدافتـسا  هفیظو  ماجنا  نامز  ریغ  رد  اّبطا و ... هقبط  دـننامه  ار  شاهفیظو  راک و  ساـبل  یهورگ  چـیه  - 2 تسا .

. میشاب مزتلم  شیوخ  رصع  سابل  هب  هک  هدش  شرافس 

خساپ

نآ زا  تسا ؛ ناموصعم ع ) تّنس  زا  یشخب  ابع  همامع و  ندیـشوپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یّنـس  هعیـش و  ییاور  بتک  رد  دوجوم  ثیداحا  زا 
(1 .) تشاد رـس  رب  یکـشم  ياهماـمع  هّکم  هب  دورو  زاـغآ  رد  هکم ، حـتف  ماـگنه  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  تسا : هدرک  لـقن  رباـج  - 1 هلمج :

هاـگ نآ  درک ؛ نازیوآ  مرـس  تشپ  ار  نآ  هشوگ  تشاذـگ و  مرـس  رب  ياهماـمع  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  (ص ) ادـخ لوسر  : " دوـمرف (ع ) یلع
هتابن نب  غبصا  - 2 ( 2" .) دندوب مّمعم  ییاه  همامع  نینچ  اب  هک  درک  کمک  یناگتـشرف  اب  ارم  نینح  ردب و  گنج  رد  لاعتم  يادخ  : " دومرف

هب (ع ) یلع ترـضح  مدرم ، تعیب  زا  سپ  تفـالخ و  زاـغآ  رد  تسا : هدرک  تیاور  دوریم ، رامـش  هـب  (ع ) نینمؤـملاریما ناـکیدزن  زا  هـک 
لضف و دوخ  نادنزرف  ثراحلا  نب  ۀعیبر  بلطملادـبع و  نب  سابع  - 3 ( 3 .) تشاد رـس  رب  ار  ادخ  لوسر  همامع  هک  یلاح  رد  دمآ ، دجـسم 
(ع) ریما ترـضح  درامگب ؛ راک  هب  تاکز  يروآ  عمج  يارب  ار  نانآ  هک  دـننک  اضاقت  ترـضح  زا  اـت  هداتـسرف  (ع ) یلع روضح  هب  ار  هعیبر 
اب دش و  بایفرش  (ع ) یلع رـضحم  هب  ماما  رظن  ندینـش  زا  سپ   ) هعیبر تفرگ . مهاوخن  راک  هب  ار  اهامـش  زا  مادک  چیه  مسق  ادخ  هب  دومرف :

(ع) نینمؤملاریما میدرکن ؛ تداسح  وت  رب  نآ  رطاخ  هب  ام  يدیسر ، (ص ) ربمایپ يداماد  تلزنم  ماقم و  هب  درک : ضرع  زیمآضارتعا ) ینحل 
هجیتن ناوتیم  تایاور  عومجم  زا  نیاربانب  ( 4 .) دیباوخ نآ  رب  تخادنا و  نیمز  يور  ار  دوخ  يابع  هعیبر ) نانخس  هب  تبسن  ییانتعا  یب  اب  )
هفسلف ینعی  امش  یلصا  شسرپ  خساپ  تمسق ، نیا  ات  دهدیم . لیکشت  ار  (ع ) ناماما ربمایپ و  تّنس  زا  یشخب  ابع  همامع و  ندیشوپ  تفرگ :

و (ص ) ربمایپ ّتنـس  همامع  ابع و  یتقو  دـیدرگ . مولعم  زین  یعرف ، شـسرپ  نیلوا  خـساپ  نینچ  مه  دـش ، نشور  تیناحور ، ساـبل  يدوجو 
یناحور هک  تسا  نکمم  یناکم  نامز و  ره  رد  هکلب  دوش ، تایاور  رد  نآ  يارب  هناگادج  شرافـس  هک  دراد  یموزل  هچ  دشاب ، (ع ) ناماما

روضح یمالـسا  هعماج  نایم  صاخ  یـششوپ  اب  یناحور  هک  نآ  رگم  تسین  روسیم  نیا  دشاب و  دارفا  ياهشـسرپ  تاهبـش و  يوگخـساپ 
دراوم و رد  ناـنآ  هب  هعجارم  هک  یماـظتناو  یماـظن  ياـهورین  ناکـشزپ و  نوچمه  یلغاـشم  ناـبحاص  هب  هعجارم  فـالخ  هب  دـشاب ؛ هتـشاد 

رضاح یعمج  رد  تقو  ره  هک  دنکیم  اضتقا  یناحور  لغـش  مینک ، هاگن  یلغـش  هاگن  زا  رگا  یتح  نیاربانب ، دوشیم ، ماجنا  صاخ  یتاعاس 
رد دیاهدرک : حرطم  لاؤس  رد  یعرف : لاؤس  نیموس  خساپ  دشاب . هتشاد  نت  هب  ار  سابل  نیا  دیاب  ینامهم و ... رد  هچ  نابایخ و  رد  هچ  هدش ،

طقف راصتخا  تیاعر  ظاحل  هب  هک  تسا  هدیسر  یتایاور  هنیمز  نیا  رد  هلب  میشاب ، مزتلم  شیوخ  رـصع  سابل  هب  هک  هدش  شرافـس  ثیداحا 
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دناهتفگ ام  هب  درک : ضرع  ماما  هب  یصخش  هک  دوب  (ع ) قداص ماما  رضحم  رد  نامثع  نب  داّمح  میزادرپیم : تیاور  کی  حیرشت  نایب و  هب 
نیا خساپ  رد  (ع ) قداص ماما  دیاهدیشوپ . وکین  یـسابل  هک  مینیبیم  ار  امـش  هدیـشوپیم و  تمیق  نازرا  نهاریپ  نشخ و  سابل  (ع ) یلع هک 

، دمآیمن باسح  هب  بیع  نآ  ششوپ  هک  دیشوپیم  ینامز  رد  ار  اهیگژیو  نآ  اب  سابل  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  : " دومرف ضارتعا 
نیا ( 5" .) تسا نامز  نامه  لها  سابل  نامز ، ره  رد  سابل  نیرتهب  دوشیم و  ترهـش  سابل  دـشوپب ، سابل  شور  نآ  هب  سک  ره  زورما  اّما 
یفن دیآ ، رد  امن ) تشگنا   ) ترهش سابل  تروص  هب  هک  ار  رگید  عون  سابل  و  تسا ، هتسناد  نامز  ره  مدرم  سابل  ار ، سابل  نیرتهب  تیاور 

ساـبل هب  هدوب و  صاـخ  فیاـظو  اـب  صاـخ  هقبط  رگناـیامن  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ عون  نیا  زا  تیناـحور  ساـبل  اـیآ  اّـما  تسا . هدرک 
ص 2765، ج 4 ، همکحلا ، نازیم  . 1 اهتشون : یپ  دراد . يرتشیب  تهابش  رین  نایناریا  یتّنس  ياهسابل  هب  هتـشاد و  تهابـش  (ع ) نیموصعم
، دیحوتلا نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، . 3 ص 14 . ج 10 ، یقهیب ،) ننس   ) يربکلا ننسلا  یقهیب ، نیـسح  نب  دمحا  . 2 ح 18096 .

بیرغ یف  قئاـفلا  يرـشخمزلا ، دـمحم  نب  رمع  نب  دوـمحم  . 4 ص 609 . ج 1 ، جاـجتحالا ، یلع ، نـب  دـمحا  یـسربط ، ح 1 ؛ ص 304 ،
ح 15. ص 444 ، ج 6 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 5 ص 322 . ج 2 ، ثیدحلا ،

؟ دیهد حیضوت  هچ  ینعی  وجشنادو  یناحور  تدحو 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  هچ  ینعی  وجشنادو  یناحور  تدحو 

خساپ

رد يرکف   - یملع هورگ  ود  نیا  ییادج  تسام .  هعماج  يارب  یتایح  ترورـض  کی  هکلب  نکمم  اهنت  هن  هاگـشناد  هزوح و  تدحو  هلاسم 
يرکفمه هب  رگا  زغم  ود  نیا  تسا .  زغم  ود  ياراد  هک  دزاس  یم  هیبش  یندب  هب  ار  تکلمم  دراد و  يرابنایز  رایسب  یبیرخت  شقن  ام  هعماج 

ریذپان فصو  یجرم  جره و  دنشاب  رگیدکی  زا  هناگیب  رگا  یلو  دنزاس  یم  رت  هدش  باسح  رتهبار و  ندب  ياه  شنک  اه و  تیلاعف  دنباتشب 
یندش بولطم و  سدقم  داهن  ود  نیا  نیب  یتدحو  هنوگچ  تسیچ و  تدـحو  نیا  فیرعت  هک ( (  نیا  اب  هطبار  رد  هتبلا   . دـنروآ یم  دـیدپ 

زا نونکات   . دیآ لمع  هب  يرت  قیمع  ياه  شواک  اه و  یسررب  دیاب  هورگ  ود  ره  يوس  زا  تسین و  یفاک  هدش  ماجنا  ياه  یسررب  تسا ) ) 
رد کیژولویدیا  تدـحو  یتفرعم ج )  تدـحو  یقالخا ب )  تدـحو  فلا )  هلمج :  زا  هدـیدرگ ؛  داهنـشیپ  يددـعتم  ياه  هویـش  وس  ود 
 . کیژتارتسا تدـحو  یـسایس ز )  تدـحو  و )  کیتامگارپ )  یلمع (  تدـحو  ه )  کـیناگرا )  یناـمزاس (  تدـحو  يرـشب د )  تفرعم 

 . ; تسا کیژتارتسا  تدحو  الاب  دراوم  زا  هویش  نیرتمهم 

؟  تسیچ نم  فیلکت  دننک  یم  تفلاخم  مردام  ردپ و  یلو  مراد  ندش  هبلط  هب  لیامت  هدنب 

شسرپ

؟  تسیچ نم  فیلکت  دننک  یم  تفلاخم  مردام  ردپ و  یلو  مراد  ندش  هبلط  هب  لیامت  هدنب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1767 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

تاییزج هب  انشآ  دارفا  تروشم  اب  هنالقاع و  هدیجنس و  یمیمصت  هتبلا   . دیریگب میمصت  دیاب  امش  دوخ  زیچ  ره  زا  شیب  ندش  هبلط  دروم  رد 
هار نیا  شنیزگ  رب  تحلـصم  هچنانچ  دـیراذگ و  نایم  رد  ار  هلاسم  دوخ  لـحم  هتـسجرب  نویناـحور  زا  یخرب  اـب  دـیناوت  یم  ـالثم  هار  نیا 
یم امـش  یتخبـشوخ  تداعـس و  ناهاوخ  امـش  ردام  ردپ و  املـسم  دنزاس .  عناق  ار  امـش  نیدلاو  هک  دیهاوخب  نانآ  زا  دـش  هداد  صیخـشت 

نیارباـنب دـننکن  ینیب  شیپ  امـش  يارب  ینادـنچ  تیقفوـم  یلیـالد  هب  اـی  دنـسانشن و  ار  هار  نیا  ياـیاوز  یبوـخ  هب  تسا  نکمم  یلو  دنـشاب 
مالـسا نیتسار  ریـسم  رد  هراومه  تسا  دیما  تسا .  یبوخ  ياشگهار  نانآزا  دادمتـسا  هقطنم و  ناگرزب  اب  تروشم  امـش و  بوخ  دروخرب 

 . ; دیشاب قفوم  دیوم و 

؟ دنا هدوب  رظن  بحاص  هتشر  نیدنچ  رد  یگمه  یمالسا  ياملع  هک  یتروص  رد  دوش  یمن  هجوت  یعیبط  مولع  هب  هزوح  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدوب  رظن  بحاص  هتشر  نیدنچ  رد  یگمه  یمالسا  ياملع  هک  یتروص  رد  دوش  یمن  هجوت  یعیبط  مولع  هب  هزوح  رد  ارچ 

خساپ

يوزوح مولع  هکنآ  هژیوب  دنک  یم  بلـس  اه  هزوح  زا  ار  یعیبط  مولع  رد  ندش  دراو  ناکما  اهنآ  ندـش  یـصصخت  مولع و  هنماد  شرتسگ 
ملع دـننام  یعیبط  مولع  زا  یخرب  هتبلا   . دـنیآ رد  یـصصخت  تروص  هب  زین  اهنآ  تسا  مزال  هدوب و  رادروخرب  ییالاب  رایـسب  هرتسگ  زا  دوخ 
مولع زا  هداز  نسح  هللا  تیآ  یهاـگآ  دریگ و  یم  رارق  ثحب  دروم  هزوـح  رد  موزلدـح  رد  تسا و  هدافتـسا  لـباق  ینید  لـیاسم  رد  تییه 

تمـس هب  یـشزومآ  ماظن  کی  نداد  تهج  رب  لیلد  دـناوت  یمن  دـحاو  قادـصم  هاـگ  چـیه  هوـالع  هب  تساـه .  هنیمز  نیمه  رد  زین  یعیبط 
هن دشاب  هدافتـسا  لباق  شناد  بابرا  تیرثکا  يارب  هک  دبای  ریـس  هدـش و  يدـنب  هقبط  يا  هنوگ  هب  دـیاب  مولع  ناوراک  اریز  دـشاب × یـصاخ 

 . ; دشاب غباون  تیفرظ  اب  بسانتم  اهنت  هکنیا 

؟ دننک یمن  راک  شاعم  رارما  يارب  نویناحور  دندرک و  یم  راک  مالسلا )) مهیلع  )) همئا ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  راک  شاعم  رارما  يارب  نویناحور  دندرک و  یم  راک  مالسلا )) مهیلع  )) همئا ارچ 

خساپ

ینید یملع و  تالاغتشا  لیصحت و  هب  دنهاوخب  رگا  نویناحور  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  دنا  هدرک  یم  راک  ناماما  هک  تسا  حیحـص  نیا 
هدوب رادروخرب  یندل  مولع  زا  نوچ  ناماما  درادن . دوجو  نانآ  يارب  دنشاب  لوغـشم  زین  يداصتقا  ياهراک  هب  دنناوتب  هکنیا  ناکما  دنزادرپب 
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ًاعقاو یناحور  کی  رگا  ایآ  دنشاب . هتشاد  لاغتشا  راک  هب  دنتسناوت  یم  ًاعبط  دنا  هدرکن  لیصحت  هتفرن و  هسردم  هب  شیوخ  مولع  يارب  دنا و 
رصحنم دنرادن  میقتسم  يدیلوت  راک  هک  یناسک  ایآ  دوشب ؟ مه  رگید  يراک  لوغـشم  دناوت  یم  دسرب  یملع  یلاع  تاجرد  نآ  هب  دهاوخب 

ایآ دنهد ؟ ماجنا  يدیلوت  راک  هک  دیناد  یم  مزال  مه  یـشزومآ  تاسـسؤم  نادـنمراک  هاگـشناد و  دـیتاسا  يارب  ایآ  دنتـسه ؟ نویناحور  رب 
هب لیـصحت  رب  هوالع  هب  ار  اهنآ  دـیتاسا  نیلّـصحم و  ات  دـشاب  رت  شزرا  مک  رگید  ياـه  شزومآ  زا  نید  شزومآ  هک  درک  ناوت  یم  رّوصت 

نیمه راظتنا  اعّدـم  نیا  لیلد  دـهد . یم  ماجنا  ار  تمدـخ  نیرتشیب  هعماج  زا  تشادرب  نیرتمک  اب  هبلط  کی  مینادـب ؟ مزلم  مه  يرگید  راک 
21ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . رِشق  نیا  زا  عامتجا 

؟ دشاب یم  هچ  دنناد  یم  تیناحور  ار  ناناوج  هعماج و  رد  دوجوم  تالکشم  مامت  رصقم  هک  يدارفا  ربارب  رد  ام  خساپ 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  دنناد  یم  تیناحور  ار  ناناوج  هعماج و  رد  دوجوم  تالکشم  مامت  رصقم  هک  يدارفا  ربارب  رد  ام  خساپ 

خساپ

 ... یهاگشناد و طیحم  رد  ای  یسایس  طیحم  رد  تیناحور  شزرا  تصیخش و  فذح  يانبم  رب  راک  هلـسلس  کی  ًالثم  مینیب  یم  ام  هک  یتقو 
يانبم رب  هک  ار  هیملع  هزوح ي  طاسب  مییایب  ام  ًالثم  هک  نیا  تسین . یفنـص  طقف  راک  کـی  هداـس و  راـک  کـی  راـک ، نیا  دوش ، یم  عورش 

کبـس و تسا ؛ نشور  نیا  هک  تسا ـ  راکتبا  رظن و  دـیدجت  يروآون و  يزاس و  ناریو  انبم  يزاس و  اـنبم  ساـسا  رب  رظن و  تقد  قیقحت و 
یتشهب و يرهطم و  لاثما  مینکب و  دومناو  يدیلقت  زیچ  کی  هدوب ـ  قیقحت  يانبم  رب  لوا  زا  هیملع ، ياههزوح  رد  میلعت  شزومآ و  هویش ي 
هک یـسک  دسانـشیمن ، تسرد  ار  هزوح  هک  یـسک  ًاتعیبط  تسا . هابتـشا  کی  ( 1  ) مینک یقلت  هزوح  ياهانثتـسا  ار ، هزوـح  نادرگاـش  نیا 
زا اهنیا  هک  دـنادیم  مدآ  نیقی ، روط  هب  دـیاش  هکلب  ناوارف ، لاـمتحا  هب  هتبلا  دوشیم . بکترم  ار  یهابتـشا  نینچ  تسیچ ، هزوح  دـنادیمن 
هک دوشیم  یجوم  نیا  تسا . روآ  داـسف  عقاو و  فـالخ  فرح  اـما  درادـن ؛ دوجو  یئوس  رظن  ینعی  دوـشیم ، هتفگ  مه  یـضرغ  یب  يور 

هکنیا امک  دورب ؛ نیب  زا  ییوجشناد  یهاگـشناد و  طیحم  مشچ  رد  تسا ـ  نید  هدنیامن  رادمچرپ و  هک  تیناحور ـ  يونعم  یملع و  شزرا 
تعاـمج بـالقنا ، زا  لـبق  ًاـعقاو  دوبن . مه  ریثأـت  یب  دـشیم و  ماـجنا  بـالقنا  زا  لـبق  يرت ، هنایـشان  ياههویـش  اـب  اـهتنم  راـک ، نیا  هیبـش 

ًالثم مدوب . هجاوم  اهنآ  زا  يدایز  هدع  اب  نم  دنتـسنادیم ! نادن  زیچ  چیه  عقوت  رپ  نادان  يوگ  رپ  ياهمدآ  ار  تعامج  دنوخآ  یهاگـشناد ،
دوجو ییامـش  لثم  تیناـحور ، نیب  رد  ًاـعقاو  بجع ، دـنتفگ  یم  دندینـش ، یم  باـسح  فرح  هملک  ود  دنتـسشنیم و  هک  هسلج  کـی  رد 

زا روشک  شناد  یملع و  ياههاگتسد  یقلت  ینعی  دنتخانـش ؛ یمن  ار  تیناحور  اهنآ  دوب . یلومعم  ۀبلط  کی  هبلط  نآ  هک  یلاح  رد  دراد !؟
روشک رد  یقادصم  دزم ، دصق  نودـب  ملع  و  ملع ، يارب  ملع  رگا  تسا . هدوب  قیقحت  ملع و  زکرم  ًالـصا  هیملع ، ةزوح  دوب . طلغ  تیناحور 

، ایند هب  ییانتعایب  دهز و  نآ  دنتسنادیم ! ملع  یب  طیحم  کی  ار  اجنیا  اهنآ  یلو  تسا ؛ هدوب  هیملع  ياههزوح  رد  میدق  زا  دشاب ، هتشاد  ام 
دوجو یبلاغ  Ș هب ط زونه  هللا  دـمحب  مه  زورما  دوب و  یگبلط  زا  نوریب  یگبلط و  طیحم  رد  تیناـحور و  طـیحم  رد  هک  ییاـهییاسراپ  نآ 

، روخ تفم  ریبعت  تسا ! روخ  تفم  دـنوخآ  هک  نیا  هب  دـندوب  هدرک  لیدـبت  șŘ یهاگـشناد ̠��̘ تعاـمج  نیا  مشچ  رد  ار  نیا  �̠ راد
هب دنک ـ  ادیپ  ار  شدوخ  عجرم  هک  يریمـض  لثم  يدـیق ـ  هراشا و  چـیه  نودـب  اهروخ ، فم  دـنتفگیم  ییاج  رد  یتقو  دوب . ینـشور  زیچ 

ـ دوبن تیناـحور  تاـغیلبت ، زا  فدـه  دوـب ؟ هچ  تاـغیلبت  نیا  زا  فدـه  دوـب . هدـش  ماـجنا  هک  دوـب  یتاـغیلبت  نیا  تشگیم ! رب  نویناـحور 
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تهاقف و یملع  ۀـبتر  تهاقف و  تیناحور و  تیثیح  مییایب  ام  رگا  دوب . نید  تاغیلبت ، نیا  زا  فدـه  تشادـن ـ  یتیـصوصخ  هک  تیناـحور 
راک ۀقبط  ینید  شیارگ  هب  تقیقح  رد  مینکب ، هشدـخ  راچد  ای  میربب ، لاؤس  ریز  و  میوشب ، رکنم  روشک  کی  یلک  تکرح  رد  ار  نآ  ریثأت 

یلیخ هتکن  نیا  هب  دیاب  اذل  نتخیر ؛ نمشد  بایـسآ  هب  تسا  یبآ  و  دنهاوخیم ، اهنآ  هک  يراک  نامه  نیا  و  میاهدز ، همطل  یمیظع  دمآ و 
هنحـص زا  تیناحور  فذـح  تسا و  يا  هشیر  یـساسا و  هلئـسم  کی  هلأـسم ، نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  نیارباـنب  ( 1 . ) دوش هجوـت 
عماوج دننامه  ات  تسا  عامتجا  رد  نید  ندیشک  اوزنا  هب  هعماج و  هنحص  زا  نید  نتخاس  نک  هشیر  يارب  هعماج  رد  يراذگ  ریثأت  عامتجا و 

" تسایـس زا  نید  ییادـج   " بـالقنا زا  لـبق  تسایـس  ناـمه  رگید  تراـبع  هب  ددرگ  لیدـبت  یعاـمتجا  ریغ  يدرف و  يروما  هب  نید  یبرغ 
سپ تسین ، یلمع  دشاب  راد  هدهع  ار  هعماج  يربهر  دشاب و  هعماج  لوبق  دروم  تیناحور  هک  ینامز  ات  تسایس  نیا  ددرگ و  رارقرب  ًاددجم 

1ـ ذخآم : عبانم و  تیناحور " زا  هعماج  ینیبدب  اب  رگم  تسین  یندش  رما  نیا  دنزاس و  جراخ  تسایـس  هنودرگ  زا  ار  اهنآ  دننک  شالت  دیاب 
زا خـساپ  شـسرپ و  عبنم : 29ـ30  صص ج9 ، تیالو ، ثیدـح  یـسایس 2 ـ یگنهرف ، ۀـلجم  کی  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  لیلحت  هب  هراـشا 

ص314ـ315 تیالو ، ردق  یگنهرف  هسسوم  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  بالقنا  مظعم  ربهر  رضحم 

زا ای  تسا  نویناحور  درکلمع  راتفر و  زا  یشان  رییغت  نیا  ایآ  تسا و  هدرک  رایـسب  رییغت  بالقنا  نامز  هب  تبـسن  تیناحور  هب  تبـسن  مدرم  دید  ارچ 
؟ مدرم فرط 

شسرپ

نویناحور درکلمع  راتفر و  زا  یـشان  رییغت  نیا  ایآ  تسا و  هدرک  رایـسب  رییغت  بالقنا  نامز  هب  تبـسن  تیناحور  هب  تبـسن  مدرم  دـید  ارچ 
؟ مدرم فرط  زا  ای  تسا 

خساپ

للع یلو  دجنگیمن  لاجم  نیا  رد  هک  تسا  عوضوم  زا  یتخانشهعماج  یسررب  دنمزاین  تیناحور ، اب  راشقا  زا  یخرب  نتفرگ  هلـصاف  هلأسم 
مـشچ زا  هراومه  ار  لـئاسم  ینعی  نآ ، زا  تسرداـن  لـیلحت  بـالقنا و  رب  هدـش  لـیمحت  تالکـشم  فلا ) تسا : ریز  حرـش  هب  نآ  یلاـمجا 

یمالـسا و بالقنا  هیلع  یناهج  تاـغیلبت  تیناـحور ج ) رب  زکرمت  اـب  مه  نآ  مدرم  راـظتنا  عقوت و  حطـس  نتفر  ـالاب  ندـید ب ) تیناـحور 
هک نانچمه  هک  میباییمرد  هلأـسم  نیا  هب  هنافـصنمو  هناـنیب  عقاو  یـشرگن  اـب  یناـحور  دارفا  زا  یخرب  تسرداـن  درکلمع  ینید د ) ناربهر 
ره هکلب  دومن  هئارا  هنیمز  نیا  رد  یلک  مکح  کی  ناوتیمن  میتسه  نآ  دهاش  ینونک  نامز  رد  دـهدیم و  ناشن  تیناحور  هزوح و  خـیرات 

تاعوضوم مولع و  زور و  لئاسم  زا  يربخیب  دومج  رجحت و  دـهاش  يدودـح  اـت  يددـعتم  لـیالد  هب  بـالقنا  زا  لـبق  رد  هنافـسأتم  دـنچ 
نارکفتم نادنمشیدنا و  زا  يرایـسب  لاعف  تکراشم  روضح و  دهاش  زین  نآ  رانک  رد  لاح  نیع  اما  میدوب  اههزوح  رانک  هشوگ و  رد  دیدج 

: دـننام ینارکفتم  زا  نآ  لاثم  ناونع  هب  هک  میـشابیم  هدوب و  هاگـشناد  عماجم  هعماج و  یگنهرف  یملع ، فلتخم  ياههصرع  رد  تیناـحور 
هجوت اب  بالقنا  زا  دعب  رد  اما  درب . مان  ار  یناقلاط  موحرم  یتشهب ، رتکد  حـتفم ، رتکد  يرهطم ، دیهـش  هر ،)  ) ماما موحرم  ییابطابط ، همالع 

لئاسم و قیبطت  هنیمز  رد  يدـج  رایـسب  تروص  هب  ناـصقن  ـالخ و  نیا  یمالـسا  تموکح  زا  یـشان  دـیدج  ياـهزاین  دـیدج و  طیارـش  هب 
اههزوح دش و  ساسحا  نانآ  يارب  بسانم  ياهخساپ  نتفای  ناکم و  نامز و  تایـضتقم  یهلا و  ياهشزرا  ماکحا و  اب  دـیدج  تاعوضوم 

ات دیاش  هک  تفای  تسد  یلوحت  یگدنلاب و  دشر و  نانچ  هب  بالقنا  زا  دعب  هدش  داجیا  زاب  ياضف  زا  هدافتسا  اب  اهترورـض و  نیا  تلع  هب 
ياتـسار رد  يددعتم  یتاعلاطم  یتاقیقحت و  یـشهوژپ  تاسـسؤم  زکارم و  سیـسأت  دهاش  هک  دوب  هقباسمک  اههزوح  خیرات  رد  نیا  زا  لبق 
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ياههتـشر زا  يرایـسب  رد  میـشابیم و  یملع  زکارم  ریاس  اههاگـشناد و  رد  دـیدج  مولع  فلتخم  ياههتـشر  رد  نویناحور  ياهزاین  نیمأـت 
برغ یهاگشناد  کیمداکآ و  لفاحم  رد  جیار  تاعوضوم  ثحابم و  نیرتدیدج  هب  هک  ياهتـسجرب  دیتاسا  نارظنبحاص و  یعامتجا  مولع 

فراـعم و هک  دـنراد  دوجو  مق  هیملع  هزوح  ًاـصوصخ  هزوح  ناـهوژپ  نید  نویناـحور و  ناـیم  رد  دنـشاب  هتـشاد  لـماک  فارـشا  طلـست و 
، يرنه ياهشور  نیرتبلاج  نیرتهتفرشیپ و  زا  هدافتـسا  اب  دیدج و  لئاسم  تاعوضوم و  لماک  تخانـش  هب  هجوت  اب  ار  یمالـسا  ياهـشزرا 

ياهیگدنام بقع  ناربج  تهج  رد  قوف  تامادقا  هیلک  دنهدیم . لاقتنا  نادـنمهقالع  نابطاخم و  هب  یطابترا  لیاسو  هتفرـشیپ و  يژولونکت 
تیرثکا هدـنهد  لیکـشت  هک  ناوج  رـشق  ًاصوصخ  هزوح  نیبطاخم  اب  اههاگدـید  لدابت  مهافت و  ساسا  رب  هطبار  يرارقرب  هزوح و  هتـشذگ 

، یحیرفت ياـهودرا  يرازگرب  زا  ناوتیم  لاـثم  ناونع  هب  دوـشیم  هدـش و  ماـجنا  دنـشابیم  زیزع  یمالـسا  ناریا  نازاـس  هدـنیآ  هعماـج و 
لاح نیع  رد  دنمشیدنا و  رکف و  شوخ  نویناحور  زا  هدافتسا  اب  یلیـصحت  فلتخم  عطاقم  رد  ناناوجون  ناناوج و  يارب  یترایز  یتحایس و 
هئارا ییامنهار و  اـهنآ و  زاـین  دروم  لـئاسم  تالکـشم و  تخانـش  یـسررب و  يارب  یتیبرت  یـسانشناور  لوصا  هب  طلـسم  دروخرب و  شوخ 
هکلب تسین  دوخ  ناـبطاخم  ناـناوج و  بذـج  رد  هزوح  لـماک  تیقفوم  ياـنعم  هب  قوف  بلاـطم  تروص  ره  رد  درب  ماـن  ناـنآ  هب  تروشم 

ددص رد  هداد و  تیمها  مهم  رایسب  عوضوم  نیا  هب  ًادیدش  دنراد  هک  یلام  یخیرات و  تالکشم  دوجو  مغریلع  اههزوح  هک  تسنیا  يایوگ 
یگنهرف و لئاسم  يانغ  یناسنا و  يالاو  ياهشزرا  دوجو  مغر  هب  هنافـسأتم  دنـشابیم . یناسر  عـالطا  غیلبت و  هزوح  رد  دوخ  صقاون  عفر 

اهنآ قیمعت  یتح  بالقنا و  موس  مود و  لسن  هب  اهشزرا  نیا  لاقتنا  رد  یگنهرف  ياههاگتـسد  بالقنا و  لّوا  لـسن  اـم ، هعماـج  رد  يونعم 
هب هزوح  ناگرزب  يربهر و  مظعم  ماـقم  دـیدش  ياهدـیدهت  اهرادـشه و  مغریلع  هنافـسأتم  يراگنالهـس و  بـالقنا ، لوا  لـسن  ِدوخ  يارب 

تادیلوت یخرب  رد  نآ  زراب  ياههولج  هک  یمالسا  ياهشزرا  رییغت  دنور  هعماج و  یگنهرف  كانفسا  میخو و  عاضوا  هب  تبـسن  نالوؤسم 
ترازو نیا  درکلمع  هنافـسأتم  هک  تفگ  دیاب  داشرا  ترازو  دروم  رد  دشابیم . هدـهاشم  لباق  حوضو  هب  ییامنیـس  يرنه و  تالوصحم  و 

دناهدومن مالعا  نآ  زا  ار  دوخ  یتیاضران  تاّرک  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هدوبن و  بولطم  هجو  چـیه  هب  ریخا ـ ياـهلاس  رد  ًاـصوصخ  هناـخ ـ
تیوقت يارب  باتک  دـنچ  داشرا  ترازو  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  : " دـندومرف یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  رادـید  رذآ 78  رد 24  ناشیا 

هب هتـسباو  ياهنلاس  رد  بترم  نالا  تسا ؟ هتخاـس  بـالقنا  یمالـسا و  يرکف  تیوقت  يارب  ملیف  دـنچ  تسا ؟ هدرک  پاـچ  یمالـسا  رکفت 
دنچ همه  نیا  رانک  رد  رگا  تسا . بالقنا  دض  تسا ، نید  دض  دص  رد  دص  اهیـضعب  هک  دوشیم  هداد  شیامن  ییاهرتائت  اهملیف و  داشرا 

اب مه  نالا  و  مدوب ، ندـناوخ  نامر  لها  هدـنب  مدرکیمن . ضارتعا  نم  تسا ، مالـسا  غّلبم  نیا  هک  دـنتخاسیم  یمالـسا  ملیف  رتاـئت و  هنومن 
امیـس ادص و  دروم  رد  اما  " دوشیم . رـشتنم  نالا  اهنامر  نیرتدـساف  تسا  ربخ  هچ  نامر  يایند  رد  هک  مراد  ربخ  متـسین ، طابترا  یب  نامر 
ماغیپ منکیم و  ضارتعا  رتمک ، ای  راب  کی  ياهتفه  امیـس  ادص و  هب  نم  دندومرف " : هراب  نیا  رد  ناشیا  دناهتـشاد . یتارکذـت  هل  مظعم  مه 

، يرنه ياه  همانرب  تسا . هدرک  تسرد  یمالـسا  ياههمانرب  هداد و  ماجنا  مالـسا  ناونع  هب  يدایز  ياهراک  امیـس  ادـص و  اما  مهدیم  دـنت 
یلاخ اههاگتسد  ریاس  دننام  مه  امیـس  ادص و  درکراک  تروص  ره  رد  یلو  ." دراد ، مه  شالت  دراد  اطخ  رگا  یملع ، شرازگ و  یمالـسا ،
هعماج ياهشرگن  دیاقع و  یمومع ، راکفا  رب  نآ  راذـگریثأت  مهم و  شقن  هناسر و  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  اما  دـشابیمن ، صقن  بیع و  زا 
ندودز هعماج و  رد  یهلا  یمالـسا و  ياهشزرا  تیبثت  شرتسگ و  تهج  رد  بالقنا  زا  دعب  ًاصوصخ  یلم  هناسر  نیا  ینیگنـس  فیاظو  و 

ياههمانرب یمک  یفیک و  دوبهب  هناسر و  نیا  تالضعم  تالکـشم و  عفر  دراد ، هدهع  رب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يولهپ و  دساف  گنهرف 
ییازـسب تیولوا  زا  درب  مان  يزاسناسنا  هاگـشناد  کـی  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتب  دـب و  یمالـسا  تموکح  هدـنبیز  هک  يدـح  رد  مه  نآ  نآ ،

امیس و ادص و  داشرا و  ترازو  هب  طوبرم  اهنیا  زا  یشخب  هک  تفگ  ناوتیم  دیدرب  مان  امش  هک  یتاداقتنا  دروم  رد  اما  دشابیم . رادروخرب 
ناناوج ینیبدب  بجوم  هک  یلماوع  یـضعب  دشابیم . نآ  نیبطاخم  هدننیب  دارفا  هب  طوبرم  مه  یـشخب  دشابیم و  نآ  ياهدرکراک  حالـصا 

نآ یعیبط  هجیتن  هک  یعافد و )... یتینما و  لـئاسم  هب  هّجوت  گـنج و  دـننام   ) بـالقنا زا  سپ  تالکـشم  . 1 زا : تسا  ترابع  تسا . هدـش 
ياهراجنه رییغت  . 2 تسا . یمالـسا  فراعم  اهشزرا و  تیبثت  يزاـس و  هنیداـهن  يارب  هدـش  یـسانشراک  قیقد و  ياـهيزیرهمانرب  نادـقف 
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لدـم نتفرگ  شیپ  رد  يداصتقا و  تامادـقا  زا  یـضعب  رثا  رد  ییارگدوس ، يدام و  ياهشزرا  هب  يونعم  ینید و  ياهشزرا  زا  یعاـمتجا 
یضعب بولطمان  یفنم و  درکلمع  . 3 تسا هدیدرگ  یمالسا  ياهشزرا  زا  هعماج  نتفرگ  هلصاف  یـشزرا و  ياهداضت  زورب  ثعاب  هعـسوت ،

يوس زا  یبرغ  گنهرف  جیورت  یمالـسا و  ماظن  هب  دقتعم  ریغ  رـصانع  دارفا و  هب  نداد  نادیم  ریخا و  ياهلاس  رد  یگنهرف  ياههاگتـسد  زا 
اب هلباقم  رد  زوسلد  یبهذـم  دارفا  زا  یـضعب  طسوت  طارفا  يورهدایز و  اب  هارمه  ای  بولطماـن و  هدیجنـسن و  ياـهدروخرب  ياهراـپ  . 4. نانآ

ندوـمن فرطرب  مالـسا و  زیمآتـبحم  یعقاو و  هرهچ  نداد  ناـشن  رد  یبهذـم  دارفا  زایخرب  يراـکمک  . 5 هعماج تارکنم  اـهيراجنهان و 
دناوتب هک  يدـیفم  باّذـج و  ملاس ، ياههمانرب  دـیلوت  رد  یبالقنا ، ياههاگتـسد  اهورین و  يراکمک  . 6 لمع رد  هدش  داجیا  یفنم  هاگدـید 

برغ یگنهرف  مجاهت  دراد 7 . زاب  هناگیب  گنهرف  دساف  یقالخا و  دض  ياههمانرب  هب  هّجوت  زا  ار  نانآ  دـنک و  رپ  ار  ناناوج  تغارف  تاقوا 
داجیا یتموکح و  نالوؤسم  ناوج و  لسن  نایم  فاکـش  داجیا  مدرم ، یتدیقع  ياهرواب  فیعـضت  ناوج ، لسن  ندرک  تیوه  یب  تهج  رد 

زا يوریپ  . 8 يژولونکت و . لیاسو  نیرتهتفرشیپ  زا  هدافتـسا  اب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  تسکـش  یهقف ، تیریدم  ییآراک  هب  تبـسن  دیدرت 
زا یشان  لکشم  نیا  تسا . يونعم و ... ياهشزرا  هب  ییانتعا ، یب  اب  حیحـصان  تیبرت  یطیحم ، لماوع  زا  یـشان  هک  یناسفن  ياوه  لایما و 

ریثأت تحت  دارفا  زا  يرایسب  هنافسأتم  (. 1 ،) ًاروُفَک اَّمِإ  ًارِکاش و  اَّمِإ  َلِیبَّسلَا  ُهانیده  اَّنِإ  دیامرفیم : دـنوادخ  تسا . ناسنا  دوخ  رایتخا  هدارا و 
ْدََقل تسا : هدومرف  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دـننیزگیم . رب  ار  یهارمگ  تلالـض و  هار  یناسفن ، ياـهشهاوخ  لاـیما و  زا  يوریپ  سفن و  ياوه 

اهشزرا و زا  ناوج  یخرب  نتفرگ  هلـصاف  ثعاب  لـماوع ، نیا  هنافـسأتم  (. 2 ،) َنِیِلفاس َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت * ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلَا  اَـنْقَلَخ 
هب ار  تدارا  لامک  هراومه  ام  هاگآ  نیب و  زیت  ناناوج  مدرم و  دـنچ  ره  تسا . هدـش  دـجاسم  نایناحور و  زا  ناـنآ  يرود  يونعم و  لـئاسم 

تفایرد تلود  زا  یقوقح  هنوگ  چیه  هک  رگید  ياهتیصخش  زا  يرایسب  يربهر و  مظعم  ماقم  ماما و  ترضح  دننام  یناحور  ياهتیصخش 
تانایرج يراذگریثأت  . 9 دنراد . دـناهدوب ، بالقنا  تمدـخ  رد  هراومه  هتـشاد و  ینییاپ  یلیخ  حطـس  رد  هداس و  ًالماک  یگدـنز  هدرکن و 

زا ياهدع  ییادـج  تیناحور . مالـسا و  هب  تبـسن  ینیبدـب  داجیا  تهج  رد  روشک  لخاد  رد  رالوکـس  هتـسباو و  يرکفنـشور  ای  یطاقتلا و 
یناحور نالغاش  زا  یهورگ  تسیاشان  راـتفر  درکلمع و  . 1 هلمج : زا  دـشاب ، هتـشاد  مه  يرگید  لیالد  تسا  نکمم  نویناحور  زا  ناناوج 

یمامت هب  ینیبدب  بجوم  هدش و  نانآ  لمع  راتفگ و  نیب  فاکش  ضراعت و  ندش  ادیپ  ثعاب  یتموکح  یتلود و  ياهداهن  اههاگتـسد و  رد 
زا ياهدع  ینیبدب  تابجوم  یعرـش ، ماکحا  نایب  رد  عرـش  فلاخم  حیحـصان و  ياهدروخرب  اهراتفر و  زا  یخرب  . 2. تسا هتشگ  تیناحور 
رد هدـش و  رکذـتم  ار  دارفا  هنوگ  نیا  رطخ  اهراب  بالقنا  مظعم  ربهر  و  هر )  ) ماما ترـضح  تسا ، هدروآ  مهارف  ناناوج - ًاـصوصخ  دارفا ـ 

، دنک هدافتسا  هعماج  يانب  يارب  مالسا ، هقف  مالسا و  ینابم  زا  دهاوخیم  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  رجحت  يانعم  : " دنیامرفیم صوصخ  نیا 
يارب دنک و  كرد  تسا  شـشک  لباق  هک  ییاج  نآ  رد  ار  یمالـسا  فراعم  ماکحا و  یعیبط  شـشک  دناوتن  دنک و  افتکا  ماکحا  رهاوظ  هب 
يالب نیا  دهدب ، هئارا  دنک و  هخسن  ار  زور  روتسد  جالع و  دناوتن  تسا ، هظحل  هب  هظحل  زاین  هک  روشک  کی  ماظن و  کی  ّتلم و  کی  زاین 
نییاپ ار  تیناحور  تلزنم  هاگیاج و  یعامتجا ، یـسایس و  يداـصتقا ، لـئاسم  رد  ياهقیلـس  یحاـنج و  تاـفالتخا  . 3 (. 3" ،) تسا یگرزب 
مدـع و  هافر ،) نکـسم و  لاغتـشا ، دـننام   ) يداصتقا یگنهرف و  یعامتجا ، تالـضعم  تالکـشم و  زا  یخرب  ندـشن  لـح  . 4 تـسا . هدروآ 

نیا مدرم  هک  هدـش  ثعاب  داسف و ،)... رهاظم  اب  هزرابم  یعامتجا ، تلادـع  دـننام   ) لماک تروص  هب  هعماج  رد  یمالـسا  ياهشزرا  يارجا 
ثعاب لماوع  نیا  هعومجم  دنـشاب . هتـشاد  نانآ  زا  دـح  زا  شیب  یعقاو و  ریغ  تاراظتنا  دـننیبب و  تیناـحور  مشچ  زا  هراومه  ار  تالکـشم 
ییادج اهشزرا ، ندوب  یبسن  هشیدنا  ياقلا  هب  تالکـشم ، ییامن  تشرد  و  یگنهرف ، مجاهت  اب  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  ات  هدش 

يروهمج هماـنزور  4ـ5 2 ـ نـیت ، 1 ـ ذـخآم : عبانم و  دـنزادرپب . تیناـحور  ياـهنم  مالـسا  یهقف ، تیریدـم  يدـمآراکان  تسایـس ، زا  نید 
17/3/76 یمالسا ،

روطنیمه و  دنریگ ؟ یم  لوپ  نویناحور  نید ، ماکحا  نتخومآ  يارب  ارچ  هکنیا  رب  ینبم  دوش  یم  حرطم  يا  ههبـش  مرتحم  نویناحور  غیلبت  ۀنیمز  رد 
نایفوص و هب  ار  هیضق  نیا  هکنیا  هژیوب  مهدب . یلماک  خساپ  مناوت  یمن  ماوع  مدرم  دوخ و  يوجشناد  ناتـسود  هب  خساپ  رد  هدنب  تعامج ، زامن  يارب 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1772 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


قناخ

شسرپ

و دـنریگ ؟ یم  لوپ  نویناحور  نید ، ماکحا  نتخومآ  يارب  ارچ  هکنیا  رب  ینبم  دوش  یم  حرطم  يا  ههبـش  مرتحم  نویناحور  غیلبت  ۀـنیمز  رد 
نیا هکنیا  هژیوب  مهدب . یلماک  خـساپ  مناوت  یمن  ماوع  مدرم  دوخ و  يوجـشناد  ناتـسود  هب  خـساپ  رد  هدـنب  تعامج ، زامن  يارب  روطنیمه 
هدش هدید  هکنیا  هوالع  دندرک )!؟(  یم  اعد  دنتفرگ و  یم  اذـغ  مدرم  زا  هک  دـننک  یم  هیبشت  میدـق  نانیـشن  هاقناخ  نایفوص و  هب  ار  هیـضق 

تمظع تسادق و  ندـش  راد  هشدـخ  ثعاب  بلطم  نیا  هک  دریگ  یم  تروص  يارکاذـم  تمیق  رـس  رب  مدرم  مرتحم و  نویناحور  نیب  تسا 
یبوخب یناحور  دوش  یم  ثعاب  و  دوش . یم  ندوب  مدرم  تسدـب  مشچ  یناـحور و  یگدز  ماوع  ثعاـب  هکنیا  رگید  دوش و  یم  تیناـحور 

و تسا . هدـش  يرکف  تلاح  نیا  نتفر  نیب  زا  ناغلبم و  يدام  عضو  هب  ندیـشخب  ناـماس  يارب  لاـح  هب  اـت  اـیآ  دـنک  داـقتنا  مدرم  زا  دـناوتن 
. دننک هاگن  دب  مشچ  هب  رگید  نویناحور  هب  دوش  یم  ثعاب  مدرم  دزن  رد  نیا  دنریگیمن و  لوپ  هک  دننک  یم  دیکأت  نویناحور  زا  یضعب 

خساپ

هلمج زا  دراد . دوجو  یتاقبط  هلـصاف  نیا  زین  یعامتجا  تاقبط  ریاس  رد  هکلب  تسین  تیناحور  هقبط  هب  رـصحنم  هعماج  رد  یتاـقبط  هلـصاف 
دنتسه و دنمتورث  اهنآ  زا  یخرب  دنتـسین  حطـس  کی  رد  ناش  همه  نارگراک  نایهاگـشناد و  نایرازاب ، ناملعم ، نانیـشن ، رهـش  ناییاتـسور ،

دنـشابن نارگید  رکف  هب  هک  دنتـسین  نینچ  رـشق  هقبط و  ره  زا  دنمتورث  دارفا  همه  هتبلا  دنراد . یطـسوتم  یگدنز  مه  يا  هدـع  ریقف و  یخرب 
شیوخ ناعونمه  هب  ناشدوخ  تورث  اب  دنرب و  یم  هرهب  هنادنـسپ  ادـخ  ریخ و  هار  رد  ناشدوخ  تورث  زا  ینغ  دـنمتورث و  دارفا  زا  يرایـسب 

هرهب زین  ناشیا  هداوناخ  دوخ و  هکلب  دننک  یمن  هدافتسا  ریخ  هار  رد  ناشدوخ  تورث  زا  اهنت  هن  هک  دنتـسه  مه  يا  هدع  دننک و  یم  تمدخ 
هب یهجوت  یب  هب  مهتم  ار  یناحور  ریغ  هاوخ  یناحور و  هاوخ  نادنمتورث  همه  ناوت  یمن  نیاربانب  دنمجرا ! ردارب  دنرب . یمن  نآ  زا  ینادنچ 

نینچ هتبلا  دص  دـننک و  یمن  یتیلوئـسم  ساسحا  چـیه  نادـنمزاین  ناریقف و  رقف  ربارب  رد  هک  دنتـسه  نادـنمتورث  زا  یخرب  هتبلا  درک و  ارقف 
تسرد و ریـسم  هب  ار  مدرم  دنتـسه و  هعماج  ینید  ناربهر  ناـنآ  اریز  تسا . رت  حـیبق  رت و  تشز  رایـسب  یناـحور  ناردارب  يارب  يا  هیحور 

رتشیب ناشدوخ  هتفگ  هب  دور  یم  راظتنا  رتشیب  نانآ  زا  دـننک  یم  تلالد  تیادـه و  نادنمتـسم  ناـمورحم و  هب  کـمک  هلمج  زا  حـیحص و 
یم ریثأت  زین  هعماج  دارفا  رگید  رد  دـشابن  گنهامه  ناشنانخـس  راتفگ و  اب  ناشراتفر  لـمع و  ناـنآ  یتقو  دنـشاب  دـنب  ياـپ  دـننک و  لـمع 

دـنپ و تحیـصن و  هظعوم و  ظعو و  هکلب  دوش  یم  رثا  نودـب  نانآ  نخـس  اـهنت  هن  دوش ، یم  رثا  یب  تیـصاخ و  یب  نآ  نانخـس  دراذـگ و 
دیشک یمن  مدرم  راک  دوب  ربنم  وت  ربنم  رگا  تفگ  رایرهـش : داتـسا  لوق  هب  دوش و  یم  رثا  یب  دننک  یم  مه  ثیداحا  نآرق و  زا  هک  يزردنا 

دش و یم  تیاده  يراگتسر  حالف و  يوس  هب  هعماج  دشاب  راتفر  لمع و  اب  مأوت  بلق و  میمص  زا  اهنیا  هظعوم  هباطخ و  ظعو و  رگا  راد  هب 
زیزع ردارب  امـش  عقوت  اما  دـنک . یم  ادـیپ  قوس  تکالف  یتخبدـب و  يوس  هب  هعماج  دـشابن  گنهامه  رگیدـمه  اب  اهنآ  لمع  راتفرگ و  رگا 

هتـساوخ نیا  هک  میناد  یم  یلو  میتحاران  نارگن و  دـنراد  یتلاح  نینچ  یناحور  نازیزع  زا  یخرب  هکنیا  زا  وت  لثم  اـم  تسا و  ییاـجب  عقوت 
عورـشمان تسردان و  ریـسم  زا  یناحور  يردارب  اج  ره  تسین و  روشک  ماظن و  هبتریلاع  نالوسم  یناحور و  هعماج  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا 

نیا امـش  ام و  هفیظو  دـننک و  یم  دروخرب  وا  اب  ضامغا  نودـب  تیناحور  هاگداد  رد  مامت  تدـش  اب  دـشاب  هدـش  تنکم  تورث و  بحاـص 
یناحور و ریغ  هاوخ  دـشاب و  یناحور  هاوخ  مینک  شرازگ  حالـص  يذ  تاماقم  هب  مینک و  دروخرب  یهابت  داسف و  نالماع  نیا  اـب  هک  تسا 

ربارب رد  دیاب  دشاب . هچ " نم  هب  " و  هچ ام  هب  رئاعـش  هعماج و  یتوافت  یب  تیـصاخ  تلاح و  نیا  زا  رثأتم  زین  تیعـضو  نیا  زا  یـشخب  دیاش 
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رد هعماج  تیرثکا  هک  يزور  دـیما  هب  مینک . مادـقا  یمومع  یناگمه و  تروصب  نآ  اب  هلباقم  يارب  مینک و  تیلوئـسم  ساسحا  لـئاسم  نیا 
هللا ءاشنا  دنزیخرب . هلباقم  هب  دنشورخرب و  اه  يرباربان  ربارب 

؟ دینک نایب  ار  هیملع  ةزوح  هب  دورو  طیارش  ًافطل 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  هیملع  ةزوح  هب  دورو  طیارش  ًافطل 

خساپ

هب دورو  يارب  يدّدعتم  ياههار  دسریم  ضرع  هب  امش ، تیقفوم  دیما  هب  دیاهدرک و  باختنا  هک  یسّدقم  فده  رطاخ  هب  امش  هب  کیربت  اب 
تسا و صـالخا  هزوح  رد  لیـصحت  طرـش  مینکیم  هراـشا  اـهنآ  هب  ياهمدـقم  رکذ  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  نارهاوخ  يارب  هیملع  هزوـح 

نیا اب  یملع  ناکم  ره  ای  هزوح  هب  دورو  دشاب . نایم  رد  اهنآ  رشن  یمالـسا و  فراعم  تفایرد  یقالخا و  لیاضف  بسک  دیاب  نآ  زا  فده 
هک ار  یناسک  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  هبتر   [ ادخ  " تسا هدرک  دـیجمت  ار  یملاع  نینچ  دـنوادخ  هتـشاد و  ياهژیو  تیمها  فدـه 

ترـضح هلمج  زا  دنراد . هراشا  اهتلیـضف  نیا  هب  زین  يددـعتم  تایاور  هلداجم 1 ) .") دـشخبیم یمیظع  تاجرد  هدـش  هداد  نانآ  هب  ملع 
بتکلاراد ص 33 ، ج 1 ، هر ،   ) ینیلک یفاکلا   ") تسا دباع  رازه  داتفه  زا  رتهب  دوش  هد  رب  دوس  شملع  زا  هک  یملاع  : " دـنیامرفیمقداص

لیـصحت هار  رد  مدق  يدام  لیالد  ای  سفن  ياوه  رطاخ  هب  هک  یناملاع  تسا و  لماع  ناملاع  زا  لیاضف  نیا  هک  تسا  یهیدـب  ۀیمالـسالا ) 
مق أرهزلا  ۀعماج   " یصاصتخا نومزآ  رد  تکرش  هیملع 1 . ةزوح  هب  دورو  ياههار  دش . دنهاوخ  تساوخزاب  یتخـس  هب  دنراذگب ، فراعم 
رد مانتبث  یگنوگچ  شریذپ و  هیعالطا  دریذـپیم ، وجـشناد  بلطواد  نارهاوخ  زا  نیدرورف  لیاوا  ای  نمهب  رخاوا  زا  هلاس  همه  هزوح  نیا 

يارب رضاح  لاح  رد  نآ  یلـصا  طیارـش  هلمج  زا  دوشیم . رـشتنم  یمالـسا  يروهمج  ۀمانزور  رد  هدش  دای  ياهزور  رد  ًالومعم  هزوح  نیا 
هاگباوخ ياراد  يزور و  هنابـش  هزوح  دشابیم . لاس  ّنس 19  رثکادح  الاب و  هب  لدعم 14  اب  ملپید  نتشاد  یناتـسرهش  تقو  مامت  نارهاوخ 

نفلت هرامـش  اـب  دـیناوتیم  هراـب  نیا  رد  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  دـش . دـنهاوخ  دـنمهرهب  یلیـصحت  هـنیزه  کـمک  اذـغ و  زا  بـالط  هدوـب و 
رد ار  یـسرادم  مق  نارهاوخ  ۀیملع  ةزوح  زکرم  نارهاوخ  ۀیملع  ةزوح  یـصاصتخا  نومزآ  رد  تکرـش  . 2 دیریگب . سامت  95111ـ0251 

هیعالطا دریذپیم ، هبلط  بلطواد  نارهاوخ  زا  نیدرورف  دنفسا و  ياههام  رد  ًالومعم  هلاس  همه  هک  دراد  شـشوپ  تحت  اهناتـسرهش  رتشیب 
طیارش هلمج  زا  دوشیم . رشتنم  هزوح  قفا  ۀمانهتفه  ناهیک و  یمالـسا  يروهمج  ياههمانزور  رد  هدش  دای  ياهزور  رد  هزوح  نیا  شریذپ 

يارب دـشابیم . لاس  نس 23  رثکادـح  لهأت  تروص  رد  هک  دـشابیم  لاـس  نس 20  رثکادـح  ملپید و  نتـشاد  رـضاح  لاح  رد  نآ  یلـصا 
مق نارهاوـخ  ۀــیملع  ةزوـح  زکرم  اـی  ناـتدوخ  ناتــسا  زکرم  ۀــیملع  ةزوـح  اـب  دــیناوتیم  سرادــم  نـیا  هـب  دورو  طیارــش  اـب  ییانــشآ 
زا هدوب و  لقتـسم  هک  دنراد  دوجو  اهناتـسرهش  رد  سرادم  زا  یخرب  لقتـسم  سرادم  رد  مان  تبث  . 3 دیریگب . سامت  (7740945ـ0251 )

. دراد یگتسب  هسردم  ریدم  ای  انما  تئیه  بیوصت  هب  هدوب و  توافتم  سرادم  نیا  رد  مان  تبث  طیارش  دریذپیم و  هبلط  نارهاوخ  نایم 

؟  تسیچ مق  ءارهزلا  ۀعماج  رد  مان  تبث  طیارش 

شسرپ
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؟  تسیچ مق  ءارهزلا  ۀعماج  رد  مان  تبث  طیارش 

خساپ

پاـچراشتنالا ریثـک  ياـههمانزور  رد  هاـم  يد  رخاوا  ار  نآ  طیارـش  ماـن و  تبث  هـب  طوـبرم  مرف  دراد  شریذـپ  لاـس  ره  (س  ارهزلا ۀـعماج 
رادروخربهیرهـش بسانم و  ناکم  زا  دنیآرب  طیارـش  رگید  هبحاصم و  يدورو و  ناحتما  هدهع  زا  دـنیامن و  مان  تبث  هک  یناسک  دـننکیم .

هبتاکم لیذ  یناشن  اب  دـیناوتیم  رتشیب  یهاـگآ  يارب  تسا  ـالاب  هب  لدعم 14  اب  ملپید  نتـشاد  طیارـش  زا  یکی  هک  تسا  ینتفگ  دـنوشیم .
شریذپ شخب  (س ـ  ءارهزلا ۀعماج  نیما ـ  راولب  مق ـ  دینک :

موشلوغشم يوزوح  تالیصحت  هب  موش و  هزوح  دراو  مناوت  یم  یهار  هچ  زا  هنوگچ و 

شسرپ

موشلوغشم يوزوح  تالیصحت  هب  موش و  هزوح  دراو  مناوت  یم  یهار  هچ  زا  هنوگچ و 

خساپ

ام ياههیصوت  تسا . رتداح  هلاسم  نیا  نینس  یـضعب  رد  دنراد و  ینیگنـس  ياهباوخ  دوخ ، یمـسج  ياهیگژیو  لیلد  هب  دارفا ، زا  یخرب 
یلاخ 2ؤ  ندش ،) رادیب  رتدوز  ندـیباوخ و  رتدوز   ) باوخ يارب  يزیرهمانرب  1ؤ  زا : تسا  ترابع  ندناوخ ، بش  زامن  ندش و  رادـیب  يارب 

هب هجوت  5ؤ  نتفرگ ، ناسآ  ار  بش  زامن  همانرب  4ؤ  ندش ، رادیب  يارب  لاعتم  يادخ  زا  قیفوت  بلط  3ؤ  ندیباوخ ، ماگنه  هب  هدعم  نتشادهگن 
رادـیب يارب  رگید  ياههزیگنا  ندوزفا  6ؤ  دورن ،))) رحـس  دورب و  ربـس  ناـسنا  زا   )) یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  هتفگ  هب   ) يزیخرحـس شزرا 

هک دـیراذگب  رارق  وا  اب  دـیراد  یتسود  رگا  ای  دـیراذگب و  رحـس  يارب  ار  نآ  دـیراد ، هقالع  يزیچ  ندروخ  هب  رگا  ـالثم   ) رحـس رد  ندـش 
هروس رخآ  هیآ  ندـناوخ  8ؤ  دـننکیم ، بلـس  ناسنا  زا  ار  قیفوت  هک  ینطاـب  يرهاـظ و  ناـهانگ  همه  كرت  7ؤ  دینک ،) رادیب  ار  رگیدـکی 

. دینک هدافتسا  دیناوتیم  راد  گنز  ياهتعاس  زا  نینچ  مه   - 9 دوش . عقاو  دیفم  دناوتیم  باوخ ، زا  شیپ  فهک 

؟ دنشاب لوغشم  ریسفت  قالخا و  هفسلف ,  سورد  سیردت  هب  هک  دنتسه  يدیتاسا  هزوح  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دنشاب لوغشم  ریسفت  قالخا و  هفسلف ,  سورد  سیردت  هب  هک  دنتسه  يدیتاسا  هزوح  رد  ایآ 

خساپ
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زا تسا . یصصختو  یشهوژپ  زکارم  تاسسءوم و  رد  اهنآ  بلاغ  هک  دوشیم  سیردت  فلتخم  حوطس  رد  قالخا  ریسفت و  هفـسلف  سورد 
J .} درب مان  ار  یلمآ  هدازنسحهللا  تیآ  يدزی و  حابصم  هللا  تیآ  یلمآ  يداوج  هللاتیآ  ناوتیم  ریسفت  هفسلف و  گرزب  دیتاسا 

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  فیط  مادک  هاگشناد  هزوح و  نادنمشیدنا  ضراعت  رد 

شسرپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  فیط  مادک  هاگشناد  هزوح و  نادنمشیدنا  ضراعت  رد 

خساپ

داد ارف  شوگ  اهنخسهب  ربدت  تقد و  هب  دیاب  میدقتعم  هکلب  مینکیمن . داهنشیپ  امش  هب  نانآ  راکفا  زا  دیلقت  يارب  ار  یصاخ  فیط  چیه  ام 
لباق هچنآ  ددرگ . نایامن  تقیقح  هصرعره  رد  هدش و  هداد  زییمت  هرـسان  زا  هرـس  ات  تخادرپ  لیلحت  هیزجت و  هب  رگید  ياههزیگنا  زا  ادجو 

زا يرایسب  نونکا  هک  نانچ  دییامنن . رظن  راهظا  لماکعالطا  نودب  ياهصرع  ره  رد  دینکن و  تواضق  هفرط  کی  زگره  هکنآ  تسا  هیـصوت 
هیـضق فیک  مک و  زا  هکنآ  نودب  دـنزادرپیم  ياهیرظن  در  ای  لوبقهب  اهشیارگ  اههقیلـس و  ساسارب  اهنت  هدوب و  التبم  هعیاض  نیا  هب  دارفا 

J .} دنشاب هتشاد  یعالطا  نادنچ 

؟ دینک یم  داهنشیپ  نم  لکشم  يارب  یهار  هچ  موش ,  هزوح  دراو  دعب  مورب ,  مه  يزابرس  تمدخ  مرضاح  مراد  هزوح  هب  يدیدش  هقالع  بناج  نیا 

شسرپ

داهنشیپ نم  لکشم  يارب  یهار  هچ  موش ,  هزوح  دراو  دعب  مورب ,  مه  يزابرـس  تمدخ  مرـضاح  مراد  هزوح  هب  يدیدش  هقالع  بناج  نیا 
؟ دینک یم 

خساپ

يارب هراومه  ار  شیارگنیا  تسا  دیما  تسا . شیاتـس  روخرد  سدقم و  ياهزیگنا  فلتخم  مولع  بسک  رتشیب و  تالیـصحت  هب  امـش  هقالع 
نآ تیعقاو  یلو  كردم  نتفرگ  واهسالک  ندنارذگ  ینعی  . ملع لیصحت  هک  تسا  نآ  تیرثکا  یقلت  هنافـساتم  هچرگ  دییامن . ظفح  دوخ 

هدـش و انـشآ  شهوژپ  يابفلا  اب  صخـش  هکتـسا  نامز  نآ  تسا . كردـم  نتفرگ  زا  سپ  شهوژپ  یعقاو و  ملع  لیـصحت  تبون  هک  تسا 
یهاگشناد تالیصحت  نیح  رد  دیناوتیم  امـش  دیرادهک  ياهزیگنا  هقالع و  هب  هجوت  اب  زیزع ! ردارب  دراد . ار  نآ  يارب  نتـشادرب  ماگ  ناوت 

لحم هیملع  هزوـح  هـب  - 1 دـینک . شیاـمزآ  ار  يداهنـشیپ  ياـه  هارروظنم  نیا  يارب  . دـیوش لوغـشم  زین  يوزوح  موـلع  لیـصحت  هب  دوـخ .
يزیر همانرب  اب  دـیبایب و  دوخ  يارب  بالطعمج  زا  یـصوصخ  يداتـسا  دـش  رـسیم  رگا  دـینک و  تروشم  ناـنآ  اـب  هعجارم و  دوخ  تنوکس 
هزوح یسرد  ياهراون  زا  هدافتسا  اب  دینک  یعس  هزوح  ياههناخراون  ای  تاغیلبت و  نامزاس  هب  هعجارم  اب  - 2 دیورب . شیپ  هب  یسرد  حیحص 

هرخالاب و  دـیربن . دای  زا  ار  هثحابم  تروص  ود  ره  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  دـینک . يزیر  همانرب  دوخ  يارب  یـسرد  هرکاذـم  هثحابماب و  هارمه 
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لیـصحت هب  رگید  رهـش  ای  مق و  هیملع  هزوح  رد  طیارـش  ندوبایهم  هفیظو و  ماظن  تامدخماجنا  تالیـصحت و  نایاپ  زا  سپ  دیناوتیم  امش 
J .} تشاد دهاوخ  هارمه  هب  تیقفوم  امتح  هک  تسامش  شالت  تمه و  صالخاتسا  هدننک  نییعت  هچنآ  دیزادرپب .

مناوت یم  نمایآ   , میراد دـهد  شزومآ  ار  ماکحا  هک  یـسکو  غلبم  هبزایندـنناد  یمنار  ... هزور و , زامن یعرـش  ماکحا  مدـلوت  ياتـسور  مدرم 
؟  مناوخبار هزوح  سورد  متالیصحترانکرد 

شسرپ

مناوت یم  نمایآ   , میراد دهد  شزومآ  ار  ماکحا  هک  یـسکو  غلبم  هبزایندـنناد  یمنار  ... هزور و , زامن یعرـش  ماکحا  مدـلوت  ياتـسور  مدرم 
؟  مناوخبار هزوح  سورد  متالیصحترانکرد 

خساپ

زکارم هب  ار  اتسورنیا  یگنهرف  تالکشم  داهن  نیا  تسا . رکشت  ریدقت و  لباق  دوخ  هاگداز  ینید  یگنهرف و  لئاسم  هب  امـش  مامتها  هجوت و 
نیلوءوسم ياضما  اب  ياهمانهیهت  اب  زین  امـش  انمـض  دنراد . لوذبم  ار  مزال  تامادقا  نآ  دروم  رد  ات  داد  دـهاوخ  شرازگ  مق  رد  غلبم  مازعا 

تاغیلبت نامزاس  ای  هعمج و  همئا  رتفد  هب  راکنیا  يارب  دییامن  غلبم  مازعا  تساوخرد  دوخ  لحم  رواجم  ياهرهـش  ای  ناتـسا و  زکرم  زا  لحم 
مولع نیا  بسک  هب  یهاگـشناد  سورد  رانک  رد  هک  دراددوجو  امـش  يارب  ناکما  نیا  یمالـسا  مولع  تالیـصحت  دروم  رد  دـینک . هعجارم 

نارهت رد  عقاو  يرهطم  دیهـش  یلاع  هسردـم  هب  دـیناوتیم  هطبار  نیارد  تسا . ییازـسب  شـشوک  یعـس و  مزلتـسم  رما  نیا  هتبلا  دـیزادرپب .
J .} دییامن هدافتسا  هزوح  یسرد  ياهراون  زا  تاغیلبتنامزاس  هب  هعجارم  اب  ای  هعجارم و  ناتسراهب  نادیم 

؟ دنک یم  هچ  یمالسا  عامتجا  يارب  تیناحور  تسیچ  مالسا  رد  تیناحور  دوجو  هفسلف 

شسرپ

؟ دنک یم  هچ  یمالسا  عامتجا  يارب  تیناحور  تسیچ  مالسا  رد  تیناحور  دوجو  هفسلف 

خساپ

قالخا و دـعبزا  هچ  یهقف و  ماکحا  رظن  زا  هچ  ینیبناهج و  تاداـقتعا و  رظن  زا  هچ  تسا ؛ یجنرغب  هدـیچیپ و  هلأـسم  کـی  نید »  » هزورما
نایب ریـسفت و  هب  تسا ـ  مالـسا  ساسا  هک  نآرق ـ  فلا ) دنکیم : ادیپ  ترورـض  تیناحور  دوجو  تهج  دنچ  زا  نیاربانب  یعامتجا . لئاسم 
مهیلا لزن  اـم  ساـنلل  نّیبـتل  رکذـلا  کـیلا  اـنلزناو  دوـب  هّللا  لوـسر  صخـش  هدـهع  رب  لوا  هجرد  رد  نآرق  ریـسفت  تـسا . دـنمزاین  بلاـطم 
ریسفت (ص ) مرکا یبن  زا  دعب  هیآ 44 .) لحن ، )M  } ینک نایب  هداد و  حیـضوت  مدرم  يارب  ار  نآ  ات  میدرک  لزان  وت  يوس  هب  ار  نآرق ) ) رکذ

هک نیتسارنادنمشناد ـ  املع و  هدهع  رب  زین  تبیغ  نامز  رد  تفرگ و  رارق  رشع  ینثا  همئا  ینعی ، (ص ؛ ) ترضح نآ  نانیشناج  هدهع  ربنآرق 
یبن زا  هک  تسا  یننـس  ثیداحا و  یمالـسا  فراـعم  رد  يرگید  عبنم  ب )  دـشابیم . دنتـسه ـ  ناـنآ  نانیـشناج  اـیبنا و  ناوریپ  تقیقح  رد 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1777 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تاعوضوم ماکحا و  قیبطت  نینچ  مه  ج )  تسا . ریسفت  نایب و  دنمزاین  زین  تایاور  نیا  تساهدنام . راگدای  هب  (ع ) يده همئا  و  (ص ) مرکا
. درادنف نیا  صصختم  نادنمشناد  شالت  داهتجا و  هب  زاین  زاب  یهقف ، عبانم  اب 

؟ دنریگ یم  دزم  دنهد  یم  ماجنا  هک  یغیلبت  راک  لباقم  رد  تیناحور  ارچ 

شسرپ

؟ دنریگ یم  دزم  دنهد  یم  ماجنا  هک  یغیلبت  راک  لباقم  رد  تیناحور  ارچ 

خساپ

نیمأـت ياربناـیناحور  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  هتبلا  درک . لوـپ  تخادرپ  هب  طورـشم  ار  ادـخ  نـید  غـیلبت  ناوـتیمن  تـسین و  لغـش  تیناـحور 
ار اهنآ  هنیمز  نیا  رد  ياهژیولاکـشا  هب  مدرم  لومعم  روط  هب  دـننکیمن ، هدافتـسا  یتلود  یمـسر  ياهلاناک  زا  دوخ  يداـم  ياهيدـنمزاین 

. دنرادیم میدقت  ار  یهوجو  ، دوخ هاوخلد  لیم و  ساسارب  ینارنخس  يارب  نانآ  زا  توعد  ماگنه  هب  ًالثم  دنهدیم ؛ يرای 

؟  تسیچ ریخا  ياه  لاس  رد  املع  هب  شیارگ  ندش  گنر  مک  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ ریخا  ياه  لاس  رد  املع  هب  شیارگ  ندش  گنر  مک  لیلد 

خساپ

یلک هتـسد  ودـهب  لماوع  نیا  . دـنک رییغت  ینید  ناملاع  اهتیـصخش و  هب  شیارگ  تسا  نکمم  یفلتخم  طیارـش  یللع و  هب  ناـمز  ره  رد  {
للع ب )  تساینید . ناملاع  زا  یخرب  يوس  زا  مدرم  تاراظتنا  یخرب  ققحت  مدـع  لـلع  نیا  هلمج  زا  یلخاد : لـلع  فلا ) دـنریذپ : میـسقت 

ود زا  کی  ره  رـضاح  لاح  رد  ینیدـعجارم . ناملاع و  ریثات  نتخاس  گنرمک  يزاسیثنخ و  يارب  شالت  تیـصخش ، رورت  دـننام  یجراخ :
. تسا نایرجرد  يرتهدرتسگ  رایسب  حطس  رد  مود  لماع  نکیل  تسا ، هدراذگ  اج  رب  ار  يراثآ  قوف  لماع 

؟ دراد ترورض  ایآ  تسین و  فارسا  هچراپ  دایز  رادقم  نیا  اب  تیناحور  سابل  ندیشوپ 

شسرپ

؟ دراد ترورض  ایآ  تسین و  فارسا  هچراپ  دایز  رادقم  نیا  اب  تیناحور  سابل  ندیشوپ 
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خساپ

و (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  زا  سابل  عون  نیا  مکی : دشابیم : هّجوت  لباق  یتاکن  دیاهدرک ، حرطم  نایناحور  سابل  هرابرد  هک  یتالاؤس  هرابرد 
دیکأت هدوب و  تابحتـسم  زا  نتـسب ، رـس  رب  همامع  مود : دندیـشوپیم . سابل  نینچ  ناراوگرزب ، نآ  تسا و  هدوب  جیار  (ص ) موصعم ناماما 

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  دراو  (ع ) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  ثیداحا  تسا . هدش  نآ  رب  یناوارف 
زا دنتخادنا ». بقع  هب  ار  رگید  فرطو  ولج  هب  ار  نآ  فرط  کی  دنتـسب و  رـس  رب  هماّمع  (ص ) لوسر ترـضح  : » دنیامرفیم (ع ) اضر ماما 

همالع ر.ك : ، ) دندیچیپ همامع  (ع ) یلع ترضح  رس  رب  دوخ  تسد  اب  (ص ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  ترـضح 
؛ دنوش هتخانش  زاب  مدرم  راشقا  ریاس  زا  هک  دنکیم  اضتقا  هعماج  راشقا  زا  يرایـسب  یفنـص  هاگیاج  موس : ص 18 .) نیقتملا ، ۀیلح  یسلجم :

تایاور ساسا  رب  تسا  نینچ  زین  نایناحور  هرابرد  یماظتنا و ... یماظن و  ياهورین  دـننام  دنـشابیم . صخـشم  سابل  عون  کـی  ياراد  اذـل 
همئا ناراد  تناما  نایناحور ، مکیلع و ... یتجح  مهناـف  اـنثیداحا  ةاور  یلا  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا  اـما  و  « » ءایبنالاۀـثرو ءاـملعلا   » ددـعتم
هعماج رد  هلیـسو  نیدـب  ات  دنـشابیم  صخـشم  یـسابلدنمزاین  اذـل  دنـشابیم ؛ مدرم  یعاـمتجا و ... يونعم و  یحور و  عجرم  و  (ع ) راـهطا
راشقا ریاس  هب  تبسن  یتلزنم  نأش و  دنچ  ره  سابل ، نیا  ندیـشوپ  مراهچ : دشاب . رتناسآ  زاین  عقاوم  رد  اهنآ  هب  هعجارم  دنوش و  صخـشم 
هتسراو ياهتیـصخش  دوجو  تسا . نآرق  مامتها  دروم  هک  ددرگیم  یهلا  رئاعـش  میظعت  بجوم  یلو  دنکیمن ، داجیا  نایناحور  يارب  مدرم 

(ع) نیموصعم همئا  و  (ص ) مرکا لوسر  سابل  هب  سبلم  یمالسایاهشزرا و  یگتسراو و  اوقت و  ملع و  رهظم  لبمـس و  ناونع  هب  هک  هعماج 
مجاهت لباقم  رد  یبهذم  تیوه  تیوقت  هعماج و  رد  یمالـسا  یهلا و  ياهشزرا  شرتسگ  ظفح و  رد  دـشابیم و  یهلا  رئاعـش  زا  دنـشاب ،

ياهسابل تسا و  تیناـحور  ساـبل  هنیزه  زا  رتشیب  راولـش  تک و  تسد  کـی  هیهت  هنیزه  مجنپ : تسا . رثؤم  رایـسب  هناـگیب ، ياـهشزرا 
اهنت هن  یناحور  سابل  زا  هدافتـسا  ورنیازا ، دـشابیم ؛ هدافتـسا  لباق  ینالوط  ناـمز  تدـم  يارب  رگید  ياهـسابل  اـب  هسیاـقم  رد  تیناـحور 
انمض دشابیم ؛ لخاد  تادیلوت  زا  یناحور  سابل  ياهتمـسق  رثکا  مشـش : تسارتهفرـص . هب  یلام  تهج  زا  هکلب  تسین ، فارـسا  بجوم 
يارب نانبل  رد  اهيوسنارف  دـننکیمن ! فرـصم  یجراـخ  ياـههچراپ  اهیـصخش  رگم  درادـن  ساـبل  عون  هب  یطبر  ندوبن  ندوب و  یجراـخ 

«. دوشیم ییوجهفرص  رتشیب  دشاب ، رتهاتوک  هچ  ره  نماد  رتمک و  هچ  ره  سابل  : » دنتفگیم یباجح  یب  شرتسگ 

؟ دنشاب هتشاد  يرگید  تالاغتشا  دنناوت  یمن  دنزاسب و  یگبلط  هیرهش  اب  دنروبجم  هیملع  هزوح  بالط  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب هتشاد  يرگید  تالاغتشا  دنناوت  یمن  دنزاسب و  یگبلط  هیرهش  اب  دنروبجم  هیملع  هزوح  بالط  ارچ 

خساپ

هلأسم تسا ، هزوح  تالکـشم  همه  للعلاۀـلع  يرهطم  داتـسا  لوق  هب  دـباییم و  طابترا  هزوح  نایک  اب  هک  یمهم  لئاسم  زا  یکی  هنافـسأتم 
ار هزوح  نادنمشیدناو  ناگرزب  زا  يرایـسب  نهذ  ینالوط  ياهتدم  زا  هلأسم  نیا  ( 289 ص 296 -  راتفگ ، هد  ، ) دـشابیم بالط  تشیعم 

هتبلا تسا . هدماینرد  ارجا  هلحرم  هب  یبسانم  یلمع  راکهار  زونه  هنافسأتم  یلو  هدش  هئارا  ینوگانوگ  ياهلح  هار  هتـشاد ، لوغـشم  دوخ  هب 
زا یلـصا  لکـشم  یلو  دـشابیمن  هعماج  مومع  یگدـنز  حطـس  رد  تاناکما  نتـشاد  بالط و  هافر  فلاـخم  هزوح  ناـگرزب  زا  سک  چـیه 
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ای ماما  مهـس  ناونع  هب  ریخ  دارفا  طسوت  هک  تسا  هیعرـش  تاهوجو  هزوح  یلام  عبنم  اـهنت  ًـالوا ، هک : نیا  نآ  دریگیم و  تأـشن  رگیدـیاج 
نیمأـت دوشیمن ، تخادرپ  لـماک  تروص  هب  تاـهوجو  نیا  هک  نیا  تلع  هب  دوشیم و  تخادرپ  دـیلقت  ماـظع  عجارم  هب  تاـکز  سمخ و 

هب یگتسباو  مدع  دوخ و  لالقتسا  ظفح  يارب  هزوح  رگید  فرط  زا  ایناث ، تساهجاوم . ياهدیدع  تالکشم  اب  هیرهـش  كدنا  رادقم  نیمه 
یگدـنز عضو  رد  هک  یتارییغت  هب  هجوت  اب  یمالـسا و  مولع  یگدرتسگ  تلع  هب  اثلاث ، دـنکیمن . هدافتـسا  تلود  یلام  تاناکما  زا  تلود ،

اذـل دنـشاب ، هینید  مولع  لیـصحت  رد  ضحمتم  یهورگ  هشیمه  دراد  ترورـض  تاـجایتحا ، مولع و  نوزفازور  هعـسوت  هدـمآ و  شیپ  مدرم 
مولع نیا  رد  ندش  صـصختم  قمعت و  اهنآ و  يریگارف  هکلب  دسریمننایاپ ، هب  لیـصحت  لاس  هدزناپ  هد ، اب  یتح  لاس  دنچ  اب  هزوح  سورد 

زا يروما  هب  هبلط  ندش  لوغـشم  اذل  دشابیم ، نآ  هب  زورهنابـش  رد  تاقوا  نیرتشیب  نداد  صاصتخا  ینالوط و  رایـسب  نامز  تدم  دـنمزاین 
تروص ره  رد  دوشیم .. بوسحم  قوف  فدههب  یبایتسد  رد  هدمع  عنام  یعون  هب  يداصتقا و ... لئاسم  هب  نتخادرپ  لاغتـشا و  راک و  لیبق 

هتبلا دـشابیمن . هزوح  نالوؤسم  هتخادرپ  هتخاس و  هجو  چـیه  هب  دـیدومن  رکذ  هک  یتیدودـحم  دوشیم  صخـشم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
نمـض درادـن ، هزوح  فادـها  اـب  یتاـفانم  هنوگچـیه  هک  قـیقحت و ... سیردـت ، غـیلبت ، لـیبق  زا  يروـما  هب  نتخادرپ  اـب  دـنناوتیم  بـالط 

تشیعم عضو  دوبهب  رد  دوشیم  لصاح  قیرط  نیا  زا  هک  یتاناکما  ایازم و  یخرب  زا  دوخ ، تامولعم  حطس  ءاقترا  يوزوح و  فیاظوماجنا 
J .} دنشاب رثؤم  دوخ ،

؟ دیئامن یم  هیجوت  هنوگچ  نایوجشناد  اب  هسیاقم  رد  ار  اه  هبلط  تیفاعم  هیرهش و  زا  هدافتسا 

شسرپ

؟ دیئامن یم  هیجوت  هنوگچ  نایوجشناد  اب  هسیاقم  رد  ار  اه  هبلط  تیفاعم  هیرهش و  زا  هدافتسا 

خساپ

مولع یگدرتـسگ  تلع  هب  هزوح : سورد  تیـصوصخ  - 1 مییامنیم : هراشا  لیذ  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  يددـعتم  لـیالد  هلأـسم  نیا 
رد ندش  صصختم  قمعت و  اهنآ و  يریگارف  هکلب  دسریمن ، نایاپ  هب  لیصحت  لاس  هدزناپ  هد ، اب  یتح  لاس  دنچ  اب  هزوح  سورد  یمالسا ،

نیاربانب دشابیم ، تدمهاتوک  رایسب  هزوح  هب  تبسن  هاگشناد  رد  لیـصحت  فالخ  هب  دشابیم  ینالوطرایـسب  نامز  تدم  دنمزاین  مولع  نیا 
تاهوجو ندوب  یفاکان  - 2 تشاذگ . شاعم  رارما  يارب  دمآرد  لقادح  نودب  ینالوط  تدـم  رد  ار  هزوح  ناققحم  نالـصحم و  ناوتیمن 

دیلقت ماظع  عجارم  هب  تاکز  سمخ و  ای  ماما  مهس  ناونع  هب  ریخ  دارفا  طسوت  هک  تسا  ياهیعرـش  تاهوجو  هزوح  یلام  عبنم  اهنت  هیعرش :
اب هیرهـش  هلیـسو  هب  هبلط  كدنا  رادقم  نیمه  نیمأت  دوشیمن ، تخادرپ  لماکتروص  هب  تاهوجو  نیا  هک  نیا  تلع  هب  دوشیم و  تخادرپ 

تلود یلام  تاناکما  زا  تلود ، هب  یگتـسباو  مدع  دوخ و  لالقتـسا  ظفح  يارب  هزوح  رگید  فرط  زا  تسا . هجاوم  ياهدـیدع  تالکـشم 
هب دشابیمن ، یفاک  شاعم  رارما  يارب  هجو  چیه  هبهک  دوشیم  تخادرپ  بالط  هب  هک  يرصتخم  رایسب  هیرهش  هجیتن  رد  دنکیمن . هدافتـسا 

نینس رد  جاودزا  هداوناخ و  لیکشت  هرابرد  دنزادرپیم . لیصحت  همادا  هب  يداصتقا  طیارـش  نیرتدب  رد  هزوح  بالط  تیرثکا  هک  یتروص 
، دشابیمن یهافر و ... تاناکما  ریاس  يداصتقا و  تیعضو  ندوب  نیمأت  يانعم  هب  هجو  چیه  هب  راک  نیا  تفگ  دیاب  بالط ، يوس  زا  یناوج 
هب لمع  دـنوادخ ، رب  دایز  لـکوت  هلـضف ... نم  هللا  مهنغیءارقف  اونوکی  نا  یهلا  ياههدـعو  هب  ناـمیا  لـیبق ، زا  يرگید  لـماوع  لولعم  هکلب 

جاودزا و ماـگنه  رد  فرطود  ياـههداوناخ  تاراـظتنا  ندوب  نییاـپ  هاـنگ و  رد  عوقو  زا  سرت  زیهرپ و  یمالـسا ، ياـهشزرا  تابحتـسم و 
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یبهذـم و میلاعت  رـشن  یتدـیقع و  ياهزرم  زا  عافد  تیلوؤسم  هزوح  هک  اجنآ  زا  هزوح : تیلوؤسم  - 3 دـشابیم . جاودزا  مسارم  يرازگرب 
غیلبت داشرا و  يارب  ییاوه  بآ و  دب  طیارش  رد  بالط  هراومه  قطانم ، نیرتمورحم  نیرترود و  هب  یتح  دراد ، هدهع  رب  ار  مالـسا  یگنهرف 

دنکیم و تمدخ  مدرم  هب  یگنهرف  یبهذم و  یهاگآ  رـشن  تفرـشیپ و  قیرط  زا  دـنزادرپیم و  دوخ  تیلوؤسم  ماجنا  هب  دـنوشیممازعا و 
تیلوؤـسم فیاـظو و  رگا  همه  نیا  اـب  دـندادیم . لیکـشت  ار  اـهههبج  هب  مازعا  دـصرد  نیرتـشیب  هناـبلطواد  تروـص  هب  گـنج  ناـمز  رد 

لقادح مینادن  یکشزپ و ... هعماج  ناملعم و )... دیتاسا ،  ) نایگنهرف زا  معا  راشقا  ریاس  زا  رتشیب  دنهدیمماجنا  هک  ار  یتامدخ  نایوزوح و 
... مدرم و هعماج و  تمالـس  گنهرف و  هب  تمدـخ  ياتـسار  رد  هک  یلغاشم  ریاس  هک  روطناـمه  سپ  دنـشابیم . راـشقا  رگید  اـب  يواـسم 

ياهتیلوؤسم فیاظو و  ياتـسار  رد  هک  تسا  مزال  دـنناوتیم و  زین  نایوزوح  ، دـنرادروخرب هفیظو  تمدـخ  تیفاـعم  زا  دـننکیم  شـالت 
هب يزابرس  تیفاعم  هیرهش و  زا  هدافتسا  ندوب  طورشم  - 4 دنشاب . فاعم  يزابرـس  تمدخ  زا  نآ  ندناسر  ماجنا  هب  هار  رد  دوخ و  نیگنس 

سیردت ای  لیصحت  هب  ندوب  لوغشم  فلا ) هلمج : زا  دشابیم  یطیارش  هب  طورشم  هیرهش  مک  رادقم  نیمه  زا  هدافتسا  لیـصحت و :... همادا 
دمآرد مدع  طرش  هزوح ، رد  لاغتـشا  لیـصحت و  طرـش  رب  هوالع  عجارم  زا  یـضعب  ب )  ندومنن . لیـصحت  كرت  هزوح و  رد  غیلبت و ... ای 

... غیلبت و ای  لیصحت  هب  لاغتشا  هک  ياهبلط  ماظع ، عجارم  نیا  رظنرب  انب  دننادیم ، مزال  ار  رگید  ياهاج  رد  لاغتـشا  مدع  نینچمه  یفکم و 
دشاب هتشاد  لاغتشا  رگید  ياج  رد  ای  هتشاد  یفکمدمآرد  هک  ياهبلط  نینچمه  دشابیمن ، هیرهش  نتفرگ  هب  زاجم  دشاب ، هتـشادن  هزوح  رد 

لیـصحت هب  لوغـشم  هزوح  رد  هک  تسا  ینامز  ات  بالط  يارب  یلیـصحت  تیفاعم  زا  هدافتـسا  نینچمه  دشابیمن . هیرهـش  تفایرد  هب  زاجم 
هک تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد  دنـشابیم . يزابرـس  تمدخ  ماجنا  هب  مزلمو  دش  دهاوخ  وغل  اهنآ  لیـصحت  تیفاعم  الا  دـشاب و  ای ...

نیا زا  فلخت  لامتحا  لغاشم  رگید  دـننام  هنافـسأتم  دـشابیم و  اههزوح  رد  جـیار  یمومع  تاررقم  نیناوق و  ساسارب  هدـش  داـی  بلاـطم 
تلود هک  ییاههنیزه  یسررب  اب  هزوح : رد  تاهوجو  فرصم  اب  هاگـشناد  رد  یتلود  ياههنیزه  نیب  هسیاقم  - 5 دشابیمن . یفتنم  تاررقم 

هئارا اههاگشناد ، يرادا  لنسرپ  قوقح  اههاگشناد ، دیتاسا  قوقح  لیبقزا  یتامدخ  هاگشناد و  رد  لیصحت  نامز  رد  زیزع  نایوجـشناد  يارب 
تاهوجو اب  اهنآ  هسیاـقم  و  اـههماننایاپ و ... هب  طوبرم  اهتدـعاسم  یخرب  یلیـصحت و  ماو  هاـگباوخ ، اذـغ ، دـننام  ییوجـشناد  تامدـخ 

فرـصم نایوجـشناد  يارب  هک  یتلود  ياههنیزههک  دـیآیم  تسد  هب  هجیتن  نیا  دوشیم ، فرـصم  اههزوح  رد  بالط  يارب  هک  ياهیعرش 
J .} دشابیم زین  رتشیب  بتارم  هب  هک  دوشیمن  بالط  هیرهش  زا  رتمک  اهنت  هن  دوشیم 

تیبرت رتشیب  ای  دنـشاب  یملاع  دوخ  يارب  دنهاوخ  یم  دنناوت و  یم  هک  تسا  يدارفا  تیبرت  طقف  ایآ  تسیچ . یمالـسا  ياه  هزوح  هاگیاج  هفیظو و 
. دنبلطب کمک  نویوزوح  زا  ات  دنا  هدروآ  هانپ  اجنیا  هب  دنراد و  یهاگآ  مالسا  يدابم  هب  هک  تسا  يدارفا 

شسرپ

رتشیب ای  دنشاب  یملاع  دوخ  يارب  دنهاوخ  یم  دنناوت و  یم  هک  تسا  يدارفا  تیبرت  طقف  ایآ  تسیچ . یمالسا  ياه  هزوح  هاگیاج  هفیظو و 
. دنبلطب کمک  نویوزوح  زا  ات  دنا  هدروآ  هانپ  اجنیا  هب  دنراد و  یهاگآ  مالسا  يدابم  هب  هک  تسا  يدارفا  تیبرت 

خساپ

نونمؤملا ناک  ام  و  تسا : همیرک  يهیآ  نیا  هب  ندیـشخب  تینیع  ققحت و  خـیرات  لوط  رد  هیملع  ياههزوح  رد  يزیر  همانرب  لمع و  يانبم 
یگمه نانمؤم  دیابن  نورذحی  مهّلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیدلا و  یف  اوهقّفتیل  هفئاط  مهنم  ۀقرف  ّلک  نم  رفن  الولف  ۀـّفاک  اورفنیل 

؟ دنشابن ایهم  ملع  نتخومآ  يارب  لوسر  دزن  یهورگ  گنج و  يارب  یعمج  ياهفیاط  ره  زا  ارچ  هکلب  دنراذگ ، اهنت  ار  لوسر  هتفر و  نوریب 
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هب هیآ 122 .) هبوت ، )M} دننک رذح  ینامرفان  زا  هدش و  سرتادخ  دیاش  مه  ناشموق  هک  دنزومایب  دوخ  موق  هب  دـناهتخومآ  هک  یملع  نآ  ات 
مولع نیا  هب  تبسن  قیمع  كرد  هب  ندیسر  دیاب  یمالسا  فراعم  مولع و  يریگارف  هب  قاتشم  دعتـسم و  دارفا  نینمؤم  نایم  زا  رگید  ترابع 

یقداص زذنم  يداه و  دوخ ، نطو  يوس  هب  تعجارم  رد  يریگارف  زا  دعب  دننک و  ترجه  یمالسا  مولع  زکارم  هب  دوخ  ناطوا  زا  فراعم  و 
دیما نادب  دنروآیم ، يور  مّلعت  هیکزت و  يارب  دادعتسا  زا  یفلتخم  حوطس  اب  زکارم ، نیا  هب  نارجاهم  ناس  نیدب  دنـشاب . شیوخ  موق  يارب 

شرورپ فده  هکلب  تسین ، هیملع  ياههزوح  فده  ندش  ملاع  فرـص  سپ  دنزادرپب . نارگید  هیکزت  میلعت و  هب  کیدزن  ياهدنیآ  رد  هک 
دهـش اب  ار  ياهدـنیوج  ره  ناج  هک  تسا  یهلا  مولع  ياراوگ  تارمث  زا  رمثم  دـنمونت و  ناتخرد  شرورپ  فدـه  تسا ؛ مّلعم  لماع و  ملاع 

ءامسلا یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  ۀبیط  ةرجـشک  ۀبیط  ۀملک  ًالثم  هّللا  برـض  فیک  رتملا  دیامرفیم : نآرق  هک  هنوگ  نآ  دزاس ، نیریـش  دوخ 
نآ هقاس  لصا  هک  هدز  لثم  ییابیز  تخرد  هب  ار  هزیکاپ  هملک  ادـخ  هنوگچ  هک  یتسنادـن  ام  لوسر  يا  اهبر ... نذاب  نیح  ّلک  اـهلکا  یتؤت 
هیآ میهاربا ، )M ...} دهد شوخ  لوکام و  ياهویم  تاقوا  همه  ادـخ  نذا  هب  ابیز  تخرد  نآ  دوشرب و  نامـسآ  هب  نآ  هخاش  دـشاب و  رارقرب 
نیا رد  هک  تسامـش  لاؤس  رد  مود  دروم  هیملع  ياـههزوح  لیـصا  فدـه  هک  تفگ  نینچ  ناوتیم  يریگهجیتـن  ناونع  هب  ناـیاپ  رد  (. 24

ناملاع يهفیظو  نیا  هک  نیا  نآ  دـنزیم و  ار  امـش  فرح  زا  رتـالاب  هبوت  يهروس  يهیآ  هکلب  دراد و  رب  رد  ار  لوا  يهفیظو  ًاـعطق  تروص 
یطابترا رازبا  نونف  مولع و  شرتسگ  نامز و  تایـضتقم  هب  هجوت  اب  هک  دـنامن  هتفگان  هتبلا  دـنورب . تیادـه  ناگدـنیوج  يوس  هب  هک  تسا 

رد شیوخ  ینآرق  تلاسر  نیا  ماجنا  رد  ّدـح  هچ  ات  هیملع  ياههزوح  هک  نیا  تفرگ . دـهاوخ  دوخ  هب  یتوافتم  لاکـشا  فدـه  نیا  ققحت 
. دراد هناگادج  ياهشهوژپ  هب  زاین  دناهدوب  قفوم  یخیرات  فلتخم  عطاقم  هنمزا و 

؟  مناوخب سرد  هزوح  رد  مناوت  یم  هاگشناد  رد  لیصحت  مامتا  زا  دعب  ایآ 

شسرپ

؟  مناوخب سرد  هزوح  رد  مناوت  یم  هاگشناد  رد  لیصحت  مامتا  زا  دعب  ایآ 

خساپ

یم دـیوش  لوبق  نآ  يدورو  ناحتما  رد  دیـشاب و  طیارـش  نآ  زئاـح  امـش  رگا  دراد  یطیارـش  یملع  زکارم  ریاـس  دـننام  زین  هزوح  هتبلا  هلب ،
ار اهنآ  تقد  اب  اذل  تسا  بسانم  دیآ  یم  لیذ  رد  هک  یتاحیضوت  يریگ  میمصت  يارب  اما  دیوش  لیصحت  لوغـشم  دییایب و  هزوح  هب  دیناوت 

يریگ میمصت  رد  تسا  مزال  لاح  نیع  رد  دیـشاب , هتـشادن  ینادنچ  لکـشم  هیملع  هزوح  هب  دورو  يارب  امـش  دسر  یم  رظن  هب  دینک . رورم 
دوخ تسا  مزال  یلو  دـناسر . یم  عالطا  هب  ار  یتاکن  راصتخا , هب  هطبار  نیا  رد  دـیراد . لومعم  ار  مزال  ریبدـت  یهاـگآ و  تخانـش ,  دوخ 

رد لیـصحت  زا  دوخ  یلـصا  فده  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  دینک . بسک  يرت  نوزفا  تاعالطا  يوزوح ,  ناتـسود  هزوح و  هب  هعجارم  اب  امش 
تالامک يوجو  تسج  ( 1 تسا :  ریز  دراوم  زا  دنچ  ای  کی  هطبار  نیا  رد  امش  كرحم  هزیگنا و  الامتحا  دییامن . صخشم  ار  هیملع  هزوح 
یناحور لیاضف  بسک  يارب  يرتدـعاسم  طیحم  هیملع  هزوح  دـنچ  ره  تفگ :  دـیاب  دـشاب  نیا  هزیگنا  هک  یتروص  رد  يونعم .  یناـسفن و 

تمه و مزع و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  اهنآ  هب  ندیسر  رگید , ترابع  هب  دیسر . نادب  ناوتن  یهاگـشناد  طیحم  رد  هک  تسین  نانچ  یلو  تسا , 
يزیر همانرب  اب  زین  فده  نیا  هب  لین  ینید .  تاعالطا  شیازفا  ( 2 طیحم . هب  افرص  هن  دراد , یگتسب  یلاعت  قح  تایانع  امش و  يدج  هدارا 

زا یخرب  نتفرگ  يارب  یناحور  ناتـسود  ای  راون  زا  ناوت  یم  اهنآ  رانک  رد  یتح  تسا .  رـسیم  یهاگـشناد  سورد  رانک  رد  مظنم  یتاعلاطم 
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هنوگ نیا  یلغـش  ياـه  تیلاـعف  راـنک  رد  ناوـت  یم  زین  یهاگـشناد  تالیـصحت  ماـمتا  زا  سپ  دوـمن و  هدافتـسا  يوزوـح  ییادـتبا  سورد 
گنهرف شناد و  يالتعا  ریـسم  رد  تمدـخ  ینید و  فلتخم  مولع  رد  یباـی  صـصخت  ( 3 دیـشخب . رارمتـسا  ار  یبناج  سورد  تاعلاطم و 

هلحرم ات  لقادـح  یهاگـشناد  تالیـصحت  مامتا  زا  سپ  دـیناوت  یم  دـیراد  روظنم  ار  يدنمـشزرا  دـنلب و  نامرآ  نینچ  رگا  هعماـج .  ینید 
دنب هب  هجوت  اب  ادج  رگا  لاح  دینک . تکرش  یهاگشناد  نالیـصحتلا  غراف  هب  طوبرم  ياه  هسردم  رد  دیوش و  دراو  هزوح  هب  یـسانشراک , 

میزاس یم  ناشن  رطاخ  زین  ار  هتکن  نیا  نکیلو  میرامـش  یم  كرابم  نومیم و  ار  ناتدورو  دیتسه , هیملع  هزوح  رد  لیـصحت  راتـساوخ  ( 3)
; دزاس یم  رهاظ  ار  دوخ  تارمث  راثآ و  تسا ,  دوهشم  اه  هاگشناد  رد  هچنآ  زا  رترید  یلیخ  رایـسب , یگدرتسگ  رثا  رب  يوزوح  سورد  هک 

شناد ملع و  فقو  ار  دوخرمع  يراوتـسا ,  تمه و  اب  دـیاب  يوزوح  ياه  شناد  هب  نادـنم  هقـالع  نیارباـنب  رتشیب . ياـفرژ  قمع و  اـب  هتبلا 
هر ینید  مولع  نید و  ریـسم  رد  لوپ و ...  ناونع ,  دننام : ییایند ;  يدام و  تالیامت  يرـس  کی  زا  یـشوپ  مشچ  لد و  ناج و  اب  دـنزاس و 
ای دیاب  تسود  ياضر  ای  مدق  دز  ناوتن  دوبعم  هر  رد  هلبق  ود  اب  دوب . دـهاوخ  ناشراکددـم  رای و  قح  تسد  تروص  نیا  رد  اهنت  دـنراپس و 
ره زکرم  نیا  دییامن . مان  تبث  ارهزلا , هعماج  هب  هعجارم  اب  دیناوت  یم  طیارـش  ندوب  اراد  يدج و  مزع  تروص  رد  نیاربانب  نتـشیوخ  ياوه 

دنتـسه هاگباوخ  ياراد  هک  هیملع  هزوح  سرادـم  هب  تیولوا  قبط  هبحاصم  شنیزگ و  زا  دـعب  دریگ و  یم  يدورو  ناحتما  راـب  کـی  لاـس 
نارهاوخ تهج  يزور  هنابش  - 1 دشاب : یم  هدمع  شخب  راهچ  ياراد  تسا ,  نارهاوخ  هیملع  هزوح ئ  هک  ارهزلا  هعماج  دـنک . یم  یفرعم 

لاسرا طـسوت   ) يروضحریغ شزومآ  - 4 ملپید ,  كردـم  اـب  هنازور  - 3 لکیـس ,  كردـم  ندوب  اراد  طیارـش  اب  هنازور  - 2 یناتسرهش , 
لوط هب  لاس  جنپ  ادودح  هک  ار  یمومع  هرود ئ  دشاب . یم  یصصخت  هرود ئ  کی  یمومع و  هرود  کی  ياراد  مه  یسرد  رظن  زا  راون ,)

رد هدرک و  مان  تبث  هک  تسا  یناسک  يارب  لوصا و )... هقف و  خیرات ,  غیلبت ,  صصخت   ) یـصصخت هرود ئ  تسا و  همه  يارب  دماجنا  یم 
یم مومع  عالطا  هب  راشتنالاریثک  ياه  هماـنزور  رد  هامدنفـسا  لوا  ههد  رد  هلاـس  ره  ار  ماـن  تبث  طیارـش  دـنوش . لوبق  نآ  يدورو  ناـحتما 

. دییامن لصاح  سامت   925111 نفلت :  ارهزلا -  هعماج  نیما -  راولب  مق :  یناشن  اب  رتشیب  یهاگآ  تهج  دنناسر .

هزوح هب  مناوت  یم  ناتـسبات  هام  هس  ایآ  مناوخب  مه  اب  ار  هتـشر  ود  مناوت  یم  نالا  ایآ  موش و  هزوح  دراو  تایبدا  سناسیل  زا  دعب  مناوت  یم  هنوگچ 
. مریگب یسرد  دحاو  دنچ  دش  مه  رگا  منک و  هدافتسا  اجنآ  ياهباتک  ناداتسا و  زا  میایب و 

شسرپ

هب مناوت  یم  ناتسبات  هام  هس  ایآ  مناوخب  مه  اب  ار  هتـشر  ود  مناوت  یم  نالا  ایآ  موش و  هزوح  دراو  تایبدا  سناسیل  زا  دعب  مناوت  یم  هنوگچ 
. مریگب یسرد  دحاو  دنچ  دش  مه  رگا  منک و  هدافتسا  اجنآ  ياهباتک  ناداتسا و  زا  میایب و  هزوح 

خساپ

کی هطبار  نیا  رد  امش  كرحم  هزیگنا و  الامتحا  دییامن . صخشم  ار  هیملع  هزوح  رد  لیصحت  زا  دوخ  یلـصا  فده  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
هزوح دنچ  ره  تفگ :  دـیاب  دـشاب  نیا  هزیگنا  هک  یتروص  رد  يونعم .  یناسفن و  تالامک  يوجو  تسج  ( 1 تسا :  ریز  دراوم  زا  دـنچ  ای 

ترابع هب  دیـسر . نادـب  ناوتن  یهاگـشناد  طیحم  رد  هک  تسین  نانچ  یلو  تسا ,  یناحور  لیاضف  بسک  يارب  يرتدـعاسم  طـیحم  هیملع 
(2 طیحم . هب  افرـص  هن  دراد , یگتـسب  یلاـعت  قح  تاـیانع  امـش و  يدـج  هدارا  تمه و  مزع و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  اـهنآ  هب  ندیـسر  رگید ,

رانک رد  یتح  تسا .  رـسیم  یهاگـشناد  سورد  رانک  رد  مظنم  یتاعلاطم  يزیر  همانرب  اب  زین  فدـه  نیا  هب  لـین  ینید .  تاـعالطا  شیازفا 
تالیـصحت ماـمتا  زا  سپ  دومن و  هدافتـسا  يوزوح  ییادـتبا  سورد  زا  یخرب  نتفرگ  يارب  یناـحور  ناتـسود  اـی  راوـن  زا  ناوـت  یم  اـهنآ 
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مولع رد  یبای  صصخت  ( 3 دیشخب . رارمتسا  ار  یبناج  سورد  تاعلاطم و  هنوگ  نیا  یلغش  ياه  تیلاعف  رانک  رد  ناوت  یم  زین  یهاگـشناد 
دیناوت یم  دیراد  روظنم  ار  يدنمشزرا  دنلب و  نامرآ  نینچ  رگا  هعماج .  ینید  گنهرف  شناد و  يالتعا  ریـسم  رد  تمدخ  ینید و  فلتخم 

نالیـصحتلا غراف  هب  طوبرم  ياه  هسردم  رد  دیوش و  دراو  هزوح  هب  یـسانشراک ,  هلحرم  ات  لقادـح  یهاگـشناد  تالیـصحت  مامتا  زا  سپ 
یم كرابم  نومیم و  ار  ناتدورو  دیتسه , هیملع  هزوح  رد  لیصحت  راتـساوخ  ( 3  ) دنب هب  هجوت  اب  ادج  رگا  لاح  دینک . تکرش  یهاگـشناد 

اه هاگشناد  رد  هچنآ  زا  رترید  یلیخ  رایـسب , یگدرتسگ  رثا  رب  يوزوح  سورد  هک  میزاس  یم  ناشن  رطاخ  زین  ار  هتکن  نیا  نکیلو  میرامش 
اب دیاب  يوزوح  ياه  شناد  هب  نادـنم  هقالع  نیاربانب  رتشیب . يافرژ  قمع و  اب  هتبلا  دزاس ; یم  رهاظ  ار  دوخ  تارمث  راثآ و  تسا ,  دوهـشم 

: دننام ییایند ;  يدام و  تالیامت  يرس  کی  زا  یشوپ  مشچ  لد و  ناج و  اب  دنزاس و  شناد  ملع و  فقو  ار  دوخرمع  يراوتـسا ,  تمه و 
رد هلبق  ود  اب  دوب . دهاوخ  ناشراکددـم  رای و  قح  تسد  تروص  نیا  رد  اهنت  دنراپـس و  هر  ینید  مولع  نید و  ریـسم  رد  لوپ و ...  ناونع , 

هعجارم اب  دیناوت  یم  طیارش  ندوب  اراد  يدج و  مزع  تروص  رد  نیاربانب  نتشیوخ  ياوه  ای  دیاب  تسود  ياضر  ای  مدق  دز  ناوتن  دوبعم  هر 
هب تیولوا  قبط  هبحاصم  شنیزگ و  زا  دـعب  دریگ و  یم  يدورو  ناحتما  راـب  کـی  لاـس  ره  زکرم  نیا  دـییامن . ماـن  تبث  ارهزلا , هعماـج  هب 

شخب راهچ  ياراد  تسا ,  نارهاوخ  هیملع  هزوح ئ  هک  ارهزلا  هعماج  دـنک . یم  یفرعم  دنتـسه  هاگباوخ  ياراد  هک  هیملع  هزوح  سرادـم 
كردم اب  هنازور  - 3 لکیـس ,  كردم  ندوب  اراد  طیارـش  اب  هنازور  - 2 یناتـسرهش ,  نارهاوخ  تهج  يزور  هنابـش  - 1 دشاب : یم  هدـمع 

. دشاب یم  یصصخت  هرود ئ  کی  یمومع و  هرود  کی  ياراد  مه  یسرد  رظن  زا  راون ,) لاسرا  طسوت   ) يروضحریغ شزومآ  - 4 ملپید , 
لوصا هقف و  خیرات ,  غیلبت ,  صصخت   ) یصصخت هرود ئ  تسا و  همه  يارب  دماجنا  یم  لوط  هب  لاس  جنپ  ادودح  هک  ار  یمومع  هرود ئ 

رد هامدنفـسا  لوا  ههد  رد  هلاس  ره  ار  مان  تبث  طیارـش  دـنوش . لوبق  نآ  يدورو  ناحتما  رد  هدرک و  مان  تبث  هک  تسا  یناـسک  يارب  و )...
2925111 نفلت :  ارهزلا -  هعماج  نیما -  راولب  مق :  یناشن  اب  رتشیب  یهاگآ  تهج  دنناسر . یم  مومع  عالطا  هب  راشتنالاریثک  ياه  همانزور 

ناوت زا  رگا  دراد . یگتـسب  امـش  تمه  هدارا و  هب  رتشیب  عوضوم  نیا  درادـن و  دوجو  یعنم  ینوناق  رظن  زا  نیاربانب  دـییامن . لصاح  ساـمت 
يوزوح سورد  هب  ار  یتاقوا  یهاگشناد ، سورد  رانک  رد  دوخ  ناوت  اب  بسانتم  حیحص و  يزیر  همانرب  اب  دیناوت  یم  دیرادروخرب و  یفاک 

نات یناور  یمـسج و  ناوت  زا  جراخو  دـینکندراو  دوخ  هب  هزادـنا  زا  شیب  راـشف  دیـشاب  بظاوم  دـیاب  یلو  تسا  بوخ  دـیهد ، صاـصتخا 
جیردـت هب  یمارآ و  هب  دوشن ، دراو  همطل  یهاگـشناد  سورد  هب  هک  یتروـص  رد  دوـخ  یلاـخ  لـیطعت و  تاـقوا  رد  لاـح  نیع  رد  دـشابن .

اب اـی  یمـسر و  ریغ  روط  هب  نارهاوخ  يوزوح  زکارم  زا  یکی  رد  روضح  اـب  اـی  دـیناوت  یم  زین  ناتـسبات  رد  دـیناوخب و  ار  يوزوـح  سورد 
یعنم ـالومعم  دــیناوخب و  ار  يوزوـح  سورد  دــنراد  راـیتخا  رد  هـیملع  ياـه  هزوـح  یخرب  هـک  يوزوـح  سورد  ياــهراون  زا  هدافتــسا 

. دوش نایب  امش  يارب  یصخشم  دح  ناوت  یمن  دراد و  امش  یحور  ینامسج و  ناوت  هب  یگتسب  سورد  نازیم  اهدحاو و  دادعت  درادندوجو .

. دوش یم  نیمات  اجک  زا  اهدنوخآ  هیرهش 

شسرپ

. دوش یم  نیمات  اجک  زا  اهدنوخآ  هیرهش 

خساپ

دوجو اـب  هک  دـنا  هدوب  نآ  رب  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  هیملع  ياـه  هزوح  . 1 تسا : تیمها  زئاـح  هتکن  ود  هب  هجوـت  لاوـس  نیا  هب  خـساپ  رد 
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زا اـه  هزوح  لالقتـسا  نماـض  تیرح و  يدازآ و  حور  بجوم  رما  نیا  دـننکن و  زارد  اـه  تلود  يوس  هب  يزاـین  تسد  ناوارف  تالکـشم 
هیاپ مکاح  ياهتردق  زا  يزاین  یب  ساسا  رب  ادـتبا  زا  هعیـش  تیناحور  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  تسا . هدوب  ماکح  تلاخد 

بالقنا نوماریپ  .« ) دـنیاسب اهنآ  هاگرد  هب  یناشیپ  دنـسوبب و  ار  اـهنآ  ناتـسآ  دـندوب  روبجم  ناـگرزب  نیطالـس و  هشیمه  هدـش و  يراذـگ 
یلو تسا ، هیملع  ياه  هزوح  زا  هتساخرب  یمالسا  مکاح  ماظن  دنچ  ره  زین  رضاح  نامز  رد  .( 1374 ص 185 ،  اردص ، تاراشتنا  یمالسا ،

تالکـشم ناکمالا  یتح  هک  هدرک  شالت  هشیمه  هزوح  دشاب . یم  یگتـسباو  زا  اه  هزوح  تمالـس  نماض  تسا و  یقاب  لصا  نیا  نانچمه 
لالقتسا نتفر  نیب  زا  زج  یماجنارس  هک  یتلود  تاناکما  لیس  ندش  ریزارس  زا  دزاس و  فرطرب  دوخ  لخاد  دودحم  تاناکما  اب  ار  شیوخ 

دارفا هک  یتاعربت  سمخ ، ریظن  هیعرش ، تاهوجو  زا  یشخب  مالسا  رد  . 2 دنک . يراددوخ  درادن ، تلود  لباقم  رد  هزوح  یگدازآ  حور  و 
هزوح ور  نیا  زا  تسا ، هتفای  صاصتخا  ینید  ناـغلبم  تیبرت  نآ و  غیلبت  یمالـسا و  میلاـعت  ماـکحا و  شزومآ  تهج  رد  دـنزادرپ  یم  ریخ 

تخادرپ یمالـسا  مولع  ناغلبم  بالط و  هب  هیرهـش  ناونع  هب  ار  دـشاب  یم  يزیچان  رایـسب  غلبم  هک  تاـهوجو  نیا  زا  يرادـقم  هیملع  ياـه 
. دنیامن

رثؤم یمالسا  مولع  يزاجم  هزوح  ای  نایبت  تیاس  کینورتکلا  هزوح  امش  رظن  هب  ایآ  مینک . زاغآ  ار  هزوح  سورد  میتفرگ  میمصت  ناتسود  زا  یضعب  اب 
؟ هن ای  تسا 

هراشا

روهظ دیما  هب  اعد  سامتلا  دنک . تیاده  مه  ار  نم  ادخ  دییامرفب  اعد  دییامرفن . شومارف  ناتریخ  ياعد  زا  ار  نم  اقآ  جاح  نمض  رد 

شسرپ

مولع يزاجم  هزوح  ای  نایبت  تیاس  کینورتکلا  هزوح  امش  رظن  هب  ایآ  مینک . زاغآ  ار  هزوح  سورد  میتفرگ  میمـصت  ناتـسود  زا  یـضعب  اب 
. دـنک تیادـه  مه  ار  نم  ادـخ  دـییامرفب  اعد  دـییامرفن . شومارف  ناتریخ  ياعد  زا  ار  نم  اقآ  جاـح  نمـض  رد  هن ؟ اـی  تسا  رثؤم  یمالـسا 

الوم روهظ  دیما  هب  اعد  سامتلا 

خساپ

. دراد امش  هاگآ  رادیب و  ریمض  كاپ و  ترطف  زا  یکاح  تسا و  دنمشزرا  رایسب  یهلا  فراعم  یمالسا و  مولع  هب  ناتناتسود  امـش و  هقالع 
یم عقاو  دـنمدوس  یتقو  باختنا  نسح  هقالع و  نیا  ملـسم  روطب  مینک . یم  ضرع  کیربت  امـش  هب  ار  باختنا  نسح  نیا  ابیز و  هقـالع  نیا 
رما نیا  حیحص  ققحت  دوش  باختنا  زین  حیحص  هار  نآ  هب  یبای  تسد  يارب  صخـشم و  امـش  یگدنز  یلک  همانرب  رد  نآ  هاگیاج  هک  دوش 

يزیر همانرب  دوخ  يزور  هنابـش  تاـقوا  يارب  زیچ  ره  زا  لـبق  میوش 1 - یم  رکذـتم  ار  اهنآ  لیذ  حرـشب  هک  تسا  یلئاسم  تیاعر  مزلتـسم 
ناتلیصحت هتشر  رد  امش  تیقفوم  دیتسه و  وجشناد  امـش  هک  ییاجنآ  زا  - 2 دینک . نییعت  ار  یـصخشم  تقو  يراک  ره  ماجنا  يارب  دینک و 

طوبرم سورد  يارب  هک  ار  یتقو  نازیم  دیزادرپب  يرگید  راک  ره  هب  هکنیا  زا  لبق  دراد , ییازسب  ریثأت  امش  يا  هفرح  یملع و  تشونرس  رد 
رب دازام  هک  یتاقوا  هیقب  - 3 دیزادرپن . سورد  نآ  هعلاطم  زجب  يرگید  راک  چیه  هب  تاقوا  نآ  رد  دینک و  نییعت  ار  دیراد  زاین  نات  هتشر  هب 

دیناوتب رگا  ناـکما  تروـص  رد  - 4 دـیراد . هفاضا  تقو  تعاس  دـنچ  هتفه  ره  رد  الثم  هک  دـینک  هبـساحم  ار  تسا  امـش  یلیـصحت  تاقوا 
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داتـسا هب  یـسرتسد  مدع  تروص  رد  - 5 تسا . بولطم  رایـسب  دـینارذگب  يوزوح  دـیتاسا  اـب  يروضح  تروص  هب  ار  يوزوـح  ياهـسرد 
ار اهسرد  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  تسا  بسانم  يرازفا  مرن  ياه  همانرب  رد  دوجوم  ياه  تیاس  راون و  لیبق  زا  یـشزومآ  تاناکما  زا  هدافتـسا 

قیرط زا  ای  يروضح  تروص  هب  دـنام  یم  یقاب  لحنیال  هک  یتالاکـشا  دـینک و  هثحابم  رگیدـکی  اـب  هعلاـطم  زا  دـعب  دـینک و  شوگ  اـقیقد 
دیآ یم  دوجو  هب  امش  يارب  تلاسک  یگدروخرس و  تلاح  تدم  زارد  رد  اریز  دینکن  نیگنـس  ار  دوخ  یـسرد  همانرب  - 6 دیسرپب . هبتاکم 

حیرفت باوخ , هیذغت , تیعضو  زا  ندناوخ  سرد  نمـض  - 7 دـیرادن . زین  ار  ناتدوخ  یلومعم  ياهـسرد  هعلاطم  لاح  رگید  هک  يا  هنوگب 
مامتها زین  دوخ  ياهزاین  ریاس  هب  هک  دیشاب  قفوم  دوخ  تالیصحت  رد  دیناوت  یم  یتروص  رد  امش  اریز  دینکن  تلفغ  يدابع  لئاسم  ملاس و 
تلأسم لاعتم  دنوادخ  زا  هنادواج  تداعس  شیپ و  زا  شیب  قیفوت  نازیزع , امش  همه  يارب  تیقفوم  يوزرآ  نمض  نایاپ  رد  دیـشاب . هتـشاد 

. میرکشتم دنک  یم  راداو  ادخ  ناگدنب  هب  رتشیب  تمدخ  هب  ار  ام  امش  تالاؤس  هکنیا  زا  میئامن و  یم 

؟  میشاب هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  هیملع  ةزوح  هب  دورو  يارب  -1

هراشا

لیقع يارب  ای  -4 تسچ ؟  دراد  دربراک  نومزآ  رد  هک  یبتک  نومزآ  عبانم  -3 دوش ؟  یم  ماجنا  ینامز  هچ  رد  هیملع  ياه  هزوح  نومزآ  -2
زوح نیرتکیدزن  میناوت  یم  روطچ  -5 درک ؟ تماقا  هزوح  رد  مئاد  روطب  دیاب  ًامتح  هزوح  رد 

شسرپ

عبانم -3 دوش ؟  یم  ماـجنا  یناـمز  هچ  رد  هیملع  ياـه  هزوح  نوـمزآ  -2 میـشاب ؟  هتـشاد  دـیاب  یطیارـش  هچ  هیملع  ةزوح  هب  دورو  يارب  -1
یم روطچ  -5 درک ؟ تماقا  هزوح  رد  مئاد  روطب  دیاب  ًامتح  هزوح  رد  لیقع  يارب  ای  -4 تسچ ؟  دراد  دربراک  نومزآ  رد  هک  یبتک  نومزآ 

دامتعا نسح  زا  رکـشت  یهلا و  نوزفا  زور  قیفوت  يوزرآ  مالـس و  ءادها  اب  مینک ؟ ادیپ  ار  دوخ  تنوکـس  لحم  هب  هزوح  نیرتکیدزن  میناوت 
هب امش 

خساپ

مدـع ندوـب ،  یناریا  هیقف ،  تیـالو  مالـسا و  هب  یلمع  مازتـلا  یموـمع ،  طیارـش   . تـسا مزـال  ریز  طیارـش  هـیملع  هزوـح  هـب  دورو  تـهج 
ملپید كردم  ناگدـنراد  يارب  لاس و  رثکا 17  دح  هب  لکیس  یلیصحت  كردم  ناگدنراد  يارب  ینـس  طیارـش  هقباس .  ءوس  تیموکحم و 

لقا دح  یلیصحت ،  كردم  لدعم  دشاب )  یم  لاس  یمومع 22  هفیظو  تمدخ  نایاپ  تراک  ناگدنراد  يارب  دشاب (  یم  لاس  رثکا 20 دح 
ۀهد سدق  همانزورر  نآ د  مان  تبث  هیعالطا  هک  دوش  یم  رازگ  رب  لاس  ره  هام  ریت  رخاوا  رد  هیملع  ياه  هزوح  نومزآ  دـشاب .  یم  ةرمن 12

يارب یبتک ،  نومزآ  عبانم  دشاب .  یم  هامدادرخ  مان  تبث  نامز  دوش و  یم  رـشتنم  تشهبیدرا )  یلا 31   20 لاس (  ره  هام  تشهبیدرا  رخآ 
تامیلعت خیرات و  یسراف ،  روتـسد  یبرع ،  نآرق ،  ینید ،  تامیلعت  لماش ،  ییامنهار  لاس  یمومع 3  ياهباتک  لکیس  كردم  ناگدنراد 

هک دشابیم  دنشاب  هدرک  لیصحت  هک  يا  هتشر  ره  ناتسریبد  لاس  یمومع 3  ياهباتک  زین  ملپید  كردم  ناگدنراد  يارب  دشابیم و  یعامتجا 
اررقم ت عبات  دیاب  هزوح  رد  لیصحت  تهج  دوشیم .  یعامتجا  تاعلاطم  خیرات و  یسراف ،  روتـسد  یبرع ،  نآرق ،  یمالـسا ،  شنیب  لماش 
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زین سرادم  یخرب  دوشیم و  رازگرب  رهظ  زا  دعب  حبص و  اهـسالک  سرادم  بلغا  رد  دیـشاب .  دینک  یم  لیـصحت  نآ  رد  هک  يا  هیملعةزوح 
یبایتسد تهج  دوب . هزوح  رایتخا  رد  دیاب  تعاس  تروصب 24  اذل  دنهد :  یم  صاصتخا  سورد  هثحابم  ای  لیصحت  يارب  ار  یت  اعاس  اهبش 

تاغیلبت د نامزاس  رتافد  هب  ای  دشاب و  هتـشاد  يا  هناخ  ریبد  اب  تیریدـم  ياروش  هچنانچ  ناتـسرهش  ره  رد  دـیاب  هیملع  هزوح  نیرتکیدزن  هب 
ًا روضح  دیریگب و  ار  اجنآ  سردآ  سامت  زا  دعب  دـینک و  لاؤس  ار  هیملع  سرادمةرامـش   118 زا دیناوتیم  ای  درک و  هعجارم  ناتـسرهش  رهر 

 . دیورب هسردم  نآ  هبرتشیب  عالطا  تهج 

؟  دراد دوجو  هاگشنادو  هیملع  هزوح  نایم  يا  هطبار  هچ  -2

شسرپ

؟  دراد دوجو  هاگشنادو  هیملع  هزوح  نایم  يا  هطبار  هچ  -2

خساپ

هطبار یلک  روطب  ندرک .  كردو  ندیمهف  هطبار  نتـسنادو  نتخانـش  هطبار  تسا .  ملعو  نامیا  هطبار  هاگـشنادو  هیملع  هزوح  نایم  هطبار  -
یباجح وا  يارب  ملع  هک  دـسر  یمن  دوصقم  لزنم  رـس  هب  نامیا  نودـب  ناسنا  تسناد .  هدـنرپ  کی  يارب  لاب  ود  هلزنم  هب  ناوتیم  ار  ود  نیا 

 . دنز یم  دـگل  نید  هب  شعمج  اب  هک  تسا  یلهاج  مه  ملع  نودـب  ناسنا  فرطنآ  زاو  دـهد  یم  قوس  تکاله  هطرو  هب  ار  واو  تسا  ربکا 
رگیدکی زا  ودـنیا  کیکفت  اذـل  نامیااب .  نانادان  فرحنم ،  نادنمـشناد  دنتـسکش  ارم  رمک  هورگود  دـیامرف :  یم  هک  ع )  ) یلع اقآ  نایب  هب 

تلاسر دناوتبو  دشاب  دیفم  هعماج  دارفا  دوخ  يارب  دناوتب  ات  دسرب  بیذهتو  ملع  زا  لدتعم  يدـح  هب  دـیاب  ناسنا  تسا . زاس  رطخو  کلهم 
سکعربو دـشاب  هاگـشناد  رد  طقف  ملع  هک  تسین  هنوگنیا  ملع  مهو  تسا  نامیا  مه  هزوحرد  هتبلا  دـشاب . هدرک  اـفیا  ار  دوخ  ندوب  ناـسنا 

اذـل ناـمیا .  مک  ياـه  هبلطو  ناـمیااب  نایوجـشناد  رایـسب  هچ  دـشاب .  هزوحرد  طـقف  ناـمیا  هک  دـشاب  یمن  هنوگنیا  تسا .  قداـص  زین  نآ 
هک زاسرطخ  تسا  یملع  دـشاب  یهلا  ریغ  نآ  فادـها  رگا  یلو  تسا  هزوح  یعون  شدوخ  دـنک  لابند  ار  یمالـسا  فادـها  رگا  هاگـشناد 

. دوش اهناسنا  تکاله  ثعاب  تسا  نکمم 

؟ دینک ییامنهار  ارم  هطبار  نیارد  مدنمشهاوخ  منک ,  لیصحت  هیملع  هزوح  رد  هک  مدنمقالع 

شسرپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  هطبار  نیارد  مدنمشهاوخ  منک ,  لیصحت  هیملع  هزوح  رد  هک  مدنمقالع 

خساپ

، تخانش دوخ  يریگمیمصت  رد  تسا  مزال  لاح  نیع  رد  دیشاب ، هتشادن  ینادنچ  لکـشم  هیملع  هزوح  هب  دورو  يارب  امـش  دسریم  رظن  هب 
هب هعجارم  اب  امـش  دوخ  تسا  مزال  یلو  دـناسریم . عالطا  هب  ار  یتاکن  راصتخا ، هب  هطبار  نیا  رد  دـیراد . لومعم  ار  مزال  ریبدـت  یهاگآ و 
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ار هیملع  هزوح  رد  لیـصحت  زا  دوخ  یلـصا  فدـه  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  دـینک . بسک  يرتنوزفا  تاـعالطا  يوزوح ، ناتـسود  هزوـح و 
یناـسفن و تـالامک  يوجو  تسج  ( 1 تسا : ریز  دراوم  زادـنچ  اـی  کـی  هطبار  نیا  رد  امـش  كرحم  هزیگنا و  ـالامتحا  دـییامن . صخـشم 

یلو تسا ، یناحور  لیاضف  بسک  يارب  يرتدـعاسم  طـیحم  هیملع  هزوح  دـنچ  ره  تفگ : دـیاب  دـشاب  نیا  هزیگنا  هک  یتروص  رد  يونعم .
يدج هدارا  تمه و  مزع و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  اهنآ  هب  ندیسر  رگید ، ترابع  هب  دیسر . نادب  ناوتن  یهاگـشناد  طیحم  رد  هک  تسین  نانچ 

رد مظنم  یتاعلاطم  يزیرهمانرب  اب  زین  فدـه  نیا  هب  لین  ینید . تاعالطا  شیازفا  ( 2 طیحم . هب  هن  دراد ، یگتسب  یلاعت  قح  تایانع  امش و 
ییادـتبا سورد  زا  یخرب  نتفرگ  يارب  یناـحور  ناتـسود  اـی  راون  زا  ناوتیم  اـهنآ  راـنک  رد  یتـح  تسا . رـسیم  یهاگـشناد  سورد  راـنک 

یبناج سورد  تاعلاطم و  هنوگ  نیا  یلغش  ياهتیلاعف  رانک  رد  ناوتیم  زین  یهاگشناد  تالیصحت  مامتا  زا  سپ  دومن و  هدافتسا  يوزوح 
نامرآ نینچ  رگا  هعماج . ینید  گنهرف  شناد و  يالتعا  ریسم  رد  تمدخ  ینید و  فلتخم  مولع  رد  یبای  صصخت  ( 3 دیشخب . رارمتسا  ار 

رد دیوش و  دراو  هزوح  هب  یسانشراک ، هلحرم  ات  لقادح  یهاگشناد  تالیصحت  مامتا  زا  سپ  دیناوتیم  دیراد  روظنم  ار  يدنمشزرا  دنلب و 
هیملع هزوح  رد  لیصحت  راتـساوخ  ( 3  ) دنب هب  هجوت  اب  ادج  رگا  لاح  دینک . تکرـش  یهاگـشناد  نالیـصحتلاغراف  هب  طوبرم  ياههسردـم 

یگدرتـسگ رثا  رب  يوزوح  سورد  هک  میزاـسیمناشن  رطاـخ  زین  ار  هتکن  نیا  نکیلو  میرامـشیم  كراـبم  نومیم و  ار  ناـتدورو  دـیتسه ،
نیاربانب رتشیب . يافرژ  قمع و  اب  هتبلا  دزاـسیم ؛ رهاـظ  ار  دوخ  تارمث  راـثآ و  تسا ، دوهـشم  اههاگـشناد  رد  هچنآ  زا  رترید  یلیخ  رایـسب ،

زا یـشوپ  مشچ  لد و  ناـج و  اـب  دـنزاس و  شناد  ملع و  فقوار  دوخرمع  يراوتـساو ، تمهاـب  دـیاب  يوزوح  ياـهشناد  هب  نادـنمهقالع 
رای قح  تسد  تروص  نیا  رد  اهنت  دنراپس و  هر  ینید  مولع  نید و  ریسم  رد  لوپ و ...  ناونع ، دننام : ییایند ؛ يدام و  تالیامت  يرـسکی 

<Table align=center width=95% cellspacing=1> <TR align=Center><TD . > دوبدهاوخ ناشراکددم  و 
<TD></TR></Table >/ نتشیوخ ياوه  ای  دیاب  تسود  ياضر  ای  TD> <TD> E >/ مدق دز  ناوتن  دوبعم  هر  رد  هلبق  ود  اب 

راب کی  لاس  ره  زکرم  نیا  دـییامن . مان  تبث  ارهزلاۀـعماج ، هب  هعجارم  اـب  دـیناوتیم  طیارـش  ندوب  اراد  يدـج و  مزع  تروص  رد  نیارباـنب 
. دـنکیم یفرعم  دنتـسه  هاگباوخ  ياراد  هک  هیملع  هزوح  سرادـم  هب  تیولوا  قبط  هبحاصم  شنیزگ و  زا  دـعب  دریگیم و  يدورو  ناحتما 
-2 یناتـسرهش ، نارهاوخ  تهج  يزور  هنابـش  - 1 دـشابیم : هدـمع  شخب  راـهچ  ياراد  تسا ، نارهاوخ  هیملع  هزوـح  هک  ارهزلا  ۀـعماج 

یـسرد رظن  زا  راون ،) لاسرا  طسوت   ) يروضحریغ شزومآ  - 4 ملپید ، كردـم  اب  هنازور  - 3 لکیس ، كردم  ندوب  اراد  طیارـش  اب  هنازور 
تسا همه  يارب  دماجنایم  لوط  هب  لاس  جنپ  ادودح  هک  ار  یمومع  هرود  دشابیم . یـصصخت  هرود  کی  یمومع و  هرود  کی  ياراد  مه 

. دنوش لوبق  نآ  يدورو  ناحتما  رد  هدرک و  مان  تبث  هک  تسا  یناسک  يارب  لوصا و )... هقف و  خیرات ، غیلبت ، صصخت   ) یـصصخت هرود  و 
یناشن اب  رتشیب  یهاگآ  تهج  دنناسریم . مومع  عالطا  هب  راشتنالاریثک  ياههمانزور  رد  هامدنفسا  لوا  ههد  رد  هلاس  ره  ار  مان  تبث  طیارش 

. دییامن لصاح  سامت   925111 نفلت : ارهزلا -  ۀعماج  نیما -  راولب  مق :

؟ دنهد یمن  نایوجشناد  هب  یلو  دنهد  یم  یلیصحت  هنیزه  کمک  نایوزوح  هب  ارچ 

شسرپ

؟ دنهد یمن  نایوجشناد  هب  یلو  دنهد  یم  یلیصحت  هنیزه  کمک  نایوزوح  هب  ارچ 

خساپ
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مولع یگدرتسگ  تلع  هب  هزوح :  سورد  تیصوصخ  - 1 مییامن :  یم  هراشا  لیذ  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  يددـعتم  لیالد  هلئاسم  نیا 
ندش صصختم  قمعت و  اهنآ و  يریگارف  هکلب  دسر , یمن  نایاپ  هب  لیصحت  لاس  هدزناپ  هد ,  اب  یتح  لاس  دنچ  اب  هزوح  سورد  یمالـسا , 

, دشاب یم  تدم  هاتوک  رایسب  هزوح  هب  تبـسن  هاگـشناد  رد  لیـصحت  فالخ  هب  دشاب  یم  ینالوط  رایـسب  نامز  تدم  دنمزاین  مولع  نیا  رد 
نیب هسیاقم  - 2 تشاذگ .  شاعم  رارما  يارب  دـمآرد  لقادـح  نودـب  ینالوط  تدـم  رد  ار  هزوح  ناققحم  نالـصحم و  ناوت  یمن  نیاربانب 

لیصحت نامز  رد  زیزع  نایوجشناد  يارب  تلود  هک  ییاه  هنیزه  یسررب  اب  هزوح :  رد  تاهوجو  فرصم  اب  هاگشناد  رد  یتلود  ياه  هنیزه 
, اذـغ دـننام  ییوجـشناد  تامدـخ  هئارا  اه , هاگـشناد  يرادا  لنـسرپ  قوقح  اه , هاگـشناد  دـیتاسا  قوقح  لیبق  زا  یتامدـخ  هاگـشناد و  رد 
رد بالط  يارب  هک  يا  هیعرـش  تاهوجو  اب  اهنآ  هسیاقم  و  اه و ... هماـن  ناـیاپ  هب  طوبرم  اـه  تدـعاسم  یخرب  یلیـصحت و  ماو  هاـگباوخ , 
زا رتمک  اهنت  هن  دوش  یم  فرـصم  نایوجـشناد  يارب  هک  یتلود  ياـه  هنیزه  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  دوش , یم  فرـصم  اـه  هزوح 

 . تسا توافتم  نآ  تخادرپ  فرصم و  یگنوگچ  لکش و  نکیل  دشاب . یم  زین  رتشیب  بتارم  هب  هک  دوش  یمن  بالط  هیرهش 

عجرم دناوت  یم  يدهتجم  هچ  دنک و  یط  دـیاب  ار  یلحارم  هچ  دـسر  یم  داهتجا  هجرد  هب  هک  یتقو  ات  دوش  یم  هزوح  دراو  يا  هبلط  هک  یتقو  زا 
؟  دوش دیلقت 

شسرپ

دناوت یم  يدهتجم  هچ  دـنک و  یط  دـیاب  ار  یلحارم  هچ  دـسر  یم  داهتجا  هجرد  هب  هک  یتقو  ات  دوش  یم  هزوح  دراو  يا  هبلط  هک  یتقو  زا 
؟  دوش دیلقت  عجرم 

خساپ

لمع دوخ  يأر  هب  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  هک  دـسرب  هقف  رد  داهتجا  ماقم  هب  هطوبرم  یملع  جرادـم  ندـنارذگ  اب  دـناوتیم  سک  ره 
هب دراد  دوجو  اهنآ  تیملعا  لامتحا  هک  یناسک  تسا  دایز  اهنآ  دادـعت  هک  نیدـهتجم  نایم  زا  اّما  دوشیم . مارح  وا  يارب  دـیلقت  دـنک و 

دندرگیم یفرعم  دیلقت  عجرم  ناونع 

؟ منک لیصحت  مهاوخ  یم  ، ناکما تروص  رد   ، نم دراد و  یطیارش  هچ  يا  هبتاکم  تروص  هب  هزوح  رد  لیصحت 

شسرپ

؟ منک لیصحت  مهاوخ  یم  ، ناکما تروص  رد   ، نم دراد و  یطیارش  هچ  يا  هبتاکم  تروص  هب  هزوح  رد  لیصحت 

خساپ

انمـض تسا . رـسیم  تاغیلبت  نامزاس  ای  اهناتـسرهش  ياههزوح  زا  یـسرد  ياـهراون  زا  هدافتـسا  اـب  يوزوح  سورد  يروضح  ریغ  لیـصحت 
ییاهکمک تاعالطا و  نآ  لوؤسم  زا  هدرک و  ادیپ  طابترا  زین  دوخ  لیصحت  لحم  هاگـشناد  رد  يربهر  داهن  رتفد  اب  رما  نیا  رد  دیناوتیم 
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روـظنم ناردارب  يارب  ياهبتاـکم  شزوـمآ  مق  هیملع  هزوـح  یـشزومآ  ياـههمانرب  رد  هنافـساتم  هک  دـناسریم  عـالطا  هب  دـییامن . تفاـیرد 
ياـهییامنهار اـب  ار  يوزوح  سورد  دـیناوتیم  یلاـع  باـنج  دراد . ياهماـنرب  نینچ  نارهاوـخ  يارب  (س ) ارهزلاهعماـج اـهنت  هدـیدرگن و 

دیریگارف یسرد  ياهراون  زا  هدافتسا  اب  لحم و  نویناحور 

ارچ دنتخادرپ  یم  يزرواشک و ... نوچ  ییاهراک  هب  دنا و  هدرک  یم  شاعم  نیمأت  شالت  راک و  اب  راهطا  همئا  یمامت  مرکا و  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ور مدرم  ندنایرگ  هار  زا  سک  ره  تسا  هدومرفن  مرکا  ربمایپ  رگم  ایآ  دننک  یم  يزور  بسک  یناوخ  هضور  ربنم و  هار  زا  اهنت  نویناحور  زا  یخرب 

شسرپ

یم يزرواشک و ... نوچ  ییاهراک  هب  دـنا و  هدرک  یم  شاعم  نیمأت  شالت  راـک و  اـب  راـهطا  همئا  یماـمت  مرکا و  ربماـیپ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
زا سک  ره  تسا  هدومرفن  مرکا  ربمایپ  رگم  ایآ  دننک  یم  يزور  بسک  یناوخ  هضور  ربنم و  هار  زا  اهنت  نویناحور  زا  یخرب  ارچ  دنتخادرپ 

. تسین ناملسم  دنک  بسک  يزور  مدرم  ندنایرگ  هار 

خساپ

قازترا ب )  ندادرارق ، قازترا  هلیـسو  ار  يزیچ  فلا )  مییامن : ناـیب  همدـقم  ناونع  هب  ار  يا  هتکن  تسا  مزـال  عوضوم  هب  نتخادرپ  زا  لـبق 
عفانم بسک  ار  فدـه  ناسنا  ادـتبا  هک  تسانعم  نیا  هب  قازترا  يارب  يزیچ  ندادرارق  هلیـسو  فلا )  حیـضوت :  يزیچ .  هب  لاغتـشازا  يربج 

باختنا ار  یکـشزپ  هتـشر  هکنیا  دننام  . دنیزگرب ار  یهار  نادـب  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  لین  يارب  دـهد و  رارق  يداصتقا )  دـمآرد  الثم   ) يدام
زاغآ زا  هکلب  تسین *  رظن  دروم  هعماج  هب  تمدخ  رد  نآ  تیمها  هتـشر و  نیا  تسادـق  اج  نیا  رد  تسا .  رتزاس  لوپ  هکنآ  لیلد  هب  دـنک 

هک تسانعم  نیا  هب  لاغتـشا  زا  يربج  قازترا  ب )  تسا .  لوپ  هب  ندیـسر  يارب  تلآ  هلیـسو و  اهنت  ملع  نآ  تسا و  يدام  دـمآرد  فدـه 
یم قوف  لاثم  نامه  رد  . دشابن قازترا  شفده  دنچ  ره  دنک  تشیعم  بسک  قیرط  نامه  زا  اتیاهن  يزیچ  هب  یمئاد  لاغتشا  تهج  هب  صخش 

هلیـسو لاح  نیع  رد  یلو  درادن * تمدـخ  زج  زین  یفدـه  دـنک و  یم  شالت  هعماج  هب  تمدـخ  يارب  يرمع  هک  دز  لاثم  ار  یکـشزپ  ناوت 
لاـح نیع  رد  تسا .  كرتـشم  تشیعم  زا  قازترا  لـصا  قوف  لاـثم  ود  رد  تسا .  قیرط  نیمه  زا  زین  شا  يداـم  ياـهزاین  يزور و  بسک 

تیناـحور دروم  رد  دـید  دـیاب  نوـنکا  شیاتـس .  دروـم  یقـالخا و  نآ  مود  لکـش  تسا و  هدوتـسان  یقـالخا و  ریغ  يرما  نآ  لوا  لـکش 
هویـش و نآ  در  رب  لـیلد  نیرتـهب  تسا  لوا  مسق  زا  تیناـحور  درکلمع  مییوگب  رگا  فلا )  دـنک . یم  قدـص  قوف  دروـم  ود  زا  کیمادـک 

یناحور يز  زا  يدودح  ات  هک  تیناحور  زا  يدارفا  یتح  میراد  عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  تسا  یخیرات  فلتخم  راصعا  رد  تیناحور  كولس 
رد هنومن  ناونع  هب  هزوح  ناگرزب  ءاملع و  هب  دـسر  هچ  دـنا  هدـیورگن  تیناحور  تمـس  هب  يدام  دـمآ  رد  تهج  هب  زین  دـنا  هتفرگ  هلـصاف 

دوخ یصخش  یگدنز  رد  هجو  چیه  هب  دنتشاد ، رایتخا  رد  يرایسب  تاهوجو  هک  نیا  مغر  یلع  ءاملع  زا  يرایـسب  نامدوخ ، رـصاعم  نامز 
فورعم رشن  مق ، هیملع  هزوح  نارگـشهوژپ  زا  یعمج  راربا ، نشلگ   ) دندرک یمن  هدافتـسا  تاهوجو  نیا  زا  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  یتح 

رگا ب )  دننک . ایند  تراجت  نید  اب  دـنورگ و  ینید  مولع  تمـس  هب  يدام  يایند  یپ  زا  هک  يرـصانع  دـنردان  بایمک و  رایـسب  و  (. 1379
شیارب هدروخ و  ار  نید  بوچ  هک  روطنامه  تیناحور  هرخـالاب  دراد  تیعقاو  يزیچ  نینچ  تفگ  دـیاب  دـشاب  مود  وحن  هب  قازترا  دوصقم 

نآ رانک  رد  زین  ینان  همقل  راچان  هب  هدرک  لمحت  ار  اه  نتفر  راد  رـس  رب  اهنادنز و  اهدیعبت و  اهرجز و  هدید و  اه  هجنکـش  خـیرات  لوط  رد 
هب لوقعم  یحرط  چیه  نونک  ات  نآ  رییغت  يارب  تسا و  ریذـپان  زیرگ  یترورـض  هکلب  تسین  دنـسپان  مومذـم و  اهنت  هن  نیا  اما  تسا  هدروخ 

کیـالم ینعی  ددرگ  راذـگاو  یتشیعم  يداـم و  ياـهزاین  دـقاف  اـتاذ  یتادوجوم  هب  ار  نید  غیلبت  رما  دـیاب  اـی  ( 1 اریز : تسا  هدـماین  تـسد 
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ناملاع ( 2 تسا .  لاحم  يزیچ  نینچ  دنریگرب ,  نید  ناملاع  شود  زا  ار  نارگ  فیلکت  نیا  راب  دنریگ و  هدـهع  هب  ار  تلاسر  نیا  نامـسآ 
ناج هب  ناج  دسر و  رد  نانآ  گرم  دنچ  ره  دندنب  دوخ  يور  هب  ایندرد  دـننز و  اپ  تشپ  شیوخ  يدام  ياهزاین  مامت  هب  نویناحور  نید و 

هک دیچرب  ار  ینید  تاغیلبت  اهـشهوژپ و  تاقیقحت و  تیناحور و  طاسب  ( 3 تسا . نید  لقع و  فالخ  زین  يزیچ  نینچ  دننک  میلـست  نیرفآ 
مهموق اورذنیل  نیدلا و  یف  اوهقفتیل  هفئاط  مهنم  هقرف  لک  نم  رفن  الولف  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  نآرق  هفیرـش  هیآ  صن  فالخ  زین  نیا 

ایادـه و هیعرـش و  تاهوجو  دـننام  لقتـسم  ای  یتلود  ینامزاس  ای  داهن  قیرط  زا  نویناحور  ياـهزاین  ( 4 هبوـت 122 .)  ...« ) مهیلا اوـعجر  اذا 
بـسک هب  يرگید  قرط  زا  نید  ناغلبم  ناـملاع و  هک  نیا  اـما  و  تسا . یقطنم  یعرـش و  هار  اـهنت  نیا  دوش و  نیمأـت  یمدرم و ... تاروذـن 
هـسفن یف  دنچره  دنزادرپب  زین  ینید  ياهتیلاعف  قیقحت و  هب  نآ  رانک  رد  دـنبای و  لاغتـشا  ینید  ریغ  اموزل  يا  هفرح  هب  الثم  دـنزادرپب  يزور 

رثکا هک  تسا  نانچ  یمالسا  مولع  يانخارف  یگدرتسگ و  هک  تسا  نآ  یساسا  لکـشم  نکیل  اما  دسر ، یم  رظن  هب  لآ  هدیا  بوخ و  يرما 
اب دوخ  تاـیح  تاـظحل  نیرخآ  اـت  هدوـمن و  نارک  یب  سوناـیقا  نیا  ياـنفرژ  رد  ییاـمیپرعق  ار  شیوـخ  رمع  ماـمت  هکنآ  اـب  نید  ناـملاع 

يرمع نآ  يادنلب  هب  ندیسر  هک  دنیب  یم  ییاهتنم  یب  ياضف  ربارب  رد  ار  دوخ  زاب  دنزادرپ  یم  شهوژپ  قیقحت و  هب  يزور  هنابـش  تامحز 
ماـکان زج  يرمث  قوـف  يداهنـشیپ  شور  نیارباـنب  تسا  رادـقم  مک  زیچاـن و  نآ  ربارب  رد  اهـشالت  نـیا  هـمه  دـبلط و  یم  هلاـس  رازه  دـنچ 

داهنـشیپ يوس  هب  ندرپس  هر  نتخادرپ و  هنایماع  یحطـس و  هلاسم  دنچ  هب  اهنت  ینید و  فرژ  ياهتیلاعف  تاقیقحت و  ندرک  اهر  ندراذـگ و 
زا یخرب  مالـسا  یلام  تاررقم  رد  هکنانچ  دـنا  هدومن  تشیعم  بسک  نید  قیرط  زا  اضعب  زین  ایبنا  یتح  هوالع  هب  تسین . يرگید  زیچ  موس 

یثیدح دروم  رد  اما  تسا . هدش  یم  فرـص  نانآ  یـصخش  ياهزاین  رد  اضعب  هدوب و  ع )   ) ناماما و  ص )   ) ربمایپ هب  طوبرم  هررقم  قوقح 
هب ار  نآ  سردآ  تسا  بوخ  میتفاین و  ار  یثیدـح  نینچ  ـالوا ، تسا : تیمها  زئاـح  لـیذ  تاـکن  دـیدومرف ، لـقن  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  هک 
دنچ رکذ  هب  هنومن  ناونع  هب  دراد ؛ یناوخمهان  دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  هک  يددـعتم  ثیداـحا  اـب  هوـالع  هب  دـییامن و  ناـیب  قیقد  تروص 

مدرم هدرم  يارب  هک  یـسک  نتفرگ  دزم  تیملا ؛ یلع  حونت  یتلا  هحئانلا  رجاب  سأب  ال  (: » (ع قداصلا ماما  لاـق  . 1 مییامن : یم  هدنسب  ثیدح 
سأب ال  (: » (ع لاق لاـق : نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  . 2 ص 61 .) ج 8 ، یلیبدرا ، ققحم  هدـیافلا ، عمجم  « ) دـشاب یم  زیاـج  دـنایرگ  یم  ار 

، هعیـشلا لئاسو  « ) تسا زیاج  دـیوگ  تقیقح  تسار و  هک  یتروص  رد  مدرم  ندـنایرگ  يارب  نتفرگ  دزم  اقدـص ؛ تلاق  اذا  هحئاـنلا  بسکب 
هدش دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  عومجم  یـسررب  زا  ح 9 .) باب 17 ، هب ، بستکی  ام  باوبا  هراجتلا ، باـتک  7 ج 16 ، یلماع رح  خیش 

نمـضتم دـیوگب ، تقیقح  تسار و  هک  نیا  طرـش  هب  هتبلا  دـشاب ، یم  زیاج  مدرم  ندـنایرگ  يارب  نتفرگ  دزم  هک  دوش  یم  صخـشم  تسا 
دروم یهلا و  رئاعـش  میظعت  هلمج  زا  لمع  نیا  تفگ ، دیاب  یناوخ  هضور  صوصخ  رد  ایناث ، نامه .)  ) لیبق نیا  زا  یطیارـش  و  دـشابن ؛ ءانغ 

هب دـنا ، هتـشاد  (ع ) تیب لها  بئاصم  رکذ  يرادازع و  مسارم  ییاپرب  هب  يداـیز  هیـصوت  (ع ) راـهطا همئا  تسا و  هدوب  (ع ) نیموصعم دـیکأت 
یکبف انبئاصمب  رکذ  نم  همایقلا و  موی  انتاجرد  یف  انعم  ناک  انم  بکترا  امل  یکب  انبئاصم و  رکذت  نم   » دندومرف (ع ) اضر ماما  هنومن  ناونع 

دوب و دهاوخ  ام  اب  تمایق  زور  رد  دـنک ، هیرگ  هدـش  دراو  ام  رب  هک  ییاه  متـس  تهج  هب  دوش و  ام  بیاصم  رکذـتم  هک  یـسک  یکبا ؛... و 
مشچ همه  هک  يزور  رد  دنایرگب  ار  نارگید  دیرگب و  دوخ  دنک و  نایب  ار  ام  ياه  تبیصم  هک  یـسک  تشاد و  دهاوخ  رام ا  هجرد  ماقم و 

، دنریم یم  اه  بلق  هک  يزور  دننک  یم  هدنز  ار  ام  رما  سلجم  نآ  رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  یـسک  ره  دیرگن و  وا  مشچ  تسا  نایرگ  اه 
ماـما هک  تسا  ییاـج  اـت  (ع ) تیب لـها  يارب  يرادازع  سلاـجم  لیکـشت  تیمها  ص 278 .) ج 43 ، راونـالاراحب ، « ) درم دـهاوخن  وا  بـلق 

ماما  ) مردـپ ینم ؛ مایا  ینمب  نینـس  رـشع  ینب  دـنت  بداونل  اذـک  اذـک و  یلام  نم  یل  فقوا  رفعج  ای  یبا  یل  لاق  : » دـیامرف یم  (ع ) قداـص
هحون يرادازع و  هب  ینم  رد  جح  مایا  رد  ناحادم ، نارگ و  هحون  لاس  هد  تدم  هب  ات  نک  فقو  ار  ملاوما  زا  یـشخب  دومرف : نم  هب  (ع ) رقاب
دیاـب لاؤس  هنیمز  رد  تفر  خـساپ  لوا  تمـسق  رد  هک  یبلاـطم  رب  هوـالع  هک ، نآ  هجیتن  ح 1 . ) نامه ، هعیـشلا ، لئاسو  « ) دـنزادرپب ییارس 

هب ناراوگرزب  نآ  یعاـمتجا  يدرف و  هریـس  غیلبت  و  (ع ) همئا داـی  نتـشاد  هگن  هدـنز  غـیلبت و  يارب  هفیظو و  ساـسارب  نویناـحور ، هک  تفگ 
يادا هیدـه و  ناونع  هب  مه  مدرم  دـننک و  یمن  هجو  تساوخرد  مه  یـسک  زا  امومع  دـنزادرپ و  یم  يرادازع  يراوگوس و  مسارم  ییاپرب 
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تقد هجوت و  تروص  رد  هکلب  هتشادن  یفرع  یعرش و  عنم  هنوگ  چیه  اهنت  هن  تروص  ره  رد  دنزادرپ  یم  اهنآ  هب  ار  یغلبم  دوخ ، تاروذن 
. دوش یم  ثعاب  ار  یمالسا  گنهرف  لماکت  ییایوپ و  یمالسا  حیحص  ياه  هزومآ  هئارا  رد 

؟  تسیچ مق  هیملع  هزوح  هب  دورو  طیارش 

شسرپ

؟  تسیچ مق  هیملع  هزوح  هب  دورو  طیارش 

خساپ

سردآ هب  دیریگب 4740971 سامت  نفلت  هرامش  نیا  اب  دینک , رارقرب  سامت  مق  هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  اب  امیقتسم  دیناوتب  هک  نآ  يارب 
رگا تسا و  مزال  مق  رد  رت , شیب  عالطا  بسک  يا  رب  امـش  روضح  لاح  رخه  رد  مق .  هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  یلحاس ,  نابایخ  مق ,  : 
دک 0251 نفلت 743183 ـ هرامش  اب  دینک  هرواشم  يراوزبس  یتعیرش  اقآ  جاح  دحاو , مرتحم  لؤسم  اب  دینک , یمن  هدنسب  رادقم  نیا  هب 

. دینک ییامنهار  ارم  دشاب  هتشادن  مراک  اب  تافانم  هکی  روط  هب  يوزوح  مولع  بسک  يارب 

شسرپ

. دینک ییامنهار  ارم  دشاب  هتشادن  مراک  اب  تافانم  هکی  روط  هب  يوزوح  مولع  بسک  يارب 

خساپ

ای الـضف  زا  یکی  اب  بسانم  تقو  میظنت  اب  ار  يوزوح  سورد  ناتـسرنه ، رد  سیردـت  نمـض  رد  دـیناوتیم  امـش  یلاع  بانج  زا  رکـشت  اب 
ود ای  سرد  کی  دوز ، حبـص  ای  بش  ای  اهرهظ  زا  دـعب  ًالثم  دـیریگب ؛ سرد  یـصوصخ ، روط  هب  نارآ ، ای  ناشاک  ناتـسرهش  لضاف  بّالط 

مولع اب  مک  مک  مه  دیـسریم و  تسا  سیردـت  هک  ناتراک  هب  مه  همانرب  نیا  اب  دـیناوخب . لضاف  یناحور  دزن  ار  يوزوح  سورد  زا  سرد 
. دراد ناکما  شالت ، یعس و  اب  یلو  دشاب ، لکشم  دیاش  راک  نیا  هتبلا  دیوشیم . انشآ  یمالسا 

؟ دیهد حیضوت  مان  تبث  شریذپ و  یگنوگچ  دروم  رد  ًافطل  موش ,  هبلط  مراد  تسود 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  مان  تبث  شریذپ و  یگنوگچ  دروم  رد  ًافطل  موش ,  هبلط  مراد  تسود 
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خساپ

, اشوک ناسنا  هیآ 39   53  ) مجن یقروا 1. پـ : . ) دیامرف یم  نآرق  دیسرب . دیـشیدنا , یم  نآ  هب  هک  یـسدقم  فده  هب  میراودیما  زیزع ! ردارب 
نآ هب  اما  دشاب , هتـشاد  نکمم  ان  یـضعب  لایخ  هب  زارد و  رود و  یفده  دـنچ  ره  درب , یم  راک  هب  تیدـج  یعـس و  یگدـنز  رد  هک  یـسک 

هگرب دنـشاب . یـصاخ  طیارـش  ياراد  دـیاب  دـنوش , یم  ینید  ءهسّدـقم  ءهزوـح  هب  دورو  ماـن و  تبث  یـضاقتم  يدارفا  هتبلا  دیـسر . دـهاوخ 
تیریدم زکرم  مق  0251 740971 ياه 74097 ـ هرامـش  اب  دـیناوت  یم  دـیراد  زاین  رگا  دوش . یم  لاـسرا  هیملع  ءهزوح  ماـن  تبث  طیارـشء 

بوخ دوش , یم  ءهیملع  ءهزوحدراو  هک  یصخش  اما  دیوش . علطم  ًامیقتسم  یـضاقتم  دارفا  مان  تبث  ءهوحن  زا  هتفرگ و  سامت  هیملع  ءهزوح 
يوگلا ملع  اوقت و  لاـب  ود  اـب  هیملع  ءهزوح  هبلط  دـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  نید  ماـکحا  غیلبت  مدرم و  هب  تمدـخ  وادـخ  شفدـه  رد  تسا 

لقادح نتـشاد  يا  هبلط  ره  قح  هچرگا  تسین ,  يدام  رظن  زا  یتحار  یگدـنز  یگبلط  یگدـنز  دـش . دـهاوخ  هعماج  تیادـه  ییامنهار و 
نامز ماما  ءهرجح  دراو  هبلط  تسا .  رود  هب  هبلط ,  نأش  حور و  زا  یهاوخ ,  ماقمو  یتسرپ  لاـم  یبلطاـیند و  یلو  تسا ,  یگدـنز  ياـیازم 

هب قلختم  ار  دوخ  دـنزب و  تسد  یـصاخ  ياه  تضایر  هب  دـیاب  سپ  نآ  زا  دنیـشن . یم  ترـضحء  هرفـس  رـس  رب  هک  یلاـح  رد  دوش , یم  7
هدهاشم وا  تاکرح  رد  ار  ینید  یمالـسا و  تیبرت  ریثأت  دـندرک , هسیاقم  شزورید  اب  ار  شزورما  مدرم  رگاات  دـنک  ینید  هنـسح و  قالخا 

مالسلاو . دنک قفوم  یگدنز  رد  ار  امش  دنوادخ  هک  میراودیما  دنهد . رارق  دوخ  يوگلاار  وا  دننک و 

. دییامرفب ما  ییامنهارًافطل  متسه .  هیملع  ءهزوح  رد  لیصحت  هب  دنم  هقالع  یفرط  زا  هدوب و  لوغشم  یملعم  لغش  هب 

شسرپ

. دییامرفب ما  ییامنهارًافطل  متسه .  هیملع  ءهزوح  رد  لیصحت  هب  دنم  هقالع  یفرط  زا  هدوب و  لوغشم  یملعم  لغش  هب 

خساپ

کنیا امش  تسین .  ناوخ  مهامش  عضو  اب  نآ  رد  يروضح  لیـصحت  نونکا  مه  هک  دراد  یطیارـش  هسّدقم  ءهزوح  هب  دورو  مرتحم !  ردارب 
هب هدوب و  لغاش  نونکا  مه  نوچ  دـییایب , مق  هب  ًـالثم  ینید ,  مولع  ياـه  سرد  ندـناوخ  يارب  هدرک و  عمج  ار  دوخ  ءهنبوراـب  دـیناوت  یمن 

نیع رد  تسا .  ناربمایپ  لغش  یمّلعم  هک  دینادبار  نیا  . دیتسه لوغشم  تسا .  امش  تسد  رد  هعماج  دارفا  تیاده  هک  یمّلعم  فیرـش  لغش 
یم روظنم  نیمه  هب  دـیراد . هزوح  ياه  سرد  يریگارف  هب  تبـسن  یّـصاخ  ءهقالع  قشع و  هک  ًاـصوصخ  تسین ,  هتـسبامش  يارب  هار  لاـح 
رهـش زا  یکی  ای  مق  هب  ناکما ,  تروص  ردای  دیریگب . ارف  ار  هزوح  ياه  سرد  دیتسه , هک  اج  نامه  رد  راوناب  روضح و  ریغ  روط  هب  دیناوت 

رد مق  هیملع  ءهزوح  تاغیلبت  رتفد  نفلت  هرامـش  دیناوخب . سرد  هقرفتم  تروص  هب  دـیبای و  لاقتنا  تسا ,  هیملع  ءهزوح  ياراد  هک  ار  ییاه 
اب ات  دننک . مالعا  امـش  هب  ار  دحاو  نآ  رد  شریذـپ  طیارـش  دـیهاوخباج  نآ  توص  دـحاو  زا  ینفلت  سامت  اب  ات  دریگ  یم  رارق  امـش  رایتخا 

. دینک هدافتسا  يروضح  ریغ  لکش  هب  دیناوتب  یسرد  ياهراون  لاسرا 

یم هنوگچ  دییوگب : دینک و  مکمکًافطل  موش .  بایفرـش  ناتتمدخ  هب  درادن  ناکما  ًاروضح  مراد .  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  لیـصحت  هب  يدایز  ءهقالع 
؟  موش هزوح  دراو  مناوت 
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شسرپ

: دـییوگب دـینک و  مکمکًافطل  موش .  بایفرـش  ناتتمدـخ  هب  درادـن  ناکما  ًاروضح  مراد .  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  لیـصحت  هب  يدایز  ءهقالع 
؟  موش هزوح  دراو  مناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

کی مق ,  ءهیملع  ءهزوح  رد  لیـصحت  دـیناد  یم  ًامتح  میرکـشتم .  دـیتشاذگ  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  لکـشم  هدرک و  هبتاـکم  اـب  هک  نیا  زا 
مخز همه ,  زا  رت  مهم  و  ناکم ,  اـج و  دوبن  تاـقوا  یخرب  رد  تبرغو و  یفاـک  قوقح  نتـشادن  لـیبق  زا  دراد , یپ  رد  ار  تالکـشم  يرس 

لیـصحت دیوش و  هزوح  دراو  دیتفرگ  میمـصت  قوف  تالکـشم  زا  یهاگآ  ملع و  اب  رگا  هریغ .  ماوقا و  زا  معا  هدـع ,  کی  زا  ندینـش  نابز 
يویند ياه  هفیج  یناویح و  نایما  هب  ندزاپ  تشپ  یناوج  ناوفنع  رد  نوچ  تسا ,  رکشت  ینادردق و  یسب  ياج  دینک , هسدقم  هزوح  مولع 

یم يریپ  هب  يربگ  ره  هنرو  تسا  يربمغیپ  ءهویـش  ندوب  كاـپ  یناوج  رد   . [ تسا لکـشم  رایـسب  یناـسنا  لـیاضف  بسک  هب  ندروآ  ور  و 
ناترهـش ءهیملع  ءهزوح  زا  ای  دیـشاب  رظتنم  دوش . یم  مالعا  مان  تبث  نامز  یلیـصحت ,  لاس  عورـش  زا  شیپ  يور ,  ره  هب   [ راـگزیهرپ دوش 

. دینک لاؤس  تاغیلبت  نامزاسای 

؟ دومن تکرش  هزوح  سورد  رد  هبتاکم  قیرط  زا  ناوت  یم  هنوگچ 

هراشا

. دییامن لاسرا  ار  نآ  لماک  سردآ  صوصخ ,  نیا  رد  يا  هسسؤم  ای  داهن , دوجو  تروص  رد 

شسرپ

سردآ صوصخ ,  نیا  رد  يا  هسـسؤم  اـی  داـهن , دوجو  تروص  رد  دومن ؟ تکرـش  هزوح  سورد  رد  هبتاـکم  قیرط  زا  ناوـت  یم  هنوـگچ 
. دییامن لاسرا  ار  نآ  لماک 

خساپ

اب دیناوت  یم  امـش  تسا .  یـسرد  ياهراون  ءهیهت  درک , هدافتـسا  مق  ءهیملع  ءهزوح  سورد  زا  رود  هار  زا  دوش  یم  هک  ییاه  هار  نیرتهب  زا 
مک و ًافطل  دـییامن . هیهت  تاسـسؤمریاس  ای  تاغیلبت و  نامزاس  ای  تاـغیلبت  رتفد  زا  ار  اـهراون  نآ  یغلاـبم ,  میدـقت  كارتشا و  ءهگرب  ءهیهت 

. دینک راسفتسا  0251 7743189 ـ ءهرامش 94 ـ ار  فیک 

ءهزوح اب  هچ  ره  یلو  مدش ,  هقالع  یب  ناتسریبدرد  لیصحت  همادا  هب  رگید  یتروص  هب  مراد ,  نارهاوخ  هیملع  ءهزوح  رد  لیصحت  هب  يدایز  ءهقالع 
تبث نم  زا  زورون  دیع  زا  لبق  ات  دیریگب , سامت  هزوح  نیا  اب  دینک  فطلامش  دنهد . یمن  خساپ  نم  هب  مریگ  یم  سامت  نامیلس  دجسم  ءارهزلا  هیملع 
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ان

شسرپ

هچ ره  یلو  مدش ,  هقالع  یب  ناتسریبدرد  لیصحت  همادا  هب  رگید  یتروص  هب  مراد ,  نارهاوخ  هیملع  ءهزوح  رد  لیـصحت  هب  يدایز  ءهقالع 
زا لبق  ات  دیریگب , سامت  هزوح  نیا  اب  دینک  فطلامـش  دنهد . یمن  خـساپ  نم  هب  مریگ  یم  سامت  نامیلـس  دجـسم  ءارهزلا  هیملع  ءهزوح  اب 

. دننک مان  تبث  نم  زا  زورون  دیع 

خساپ

 ( ناردارب نارهاوخ و   ) هیملع ياه  هزوح  تسا .  ریدقت  لباق  سّدـقم و  یهلا  فراعم  مولع و  يریگارف  يارب  امـش  ءهزیگنا  یمارگ !  رهاوخ 
طیارـش و رکذ  اب  مان  تبث  يارب  هعماج  نیا  هیعالطا  دنتفگ :  , میتفرگ سامت  ینفلت  مق  يارهزلا  ۀـعماج  اب  دـنرادن . شریذـپ  لاس ,  طسو  رد 

يروضحریغ يروضح و  همین  درجم ـ ) نارهاوخ  صوصخم   ) تقو مامت  يروضح  شخب  هس  يارب  يدورو  نومزآ  خیرات  مزال و  كرادم 
. ددرگ یم  جرد  راشتنالاریثک , ياه  هماـنزور  یخرب  رد  هام 79 نمهب  لیاوا  اـی  خیراترد 1029 دـشاب  یم  یناتـسرهش  دارفا  صوصخم  هک   ـ

يارب یلوبق ,  تروص  رد  دراد . يدورو  نومزآ  يروضحریغ  دـینک . تکرـش  نآ  يروضحریغ  اـی  يروضح و  شخب  رد  دـیناوت  یم  اـمش 
امش حالص  رضاح , لاح  رد  تشاد .  دهاوخ  يروضح  ناحتما  مرت ,  ره  زا  دعب  دنتـسرف و  یم  ناتـسرهش  سردآ  هب  یـسرد  ياهراون  دارفا 

, دـیوش هیملعء  هزوح  دراو  دـیناوتب  الاب  لدـعم  اب  ات  دـیهد  همادا  دوخ  سرد  هب  يرت  قیقد  يزیر  همانرب  رتشیب و  تّیدـج  اب  هک  تسا  نیارد 
اب هدرکن  يادـخ  امـش  رگا  : ًایناث تسا ;  هجوت  لباق  ياه  كالم  اه و  صخاش  زا  یکی  لدـعم  هیملع ,  ياـه  هزوح  شریذـپ  رد  ًـالّوا : نوچ 

شدادعتـسا نهذ و  نوچ  ینالف  تفگدنهاوخن :  امـش  ناتـسود  هداوناخ و  ایآ  دینک  مان  تبث  دیناوتب , ضرف  هب  يدودرم ,  ای  نییاپ و  لدعم 
سرد لبنت ,  ياه  مدآ  ياج  هزوح  هک  دننک  یمن  لایخایآ  و  تسا ؟  هتفر  هزوح  هب  دهد  لیصحت  همادا  تسناوت  یمن  ای  دیشک , یمن  رگید 
 . میریگب سامت  اه  نآ  اب  میدشن  قفوم  میدز  گنز  راب  نیدنچ  نامیلسدجسم  ءارهزلا  هعماج  هیملع  هزوح  اب  تسا ؟  داوس  یب  ناوخن و 

حیضوت ینیمخ  ماما  هسسؤم  يوضر و  هاگشناد  ياه  هتشر  اب  طبترم  یهاگـشناد  يوزوح و  سورد  یخرب  یلیـصحت و  ياه  شیارگ  ءهرابرد  ًافطل 
. دیهد

شسرپ

ینیمخ ماما  هسسؤم  يوضر و  هاگشناد  ياه  هتشر  اب  طبترم  یهاگـشناد  يوزوح و  سورد  یخرب  یلیـصحت و  ياه  شیارگ  ءهرابرد  ًافطل 
. دیهد حیضوت 

خساپ

دوجو زا  میناوت  یم  اهنت  ام  میرازگ .  ساپس  دیراذگ , یم  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  تالکـشم  هدرک و  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ !  ردارب 
رد قداص 7 ماما  هاگـشناد  مق و  رد  دیفم  هاگـشنادای  مولعلا و  رقاب  ای  ینیمخ ,  ماما  هسـسؤم  ای  سدقم ,  دهـشم  رد  يوضر  سدق  هاگـشناد 
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هبتاکم زکارم  نآ  اب  ًافطل  میرادن .  یفاک  عالطا  اج  نآ  تاناحتماو  سیردت  تیفیک  سورد ,  تایئزج  زا  اما  میهدب ,  عالطا  امـش  هب  نارهت 
. دیوش علطم  تایئزج  زا  هدرک و 

. دیسیونب ار  نآ  تایئزج  دراد , رگا  دراددوجو ؟ لیبق  زا  ییاه  مان  يوزوح ,  زکارم  ياه  هملپید  نایوجشناد و  يارب  ایآ 

شسرپ

. دیسیونب ار  نآ  تایئزج  دراد , رگا  دراددوجو ؟ لیبق  زا  ییاه  مان  يوزوح ,  زکارم  ياه  هملپید  نایوجشناد و  يارب  ایآ 

خساپ

ار هبلط  زا  يا  هدـع  ناتـسباترد  هلاس  ره  مق  ءهمیلع  ءهزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  یمالـسا و  تاـغیلبت  ناـمزاس  میراد ,  عـالطا  اـم  هچ  نآ 
دننام ییاه  همانرب  زا  دننک . داشرا  ار  ناناوج  ناناوجون و  ددعتم  ياه  سالک  لیکشت  اب  هک  دنتسرف  یم  اهاتـسور  اهرهـش و  هب  ناونع  تحت 

 . میرادن یعالطا 

؟ دننک لیصحتدازآ  هبلط  تروص  هب  يروضح  ریغ  تروص  هب  دنناوت  یم  رتالاب  مراهچ و  موس و  ياه  هیاپ  رد  هبلط  ایآ 

شسرپ

؟ دننک لیصحتدازآ  هبلط  تروص  هب  يروضح  ریغ  تروص  هب  دنناوت  یم  رتالاب  مراهچ و  موس و  ياه  هیاپ  رد  هبلط  ایآ 

خساپ

یم يرآ  دشاب , هتـشادن  كردمو  هیرهـش  هب  یتشادمـشچ  رگید  دیامن و  بسک  یتاعالطا  يوزوح  مولع  زا  طقف  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا 
. دومن لیـصحت  دازآ  ءهبلط  تروص  هب  درکادـیپ و  عـالطاا  نآ ه  زا  يوزوح  مولع  فلتخم  سورد  ياـهراون  هب  نداد  شوگ  قیرط  زا  ناوت 

لاح نیع  رد  درادن . ناکما  يزیچ  نینچ  ًارهاظ  هنافسأتم  دشاب , هزوح  يایازم  زا  هدافتسا  يوزوح ,  مولع  زا  یهاگآ  رب  هوالع  دارم  رگا  اما 
طباور زا  دیریگب و  سامت  نفلت 740971 اب  ای  دـیوش , ربخ  اب  ایاضق  فیک  مک و  زا  ات  هدومن  هبتاکم  هزوح  تیریدـم  ياروش  اـب  تسا  رتهب 

. دیسرپب یمومع 

 , مدرک هعجارم  تاغیلبت  نامزاس  فاقوا و  هرادا  هب  دننک . یمن  توعد  یناحور  هدرکن و  یگدیسر  دجسم  هب  ام  لحم  ياروش  انما و  تأیه  هنافـسأتم 
 , تاغیلبت نامزاس  هب  ًافطل  دنزادرپ . یمن  مدرم  تیاده  هب  دنهاوخ و  یم  غیلبت  يارب  فازگ  ياه  هنیزه  زین  نایناحور  زا  یخرب  تسا .  هتشادن  يرثا 

شسرپ
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تاغیلبت نامزاس  فاـقوا و  هرادا  هب  دـننک . یمن  توعد  یناـحور  هدرکن و  یگدیـسر  دجـسم  هب  اـم  لـحم  ياروش  اـنما و  تأـیه  هنافـسأتم 
. دنزادرپ یمن  مدرم  تیادـه  هب  دـنهاوخ و  یم  غیلبت  يارب  فازگ  ياه  هنیزه  زین  نایناحور  زا  یخرب  تسا .  هتـشادن  يرثا  مدرک ,  هعجارم 

. دنهد رکذتانما  تأیه  لحم و  ياروش  هب  دییوگب  فاقوا  ءهرادا  هعمج و  ماما  تاغیلبت ,  نامزاس  هب  ًافطل 

خساپ

یم لاعتم  دـنوادخ  دومرف : دجـسم  تیمها  ءهرابرد  6 ربمایپ تسا .  ریدـقت  لـباق  امـش  ییارگ  گـنهرف  یبهذـم و  ءهیحور  یمارگ !  رهاوخ 
رگنس دجـسم  دیدرت  یب  ص 447  ج 3  لیاسولا ,  كردتـسم  یقروا 2. > پـ .)( ) تسا یهلا  راوـنا  دـجاسم  دوـمرف : نینچ  مه  دـیامرف )(. :

یمالسا بالقنا  رد  دوب . یعامتجا  یسایس و   , ینید تاغیلبت  هاگیاپ  نیرت  مهم  دجاسم  مالسا  ردص  رد  درک . ظفح  دیاب  ار  اهرگنس  تسا و 
تیعضو هب  دیاب  هدوبن و  انثتسا  تیمها  نیا  زا  زین  امش  لحم  ِدجسم  . دنتـشاد بالقنا  هب  نداد  تهج  ردار  شقن  نیرترثؤم  دجاسم  زین  ناریا 

هدرک و هجوت  دجـسم  تیعـضو  هب  هک  تسا  لـحم  ياروش  دجـسم و  ياـنما  تأـیه  هژیو  هب  ناـگمه ,  فیاـظو  دوـش . هجوـت  نآ  یگنهرف 
مدع ام , ءهعماج  یگنهرف  ياه  بیسآ  زا  یکی  هنافسأتم  دننک . گنهآمه  ار  دجـسم  یعامتجا  یبهذم و  تاسلج  هدومن و  توعد  یناحور 

زا یخرب  هکلب  درادـن . امـش  لـحم  دجـسم  هب  یـصاصتخا  یگنهرف ,  تیعـضو  هب  هجوت  مدـع  تسا .  دـجاسم  یگنهرف  تیعـضو  هب  هجوت 
رد دراد . یلوصا  یقطنم و  لوقعم ,  ياه  تیسایس  حرط  یسانش و  بیـسآ  هب  زاین  هک  دنراد  ار  لکـشم  نیا  زین  رگید  ياهرهـشو  اهاتـسور 
رد تسا و  یبهذم  یعامتجاو و  یملع  لیاسم  يوگ  باوج  اهنت  دحاو  نیا  تفگ :  دیاب  لحم  ياروش  انما و  تأیه  یهجوت  یب  یـصوصخ 
رد اه  نآ  هب  نداد  رکذت  فاقوا و  ءهرادا  هعمج و  ماما  یمالـسا ,  تاغیلبت  نامزاس  تامادـقا  یبایزرا  دـنک . یمن  تلاخد  ییارجا  ياهراک 

هنوگ نآ  نایناحور  ءهمه  تفگ :  دـیاب  مدرم  داشرا  تیادـه و  هب  تیناـحور  هجوت  مدـع  صوصخ  رد  تسین .  دـحاو  نیا  تیلاـعف  ءهزوح 
ایآ تسا .  نید  زا  غیلبت  فراعم و  یناسر  مایپ  ياتـسار  رد  بالط  تیبرت  هیملع و  ياه  هزوح  ءهفـسلف  ًالوصا  دـیا . هدرک  هراشا  هک  دنتـسین 

تاجن لحاس  هب  ار  ینید  ءهعماج  تاجن  یتشک  دوب و  مدرم  تیادـه  رادناکـس  خـیرات  لوط  رد  هک  هدوبن  دـهعتم  لوئـسم و  تیناحور  نیا 
دجاـسمزا یخرب  رد  تسا .  یگنهرف  لـیاسم  هب  مدرم  هجوت  مدـع  یکی  دراد : يددـعتم  لـماوع  دـجاسم  رد  مدرم  روضح  مدـع  دـناسر !؟

رگا دننک . یمن  ادیپ  روضحدجسم  رد  فلتخم  ياه  هناهب  هب  مدرم  هک  نآ  لاح  و  دریگ , یم  لکش  تیناحور  يوس  زا  یغیلبت  ياه  تیلاعف 
تیلاعف دـنناوت  یم  لحم ,  نایناحور  ای  یمازعا  نایناحور  هنوگچ  تسین ,  مهارف  امـش  لحم  دجـسم  رد  یگنهرف  ياه  تیلاـعف  ياـه  هنیمز 

هنیزه صوصخ  رد  دنا . هدوب  قفوم  اتـسار  نیا  ردو  هدوب  ینید  فراعم  غیلبت  ناراد  هیالط  تیناحور  تیرثکا  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دـننک !؟
, دراد ینالوط  ءهقباس  ام  ءهعماجکرد  تیناحور  هک  نآ  مغر  هب  تسا .  یـسانش  تیناحور  ام , ءهعماج  تالکـشم  زا  یکی  تفگ :  دـیاب  اه 
هدرک و یگدنز  یکاخ  ءهرک  نیمه  رد  هعماجدارفا  ءهیقب  لثم  تیناحور  تسین .  هدش  هتخانش  نانآ  تیلاعف  یگدنز و  تیعـضو  زونه  یلو 
 , يداصتقا تالکشم  اه و  یتخس  اب  نانآ  دنزرف  رسمه و  نایناحور و  تسا .  مزال  نانآ  یگدنز  نیمأت  تسا  یعیبط  دنراد . دنزرف  رسمه و 
يا هنادـنموربآ  یگدـنز  زاد  دارفا  ءهیقب  دـننام  دـنراد  راـظتنا  هعماـج ,  ياـضف  راـتخاس و  هب  هجوـت  اـب  ناـنآ  دـننک . یم  مرن  هجنپ  تسد و 

 , تسا ینید  تموکح  هک  نآ  مغر  هب  ناریا  ءهعماج  رد  دنریگ . هرهب  تعانق  ءهیحور  رد  زین  اه  نآ  تسا  يرورض  هچرگ  , دنشاب رادروخرب 
يا هدش  هفریذپ  تنـس  ساسا  رب  یمدرم  ياه  کمک  دنک . یم  نیمأت  ار  شیوخ  یگدنز  اب  تلود ,  زا  هنیزه  نتفرگ  نودب  تیناحور  سپ 

ناغلبم هب  دنتـسه , لیاق  مارتحا  ناضمر  هام  يارب  هتـشاد و  نیـسح 7 ماما  هب  هک  يا  هقالع  رطاـخ  هب  مدرم  دراد . ینـالوط  ءهقباـس  هک  تسا 
اه هنیـسح  دـجاسم و  انما , تأیه  هزورما  دوشن . نیمأت  دـجاسم  ءهنیزه  دوش  یمن  ببـس  تیناحور  هب  مدرم  ياه  کمک  . دـننک یم  کـمک 

تیناحور صوصخ  رد  ههبـش  شـسرپ و  نیا  هنافـسأتم  دنهد . یم  نانآ  هب  ار  نایناحور  یلام  ياه  کمک  ربارب  دنچ  هدرک و  توعد  حادم 
زا عافد  هتبلا  تسا .  نانآ  قیقد  تخانـش  مدـع  زا  یـشان  تیناحور  ندرب  لاؤس  ریز  دـنرب . یم  لاؤس  ریز  ار  تیناحور  دـیآ و  یم  دوجو  هب 
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هنافـسأتم اه  نآ  زا  يا  هدع  هکلب  دـنرادن , مدرم  اب  لوقعم  ریغ  ياهدروخرب  هدوب و  بوخ  نویناحور  ءهمه  هک  تسین  انعم  نادـب  تیناحور 
يوس زا  دـننک . یمن  تیاعر  ار  يزرودرخ  یمدرم ,  ياـه  کـمک  یگنوگچ  رادـقم و  رد  دـننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  تیناـحور  ناونع  زا 
یعیبط هتبلا  دنیآ . دوجو  هب  اه  ههبش  زا  یخرب  تسا  هدش  ببس  لماع  نیمه  هتـشادن و  ار  تعانق  دهز و  ءهیحور  نویناحور  زا  یخرب  رگید 

زین تیناحور  رشق  نایم  رد  تسین .  رشق  نآ  يدوجو  ءهفسلف  اب  وسمه  نانآ  تیلاعف  هکدنتسه  هعماج  زا  يرـشق  ره  رد  دارفا  زا  یخرب  تسا 
. دنتسه دوخ  تیلوئسم  يافیا  رد  هعماج  رشق  نیرت  قفوم  لصا  تیناحور  سدقم  رشق  عومجمرد  یلو  دنراد , دوجو  يدارفا 

هیملع هزوح  هبلط  هک  ناگتسب  زا  یکی  دقع  هب  متسه و  لیصحت  لوغشم  یهاگشنا  شیپ  عطقم  رد  نونکا  متسه و  اسف  ناتـسرهش  زا  هلاس  يرتخد 18 
(س) ارهزلاۀعماج رد  ندناوخ  سرد  دصق  نم  دش و  میهاوخ  مق  مزاع  مرسمه  قافتا  هب  یهاگشناد ، شیپ  هرود  مامتا  زا  سپ  مدمآرد . تسا ، زاریش 

یلو مراد . ار 

شسرپ

هبلط هک  ناگتسب  زا  یکی  دقع  هب  متسه و  لیصحت  لوغـشم  یهاگـشنا  شیپ  عطقم  رد  نونکا  متـسه و  اسف  ناتـسرهش  زا  هلاس  يرتخد 18 
سرد دـصق  نم  دـش و  میهاوخ  مق  مزاـع  مرـسمه  قاـفتا  هب  یهاگـشناد ، شیپ  هرود  ماـمتا  زا  سپ  مدـمآرد . تسا ، زاریـش  هیملع  هزوـح 

. دییامن لحارم  لکشم  متسه . وربور  ملپید  لدعم  یمک  لکشم  اب  یلو  مراد . ار  (س ) ارهزلاۀعماج رد  ندناوخ 

خساپ

یطیارـش اب  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  نارهاوخ  هیملع  هزوح  و  (س ) ارهزلا ۀـعماج  قیرط  زا  نارهاوخ  شخب  رد  مق  هیملع  هزوح  رد  لیـصحت 
نارهاوخ دحاو  - 2 . 2925111 (ع :) ارهزلا ۀعماج  - 1 دییامن . لصاح  سامت  ریز  ياهنفلت  هرامـش  اب  رتشیب  عالطا  يارب  تسا . ریذـپناکما 
. دوشیم لاسرا  (س ) ارهزلا ۀعماج  شریذپ  هیعالطا  تسویپ ، هب  یلخاد 53 .  94-7743189 مق : هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد 

یم شنزرس  ј Ơ فرط زا  مه  مدوخ و  سفن  فرط  زا  مه  رطاخ  نیمه  هب  مشاب و  یم  یلیـصحت  تفا  ياراد  هک  متـسه  هلاس  هدـجه  يرتخد 
هب یهار  هک  منک  هچ  متـسه .  هیملع  هزوح  يارهزلا  ۀعماج  هب  دـنم  هقالعریاسب  یفرط  زا   ! منک هچ  ناد  یمن  رگید  Əو  ا هفترگ  ملد  یلخ  موش . 

ای ح ارهزلا  ۀعماج  فرط 

شسرپ

شنزرس نارگید  فرط  زا  مه  مدوخ و  سفن  فرط  زا  مه  رطاخ  نیمه  هب  مشاب و  یم  یلیصحت  تفا  ياراد  هک  متسه  هلاس  هدجه  يرتخد 
منک هچ  متـسه .  هیملع  هزوح  يارهزلا  ۀـعماج  هب  دـنم  هقـالعریاسب  یفرط  زا   ! منک هچ  ناد  یمن  رگید  تسا و  هفترگ  ملد  یلخ  موش .  یم 

؟  مشاب هتشادزاریش  هیملع  هزوح  ای  ارهزلا  ۀعماج  فرط  هب  یهار  هک 

خساپ
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تالـضعم موس  تسا .  درف  دوخ  تالکـشم  مد   ; تسا یـشزومآ  تالکـشم  لوا  دـشاب ; هتـشاد  دـناوت  یم  یناوارف  لـیالد  یلیـصحت  تفا 
رد یلیـصحت  تفا  دـنناوت  یم  مه  اب  ای  هناگادـج  یتروص  هب  هورگراهچ  نیا  زا  کی  ره  ( 1  .) یطیحم ياه  يراتفرگ  مراهچ  یگداوناـخ , 

تالکشم سک  ره  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دیتسه , تالکشمزا  عون  دنچ  ای  کی  ریگرد  الامتحا  مه  امـش  دننک . داجیا  ناکما  حطس 
. دراد راک  تفرشیپ  رد  یمهم  رایسب  شقن  هک  تسا  ناسنا  هدارا  نیا  نایم ,  نیا  رد  هکلب  دنکادیپ , یلیـصحت  تفا  دیاب  دشاب . هتـشاد  ار  الاب 

نیع رد  دیراد . تفایرد  یلماک  باوج  دینک و  حرطم  ار  دوخ  تالکـشم  دینانت  یم  هناگادـج  يا  همان  رد  دوخ , یـسرد  لکـشم  دروم  رد 
مدـع زومآ , شناد  کی  لضعم  نیرت  گرزب   1 مینک .  یم  هراشا  تاناحتما  رد  تیقفوم  ياهراکهار  زا  ییاـه  هشوگ  هب  راـصتخا  هب  لاـح 

نیا رکف  هب  هالصا  دینک و  دحاو  باختنا  نتخومآ ,  يارب  نات  یلعف  تیفرظ  هب  هجوت  اب  دیاب  امش  تسا .  لیصحت  يارب  حیحـص  زیزر  همانرب 
الثم دئهد و  یمن  امـش  هب  ار  يراک  یننچ  هزاجا  مه  تاررقم  رگا  دش . دیهاوخ  ملپید  ذخا  هب  قفومدعب  مرت  دـنچ  اب  لاس  دـنچ  هک  دیـشابن 

الـصا دیهد و  ناحتما  ار  دـحاو  ای 6 طقف 4 یلو  دـینک , باختنا  دـحاو  امـش 12 دریذـپ , یمن  ار  مرت  کـی  يارب  یـسرددحاو  زا 12 رتـمک 
یلومعم رشب  مهف  زا  تسا و  هماین  نامسآ  زا  امش  یسرد  باتک  دیشاب  نئمطم  دیـسرتن , یـسرد  چیهزا   2 دینکن . ترکش  يدعب  دحاو  6 رد

هب دیشاب . فیعض  سرد  کی  رد  هیاپ  زاامـش  دراد  لامتحا  اهتنم  دمهفن , ار  نآ  ناسنا  هک  تسین  سرد  یبرع  سرد  هژیو  هب  تسین .  نوریب 
دیاب راک  نیا  يارب  دـینک . لصو  مه  هب  ار  ناتعالطا  هدوقفم  ياه  هقلح  دـینک و  عورـش  شیپ  ياه  لاس  ياه  باتک  زا  دـیاب  امـش  اـم , رظن 

دراد و ار  ناـمتخاس  کـی  هیاـپ  واـنب  ریز  مکح  سردره ,  یلـصا  روحم  یعرف .  یلـصا و  روحم  تسا :  روـحم  ياراد د  سرد  ره  دـینادب 
ار یلـصا  روحم  اهنآ  دربراک  فرح و  مسا و  لعف و  تخانـش  یبرع  سردرد  الثم  ار . نآ  ياهۀـیآریپ  نامتخاس و  مکح  یعرف  ياـهروحم 
 , ندینش هار  زا  یکی  دزومآ : یم  ار  بلطم  یک  یصاخ  عون  هب  سک  ره   3 تسا .  یعرف  روحم  تالمج  تاملک و  يانعم  نتسناد  و  دراد ,
یم هلئاسم  نیا  تخانـش  رگیدکی . اب  ار  دـنچ  قیفلت  ای  اه  هار  همه  زا  یخرب  رگید و  ای  هثحابم .  هار  زا  یکی  ندرک ,  تشاددای  هار  زا  یکی 

روهـشم عرتخم   , نوسیدا اولآ  ساموت  و .  تیقفوم ,  رد  ساسح  مهم و  هلحرم  تیاهن  رد   4 دوش . عقاو  رثوم  رایـسبامش  يریگدای  رد  دناوت 
یگدنام بقع  ناربج  و  دـسر . دـیهاوخ  یمهم  ياه  تیقفوم  هب  نوزفا  زور  شالت  اب  اش  هللا  ءاش  نا   . تسین یفازگ  نخـس  نیا  دـیوگ : یم 

یلاع شزومآ  زکارم  هاگشناد و  هزوح و  نایم  یقرف  چیه  مییوگب  دیاب  هیملع  سرادم  هب  ناتروضح  هرابرد  اما  . درک دیهاوخار  نیـشیپ  ياه 
. دینک تفرشیپ  دیشخردب و  بوخدیناوتب  يوزوح  مولع  رد  تسا  دیعب  دیشاب , هتشاد  لکشم  نآرد  دیشابن و  قفوم  ملع  نتخومآ  رد  رگید ,
رد ناوتب  دیاش  هک  انعم  نیدب  دراد . هاگشناد  ناتسریبد و  هب  تبـسن  يرتشیب  شالت  راکتـشپ و  هزاین  هزوح  رد  ندناوخ  سرد  هک  نیا  نمض 
نآ زا  يوزوح  سورد  یلو  دشاب , هدیمهفن  ار  سرد  روخ  ناسنا  رگا  یتح   , تشذگ نآ  را  دروآ و  هرمن  ار  یـسرد  هاگـشناد  ای  ناتـسریبد 
امش ات  الثم  درادن . ناکاما  يزیچ  یننچ  تسین ,  نکمم  نآ  مهف  نیا ,  مهف  نودب  دنتـسه و  يرگید  ملع  هب  دورو  همدقم  مولع  اعون  هک  اج 
دعب نیا  هب  دیراد , ار  هزوح  رد  روضح  دصق  رگا  نیاربانب  دش و . ... دیهاوخن  قفوم  ثحابم  ریاس  لوصا و  هقف و  رد  دیمهفن , برع  تایبدا 

هب ورود ه  زا  ناتروظنم  طقفرگا  اما  دیدرگن . نوبغم  ررـضتم و  هدرکان  يادـخ  ات  دیـشاب , هتـشاد  هجوت  بوخ  تسا ,  هزوح  یملع  دـعب  هک 
مه یکی  نیا  لاح ,  ره  هب  تسا .  ریذپ  ناکمازین  هزوح  ریغ  رد  تایونعم  رد  تفرـشیپ  هک  مییوگب  دـیاب  تسا ,  نآ  يونعم  وج  رد  هزوح , 
ياه باتک  هعلطام  قالخا و  دیتاسا  ياه  سرد  زا  هدافتسا  اب  دیناوتیمامش  هک  نیا  نمض  دراد . ناوارف  هبقارم  تقد و  يزیر و  همانرب  هب  زاین 

هک دراد  یـصاخ  طیارـش  طباوض و  زین , هیملع  هزوح  هب  دورو  بیترت ,  ره  هب  دییامن . تیوقتار  دعب  نیا  هزوح  دیتاسا  اب  طابترا  دنمدوس و 
لیاسو نادقف  دننام  یشزومآ  تالکشم  یقروا 1 ـ  پـ . ) دیبایب یهاگآ  نآ  زا  زاریش  ای  مق  رد  نارهاوخ  هزوح  رتافد  هب  هعجارم  اب  دیناوت  یم 

ینهذ و دنک  یشوه و  مک  الاب و  نس  يرکف و  تالکـشم  دننام  يدرف  تالکـشم  بسانمان و ; ... ياضف  یـشزومآ و  کمک  یـشزومآ و 
هداوناخ و; ... ینوگمهاـن  نادـنزرف و  داـیز  دادـعت  یمئاد و  ياـه  هحفارم  اوعد و  دـننام  یگادوناـخ  تالکـشم  یـسنج و ; ... تالکـشم 

... . یعامتجا و رقف  امرس و  امرگ و  یعیبط و  ریغ  یعیبط و  ثداوح  دننام  یطیحم  تالکشم 
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؟ دییامن ییامنهار  صوصخ  نیا  رد  ارم  مدنمشهاوخ  مراد . يوزوح  مولع  لیصحت  هب  هقالع 

شسرپ

؟ دییامن ییامنهار  صوصخ  نیا  رد  ارم  مدنمشهاوخ  مراد . يوزوح  مولع  لیصحت  هب  هقالع 

خساپ

تامحز لّمحت  هقالع و  يوزوح ، مولع  هژیو  هب  مولع ، همه  رد  تیقفوم  طیارـش  زا  یکی  تفگ : دیاب  هزوح  هب  امـش  لیـصحت  صوصخ  رد 
، يوزوح مولع  هب  امـش  هقالع  دراد . ار  یـصاخ  ياهیگژیو  طیارـش و  نآ ، يریگدای  هک  دراد  یلحارم  يوزوح ، مولع  تسا . اسرف  تقاـط 

رظن هب  تـسا . ناترهـش  زا  ریغ  رگید ، رهـش  رد  روـضح  هوـحن  رگید  مـهم  طیارـش  زا  یکی  یلو  دـهدیم ، شیازفا  ار  امـش  تیقفوـم  نازیم 
هزاـجا اـب  هدوـمن و  جادزا  لوا  هلحرم  رد  امـش  رگا  دراد . ردـپ  رهوـش و  دـننام  مرحم  یهارمه  هب  زاـین  هزوـح  رد  لیـصحت  همادا  دـسریم 

، دـنک مهارف  هزوح  رد  ار  امـش  روضح  ناـکما  ناـت  تسرپرـس  اـی  ردـپ  رگا  نینچمه  تسا . رتهب  دـینک ، ادـیپ  روضح  هزوح  رد  ناـترهوش 
نارهاوخ يارب  هاگباخ  دننام  ار  تاناکما  زا  یخرب  تسا ، هزوح  رد  نارهاوخ  بذج  یلوتم  هک  ارهزلا  ۀعماج  درادن . لکشم  امـش  لیـصحت 

هک تسا  يرورض  هتکن  نیا  نایب  دوش . تیاعر  دیاب  هک  دراد  یطیارـش  تاناکما ، ندومن  مهارف  شنیزگ و  هوحن  هتبلا  تسا . هتفرگ  رظن  رد 
هدمآ و مق  هزوح  هب  دیناوتیم  تقفاوم ، تروص  رد  دیزادرپب ، تروشم  هب  اهنآ  اب  دراد ، دوجو  يدـحاو  ای  زکرم  اهناتـسرهش  رد  ًالومعم 
، تسا هدـش  هیهت  ارهزلا  هعماـج  يوس  زا  هک  ياهگرب  بذـج ، طیارـش  شنیزگ و  هوحن  صوصخ  رد  دـیزادرپب . يوزوح  مولع  لیـصحت  هب 

. دیریگب ار  ییاهن  میمصت  دیناتیم  هگرب  نیا  ندناوخ  اب  امش  ددرگیم . لاسرا 

؟ دنریگ رارق  اروش  ششوپ  تحت  هک  دنکیم  مازلا  ار  روشک  ياههزوح  مامت  مق  هیملع  هزوح  تیریدم  ياروش  ارچ 

شسرپ

؟ دنریگ رارق  اروش  ششوپ  تحت  هک  دنکیم  مازلا  ار  روشک  ياههزوح  مامت  مق  هیملع  هزوح  تیریدم  ياروش  ارچ 

خساپ

راد هدهع  دـیلقت ، مظعم  عجارم  زا  یگدـنیامن  هب  هک  تیریدـم  ياروش  تسا . بولطم  حیحـص و  يراک  ره  رد  يزیر  همانرب  مظن و  ًامّلـسم 
رب يزیر و  همانرب  اب  دـهد و  میلعت  اـههزوح  بـالط  هب  ار  يوزوح  سورد  لـماک ، عماـج و  نسحا و  وحن  هب  دـیاب  تسا ، هیملع  ياـههزوح 

همه دشاب و  یگنهامه  هیملع  ياههزوح  نیب  دروم  نیا  رد  رگا  دوش . عنام  فلتخم  ياههقیلـس  دورو  زا  دورب و  شیپ  نامز  ياهزاین  ساسا 
. تسا هدرک  مادقا  راک  نیا  رب  تیریدم  ياروش  اذل  تسا . رتهب  دننک ، تیعبت  یمظنم  حیحص و  لاور  زا 

ندنام باّلط و  رمع  فالتا  زا  يریگولج  اههزوح و  یسرد  عضو  هب  عیرس  یگدیسر  رب  ینبم  ناشیا  روتسد  مق ، هب  يربهر  مظعم  ماقم  رفس  زا  ینایلاس 
هتفرگن تروص  هجوت  دوخ  رد  یمادقا  نونک  ات  ارچ  درذگیم . سورد ، زا  یخرب  ینیزگیاج  فذح و  یسرد و  بتک  حالصا  حطس و  هرود  رد  ینالوط 
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؟ تسا

شسرپ

رمع فالتا  زا  يریگولج  اههزوح و  یـسرد  عضو  هب  عیرـس  یگدیـسر  رب  ینبم  ناشیا  روتـسد  مق ، هب  يربهر  مظعم  ماقم  رفـس  زا  یناـیلاس 
یمادقا نونک  ات  ارچ  درذگیم . سورد ، زا  یخرب  ینیزگیاج  فذح و  یـسرد و  بتک  حالـصا  حطـس و  هرود  رد  ینالوط  ندنام  باّلط و 

؟ تسا هتفرگن  تروص  هجوت  دوخ  رد 

خساپ

ءزج یبنج  سورد  زا  یضعب  تسا . هدش  رگید  یضعب  نیزگیاج  بتک  زا  یـضعب  هدش و  اههزوح  یـسرد  عضو  هب  یگدیـسر  رد  یتامادقا 
هل و مظعم  ياهروتسد  يارجا  رب  یعس  تیریدم  ياروش  عومجم  رد  دوشیم . هتفرگ  بالط  زا  یتاناحتما  اهنآ  زا  هدش و  هزوح  ياههمانرب 

. تسا هتفرگ  ماجنا  مه  یبوخ  تامادقاو  دراد  دیلقت  عجارم  ریاس 

دوخ دادعتسا  رتدوز  جراخ ، هرود  هب  رتعیرس  دورو  اب  بالط  ات  دسر  مامتا  هب  لاس  جنپ  لوط  رد  حطس  هرود  هک  دنتـشاد  هدیقع  يربهر  مظعم  ماقم 
؟ تسا هدنام  لطعم  ردق  نیا  مهم  نیا  هک  دراد  مخ  چیپ و  ردق  نیا  ناشیا  ياهشیامرف  هب  لمع  ایآ  دننک . لابند  ار  نآ  دنهد و  صیخشت  ار 

شسرپ

رتدوز جراخ ، هرود  هب  رتعیرـس  دورو  اب  بالط  ات  دـسر  مامتا  هب  لاـس  جـنپ  لوط  رد  حطـس  هرود  هک  دنتـشاد  هدـیقع  يربهر  مظعم  ماـقم 
ردـق نیا  مهم  نیا  هک  دراد  مخ  چـیپ و  ردـق  نیا  ناشیا  ياهشیامرف  هب  لمع  ایآ  دـننک . لابند  ار  نآ  دـنهد و  صیخـشت  ار  دوخ  دادعتـسا 

؟ تسا هدنام  لطعم 

خساپ

باتک اهسرد و  میظنت  اب  هتبلا  رتدنک . یضعب  دننکیم و  مامت  ار  هرود  نیا  لاس  جنپ  زا  رتعیرس  یـضعب  تسا . توافتم  هبلط  دادعتـسا  هتبلا 
میظنت زا  ریغ  يرگید  عناوم  دوشیم . مامت  حطـس  هرود  لاس  جنپ  نامه  هب  دوش ، رتمک  هزوح  رد  یلیطعت  رگا  دوش ، هدناوخ  دـیاب  هک  ییاه 
نکسم جاودزا و  يداصتقا و  تالکشم  هلمج  زا  دوشیم ، نانآ  عیرس  تفرشیپ  عنام  هک  دراد  دوجو  بالط  هار  رـس  رب  اهباتک  اهسرد و 

. تسا

؟ تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  نایوزوحو  هزوح  هب  ایازم  قوقح و  صاصتخا  حرط  ایآ  تسا ؟ لوادتم  زونه  هزوح  رد  لداعم  كردم  لاور 

شسرپ
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؟ تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  نایوزوحو  هزوح  هب  ایازم  قوقح و  صاصتخا  حرط  ایآ  تسا ؟ لوادتم  زونه  هزوح  رد  لداعم  كردم  لاور 

خساپ

دروم نایوزوح  هزوح و  هب  ایازم  قوقح و  صاصتخا  حرط  یلو  تسا ، هدـشن  فذـح  دـشابیم و  لوادـتم  هزوح  رد  لداعم  كردـم  لاور 
. تسا هتفرگن  رارق  تقفاوم 

یلو دراد , تیعمج  رفن  ات 400 دودحاتسور 350 نیا  منک .  یم  یگدنز  هاشنامرک  ناتسا  رد  ییایلکرقنس  ناتسرهش  عباوت  زا  نابزرم  ياتسوررد  هدنب 
. دییامنب یمادقا  دروم  نیا  رد  ًافطل  میتسه .  مورحم  ینید  غلبم  یناحور و  زا  تایفو  دایعا و  ناضمر و  مرحم و  مایا  رد 

شسرپ

تیعمج رفن  ات 400 دودحاتسور 350 نیا  منک .  یم  یگدنز  هاشنامرک  ناتسا  رد  ییایلکرقنس  ناتـسرهش  عباوت  زا  نابزرم  ياتـسوررد  هدنب 
. دییامنب یمادقا  دروم  نیا  رد  ًافطل  میتسه .  مورحم  ینید  غلبم  یناحور و  زا  تایفو  دایعا و  ناضمر و  مرحم و  مایا  رد  یلو  دراد ,

خساپ

یم رکـشت  امـش  زا  میلاحـشوخرایسب و  دیتسه , دـنم  هقالع  مدرم  یهاگآ  دـشر و  نید و  غیلبت  هب  تبـسن  هک  نیا  زا  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
ارف کیدزن  هک  تروص  نیا  هب  دیامنب , يرت  شیب  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  عجار  دـییامن  تساوخرد  اتـسور  ياروش  زا  دـیناوت  یم  امـش  مینک . 

یناحور تساوخ  رد  مق  ءهیملع  ءهزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفدزا  اتـسور , ياروش  يوس  زا  يا  همان  ّیط  ناضمر ,  هام  ای  مّرحم  مایا  ندیـسر 
یناحور امش  ءهقطنم  يارب  دییامن  تساوخرد  وا  زا  هدرک و  هعجارم  ناترواجم  ياهرهش  زا  یکی  ءهعمج  ماما  هب  هک  نیا  ای  دنیامن و  غّلبم  و 

تقوم ناکسا  يارب  یبسانم  ناکم  زین  امش  دییامن . تساوخرد  ناتـسا  زکرم  رد  رقتـسم  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  طسوت  ای  دیامنب و  مازعا 
تماقا ندـنام و  ءهنیمز  هک  نیا  ات  دوش  هتخاس  روظنم  نیدـب  کـچوک  ءهناـخ  کـی  اتـسور  رد  تسا  رتهب  هچ  دـیریگب و  رظن  رد  یناـحور 

 . میداتسرف ترجه  حرط  هب  ار  همان  نیع  زین  ام  دوش . رّسیم  اج  نآ  رد  یناحور  کی  یگشیمه 

بآم سدقم  ار  نم  یخرب  تسا  هدش  ببس  نیمهو  مرادن  دمآ  تفر و  نارگید  اب  مهد و  یم  تیمها  يرادنید  باجح و  هب  هک  هلاس  متسه 18 يرتخد 
. دییامن ییامنهار  ارم  افطل  مناوخب .  يوزوح  سرد  مراد  هقالع  دننادب .

شسرپ

ار نم  یخرب  تسا  هدش  ببـس  نیمهو  مرادن  دمآ  تفر و  نارگید  اب  مهد و  یم  تیمها  يرادـنید  باجح و  هب  هک  هلاس  متسه 18 يرتخد 
. دییامن ییامنهار  ارم  افطل  مناوخب .  يوزوح  سرد  مراد  هقالع  دننادب . بآم  سدقم 

خساپ
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دارفا زا  یخرب  هنافساتم  تسا .  ینید  تریغظفح  يرادنید و  نانموم  ياه  یگژیو  زا  یکی  تسا  ریدقت  لباق  امش  ینید  تریغ  يرادمنید و 
هب هجوت  نودب  امش  دنناد . یم  ییارگرجحت  یبآم و  سدقم  یعونار  باجح  ظفح  يرادمنید و  ینید ,  تامیلعت  زا  تخانـش  مدع  لیلد  هب 
اب هک  تسین  نآ  شیانعم  تفع ,  ظفح  يرادـنید و  هتبلا  دـینک . ظـفح  ار  شیوخ  ینید  تریغ  هدوب و  يرادـمنید  دارفا , فیط  نیا  شرگن 

بلس ناسنا  زا  ار  یناور  شمارآ  يریگ ,  هشوگ  ییارگ و  اوزنا  اریز  دینک , عطق  ار  یعامتجا  يدرف و  طباورو  هتشادن  دمآو  تفر  ناگتـسب 
. دیشاب هعماجرد  مردرم و  اب  دینک  یعس  ور  نیا  زا   ; تسا يرورض  دریگ , لکش  عرـش  نوناق  تیاعر  ساسا  رب  هک  اهدمآ  تفر و  . دنک یم 
هدوب و لکشم  يوزوح  مولع  هژیو  هب  مولع ,  همه  يریگدای  تفگ :  دیاب  ناهفصا  مق و  هیملع  ياه  هزوح  رد  امش  تالیصحت  صوصخ  رد 
. دراد دوجو  امش  رد  رـصنع  نیا  هک  تسا  هقالعو  قشع  يوزوح ,  مولع  رد  تیقفوم  طیارـش  زا  یکی  دبلط . یم  ار  ییاسرف  تقاط  تامحز 
زا یخرب  نارتخد ,  يارب  مق  ارهزلا  هعماج  دیوش . لیـصحت  لوغـشم  مق  هژیو  هب  هیملع ,  ياه  هزوح  رد  دیناوت  یم  قیقد  يزیر  همانرب  اب  امش 
زا تسا .  زکرم  نآ  دوخ  ياهرایعم  طیارش و  اب  نآ  یهد  تامدخ  هک  تسا  هدرک  ینیب  شیپار  رگید  تالیهست  هاگباوخ و  دننام  تاناکما 

لثم ناوج  رتخد  کی  يارب  تسا  یعیبط  دینک . بسک  ار  يرتشیب  تاعالطا  هتفرگ و  سامت  نفلت 925111  هرامشاب  دیناوت  یم  امش  ور  نیا 
هدمآ و مق  هب  دوخ  تسرپ  رس  ای  ردپ و  هزاجا  ای  جاودزا  اب  دیناوت  یم  هک  دسر , یم  رظن  هب  لکشم  رگید  ياه  ناتسرهش  رد  لیصحت  امش ,

يوس زا  هک  يا  هگرب  مق ,  يارهزلا  هعماـج  رد  نارهاوـخ  شنیزگ  ياـهرایعم  ماـن و  تبث  طیارـش  صوـصخ  رد  دـیوش . لیـصحت  لوغـشم 
 . تسین ارهزلا  ۀعماج  رد  شنیزگ  طرش  نتشاد  ملپید  نمض  رد  دریگ . یم  لاسرا  تسا ,  هدش  نیودت  ارهزلاۀعماج 

یمسر ییوگخساپ  زکرم  دنچ  دراد ؟ ینودمو  صخشم  همانرب  تیناحور  هزوح و  یفسلف و ... یمالک و  یهقف و  تالاؤس  عونت  ددعت و  هب  هجوت  اب  ایآ 
تیناحور زوجم  تراظن و  اب  یبهذم  تایرـشن  بتک و  پاچ  ایآ  تسا ؟  تیناحورو  هزوح  ناگرزب  دییأت  دروم  زکارم  نیا  تیحالـص  ایآ  دراد ؟ دوجو 

ریگ یم  تروص 

شسرپ

زکرم دـنچ  دراد ؟ ینودـمو  صخـشم  هماـنرب  تیناـحور  هزوح و  یفـسلف و ... یمـالک و  یهقف و  تـالاؤس  عونت  ددـعت و  هب  هجوـت  اـب  اـیآ 
تایرـشن بتک و  پاچ  ایآ  تسا ؟  تیناـحورو  هزوح  ناـگرزب  دـییأت  دروم  زکارم  نیا  تیحالـص  اـیآ  دراد ؟ دوجو  یمـسر  ییوگخـساپ 

؟ دریگ یم  تروص  تیناحور  زوجم  تراظن و  اب  یبهذم 

خساپ

حرطم نوگانوگ  ياه  هنیمزرد  هک  تسا  یفلتخم  تاهبش  تالاؤس و  هب  ییوگخساپ  ءهدامآ  تیناحور  مق و  ءهیملع  ءهزوح  یمارگ !  ردارب 
مالک و یـصصخت  زکرم  لثم  دنتـسه , تالاؤس  يوگخـساپ  صاـخ  ءهنیمز  رد  یـصصخت  زکارم  زا  یخرب  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  دوش . یم 
هب ییوگخـساپ  ءهفیظو  فلتخم  داعبا  رد  هک  زکرماما  دنهد , یم  خـساپ  تالاؤس  هب  دوخ , یـصّصختء  هتـشر  هب  هجوت  اب  هک  نآرق  فراعم 
مق ءهیملع  ءهزوح  تاغیلبت  رتفد  ِتالاؤس  هب  خساپ  دحاو  دراد , هدهعربار  یگنهرف و ... یعامتجا و  یتدیقع و  فلتخم  تاهبـش  تالاؤس و 

دنمشناد اب  دحاو  نیا  تیلوئـسم  دنراد . هدهع  رب  ار  ییوگخـساپ  ءهفیظو  ینید  ناسانـشراکو  الـضف  زا  يا  هعومجم  دحاو , نیا  رد  تسا . 
یملع تراظن  اب  تـالاؤس ,  هب  ییوگخـساپ  هک  تسا  یتعیرـش  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ترـضح  ددـعتم , تاـفیلأت  ياراد  راوگرزب و 

یمالـسا داشرا  گنهرف و  ترازو  طـسوت  زوجم  رودـص  یبهذـم ,  تایرنـش  بتک و  پاـچ  صوصخ  رد  اـما  دریذـپ . یم  تروص  ناـشیا 
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بتک و پاچ  يارب  رزجم  رودص  لاح  ره  هب  دشاب . هتـشاد  روضح  تراظن  ياروش  رد  تسا  نکمم  تیناحور  هدـنیامن  دریگ . یم  تروص 
 . تسین تیناحور  ءهدهع  رب  یبهذم  تایرشن 

شناحتما ایآ  تسا ؟ ردقچ  شاهنیزه  درک ؟ هیهت  دیاب  اجک  زا  ار  هطوبرم  تاوزج  بتک و  دشکیم ؟ لوط  لاس  دنچ  يروضح  ریغ  يوزوح  تالیـصحت 
؟ مهدب لیصحت  همادا  يوزوح  سورد  رد  مناوتیم  لاس  زا 50  شیب  نس  نیا  رد  ایآ  دنریگیم ؟ ناحتما  تبون  دنچ  يروضح ؟ ریغ  ای  تسا  يروضح 

شسرپ

؟ تسا ردقچ  شاهنیزه  درک ؟ هیهت  دیاب  اجک  زا  ار  هطوبرم  تاوزج  بتک و  دشکیم ؟ لوط  لاس  دـنچ  يروضح  ریغ  يوزوح  تالیـصحت 
سورد رد  مناوتیم  لاـس  زا 50  شیب  نس  نیا  رد  ایآ  دـنریگیم ؟ ناـحتما  تبون  دـنچ  يروضح ؟ ریغ  اـی  تسا  يروضح  شناـحتما  اـیآ 

؟ مهدب لیصحت  همادا  يوزوح 

خساپ

ریغ ًاـیناث : ددرگ . دـنمهرهب  يوزوح  لیـصحت  همادا  زا  دـناوتیم  ینـس  ره  رد  بلطواد  تسین . حرطم  ینـس  طیارـش  يروضح  ریغرد  ًـالوا :
ریغ رد  دوشیم و  هداد  یمـسر  یلیـصحت  كردـم  ررقم ، هرود  ناـیاپ  زا  دـعب  یمـسر  رد  یمـسر . ریغ  یمـسر و  تسا : مسق  ود  يروضح 

ددرگیم لاسرا  تسویپ  هب  ارهزلا  ۀـعماج  هگرب  رتشیب  عالطا  يارب  دراد  یطیارـش  مادـک  ره  ًاثلاث : تسین . يربخ  یکردـم  نینچ  زا  یمـسر 
. دیئامرف هعلاطم  ًافطل 

ریذپ ناکما  يروضح  ریغ  تروص  هب  ینید  ياه  هزوح  رد  لیصحت  ایآ  تسا ؟  مزال  یصاخ  طیارش  نتـشاد  ینید  ياه  هزوح  رد  لیـصحت  يارب  ایآ 
؟  تسا

شسرپ

يروضح ریغ  تروص  هب  ینید  ياه  هزوح  رد  لیـصحت  ایآ  تسا ؟  مزال  یـصاخ  طیارـش  نتـشاد  ینید  ياه  هزوح  رد  لیـصحت  يارب  اـیآ 
؟  تسا ریذپ  ناکما 

خساپ

لیصحت يارب  دازآ . تروص  هب  لیصحت  هیملع ; 2  هزوح  تیریدم  ياروش  همانرب  تحت   1 تسا :  تروص  ود  هب  هیملع  هزوح  رد  لیصحت 
ندوبن لومشم  صاخ و  یلیصحت  كردم  ًالثم  تسا ,  مزال  یصاخ  طیارش  نتشاد  هزوح ,  تیریدم  ياروش  ياه  همانرب  اب  هیملع  هزوح  رد 

 , نارهاوخ صوصخ  رد  دـیآ . لـیان  يوزوح  يـالاب  جرادـم  هب  دزادرپب و  لیـصحت  هب  دـناوت  یم  دوخ  سک  ره  دازآ  لیـصحت  يارب  اـما  , 
هدـهاشم نونکات  يروضح  ریغ  لیـصحت  ناونعاب  ناردارب  لیـصحت  اما  تساریذـپ ,  ناـکما  ارهزلا  ۀـعماج  قیرط  زا  يروضح  ریغ  لیـصحت 

یمن ندرک  لیـصحت  هنوگ  نیا  لاح  ره  هب  اما  دـنزادرپب , لیـصحت  هب  یـسرد  راون  قیرط  زا  دـنناوت  یم  بلطواد  ناردارب  اما  تسا ,  هدـشن 
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. دشاب هدش  داجیا  لیاسم  تاهبش و  يوگخساپ  دناوت 

؟ تسیچ نانآ  ندناوخ  سرد  هجیتن  دننکیم و  شاعم  رارما  یقیرط  هچ  زا  تسیچ و  هعماج  رد  نویناحور  لغش 

شسرپ

؟ تسیچ نانآ  ندناوخ  سرد  هجیتن  دننکیم و  شاعم  رارما  یقیرط  هچ  زا  تسیچ و  هعماج  رد  نویناحور  لغش 

خساپ

ات هک  انعم  نیا  هب  دنتسه ، لوغشم  نارگید  دننام  زین  نایناحور  دشاب  ندرک  راک  ندوب و  لوغشم  يانعم  هب  رگا  لغـش  یمارگ ! زیزع و  ردارب 
هار هب  دندرکیم و  ییامنهار  ار  مدرم  هک  یهلا  يایبنا  دننامه  دـنرامگیم ، تمه  مدرم  میلعت  تیبرت و  هب  دـعب  دـنناوخیم و  سرد  یتدـم 

ثرا هب  ایبنا  زا  هک  یملعاب  نانآ  " دنتـسه . ایبنا  ناثراو  ناـملاع  ءاـیبنالا ؛ ۀـثرو  ءاـملعلا  : " دومرف (ص ) ربماـیپ دـندناشکیم . ریخ  حـالص و 
مهنم ًالوسر  نییمألا  یف  ثعب  يذلا  وه  دومرف : (ص ) دمحم ترضح  مالـسا  ربمایپ  فصو  رد  نآرق  رد  دننکیم . تیاده  ار  مدرم  دناهدرب ،

تخیگنارب يربمایپ  مدرم  نیب  زا  ادخ  ( 1 (؛ نیبم لالـض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  ۀـمکحلا و  باتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی 
". دندوب راکـشآ  یهارمگ  رد  ًالبق  هچرگ  دزومآیب ، نانآ  رب  ار  تمکح  باتک و  دنک و  هیکزت  ار  نانآ  دناوخب و  مدرم  رب  ار  ادخ  تایآ  هک 

حور بیبط  هب  رشب  زاین  هکلب  دراد ، زین  حور  نابیبط  هب  زاین  دراد ، سدنهم و ... نادیمیـش و  نادکیزیف و  بیبط و  هب  زاین  رـشب  هکروط  نامه 
قـالخا اوقت و  هیکزت و  بیذـهت و  ناـنآ  هب  هک  دنرـشب ، حور  ناـبیبط  هلزنم  هب  داـتوا ، اـملع و  ءاـیلوا و  اـیبنا و  تسا . مسج  بیبط  زا  رتشیب 

، دنریگیم لوپ  ینامسج  يابطا  هک  تسا  نآ  ینامسج  یناحور و  بیبط  نیب  قرف  دنزاسیم . انـشآ  یهلا  فراعم  اب  ار  مدرم  دنزومآیم و 
یمالـسا فراعم  هقف و  لابند  هب  ياهدع  هک  نیا  هب  قیوشت  هرابرد  نآرق  دنهدب . دوخ  مدرم  رگم  دـنکیمن ، هبلاطم  يدزم  حور  بیبط  یلو 

ره زا  ارچ  ( 1 (؛ نورذحی مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیدلا و  یف  اوهّقفتیل  ۀفئاط  مهنم  ۀقرف  لک  نم  رفن  الولف  : " دیامرفیم دنورب 
انـشآ ینید  لئاسم  هب  دنناوخب و  نید  سرد  ات   ) دنوریمن یملع  زکارم  هب  نید  رد  هقفت  یمالـسا و  مولع  يریگدای  يارب  يدادـعت  ياهقرف ،

هیآ نیا  زا  " دـننک . رذـح  دـسافم  اهيدـب و  زا  نانآ  دـیاش  دـنناسرتب  باذـع ) اهيراکبان و  زا   ) ار دوخ  موق  تشگزاب  ماگنه  هب  ات  ( دـنوش
دننک و رفس  ینید  یملع و  زکارم  هب  نید  رد  ندش  هیقف  يارب  يدادعت  رهش  اتـسور و  هلحم و  هقرف و  ره  زا  تسا  مزال  هک  دوشیم  هدافتـسا 
دنزاس و انشآ  ادخ  نید  هب  ار  مدرم  دندرگرب و  ناشلحم  هب  دنوش و  انـشآ  همئا  ربمایپ و  تاملک  تایآ و  ریـسفت  نآرق و  اب  دنناوخب و  سرد 

دارفا زا  يدادعت  رب  هک  دش  مولعم  زین  تسیچ و  املع  هفیظو  هک  دـش  نشور  اج  نیا  ات  دـنناسرتب . یهلا  باذـع  زا  دـب و  ياهراک  زا  ار  نانآ 
یناسک هچ  دوشیم و  نیمأت  اجک  زا  نانیا  يدام  یگدنز  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح  دـنهد . ماجنا  ار  هفیظو  نیا  تسا  بجاو  هعماج 

زا لاح  دـندوب ، رادروخرب  یبوخ  يدام  تیعـضو  زا  ناـیناحور ) اـملع و   ) دارفا نیا  رگا  هک  تسا  نیا  باوج  دـننک ؟ نیماـت  ار  ناـنآ  دـیاب 
دننکیم راک  یتلود  زکارم  گنهرف و  رد  دنراد و  یلغـش  هک  اهنآ  زا  یخرب  ای  و  ریخ ، دارفا  کمک  ای  ثرا و  ای  ردام  ردپ و  کمک  قیرط 
یلکـشم تروص  نیا  رد  دـنراد  روضح  وگ  هلئـسم  تعامج و  ماـما  اـی  يربهر و  هدـنیامن  ناونع  هب  یبـالقنا ، ياـهداهن  ماـمت  رد  زورما  و 

رد روظنم  نیا  يارب  ياهجدوب  مالسا  رد  دننک . نیمأت  يوحن  هب  ار  دارفا  نیا  هک  تسا  مزال  یمالسا  هعماج  رب  دوبن ، نینچ  رگا  دوب . دهاوخن 
صاصتخا ار  یغلابم  ناـیناحور ، یبسن  نیمأـت  يارب  دـننکیم ، تفاـیرد  مدرم  زا  هک  سمخ  هوجو  زا  دـیلقت  عجارم  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن 

داتـسا ای  ملعم و  کیدننام  دنوریم  ربنم  مه  یـضعب  دنزادرپیم . سمخ  تخادرپ  قیرط  زا  مدرم  ار  املع  يزور  قزر و  نیاربانب  دنهدیم .
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تیبرت میلعت و  لوغشم  هچرگ  دنرادن ، یبساک  ًارثکا  ینید  ياملع  نایناحور و  هلب  دشاب ، یبساک  راک و  لغـش ، زا  امـش  دارم  رگا  هاگـشناد .
زا يدزم  اهنآ  يازا  رد  ناوتب  هک  تسین  اهلغش  هیقب  دننام  ینید  تیبرت  میلعت و  نوچ  دنرادن ، یبساک  راک و  دمآرد و  یلو  دنتسه ، مدرم 

ندـناوخ سرد  هب  عورـش  هک  ادـتبا  زا  نایناحور  نوچ  دـننک ، کمک  ار  ینید  ناـملاع  يوحن  هب  دـیاب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  تفرگ . مدرم 
دنهاوخب ًالثم  دشاب ، هتشاد  يدمآرد  هک  دنوش  لوغشم  یلغـش  هب  دنهاوخب  رگا  دعب  دنناوخب و  سرد  دیاب  یگلاس  هاجنپ  دودح  ات  دننکیم 

مدرم ای  دننزب  یبساک  هب  تسد  هک  دنرادن  يدام  هیامرس  دنوش ، لوغشم  تسا ، موسرم  هعماج  رد  هک  رگید  ياهلغـش  هب  ای  دننزب  ياهزاغم 
ياهاج رد  هن  دنهدیم و  هار  یتلود  تارادا  هب  ار  وا  هن  درذگیم ، شرـسمع  زا  لاس  هاجنپ  هک  یـسک  نوچ  دـنراد ، یمناو  راک  هب  ار  نانآ 
اهسرد ناسنا  رگا  نوچ  دننک ، هعلاطم  دنـشاب و  لوغـشم  دیاب  زاب  یگلاس  هاجنپ  زا  دعب  ًاعبار  دنرادن و  ار  موسرم  ياهراک  ناوتًاثلاث  رگید .

تیناحور هک  یـشقن  اب  نایاپ  رد  تسا . یفتتنم  لیـصحت  نارود  زا  دعب  یبساک  راک و  هنیمز  ًالمع  نیاربانب  دـنکیم . شومارف  دـنک ، اهر  ار 
تسا و یعامتجا  یحور و  تینما  هدـننک  نیمأـت  قـالخا و  یبرم  دـنرادیعامتجا ، ياهفیاـط و  یگداوناـخ و  تاـفالتخا  ندرک  فرطرب  رد 

نانآ هعماج  دیاب  دنراد و  تارجاشم  یلام و  تافالتخا  لح  یهاگ  يونعم و  روما  و  جاودزا )  ) یعامتجا ياهدنویپ  داجیا  رد  يدیلک  شقن 
ینالک ياههجدوب  هک  ناهج  نایدا  مامت  تیناحور  فالخرب  تسا . هتـشادن  مدرم  زا  یتابلاطم  یناحور  زگره  لاح  نیع  رد  دـنک . هرادا  ار 
تردق لامعا  نودب  ادخ ، يارب  سفن و  بیط  هب  مدرم  هک  یعرـش  تاهوجو  زا  يرادقم  زج  ياهجدوب  هنوگ  چیه  هعیـش  تیناحور  دـنراد ،

باتک رگا  دـنرقف . راتفرگ  ًاـبلاغ  دـنراد و  هداـس  یگدـنز  نویناـحور  اـما  دـنراد ، یهفرم  یگدـنز  اهرـشق  رتشیب  تسا . هتـشادن  دـنهدیم ،
. دـش دـهاوخ  نـشور  لـیاسم  زا  يرایـسب  دـیناوخب ، تـسا ، هتـشون  دـمحا  لآ  لـالج  موـحرم  هـک  ار  نارکفنــشور " تناـیخ  تمدـخ و  "

هیآ 122. ( 9  ) هبوت  - 2 هیآ 2 . ( 62  ) هعمج  - 1 اهتشونیپ :

یفرط زا  ماهتفاین  زونه  اما  متسه  یلغش  لابند  هک  تسا  یتدم  مراد . رـسپ  کی  ماهداد و  تسد  زا  ار  مرهوش  هک  تسا  یتدم  ماهلاس و  یمناخ 33 
؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  منک ، لیصحت  هزوح  سرادم  رد  ملیام 

شسرپ

زا ماهتفاین  زونه  اما  متسه  یلغش  لابند  هک  تسا  یتدم  مراد . رـسپ  کی  ماهداد و  تسد  زا  ار  مرهوش  هک  تسا  یتدم  ماهلاس و  یمناخ 33 
؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  منک ، لیصحت  هزوح  سرادم  رد  ملیام  یفرط 

خساپ

دنیازفیب و دوخ  تامولعم  رب  هداد و  همادا  لیصحت  هب  ات  دناهدرک  شالت  ناشنارهوش  نادقف  رد  ناوناب  زا  يرایسب  میرکشتم . امـش  هبتاکم  زا 
یم مه  یلاع  ترضح  تسا ، زیگنارب  نیـسحت  روآ و  باجعا  هراومه  ناردام  يراکادف  راثیا و  دنناسرب . ناماس  هب  مه  ار  اههچب  نمـض  رد 
نیا رتهب  هتبلا  دیناوخب . ار  يزوح  سورد  هدرک  هعجارم  اهبتکم  زا  یکی  هب  مه  نارهت  رد  دیهد و  همادا  لیـصحت  هب  هنابـش  لوط  هب  دیناوت 

تالاؤس هب  خساپ  دحاو  نفلت  دنک . یفرعم  سرادم  زا  یکی  هب  ار  امش  ناشیا  ات  دیریگب  سامت  تالاؤس  هب  خساپ  دحاو  لوئـسم  اب  هک  تسا 
. دشاب یم   7743183

مان تبث  مق  هیملع  هزوح  رد  ندش  هبلط  يارب  سناسیل  كردم  نتفرگ  زا  سپ  مناوت  یم  ایآ  متسه . یسراف  تایبدا  هتشر  یسانشراک  هرود  يوجـشناد 
؟ میامن هبتاکم  ات  دییامن  رکذ  ار  نارهاوخ  هیملع  هزوح  سردآ  نینچ  مه  نآ و  طیار  شو  مان  تبث  خیرات  ًافطل  ناکما  تروص  رد  منک ؟
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شسرپ

هیملع هزوح  رد  ندش  هبلط  يارب  سناسیل  كردم  نتفرگ  زا  سپ  مناوت  یم  ایآ  متسه . یسراف  تایبدا  هتـشر  یـسانشراک  هرود  يوجـشناد 
ات دـییامن  رکذ  ار  نارهاوخ  هیملع  هزوح  سردآ  نینچ  مه  نآ و  طـیار  شو  ماـن  تبث  خـیرات  ًاـفطل  ناـکما  تروص  رد  منک ؟ ماـن  تبث  مق 

؟ میامن هبتاکم 

خساپ

ار طیارـش  نآ  رگا  هک  دراد  دوجو  رگید  هیملع  هزوح  ره  اـی  مق  يارهزلا  ۀـعماج  رد  ندـش  هبلط  يارب  یتاررقم  طیارـش و  یمارگ ! رهاوـخ 
نارهاوخ هیملع  هزوح  مان  تبث  خیرات  طیارش و  مرف  دوب . دهاوخن  امش  لیصحت  يارب  یعنام  چیه  دینک و  مان  تبث  دیناوت  یم  دیـشاب  هتـشاد 

هبتاکم اج  نآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  يارب  صوصخ  نیارد  دـیناوت  یم  امـش  هک  ددرگ  یم  لاـسرا  امـش  يارب  مق  (ع )) ارهّزلا ۀـعماج  )
. دییامرف

؟ درک نانیمطا  ناوتیم  یناحور  مادک  هب  دیلقت ، عجرم  زا  ریغ 

شسرپ

؟ درک نانیمطا  ناوتیم  یناحور  مادک  هب  دیلقت ، عجرم  زا  ریغ 

خساپ

، دنشابیم نانیمطا  دامتعا و  لباق  دنربیم ، رس  هب  توسک  نیا  رد  هک  يراوگرزب  نایناحور  یمامت  دیدومرف  موقرم  ناتدوخ  هک  روط  نامه 
مک نایناحور  املع و  شناد  لامک و  لضف و  هجرد  اهتنم  دشاب ، دیلقت  عجرم  هچ  دشاب و  یلحم  تعامج  ماما  یلومعم و  یناحور  هچ  الاح 

نینچ هب  ناسنا  رگا  دنشابن . رهش  ای  لحم  لها  نایم  رد  سانشرس  دنشاب و  هتخانشان  هک  دنـشاب  ییاهامن  یناحور  تسا  نکمم  دراد . دایز  و 
رگا ای  دنک و  صحفت  قیقحت و  اهنآ  دروم  رد  دـیاب  دـنراد ، یگبلط  يز  نوئـش و  فالخ  لامعا  تاکرح و  هک  دـنک  دروخرب  یـصاخشا 

، دیامن راد  هشدخ  ار  نایناحور  يوربآ  تساوخیم  شدوخ  لامعا  اب  تشاد و  نت  هب  یناحور  سابل  یلو  دوبن ، یناحور  صخـش  نآ  ًاعقاو 
مدرم و نایم  رد  تیناحور  رادـتقا  تزع و  دـننکن و  ذوفن  هعماج  رد  دارفا  نیا  ات  دـیهد  عالطا  هعمج  ماما  رتفد  لـثم  هطوبرم  زکارم  هب  دـیاب 

. دیدرگ دنمتداعس  قفوم و  دنامب . یقاب  یهلا  نید  غیلبت  يارب 

؟ دنتسه هبلط  نویناحور ، همه  ایآ 

شسرپ
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؟ دنتسه هبلط  نویناحور ، همه  ایآ 

خساپ

ملع بلاط  ناونع  هب  رمع  رخآ  ات  ناشلیـصحت  لوا  زور  زا  هک  دشابیم  ملع  نایوجـشناد  يانعم  هب  هبلط  اریز  دنتـسه ، هبلط  نویناحور ، همه 
دنناـمه ياهناـمرتحم  باـقلا  زا  دـنوشیم ، رادروخرب  دوخ  لغـش  نأـش  روخرد  تناـنتم و  ملع و  زا  هبلط  یتقو  یهتنم  دـنوشیم ، بوسحم 

رگا هللاۀیآ و  بقل  زا  دنشاب ، هدیسر  داهتجا  هجرد  هب  راوگرزب  یناحور  رگا  دنوشیم . دنمهرهب  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  مالـسالاۀجح و 
. دشابیم باقلا  نیا  رگنایب  اهنآ  قالخا  راتفر و  لامعا و  دنوشیم . رادروخرب  یمظعلا  هللاۀیآ  بقل  زا  دشاب ، هدیسر  تیعجرم  ماقم  هب 

موش لیصحت  هب  لوغشم  هیملع  هزوح  رد  مراد  هقالع  نامز  تفرشیپ  اب  بسانم  دیدج  ياهـشور  هب  جایتحا  مالـسا  جیورت  ینونک  يایند  رد  کش  یب 
. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل 

شسرپ

هب لوغـشم  هیملع  هزوح  رد  مراد  هقالع  نامز  تفرـشیپ  اب  بسانم  دـیدج  ياهـشور  هب  جایتحا  مالـسا  جـیورت  ینونک  ياـیند  رد  کـش  یب 
. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  موش  لیصحت 

خساپ

هک روط  نامه  . دـینک ظفح  ار  نآ  دـیوشب و  لئاق  شزرا  يونعم  تلاح  نیا  يارب  دـیاب  دراد . امـش  ینارون  كاپ و  بلق  زا  تیامح  رما  نیا 
هلباقم مالـسا  نانمـشد  یگنهرف  نوخیبش  مجاهت و  اب  یگنهرف ، دیدج  ياههویـش  اب  دیاب  میراد . رارق  يدـیدج  طیارـش  رد  زورما  دـیاهتفگ 

هعجارم دوشیم . پاچ  هاـم  تشهبیدرا  یلا 25  ياهزور 20  رد  راشتنالاریثک  ياـههمانزور  رد  هزوح  دـیدج  شریذـپ  مرف  يدوز  هب  درک .
ناهج تالکـشم  تاهبـش و  يوگباوج  دـیناوتب  ات  هدرک  ادـیپ  یملع  دـشر  يراکادـف ، شـشوک و  تیدـج و  اب  دـیناوتب  هللاءاش  نا  دـییامن .

. دیشاب تسا  هدش  راچد  تالکشم  اهتلاهج و  ماد  رد  هک  تیرشب 

. دییامرف ییامنهار  ًافطل  دنتفریذپن , مدرک  هعجارم  مق  ءهزوح  هب  رابود  یلو  مراد ,  ندش  هبلط  هب  يدایز  هقالع 

شسرپ

. دییامرف ییامنهار  ًافطل  دنتفریذپن , مدرک  هعجارم  مق  ءهزوح  هب  رابود  یلو  مراد ,  ندش  هبلط  هب  يدایز  هقالع 

خساپ

دناوت یم  هک  امش  يارب  تسا  یبوخ  ءهیحور  دیراد  تسود  ار  ندش  هبلط  دیراد و  ینید  مولع  لیصحت  هب  دایز  قوش  هقالع و  امش  هک  نیا 
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, دیوشن سویأم  مق  هیملع  ءهزوح  شریذپ  مدـع  زا  امـش  تسا .  نیـسحت  لباق  يا  هیحور  نینچ  نتـشاد  و  دـشاب , یملع  یلاعت  یقرت و  أشنم 
مق هب  ندـمآ  هب  رـصحنم  ندـش  هبلط  یلو  دوشن , امـش  لاح  لماش  ًالعف  تسا  نکمم  هک  دراد  یطیارـش  مق  هیملع  هزوح  رد  لیـصحت  نوچ 
لح هار  دیراگذب و  نایم  رد  ار  دوخ  لکـشم  هقالع و  هیملع  هزوحریدم  اب  دینک و  هعجارم  ناترهـش  هیملع  ءهزوح  هب  امـش  اذل  دـشاب , یمن 

. دیهاوخب

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مراد  یمالسا  مولع  لیصحت  هب  دایز  هقالع 

شسرپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مراد  یمالسا  مولع  لیصحت  هب  دایز  هقالع 

خساپ

لمحت هیحور  نیا  نتـشاد  هک  تسا ,  امـش  يارب  یگرزب  قیفوت  یمالـسا  موـلع  لیـصحت  ًاـصوصخ  ملع  لیـصحت  هب  رفاو  قاـیتشا  هقـالع و 
تلیضف و تسا و  ملع  نتشاد  ءهیحور  ءهدیدنسپ  تافص  زا  یکی  دیامن . یم  مهارف  ار  یقرت  ياه  هلپ  ندومیپ  هدوخن و  ناسآ  ار  تالکشم 
هب ار  مدرم  عیارـش  نایدا و  ءهمه  یعاـمتجا و  تاـماظن  همهزا  شیب  مالـسا  سدـقم  نید  تسا .  رت  نشور  باـتفآ  زا  ناداـن  رب  اـناد  يرترب 

مزـال درم  نز و  ره  رب  ار  ملع  لیـضف  یـساسا  گـنهرف  کـی  يزیریپ  يارب  مالـسا  تسا ,  هدومن  بیغرت  قـیوشت و  شناد  ملع و  نتفرگارف 
 , يرهش ير  دمحم  یقروا 1. (پـ رد ترضح  نینچ  مه  دومرف . : یلع 7 ماما  تسا .  هدش  لئاق  ییالاو  رایسب  شزرا  ملع  يارب  تسا و  هدومن 

اوـقت یکاـپ و  اـب  مأوـت  شناد  ملع و  رگا  دوـمرف )(. : رگید  ثیدـح  هرامـش 13655و 13652  ملع ,  ءهداـم  ۀــمکحلا ج ص 2063 نازیم 
هار رد  امـش  میراودـیما  ددرگ . یم  ترخآ  ایند و  يدابآ  بجوم  هدـش و  ناوارف  تاکرب  ریخ و  أشنم  دـشاب  یهاـگآ  ناـمه .  یقروا 2. و(پـ
دیا هدرک  رکذ  دوخ  يارب  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اب  دییامن . یط  ار  یلاع  جرادـم  دـش و  قفوم  یمالـسا  مولع  هژیو  هب  شناد ,  ملع و  بسک 

هعجارم جرک  ناتـسرهش  ءهیملع  ءهزوح  ریدـم  هب  یمالـسا  موـلع  لیـصحت  يارب  یلمع  هار  کـی  هب  ندیـسر  ییاـمنهار و  يارب  تسا  رتـهب 
. دیهاوخب ییامنهار  ناشیا  زا  دییامرف و 

ندنارذگ زا  سپ  یسک  رگا  تسه ؟  هزوح  كردم  اب  یتلود  تارادا  رد  مادختـسا  ناکما  دنهد و  یم  یمـسر  كردم  هیملع  ياه  هزوح  رد  ایآ   ـ
هچ ءهزوح  رد  دننک ؟ هیهت  دیاب  بالط  دوخ  ار  یسرد  بتکایآ  دوش ؟ یم  دادرتسا  دش , هتفرگ  ياه  هیرهش  دهد , لیـصحت  ءهمادا  هزوح  رد  يا  هرود 

وش یم  هدناوخ  یسورد 

شسرپ

زا سپ  یـسک  رگا  تسه ؟  هزوح  كردم  اب  یتلود  تارادا  رد  مادختـسا  ناکما  دـنهد و  یم  یمـسر  كردـم  هیملع  ياه  هزوح  رد  ایآ   ـ
هیهت دیاب  بالط  دوخ  ار  یسرد  بتکایآ  دوش ؟ یم  دادرتسا  دش , هتفرگ  ياه  هیرهـش  دهد , لیـصحت  ءهمادا  هزوح  رد  يا  هرود  ندنارذگ 

؟ دوش یم  هدناوخ  یسورد  هچ  ءهزوح  رد  دننک ؟
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خساپ

دورو يادتبا  زا  ییاه  مازلا  تادهعت و  دنوش و  یم  هتفریذپ  هبحاصم  اب  یـشنیزگ  تروص  هب  يدورو و  ناحتما  اب  هک  هیملع  ياه  هزوح  رد 
ات دوش  یم  هدناوخ  موادم  روط  هب  يوزوح  سورد  لاس  هدزناپ  تّدم و  هب  دیاب  لقادـح  دوب . اهنآ  دـنب  ياپ  دـیاب  هک  دـنریگ  یم  یناسنا  زا 

. دنک یم  تفایرد  يا  هیرهش  هناهام  رتالاب  جرادم  نب  هدیسر  تازاوم  هب  تدم  نیا  رد  دنک . ادیپ  رّحبت  ۀلمجلا  یف  ینید  مولع  رظن  زا  ناسنا 
دیاب ار  یـسرد  بتک  دوش . یمن  درتسم  هبلاطم و  هدش ,  هتفرگ  ياه  هیرهـش  , دهد لیـصحت  ءهمادا  تسناوتن  يرذـع  تهج  هب  يا  هبلط  رگا 
رگید ياهاج  شرورپ و  شزومآدننام و  یتلود  تارادا  زا  ناوت  یم  نآ  اب  هک  دوش  یم  هداد  بالط  هب  یکرادم  دـننک و  هیهت  بالط  دوخ 

لغاشم زا  ریغ  تسا .  ارتکد  سناسیل و  قوف  سناسیل ,   , ملپید قوف  ملپید ,  دنهد  یم  هک  یکرادم  دشاب .) شریذپ  رگا  هتبلا   ) دش مادختسا 
هب یگتـسب  دراوم  نیا  ءهمه  رد  هتبلا  دنوش , لوغـشم  تاغیلبت  نامزاسای  شرورپ و  شزومآ  لیبق  زا  لغاشم  یـضعب  رد  دنناوت  یم  یلومعم 

رگا دنتسه , اه  ناتسرهش  رد  هک  يا  هیملع  سرادم  دنک . يرپس  ار  یگدنز  هیرهش  نامه  اب  دیاب  هن  رگو  دراد  لغـش  راک و  ياضاقت  دوجو 
رد هک  یـسورد  دراد . رابتعا  اهنآ  كرادم  دنتـسه و  رادروخرب  نآ  يایازمزا  همه  دنوش , هرادا  مق  ءهیملع  ءهزوح  تیریدم  زکرم  رظن  ریز 
 ,, نافرع مالک ,  هفـسلف ,  هقف ,   , لوصا ریـسفت , تغالب ,  تحاصف و  ملع  قطنم ,  وحن ) فرـص و   ) برع تاـیبدا  دوش : یم  هدـناوخ  هزوح 

دادعتـسا شوه و  زا  یلاع  راکرـس  رگا  تسا .  رگید  یـسورد  یـسانش و  هعماج  يرادقم  یمالـسا ,  خـیرات  یـسانش ,)  تیـصخش   ) لاجر
رد تسا  بوخ  دیتسه , دنم  هرهب  یملاس  حیحـص و  تاداقتعاو  يوق  نامیا  زا  دیراد و  نتفگ  نخـس  رب  تردق  دـیتسه و  رادروخرب  یبوخ 

. دیامرف فرطرب  ار  همه  تالکشم  دنوادخ  دیوش  یلغش  هب  لوغشم  دیرادن , ار  طیارش  نیا  رگا  دینک . تکرش  هزوح 

. دییامرف مییامنهار  مراد .  ار  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  لاغتشا  ياضاقت 

شسرپ

. دییامرف مییامنهار  مراد .  ار  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  لاغتشا  ياضاقت 

خساپ

تمدخ یمالـسا و  فراعمو  هیملع  ياه  هزوح  هب  امـش  ءهقالع  قشع و  دروم  رد  نات  همان  نیلوا  زا  دعب  لاس  جنپ  دودح  امـش  ءهمان  نیمود 
هتشاد شود  هب  هراومه  ار  يدمحم  بان  مالسا  نایک  زا  تسارح  ظفح و  مچرپ  هک  قداص 7 ماما  بتکم  نادرگاش  ینید و  مولع  بالط  هب 
ءهیام هقالع  قشع و  نیا  دشاب . یم  تراهط :  تمـصع و  تیب  لها  بتکم  ناظفاح  نایماح و  هب  تبـسن  امـش  ینطاب  ّبح  رگناشن  دنراد , و 

, ۀبحملا هدام  ج 1 ص 521  ۀمکحلا , نازیم  يرهـش ,  ير  يدمحم  یقروا 3ً. پـ :.)( ) دومرف 6 ادخ لوسر  اریز  تسا ,  تداعس  یتخبـشوخ و 
یلو , دراد تـسود  ار  رازگ  زاـمن  يدرم  درک : ضرع  دـمآ و  هّللا 6 لوـسر  تمدـخ  يدرم  هک  هدـش  دراو  رگید  ثیدـح  رد  هرامش 3226 

و دزادرپ , یم  ار   ( تاکز  ) شبجاو ءهدص  طقف  شدوخ  یلو  دراد , تسود  ار  هدـنهد  هقدـص  و  دـناوخ , یم  ار  شبجاو  زامن  طقف  شدوخ 
ياه هزوح  هب  امـش  ءهقالع  میراودـیما  دومرف )(. : ترـضح  دراد . یم  هزور  ار  ناضمر  هام  طقف  شدوخ  یلو  دراد , تسود  ار  ناراد  هزور 

رد لاغتـشا  رب  ینبم  امـش  تساوخرد  دروم  رد  دـشاب . مادتـسم  هراوـمه  7 رصع هرامـش 3225  نامه ,  یقروا 1. پـ  ) ماـما نازابرـس  هیملع و 
هیملع ءهزوح  شریذپ  شخب  هب  ًاروضح  یـضاقتم  درف  تسا  مزال  : دنداد باوج  میتفرگ .  سامت  هزوح  شریذپ  شخب  اب  مق  ءهیملع  ءهزوح 
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یم لیامت  تروص  رد  اذل  تسه .  شریذپ  ناکما  رظن  دروم  درف  طیارـش  هب  هجوتاب  دـنتفگ : ًانمـض  دریگ . رارق  نایرج  رد  هدومن و  هعجارم 
رد ًالومعم  هلاس ,  ره  هتبلا  دییامن . هعجارم  هّیـضیف  ءهکرابم  ءهسردم  بنج  افـشلاراد , ءهسردمرد  عقاو  شریذـپ ,  شخب  هب  ًاروضح  دـیناوت 

ینفلت ار  زاین  دروم  تاعالطا  دیناوت  یم  زین  دوش . یم  رشتنم  پاچ و  اه  همانزور  رد  هیملع ,  ءهزوح  رد  شریذپ  یهگآ  رویرهـش , ای  دادرم 
. دیسرپب دیناوت  یم  زین  اج  نآ  زا  دراد . دوجو  هیملع  ءهزوح  زیندرجورب  رد  دیسرپب .

؟  میسرب فده  نیا  هب  راونزا  هدافتسا  اب  يروضح و  ریغ  لکش  هب  مناوت  یم  ایآ  متسه .  هیملع  ءهزوح  سورد  لیصحت  هب  دنم  هقالع 

شسرپ

؟  میسرب فده  نیا  هب  راونزا  هدافتسا  اب  يروضح و  ریغ  لکش  هب  مناوت  یم  ایآ  متسه .  هیملع  ءهزوح  سورد  لیصحت  هب  دنم  هقالع 

خساپ

رد هک  کـنیا   < تسا . بجاو  یناملـسم  ره  رب  ملع  بلط  دوـمرف : مالسا 6 یمارگ  لوسر  تسا .  نیـسحت  لباق  امـش  میمـصت  زیزع ! ردارب 
تسا هتفای  شیازفا  مدرم  تامولعم  هدش و  هدوشگ  ملع  باب  س )   ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  ناریا  یمالسا  روشک 

مولع هک  تسا  یمالـسا  دالب  رد  يزاتمم  صخاش  داهتجا , داـهج و  نیگن  مق ,  تسا و  سوسحم  ینید  مولع  یبهذـم و  تاـمولعم  دـشر  , 
اب تسا  مزال  دـیوش , دـنم  هرهب  هزوح  دـیتاسا  رـضحم  رد  روضح  تمعن  زا  دـیناوت  یمن  امـش  رگا  اـما  تسا .  هدـمآ  درگ  نآ  رد  یمالـسا 

7743189 94 ـ سامت :  نفلت  دیوش . علطم  كارتشا  ءهوحن  زا  هدرک ,  رارق  رب  سامت  ناتسرهش  راون  دحاو  تاغیلبترتفد ,  نوچ  يزکارم 

هرود یصاخشا  نینچ  نیا  يارب  دناوت  یم  هزوح  ایآ  متسه .  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  رد  دیجم  نآرق  ملعم  تیبرت  کی  حطس  ءهرود  مامتا  لاح  رد 
؟ دروآ مهارف  ار  ناوجون  ناکدوک و  يارب  هشوت  هر  باتک  تاملک و  دادعا و  اب  يزاب  شزومآ  ياه 

شسرپ

نینچ نیا  يارب  دـناوت  یم  هزوح  ایآ  متـسه .  یمالـسا  تاغیلبت  ناـمزاس  رد  دـیجم  نآرق  ملعم  تیبرت  کـی  حطـس  ءهرود  ماـمتا  لاـح  رد 
؟ دروآ مهارف  ار  ناوجون  ناکدوک و  يارب  هشوت  هر  باتک  تاملک و  دادعا و  اب  يزاب  شزومآ  ياه  هرود  یصاخشا 

خساپ

یمالسا تاغیلبت  رتفد  عبات  ياهدحاوزا  یکی  زکرم  نیا  تسا .  ناناوجون  ناکدوک و  یبرم  تیبرت  زکرم  هب  طوبرم  امش  لاؤس  لوا  تمـسق 
ایوج هشوت  هر  باتک  زا  هک  لاؤس  مود  تمـسق  دییامرف . لاؤس  شزومآ  تیفیک  زا  هدرک و  رارقرب  سامت  دحاو  نآ  اب  دیناوت  یم  دشاب . یم 
نیا هیهت  يارب  دوش  یم  هیهت  تاـغیلبت  رتفد  ترجه  حرط  دـحاورد  هک  تسا  هزوح  يالـضف  شـالت  لوضحم  زین  باـتک  نیا  دـیدوب , هدـش 

. دیریگب سامت  ای  دینک  هعجارم  رتفد  یشورف  باتک  هب  باتک 
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. دییامرفب ییامنهار  ًافطل  متسین . رادروخرب  نآ  طیارش  زا  یلو  میایب ، مق  هیملع  هزوح  هب  مراد  تسود 

شسرپ

. دییامرفب ییامنهار  ًافطل  متسین . رادروخرب  نآ  طیارش  زا  یلو  میایب ، مق  هیملع  هزوح  هب  مراد  تسود 

خساپ

یـسانشناور یمالک و  یفـسلف ، یعاـمتجا ، یقـالخا ، یبهذـم ، تـالاؤس  هب  ییوگخـساپ  يارب  تـالاؤس  هب  خـساپ  دـحاو  یمارگ ! رهاوخ 
يارب ءارهزلاۀعماج  نوچ  یملع  زکارم  دشاب . دارفا  شریذپًالثم  يارب  رگید  زکارم  نیب  طبار  دناوتیمن  تهج  نیمه  هب  تسا . هدش  سیسأت 
دورو طیارـش  زا  تسناوتن  لیلد  ره  هب  یـسک  رگا  تسین . ام  هدهع  هب  نآ  ندرک  دایز  ای  مک  هک  دنراد  رظن  رد  یطیارـش  نوناق و  شریذـپ ،

رد امـش  يالاب  هیحور  لاح  نیع  رد  تسا . جراخ  ام  تیلوئـسم  هزوح  زا  اریز  دزادرپب ، تعافـش  هب  دناوتیمن  دـحاو  نیا  دـشاب ، رادروخرب 
ار هزوح  یـسرد  ياـهراون  هدوب و  ساـمت  رد  یتوص  زکارم  اـب  دـیناوتیم  تسا . یندوتـس  ینید  مولع  لیـصحت  هب  يدـنمهقالع  يریگارف و 

سامت اهناتـسرهش  راون  توص و  دحاو   7743189 هرامـش 94 -  هب  تاغیلبت ، رتفد  اب  دـینک . تکرـش  هزوح  تاناحتما  رد  دـیهد و  شوگ 
زین ناهفـصا  زاوها و  زاریـش و  زیربت و  دهـشم و  نوچ  ییاهرهـش  نامز  نآ  رد  هک  تسین . شیپ  لاـس  دـص  رهـش  نونکا  مق  رهـش  دـیریگب .
نیع رد  دنلوغـشم . ملع  لیـصحت  هب  هک  تسا  یقاتـشم  ياهتیلم  مامت  عامتجا  زکرم  مالـسا و  ناهج  تختیاپ  کنیا  مق  دـناهدوب  کچوک 

یتعیرش ياقآ  جاح  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  تالاؤس ، هب  خساپ  دحاو  مرتحم  لوئـسم  اب  تبحـص  يارب  دینیبیم  مزال  رگا  لاح 
7743183-025 دیریگب : سامت  هرامش  نیا  اب  يراوزبس ،

فرصنم یهاگ  یناطیش  یفنم و  تانیقلت  یضعب  رثا  رد  اهتنم  مراد ، يوزوح  سورد  هب  يرفاو  ۀقالع  متسه . کینورتکلا  ینادراک  لّوا  لاس  يوجشناد 
. دینک نایب  ار  مان  تبث  هوحن  طیارش و  تسیچ ؟ امش  رظن  موش . هزوح  دراو  ملپید  قوف  ذخا  زا  دعب  هللا  ءاش  نا  تسا  نیا  مدصق  موش . یم 

شسرپ

یناطیـش یفنم و  تانیقلت  یـضعب  رثا  رد  اهتنم  مراد ، يوزوح  سورد  هب  يرفاو  ۀـقالع  متـسه . کینورتکلا  ینادراک  لّوا  لاـس  يوجـشناد 
مان تبث  هوحن  طیارش و  تسیچ ؟ امش  رظن  موش . هزوح  دراو  ملپید  قوف  ذخا  زا  دعب  هللا  ءاش  نا  تسا  نیا  مدصق  موش . یم  فرصنم  یهاگ 

. دینک نایب  ار 

خساپ

ياج تسا و  بوخ  لـمع  نیا  میدونـشخ . دـیوش ، هزوح  دراو  دـیراد  لـیم  نید  فراـعم  بسک  يارب  دـیتسه و  ینّیدـتم  ناوج  هک  نیا  زا 
رد حالـص  ام  رظن  هب  دیامرف . ظفح  ناسانخ  نارگ و  هسوسو  رورـش  زا  اشفناو  ةرودد  نیا  ردا  رناناوج  امـش  لاثما  دنوادخ  دراد . ینادردـق 
رد دیدرگ . دنم  هرهب  يوزوح  سورد  زا  دیوش و  هزوح  دراو  ملپید  قوف  نتفرگ  یهاگـشناد و  ةرود  لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  تسا  نیا 

تسد هب  تصرف  زا  تسا . يوزوح  ةرود  زا  رتدودحم  یهاگـشناد  لیـصحت  ةرود  دینک . یم  ادیپ  تاجن  یناطیـش  یفنم و  نانیقلت  زا  هجیتن 
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، دهدب تسد  زا  ار  نآ  دنیشن و  زاب  تصرف  زا  هک  ره  دنیامرف " : یم  ع )  ) نینمؤملاریما تسا .  رید  ادرف  هک  دییامنب  ار  هدافتـسا  لامک  هدمآ 
هدافتـسا زین  يوزوح  سورد  زا  دوخ  ناتـسرهش  رد  یهاگـشناد  سرد  رانک  رد  دیناوت  یم  هوالع  هب  ( 1" .) دزاس شناوتان  شنتفر  تسد  زا 

دراد تبرغ  دراد ، یلوپ  یب  ندمآ ، هزوح  دیلامب . دوخ  هب  ار  زیچ  همه  ۀیپ  دیاب  دیوش  هزوح  دراو  دیتفرگ  میمصت  رگا  تسا : ینتفگ  دینک .
لضفا : " دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  تسا . دایز  یلیخ  شیونعم  تعفنم  تارمث و  اّما  دراد .  شحف و ...  یهاگ  یّتح  دراد ، هاگباوخ  نتشادن  ، 

مرف مان  تبث  تیفیک  طیارش و  زا  یهاگآ  يارب  ( 2" .) تسا نآ  نیرتلکشم  نیرت و  تخس  اهراک  نیرت  شزرااب  ینرتهب و  ؛ اهزمحا لامعألا 
كردتسم زا  لقن  هب  ص 283 ، ج 16 ، نیقداصلا ، راثآ  شخب ، ناـسحا  .1 دشاب . دیفم  میراودـیما  ددرگ  یم  لاسرا  تسویپ  هب  صوصخم 

ص 191. ج 67 ، راحب ، . 2 ص 351 . ج 2 ، لئاسولا ،

؟ تسا تخس  هیملع  ةزوح  ياه  سرد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا تخس  هیملع  ةزوح  ياه  سرد  ایآ 

خساپ

سرد يراوشد  یتخـس و  زا  امـش  روظنم  رگا  میرازگ . ساپـس  دـیتشاذگ  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  ياهـشسرپ  هدرک و  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا 
دـیدجت و ناـحتما و  اـی  تسا  مزـال  یباوخ  یب  اـی  یباوخ  مک  نآ  میلعت  يارب  اـی  تسا و  نآ  مهف  كرد و  يریگارف ،  هیملع ، هزوـح  ياـه 

هاگشناد سرادم و  عطاقم  سورد  رتتخس ا . رگا  تسا . نینچ  مییوگب  دیاب  دراد و ...  مزال  تقو  يدامتم  ياهلاس  يدودرم و  ای  یلوبق و 
دح هب  دندرگ و  علطم  اقیقد  یمالسا  ماکحا  زا  دنوش و  داوس  اب  دنهاوخیم  هک  يدارفا  يارب  صوصخهب  دوب . دهاوخن  نآ  زا  رتمک  دشابن ،

. دنوش لیان  داهتجا 

؟ تسا يریگرد  فالتخا و  مرتحم  نویناحور  زا  یضعب  نیب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا يریگرد  فالتخا و  مرتحم  نویناحور  زا  یضعب  نیب  ارچ 

خساپ

نیب توافت  دراد و  دوجو  هقیلـس  اـهناسنا  سوفن  دادـعت  هب  نوچ  دـشابیم ، يرطف  يرهق و  رما  کـی  اـهناسنا  ناـیم  يریگرد  فـالتخا و 
یفالتخا هنوگ  چیه  دنـشاب و  هتـشاد  ابنم  کی  دننک و  رکف  روج  کی  همه  دیاب  هک  نیا  سپ  تسا . ینـشور  حـضاو و  ۀلئـسم  کی  قیالس ،

حانج ییارگ و  هورگ  ۀغیص  یسایس و  ۀبنج  رگا  ارآ  فالتخا  هوالع ، هب  یمدآ . تعیبط  اب  یفانتم  طلغ و  تسا  يرکف  دنشاب ، هتـشادت  مهاب 
اهدادعتـسا تبثم ، يارآ  براضت  رثا  رد  اریز  دشاب ، یم  هعماج  دشر  یگدنلاب و  ۀیام  دشابن ، ینمـشد  دانع و  ۀـناشن  دـشاب و  هتـشادن  يزاب 
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كاکطـصا فـالتخا و  ْْهتمحر ؛ یتـُما  فـالتخا  دوـمرف ": هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـسریم . یلاـعت  هـب  هعماـج  هدـش و  اـفوکش 
: دومرف دوخ  تانایب  زا  یکی  رد  قداص  ماما  ترـضح  هلمج  زا  (ع ) موصعم ناماما  تسا : ینتفگ  [" . 1]1 تسا تمحر  نم  تما  ياههشیدنا 

لاح ره  هب  تسا . مدرم  نیب  راذنا  یمالسا و  فراعم  بسک  يارب  هیملع  ةزوح  رد  مدرم  زا  یهورگ  باهذ  بایا و  ددرت و  فالتخا  زا  دارم 
زین یهاگ  دراد و  یسایس  گنر  نویناحور  نیب  فالتخا  یهاگ  هنافسأتم  ياهشیر . هن  تسا ، هقیلس  زا  یـشان  نویناحور  نایم  فالتخا  رثکا 

نانمـشد ًامتح  دندرگیم و  دـنمهرهب  نانآ  زا  تیناحور  ماظن و  مالـسا و  نانمـشد  اهنت  تسا و  كانرطخ  فالتخا  عون  نیا  يزرو . ضرغ 
دمحم [ 1 . ] دننادیم ماظن  مالـسا و  تیوقت  بجوم  ار  تلم  یگچراپ  کی  داحتا و  نوچ  دـنراد ، شقن  نآ  رد  میقتـسم  ریغ  روط  هب  مالـسا 

ثیدح 19. ،ص227، هماکحا ملعلا و  بلط  بادآ  باب  ، ملع باتک  ،ج1، راحب ، یفسلف یقت 

رد ار  نآ  رگا  یلو  تسا ، سجن  دنق  دنتفگیم  لوا  اهدنوخآ  دنیوگیم  دننکیم و  دانتسا  ياچ  دنق و  نایرج  هب  تیناحور  ندرک  در  يارب  اهیـضعب 
؟ دراد تیعقاو  بلطم  نیا  ایآ  و  ددرگیمرب ؟ اجک  هب  اهزیچ  روج  نیا  هشیر  دوشیم  كاپ  دنروخب  دنهد  لسغ  ياچ 

شسرپ

رگا یلو  تسا ، سجن  دنق  دنتفگیم  لوا  اهدنوخآ  دنیوگیم  دننکیم و  دانتسا  ياچ  دنق و  نایرج  هب  تیناحور  ندرک  در  يارب  اهیضعب 
؟ دراد تیعقاو  بلطم  نیا  ایآ  و  ددرگیمرب ؟ اجک  هب  اهزیچ  روج  نیا  هشیر  دوشیم  كاپ  دنروخب  دنهد  لسغ  ياچ  رد  ار  نآ 

خساپ

بلطم نیا  تسا . نیا  دریگ  رارق  هجوت  هبنت و  دروم  تسا  مزال  نآ  مقس  تحـص و  نخـس و  نآ  موهفم  نایب ، زا  شیپ  هک  یمهم  هتکن  دنچ 
. دیمان یناحور  ار  نآ  دـیابن  تسین و  دـییأت  دروم  يرـس  هب  همامع  ره  تسا . سجن  دـنق  تسا  هتفگ  یناحور  مادـک  تسین . شیب  ياهعیاش 

ینابر یناحور  هللا " یل   " ریـس اب  دـشاب و  هعماج  شیوخ و  حور  یلاعت  هیکزت و  شتمه  شالت و  روحم  ساسا و  هک  تسا  یـسک  یناـحور 
دنا و ینابر " یناحور   " لماک قادصم  یهلا ، يایلوا  ناگتـشرف و  همئا ، ابنا و  هتبلا  دوش . طبترم  لصو و  بر "  " هب شتاروما  همه  ددرگ و 
رد قیقحت   - 2 دـناهدرب . نآ  زا  ياهرهب  دـنراد ، نانآ  اب  قالخا  لمع و  لوق و  ظاـحل  زا  هک  یتهابـش  یکیدزن و  نازیم  بساـنت  هب  نیریاـس 

لاؤس نیا  نانآ  یغیلبت  یگنهرف و  یـسایس و  یگدنز  داعبا  تفرعم  تخانـش و  و  ع )  ) همئا ایبنا و  یعامتجا  یگدنز  بیـشن  زارفرپ و  خیرات 
؟ دنتـشاد فلاخم  نمـشد و  همه  نآ  تیناحور ، لماک  ياههوسا  اهوگلا و  لیـصا  قیداصم  ارچ  دنکیم . داجیا  ققحم  رد  راک  زاغآ  رد  ار 

 - 3 دوب ؟ هچ  نانآ  تفلاخم  تلع  یلـصا و  هشیر  هرخالاب  و  تسا ؟ هدوب  هچ  نانآ  نانمـشد  ياهفرح  اـههبرح و  یفذـح و  دروخرب  هویش 
درکراک خـیرات ، توافتم  نورق  فلتخم و  راودا  هعلاـطم  اـب  امـش  دـننکیم  میـسقت  اـههرود  هب  یتواـفتم  ياـههصخاش  رطاـخ  هب  ار  خـیرات 

رد اهدرکلمع  نایم  یتهابـش  تبارق و  هچ  دـینیبب  دـینک . هسیاقم  مه  اب  ار  نانآ  نافلاخم  ياهدروخرب  درکلمع و  هوحن  یناـبر و  نویناـحور 
مه هب  ياههقلح  هعلاطم  زا  دیناوتیم  هک  یمایپ  يریگهجیتن : تسا ؟ هتشاد  دوجو  نانآ  نافلاخم  نویناحور و  هتسویپ  مه  هب  رمتسم و  خیرات 

همئا ایبنا و  تیونعم  فراعم و  مولع و  ثراو  هک  هنوگ  نامه  يرـصع  ره  ینابر  نویناـحور  فلا -  هک : تسا  نیا  دـیریگب  خـیرات  هتـسویپ 
ب دنتسه . زین  نانآ  ياهریجنز  نانمشد  نافلاخم و  ياهریقحت  اهنیهوت و  اهتمهت و  نانآ و  ياهتبیصم  اهیتخـس و  ثراو  دنتـسه ، (ع )

 - ج دنشابیم . هاگآان  حول و  هداس  ناتسود  نآ  نادنمرواب  ناگدننک و  وگزاب  اما  دنهاگآ  نانمشد  اهتناها  نآ  یلصا  ناحارط  هچ  رگا  - 
يارب هار  ات  دننزب  رانک  اهيریگمیمـصت  تسایـس و  هنحـص  زا  ار  نارادم  نید  نید و  هک  تسا  نیا  اهنآ  فدـه  نانمـشد و  ینمـشد  تلع 

هک ياهلیـسو  هبرح و  ره  زا  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دریگب و  دـناوتن  ار  اهنآ  يولج  یعنام  دـس و  چـیه  دـشاب و  زاب  ناش  يزات  كرت 
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، رگوداج رحاس ، ياهتبـسن  يزاس و  هعیاش  نیغورد و  تاغیلبت  زا  دننکیم  هدافتـسا  دنک ، کیدزن  ای  دناسرب  ناشفدـه  هب  ار  نانآ  دـناوتب 
ندرب تسد  اهتنوشخ و  عاونا  داجیا  ات  دنـشیدنایم  يریطاسا  يرکف ، دومج  تلع  هب  هک  یناسک  تسرپ ، هنهک  عجترم  راـکبارخ ، هناوید ،

الم باتک  نتـشون  روتاـکیراک ، دـننام  ییاـههار  زا  اـت  هدـش  هفاـضا  هتـشذگ  قرط  هب  يرگید  ياـههار  ریخا  نورق  رد  گـنج . حالـس و  هب 
یهدب شلـسغ  ناکتـسا  رد  رگا  یلو  تسا ، سجن  دوشیم  هتخاس  رافک  تسد  هب  نوچ  دنق  هتفگ  يدـنوخآ  هک  نیا  نتفگ  و  نیدلارـصن ،

مینکیم نایب  ینیمخ  ماما  لوق  زا  ار  شیوخ  نخس  مینکیم و  دیکأت  ًاددجم  ردارب  اهفرح  نیا  زا  دوشیم و  كاپ  يراذگب  ناهد  رد  دعب 
دیاب اما  ( 1 . ) مرفنتم اهنآ  زا  يرایسب  زا  نم  ریخ . تسا  دییأت  دروم  تسا  شرس  همامع  هک  ره  میوگب  نم  هک  تسین  نیا  هیـضق  دومرف : هک 

قیاقح و نییبت  ماقم  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  مینک . ظـفح  رامعتـسا  موش  ياـههشقن  اههسیـسد و  لـباقم  رد  ار  شیوخ  يرایـشوه  يرادـیب و 
زا ار  تیناحور  هک  تسا  نیا  مهم  دننک و  ادـج  مه  زا  ار  تلم  ياهرـشق  هک  تسا  نیا  مهم  ياههشقن  زا  یکی  دـیامرفیم : اههئطوت  ياشفا 

ياهلاس رد  ار  شتخسرس  هزرابم  تیناحور  هک  ینامز  دندروخن . سک  چیه  زا  دندروخ  تیناحور  زا  هک  ياهبرـض  اهنیا  دننک  ادج  تلم 
شتنطلـس وا و  يارب  يدج  رطخ  اهنت  اریز  دـیمان . هایـس  عاجترا  ار  لوئـسم  دـهعتم و  تیناحور  هاش  درک . عورـش  نئاخ  هاش  هیلع  و 42   41

لوط رد  نویناحور  زا  اهنآ  ( 2 .) دنداتـسیا شیراکمتـس  وا و  لباقم  رد  دنتـشاد و  مدرم  ناج  قمع  رد  هشیر  هک  دندوب  يزرابم  نویناحور 
دوب نیا  اههشقن  زا  یکی  تهج  نیا  زا  دوب . هدید  همدص  وکابنت  دادرارق  هیضق  هعقاو  رد  ناتـسلگنا  ًاصوصخ  دندوب و  هدید  یتامدص  خیرات 

( هر  ) ماما مالک  اب  زاب  و  ( 3 .) دننک ادج  تلم  زا  ار  اهنآ  اهنآ و  زا  ار  تلم  دننک و  بوکرـس  ار  نیا  دـنریگب و  تلم  زا  ار  تردـق  نیا  هک 
ار مالـسا  دـنهاوخیم  تسا . مالـسا  ناشفدـه  لـصا  دننکـشب  ار  تیناـحور  دـنهاوخیم  هک  ییاـهنآ  مـیربیم . ناـیاپ  هـب  ار  لاـقم  نـیا 
 - 3 ص 381 . نامه ،  - 2 ص 379 . هرامش 3 ، لاس 1359 ، رد  هر )  ) ینیمخ ماما  یعوضوم  نانخـس  غالب ،  - 1 اهتشونیپ : ( 4 .) دننکشب

ص 374. نامه ،  - 4 ص 396 . نامه ،

هب تبسن  لاح  نیع  رد  مدرک .  لوبق  ّوج  زا  ندش  رثأتم  نایفارطا و  ۀتساوخ  هب  ار  نآ  متشادن و  یکشزپ  مولع  رد  لیصحت  هب  ياهقالع  ادتبا  نامه  زا 
؟ مزادرپب هیملع  ةزوح  رد  لیصحت  هب  هدش و  ادج  یکشزپ  سود  زا  مناوتیم  هنوگچ  متسه . دنمقالع  يوزوح  مولع  يریگارف  لیصحت و 

شسرپ

لاح نیع  رد  مدرک .  لوبق  ّوج  زا  ندش  رثأتم  نایفارطا و  ۀتساوخ  هب  ار  نآ  متشادن و  یکـشزپ  مولع  رد  لیـصحت  هب  ياهقالع  ادتبا  نامه  زا 
هیملع ةزوح  رد  لیصحت  هب  هدش و  ادج  یکشزپ  سود  زا  مناوتیم  هنوگچ  متـسه . دنمقالع  يوزوح  مولع  يریگارف  لیـصحت و  هب  تبـسن 

؟ مزادرپب

خساپ

نودب لغش  هفرح و  نیرت  ییادتبا  يریگدای  یتح  تسا .  زاین  راکتشپ  هب  سپس  هقالع و  هب  ادتبا  نآ  رد  تیقفوم  يراک و  ره  هب  دورو  يارب 
ار امـش  لاس  هد  ات  لقادـح  هک  هداوناخ  بسانم  یلاـم  عضو   _ 1 دراد : ياهژیو  طرـش  ینید  مولع  دـیامنیم . نکمم  ریغ  تیدـج  هقالع و 

یکشزپ ۀتـشر  رد  تسین  مولعم   _ 2 دیـسرب . بولطم  دح  هب  ات  دیزادرپب  ینید  مولع  لیـصحت  هب  زور  بش و  یلاع  ترـضحو  دنیامن  هرادا 
بلج تشاد .  دـهاوخ  ثیدـح  فرح و  تسا و  لکـشم  رایـسب  ندرک  هتـشر  كرت  لاـس  جـنپ  زا  سپ  هک  نـیا  رب  اـفاضم  دیـشابن ،  قـفوم 

رپ یمک  تشگزاب  رب  يریگمیمـصت  امـش  يارب  نونکا   _ 3 دسریم . رظنهب  لکـشم  زین  ناگتـسب  ناتـسود و  هیجوت  ردام و  ردپ و  تیاضر 
لیصحت يارب  هک  يدیدش  ۀقالع  فرص  دیتسه و  یکشزپ  ساسح  ۀفرح  رد  مه  نآ  لیصحت  هار  طسو  رد  کنیا  امـش  تسا .  رید  جرخ و 
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 ، دیوش هبلط  دش  هتفگ  هک  یطیارش  اب  سپس  دینک ، مامت  ار  یکشزپ  رگا  یتح  دوشیمن ،  لیصحت  كرت  يارب  يزوجم  دیراد ، ینید  مولع 
ةزوح رد  لیـصحت  هک  ارچ  دـییامرف ، مهارف  ار  یلیـصحت  جراخم  نیمأت  ردام و  ردـپ و  تیاضر  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا .  رتهب  بتارم  هب 
یلایخ اب  ات  دـیناسرب .  مامتا  هب  ار  یکـشزپ  ةرود  لقادـح  هدرک و  رکف  یمک  تسا  رتهب  سپ  تسا .  وربور  یـصاخ  طیارـش  اـب  ینید  مولع 

رد لیصحت  هب  هک  ياهقالع  دینک . زاغآ  ار  يوزوح  عطاقم  رد  لیصحت  یتشاد ،  مشچ  نتشاد  نودب  دازآ و  لقتـسم و  تروص  هب  تحار و 
طیارـش و زا  جراخ  دیاب  دـیهد ،  همادا  ار  یلعف  لیـصحت  دـیهاوخیمن  اعقاو  رگا  تسا و  زیگنا  رب  نیـسحت  یندوتـس و  دـیراد ،  ینید  مولع 

طیارـش رگید  ینـس  طرـش  زا  دـیاب  دـنوش ، یم  هیملع  ةزوح  دراو  هک  يدارفا  نونکا  نوچ  دـیربب ،  شیپ  ار  شیوخ  فدـه  هزوح  ياـیازم 
ةزوح تیریدم  نفلت  هرامش  دنریگ . رارق  هیملع  ةزوح  ياه  همانرب  ششوپ  تحت  دنناوتب  ات  دنشاب  هتشادن  يزابرس  لکـشم  هوب و  رادروخرب 

1 دیوش . علطم  مق  هیملع  ةزوح  ياههمانرب  شریذپ و  عضو  زارتشیب  رتهب و  زکرم  نآ  اب  سامت  اب  هک  دریگیم  رارق  امش  رایتخا  رد  مق  هیملع 
هابتـشا فورظم  اب  ار  فرظ  دـینادیم ،  هزوح  هب  ندیـسر  رد  اـهنت  ار  یقرت  ریـسم  ندرک  یط  رگا  شریذـپ . شخب   0251  _ 7740970_ 

ناهج زا  هشوگ  ره  رد  ناسنا  هک  هدرتسگ  تاطابترا  زین  تسین و  دودسم  لماکت  ملع و  هار  نآ  رد  هک  يرصع  رضاح  رـصع  رد  دیاهتفرگ .
ناسنا دنکیمن  یقرف  سپ  تسا ، لماکت  یلاعت و  هار  ندومیپ  ناسنا  فده  رگا  تسین . یقرت  ناکم  اهنت  هزوح  دـبای ، تسد  نادـب  دـناوتیم 

ادخ ناسنا  دیـسریم .  ادخ  هب   1". تسا ادـخ  هب  ور  دـینک ،  ور  هک  ياجره  هب  سپ  هللا ؛ هجو  مثف  اولوت  امنیأف   " ۀـیآ قبط  دـشاب ،  اـجک  ره 
ۀیآ 115. ( 2) هرقب  1 دریگیم . رارق  تیاده  يوگلاو  دشخردیم  رون  نوچ  دشاب ،  هک  یلغش  ره  اجک و  ره  رد  نامیااب  سانش و 

نامزاس ششوپ  تحت  ناوتیم  هنوگچ  هزوح ، کی )  ) حطس مامتا  یلوبق و  تروص  رد  مشابیم . هیملع  ياههزوح  يرسارس  نومزآ  بلطواد  بناجنیا 
؟ دوش راد  هدهع  دناوتیم  یناحور  کی  ار  یلغاشم  هچ  کی  حطس  زا  دعب  یلک  روط  هب  میآرد ؟ یمالسا  تاغیلبت 

شسرپ

تحت ناوتیم  هنوگچ  هزوح ، کی )  ) حطـس ماـمتا  یلوبق و  تروص  رد  مشاـبیم . هیملع  ياـههزوح  يرـسارس  نومزآ  بلطواد  بناـجنیا 
؟ دوش راد  هدهع  دناوتیم  یناحور  کی  ار  یلغاشم  هچ  کی  حطس  زا  دعب  یلک  روط  هب  میآرد ؟ یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  ششوپ 

خساپ

جایتحا یناحور  هب  هک  ییاهداهن  ریاس  یمالسا و  تاغیلبت  نامزاس  رد  لاغتشا  طیارـش  تسا . ملپید  قوف  لداعم  مق  هیملع  هزوح  کی  حطس 
يارب کی  حطـس  كردـم  اب  رگید  لاس  دـنچ  هک  تفگ  متح  روط  هب  ناوتیمن  دراد . اضاقت  هضرع و  ناکم و  ناـمز و  هب  یگتـسب  دـنراد ،

رد لاغتـشا  سناش  کی  حطـس  كردم  اب  هک  دز  سدح  ناوتیم  بالط  دادعت  نامز و  طیارـش  هب  هجوت  اب  یلو  دوشیم ، شریذـپ  لاغتـشا 
تـسد یلاع  تاماقم  هب  هدرک و  یقرت  دنوادخ  يرای  اب  دناوخب ، سرد  ادخ  يارب  هناصلخم  هک  یـسک  هتبلا  تسا . مک  رایـسب  بسانم  ياج 

. . دباییم

. دش سیسأت  یفده  هچ  اب  یلاس و  هچ  رد  مق  هّیملع  هزوح 

شسرپ
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. دش سیسأت  یفده  هچ  اب  یلاس و  هچ  رد  مق  هّیملع  هزوح 

خساپ

خیـش جاح  یـسمش  يرجه  لاـس 1300  اـب  قباـطم  لاس 1340 ه ق  رد  اـما  دـش ، هتخاـس  مق  رد  هیملع  هسردـم  دـنچ  ناـیراجاق  ناـمز  رد 
رـشن و فدـه  اـب  مق ، هیملع  هزوـح  ودـندش  مق  دراو  رگید  ياـملع  وا ، دورو  اـب  و  ( 1  ) درک ترجه  مـق  هـب  كارا  زا  يرئاـح  میرکلادـبع 

ص 2080. ج 2 ، بحاصم ، یسراف  فراعملا  ةریاد   - 1 اهتشون : یپ  تفرگ . لکش  یمالسا  گنهرف  يرفعج و  هقف  شرتسگ 

یناسنا مولع  ۀتشر  رد  مدش  روبجم  درادن  دوجو  ناتسرهش  رد  هتشر  نیا  نوچ  متـسه و  یمالـسا  فراعم  مولع و  ۀتـشر  رد  لیـصحت  هب  دنمقالع 
دراد دوجو  یعضو  نینچ  مق  ۀیملع  ةزوح  رد  ایآ  موش . یم  رود  دوخ  دادعتسا  زا  مراد  هک  ما  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نآلا  مهد . همادا  ار  متالیـصحت 

اج نآ  هب  هک 

شسرپ

مولع ۀتشر  رد  مدش  روبجم  درادن  دوجو  ناتـسرهش  رد  هتـشر  نیا  نوچ  متـسه و  یمالـسا  فراعم  مولع و  ۀتـشر  رد  لیـصحت  هب  دنمقالع 
نینچ مق  ۀـیملع  ةزوح  رد  اـیآ  موش . یم  رود  دوـخ  دادعتـسا  زا  مراد  هک  ما  هدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  نـآلا  مهد . همادا  ار  متالیـصحت  یناـسنا 

؟ میایب اج  نآ  هب  هک  دراد  دوجو  یعضو 

خساپ

يارب یعـضو  ره  رد  دـنناوتب  همه  هک  نیا  ماـما  تسا و  یمالـسا  فراـعم  ملع و  زکرم  مق  هزورما  هک  تـسین  یکـش  یمارگ ! زیزع و  ردارب 
اما دیا ، هدومزآ  هار  نیا  رد  ار  دوخ  دادعتسا  دیتسه و  یمالسا  فراعم  ۀنشت  امـش  نونکا  تسا . يرگید  ثحب  دنیایب ، مق  هب  ملع ، لیـصحت 

فراـعم اـب  یعون  هب  هک  ییاـه  هتـشر  رد  ار  دوخ  ناوت  تسا  رتهب  دیـشابن . رادروخرب  مزـال  طیارـش  زا  دـیاش  دـییایب  مق  هب  دـیناوتب  هک  نیا 
يزاوم و ياه  هتشر  باختنا  ناتسرهش  رد  نات  هقالع  دروم  ۀتشر  دوبن  اب  دینک . بسک  تیقفوم  ات  دیرب ، راک  هب  دنراد ، یناوخ  مه  یمالسا 

ۀگرب ًانمض  دیرمـشب . تمینغ  ار  تصرف  دیتسه ، مق  ۀیملعةزوح  هب  دورو  يارب  مزال  طیارـش  ياراد  رگا  دوش . یم  ریذپان  بانتجا  ناوخمه 
. دیناوخب ار  هعلاطم  ار  تسویپ 

؟ دنک لیصحت  هزوح  هاگشناد و  رد  نامز  مه  يدرف  دراد  ناکما  ایآ 

شسرپ

؟ دنک لیصحت  هزوح  هاگشناد و  رد  نامز  مه  يدرف  دراد  ناکما  ایآ 

خساپ
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لیصحت ةزاجا  هزوح  دننامب  هزوح  رد  دنا  فظوم  ار  یلاس  دنچ  بالط  تسا و  هدرشف  هزوح  سورد  هک  لواۀلاس  دنچ  رد  یمارگ ! رهاوخ 
زین یهاگـشناد  تالیـصحت  هب  يوزوح  سورد  لیـصحت  رانک  رد  دنناوت  یم  هلحرم  نآ  ندنارذگ  زا  سپ  یلو  دهد ، یمن  ار  هاگـشناد  رد 
رون مایپ  هاگشناد  رد  یهاگشناد  تالیـصحت  ۀمادا  نآ  نیرت  ناسآ  دیاش  تسا و  لکـشم  رایـسب  رما  نیا  هک  درک  ناعذادیاب  هتبلا  دنزادرپب .
قبط و  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  ياروـش  ۀـبوصم  ساـسا  رب  اریز  تسین ؛ مه  نآ  هب  يزاـین  دـنچ  ره  درادـن . سـالک  رد  روـضح  هک  تـسا 

نامه اه  ناگرا  رد  مادختـسا  تروص  رد  دوش و  یم  هداد  ارتکد  دشرا و  یـسانشراک  یـسانشراک و  دـننام  لداعم  كردـم  صاخۀـمانرب ،
. دراد ار  ایازم 

؟ دراد یهاگیاج  هچ  تایآ  تایاور و  رظن  زا  هیملع  ةزوح 

شسرپ

؟ دراد یهاگیاج  هچ  تایآ  تایاور و  رظن  زا  هیملع  ةزوح 

خساپ

تـسین هتـسیاش  : " دیامرف یم  دناد و  یم  ییافک  بجاو  یعرـش و  ۀفیظو  ار  مالـسا  ماکحا  فراعم و  يریگارف  نید و  رد  هقفت  دیجم  نآرق 
هب دـننک و  ادـیپ  یهاگآ  نید  رد  اـت  دـننک  یمن  چوک  ناـنآ  زا  يا  هفئاـط  یهورگ  ره  زا  ارچ  دـننک . چوک  داـهج  يوس  هب  یگمه  ناـنمؤم 

لئاسم رد  ملعت  میلعت و  بوجو  رب  قوف  ۀیآ  "؟11  دننک يراددوخ  دنـسرتب و  ات  دنیامن  راذنا  ار  اه  نآ  دوخ  موق  يوس  هب  تشگزاب  ماگنه 
تخانـش رب  شیوخ  ناوریپ  قیوشت  رد  (ع ) قداص ماما  تسا . هدـیزرو  ترداـبم  هفیظو  نیا  ماـجنا  هب  هیملع  هزوح  دراد و  تلـالد  یمالـسا 

ملع (ص ) مالسا یمارگ  لوسر   12". دنسانشب قیقد  ار  مارح  لالح و  ات  دشاب  هنایزات  مباحـصا  رـس  رب  شهاک  : " دیامرف یم  مارح  لالح و 
: دیوگ یم  تیاور  نیا  ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  موحرم   13. اجرب اپ  تّنـس  هلداع و  ۀضیرف  مکحم ، ۀیآ  دناد : یم  زیچ  هس  رد  ار  دـنمدوس 

نامه هک  همکحم  هیآ  تسا : هدش  رصحنم  مسق  هس  هب  دنمدوس  ملع  دشاب . دیفم  تمایق  داعم و  يارب  نآ  نتسناد  هک  تسا  نآ  یقیقح  ملع 
نیا هیملع  ةزوح  رد  تسا . تعیرـش  ماکحا  هب  هراشا  هک  همئاق  تنـس  تسا و  قالخا  ملع  هب  هراشا  هک  هلداع  هضیرف  تسا و  دـیاقع  لوصا 
دوخ ياج  رد  زین  رگید  مولع  هتبلا  درک . وجتـسج  هیملع  هزوح  رد  دیاب  ار  دنمدوس  ملع  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  دوش . یم  هدـید  هتـشر  هس 

12 . 122 ۀـیآ هبوت ) (   11 دراد . رارق  يرت  نییاـپ  ۀـبتر  رد  هس  نیا  اـب  هسیاـقم  رد  یلو  تسا  دـیفم  اـه  زاـین  عفر  مدرم و  عض  دوبهب و  يارب 
ص 37. ج1 ، یفاک ، لوصا   13 ص 213 . راونألاراحب ج1 ،

مهم ياههتشر  رد  تالیصحت  مناوخب و  سرد  هیملع  هزوح  رد  مهاوخیم  متسه . نیرتبوخ  بلاط  مسرب و  نامیا  ملع و  یلاع  بتارم  هب  مراد  تسود 
. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  تسین . رسیم  نم  يارب  ود  نیا  مشاب و  هتشاد  ار  یهاگشناد 

شسرپ

رد تالیـصحت  مناوخب و  سرد  هیملع  هزوح  رد  مهاوخیم  متـسه . نیرتبوخ  بلاط  مسرب و  ناـمیا  ملع و  یلاـع  بتارم  هب  مراد  تسود 
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. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  تسین . رسیم  نم  يارب  ود  نیا  مشاب و  هتشاد  ار  یهاگشناد  مهم  ياههتشر 

خساپ

هتبلا دوشیم . هدـید  حوضو  هب  امـش  رد  هصخـشم  نیا  تسا و  یناوج  نارود  ياهیگژیو  زا  یبلطلاـمک  یهاوخ و  ناـمرآ  یمارگ ! ردارب 
شرورپ لیخت  ایور و  َملاع  رد  اهنت  هک  تسا  ریذپانققحت  يوزرآ  هتـساوخ و  کی  اهنیرتهب  باختنا  اهیبوخ و  تالامک و  همه  لیـصحت 

زا یمظعا  شخب  هب  ناوتیم  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  ینیب و  عقاو  اب  یلو  درادن  ناکما  عناوم  اهتیدودحم و  لیلد  هب  هنافـسأتم  هک  دباییم ،
ود نیا  میسرت  هک  میاهدرک  ای  یمالـسا  ماظن  هب  تمدخ  يونعم و  تاماقم  بسک  ینعی  گرزب  فده  ود  زا  همان  رد  تفای . تسد  تالامک 

یهاگـشناد صاخ  ياههتـشر  هزوح و  رد  لیـصحت  هب  ار  روکذـم  فادـها  هب  ندیـسر  اما  تسا  امـش  هدـنلاب  رکف  یلاعتم و  حور  زا  یکاح 
طونم كولس  ریـس و  بتارم  ندومیپ  هن  دش . لئان  روظنم  ود  نیا  هب  ناوتیم  لاح  ره  رد  دسریم  رظن  هب  هک  یلاح  رد  دیاهتـسناد ، فوقوم 

یب دارفا  خیرات  لوط  رد  ام  تسا . هتسباو  یهاگشناد  تالیـصحت  هب  ماظن  تیوقت  مدقم  طخ  رد  تمدخ  هن  تسا و  يوزوح  تالیـصحت  هب 
تـسد يونعم  تاماقم  هب  سفن  بیذـهت  كولـس و  ریـس و  اب  یلو  دناهتـشادن  نتـشون  ندـناوخ و  داوس  یتح  هک  مینیبیم  ار  یناـشن  ماـن و 

ای ارتکد  كردم  ذخا  نودب  ییاجر  دیهش  ( 1 .) دش میرک  نآرق  ظفاح  ناهگان  هک  يداوس  یب  درم  مظاک ، یئالبرک  موحرم  دننام  دـناهتفای 
كاپ هزیگنا  صلاخ و  ّتین  دهدیم  تیمها  ناسنا  راک  هب  هچ  نآ  یفرط  زا  تفرگ . رارق  یمالـسا  ماظن  هب  تمدخ  مدقم  طخ  رد  یـسدنهم 

رد دشاب ، یهلا  تیاضر  بسک  یـسک  دوصقم  رگا  میریگب . رظن  رد  ار  دوخ  ندرب  تّذل  تیاضر و  ای  مینیبب و  ار  راک  رهاظ  دـیابن  ام  تسا .
هب ندیـسر  هشیدـنا  رد  رگا  دـشاب . هدرکن  زارحا  ار  یعیفر  هاـگیاج  رهاـظ  بسح  هب  هچ  رگ  تسا  هتفاـی  تسد  ییاـهن  تیعقوـم  هب  تقیقح 

شمارآ دوب و  میهاوخ  نارگن  اـهتصرف  نداد  تسد  زا  ترـسح  رد  هراوـمه  میریگن  رظن  رد  ار  تاـناکما  طیارـش و  تاراـیتخا و  یلاـعت ،
رگید لحارم  اب  هسیاقم  اب  زاب  دـیبای  تسد  یگرزب  ياهتیقفوم  هب  رگا  یتح  دـیراد  امـش  هک  یـشرگن  اب  داد . میهاوخ  تسد  زا  ار  یحور 

راد دنلب  تمه  تسا : مزال  تیقفوم  بسک  يارب  ندنکفا  رظن  رود  ياهقفا  هب  نتشاد و  دنلب  تمه  هتبلا  درک . دیهاوخ  يدنـسرخان  ساسحا 
نیا رد  دراد و  نتشیوخ  هب  دامتعا  لوقعم  دح  ییاناوت و  نازیم  زا  شیب  هک  یسک  اما  دناهدیـسر  ییاج  هب  دنلب  تمه  زا  راگزور  نادرم  هک 

هب دوش و  ینیبرترب  دوخ  راـچد  اـسب  هچ  دـیامیپیم ، دوخ  هب  تبـسن  ینیب  شوخ  رد  هفازگ  طارفا و  هار  دـنکیم و  ولغ  هغلاـبم و  صوـصخ 
. دیآ راتفرگ  بارطضا  یناشیرپ و  یگدرسفا و  ماد  هب  دربن و  تّذل  یگدنز  زا  دوخ ، فادها  هب  ندیسرن  لیلد  هب  ای  دنز و  تسد  یتاهابتشا 

نتفرگ رظن  رد  اههتساوخ و  لیلقت  اب  دینک و  يزیر  همانرب  دوجوم  تاناکما  ینونک و  طیارـش  هب  هجوت  اب  مینکیم  هیـصوت  امـش  هب  نیا  ربانب 
بیذهت و رما  رد  تیّدج  اب  دیربب و  رتشیب  هدافتسا  دوجوم  تیفرظ  زا  یگدنز ، زا  تیاضر  ساسحا  طیرفت و  زارفا و  زا  زیهرپ  داعبا و  همه 

 - 1 یقرواپ : تسا . هتـساوخن  فیلکت  امـش  زا  ییاناوت  زا  شیب  دنوادخ  هک  دیزرو  مامتها  تسا  ناترودقم  هک  يدح  رد  هعماج  هب  تمدخ 
ص 1870. ج 2 ، نآرق ، همانشناد  یهاشمرخ ، نیدلا  ءاهب 

؟ دنریگب ناحتما  طقف  هک  دراد  دوجو  رون  مایپ  هیبش  يزیچ  مه  هیملع  ةزوح  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دنریگب ناحتما  طقف  هک  دراد  دوجو  رون  مایپ  هیبش  يزیچ  مه  هیملع  ةزوح  رد  ایآ 
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خساپ

هزوح سورد  هبرگا  یلو  دوش ، یم  ماـجنا  يروضح  ًـالومعم  اـه  سـالک  درادـن و  دوجو  يا  هماـنرب  نینچ  هیملع  ةزوـح  رد  یمارگ ! ردارب 
یمالـسا تاغیلبت  رتفد  رد  تساک  راون  رد  هزوح  سورد  هیلک  دینک . هدافتـسا  هزوح  یـسرد  ياهراون  زا  دـیناوت  یم  دیـشاب  یم  دـنم  هقالع 

ـ  تاغیلبت 92 رتفد  نفلت  هرامـش  اب  دـهد  یم  رارق  اه  یناتـسرهش  رایتخا  رد  یناـما  تروص  هب  یطیارـش  اـب  تسا و  دوجوم  مقۀـیملع  ةزوح 
، یبرع مالسا  خیرات  دننام  یسورد  يزاس  لداعم  نینچ  مه  دیوش . ایوج  ار  نآ  تایئزج  دیهاوخب و  ار  هناخراون  تمسق   0251 7743189 ـ 
ناگیار و تروص  هب  مق  رد  ینیمخ  ماـما  یـشهوژپ  ۀسـسؤم  رد  هزوح  يروضح  ریغ  سورد  دریگ . یمن  تروص  هزوح  رد  هریغ  قـالخا و 
اب دـیناوت  یم  رتشیب  عالطا  يارب  تسا . لاـس  دودـح 4  هرود  تدـم  تسا . ریاد  یمالـسا  فراعم  تایهلا و  شیارگ  رد  یناجم  راون  لاـسرا 

. دیریگب سامت  نفلت 2932328  هرامش 

دنک و یمن  دـمآ  تفر و  عقوم  هب  زین  مایا  رئاس  رد  دـنک و  یم  كرت  ار  هرادا  ناضمر  مّرحم و  ياه  هام  رد  يو  میراد . یناحور  دـنمراک  هرادا  رد 
ادتقا ناشیا  هب  میناوت  یم  ایآ  دـیوگ ! یم  غورد  یهاگ  دـنک و  یم  یخوش  دارفا  اب  دریگ و  یم  لماک  ار  شیراک  هفاضا  قوقح و  یلو  تسین  مظنم 

؟ مینک

شسرپ

یمن دـمآ  تفر و  عقوم  هب  زین  مایا  رئاس  رد  دـنک و  یم  كرت  ار  هرادا  ناضمر  مّرحم و  ياه  هام  رد  يو  میراد . یناحور  دـنمراک  هرادا  رد 
میناوت یم  ایآ  دیوگ ! یم  غورد  یهاگ  دنک و  یم  یخوش  دارفا  اب  دریگ و  یم  لماک  ار  شیراک  هفاضا  قوقح و  یلو  تسین  مظنم  دـنک و 

؟ مینک ادتقا  ناشیا  هب 

خساپ

دیاب یناحور  یلو  مینک . تواضق  واةرابرد  میناوت  یمن  میا  هدیدن  ار  وا  راتفر  لامعا و  میتسین و  انـشآ  روکذم  یناحور  اب  کیدزن  زا  نوچ 
، یمالسا بادآ  مارح و  لالح و  هب  دیقت  رد  زین  دشاب . نارگید  يوگلا  ینتورف  عضاوت و  یمالـسا و  قالخا  رد  يراک و  طابـضناو  مظن  رد 
زا نآرق  " دـنادرگ . یم  روشحم  انیبان  ار  وا  دـنوادخ  دـنکن  لمع  شملع  هب  هک  یِملاـع  : " تسا هدروآ  تیاور  رد  دـشاب . نارگید  دـمآرس 

هفیرش ۀیآ  نیا  تیاور و  رد  ِملاع  ۀملک  هچرگ  [ 1" .] نولعفت ام ال  نولوقت  مل  ." دنک یم  تمذم  دـننک  یمن  لمع  ناشراتفگ  هب  هک  یناسک 
نیا هب  نویناحور  یلو  دوش  یم  اه  هدـناوخ  سرد  ۀـمه  لـماش  تسین و  دـنا  هدـناوخ  ینید  سورد  هک  یناـسک  اـه و  یناـحور  صوصخم 
هتبلا تسا . مومذـم  دـب و  رایـسب  نانآ  زا  نوناق  فالخ  ماجنا  فیاظو و  ماـجنا  رد  ندرک  یهاـتوک  يدـب و  دنتـسه . رتراوازـس  اـه  باـطخ 

ار هام  ود  نیا  دـیاب  اما  دـنورب  دراد  یناحور  هب  زاین  هک  یقطانم  هب  دـنراد  هفیظو  تسا  یغیلبت  مایا  هک  ناضمر  مرحم و  هاـم  رد  نویناـحور 
ماما دیاب  تعامج  زامن  رد  دنشاب . مظنم  دنم و  نوناق  قیقد و  يراک  طابـضنا  رد  دیاب  مایا  ریاس  رد  دنیامن . ناربج  ًادعب  دنریگب و  یـصخرم 

تلادـع زارحا  يارب  وا  زا  هانگ  ندـیدن  رهاظ و  نسُح  هتبلا  دـنک . زارحا  ار  تعامج  ماما  تلادـع  مومأم  دـشاب و  اوقت  اب  لداـع و  تعاـمج 
زا هانگ  رگا  یلو  دینک ، ادتقا  وا  هب  دیناوت  یم  دیشاب  هدیدن  وا  زا  یهانگ  دیدید و  یحالصلا  رهاظ  مدآ  ار  یـصخش  امـش  رگا  تسا . یفاک 

ناونع 2895. همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  [ 1 . ] دینک ادتقا  وا  هب  دیناوت  یمن  دیشاب  هدید  وا 
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؟ داد ناحتما  درک و  تکرش  ناتسبات  طقف  يروضح  ریغ  تروص  هب  ای  دناوخ و  ار  هزوح  سورد  هاگشناد ، سرد  هارمه  دوش  یم  ایآ 

شسرپ

؟ داد ناحتما  درک و  تکرش  ناتسبات  طقف  يروضح  ریغ  تروص  هب  ای  دناوخ و  ار  هزوح  سورد  هاگشناد ، سرد  هارمه  دوش  یم  ایآ 

خساپ

هاگشناد و رد  لیصحت  ۀمادا  دادعتسا : هقالع و  ( 1 تسا : يرورض  ریز  تاکن  نایب  یهاگـشناد  يوزوح و  سورد  یگنهآمه  صوصخ  رد 
هیملع ياه  هزوح  دنراد . ار  دوخ  صوصخم  ياه  باتک  اه و  نامز  اه  هاگشناد  اریز  دبلط ، یم  ار  شدوخ  صاخ  تیلباق  دادعتـسا و  هزوح 

ود ره  زا  ناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  هقالع  دادعتـسا و  دیاب  ور  نیا  زا  دـبلط ؛ یم  ار  دوخ  صاخ  نامز  هتـشاد و  یـصاخ  ياه  باتک  زین 
مه لوط  رد  دـشن ، رگا  دربـشیپ و  مه  ضرع  رد  ار  ود  ره  دومن و  گـنهآمه  ار  یهاگـشناد  يوزوـح و  موـلع  تفرگ و  هرهب  یملع  زکرم 
هقف لوصا  ۀتشر  دننام  درادن ، ییوسمه  هیملع  ياه  هزوح  اه و  هاگشناد  ياه  هتشر  زا  یخرب  دیدرت  یب  اه : هتـشر  یناوخمه  ( 2 داد . همادا 
ۀتشر دننام  دراد ؛ ییوسمه  یهاگشناد  ياه  هتـشر  مولع و  اب  يوزوح  ياه  هتـشر  زا  یخرب  هتبلا  کینکتورتکلا . قرب و  ۀتـشر  اب  هزوح  رد 

يا هزادـنا  ات  هاگـشناد  اب  يوزوح  ياه  هتـشر  رگا  یهاگـشناد . قوقح  اب  قوقح  هقف و  ای  هیملع  ةزوح  رد  تاـیبدا  ۀتـشر  اـب  برع  تاـیبدا 
دیاب هزوحرد  لیصحت  يارب  هزوح : ياهرایعم  طیارـش و  تخانـش  ( 3 دومن . گنهآمه  ار  لیـصحت  ۀمادا  ناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  ییوسمه 

تیریدـم زکرم  اب  دـیاب  هزوح  رد  لیـصحت  طیارـش و  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج  تخانـش . ار  نآ  فادـها  تاـناکما و  طـیارش و 
یگدرتسگ هب  هجوت  اب  دـسر  یم  رظن  هب  ییاهن : هیرظن  ( 4 دـییامن . وسمه  زکرم  نآ  اب  ار  شیوخ  طیارـش  اهرایعم و  هدومن و  هبتاکم  هزوح 

، تسا رتهب  ددرگ ، زکرمتم  صاخ  ياه  هتـشر  رد  لیـصحت  رگا  فلتخم ، مولع  لیـصحت  رد  تیقفوم  مدـع  یهاگـشناد و  يوزوح و  مولع 
دنم نوناق  تالیـصحت  اب  هک  تسا  لیـصحت  رد  یگدنکارپ  یعون  ندناوخ ، هاگـشناد  زا  باتک  دنچ  ندـناوخ و  هزوح  زا  باتک  دـنچ  اریز 
ياه هزوح  رد  اریز  دنبای ؛ یهاگآ  رگیدمه  مولع  زا  هتـشاد و  تاعالطا  لدابت  دنناوت  یم  نایوزوح  اب  نایهاگـشناد  هتبلا  درادـن . یناوخمه 

يانـشآ هزوح و  یـشزومآ  ماظن  اـب  نایوجـشناد  ییانـشآ  رگید  يوس  زا  دـنراد . یناوخمه  یهاگـشناد  مولع  اـب  اـه  هتـشر  زا  یخرب  هیملع 
. دوب دهاوخ  هاگشناد  هزوح و  تدحو  تهج  راکهار  نیرتهب  هاگشناد  یشزومآ  ماظن  اب  نایوزوح 

؟ تسا رّسیم  راک  نیا  بناج ، نیا  عضو  هب  هجوت  اب  ایآ  متسه ، هیملع  ةزوح  رد  لیصحت  مق و  هب  ترجاهم  قاتشم 

شسرپ

؟ تسا رّسیم  راک  نیا  بناج ، نیا  عضو  هب  هجوت  اب  ایآ  متسه ، هیملع  ةزوح  رد  لیصحت  مق و  هب  ترجاهم  قاتشم 

خساپ

یم کیربت  امش  هب  دیتسه  مق  سدقم  رهش  رد  تنوکس  لیصحت و  قاتشم  هک  نیا  زا  امش  يارب  یتمالـس  قیفوت و  يوزرآ  اب  یمارگ ! ردارب 
رگا دوش . یم  لاسرا  ناتیارب  هک  تسا  دوجوم  مق  ۀیملع  ةزوح  رد  مان  تبث  ةوحن  شریذپ و  ۀگرب  رد  امـش  ياه  لاؤس  مامت  خـساپ  مییوگ .
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رگا دوش . یم  لاسرا  ناتیارب  هک  تسا  دوجوم  مق  ۀیملع  ةزوح  رد  مان  تبث  ةوحن  شریذپ و  ۀگرب  رد  امـش  ياه  لاؤس  مامت  خـساپ  مییوگ .
سامت هزوح  تیریدم  زکرم  ای  یلاسرا ، ۀگرب  رد  دوجوم  ياه  نفلت  هرامش  اب  دیناوت  یم  دیتشاد ، يرتشیب  حیضوت  ای  صاخ و  خساپ  هب  زاین 

رد یلو  دشاب ، یم  يداع  لاور  يور  يداع ، دارفا  هب  تبسن  دراد ، دوجو  يراک  ره  يارب  شریذپ  ماگنه  ًالومعم  هک  یطیارش  هتبلا  دیریگب .
یلئاسم دینک و  عورش  رفص  زا  دیاب  دیا و  هدش  يرهش  دراو  ایوگ  دراد ، زاین  يدایز  ّتیدج  ششوک و  هب  دنک و  یم  قرف  هلئسم  امش  دروم 

ددم کمک و  اب  تسا  دیما  دیراد . یلاعتم  یقرتم و  یفده  دصقم و  لاح  نیع  رد  دیریگب . رظن  رد  ار  هریغ  دمآرد و  لغـش ، نکـسم ، نوچ 
ار هزوح  سورد  دیریگب و  سامت  ناترهـش  ۀیملع  ةزوح  اب  دینات  یم  دیتسه  لغاش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دیـسرب . دیهاوخ  یم  هچ  نآ  هب  یهلا 

. دیریگ ارف  داتسا  زا  هدافتسا  اب 

. دییامن ییامنهار  ناکما  تروص  رد  متفرگن  رارق  شریذپ  دروم  نس  ندوب  الاب  تلع  هب  اما  مراد  ار  هیملع  ةزوح  رد  ندناوخ  سرد  هب  هقالع 

شسرپ

ییاـمنهار ناـکما  تروص  رد  متفرگن  رارق  شریذـپ  دروم  نس  ندوـب  ـالاب  تلع  هب  اـما  مراد  ار  هیملع  ةزوـح  رد  ندـناوخ  سرد  هب  هقـالع 
. دییامن

خساپ

نیا تسا . ینـس  طرـش  اه  نآ  زا  یکی  دراد و  ار  دوخ  صاخ  طـباوض  طیارـش و  رگید  یگنهرف  زکارم  دـننام  هیملع  ةزوح  یمارگ ! رهاوخ 
فالخ رب  دـناوت  یمن  ناتـسرهش  هیملع  هزوح  تسا و  يراج  دنتـسه ، مق  هیملع  ةزوح  رظن  ریز  همانرب و  تحت  هک  ییاه  هزوح  يارب  نوناق 

زا یتـح  دـینک ، هدافتـسا  ناترهـش  ياـملع  دـیتاسا و  زا  دـیاب  دـیدنم ، هقـالع  يوزوح  سورد  يریگارف  هب  رگا  دـیامن . لـمع  تاررقم  نیا 
رد یمسر  ریغ  روط  هب  دیهاوخب  ناترهش  هزوح  زا  ای  دریگب و  یصوصخ  داتسا  ای  دیریگب و  دای  دیناوت  یم  دناوخ ، یم  سرد  هک  ناترهاوخ 

دارفا يدورو  ناحتما  اب  دراد و  رارق  مق  رد  زکرم  نیا  دییامن . تکرش  ارهزلا  هعماج  يروضح  ریغ  شخب  رد  دینک و  تکرـش  سرد  سالک 
يربتعم كردـم  یلو  دـهد  یم  رارق  ناشرایتخا  رد  ار  هزوح  سورد  راون ، هوزج و  بتک و  لاسرا  هبتاکم و  تروص  هب  دـنیزگ و  یم  رب  ار 

. مینک یم  همان  ۀمیمض  ار  يا  هیعالطا  زکرم  نیا  اب  امش  ییانشآ  يارب  دریگب . رارق  مادختسا  تیولوا  رد  دناوت  یم  هچرگ  درادن ،

. دییامرف رکذ  ار  نآ  طیارش  مان و  تبث  ةوحن  ًافطل  مراد ، يوزوح  مولع  يریگارف  هب  یصاخ  ۀقالع  اما  منک ، یم  لیصحت  هاگشناد  رد 

شسرپ

. دییامرف رکذ  ار  نآ  طیارش  مان و  تبث  ةوحن  ًافطل  مراد ، يوزوح  مولع  يریگارف  هب  یصاخ  ۀقالع  اما  منک ، یم  لیصحت  هاگشناد  رد 

خساپ

بسانم و یـسرد  تارمن  ّنس و  نتـشاد  تسا . هارمه  صاـخ  ياـه  تیدودـحم  اـب  مق  هسدـقم  ةزوح  رد  روضح  ماـن و  تبث  یمارگ ! ردارب 
، دیراد ار  ینید  ياه  هزوح  رد  لیـصحت  يریگارف  هب  هک  يا  هقالع  زین  ّتیدج و  شالت و  لاح  ره  رد  تسا . یمازلا  هطوبرم ، طیارـش  رگید 
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ار هدافتسا  رثکادح  هدمآ  شیپ  تصرف  زا  تسا  مزال  دیشاب و  یم  هاگشناد  رد  لیـصحت  لوغـشم  نونکا  امـش  تسا . ریدقت  نیـسحت و  لباق 
نیع رد  دیشاب . یمالسا  ۀعماج  تمدخ  رد  هتسج و  هرهب  تبهوم  نیا  زا  دیتسه  يونعم  یبهذم و  ۀیحور  ياراد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دینکب و 

دیوش و انشآ  هزوح  مان  تبث  تیعضو  هب  یلاسرا  ۀگرب  قیرط  زا  دیناوت  یم  دیتسه ، یمالـسا  هسدقم  ةزوح  رد  لیـصحت  قاتـشم  نوچ  لاح 
. دیریگب سامت  هیملع  ةزوح  شریذپ   0251 نفلت 7740971 ـ  هرامش  اب  ای 

؟ تسا هدرک  تسرد  یلکشم  طیارش  ندش  هبلط  يارب  مق  هیملعةزوح  تیریدم  زکرم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  تسرد  یلکشم  طیارش  ندش  هبلط  يارب  مق  هیملعةزوح  تیریدم  زکرم  ارچ 

خساپ

شریذـپ يارب  دـیاب  راچانهب  همه ، شریذـپ  يارب  یفاـک  تاـناکما  ندوبن  مق و  ۀـیملعةزوح  رد  لیـصحت  یـضاقتم  ندوب  داـیز  هب  هجوت  اـب 
زکارم ۀمه  دننام  دـنوش ، شنیزگ  لیـصحت  يارب  رتهب  رتشیب و  ياهزایتما  بحاص  طیارـش و  نیدـجاو  نایـضاقتم ، نیب  زا  ات  دـشاب  یطیارش 

نانآ و درط  رطاخ  هب  هن  تسا ، تاناکما  ندوبن  ظاحل  هب  مق  ۀیملع  ةزوح  رد  لیصحت  نابطواد  ۀمه  نتفریذپن  نیاربانب  یهاگـشناد . یملع و 
. نانآ لیصحت  هب  هقالع  ندوبن 

؟ تسیچ مق  ۀیملع  ةزوح  رد  دازآ  لیصحت  طیارش 

شسرپ

؟ تسیچ مق  ۀیملع  ةزوح  رد  دازآ  لیصحت  طیارش 

خساپ

مهارف لّصحم  دوخ  هنازور ، جراخم  هناخ و  هراجا  لـیبق  زا  ار  مق  رد  یگدـنز  هنیزه  دـیاب  طـقف  درادـن . یطرـش  هنوگ  چـیه  دازآ  لیـصحت 
دیامن و لیصحت  دوخ  راید  رهش و  رد  ار  تامدقم  تسا  رتهب  دشاب ، یم  يوزوح  مولع  ۀتشر  هب  لیام  هک  یـسک  دوش  یم  يروآدای  دیامن .

. دوش فرشم  مق  هب  لیصحت  همادا  يارب 

؟ تسا جراخ  مق  تیریدم  زکرم  ماظن  زا  رگید  ياه  رهش  مق  زا  ریغ  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا جراخ  مق  تیریدم  زکرم  ماظن  زا  رگید  ياه  رهش  مق  زا  ریغ  ارچ 

خساپ

ةزوح تیریدم  زکرم  رظن  ریز  ًارثکا  دیا ، هدرب  مان  هک  ناهفصا  سدقم و  دهشم  هژیو  هب  دنا ، هیملع  ياه  هسردم  ياراد  هک  رگید  ياه  رهش 
. دنوش یم  هرادا  تیریدم  نیا  ۀمانرب  تحت  دشاب و  یم  مق  ۀیملع 

لیصحت همادا  متسناوتن  یگداوناخ  يدام و  تالکشم  رطاخ  هب  مشاب و  یم  ناتسریبد  لّوا  لاس  یلیصحت  كرت  مراد . لاس  ود  تسیب و  متـسه  يرتخد 
. دیهدب یتاحیضوت  مان  تبث  طیارش  دروم  رد  ًافطل  مهد . لیصحت  همادا  ارهزلا  هعماج  رد  مراد  هقالع  مهد .

شسرپ

متـسناوتن یگداوناخ  يدام و  تالکـشم  رطاخ  هب  مشاب و  یم  ناتـسریبد  لّوا  لاس  یلیـصحت  كرت  مراد . لاس  ود  تسیب و  متـسه  يرتخد 
. دیهدب یتاحیضوت  مان  تبث  طیارش  دروم  رد  ًافطل  مهد . لیصحت  همادا  ارهزلا  هعماج  رد  مراد  هقالع  مهد . لیصحت  همادا 

خساپ

هب شریذـپ  ۀـیعالطا  هعماج  ياـه  هماـنرب  طیارـش و  زا  یهاـگآ  تهج  دراد . یطیارـش  ءارهزلا ) هعماـج   ) نارهاوخ هیملع  ةزوح  رد  تکرش 
. دیریگب سامت  هدش ، هداد  هک  ینفلت  هرامش  اب  ماهبا  تروص  رد  ددرگ . یم  لاسرا  تسویپ 

قرف مه  اب  ای  دنتسه  يوزوح  كردم  کی  ياراد  ود  ره  ایآ  دنناسریم . مامتا  هب  ار  هزوح  شش  ۀیای  ملپید  كردم  اب  ۀبلط  اب  لکیـس  كردم  اب  هبلط 
؟ دنراد توافت  ای  دنهدیم  سناسیل  كردم  ار  ود  ره  ایآ  دننکیم ؟

شسرپ

ای دنتسه  يوزوح  كردم  کی  ياراد  ود  ره  ایآ  دنناسریم . مامتا  هب  ار  هزوح  شـش  ۀیای  ملپید  كردم  اب  ۀبلط  اب  لکیـس  كردم  اب  هبلط 
؟ دنراد توافت  ای  دنهدیم  سناسیل  كردم  ار  ود  ره  ایآ  دننکیم ؟ قرف  مه  اب 

خساپ

يارب دنتـسه . ناسکی  يوزوح  كردم  رظن  زا  دنـشاب ، هتـشاد  لکیـس  هچ  ملپید و  هچ  دـننکیم ، مامتا  ار  هزوح  شـش  ۀـیاپ  هک  ییاه  هبلط 
. دیریگب سامت  مق  ۀیملع  ةزوح  تیریدم  زکرم  یملع  جرادم  تمسق  نفلت 7740971-4  هرامش  اب  رتشیب  عالطا 

؟ دنهدیم نکسم  دنتسه ، لهأتم  هک  یبالط  هب  ایآ  دنهدیم ؟ هیرهش  ردقچ  هناهام  دنهدیم ؟ هیرهش  رتخد  ۀبلط  هب  مق  رد  ایآ 
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شسرپ

؟ دنهدیم نکسم  دنتسه ، لهأتم  هک  یبالط  هب  ایآ  دنهدیم ؟ هیرهش  ردقچ  هناهام  دنهدیم ؟ هیرهش  رتخد  ۀبلط  هب  مق  رد  ایآ 

خساپ

نکسم لهأتم  بالط  هب  دراد . یملع  تاجرد  یلیـصحت و  لاس  هب  یگتـسب  نآ  رادقم  دننکیم . تخادرپ  هیرهـش  يرادقم  رتخد  بالط  هب 
هداد ییاه  هناخ  تقوم  روط  هب  لهأتم  بـالط  زا  یخرب  هب  یطیارـش  اـب  هک  هدـش  هتخاـس  مق  فارطا  رد  یکرهـش  ًـالعف  هچ  رگ  دـنهدیمن ،

. دیریگب سامت  ارهزلا  ۀعماج  نقلت 2925111  ةرامش  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دوشیم .

. دییامرف تدعاسم  ییامنهار و  تایآ  تارضح  دیلقت و  عجارم  رتافد  مق و  ۀیملع  ةزوح  اب  رمتسم  طابترا  تهج 

شسرپ

. دییامرف تدعاسم  ییامنهار و  تایآ  تارضح  دیلقت و  عجارم  رتافد  مق و  ۀیملع  ةزوح  اب  رمتسم  طابترا  تهج 

خساپ

هرامش دینک . هبتاکم   37185 پ 4466 ـ  ص .  مق ـ  یناشن  هب  مق  ۀیملع  ةزوح  تیریدم  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  اب  دیناوت  یم 
تیآ رتفد  7474 2 ـ 7746666 ـ  یلاعلا ) هلظدـم   ) يربهر مظعم  ماقم  رتفد  1 ـ تسا : ریز  حرـش  هب  دیلقت  ماظع  عجارم  زا  یخرب  رتافد  نفلت 

هللا تیآ  رتفد  ینادـمه 7741850 5 ـ يرون  هللا  تیآ  رتفد  يزاریـش 7743111 4 ـ مراکم  هللا  تیآ  رتفد  ینارکنل 7720500 3 ـ لضاف  هللا 
7740220 تجهب 770222 ـ 

؟ دش موسرم  ینامز  هچ  زا  ابع ) همامع و   ) تیناحور سابل 

شسرپ

؟ دش موسرم  ینامز  هچ  زا  ابع ) همامع و   ) تیناحور سابل 

خساپ

رد تسا  هدـش  ینیب  شیپ  صاخ  بادآ  طیارـش و  نآ  گنر  باختنا  ساـبل و  شینزگ  یگنوگچ  صوصخ  رد  مالـسا  یتاـمیلعت  ةزوح  رد 
هتفریذپ تنـس  ناونع  هب  ات  دنتفرگیم  هرهب  اهنآ  زا  زین  ینید  ناگرزب  تسا  هدـش  شرافـس  اهسابل  زا  یخرب  ندیـشوپ  هب  تایاور  زا  یخرب 

: دومرف ص   ) مالـسا ربمایپ  تسا  همامع  هدـش  شرافـس  نادـب  ینید  ياههزومآ  رد  هک  ییاه  سابل  هلمج  زا  دوش . هعماـج  لوبقم  دـندرگ و 
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همامع دشرهـش ، دراو  هکم  حـتف  رد  ص   ) ربمایپ نوچ  هک  تسا  هدـش  لقن  رباج  زا  تسا .  هالک  يور  همامع  ناکرـشم  ام و  نایم  تواـفت  "

ود نیب  ار  نآ  رـس  رود  تسب و  ع   ) یلع رـسرب  ياهمامع  ریدـغ  يور  رد  هک  تسا  هدـش  شرازگ  ص   ) ربمایپ زا  نینچمه  تشاد  رـسب  هایس 
کنر هچ  رگا  دـندرکیم ، هدافتـسا  همامع  زا  خـیرات  لوط  رد  يداـع  مدرم  یتح  یمالـسا و  ياـملع  نید و  ناـگرزب  دومن . اـهر  وا  فتک 

هک تسا  هدوب  ع ،   ) ناموصعم شرافس  ساسا  رب  دیات  تسا  هتشاد  توافت  ناکم  نامز و  طیارش  بسح  هب  نآ  زا  يریگهرهب  ةوحن  هچراپ و 
ناموصعم مالـسا و  ربمایپ  هب  هک  دننک  تابثا  ًالمع  ات  دـننکیم  هدافتـسا  همامع  زا  تیناحور  هزورما  دـناهتفرگ . هرهب  همامع  زا  نید  ياملع 
ناصصختم ناسانشراک و  ناوتیم  نآ  هلیسوب  هک  دیآیم  باسح  هب  ییاه  هصخاش  زا  یکی  همامع  رگید  يوس  زا  دناهدومن . ادتقا  يرگید 

هدیسرپ نانآ  زا  ار  شیوخ  یعرش  ینید و  لیاسم  مدرم  هدش و  هتخانش  تیناحور  هک  دوشیم  بجوم  سابل  نیا  ندیشوپ  تخانـش  ار  نید 
تـسا رادروخ  رب  تسادق  زا  هعماج  رد  ربمایپ  سابل  هب  ندناسر  تهابـش  تهج  هب  رگید  تهج  زا  دنریگدای . نانآ  زا  ار  یمالـسا  ماکحا  و 

ناریا ياهاتسور  زا  یخرب  رد  هزورما  دننکیم . هدافتـسا  نآ  زا  زین  هعماج  رگید  دارفا  هکلب  درادن ، تیناحور  هب  صاصتخا  همامع  ندیـشوپ 
زا هدافتسا  تفاین  شرتسگو  جاور  نآ  زا  هدافتسا  هچ  رگا  دندرکیم  هدافتـسا  همامع  زا  رگید  عماوج  رد  یتح  دننکیم ، هدافتـسا  همامع  زا 

هژیوـب یمالـسا  ياـهروشک  رد  هتـشاد و  جاور  اـبع  زا  يریگهرهب  يودـب  بارعا  صوـصخ  هب  بارعا  ناـیم  دراد . ینـالوط  ۀنیـشیپ  زین  اـبع 
باسح هب  نید  ياملع  ياههناشن  زا  اـبع  ناریا  رد  دـننکیم . هدافتـسا  نآ  زا  برع  ناـنز  زا  یخرب  یتح  تسا  جـیار  زین  یبرع  ياـهروشک 

. دننکیم هدافتسا  سابل  نیا  زا  اهنآ  ًالومعم  هدمآ و 

؟ دنریگ یم  هیرهش  ایآ  دننکیم ؟ لیصحت  یحطس  هچ  ات  نارهاوخ  مق  هیملع  هزوح  رد 

شسرپ

؟ دنریگ یم  هیرهش  ایآ  دننکیم ؟ لیصحت  یحطس  هچ  ات  نارهاوخ  مق  هیملع  هزوح  رد 

خساپ

تیفرظ دادعتسا و  هک  ییاج  اتدوخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  ياهبلط  ره  درادن . یـصاخ  حطـس  ناردارب  هیملع  هزوح  لثم  نارهاوخ  هیملع  هزوح 
رظن رد  نارهاوخ  لیـصحت  يارب  ار  یـصاخ  ياههرود  ءارهزلا  ۀعماج  دننام  يوزوح  زکارم  یـضعب  اما  دهد . همادا  ار  سرد  دناوتیم  دراد ،

هب هک  یناـسک  يارب  هلاـس  تفه  ةرود  دـنزادرپیم و  لیـصحت  هب  يروضح  روط  هب  هکینارهاوـخ  يارب  هلاـس  راـهچ  ةرود  لـثم  دـناهتفرگ ،
نکـسم و دـنناوخیم ، سرد  يروضح  هک  ییاـههبلط  يارب  هتبلا  دـنزادرپیم . لیـصحت  هب  هوزج  راوـن و  قـیرط  زا  يروـضح  ریغ  تروـص 

تسا هدش  هتفگ  رظن  رد  هیرهش 

ای سناسیل  قوف  كردم  مناوخب و  يوزوح  سورد  مناوت  یم  ایآ  متـسه . هفیظو  ماجنا  لوغـشم  تایهلا "  " یهلا فراعم  سناسیل  كردم  اب  بناجنیا 
؟ یطیارش هچ  اب  اجک و  رد  مناوت  یم  رگا  میرگب ! ارتکد 

شسرپ

قوف كردـم  مناوخب و  يوزوح  سورد  مناوت  یم  ایآ  متـسه . هفیظو  ماجنا  لوغـشم  تایهلا "  " یهلا فراعم  سناسیل  كردـم  اب  بناجنیا 
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؟ یطیارش هچ  اب  اجک و  رد  مناوت  یم  رگا  میرگب ! ارتکد  ای  سناسیل 

خساپ

ناترهش رد  راک  نیا  يارب  دیناوخب . ار  يوزوح  ياه  سرد  ناتراک  اب  هارمه  دیناوت  یم  تسا . دازآ  ناگمه  يارب  يوزوح  سورد  ندناوخ 
ياه سرد  رگا  دـیناوخب . ار  يوزوح  ياه  سرد  وا  یگنهامه  اب  دـیناوت  یم  تسه ، يداوس  اب  یناحور  ِملاع و  ای  تسه  هیملع  ةزوح  رگا 

كردم دیوش و  لوبق  هدرک و  تکرـش  هاگـشناد  دشرا  یـسانشراک  ناحتما  رد  دیناوت  یم  یناسآ  یتحار و  هب  دیناوخب ، بوخ  ار  يوزوح 
هرامش 7740966 و 4 هب  مق  ۀیملع  ةزوح  تیریدم  زکرم  اب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  يارب  . دیریگب هاگـشناد  زا  ارتکد  ای  سناسیل  قوف 

. دیریگب سامت   7740917  ـ

روطچ میشاب  لغاش  هک  یتروص  رد  تسا ؟ نکمم  یقیرط  هچ  زا  میناوخب ، ار  يوزوح  سورد  میهاوخب  رگا 

شسرپ

روطچ میشاب  لغاش  هک  یتروص  رد  تسا ؟ نکمم  یقیرط  هچ  زا  میناوخب ، ار  يوزوح  سورد  میهاوخب  رگا 

خساپ

رد هلاس  همه  نآ  طیارـش  هک  هیملع  ياههزوح  تیریدم  طیارـش  تاررقم و  قبط   - 1 تسا : نکمم  قیرط  ود  زا  يوزوح  سورد  لیـصحت 
هیملع هزوح  هب  هک  تروص  نیدـب  دازآ .  - 2 دییامرفب . لاؤس  دوخ  تنوکـس  لحم  هیملع  هزوح  زا  دـیناوتیم  زین  دویم ؛ مالعا  اههمانزور 

ریغ تروص  هب  هک  يزکارم  اـی  دـینک ، عورـش  ار  لیـصحت  یناـحور  دـیتاسا  زا  یکی  یگنهاـمه  اـب  هدومن و  هعجارم  دوخ  تنوکـس  لـحم 
. دنهدیم رارق  صخش  رایتخا  رد  ار  تاناکما  دننکیم و  مان  تبث  يروضح 

سورد ياهبتاکم  تروص  هب  دشرا  یسانشراک  عطقم  رد  مناوتیم  سناسیل  نتـشاد  دوجو  اب  ایآ  موش ؟ دنمهرهب  يوزوح  سورد  زا  مناوتیم  هنوگچ 
؟ مناوخب يوزوح 

شسرپ

تروص هب  دـشرا  یـسانشراک  عطقم  رد  مناوتیم  سناـسیل  نتـشاد  دوـجو  اـب  اـیآ  موـش ؟ دـنمهرهب  يوزوـح  سورد  زا  مناوـتیم  هنوـگچ 
؟ مناوخب يوزوح  سورد  ياهبتاکم 

خساپ

عطقم هلزنم  هب  ار  سناسیل  هزوح  ینعی  دننک ، عورـش  ادتبا  زا  دیاب  يوزوح  سورد  يریگارف  يارب  دـنراد ، یهاگـشناد  سناسیل  هک  يدارفا 
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زا دنراد ، ملپید  هک  يدارفا  اب  دنراد ، سناسیل  هک  يدارفا  نیاربانب  دنبای . هار  دـشرا  یـسانشراک  عطقم  هب  ات  دسانـشیمن  هزوح  یـسانشراک 
تروص هب  دیناوتیم  دیدنمهقالع  هزوح  سورد  هب  رگا  دنراذگب . رـس  تشپ  ار  هدش  روظنم  سورد  دیاب  همانرب  قبط  ودناناسکی  هزوح  رظن 

زا دازآ  عمتـسم  روط  هب  ای  دیوش و  رـضاح  ناشیا  سرد  رد  دینک و  گنهامه  هزوح  زا  يداتـسا  اب  هک  لکـش  نیا  هب  دییامن ، لمع  يدارفنا 
. دریگیم ماجنا  يروضح  لحارم  همه  درادن و  نابلطواد  يارب  ياهبتاکم  همانرب  ناردارب  هیملع  هزوح  دییامن . هدافتسا  ناشیا  سورد 

نس تّلع  هب  یلو  مشابیم ، هزوح  رد  لیصحت  هب  دنم  هقالع  مرادن . یلکشم  یتشیعم  یلغـش و  رظن  زا  هَّللدمحلا  ماهلاس و  ییوجشناد 24  بناجنیا 
كردم هب  هّجوت  نودب  هیملع ، هزوح  رد  يروضح  ریغ  لیصحت  یگنوگچ  صوصخ  رد  مدنمشهاوخ  مشابیمن . هنازور  هرود  رد  لیصحت  هب  رداق  دایز ،

هیرهش ا و 

شسرپ

هب یلو  مشابیم ، هزوح  رد  لیـصحت  هب  دـنم  هقالع  مرادـن . یلکـشم  یتشیعم  یلغـش و  رظن  زا  هَّللدـمحلا  ماهلاس و  ییوجشناد 24  بناجنیا 
، هیملع هزوح  رد  يروضح  ریغ  لیصحت  یگنوگچ  صوصخ  رد  مدنمشهاوخ  مشابیمن . هنازور  هرود  رد  لیصحت  هب  رداق  دایز ، نس  تّلع 

. دییامرف ییامنهار  ار  بناجنیا  هیرهش  كردم و  هب  هّجوت  نودب 

خساپ

ترضح هاگرد  زا  امش  يارب  رتشیب  تیقفوم  قیفوت و  يوزرآ  زکرم و  نیا  اب  امش  هبتاکم  دامتعا و  زا  رکشت  ریدقت و  نمض  راوگرزب ! ردارب 
، دراد دوجو  هزوح  زا  یملع  يونعم و  هدافتـسا  هّیملع و  هزوح  رد  لیـصحت  هب  تبـسن  امـش  رد  هک  ياهقـالع  قوش و  هب  هجوت  اـب  تیّدـحا .

مرتحم نالوئسم  املع و  اب  صوصخ  نیا  رد  هدومن و  هعجارم  ناتدوخ  ناتسا  زکرم  ای  رهـش  هیملع  هزوح  هب  لّوا  هلهو  رد  مینکیم  داهنـشیپ 
زا یضعب  دیربب ، ار  يرتشیب  هدافتسا  مق  هیملع  هزوح  ینید  یملع و  ثحابم  زا  دیهاوخب  رگا  دیشاب . هتشاد  یتروشم  تبحـص و  اجنآ  هزوح 

( دوشیم هرادا  يدزی  حابصم  هَّللا  ۀیآ  داتسا  ترضح  رظن  تحت  هک   ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  دننامه  زکارم ، تاسسؤم و 
يارب دیامنیم . امـش  دـننامه  يدارفا  بذـج  هب  مادـقا  ناحتما ، نومزآ و  قیرط  زا  تقو و  هراپ  يروضح و  ریغ  تروص  هب  هک  دراد  دوجو 

ای شزومآ و  تنواـعم   0251  - مق 4-7740971 هیملع  هزوح  تّیریدـم  زکرم  هرامـش  اب  دـیناوتیم  زکارم  نیا  تاـیئزج  هب  رتشیب  ندرب  یپ 
. دییامرف لصاح  سامت  شریذپ ،

یطیارش هچ  هزوح  هب  دورو  ًالّوا  متسه . هفسلف  هقف و  ًاصوصخم  يوزوح  سورد  ندنارذگ  هب  دنمهقالع  متسه و  یهاگشناد  تالیصحت  مامتا  لاح  رد 
؟ تسا رودقم  میارب  متالیصحت  هتشر  رد  راک  هب  لاغتشا  يوزوح ، تالیصحت  اب  ایآ  ًایناث  دنارذگ ، دیاب  ار  یلحارم  هچ  دراد و 

شسرپ

هزوح هب  دورو  ًالّوا  متسه . هفسلف  هقف و  ًاصوصخم  يوزوح  سورد  ندنارذگ  هب  دنمهقالع  متسه و  یهاگـشناد  تالیـصحت  مامتا  لاح  رد 
؟ تسا رودقم  میارب  متالیصحت  هتشر  رد  راک  هب  لاغتشا  يوزوح ، تالیصحت  اب  ایآ  ًایناث  دنارذگ ، دیاب  ار  یلحارم  هچ  دراد و  یطیارش  هچ 
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خساپ

زا ماـن  تـبث  اـب  ناـمزمه  لاـس  ره  مـق  هـیملع  هزوـح  تیریدـم  زکرم  شریذـپ  مـینکیم . رکـشت  امــش  داـمتعا  طاـبترا و  زا  یمارگ ! ردارب 
شریذپ دنتسه ، یسانشراک  كردم  ياراد  هک  ار  هاگشناد  نالیصحتلا  غراف  زا  يدادعت  فلتخم ، حوطـس  رد  نایوجـشناد  نازومآشناد و 

نفلت 7740966 و 4-7740971 هرامـش  اب  ای  دیراد ، تفایرد  ار  مان  تبث  مرف  تاعالطاو و  دینک  هعجارم  قوف  زکرم  هب  دیناوتیم  دنکیم .
. دیریگب سامت 

؟ دش هتخاس  یخیرات  هچ  رد  یسک و  هچ  طسوت  فجن  هیملع  هزوح 

شسرپ

؟ دش هتخاس  یخیرات  هچ  رد  یسک و  هچ  طسوت  فجن  هیملع  هزوح 

خساپ

رد هک  نیا  حیـضوت  دش . سیـسأت  يرمق  يرجه  ای 449  لاس 447  رد  یـسوط ، نسح  نب  دـمحم  هفیاطلاخیـش ، طسوت  فجن  هیملع  هزوح 
هب یقوجلـس  ناکرت  رکـشل  دیدرگ . زوریپ  هیوبلآ )  ) نایهیوب تلود  رب  درک و  هلمح  دادغب  هب  نایقوجلـس  هلـسلسرس  کیب  لرغط  لاس 447 

شتآ هب  دوـب  هلحم  نیا  رد  هک  ار  هفیاطلاخیـش  مهم  هناـخباتک  دـندرب . شروـی  خرک "  " ياـههلحم هلمج  زا  دادـغب ، نیـشنهعیش  ياـههلحم 
رد تسناوتن  یقوجلس  ناکرت  ناوارف  ياهمتس  اب  یسوط  خیش  دیآیم . رامش  هب  یعیش  یمالسا و  گنهرف  رب  نیگمهس  هبرض  هک  دندیـشک 

ترجه زا  دـعب  هدومن  ترجه  فرـشا  فجن  (ع ) یلع ماما  دـقرم  راوج  هب  راچان  دزادرپب ؛ شیوخ  یگنهرف  ياهتیلاعف  هب  دـنامب و  اج  نآ 
دودح نونکات  خیرات  نآ  زا  دندروآ . ور  فجن  هب  وس  ره  زا  یمالـسا  فراعم  مولع و  نابلاط  سیردت ، یـسرک  يرارقرب  فجن و  هب  ناشیا 
نیسح مالغ   - 1 اهتشونیپ : ( 1 .) دـیآیم رامـش  هب  هعیـش  هیملع  ياههزوح  نیرتمهم  زا  یکی  فجن  هیملع  هزوح  درذـگیم ، لاس  رازه 

هزوح و 33 . ص 32  نآ ، ياههشیر  یمالـسا و  بالقنا  یناجنز ، دـیمع  یلع  ساـبع  ص 3011 ؛ ج3 ، یـسراف ، فراعملاةرئاد  بحاصم ،
هک يرعشا  هلیبق  یمالـسا  لوا  نرق  رد  میناسریم : عالطا  هب  ًالامجا  مق  ناتـسرهش  دروم  رد  خساپ : دش ؟ سیـسأت  یخیرات  هچ  رد  مق  هیملع 
مق هب  رگمتـس  نامکاح  ملظ  تهج  هب  دنتـشاد ، يزرورهم  (ص ) مالـسا ربمایپ  نادناخ  هب  تبـسن  دندوب و  نمی  نایعیـش  زا  یگرزب  نادـناخ 

رادومن یعیـش  فراعم  ثیدح و  ملع و  زکارم  زا  یکی  دمحم و  لآ  هنایـشآ  ناونع  هب  مق  سپ  نیا  زا  دندش . دـیعبت  ای  دـندومن و  ترجاهم 
نیا زا  مدآ  نبا  ایرکذ  یمق  میهاربا  نب  یلع  هیولوق ، نبا  قودص ، خیـش  هیوباب ، نبا  دننامه  یگرزب  ناملاع  لوا  ياهنرق  نامه  زا  تشگ و 

، هدوب دنمهرهب  ینید  یملع و  لاجر  زا  مق  رهش  يرصع  ره  رد  هراومه و  نونکات ، خیرات  نآ  زا  دندنکفا . تماقا  لحر  ای  دنتـساخرب و  رهش 
هب شناد  زکرم  ًالقتـسم  فرـشا  فجن  هلاس  رازه  هیملع  هزوح  لابق  رد  مق  هک  تسا  هدـشن  هدـید  خـیرات  رد  تایـصوصخ ، همه  نیا  اب  اـما 
زا دومن و  ترجاهم  مق  هب  فرـشا  فجن  زا  یقفاب  دمحم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  يرمق  يرجه  لاس 1337  رد  هک  نیا  ات  دـیآ . رامش 
راک نیا  رد  ام  دنتفگ : دندومن و  عانتما  هتساوخ  نیا  زا  نانآ  دنزرو . تردابم  مق  هیملع  هزوح  سیسأت  هب  هک  تساوخ  رهـش  گرزب  ناملاع 

مادقا هیملع  هزوح  سیسأت  هب  دیامن و  ترجاهم  رهـش  نیا  هب  مق  جراخ  زا  اوقت  ملع و  رظن  زا  ياهتـسجرب  درف  رگا  اما  میوشیمن ، مدق  شیپ 
هک يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  هللاتیآ  زا  هک  دومن  داهنـشیپ  یقفاب  موحرم  میزرویمن . غیرد  وا  تیامح  زا  هدرک و  شکمک  دـیامن ،
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سیسأت ار  مق  هیملع  هزوح  دیامن و  ترجه  مق  هب  هک  دیآ  لمع  هب  توعد  ًامسر  دوب ، لوغـشم  ینید  مولع  سیردت  هب  كارا  ناتـسرهش  رد 
ترجه مق  هب  یسمش  يرجه  اب 1301  ربارب  يرمق  يرجه  لاس 1340  رد  ناشیا  ار . ناشیا  دندرک  لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  مق  ياملع  دنک .

هب مق  هیملع  هزوح  نونکات  تفای . جاور  مق  هیملع  هزوح  رد  هقف  تیبرت و  میلعت و  رما  دـندمآ و  مق  هب  زین  رگید  ياملع  نآ  یپرد  ( 1 .) دومن
مق هیملع  هزوح  هک : نیا  هجیتن  دراد . یگرزب  شقن  مالـسا  ناهج  تیادـه  یناشفارون و  رد  هعیـش  گرزب  هیملع  ياـههزوح  زا  یکی  ناونع 

، ۀـجحلا راثآ   - 1 اهتشونیپ : تسا . يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  موحرم  نآ  سـسؤمو  هدـش  سیـسأت  يرمق  يرجه  لاس 1340  رد 
.15 ص 13 -  يزار ، دمحم 

؟ تسا ریذپناکما  سالک  رد  روضح  نودب  تاجرد  نیا  هب  ندیسر  ایآ  تسیچ ؟ یمظعلا  هللا  تیآ  هللاتیآ و  مالسالاۀجح ، مالسالاۀقث ، نیب  توافت 

شسرپ

سـالک رد  روـضح  نودـب  تاـجرد  نیا  هب  ندیـسر  اـیآ  تسیچ ؟ یمظعلا  هللا  تـیآ  هللاتـیآ و  مالـسالاۀجح ، مالـسالاۀقث ، نـیب  تواـفت 
؟ تسا ریذپناکما 

خساپ

عافد غیلبت و  رشن و  فقو  ار  دوخ  هدرک و  تیامح  ینید  ياهشزرا  زا  نید  ادخ و  زا  مدرم  زا  یهورگ  نامز  ره  هراومه و  خیرات  لوط  رد 
لتاق ّیبن  نم  نیاک  و  : " هدرک ریبعت  نوّیبر " یبر "و"   " دـناهدوب نید  یماح  هک  یناسک  هیلک  دارفا و  هنوگ  نیا  زا  نآرق  دـناهدومن . نید  زا 

رد سپ  دنتفاتش ، ناوارف  ياهناسنا  نانآ  کمک  هب  هک  دندوب  یناربمایپ  رایسب  هچ  ( 1 (؛ هللا لیبس  یف  مهباصا  امل  اونهو  امف  ریثک  نویبر  هعم 
یهلا ياهتلاسر  هک  یناسک  : " دیامرفیم رگید  ياج  رد  دندزرو . تماقتسا  دناهدشن و  تسس  تسا  هدش  دراو  نانآ  هب  هک  ییاهتبیـصم 

دناهدوب نانیدتم  مارتحا  دروم  هراومه  دارفا  هنوگ  نیا  ( 2" .) دنرادن یساره  سک  چیه  زا  وا  زج  هب  دنـسرتیم و  ادخ  زا  دننکیم و  غیلبت  ار 
همه هدوب و  میرکت  مارتحا و  ناونع  هب  مدرم  يوس  زا  اهریبعت  نیا  دناهدرک . مارتحا  هللاتیآ  ای  مالسالاۀجح  ای  مالـسالاۀقث  مان  هب  ار  نانآ  و 
يارب دـننکیم . مالـسالاۀقث  ای  مالـسالاۀجح  ریبعت  دـنراد ، ملع  رتمک  هک  یناـملاع  يارب  اـم  ناـمز  رد  تسا . مارتحا  زا  یکاـح  ظاـفلا  نیا 

هللا تیآ  دناهدیسر ، تیعجرم  هجرد  هب  رتملاع و  هک  نانآ  يارب  هللا و  تیآ  دنشاب ، هدش  ینید  لیاسم  رد  رظن  بحاص  دهتجم و  هک  يدارفا 
زارد نایلاس  دیاب  يوزوح  یملع  بتارم  هب  ندیـسر  يارب  تسین . یـصاخ  بصنم  ماقم و  رگنایب  اهناونع  نیا  دنهدیم . صاصتخا  یمظعلا 
یملع تاجرد  نیا  هب  ندیـسر  یملع ، تاثحابم  نودب  سرد و  ياهسالک  رد  تکرـش  نودب  دوب و  لوغـشم  سیردـت  ثحب و  سرد و  هب 

هیآ 39. ( 33  ) بازحا  - 2 هیآ 146 . ( 3) نارمع لآ   - 1 اهتشونیپ : تسین . نکمم 

؟ منک لیصحت  هیملع  ياههزوح  رد  مناوتیم  هنوگچ  یسانشراک  نتشاد  اب  بناجنیا 

شسرپ

؟ منک لیصحت  هیملع  ياههزوح  رد  مناوتیم  هنوگچ  یسانشراک  نتشاد  اب  بناجنیا 
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خساپ

رگا دینک . تکرـش  دننکیم ) مالعا  اههمانزور  ردار  نآ  خرات  اههزوح (  يدورو  ناحتما  رد  دـیناوتیم  تسین ، دایز  امـش  لاس  ّنس و  رگا 
شریذپ یعالطا ? رد  جردنم  طیارش  ياراد  دیاب  هتبلا  دنریذپیم . هیملع  زوح ? رد  لیصحت  يارب  ار  امـش  ياهبحاصم ،  زا  دعب  دیدش  لوبق 

رد دـیناوخب ، ار  يوزوح  ياهسرد  یناحور ، کی  اب  ای  ناترهـش  یملع ? سرادـم  زا  یکی  یگنهاـمه  اـب  دازآ  روط  هب  دـیناوتیم  دیـشاب .
سامت مق  هیملع  هزوح  تیریدم  ياروش   7740966 نفلت 7740971 -  اب  رتشیب  عالطا  تهج  دیشاب . لوغشم  زین  دوخ  راک  لغش و  هب  نمض 

. دیریگب

مدرم هک  تسا  نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یضعب 
؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب 

شسرپ

تسا نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیـصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یـضعب 
؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب  مدرم  هک 

خساپ

دامن ناونع  هب  اما  دراذگ ، دهاوخن  نآ  رب  يریثأت  زین  درادن ، دارفا  یقیقح  تیصخش  هب  یطابترا  یگبلط  سابل  ندیشوپن  ای  ندیشوپ  هچ  رگا 
هب ار  دوخ  سدـقم ،  سابل  نیا  ندیـشوپ  اـب  دـنک  نید  غیلبت  دـهاوخب  رگا  دوشیم ، هبلط  هک  یـصخش  راد  یعیـسو  دربراک  غیلبت ، رازبا  و 

یـسک هچ  زا  دـیاب  ار  نید  عورف  لوصا و  یمالـسا و  ماکحا  دـننادب  دنـسانشب و  ات  دـنکیم  یفرعم  ینید  فراعم  ماکحا و  هب  ملاـع  ناونع 
ای دننکیم  هدافتـسا  ءوس  تیعقوم  نیا  زا  یگبلط ، سابل  ندیـشوپ  اب  دناهدرکن و  يزاسدوخ  هک  یناسک  دنتـسه  نیب  نیا  رد  هتبلا  دنزومایب .
هب دروآیم و  ور  یگبلط  هب  مالسا  غیلبت  رطاخ  هب  هک  یـصخش  دوشیمن  لیلد  لاح  نیا  اب  دنوش ، یم  نارگید  ینامگ  دب  بجوم  هناهاگاان 

سابل ندیـشوپ  زا  دوشیم ،  ای  هدـش  دارفا  نظ  ءوس  هب  رجنم  هک  یـضعب  طلغ  درکلمع  رطاخ  هب  دراد ، داقتعا  ناـمیا و  سدـقم  فدـه  نیا 
صیاـقن و مدرم ، دزن  ندـش  وـگلا  اـب  اـت  دـنک  لـمع  رتهناـعطاق  هار  نـیا  ردتسیاـبیم  يدرف  نـینچ  سکع ، رب  دوـش ، فرـصنم  یناـحور 
تیناحور و ماقم  نأش و  ات  دنـشوپب ، ار  سابل  نیا  دـیاب  هتـسیاش  دارفا  رگید  ترابع  هب  دـنک . ناربج  ار  دوخ  نافنـص  مه  رگید  ياهیتساک 

بولطمان هدافتـسا  سابل  نیا  زا  ًاـنایحا  هک  تسا  یناـسک  راـک  دـییأت  ياـنعم  هب  هتـسیاش ،  دارفا  نتفر  راـنک  دوش . ظـفح  ساـبل  نیا  شزرا 
وا هیاپ  هب  ریخا  نرق  رد  لقادح  سک  چـیه  هک  ار  ماما  ترـضح  نوچ  یتمظع  اب  ياه  تیـصخش  دارفا و  درک  يروآدای  دـیاب  زین  دـننکیم .
راک همادا  زا  دیابن  نارگید  فرح  رطاخ  هب  سپ  يرهطم . دیهـش  ییابطابط و  همالع  دننام  ای  دیـشوپیم و  ار  سابل  نیمه  وا  تسا . هدیـسرن 
دایز اهنابز  مخز  هک  طیارش  نیا  رد  دشابیم . ترخآ  ادخ و  دای  مالسا و  هب  توعد  نآ ، تسا و  مایپ  ياراد  تیناحور  سابل  دش . سویأم 
نیا نودب  هک  روصت  نیا  دراد . باوث  دشاب ، ادخ  يارب  رگا  هک  دوشیم  باسح  سفن  اب  هدهاجم  عون  کی  تیناحور  سابل  ندیشوپ  هدش ،

نتخادنا ییادج  رکفت ، نیا  تافآ  نیرت  مهم  زا  دشاب . لوبق  دروم  دناوتیمن  ددعتم  لئالد  هب  درک ، غیلبت  مالسا  نید  زا  ناوتیم  رتهب  سابل ،
. دنزومآیم رت  حیحص  رتهب و  یناحور  ریغ  صخش  زا  ار  نید  قیاقح  فراعم و  مدرم  هک  هابتشا  رکف  نیاو  تسا  تیناحور  نید و  نیب 
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؟ تسیچ رضاح  رصع  رد  تیناحور  سابل  يدوجو  هفسلف 

هراشا

دننامه ار  شاهفیظو  راک و  سابل  یهورگ  چیه  - 2 تسا . هدشن  شرافس  مالسا  رد  اهقف  يارب  یّصاخ  سابل  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مه  نآ  - 1
صع سابل  هب  هک  هدش  شرافس  ثیداحا  رد  - 3 دنکیمن . هدافتسا  هفیظو  ماجنا  نامز  ریغ  رد  اّبطا و ... هقبط 

شسرپ

هدشن شرافس  مالسا  رد  اهقف  يارب  یّصاخ  سابل  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مه  نآ  - 1 تسیچ ؟ رضاح  رصع  رد  تیناحور  سابل  يدوجو  هفسلف 
ثیداحا رد  - 3 دـنکیمن . هدافتـسا  هفیظو  ماجنا  نامز  ریغ  رد  اّبطا و ... هقبط  دـننامه  ار  شاهفیظو  راک و  ساـبل  یهورگ  چـیه  - 2 تسا .

. میشاب مزتلم  شیوخ  رصع  سابل  هب  هک  هدش  شرافس 

خساپ

نآ زا  تسا ؛ ناموصعم ع ) تّنس  زا  یشخب  ابع  همامع و  ندیـشوپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یّنـس  هعیـش و  ییاور  بتک  رد  دوجوم  ثیداحا  زا 
(1 .) تشاد رـس  رب  یکـشم  ياهماـمع  هّکم  هب  دورو  زاـغآ  رد  هکم ، حـتف  ماـگنه  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  تسا : هدرک  لـقن  رباـج  - 1 هلمج :

هاـگ نآ  درک ؛ نازیوآ  مرـس  تشپ  ار  نآ  هشوگ  تشاذـگ و  مرـس  رب  ياهماـمع  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  (ص ) ادـخ لوسر  : " دوـمرف (ع ) یلع
هتابن نب  غبصا  - 2 ( 2" .) دندوب مّمعم  ییاه  همامع  نینچ  اب  هک  درک  کمک  یناگتـشرف  اب  ارم  نینح  ردب و  گنج  رد  لاعتم  يادخ  : " دومرف

هب (ع ) یلع ترـضح  مدرم ، تعیب  زا  سپ  تفـالخ و  زاـغآ  رد  تسا : هدرک  تیاور  دوریم ، رامـش  هـب  (ع ) نینمؤـملاریما ناـکیدزن  زا  هـک 
لضف و دوخ  نادنزرف  ثراحلا  نب  ۀعیبر  بلطملادـبع و  نب  سابع  - 3 ( 3 .) تشاد رـس  رب  ار  ادخ  لوسر  همامع  هک  یلاح  رد  دمآ ، دجـسم 
(ع) ریما ترـضح  درامگب ؛ راک  هب  تاکز  يروآ  عمج  يارب  ار  نانآ  هک  دـننک  اضاقت  ترـضح  زا  اـت  هداتـسرف  (ع ) یلع روضح  هب  ار  هعیبر 
اب دش و  بایفرش  (ع ) یلع رـضحم  هب  ماما  رظن  ندینـش  زا  سپ   ) هعیبر تفرگ . مهاوخن  راک  هب  ار  اهامـش  زا  مادک  چیه  مسق  ادخ  هب  دومرف :

(ع) نینمؤملاریما میدرکن ؛ تداسح  وت  رب  نآ  رطاخ  هب  ام  يدیسر ، (ص ) ربمایپ يداماد  تلزنم  ماقم و  هب  درک : ضرع  زیمآضارتعا ) ینحل 
هجیتن ناوتیم  تایاور  عومجم  زا  نیاربانب  ( 4 .) دیباوخ نآ  رب  تخادنا و  نیمز  يور  ار  دوخ  يابع  هعیبر ) نانخس  هب  تبسن  ییانتعا  یب  اب  )
هفسلف ینعی  امش  یلصا  شسرپ  خساپ  تمسق ، نیا  ات  دهدیم . لیکشت  ار  (ع ) ناماما ربمایپ و  تّنس  زا  یشخب  ابع  همامع و  ندیشوپ  تفرگ :

و (ص ) ربمایپ ّتنـس  همامع  ابع و  یتقو  دـیدرگ . مولعم  زین  یعرف ، شـسرپ  نیلوا  خـساپ  نینچ  مه  دـش ، نشور  تیناحور ، ساـبل  يدوجو 
یناحور هک  تسا  نکمم  یناکم  نامز و  ره  رد  هکلب  دوش ، تایاور  رد  نآ  يارب  هناگادج  شرافـس  هک  دراد  یموزل  هچ  دشاب ، (ع ) ناماما

روضح یمالـسا  هعماج  نایم  صاخ  یـششوپ  اب  یناحور  هک  نآ  رگم  تسین  روسیم  نیا  دشاب و  دارفا  ياهشـسرپ  تاهبـش و  يوگخـساپ 
دراوم و رد  ناـنآ  هب  هعجارم  هک  یماـظتناو  یماـظن  ياـهورین  ناکـشزپ و  نوچمه  یلغاـشم  ناـبحاص  هب  هعجارم  فـالخ  هب  دـشاب ؛ هتـشاد 

رضاح یعمج  رد  تقو  ره  هک  دنکیم  اضتقا  یناحور  لغـش  مینک ، هاگن  یلغـش  هاگن  زا  رگا  یتح  نیاربانب ، دوشیم ، ماجنا  صاخ  یتاعاس 
رد دیاهدرک : حرطم  لاؤس  رد  یعرف : لاؤس  نیموس  خساپ  دشاب . هتشاد  نت  هب  ار  سابل  نیا  دیاب  ینامهم و ... رد  هچ  نابایخ و  رد  هچ  هدش ،

طقف راصتخا  تیاعر  ظاحل  هب  هک  تسا  هدیسر  یتایاور  هنیمز  نیا  رد  هلب  میشاب ، مزتلم  شیوخ  رـصع  سابل  هب  هک  هدش  شرافـس  ثیداحا 
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دناهتفگ ام  هب  درک : ضرع  ماما  هب  یصخش  هک  دوب  (ع ) قداص ماما  رضحم  رد  نامثع  نب  داّمح  میزادرپیم : تیاور  کی  حیرشت  نایب و  هب 
نیا خساپ  رد  (ع ) قداص ماما  دیاهدیشوپ . وکین  یـسابل  هک  مینیبیم  ار  امـش  هدیـشوپیم و  تمیق  نازرا  نهاریپ  نشخ و  سابل  (ع ) یلع هک 

، دمآیمن باسح  هب  بیع  نآ  ششوپ  هک  دیشوپیم  ینامز  رد  ار  اهیگژیو  نآ  اب  سابل  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  : " دومرف ضارتعا 
نیا ( 5" .) تسا نامز  نامه  لها  سابل  نامز ، ره  رد  سابل  نیرتهب  دوشیم و  ترهـش  سابل  دـشوپب ، سابل  شور  نآ  هب  سک  ره  زورما  اّما 
یفن دیآ ، رد  امن ) تشگنا   ) ترهش سابل  تروص  هب  هک  ار  رگید  عون  سابل  و  تسا ، هتسناد  نامز  ره  مدرم  سابل  ار ، سابل  نیرتهب  تیاور 

ساـبل هب  هدوب و  صاـخ  فیاـظو  اـب  صاـخ  هقبط  رگناـیامن  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ عون  نیا  زا  تیناـحور  ساـبل  اـیآ  اّـما  تسا . هدرک 
ص 2765، ج 4 ، همکحلا ، نازیم  . 1 اهتشون : یپ  دراد . يرتشیب  تهابش  رین  نایناریا  یتّنس  ياهسابل  هب  هتـشاد و  تهابـش  (ع ) نیموصعم
، دیحوتلا نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، . 3 ص 14 . ج 10 ، یقهیب ،) ننس   ) يربکلا ننسلا  یقهیب ، نیـسح  نب  دمحا  . 2 ح 18096 .

بیرغ یف  قئاـفلا  يرـشخمزلا ، دـمحم  نب  رمع  نب  دوـمحم  . 4 ص 609 . ج 1 ، جاـجتحالا ، یلع ، نـب  دـمحا  یـسربط ، ح 1 ؛ ص 304 ،
ح 15. ص 444 ، ج 6 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 5 ص 322 . ج 2 ، ثیدحلا ،

؟ دومن لیصحت  هزوح  هاگشناد و  رد  نامزمه  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دومن لیصحت  هزوح  هاگشناد و  رد  نامزمه  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

طیارـش رگید  بسانم و  یـسرد  تارمن  ّنس و  نتـشاد  تسا . هارمه  صاـخ  ياـه  تیدودـحم  اـب  مق  هسدـقم  ةزوح  رد  روضح  ماـن و  تبث 
نیـسحت و لباق  دیراد ، ینید  ياه  هزوح  رد  لیـصحت  يریگارف  هب  هک  يا  هقالع  زین  تّیدـج و  شالت و  لاح  ره  رد  تسا . یمازلا  هطوبرم ،

نیا هب  هجوت  اب  دینکب . هدافتسا  رثکادح  هدمآ  شیپ  تصرف  زا  تسا  مزال  دیـشاب و  یم  هاگـشناد  رد  لیـصحت  لوغـشم  نونکا  تسا . ریدقت 
قاتـشم نوچ  لاح  نیع  رد  دیـشاب . یمالـسا  ۀعماج  تمدخ  رد  هتـسج و  هرهب  تبهوم  نیا  زا  دـیتسه  يونعم  یبهذـم و  ۀـیحور  ياراد  هک 

. دیریگب سامت  هیملع  ةزوح  شریذپ  هرامش 7740971 0251  اب  دیناوت  یم  دیتسه ، هزوح  رد  لیصحت 

مدرم هک  تسا  نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یضعب 
؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب 

شسرپ

تسا نیا  دارفا  نآ  لیلد  دننک . غیلبت  يداع  سابل  نیمه  اب  دنشوپن و  سابل  دننک  یم  هیـصوت  دنوشیم ، هبلط  هک  یناسک  هب  دارفا  زا  یـضعب 
؟ داد خساپ  ههبش  نیا  هب  دیاب  هنوگچ  دنا ؛ هدش  نیبدب  سابل  نیا  هب  مدرم  هک 

خساپ
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دامن ناونع  هب  اما  دراذگ ، دهاوخن  نآ  رب  يریثأت  زین  درادن ، دارفا  یقیقح  تیصخش  هب  یطابترا  یگبلط  سابل  ندیشوپن  ای  ندیشوپ  هچ  رگا 
هب ار  دوخ  سدـقم ،  سابل  نیا  ندیـشوپ  اب  دـنک  نید  غیلبت  دـهاوخب  رگا  دوشیم ، هبلط  هک  یـصخش  دراد . یعیـسو  دربراـک  غیلبت ، رازبا  و 

یـسک هچ  زا  دـیاب  ار  نید  عورف  لوصا و  یمالـسا و  ماکحا  دـننادب  دنـسانشب و  ات  دـنکیم  یفرعم  ینید  فراعم  ماکحا و  هب  ملاـع  ناونع 
ای دننکیم  هدافتـسا  ءوس  تیعقوم  نیا  زا  یگبلط ، سابل  ندیـشوپ  اب  دناهدرکن و  يزاسدوخ  هک  یناسک  دنتـسه  نیب  نیا  رد  هتبلا  دنزومایب .
هب دروآیم و  ور  یگبلط  هب  مالسا  غیلبت  رطاخ  هب  هک  یـصخش  دوشیمن  لیلد  لاح  نیا  اب  دنوش ، یم  نارگید  ینامگ  دب  بجوم  هناهاگاان 

سابل ندیـشوپ  زا  دوشیم ،  ای  هدـش  دارفا  نظ  ءوس  هب  رجنم  هک  یـضعب  طلغ  درکلمع  رطاخ  هب  دراد ، داقتعا  ناـمیا و  سدـقم  فدـه  نیا 
صیاـقن و مدرم ، دزن  ندـش  وـگلا  اـب  اـت  دـنک  لـمع  رتهناـعطاق  هار  نـیا  ردتسیاـبیم  يدرف  نـینچ  سکع ، رب  دوـش ، فرـصنم  یناـحور 
تیناحور و ماقم  نأش و  ات  دنـشوپب ، ار  سابل  نیا  دـیاب  هتـسیاش  دارفا  رگید  ترابع  هب  دـنک . ناربج  ار  دوخ  نافنـص  مه  رگید  ياهیتساک 

بولطمان هدافتـسا  سابل  نیا  زا  ًاـنایحا  هک  تسا  یناـسک  راـک  دـییأت  ياـنعم  هب  هتـسیاش ،  دارفا  نتفر  راـنک  دوش . ظـفح  ساـبل  نیا  شزرا 
وا هیاپ  هب  ریخا  نرق  رد  لقادح  سک  چـیه  هک  ار  ماما  ترـضح  نوچ  یتمظع  اب  ياه  تیـصخش  دارفا و  درک  يروآدای  دـیاب  زین  دـننکیم .
راک همادا  زا  دیابن  نارگید  فرح  رطاخ  هب  سپ  يرهطم . دیهـش  ییابطابط و  همالع  دننام  ای  دیـشوپیم و  ار  سابل  نیمه  وا  تسا . هدیـسرن 
دایز اهنابز  مخز  هک  طیارش  نیا  رد  دشابیم . ترخآ  ادخ و  دای  مالسا و  هب  توعد  نآ ، تسا و  مایپ  ياراد  تیناحور  سابل  دش . سویأم 
نیا نودب  هک  روصت  نیا  دراد . باوث  دشاب ، ادخ  يارب  رگا  هک  دوشیم  باسح  سفن  اب  هدهاجم  عون  کی  تیناحور  سابل  ندیشوپ  هدش ،

نتخادنا ییادج  رکفت ، نیا  تافآ  نیرت  مهم  زا  دشاب . لوبق  دروم  دناوتیمن  ددعتم  لئالد  هب  درک ، غیلبت  مالسا  نید  زا  ناوتیم  رتهب  سابل ،
. دنزومآیم رت  حیحص  رتهب و  یناحور  ریغ  صخش  زا  ار  نید  قیاقح  فراعم و  مدرم  هک  هابتشا  رکف  نیاو  تسا  تیناحور  نید و  نیب 

؟ تسیچ هیملع  زوح ? تدم  هاتوک  لاس ? جنپ  يروضح  ریغ  رود ? زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ هیملع  زوح ? تدم  هاتوک  لاس ? جنپ  يروضح  ریغ  رود ? زا  روظنم 

خساپ

يارب هدرشف  شزومآ  تحت  لاس  جنپ  تدم  هب  بالط  زا  یهورگ  هک  دراد  دوجو  تیاده " ناریفـس   " ناونع هب  مق  هیملع  زوح ? رد  یحرط 
يروضح ریغ  لیصحت  ناونع  هب  هچنآ  اّما  يروضح ، ریغ  هن  تسا ، يروضح  هرود  نیا  دوشیم . ارجا  اهاتـسور  اهرهـش و  قطانم و  هب  مازعا 

هیاـپ تروص  هب  هک  هزوح  رد  هتفرگ  تروص  يدـنب  حطـس  ساـسا  رب  تسا  هزوح  زا  یـصاخ  حطـس  لیـصحت  هب  طوبرم  اـهنت  هدـش ، ناـیب 
ًامتح دیاب  ات 7  ياپ ?1  زا  یلو  درک . تکرـش  يروضح  ریغ  تروص  هب  ناوتیم  ار  ياپ ?7 و 8 و 9 و 10  زا  طقف  هدش ، فیرعت  یـسرد ،

. دییامن لصاح  سامت  شزومآ  شخب  یلخاد 249  نفلت 7740971  اب  رتشیب  عالطا  تهج  دشاب . يروضح  تروص  هب  هزوح  رد 

دنهدیم ار  راعش  نیا  یناسک  هچ  تسانعم و  هچ  هب  تیناحور  ياهنم  هعماج 

شسرپ
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دنهدیم ار  راعش  نیا  یناسک  هچ  تسانعم و  هچ  هب  تیناحور  ياهنم  هعماج 

خساپ

تموکح و رد  یتلاخد  دـشاب و  هدـش  هتـشاذگ  رانک  روصحم و  دودـحم و  نآ  رد  تیناحور  هک  ياهعماج  ینعی  تیناحور  ياـهنم  هعماـج 
نید و دض  ياهورین  دنتسه . فلاخم  هعماج  رد  ینید )) تیمکاح   )) اب هک  تسا  یناسک  همه  راعـش  نیا  دشاب . هتـشادن  هعماج  نآ  تسایس 

راعش نیا  نانمشد  اب  ادص  مه  دنراد  تسایس  زا  نید  ییادج  رکفت  دننادیمن و  هعماج  هرادا  يارب  ار  نید  هک  یبهذم  یلم  ياهورین  ادخ ؤ 
. دناهتشاد شیب  مک و  ار 

؟  تسا تسرد  هزادنا  هچ  ات  هدش  پاچ  نایک 24  رد  هک  تیناحور  تیرح و  هرابرد  شورس  رتکد  ياقآ  هلاقم 

شسرپ

؟  تسا تسرد  هزادنا  هچ  ات  هدش  پاچ  نایک 24  رد  هک  تیناحور  تیرح و  هرابرد  شورس  رتکد  ياقآ  هلاقم 

خساپ

ارام هک  يزیچ  هتبلا  تسا . ریذپهشدخ  یفلتخم  تاهج  زا  هدـیدرگ  پاچ  نایک ش24  هلجمرد  هک  شورـس ) ياقآ   ) روکذم درف  ینارنخس 
دناوـتیم ینـشور  هب  ياهدـنناوخره  هک  ياهنوـگ  هب  تـسا . نآ  دـیدش  یملع  ینـالقع و  یگیاـمورف  دزاـسیم  زاـینیب  نآ  عماـج  دـقن  زا 

ار يراک  : » مینکیم هدنسب  هدیدرگ  لقن  یلاع  بانج  همان  رد  هک  دنچ  یتالمج  خساپ  هب  اهنت  اج  نیا  رد  دبایرد . ار  نآ  زا  دنچ  یتالاکـشا 
هدـشن هداهن  زیامت  هتکن  ود  نیب  نخـس  نیا  رد   1 دـناهدادرارق .» شاعم  رارما  هلیـسو  نویناحور  دـندادیم  ماجنا  دزم  رجایب و  ناربمایپ  هک 
قازترا يارب  يزیچ  ندادرارق  هلیسو  فلا ) حیضوت : يزیچ . هب  لاغتشازا  يربج  قازترا  ندادرارق ب ) قازترا  هلیـسو  ار  يزیچ  فلا ) تسا :

یهار نادب  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  لین  يارب  دهد و  رارق  يداصتقا ) دمآرد  الثم   ) يدام عفانم  بسک  ار  فده  ناسنا  ادتبا  هک  تسانعم  نیا  هب 
رد نآ  تیمها  هتـشر و  نیا  تسادق  اج  نیا  رد  تسا . رتزاسلوپ  هک  نآ  لیلد  هب  دنک  باختنا  ار  یکـشزپ  هتـشر  هکنیا  دننام  دـنیزگرب . ار 

ب تسا . لوپ  هب  ندیـسر  يارب  تلآ  هلیـسو و  اهنت  ملع  نآ  تسا و  يدام  دمآرد  فده  زاغآ  زا  هکلب  تسین . رظن  دروم  هعماج  هب  تمدخ 
دنچ ره  دنک  تشیعم  بسک  قیرط  نامه  زا  اتیاهن  يزیچ  هب  یمئاد  لاغتشا  تهج  هب  صخش  هک  تسانعم  نیا  هب  لاغتشا  زا  يربج  قازترا  ( 

زج زین  یفده  دنکیم و  شالت  هعماج  هب  تمدخ  يارب  يرمع  هک  دز  لاثم  ار  یکـشزپ  ناوتیم  قوف  لاثم  نامه  رد  دشابن . قازترا  شفده 
زا قازترا  لصا  قوف  لاثم  ود  رد  تسا . قیرط  نیمه  زا  زین  شايدام  ياـهزاین  يزور و  بسک  هلیـسو  لاـح  نیع  رد  یلو  درادـن . تمدـخ 

نونکا شیاتس . دروم  یقالخا و  نآ  مود  لکش  تسا و  هدوتسان  یقالخا و  ریغ  يرما  نآ  لوا  لکـش  لاح  نیع  رد  تسا . كرتشم  تشیعم 
مـسق زا  تیناحور  تکرح  هک  دنـشاب  یعدم  ناشیا  رگا  فلا ) دنکیم : قدص  قوف  دروم  ود  زا  کیمادـک  تیناحور  دروم  رد  دـید  دـیاب 

زا يدارفا  یتح  میراد  عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  تسا  یخیرات  فلتخم  راصعا  رد  تیناحور  كولس  هویـش و  نآ  در  رب  لیلد  نیرتهب  تسا  لوا 
بایمک و رایسب  دناهدیورگن و  تیناحور  تمـس  هب  يدام  دمآ  رد  تهج  هب  زین  دناهتفرگ  هلـصاف  یناحور  يز  زا  يدودح  ات  هک  تیناحور 

وحن هب  قازترا  ناشیا  دوصقم  رگا  دننک ب )  ایند  تراجت  نید  اب  دنورگب و  ینید  مولع  تمـس  هب  يدام  يایند  یپ  زا  هک  يرـصانع  دنردان 
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خیراـت لوـط  رد  شیارب  هدروـخ و  ار  نید  بوـچ  هک  روـط  ناـمه  تیناـحور  هرخـالاب  دراد  تیعقاو  يزیچ  نینچ  تـفگ  دـیاب  دـشاب  مود 
اما تسا  هدروخ  نآ  رانک  رد  زین  ینان  همقل  راچان  هب  هدرک  لمحت  ار  اهنتفر  راد  رـس  رب  اهنادـنز و  اهدـیعبت و  اهرجز و  هدـید و  اههجنکش 

تـسا هدماین  تسد  هب  لوقعم  یحرط  چیه  نونکات  نآ  رییغت  يارب  تساریذپان و  زیرگ  یترورـض  هکلب  تسین  دنـسپان  مومذم و  اهنت  هن  نیا 
هب ار  تلاسر  نیا  نامسآ  کیالم  ینعی  ددرگ  راذگاو  یتشیعم  يدام و  ياهزاین  دقاف  اتاذ  یتادوجوم  هب  ار  نید  غیلبت  رما  دیاب  ای   ( 1 اریز :

مامت هب  نویناحور  نید و  ناـملاع   ( 2 تسا . لاحم  يزیچ  نینچ  دـنریگرب  نید  ناملاع  شود  زا  ار  نارگ  فیلکت  نیا  راب  دـنریگ و  هدـهع 
نینچ دننک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دسر و  رد  نانآ  گرم  دنچ  ره  دندنب  دوخ  يور  هب  ایند  رد  دننز و  اپ  تشپ  شیوخ  يدام  ياهزاین 

هیآ صن  فالخ  زین  نیا  هک  دیچرب  ار  ینید  تاغیلبت  اهـشهوژپ و  تاقیقحت و  تیناحور و  طاسب   ( 3 تسا . نید  لقع و  فالخ  زین  يزیچ 
 ... مهیلا اوـعجر  اذا  مهموـق  اورذـنیل  نیدـلایف و  اوـهقفتیل  هفئاـط  مهنم  هقرف  لـک  نم  رفن  ـالولف  دـیامرفیم :  هک  اـجنآ  تسا  نآرق  هـفیرش 

تسانید و زا  قازترا  نامه  ماجنارس  زین  نیا  هک  دوش  نیمات  لقتسم  ای  یتلود  ینامزاس  ای  داهن  قیرط  زا  نویناحور  ياهزاین   ( 4 ( 122 هبوت )
زا نید  ناغلبم  ناملاع و  هک  تسا  نآ  دـشابیم  شورـس  ياقآ  بولطم  هک  یحرط   ( 5 تسین . تیناحور  تیرح و  هلاقم  بحاـص  بولطم 
زین ینید  ياـهتیلاعف  قـیقحت و  هب  نآ  راـنک  رد  دـنبای و  لاغتـشا  ینید  ریغ  اـموزل  ياهفرح  هب  ـالثم  دـنزادرپب  يزور  بسک  هب  يرگید  قرط 
نیا زا  نارگادوس  دمآ و  دنهاوخرد  نید  غیلبت  توسک  هب  ناقـشاع  ناگتخاب و  كاپ  هک  تسا  نآ  ناشیا  رظن  هب  شور  نیا  زایتما  دنزادرپب 

اب نید  ناملاع  رثکا  هک  تسا  نانچ  یمالسا  مولع  يانخارف  یگدرتسگ و  هک  تسا  نآ  یساسا  لکشم  نکیل  تسب  دنهاوخرب  تخر  هگلج 
هب يزورهنابـش  تامحز  اب  دوخ  تایح  تاظحل  نیرخآ  اتو  هدومن  نارکیب  سونایقا  نیا  يانفرژ  رد  ییامیپرعق  ار  شیوخ  رمع  مامت  هکنآ 

دبلطیم و هلاس  رازه  دنچ  يرمع  نآ  يادنلب  هب  ندیـسر  هک  دنیبیم  ییاهتنمیب  ياضف  ربارب  رد  ار  دوخ  زاب  دـنزادرپیم  شهوژپ  قیقحت و 
تاقیقحت و ندرک  اهر  ندراذگ و  ماکان  زج  يرمث  قوف  يداهنـشیپ  شور  نیاربانب  تسا  رادقم  مک  زیچان و  نآ  ربارب  رد  اهـشالت  نیا  همه 
رب نوزفا  تسین . يرگید  زیچ  موس  داهنـشیپ  يوس  هب  ندرپس  هر  نتخادرپ و  هنایماع  یحطـس و  هلاسم  دـنچ  هب  اهنت  ینید و  فرژ  ياهتیلاعف 

هراشا هلاقم  نایاپ  رد  هک  ناـنچ  ار  نید  زا  قازترا  ناـشیا   ( 1 هلمج : زا  تسا  دراو  ناشیا  نخـس  رب  يرگید  تاداریا  ضوقن و  الاب  بلاـطم 
تیعقوم نتفای  هک  یلاح  رد  دنرمشیم  نآ  ءزج  زین  ار  یـسایس و ...  یعامتجا و  تیعقوم  هکلب  دننادیمن  يداصتقا  دمآرد  هب  اهنت  دناهدرک 

پاچ هب  هداد و  ماجنا  هک  ینید  ثحابم  قیرط  زا  زین  ناشیا  دوخ   ( 2 تسا . یعیبط  يرما  ینید  هعماج  رد  ینید  ملع  وترپ  رد  یعامتجا  رترب 
ناشدوخ هیرظن  ضقن  لاح  نیع  رد  یلو  تسین  مومذـم  تسا و  عورـشم  اهدـمآرد  نیا  هتبلا  دـنراد  ییاهدـمآرد  هدـعاقلایلع  دـناهدناسر 

تقو فرـص  ملعت و  شزومآ و  قیرط  زا  نید  مولع  بسک  دـنمزاین  نانآ  اریز  تسا  قرافلاعم  نید  ناملاع  اب  اـیبنا  هلاـسم  ساـیق  تسا 3 ) 
تـشیعم بسک  نید  قیرط  زا  اضعب  زین  ایبنا  یتح   ( 4 دنیامن . فرص  نآ  رـس  رب  دیاب  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  نید  ناملاع  فالخرب  دناهدوبن 
یـصخش ياهزاین  رد  اضعب  هدوب و  (ع ) ناماما و  (ص ) ربمایپ هب  طوبرم  هررقم  قوقح  زا  یخرب  مالـسا  یلام  تاررقم  رد  هکنانچ  دـناهدومن 
یعامتجا ياهداهن  شرتسگ  اب  هزورما  یلو  هدوبن  قازترا  هار  هتشذگ  ياهنامز  رد  رگید  نونف  مولع و  زا  يرایـسب  هدشیم 5 )  فرص  نانآ 

نخـس نانچ  دـنروبجم  دوخ  قازترا  رطاخ  هب  نویناحور   » تسا هدـیدرگ  قازترا  اشنم  اه  تراهم  اهتیلاعف و  ندـش  یـصصخت  کیکفت و  و 
راصعا نورق و  یط  رد  یمالسا  نادنمشناد  نیغلبم و  املع  یگدنز  خیرات  نخس  نیا  هب  خساپ  نیرتهب  دنناجنرن » دوخزا  ار  ماوع  هک  دنیوگب 

اهیتخـس و نیرتـشیب  نآ  قیاـقح  ناـیب  نید و  زا  يرادـساپ  تهج  رد  هراومه  هک  سب  هعیـش  تیناـحور  يارب  راـختفا  نیمه  تسا  يداـمتم 
هتشادن زاب  ییوگقح  زا  ار  نانآ  زیچ  چیه  تسا و  هتـشاد  میدقت  هللا  هملک  يالتعا  هار  رد  ار  ادهـش  نیرتشیب  هدیرخ و  ناج  هب  ار  اهیراوشد 

رادید یشیاشخب 3 - یقیقع  یقرتم  تیناحور  هزرابم  لاس  دصکی  ینیما 2 - همالع  هلیضفلا  أدهش  - 1 هب :  رتشیب ر ك  یهاگآ  يارب  تسا .
هقیلس قباطم  دنـشوکیم  هک  دنتـسه  هدوب و  زین  يدارفا  نیغلبم  نویناحور و  نایم  رد  هتبلا  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  پاچ  راربا ج 190  اب 

J .} تسین هتشادنپ  هلاقم  نآ  هدنیوگ  هک  ناسنا  تیناحور  بلاغ  هجو  يدنور  نینچ  اما  دننار  نابز  رب  نخس  اههدوت 
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؟ دیهد حیضوت  نآ  نامز  تدم  هزوح و  رد  هفسلف  لیصحت  یگنوگچ  دروم  رد 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  نآ  نامز  تدم  هزوح و  رد  هفسلف  لیصحت  یگنوگچ  دروم  رد 

خساپ

مـالک هقفلوـصا و  ملع  زا  يرادـقم  ندـنارذگ  يروـص  قـطنم  برع  تاـیبدا  سورد  لـیمکت  زا  سپ  مق  هـیملع  هزوـح  رد  هفـسلف  سورد 
یفاک طلست  یمالسا  هفسلفندناوخ  يارب  نینچ  مه  دراد . لماک  ترورض  هفسلفاب  ییانشآ  يارب  قطنم  هدش  رکذ  سورد  نایم  رد  دشابیم .

نآ يوج  تسج و  رد  صخش  هک  دراد  ییاهیهاگآنازیم  هب  یگتسب  هفسلف  يریگارف  يارب  مزال  نامز  رادقم  تسا . مزال  زین  یبرع  نابز  هب 
لاس راهچ  یلا  هس  دشاب  هتشاد  اههفسلف  رگید  زا  یخرب  هب  تبـسننآ  تازایتما  یمالـسا و  هفـسلف  اب  یبسن  ییانـشآ  یـسک  رگا  ینعی  تسا .
لاس هد  لقادح  دیامن و  ریذپان  نایاپ  یـشالت  دیاب  تسا  نف  نیا  رد  رحبت  هطاحاو و  صـصخت  بسک  یپ  رد  هک  یـسک  نکیل  تسا . یفاک 

یمالسا هفسلف  تفگ : ناوتب  دیاش  هاگـشناد ؟ ای  تسا  رتالاب  هزوح  رد  هفـسلف  سیردت  تیفیک  هکنیا  اما  دراد . زاین  يدج  يوپاکت  شالت و 
زکارم رد  بـالقنا  زا  سپ  نکیل  تسا  هتـشاد  يرتـشیب  جاور  اههاگـشناد  رد  برغ  هفـسلف  سیردـت  هـتبلا  دوشیمـسیردت . رتـهب  هزوـح  رد 

فلتخم ياههفـسلف  یقیبطت  سیردـت  تهج  رد  ياهدرتسگ  ياهشـشوک  یهاگـشناد  يوزوح و  دـیتاسا  يراـکمه  اـب  زینهزوح  یقیقحت 
J .} تسا هدمآ  لمعهب 

؟  تسین رتهب  دوش  زهجم  یضایر  یعیبط و  مولع  هب  هزوح  رگا  ایآ 

شسرپ

؟  تسین رتهب  دوش  زهجم  یضایر  یعیبط و  مولع  هب  هزوح  رگا  ایآ 

خساپ

نادنمشناد املع و  زایرایسب  دشیم و  سیردت  زین  یـضایر  یعیبط و  مولع  الومعم  دوب  دودحم  مولع  هنماد  نوچ  میدق  هیملع  ياههزوح  رد 
یـضایر یبرجت و  مولع  هنماد  شرتسگتهج  هب  زورما  یلو  دـندوب  رظن  بحاص  صـصختم و  زین  یـضایر  ای  یعیبط  مولع  رد  نامز  مه  ینید 

یناسنا مولع  ياههتشر  زا  يرایسب  صوصخب  یـضایریاههتشر و  زا  یـضعب  سیردت  اما  درادن ؛ دوجو  هزوح  رد  مولع  همه  سیردت  ناکما 
مولع ياههتـشر  زا  یـضعب  هب  يوزوح  ینید و  فراـعم  موـلع و  اـبنامز  مه  هک  دنتـسه  يزکارم  نوـنکا  مه  هک  تسا  يرورـض  هزوـح  رد 

ياههتـشر اهنآ  رد  هک  دـیفم و ...  هاگـشناد  مولعلا  رقاب  یلاع  شزومآ  هسـسوم  ( هر ) ینیمخ ماما  هدکـشهوژپ  هلمج : زا  دـناهتخادرپ  یناسنا 
رتعماـج و هدـنیآ  رد  هک  تسا  دـیما  ددرگیم و  سیردـت  یـسایس و ...  مولع  داـصتقا  برغهفـسلف  یـسانش  هعماـج  یـسانش  ناور  قوـقح 

J .} ددرگ رتریگارف 
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؟ دوش یم  هداد  شزومآ  نآ  رد  یلئاسم  هچ  تسیچ  شفادها  دمآ  دوجو  هب  ارچ  مق  هیملع  هزوح 

شسرپ

؟ دوش یم  هداد  شزومآ  نآ  رد  یلئاسم  هچ  تسیچ  شفادها  دمآ  دوجو  هب  ارچ  مق  هیملع  هزوح 

خساپ

داعبا همه  رد  نیدرتقیمع  هچ  ره  تخانـش  ینید و  فراعم  رد  شهوژپ  قیقحت و  نآ  یـساسا  فدـه  تسا و  یمیلعت  يداـهن  هیملع  هزوح 
J .} تسا یمالسا  هعماج  حطس  ردمالسا  یعامتجا  یلمع و  ماکحا  يارجا  ینید و  فراعم  ماکحا و  گنهرف و  غیلبت  جیورت و  سپس  نآ و 

؟  تسا هتسباو  تلود  تموکح و  هب  هزادنا  هچ  ات  مق  هیملع  هزوح 

شسرپ

؟  تسا هتسباو  تلود  تموکح و  هب  هزادنا  هچ  ات  مق  هیملع  هزوح 

خساپ

J .} درادن تلود  هب  یگتسباو  هنوگ  چیه  هیملع  هزوح 

؟ دننک یم  تکرح  یطوطخ  هچرد  دنا و  هنوگچ  یسایس  يرکف و  ياه  هنیمز  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  دیتاسا و 

شسرپ

؟ دننک یم  تکرح  یطوطخ  هچرد  دنا و  هنوگچ  یسایس  يرکف و  ياه  هنیمز  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  دیتاسا و 

خساپ

دادملق يدـحاوطخ  رد  ار  همه  ناوتیمن  دنـشاب و  ینوگانوگ  تارظن  ارآ و  ياراد  لئاسم ، نیا  رد  تسا  نکمم  زین  يوزوح  نادنمـشیدنا 
J .} درک

؟ دننک داشرا  ار  نایوجشناد  ناناوج و  هک  دنراد  دوجو  يرهطم  یتشهب و  دیهش  لثم  یناسک  هزوح  رد  ایآ 
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شسرپ

؟ دننک داشرا  ار  نایوجشناد  ناناوج و  هک  دنراد  دوجو  يرهطم  یتشهب و  دیهش  لثم  یناسک  هزوح  رد  ایآ 

خساپ

يرگید ددعتم  دارفاو  یناجیرال  مالسالاتجح  يدزی ، حابصم  هّللاتیآ  یلمآ ، يداوج  هّللاتیآ  دننام  ییاهتیـصخش  زین  رـضاح  لاح  رد 
ات يرکف  ياهورین  شرورپ  اههزوحرد و  سیردت  شراگن و  هب  لاغتـشا  تهج  هب  اههاگـشناد  رد  اهنآ  میقتـسم  روضح  نکیل  دنراد ، دوجو 

ینغ و رایسب  زور  يرکف  لئاسم  هب  ییوگخساپ  ياربناشیاهینارنخس  اهسرد و  نانآ ، ياههتـشاگن  لاح  نیع  رد  تسا . گنرمک  يدودح 
دوجو تابثا  نیهارب  نییبت  - 1 یلمآ : يداوج  هّللاتیآ  زا  ییاهباتک  دوشیمیفرعم : ناـگدربمان  بتک  زا  یخرب  لـیذ  رد  تسا . دنمـشزرا 

نارازگراک قالخا  هیقف 6 - تیـالو  - 5 لـالج و . ... لاـمج و  هـنییآ  رد  نز  نآرق 4 - رد  تیادـه  تفرعم 3 - هنیآ  رد  تعیرـش  ادخ 2 -
مزیلارولپ نوماریپ  هلاقم  مالسا 3 - یسایس  هفسلف  تالاقم  نآرق 2 - هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  - 1 يدزی : حابصم  هّللاتیآ  زا  ییاهباتک 

رگید 2- یطـسب  ضبق و  رد  طسب  ضبق و  - 1 یناجیرال : مالـسالاتجح  زا  ییاهباتک  دیاقع و . ... شزومآ  هفسلف 5 - شزومآ  ینید 4 -
قالخا هفسلف  ینید 3 - تفرعم 

؟  تسیچ دنا  هتفرن  يزابرس  تمدخ  هک  ینایوجشناد  يارب  هزوح  هب  دورو  هار 

شسرپ

؟  تسیچ دنا  هتفرن  يزابرس  تمدخ  هک  ینایوجشناد  يارب  هزوح  هب  دورو  هار 

خساپ

فارصنا یهاگشناد  تالیصحت  زا  هک  یـسک  يارب  هفیظو ، ماظن  تمدخ  ماجنا  1 ـ تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  امش  لکـشم  اب  هطبار  رد 
زا شیپ  ار  يدارفا  نینچ  دناوتیمن  انوناق  هیملع ، هزوح  تسا و  روشک  بوصم  نیناوق  وزج  دزادرپبیوزوح ، تالیـصحت  هب  دهاوخب  دـهد و 

چوپ و یلک  هب  یهاگـشناد ، ياههتـشر  رگید  ای  یـسانشنیمز  دننام  ياهتـشر  هک  تسین  نانچ  2 ـ دنک . شریذپ  هفیظوماظن  تمدـخ  ماجنا 
ره شالت ، تیدـج و  اب  تبرق و  دـصق  اب  یـسک  رگا  تسا و  یعامتجا  تامدـخ  یعون  هنیمز  مولع ، نیا  زا  کیره  هکلب  دنـشاب ؛ شزرایب 
ادج امـش  هک  یتروص  رد  3 ـ دشاب . یمالـسا  هعماج  يارب  ياهدـنزرا  تامدـخ  أشنم  دـناوتیم  یهلا  تایانع  اب  دـنک ، لابندار  اهنآ  زا  کی 

نیرتهب تصرف ، زا  دیناوتیم  مه  نارود  نیا  ردیتح  اریز  دیشاب ؛ كانمیب  يزابرس  تمدخ  زا  دیابن  دیاهیملع ، هزوح  رد  لیـصحت  راتـساوخ 
زا دیناوخب . ار  هزوح  مود  لوا و  ياهلاس  سورد  مامت  دیناوتیم  ، يراکیب تاقوا  رد  یسرد  ياهراون  زا  هدافتسا  اب  ینعی  دینکب ، ار  هدافتسا 

صاصتخا يوزوحمولع  يریگارف  هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  يرادقم  دـیناوتیم  یهاگـشناد ، تالیـصحت  زا  فارـصنا  نودـب  یتح  رگید  فرط 
ماقم یگدنیامن  داهن  هیملع  هزوحزا  دیناوتیم  دیوش ، نامهیم  اجنآ  رد  ای  دـیهد  لاقتنا  نارهت  هب  ار  دوخ  دـیناوتب  رگا  نآ ، رب  نوزفا  دـیهد .

تیقفوم نیاربانب  دیوش . دـنمهرهب  تسا  هدیدرگـسیسأت  دـنمقالع  نایوجـشناد  هدافتـسا  تهج  یگزات  هب  هک  اههاگـشناد  رد  يربهر  مظعم 
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دازآ تسین و  هیقف  یلو  رظن ، ریز  زین  مق  هـیملع  هزوـح  4 ـ تسایهلا . تایانع  زا  دادمتـسا  نینچمه  امـش و  راکتـشپ  شالت و  ورگ  رد  امش ،
لابند هب  یثعب  میژر  دـیدش  ياهانگنت  قارع و  رد  تماـقا  تهج  زا  ياهدیدعتالکـشم  فجن  هزوح  رد  لیـصحت  رگید  فرط  زا  دـشابیم ،
يارب نایعیـش  قارع ، یتـح  ناـهج و  فـلتخم  طاـقن  زا  تسا و  رتـهب  تهج  ره  زا  مق  هیملعهزوـح  رـضاح  لاـح  رد  ناـیناریا ، يارب  دراد و 

، تسا لـماش  ار  یعفاـن  ملع  ره  درادـن و  ینید  مولع  هب  صاـصتخا  ملعلا ... اوبلطا  ثیدـح  5 ـ دـننکیمهعجارم . مق  هب  ینید  مولع  لیـصحت 
بجاو ناناملـسم  هـمه  يارب  نآ  زا  یــشخب  دنــشابیم و  رایــسب  دـیکأت  دروـم  نآ و  لـمکا  قادـصم  یهلا  فراـعمو  ینید  موـلع  نـکیل 

J .} دشابیم

منک ادیپ  یسرتسد  ملع  نیا  هب  یهاگشناد  لیصحت  نمض  رد  مناوت  یم  هنوگچ  مراد و  ثیدحلا  ملع  يوزوح  مولع  هب  يدایز  هقالع 

شسرپ

منک ادیپ  یسرتسد  ملع  نیا  هب  یهاگشناد  لیصحت  نمض  رد  مناوت  یم  هنوگچ  مراد و  ثیدحلا  ملع  يوزوح  مولع  هب  يدایز  هقالع 

خساپ

ياهباتک هب  دیتسههنیمز  نیا  رد  یتاعالطا  بسک  هب  لیام  اهنت  امـش  رگا  تسا . نآ  هب  هتـسباو  يوزوح و  مولع  زا  ياهشوگ  ثیدح ، ملع 
هتشر هب  سپس  هدنارذگ و  ار  يوزوحمولع  ياههیاپ  یتسیابیم  دیتسه ، هتشر  نیا  رد  قمعت  قیقحت و  ناهاوخ  رگا  یلو  دینک ؛ هعجارم  ریز 

ياههمانرب زا  هیملع ، ياههزوح  هب  هعجارم  اب  دوخلحم  رد  دیناوتیم  امـش  تسا . راوشد  يرما  داتـسا  نودب  زین  راک  نیا  دـیزادرپب . ثیدـح 
ثیدحلا ملع  یچ 2 ـ هناش  ثیدحلا  ۀیارد  ثیدـحلا و  ملع  1 ـ دینکهدافتسا : داتـسا  رظن  تحت  هنیمز  نیا  رد  یـسرد  ياهراون  زا  ای  نانآ و 

تیاور و یئایلوا 6 ـ ثیدح  ملع  لوحت  یناخ 5 ـ ریم  مالسا  رد  ثیدح  ریس  يرکـسع 4 ـ همالع  نید  ءایحا  رد  همئا  شقن  راصع 3 ـ مظاک 
J} نیما تیارد 

دوش یم  سیردت  یسورد  هچ  هیملع  هزوح  رد 

شسرپ

دوش یم  سیردت  یسورد  هچ  هیملع  هزوح  رد 

خساپ

، یلاع حطس  ج )  حطـس ، ب )  تامدقم ،)  ) برع تایبدا  هرود  فلا ) درک : میـسقت  نینچ  یلک  روط  هب  ناوتیم  ار  هزوح  سورد  ياههرود 
نایب یناعم و  وحن ، فرص ، دعب  رد  یبرع  نابز  روتسد  اب  ییانشآ  تایبدا  هلحرم  رد  اههتشر .) زا  یکی  رد  صصخت  ای  داهتجا و   ) جراخ د ) 

هب (ع ) يده همئا  و  (ص ) مرکایبن ثیداحا  نآرق و  نوچ  تسا ؛ مالـسا  نابز  لماک  نتفرگ  دای  رطاخ  هبهلحرم  نیا  ترورـض  تسا . حرطم 
رد یصاخ  ياهباتک  کی  ره  يارب  هک  تسا ، حرطم  هفسلف  قطنم و  لوصا ، هقف ، اب  یتامدقم  ییانـشآ  حطـس ، هرودرد  تسا . یبرع  نابز 
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. ددرگیم حرطم  رتقیمع  رتهدرتـسگ و  روط  هب  یمـالک  یفـسلف و  یلوـصا و  یهقف و  لـئاسم  زین ، یلاـع  حطـس  رد  تسا . هدـش  هتفرگرظن 
دودح 10 رد  تیدج  لامکرد  دشاب و  دادعتسا  اب  ياهبلط  هچنانچ  تسا و  ینید  ربتعم  عبانم  زا  یهقف  لئاسم  طابنتسا  هلحرم  جراخ ، هلحرم 

هدش سیسأت  هزوح  رد  ییاههاگـشناد  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  ًاریخا  ددرگیم . لئان  داهتجا  هجرد  هب  دنک ، یط  ار  هرود  نیا  لاس   15  ـ
سیردت اهنآ  رد  تیریدم و ... یسانشناور ، داصتقا ، مالسا ، خیرات  نآرق ، ریسفت  مالک ، هفـسلف ، ریظن  يرگید  یـصصخت  سورد  هک  تسا 

. دوشیم

؟  مهد لیصحت  همادا  مق  هیملع  هزوح  رد  ار  یقوقح  ینابم  هقف و  هتشر  دشرا  یسانشراک  عطقم  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟  مهد لیصحت  همادا  مق  هیملع  هزوح  رد  ار  یقوقح  ینابم  هقف و  هتشر  دشرا  یسانشراک  عطقم  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

اب دییامن و  هدامآ  مق  هاگـشناد  دـشرا  یـسانشراک  يدورو  نومزآ  رد  تیقفوم  يارب  ار  دوخ  دـیناوتیم  بولطم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  امش 
ناکما دـح  رد  زین  يوزوح  سورد  فراـعم و  زا  یهاگـشناد ، سورد  لیـصحت  نمـض  اـت  دـییامن  لیـصحت  مق  رد  هاگـشناد  نیا  رد  دورو 

. درادن دوجو  کیسالک  تروص  هب  هزوح  یلیصحت  متسیس  رد  ياهتشر  نینچ  انمض  دییامن . هدافتسا 

دیهد حیضوت  میارب  ار  هزوح  یصصخت  یمومع و  سورد  لحارم 

شسرپ

دیهد حیضوت  میارب  ار  هزوح  یصصخت  یمومع و  سورد  لحارم 

خساپ

لماک ار  لاؤس  باوج  هک  نیا  يارب  دنشاب . هتشاد  ار  هیملع  ياههزوح  هب  دورو  مزال  طیارش  دیاب  لوا  دنوش ، هبلط  دنهاوخیم  هک  یناردارب 
لقادح - 1 میزادرپیم : اهنآ  یـسرد  نوتم  هب  سپـس  مینکیم ، رکذ  ار  مق  هیملع  هزوح  رد  بالط  شریذپ  طیارـش  زا  یـضعب  میـشاب ، هداد 

يارب لاس و   17 لکیـس ، كردم  يارب  نس  رثکادح  - 2 ملپید ، اهناتسرهش ، نانکاس  يارب  لکیـس و  مق ، نانکاس  يارب  یلیـصحت  كردم 
كردم نیرخآ  رد  هزوح  رظن  دروم  لدعم  ندوب  اراد  - 5 هبحاصم ، رد  یلوبق  - 4 يدورو ، ناحتما  رد  یلوبق  - 3 لاس ،  21 ملپید ، كردم 

سپس یشیامزآ ، لکـش  هب  هام  هس  دنارذگب ، تیقفوم  اب  ار  لحارم  نیا  یـسک  رگا  هفیظو و . ... ماظن  نوناق  تیلومـشم  مدع  - 6 یلیصحت ،
جراـخ حطـس و  برع ، تاـیبدا  هرود : هس  هب  ناوتیم  ار  بـالط  یـسرد  هرود  ددرگیم . هتفریذـپ  مق  هیملع  هزوح  رد  یمـسر  تروـص  هب 

لیکــشت قـطنم  عیدــب و  ناـیب ، یناـعم ، وـحن ، فرــص ، لـماش : برع ، تاــیبدا  ار  اــهسرد  هدــمع  لوا  ِلاــس  راــهچ  رد  درک . میــسقت 
رد هتبلا  رفظم .) قطنم  قطنم و  رد  هّللادبعالم  هیشاح  یناعملارصتخم ، ینغم ، یطویس ، هداس ، فرـص  تامدقملاعماج ، ياهباتک  .) دهدیم
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هرود کی  مشـش  مجنپ و  لاس  رد  سپـس  ددرگیم . رازگرب  زین  ماکحا و ... ریـسفت ، تاداقتعا ، ياههنیمز  رد  ییاهسالک  لاس  راـهچ  نیا 
سرادم رظن  تحت  دیاب  بالط  لاس  شش  نیا  رد  دوشیم . هدناوخ  رفظم  داتسا  هقف  لوصا  و  یناث ) دیهش  هعمل  حرـش   ) یلالدتـسا همین  هقف 
تکرـش هسردم  نامه  ياهسالک  رد  دنـشاب و  دـناهدومن ، مان  تبث  نآ  رد  بالط  هدومن و  یفرعم  ار  اهنآ  تیریدـم  ياروش  هک  ياهیملع 

لمع هب  بایغ  روضح و  بالط  زا  لاس  لوط  رد  دنتـسه و  لاس  نایاپ  لاس و  همین  یگتفه ، تاناحتما  ياراد  اهناتـسریبد  دـننام  هک  دـننک 
، دشاب لیام  هک  یسالک  ره  زا  دناوتیم  متفه  لاس  عورش  رد  دیناسر ، نایاپ  هب  تیقفوم  اب  ار  مشش  لاس  ياهناحتما  یـصخش  رگا  دیآیم .
ات متفه  لاس  نایاپ  رد  طقف  دشابیمن . صخـشم  هسردم  ای  صاخ  سالک  رد  تکرـش  هب  مزلم  رگید  دـیامن و  هدافتـسا  مق  هیملع  هزوح  رد 

: زا دنترابع  بتک  نیا  دهد . ناحتماار  یلیـصحت  لاس  ره  هب  طوبرم  ياهباتک  هدرک و  تکرـش  هزوح  يرـسارس  ياهنومزآ  رد  دیاب  مهد 
ۀیافک یلالدتـسا ،) ماـمت   ) هقف لوصا  رد  هر ) ) يراـصنا خیـش  لـئاسر  یلالدتـسا ،) ماـمت   ) تـالماعم هقف ، رد  هر ) ) يراـصنا خیـش  بساـکم 

للم و همکحلا ، ۀیاهن  دح  رد  هفـسلف  هیارد ، لاجر و  ریـسفت ، نینچمه  (، یلالدتـسا مامت   ) هقف لوصا  رد  یناسارخ  دـنوخآ  موحرم  لوصالا 
زا دـعب  دـنمانیم . یـصصخت ) ریغ  لوصا  هقف و  برع و  تایبدا  هرود  لماش   ) حطـس هرود  ار  لاس  هد  نیا  تایهلا و . ... نآرق ، مولع  لـحن ،

مالک و یـصصخت  ياههتـشررد  یـضعب  ددرگیم . یـصصخت  دیدج  هرود  دراو  هبلط  هطوبرم ، ياهناحتما  رد  تیقفوم  مهد و  لاس  مامتا 
. دنزادرپیم قیقحت  هب  لوصا  هقف و  یصصخت  هتـشر  رد  رگید  یـضعب  دننکیم و  تکرـش  اضق و ... غیلبت ، داصتقا ، ریـسفت ، خیرات ، هفـسلف ،

کی تسا و  یصخشم  نتم  زا  جراخ  دشابیمن و  یـصاخ  باتک  ّصتخم  هک  تسا  نیا  دنیوگیم ، جراخ  سرد  ار  هرود  نیا  هک  نیا  لیلد 
دشاب و هدناوخ  یبوخ  هب  ار  حطـس  هرود  ياهبلط  رگا  ددرگیم . هدافتـسا  فلتخم  تارظن  بتک و  زا  هک  تسا  يداهتجا  یتاقیقحت و  هرود 

دنچ زا  دعب  ددرگ ، يو  لماش  زین  دنوادخ  فاطلا  دنز و  تسد  ياهدرتسگ  تاعلاطمو  تاقیقحت  هب  لوصا  هقف و  جراخ  صصخت  هرود  رد 
. دنیوگیم دهتجم  وا  هب  هک  دنکیم  ادـیپ  تایاور  نآرق و  دـننام  نید  هیلوا  عبانم  زا  ار  هیهقف  هیعرف  ماکحا  داهتجا  طابنتـسا و  تردـق  لاس 

ناصـصختم هب  ًالومعم  یلو  دشابیم ، نافرع و ... هفـسلف و  تاداقتعا ، مالک و  برع ، تایبدا  رد  ینادهتجم  ياراد  هزوح  تسا  رکذ  نایاش 
رگید نایوجـشناد  نالّـصحم و  همه  دـننام  بـالط  هک  تسا  مزـال  مه  هتکن  نیا  هب  هجوـت  دوـشیم . هتفگ  دـهتجم  لوـصا  هقف و  هتـشر  رد 

ماما هدش و  دهتجم  غولب  زا  لبق  مولعلارحب ، همالع  ساسا  نیمه  رب  دنشابیمن . حطـس  کی  رد  همه  دنرادروخرب و  یفلتخم  ياهدادعتـسازا 
. دناهدش دهتجم  یگلاس  زا 30  لبق  نینس  رد  ناگرزب  زا  رگید  یلیخ  ینیمخ و  یفطـصم  دیـس  موحرم  ینیدلاءاهبهّللاتیآ ، موحرم  لحار ،

لوا ههد  رد  هلاس  ره  تسا . تمدـخ  ناـیاپ  اـی  تیفاـعم و  نتـشاد  یـسانشراک ، عطقم  رد  مق  هیملع  هزوح  هب  دورو  طرـش  رـضاح  لاـح  رد 
يارب یلو  تسین ؛ رید  ملع  لیـصحت  يارب  ینامز  چیه  ددرگیم . مالعا  راشتنالاریثک ، ياههمانزور  رد  شریذپ  هوحن  طیارـش و  هام ، دادرخ 
هجوت اب  هک  ارچ  تسا ، لیصحت  همادا  يارب  ریذپانیگتـسخ  يدج و  هقالع  اهنآ ؛ هلمج  زا  درک ، هظحالم  ار  طیارـش  یتسیاب  هزوح  هب  دورو 

رگا نینچمه  دراذـگب . رـس  تشپ  ار  حطـس  سورد  صخـش  هک  تسا  مزـال  ناـمز  لاـس  تشه  لقادـح  يوزوـح ، سورد  یگدرتـسگ  هب 
همادا يارب  خسار  يدج و  مزع  نودب  نیاربانب  دناوخب . سرد  زین  رگید  لاس  دنچ  دیاب  دوش ، دراو  یقیقحت  ياههتـشر  زا  یکی  رد  دـهاوخب 

اب شریذپ  طیارـش  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ددرگ . صخـش  فقوت  ثعاب  تسا  نکمم  هک  دراد  رارق  صخـش  يورارف  يدایز  عناوم  لیـصحت ،
. دینک لصاح  سامت  شریذپ  تمسق  تیریدم ، ياروش  740971 و 713000  نفلت 4 - 

؟ دنتسین ناناوج  تاهبش  يوگخساپ  هیملع  ياه  هزوح  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسین ناناوج  تاهبش  يوگخساپ  هیملع  ياه  هزوح  ارچ 
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خساپ

هئارا یـسرربهنیمز و  رد  هلاقم  باتک و  اهدص  رـضاح  لاح  رد  هنرگو  تسا  یناسرعالطا  هنیمز  نیا  رد  یـساسا  لکـشم  دسریم  رظن  هب  {
ناغمرا هب  رصاعم  ینید  تایبدارد  ار  يدنمشزرا  راثآ  هدمآرد و  شراگن  هب  هعماج  رد  جیار  تاهبش  نوماریپ  لدتـسم  یقطنم و  ياهخساپ 

.} تسا هدروآ 

؟ دراد هعماج  رد  يریثات  هچ  هیملع  هزوح 

شسرپ

؟ دراد هعماج  رد  يریثات  هچ  هیملع  هزوح 

خساپ

ياهداهن هزوح و  فلتخم  ياهتیلاعف  اهتکرح و  اب  ییانشآان  زا  یشان  تسین و  یتسرد  هاگدید  دنتـسه ،» ناشدوخ  رد  اههزوح   » هک نیا 
راک مق -  هیملع  هزوح  هژیو  هب  اههزوح -  يراذـگریثأت  داـعبا  همه  یـسررب  هتبلا  دـشابیم . روشک  حطـس  رد  نآ  هعباـت  یـشزومآ  یملع و 

عاونا اب  يرکف  یملع و  یقطنم ، قیمع ، هزرابم  رـضاح ، لاح  رد  اههزوح  یگنهرف  یـساسا  ياهراک  زا  یکی  لقادـح  نکیل  تسین ؛ یناسآ 
یگنهرف يرکف و  ناکرا  مامت  رد  یگرزب  فارحنا  رطخ  اهنآ ، هب  يدجندادن  خـساپ  تروص  رد  هک  تسا  یطاقتلا  یتادراو و  ياههشیدـنا 

J .} دراد یپ  رد  هعماج 

راون و اب  باتک  هعلاطم  ینعی  ( ؟  تسا یبسانم  شور  هدنب *  طیارش  هب  هجوت  اب  راون  متسیس  ایآ  میامن *  هعلاطم  ار  هزوح  سورد  مناوت  یم  هنوگچ 
 ( هثحابم دعب 

شسرپ

باتک هعلاطم  ینعی  ( ؟  تسا یبسانم  شور  هدنب *  طیارـش  هب  هجوت  اب  راون  متـسیس  ایآ  میامن *  هعلاطم  ار  هزوح  سورد  مناوت  یم  هنوگچ 
 ( هثحابم دعب  راون و  اب 

خساپ

لمات لباق  هچنآ  درادن . یبهذم  ياههنیمز  رد  صوصخب  رگید  تاعلاطم  اب  یتافانم  یـصصخت  هتـشر  کی  رد  لیـصحت  هک  تسین  يدیدرت 
هعجارم اب  دوخ  یهاگشناد  تالیصحت  نمـض  رد  دیناوتیم  امـش  دشاب . یم  مهارف  راک  نیا  يارب  هک  تسا  یطیحم  یحور و  طیارـش  تسا 

ادعب ات  هدومن  هدافتسا  یسرد  ياهراون  زا  العف  ای  دیزادرپب و  زین  يوزوح  تالیصحت  هب  دیتاسا  اب  هرواشم  تنوکـس و  لحمهیملع  هزوح  هب 
رارق تهجکی  رد  ار  دوخ  تمه  هکنیا  نآ  دیشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  هتکن  کی  هراومه  یلو  دیشاب . هتـشاد  دشر  يارب  يرت  بسانم  هنیمز 
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دوخ یهاگـشناد  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  تسا  ياهزوح  تالیـصحت  هب  امـش  یلـصا  لیامت  هچ  نانچدیزیهرپب  يراک  هدنکارپ  زا  دیهد و 
هزوح رد  هچرگ  انمـض  دیـسر . دیهاوخ  هجیتن  هب  هدوب  قفوم  امتح  دییامن . یط  ار  نآ  یملع  بتارم  اعیرـس  هدش و  هزوح  دراو  يدج  روطب 

هب ناوتیم  یلغـش  تیعقوم و  ره  رد  درادن . اج  نآ  هب  صاصتخا  یلو  دراد  دوجوتیونعم  بسک  قالخا و  بیذـهت  يارب  يرتدـعاسم  هنیمز 
J .} تسا یلوصا  مظنم و  همانرب  نتشاد  تسا  مهم  هچنآ   . تخادرپ يونعم  بتارم  لیمکت  بیذهت و 

؟ دیهد حرش  ارنآ  حوطس  ندنارذگ  هوحن  هزوح و  یسرد  همانرب 

شسرپ

؟ دیهد حرش  ارنآ  حوطس  ندنارذگ  هوحن  هزوح و  یسرد  همانرب 

خساپ

؛ تامدقم هرود  فلا ) جراخ .) یلاع ، حطس  طسوتم ، حطس  تامدقم ،  ) درک میسقت  نینچ  یلک  روط  هب  ناوتیم  ار  هزوح  سورد  ياههرود 
دای رطاخ  هب  هلحرم  نیا  ترورـض  دـشابیم . یمالـسا و ... مولع  داـهتجا و  یناـبم  اـب  ییانـشآ  برع و  تاـیبدا  رب  طلـست  تهج  هلحرم  نیا 

-1 دوشیمهدـناوخ : ریز  ياـهباتک  هرود  نـیا  رد  دـشابیم . یبرع  ناـبز  هـب  ثیداـحاو  نآرق  نوـچ  تـسا  مالـسا  ناـبز  لـماک  نـتفرگ 
-2 ییاهب ) خیـش  هیدمـص  باتک  وحنلا و  یف  ۀیاده  وحن ، رد  نسحمالم  لماوع  فیرـصت ، حرـش  ریم ، فرـص   ) لماش هک  تامدـقملاعماج 

تمسق  ) یمالسا مولع  اب  ییانشآ  ینازاتفت 4 - عیدب ) نایب و  یناعم و  رد   ) یناعملارصتخم یطویس 3 - نیدلالالج  وحن ، رد  یطویس  باتک 
ملع رد   ) نیدـلاملاعم ماـشه 7 - نبا  وـحن ، رد  بیبـللاینغم  - 6 رفظم ) اضردـمحم  همـالع   ) رفظم قـطنم  يرهطم 5 - دیهـش  داتـسا  قطنم )

ۀیادبلا یناحبس 11 - رفعج  مالسا ، ربمایپ  خیات  ییاوشیپ 10 - يدهم  نایاوشیپ ، هریس  يدزی 9 - حابصم  داتسا  هفسلف ، شزومآ  - 8 لوصا )
قطنم لوصا ، هقف ، اب  یتامدقم  ییانشآ  هرود  نیا  زا  فده  طسوتم ؛ حطـس  هلحرم  يزارخ ب )  نسحم  دیـس  دیاقع ) رد   ) هیهلالا فراعملا 

یناث 2- دیهش  هقف ) رد   ) هیقشمدلا ۀعمللا  حرـش  - 1 زا : دنترابع  دنوشیم  هدناوخ  طسوتم  حطـس  هرود  رد  هک  ییاهباتک  تسا . هفـسلف  و 
خیش خیرات ) رد   ) دیفم داشرا  يراصنا 4 - یضترم  خیش  لوصالادئارف )  ) لئاسر رفظم 3 - اضردمحم  همالع  لوصا ) مولع  رد   ) هقفلا لوصا 

دمحم هللاتیآ  نآرق ) مولع  رد   ) دیهمتلا یسربط 7 - خیش  ریسفت ) رد   ) عماجلاعماوج ییابطابط 6 - همالع  هفسلف )  ) همکحلاۀیادب دیفم 5 -
 ( یناحبس ج رفعج  داتـسا  لاجر ) ملع   ) لاجر ملع  تایلک  یناحبس 9 - رفعج  داتـسا  بهاذم ) قرف و  رد   ) لحنلاو للملا  تفرعم 8 - يداه 

ییاهباتک ددرگیم . حرطم  رتقیمع  رتهدرتسگ و  روط  هب  یمالک  یفـسلف و  یلوصا و  یهقف و  لئاسم  هلحرم  نیا  رد  یلاع ؛ حطـس  هلحرم 
دنوخآ موـحرم  لوـصا ) ملع  رد  لوصالاۀـیافک  يراصنا 2 - یـضترم  خیـش  هقف ) رد   ) بساـکم - 1 دوـشیم : سیردـت  هرود  نیا  رد  هـک 

عماجلاعماوج يراوزبس 5 - يداه  الم  هفـسلف ) تایهلا و  قطنم و   ) هموظنم حرـش  ییابطابط 4 - همالع  هفـسلف )  ) همکحلاۀیاهن یناسارخ 3 -
ثیدـحلاۀیارد یناحبــس 8 - رفعج  داتــسا  لاـجرلاملع ، تاــیلک  تــفرعمهللاتیآ 7 - نآرق ) موــلع  رد   ) دـــیهمتلا یـسربط 6 - ریـسفت ) )

لئاسم طابنتـسا  هلحرم  جراخ ؛ هلحرم  یناحبـس ه )  رفعج  داتـسا  مالک ) دـیاقع و  رد   ) تایهلالا یناحبس 9 - رفعج  داتسا  یـسانشثیدح ) )
نیـسردم نیب  رد  اـهانبم  تسا ، یطابنتـسا  یقیقحت و  تروص  هب  تسا  زاـب  سرد  هزوـح ، جراـخ  سرد  تسا . ینید  ربـتعم  عباـنم  زا  یهقف 

ار و مالـسالاعیارش  ، اهیـضعب دـننکیم و  ثحب  نآ  ساـسارب  دـنهدیم و  رارق  اـنبم  ار  یقثولاةورع  نوـتم  اهیـضعب  دـنکیم ، قرف  جراـخ 
خیش هعیشلالئاسو ، - 1 زا : دنترابع  دیآیم  راک  هب  یلیصحت  عطقم  نیا  رد  رتشیب  هک  یعبانم  ار و ... ماما  ترـضح  هلیـسولاریرحت  اهیـضعب 
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نیا رب  هک  یحورـش  یقثوـلاةورع و  یفجن 4 - نسح  دـمحم  خیـش  مالکلارهاوج ، يرون 3 - ثدـحم  لئاسولا ، كردتـسم  یلماع 2 - رح 
یلح 8- همالع  اهقفلاةرکذت ، يدنه 7 - لضاف  هب  فورعم  یناهفصا  لضاف  ماثللا ، فشک  يدزی 5 - مظاک  دمحم  دیس  هدش ، هتشون  باتک 
یــسوط 12- خیــش  فـالخ ، یــسوط 11 - خیــش  طوـسبم ، یناــث 10 - قـقحم  دــصاقملاعماج ، ییوــخهللاتیآ 9 - تاریرقتلا ، دوــجا 
هب دـنک  یط  ار  هرود  نیا  لاس   15 دودح 10 -  رد  تیدج  لامک  رد  دـشاب و  دادعتـسا  اب  ياهبلط  هچنانچ  ینیمخ و ... ماما  هلیـسولاریرحت ،

. دننک تکرش  ریـسفت  نافرع و  هفـسلف و  رد  دنناوتیم  دارفا  دازآ ، تروص  هب  سورد  نیا  رانک  رد  نمـض  رد  ددرگیم . لئان  داهتجا  هجرد 
رد  ) هیکم تاـحوتف  اردـصالم و  هـعبرا  رافـسا  باـتک : ناوـتیم  هراـب  نـیا  رد  تـسین . یمـسر  سرد  سـالک و  تروـص  هـب  اـهنیا  اـهتنم 

زکرم - 1 دننکیم . تیلاعف  فلتخم  ياههتـشر  رد  هزوح  رد  زین  یـصصخت  زکارم  اهنیا ، رب  هوالع  دربمان . ار  یبرع  نبا  نیدـلایحم  ( نافرع
زین تاسسؤم  یخرب  غیلبت  یـصصخت  زکرم  اضق 4 - یـصصخت  زکرم  نآرق 3 - مولع  ریـسفت و  یـصصخت  زکرم  مالک 2 - ملع  یـصصخت 

تاررقم ساسارب  خیرات و ... یسایس ، مولع  یسانشناور ، داصتقا ، دننام  نآ  هب  طوبرم  ياههتشر  یناسنا و  مولع  هنیمز  رد  هک  دنراد  دوجو 
. دنشابیم بالط  نایم  زا  اناوت  نیققحم  شرورپ  هب  لوغشم  یلاع ، شزومآ 

هریسو یقالخا   , يداقتعا ياه  هنیمز  رد  یبتک  افطلو  تسیچ  شطیارش  تسارسیم و  يوحن  هچ  هب  دییامرفب  متسه  يوزوح  مولع  لیـصحت  هب  دنمقالع 
دینک رکذ  ع )   ) تیب لها 

شسرپ

يداقتعا ياـه  هنیمز  رد  یبتک  اـفطلو  تسیچ  شطیارـش  تسارـسیم و  يوحن  هچ  هب  دـییامرفب  متـسه  يوزوح  مولع  لیـصحت  هب  دـنمقالع 
دینک رکذ  ع )   ) تیب لها  هریسو  یقالخا  ,

خساپ

دننامه هیملع (  ياههزوح  يدورو  ناحتما  رد  تکرـش  - 1 تسا :  ریذـپ  ناکما  تروص  ود  هب  هیملع  ياـههزوح  رد  لیـصحت  هب  نتخادرپ 
يارب تقو . هراپ  تروص  هب  لیصحت  - 2 تقو . مامت  تروص  هب  لیصحتهب  لاغتشا  سپسو  ددرگیم  رازگرب  لاس  ره  هک  مق )  هیملع  هزوح 
سالک رد  امـش  تکرـش  تهج  ار  مزال  یگنهامه  نانآات  دییامن  هعجارم  دوخ  رهـش  رد  يوزوح  مولع  سرادم  زا  یکی  هب  دیاب  روظنم  نیا 

يزاریش 2- مراکم  رصان  ناهج ، راگدیرفآ  - 1 دوشیم :  یفرعم  يداقتعایاههنیمز  رد  هعلاطم  تهج  ریز  بتک  انمـض  دـنهد . ماجنا  سرد 
يدزی 5- حابصم  دیاقع 1و2  شزومآ  يرهش 4 - ير  يدمحم  ادخ  تخانش  هار  نیرتهب  نادنمشناد 3 - زا  نت  لهچ  رثا  ادخ  دوجو  تابثا 

يداه همجرت  ییابطابط  همالع  یبنلا ، ننس  داقع 8 - ص )  ) دمحم هیرقبع  يرهطم 7 - دیهش  يوبن  هریس  يدوبهبرقاب 6 - دمحم  يولع  هریس 
J} یهیقف

ایآ دنارذگب  ار  هزوح  ریگ  تقو  ینالوط و  تالیصحت  هکنآ  نودب  دریگب  ارف  ار  ینآرق  مولع  صوصخ  هب  يوزوح و  تالیصحت  دهاوخب  ییوجشناد  رگا 
؟  تسه یهار 

شسرپ
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هزوح ریگ  تقو  ینالوط و  تالیصحت  هکنآ  نودب  دریگب  ارف  ار  ینآرق  مولع  صوصخ  هب  يوزوح و  تالیـصحت  دهاوخب  ییوجـشناد  رگا 
؟  تسه یهار  ایآ  دنارذگب  ار 

خساپ

تایهلا و ياههدکشناد  یلیصحت  ياههتشر  زا  یکی  هک  ینآرق  مولع  ياههتـشر  ياهلصفرـس  یـسرد و  ياهدحاو  اهباتک ، زا  دیناوتیم 
هب هداس و  ياهریـسفت   ) ندناوخ نآرق  ریـسفت  تسا  رکذ  هب  مزال  یلو  دـیزادرپب . نآ  يهعلاطم  هب  دـیریگب و  کمک  تسا  یمالـسا  فراعم 

ادیپ صـصخت  هنیمز  نیا  رد  دیهاوخیم  رگا  دنچ  ره  دیامنیم . نیمأت  ءاضرا و  ار  ناتزاین  نیا  زا  يرادقم  یـصصخت ) ياهریـسفت  جـیردت 
تیعضو اههتشر  رگید  رد  هک  روط  نامه  تسا . تقو  مامت  دایز و  شالت  دنمزاین  دیوش  هزوح  نیا  دراو  یصصخت  درکیور  کی  اب  دنک و 

. تسا لکش  نیمه  هب 

. دیهد حیضوت  اه  هزوح  رب  مکاح  یشزومآ  ماظن  الک  و  اه و ...  هیاپ  حوطس و   ، يوزوح سورد  دروم  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  اه  هزوح  رب  مکاح  یشزومآ  ماظن  الک  و  اه و ...  هیاپ  حوطس و   ، يوزوح سورد  دروم  رد 

خساپ

رد تسا . لاس  هس  هرود  نیا  تامدقم : هرود  ای  لوا  عطقم  . 1 دراد : دوجو  یلیصحت  عطقم  راهچ  هزوح  رد  یلک  روط  هب  یمارگ  يوجشناد 
دوش یم  هداد  شزومآ  زین  فراعم  مالـسا و  خیرات  ماکحا ، قطنم ، دننام  یـسورد  هتبلا  تسا . برع  تایبدا  بالط  سورد  رتشیب  هرود  نیا 

ور نیا  زا  تسا  یبرع  ناـبز  هب  دـعب  هب  مود  لاـس  زا  يوزوح  سورد  هک  تسا  نیا  مه  نآ  تلع  تسا و  تاـیبدا  يور  یلـصا  زکرمت  یلو 
زا دعب  کی :  حطـس  ای  مود  عطقم  . 2 دنک . هدافتـسا  یملع  نوتم  زا  دـناوتب  یتحارب  ات  دزومایب  بوخ  ار  یبرع  دـیاب  ینید  مولع  هوژپ  شناد 
زا دنترابع  یلصا  سورد  هرود  نیا  رد  تسا . لاس  هس  ادودح  زین  عطقم  نیا  دوش  یمزاغآ  کی  حطـس  تایبدا  یتامدقم و  هرود  زا  تغارف 

دهاوخ یم  هک  يدرف  ره  ینعی  دریگ  یم  ماـجنا  هزوح  تیریدـم  ياروش  شـشوپ  تحت  سرادـم  رد  هرود  ود  نیا  فراـعم . لوصا و  هقف ،
لوغشم لیـصحت  هب  اه  ناتـسرهش  رد  ای  مق  رد  همانرب  تحت  سرادم  زا  یکی  رد  تیریدم  ياروش  تراظن  اب  دیاب  دشاب  هزوح  یمـسر  هبلط 

هک تسا  لاس  هس  ادودـح  زین  هرود  نیا  ود : حطـس  ای  موس  هرود  . 3 دوش . یمن  بوسحم  هزوح  یمـسر  لـصحم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش 
يدـنب هبتر  هک  تسا  سورد  زا  يا  هعومجم  فراعم  زا  روظنم  تسا . هفـسلف  فراعم و  لوصا ، هقف و  یلیمکت  سورد  يور  یلـصا  زکرمت 

ریاس نینچمه  لوصا و  هقف و  سورد  هرود  نیا  رد  لوصا : هقف و  جراـخ  اـی  یلاـع  حطـس  هرود  . 4 و ...  3  ، 2 فراعم 1 ،  لثم  تسا  هدـش 
هرود رد  دنتـسه . دـیلقت  عجارم  ای  نیدـهتجم  زا  هرود  نیا  دـیتاسا  همه  الومعم  دوش  یم  هئارا  يداهتجا  یـصصخت و  تروص  هب  اـه  سرد 

دنوش و یم  جراخ  همانرب  تحت  سرادـم  زا  اهنآ  رثکا  رگید  ترابع  هب  دنتـسین و  یـصاخ  هسردـم  رد  ندوب  هب  مزلم  بالط  مراهچ  موس و 
باختنا دندنسپ  یم  رتهب  هک  يداتسا  ره  سرد  ینعی  دننراذگ  یم  دوخ  هقالع  دنـسپ و  دروم  دیتاسا  اب  دازآ و  تروص  هب  دوخ  ياه  سرد 

ای یبتک  ناحتما  اه  سرد  همه  رد  دیاب  بالط  دش  رکذ  هک  يا  هرود  راهچ  نیا  همه  رد  دننک . یم  تکرش  سرد  نآ  رد  سپس  دننک و  یم 
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هسردم هک  يا  همانرب  قبط  ار  دوخ  تاناحتما  دیاب  دنراد و  یلیصحت  همانراک  یشزومآ  زکارم  ریاس  دننام  دنهدب و  یعافش  مه  یبتک و  مه 
قبط دنوش و  یم  طورـشم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنروایب  ار  یلوبق  هرمن  باصن  دح  دـننارذگب و  دـنک  یم  نالعا  هزوح  تیریدـم  ياروش  ای 
هزوح شـشوپ  تحت  يوحن  هب  زین  اهنآ  هک  دراد  دوجو  يرگید  زکارم  هزوح ، یـشزومآ  زکارم  رانک  رد  دوش . یم  راتفر  اـهنآ  اـب  تاررقم 

، هفـسلف خیرات ، لوصا ، هقف و  مالک ، لثم  هزوح  یـصصخت  سورد  یـشزومآ  زکارم  . 1 دنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  زکارم  نیا  دنتـسه 
، قوقح یتیبرت ، مولع  یـسانش ، ناور  داصتقا ، یـسانش ، هعماج  دـننام  یناـسنا  مولع  ياـه  هتـشر  هب  طوبرم  یـشزومآ  زکارم  . 2 ریـسفت و ...

دنشاب هدنارذگ  امتح  ار  هرود 1 و 2  ود  دیاب  لقادح  دنوش  زکارم  نیا  دراو  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ینآرق و ... مولع  یسانش ، نید  هفسلف ،
لوبق هک  يدارفا  سپـس  دـننک ، یم  رازگرب  روکنک  ناحتما  یلاـع  شزومآ  زکارم  ریاـس  دـننام  زین  زکارم  نیا  دنـشاب . هتـشاد  یلوبق  هرمن  و 
هتبلا دنوش . یم  لیصحت  هب  لوغـشم  يرتکد  دشرا و  یـسانشراک  یـسانشراک ، عطقم  هس  رد  دنوش و  یم  یـشزومآ  زکارم  نیا  دراو  دنوش 
اهنآ یـشزومآ  همانرب  اـعبط  دـننک . یط  زین  ار  هزوح  و 4  هرود 3  دنتـسه  مزلم  دـنوش  یم  لیـصحت  هب  لوغـشم  زکارم  نیا  رد  هک  یناـسک 

مه دنامن  هتفگان  دراد . زاین  فعاضم  شالت  هب  زین  راک  نیا  هک  دنراذگب  یسرد  دحاو  دیاب 25  لقادح  یمرت  ره  رد  دوش و  یم  رت  نیگنس 
یلیـصحت كردـم  ناهوژپ  شناد  بالط و  هب  یلیـصحت ، ییاه  هیاپ  ساـسا  رب  دـنراد و  هک  یتاررقم  نیناوق و  قبط  زکارم  نیا  مه  هزوح و 

دشرا و یـسانشراک  لداعم  ود  حطـس  یـسانشراک ، لداعم  نآ  کی  حطـس  هک  دـنک  یم  يزاس  لداعم  ار  دوخ  كرادـم  هزوح  دـنهد . یم 
یمـسر تاررقم  قبط  دـنهد  یم  شزومآ  ار  یناـسنا  مولع  اـی  هزوح  یـصصخت  سورد  هک  یـشزومآ  زکارم  يرتـکد و  لداـعم  هس  حـطس 
شزومآ زکارم  هیبش  عقاو  رد  زکارم  نیا  دنهد . یم  يرتکد  سناسیل و  قوف  سناسیل ، یمـسر  كرادم  يروآ  نف  یلاع و  شزومآ  ترازو 

نیناوق اه و  همانرب  اب  گنهامه  ار  ناشدوخ  زین  يدودـح  ات  دـنراد و  شدوخ  ياه  همانرب  رد  لالقتـسا  يوحن  هب  ینعی  دنتـسه  یعافتنا  ریغ 
تسا مزال  هتکن  نیا  نایب  نایاپ  رد  دص . رد  دص  هن  هتبلا  دننک  یم  هدافتسا  زین  ود  ره  تالیهست  زا  دنک و  یم  هیملع  هزوح  یلاع و  شزومآ 

شریذـپ ار  نآ  زا  رتمک  تسا و  ییاـمنهار  موس  هزوح  هب  دورو  يارب  تالیـصحت  لقادـح  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هزوح  رد  شریذـپ  هک 
رارق یـشزومآ  همانرب  تحت  یـصاخ  سرادم  رد  دنتـسه  ملپید  ریز  ات  ییامنهار و  موس  هک  يدارفا  تفرگ  ماجنا  شریذپ  یتقو  دـننک  یمن 

همانرب نیارباـنب  ناـشدوخ ، هژیو  ياـه  سـالک  رد  زاـب  دنتـسه  ملپید  زا  رتـالاب  هک  يدارفا  يرگید و  سرادـم  رد  اـه  هملپید  دـنریگ و  یم 
تالیصحت ازیم ن  اب  بسانتم  دیاب  زین  اهنآ  ینس  طیارـش  الاب . هب  ملپید  ملپید و 3 . . 2 ملپید ، ریز  . 1 تسا : تروص  هس  هب  هزوح  یـشزومآ 

دوب نیا  دـنک  تکرـش  هزوح  ياه  همانرب  رد  دـناوت  یمن  ینـس  ره  اب  یـسک  ره  هک  دراد  دوجو  ییاه  تیدودـحم  رظن  نیا  زا  دـشاب و  اهنآ 
. هیملع هزوح  رد  شریذپ  هوحن  یشزومآ و  ياه  همانرب  زا  یلامجا 

؟ تفرگ ارف  بوخ  ار  سورد  اه  يد  یس  نیا  زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم  ایآ  و  هن ؟ ای  تسه  دیفم  یسرد  ياهید  یس  قیرط  زا  يوزوح  مولع  لیصحت  ایآ 
منک یم  یگدنز  جراخ  رد  هدنب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 

شسرپ

بوخ ار  سورد  اه  يد  یس  نیا  زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم  ایآ  و  هن ؟ ای  تسه  دیفم  یـسرد  ياهید  یـس  قیرط  زا  يوزوح  مولع  لیـصحت  ایآ 
منک یم  یگدنز  جراخ  رد  هدنب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  تفرگ ؟ ارف 

خساپ

. مینک یم  زاغآ  دوش  یم  دانتـسا  نآ  هب  یبلطم  تابثا  يارب  دراوم  یخرب  رد  تسا و  حرطم  یهقف  ثحابم  رد  هک  يا  هدعاق  نایب  اب  ار  خساپ 

عامتجا زا 1883گنهرف و  هحفص 1847 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، دـیتسه نآ  هب  یباـیتسد  ددـص  رد  هک  هچنآ  ماـمت  هب  دـیناوت  یمن  رگا  ینعی  هلک » كرتـی  ـال  هلک  كردـی  ـال  اـم  : » دـیوگ یم  هدـعاق  نیا 
یترابع هب  دیـشک . تسد  دـیابن  تسه ، نآ  كرد  یبایتسد و  ناکما  هک  رادـقم  نآ  زا  دـینکن و  اهر  زین  ار  نآ  همه  دـینک ، ادـیپ  یـسرتسد 

يروضح و روطب  يوزوح  سورد  زا  هدافتـسا  ناکما  امـش  هک  نونکا  نیاربانب  نکن » اهر  زین  ار  نآ  مامت  یـسر ، یمن  يزیچ  ماـمت  هب  رگا  »
هب هداد و  همادا  لیـصحت  هب  هنیمز  نیا  رد  دیتسه  دـنم  هقالع  رگید  فرط  زا  تسین و  مهارف  ناتیارب  هیملع  ياه  هزوح  زا  یکی  رد  لیـصحت 

اجنیا رد  دنک . کمک  امـش  هب  هنیمز  نیا  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  لقادـح  يوزوح  سورد  ياه  يد  یـس  دـییازفایب ، دوخ  تامولعم 
اب ات  تسا  سرد  سالک  رد  روضح  مزلتـسم  يرگید  شیارگ  ره  رد  هنیمز و  نیا  رد  قیمع  یملع  دشر  . 1 میوش : یم  روآدای  ار  هتکن  دنچ 

دوش لح  هلصافالب  دوش  یم  حرطم  سرد  سالک  ای  هعلاطم  ماگنه  رد  هک  یتاهبش  لئاسم و  اه ، شـسرپ  هرهچ  هب  هرهچ  میقتـسم و  طابترا 
نآ هب  هتبلا  تسا . سرد  سالک  رد  روضح  ورگ  رد  نآ  هک  دوش  لح  یحیحص  قیقد و  لکش  هب  دوشن و  هدرپس  یـشومارف  هب  لئاسم  نآ  و 
ياه يد  یـس  هب  ندرک  شوگ  ماـگنه  ناـت ، یملع  كرد  مهف و  قیمعت  يارب  . 2 دوش . یمن  هتفرگارف  زیچ  چـیه  نآ  نودـب  هک  تسین  انعم 
قیرط زا  امیقتسم  هطوبرم  داتسا  نف و  لها  زا  ات  هدرک  تشاددای  دسر  یم  ناتنهذ  هب  هچنآ  هدش و  حرطم  ياه  شسرپ  تالکشم و  یسرد ،
هتفرگ دای  هچنآ  زا  ار  دوخ  صیخـشت  مهف و  تاقوا  یهاگ  ناکما  تروص  رد  . 3 دیـسرپب . تسا ، سرتسد  رد  هک  دیدج  یطابترا  تاناکما 
هابتشا تروص  رد  دینک و  دییأت  ار  نآ  تحـص ، تروص  رد  ات  دینک  هئارا  هدش  هتخانـش  داتـسا  کی  هب  دیریگ  یم  ارف  اه  يد  یـس  زا  دیا و 

ملع ياه  تشخ  هدرک و  یقلت  میا ، هدـیمهف  تسرد  هکنیا  نامگ  هب  ار  یبلطم  تاقوا  یهاگ  اسب  هچ  اریز  دـیزادرپب . نآ  حیحـصت  هب  ندوب 
داجیا یهاگ و  هاگ  لکـش  هب  داتـسا  روضح  موزل  نیاربانب  تفر  دـهاوخ  شیپ  هب  جـک  تروص  هب  انب  نآ  ایرث  ات  هدرک و  انب  نآ  يور  ار  اه 
هرتسگ زیچ  ره  زا  لـبق  یملع ، ياـه  هریخذ  اهتـصرف و  زا  هنیهب  هدافتـسا  تهج  تسا  ینتفگ  تسا . مزـال  هکلب  بساـنم  زین  يو  اـب  طاـبترا 

ماـکحا و هغـالبلا و  جـهن  نآرق و  اـب  دـیهاوخ  یم  هک  تسا  يدـح  رد  رگا  دـینک  صخـشم  يوزوح  مولع  لیـصحت  زا  ار  دوخ  تاراـظتنا 
تسین يزاین  لاثم  روط  هب  دناسرب  دوصقم  نیا  هب  ار  امـش  رتدوز  هک  میراذگب  ار  یـسرد  داوم  اهنت  تروشم  اب  دیوش  انـشآ  یلـصا  فراعم 
لوصا اب  ییانشآ  نآرق و  ریسفت  يارب  ار  شالت  رتشیب  دیاب  و  تسا . یفاک  هدرشف  هرود  کی  هکلب  دینک . یط  هرود  نیدنچ  ار  برع  تایبدا 

یم ار  ناـت  ینید  هینب  تیوقت  یتسود و  ملع  هیحور  نتـشاد  يوزوح و  سورد  هب  ناـت  هقـالع  لـیامت و  ناـیاپ  رد  دـینک . زکرمتم  هفـسلف  و 
. دیشاب زوریپ  قفوم و  تکرب  ریخ و  رپ  هار  نیا  رد  تسا  دیما  مینک  یم  نیسحت  ار  امش  میئاتس و 

... الومعم دشکیم  لوط  لاس  دنچ  هکنیا  هفاضا  هب   ... افطل دیربب  مان  ار  اهزاین  شیپ  ? دشابیم هنوگچ  ندیسر  داهتجا  هجرد  هب  ات  رفص  هجرد  زا 

شسرپ

دـشکیم لوط  لاس  دـنچ  هکنیا  هفاضا  هب   ... اـفطل دـیربب  ماـن  ار  اـهزاین  شیپ  ? دـشابیم هنوگچ  ندیـسر  داـهتجا  هجرد  هب  اـت  رفـص  هجرد  زا 
... الومعم

خساپ

؛ تامدقم هرود  فلا ) جراخ .) یلاع ، حطس  طسوتم ، حطس  تامدقم ،  ) درک میسقت  نینچ  یلک  روط  هب  ناوتیم  ار  هزوح  سورد  ياههرود 
دای رطاخ  هب  هلحرم  نیا  ترورـض  دـشابیم . یمالـسا و ... مولع  داـهتجا و  یناـبم  اـب  ییانـشآ  برع و  تاـیبدا  رب  طلـست  تهج  هلحرم  نیا 

-1 دوشیمهدـناوخ : ریز  ياـهباتک  هرود  نـیا  رد  دـشابیم . یبرع  ناـبز  هـب  ثیداـحاو  نآرق  نوـچ  تـسا  مالـسا  ناـبز  لـماک  نـتفرگ 
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-2 ییاهب ) خیـش  هیدمـص  باتک  وحنلا و  یف  ۀیاده  وحن ، رد  نسحمالم  لماوع  فیرـصت ، حرـش  ریم ، فرـص   ) لماش هک  تامدـقملاعماج 
تمسق  ) یمالسا مولع  اب  ییانشآ  ینازاتفت 4 - عیدب ) نایب و  یناعم و  رد   ) یناعملارصتخم یطویس 3 - نیدلالالج  وحن ، رد  یطویس  باتک 

ملع رد   ) نیدـلاملاعم ماـشه 7 - نبا  وـحن ، رد  بیبـللاینغم  - 6 رفظم ) اضردـمحم  همـالع   ) رفظم قـطنم  يرهطم 5 - دیهـش  داتـسا  قطنم )
ۀیادبلا یناحبس 11 - رفعج  مالسا ، ربمایپ  خیات  ییاوشیپ 10 - يدهم  نایاوشیپ ، هریس  يدزی 9 - حابصم  داتسا  هفسلف ، شزومآ  - 8 لوصا )

قطنم لوصا ، هقف ، اب  یتامدقم  ییانشآ  هرود  نیا  زا  فده  طسوتم ؛ حطـس  هلحرم  يزارخ ب )  نسحم  دیـس  دیاقع ) رد   ) هیهلالا فراعملا 
یناث 2- دیهش  هقف ) رد   ) هیقشمدلا ۀعمللا  حرـش  - 1 زا : دنترابع  دنوشیم  هدناوخ  طسوتم  حطـس  هرود  رد  هک  ییاهباتک  تسا . هفـسلف  و 

خیش خیرات ) رد   ) دیفم داشرا  يراصنا 4 - یضترم  خیش  لوصالادئارف )  ) لئاسر رفظم 3 - اضردمحم  همالع  لوصا ) مولع  رد   ) هقفلا لوصا 
دمحم هللاتیآ  نآرق ) مولع  رد   ) دیهمتلا یسربط 7 - خیش  ریسفت ) رد   ) عماجلاعماوج ییابطابط 6 - همالع  هفسلف )  ) همکحلاۀیادب دیفم 5 -

 ( یناحبس ج رفعج  داتـسا  لاجر ) ملع   ) لاجر ملع  تایلک  یناحبس 9 - رفعج  داتـسا  بهاذم ) قرف و  رد   ) لحنلاو للملا  تفرعم 8 - يداه 
ییاهباتک ددرگیم . حرطم  رتقیمع  رتهدرتسگ و  روط  هب  یمالک  یفـسلف و  یلوصا و  یهقف و  لئاسم  هلحرم  نیا  رد  یلاع ؛ حطـس  هلحرم 

دنوخآ موـحرم  لوـصا ) ملع  رد  لوصالاۀـیافک  يراصنا 2 - یـضترم  خیـش  هقف ) رد   ) بساـکم - 1 دوـشیم : سیردـت  هرود  نیا  رد  هـک 
عماجلاعماوج يراوزبس 5 - يداه  الم  هفـسلف ) تایهلا و  قطنم و   ) هموظنم حرـش  ییابطابط 4 - همالع  هفـسلف )  ) همکحلاۀیاهن یناسارخ 3 -

ثیدـحلاۀیارد یناحبــس 8 - رفعج  داتــسا  لاـجرلاملع ، تاــیلک  تــفرعمهللاتیآ 7 - نآرق ) موــلع  رد   ) دـــیهمتلا یـسربط 6 - ریـسفت ) )
لئاسم طابنتـسا  هلحرم  جراخ ؛ هلحرم  یناحبـس ه )  رفعج  داتـسا  مالک ) دـیاقع و  رد   ) تایهلالا یناحبس 9 - رفعج  داتسا  یـسانشثیدح ) )

نیـسردم نیب  رد  اـهانبم  تسا ، یطابنتـسا  یقیقحت و  تروص  هب  تسا  زاـب  سرد  هزوـح ، جراـخ  سرد  تسا . ینید  ربـتعم  عباـنم  زا  یهقف 
ار و مالـسالاعیارش  ، اهیـضعب دـننکیم و  ثحب  نآ  ساـسارب  دـنهدیم و  رارق  اـنبم  ار  یقثولاةورع  نوـتم  اهیـضعب  دـنکیم ، قرف  جراـخ 

خیش هعیشلالئاسو ، - 1 زا : دنترابع  دیآیم  راک  هب  یلیصحت  عطقم  نیا  رد  رتشیب  هک  یعبانم  ار و ... ماما  ترـضح  هلیـسولاریرحت  اهیـضعب 
نیا رب  هک  یحورـش  یقثوـلاةورع و  یفجن 4 - نسح  دـمحم  خیـش  مالکلارهاوج ، يرون 3 - ثدـحم  لئاسولا ، كردتـسم  یلماع 2 - رح 

یلح 8- همالع  اهقفلاةرکذت ، يدنه 7 - لضاف  هب  فورعم  یناهفصا  لضاف  ماثللا ، فشک  يدزی 5 - مظاک  دمحم  دیس  هدش ، هتشون  باتک 
یــسوط 12- خیــش  فـالخ ، یــسوط 11 - خیــش  طوـسبم ، یناــث 10 - قـقحم  دــصاقملاعماج ، ییوــخهللاتیآ 9 - تاریرقتلا ، دوــجا 
هب دـنک  یط  ار  هرود  نیا  لاس   15 دودح 10 -  رد  تیدج  لامک  رد  دـشاب و  دادعتـسا  اب  ياهبلط  هچنانچ  ینیمخ و ... ماما  هلیـسولاریرحت ،

. دننک تکرش  ریـسفت  نافرع و  هفـسلف و  رد  دنناوتیم  دارفا  دازآ ، تروص  هب  سورد  نیا  رانک  رد  نمـض  رد  ددرگیم . لئان  داهتجا  هجرد 
رد  ) هیکم تاـحوتف  اردـصالم و  هـعبرا  رافـسا  باـتک : ناوـتیم  هراـب  نـیا  رد  تـسین . یمـسر  سرد  سـالک و  تروـص  هـب  اـهنیا  اـهتنم 

زکرم - 1 دننکیم . تیلاعف  فلتخم  ياههتـشر  رد  هزوح  رد  زین  یـصصخت  زکارم  اهنیا ، رب  هوالع  دربمان . ار  یبرع  نبا  نیدـلایحم  ( نافرع
زین تاسسؤم  یخرب  غیلبت  یـصصخت  زکرم  اضق 4 - یـصصخت  زکرم  نآرق 3 - مولع  ریـسفت و  یـصصخت  زکرم  مالک 2 - ملع  یـصصخت 

تاررقم ساسارب  خیرات و ... یسایس ، مولع  یسانشناور ، داصتقا ، دننام  نآ  هب  طوبرم  ياههتشر  یناسنا و  مولع  هنیمز  رد  هک  دنراد  دوجو 
. دنشابیم بالط  نایم  زا  اناوت  نیققحم  شرورپ  هب  لوغشم  یلاع ، شزومآ 

هک یماگنه  . دش دهاوخ  جارخا  هسردـم  زا  هبلط  تروص  نیا  ریغ  رد  . تسا هاتوک  رـس  يوم  نتـشاد  هیملع  ياه  هزوح  رد  روضح  تامازلا  زا  یکی 
ربتعم بتک  رد   . تسا نانآ  هتسارآ  رهاظ  ناراوگرزب  نآ  يرهاظ  تایصوصخ  زا  یکی  دوش  یم  نایعیـش  ام  یگدنز  يارب  همئا  ندوب  وگلا  زا  تبحص 

هیگژیو دروم  رد  هعیش 

شسرپ
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دهاوـخ جارخا  هسردـم  زا  هـبلط  تروـص  نـیا  ریغ  رد  . تـسا هاـتوک  رـس  يوـم  نتــشاد  هـیملع  ياـه  هزوـح  رد  روـضح  تاـمازلا  زا  یکی 
هتسارآ رهاظ  ناراوگرزب  نآ  يرهاظ  تایصوصخ  زا  یکی  دوش  یم  نایعیش  ام  یگدنز  يارب  همئا  ندوب  وگلا  زا  تبحـص  هک  یماگنه  . دش

 ، ینارون ییامیـس  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  هادـف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  يرهاظ  ياهیگژیو  دروم  رد  هعیـش  ربتعم  بتک  رد   . تسا نانآ 
؟ دشاب هتشاد  دوخ  يالوم  رهاظ  اب  فلاخم  يرهاظ  دیاب  نامز  ماما  زابرس  کی  امازلا  ایآ  تلاح  نیا  رد  دنراد و ...  هتسارآ  دنلب و  ییاهوم 

خساپ

نیا اب  نونکا  مه  يدرف  رگا  یلو  هدوب  اه  هزوح  نیا  رد  اـهنآ  روضح  طرـش  ینید  مولع  بـالط  رـس  يوم  ندوب  هاـتوک  هتـشذگ  رد  دـیاش 
نیا دروم  رد  نونکا  هک  دـناد  یم  دـشاب  هتـشاد  طابترا  تسا  ناوج  بالط  لیـصحت  لحم  هک  اهنآ  هب  هتـسباو  سرادـم  هژیو  هب  اه و  هزوح 
همه هک  نید  گرزب  ياملع  خـیرات  لوط  رد  هک  یتاکن  زا  تسا . حرطم  یقالخا  يا  هلأسم  تروص  هب  اهنت  درادـن و  دوجو  يرابجا  هلأـسم 

ار دوخ  دنا و  هتـشاد  هجوت  نآ  هب  تسا  یهلا  يایلوا  و  (ص ) ربمایپ تنـس  ادـخ و  باتک  زا  هتفرگرب  ناش  یگدـنز  نوئـش  رادرک و  راتفر و 
تیعقوم تبثت  تیناحور و  هاگیاج  ظفح  رد  هک  تسا  ناکم  ره  نامز  ره  هژیو  تداع  فرع و  تیاعر  دنا ، هتسناد  یم  نآ  تیاعر  هب  مزلم 

جیار حرطم و  ناناملـسم  عامتجا  رد  اقباس  هک  ياه  تنـس  بادآ و  زا  يایـسب  دراد . یمهم  شقن  صاخ ، یهورگ  فنـص و  ناونعهب  اـهنآ 
هب تسا . هداد  تسدزا  ار  دوخ  هتشذگ  قنور  هتشگ و  گنر  مک  خیرات  رذگ  رد  دنا  هدرک  یم  یگدنز  لمع و  نآ  قبط  رب  نیملسم  هدوب و 
نآ رب  یناوارف  تایاور  رد  هدوب و  نینمؤم  هژیو  هب  مدرم و  نیب  رد  یلوادـتم  ياـه  ماـنرب  اـه و  تنـس  هلمج  زا  ندیـشک  همرـس  لاـثم  ناونع 

ترـضح زا  اـی  و  دـشکب . همرـس  دـیاب  دراد  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  ره  تسا : لوـقنم  (ع ) اـضر ترـضح  زا  تسا . هدـش  دـیکأت 
بآ عنام  ددرگ و  یم  هژم  يوم  ندـییور  ثعاب  دـنک و  یم  دایز  ار  ییانیب  نیریـش و  ار  ناـهد  ندیـشک  همرـس  هک : هدـش  لـقن  (ع ) قداـص

دوجو نیا  اب  ناتـسبات 78 ) مهدزای ، پاچ  ترجه ، تاراشتنا  ص48 ، یـسلجم ، موـحرم  نیقتملا ، هیلح  ر.ك : . ) ددرگ یم  مـشچ  ندروآ 
یم ثعاب  دشکب  شنامشچ  هب  همرس  يدرف  رگا  دشاب و  یمن  لومعم  ندیشک  همرس  ییاتسور  قطانم  یخرب  زج  هب  یمالـسا  هعماج  رد  نالا 

لمعلا سکع  راثآ و  ظاـحل  هب  نآ ، ندوب  تنـس  دوجو  اـب  دریگ و  رارق  اـهنآ  رخـسمت  دروم  ددرگ و  اـمن  تشگنا  مدرم  ناـیم  رد  هک  دوش 
هرابرد دشاب . رتبسانم  رتهب و  مدرم  رظنم  رد  راکشآ و  تروص  هب  نآ  كرت  دیاش  دراد  لابند  هب  مدرم  نایم  رد  هعماج و  فرع  رد  هک  ییاه 
ياراد ناشکرابم  رمع  زا  يا  هراپ  رد  کش  نودب  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما و  هلا ) هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تفگ ، دیاب  دنلب  يوم  نتشاد 

ص نیقتملا ، هیلح  رد  یسلجم  همالع  موحرم  دشاب . یمن  ملـسم  ناشکرابم ، رمع  تدم  لوط  همه  رد  نآ  رارمتـسا  یلو  دنا  هدوب  دنلب  يوم 
ار رـس  يوم  هک  نآ  اـی  تسا و  رتـهب  نیا  دنـشارتب و  ار  رـس  يوـم  هک  نآ  اـی  تسا : تنـس  نادرم  يارب  زیچ  ود  زا  یکی  دـیامرف : یم  ، 175

حیبق راک  یلهاج  برع  دزن  رد  وم  ندیشارت  مالـسا ، ردص  رد  نوچ  دننک و  هناش  دنیوشب و  ار  نآ  ینعی  دننک  یگدیـسر  نآ  هب  دنراذگب و 
ثیدـح رد  دندیـشارت . یم  هرمع  جـح و  رد  دنتـشاذگ و  یم  تشگنا  راـهچ  هزادـنا  هب  ار  رـس  يوم  (ص ) لوسر ترـضح  دوـب ، یتـشز  و 

دندرک و یم  تمسق  ود  ار  رس  يوم  (ص ) لوسر ترـضح  ایآ  دندیـسرپ : (ع ) قداص ترـضح  زا  هک  هدمآ  لبق ) سردآ  نامه  اب   ) يرگید
راک نیا  هب  جایتحا  هک  تشاذگ  یمن  دنلب  يدح  هب  ار  وم  ترـضح  نآ  دومرف : ترـضح  دـندرک ؟)؟ یم  زاب  قرف   ) دنتفاکـش یم  ار  شنایم 
ماما دروم  رد  تشاد . یمن  هاگن  رـس  يوم  ناربمایپ  زا  کی  چیه  دیـسر و  یم  شوگ  همرن  هب  هک  دنتـشاذگ  یم  ردق  نآ  هکلب  دشاب ، هتـشاد 
ياه تمالع  یمیاد و  ياه  یگژیو  زا  هک  رمتـسم  یمئاد و  يرما  ناشیا ، يوم  يدـنلب  دـیاش  زین  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ) ناـمز

هک تسا  نیا  تسا  حرطم  اجنیا  رد  هک  یمهم  هتکن  دنراد . ار  یتئیه  عضو و  نینچ  تاقوا  یضعب  رد  ناشیا  دشابن و  دشاب ، ناشیا  هصخشم 
ینید و ياهرواب  هب  هک  یهورگ  مه  نآ  دـشاب ، هعماج  زا  یـصاخ  هورگ  رگنایامن  هعماج  ینونک  فرع  رد  یـصاخ  يرهاـظ  تیعـضو  رگا 

ینامز لمع  نیا  دنچ  ره  دنراد  یعرش  ینید و  رهاظم  اب  تفلاخم  رد  رارصا  یعس و  ای  دنتـسین و  دنب  ياپ  ای  یمالـسا  یبهذم و  ياه  تنس 
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گنهامه و زیرگ  نید  صاخ و  هورگ  نآ  اب  دومن و  دیکأت  نآ  رب  دـیاب  زاب  هدوب ، نینمؤم  نیعاس و  نیب  رد  لومعم  بادآ  اه و  تنـس  ءزج 
یلاسنهک يریپ و  نامز  رد  اـهنت  هن  تسا ، رت  هبناـج  همه  رتقیمع و  نآ  فراـعم  نید و  زا  ناـشکرد  هک  یگرزب  ياـملع  ارچ  دوب ؟ ماـگمه 

لها يارب  یتح  و  دـنا ؟ هتـشادن  یتیعـضو  همانرب و  نینچ  تسا ، ییابیز  لامجو و  تنیز  هب  هجوت  هماـگنه  هک  یناوج  ناـمز  رد  یتح  هکلب 
ریغ نینیدتم و  نایم  یتوافت  سابل  عون  تنیز و  شـشوپ و  هوحن  رد  يرهاظ و  عضو  رد  دیابن  ایآ  دنراد ؟ یمن  اور  ار  نآ  نینیدـتم  نامیا و 
ادج زیامتم و  رگیدکی  زا  زین  اه  هبنج  نیا  لئاسم و  هنوگ  نیا  رد  المع  دشاب و  زاتمم  صخـشم و  هعماج  رد  مادـک  ره  فص  دـشاب و  اهنآ 

دشاب و ینکش  راجنه  يزیرگ و  نید  يرگ و  یلاباال  يرگ و  یپیه  تمالع  سابل  زا  یصاخ  عون  ندیشوپ  دنلب و  يوم  نتشاد  رگا  دنـشاب ؟
رهاوظ نیا  رد  اهنآ  زا  ار  دوخ  زرم  ینیدتم ، درف  تسا  اور  ایآ  دنوش ، هتخانـش  تمالع  نیا  اب  اه  نکـش  تنـس  اه و  یپیه  هعماج ، فرع  رد 

همه هب  ام  ایآ  نیا  رب  هوالع  دنریگب ؟ هابتـشا  يرگید  اب  ار  یکی  دنوش و  لئاق  یتوافت  اهنآ  نیب  دـنناوتن  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنکن  تیاعر 
تنس هب  ندرکن  لمع  ام  لکشم  اهنت  میتسه و  دنب  ياپ  ینطاب  يرهاظ و  يونعم و  یقالخا و  يرظن  زا  نید  يایلوا  ياه  تنس  نید و  بادآ 
ماجنا فیاظو و  هب  لمع  اـب  ار  هادـف ) اـنحاورا   ) رـصع یلو  يدونـشخ  رطاـخ و  تیاـضر  تهج  ره  زا  اـم  اـیآ  تسا ؟ وم  نتـشاد  هگن  دـنلب 

نآ هب  ندـش  هیبش  نارگن  اهنت  میا و  هتخاس  مهارف  دـنادرگ ، یم  داش  ار  (ع ) شترـضح بلق  هک  يروما  ماجنا  تامرحم و  كرت  تابجاو و 
رارق تیمها  زا  يا  هبتر  هجرد و  هچ  رد  مینک ، يدنب  هبتر  میهاوخب  رگا  ار  هلأسم  نیا  امـش  رظن  هب  میتسه ؟ دـنلب  يوم  نتـشاد  رد  ترـضح 

رد هژیو  هب  المع  یلو  دـنادرگ  گنهامه  شربهر  ادـتقم و  ماما و  اـب  ار  شنطاـب  رهاـظ و  دـیاب  صلاـخ  هعیـش  هک  تسا  تسرد  دریگ ؟ یم 
يوم هک  دیبای  یم  ار  قفوم  نیدتم و  ناناوج  زا  رفن  دنچ  امش  اه ، نیا  همه  زا  هتشذگ  میا ؟ هدوب  قفوم  رادقم  هچ  راک  نیا  رد  ینطاب  تهج 

سنا و ماما  نآ  تیاضر  بلج  ناشفده  راک ، نیا  رد  دـننک و  یم  دـنلب  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو  رهاظ  اب  یگنهامه  رطاخ  هب  اهنت  ار  دوخ 
كردـم و دنـس و  لابند  هب  نآ  يارب  ناسنا  یلو  تسا  یناوج  ياضتقا  تساوخ و  لـیم و  قباـطم  هک  يراـک  ناـیم  تسا  قرف  تسا ؟ ناـج 

. تسا وا  كاپ  يایلوا  دنوادخ و  ياضر  بلج  راک ، نآ  زاغآ  زا  ناسنا  هزیگنا  هک  يراک  ددرگ و  یم  یهیجوت 

هنیمز رد  متسه  دنمق  الع  رایسب  هک  متسه  ییوجشناد  نم  ناراکردنا  تسد  نودم  ياه  خساپ  رطاخ  هب  ناوارف  ساپـس  اب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
کی ناونع  هب  ار  یفاک  لوصا  بختنم  هچ  رگا  منک .  عورش  اجک  زا  مناد  یمن  اما  مشاب .  هتشاد  یمظنم  نودم و  تاعلاطم  يوزوح  یبهذم و  سورد 

یسرد ا نتم 

شسرپ

رد متسه  دنمق  الع  رایسب  هک  متسه  ییوجشناد  نم  ناراکردنا  تسد  نودم  ياه  خساپ  رطاخ  هب  ناوارف  ساپس  اب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یفاک لوصا  بختنم  هچ  رگا  منک .  عورش  اجک  زا  مناد  یمن  اما  مشاب .  هتـشاد  یمظنم  نودم و  تاعلاطم  يوزوح  یبهذم و  سورد  هنیمز 

رد مرتحم  سانشراک  رظن  مراد .  داتسا  روضح  رد  نآ  يور  ندرک  راک  رد  یعسو  مدیزگرب  تاداقتعا  لوصا  یسرد  نتم  کی  ناونع  هب  ار 
تاداقتعا لوصا  رد  هکنیا  يارب  منک و  زاغآ  دیاب  اجک  زا  منک  تفرـشیپ  فراعم  مولع  هنیمز  رد  هکنآ  يارب  نم  اساسا  و  تسیچ .  باب  نیا 

ناوارف ساپساب  دییامرف .  یم  داهنشیپ  ار  ییاه  باتک  هچ  موش  طلسم  رایسب 

خساپ

تیآ یسانشامنهار ، هار و  يدزی 2 . حابصم  هللا  تیآ  (، 1  - 3  ) نآرق فراعم  . 1 دینک : هعلاطم  ار  ریز  ياه  باتک  ادتبا  رد  دوش  یم  هیصوت 
نیداینب ياه  هشیدنا  سورد  هلـسلس  زا  دـلج  مود 6  ماـگ  رد  يدزی  حابـصم  هللا  تیآ  و 2 ،) ج 1   ) نآرق رد  قـالخا  يدزی 3 . حابـصم  هللا 
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ياوتحم ندوب  لکشم  تروص  رد  هدرک و  هعلاطم  تسا  هدش  نیودت  هیهت و  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  طسوت  هک  یمالـسا 
. تسایس هفسلف  قوقح ، هفسلف  قالخا ، هفسلف  یسانش ، یتسه  یـسانش ، ناسنا  یـسانش ، تفرعم  زا : دنترابع  دلج  نآ 6  دیریگب . سرد  نآ 

باتک دلج  زا 6  دیدرکن  ادیپ  بسانم  داتسا  ای  دوب و  لکشم  تخس و  ییاوتحم  رظن  زا  قوف  ياه  باتک  هک  یتروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 
ناسنا و زا : دنترابع  اهنآ  یماسا  دیریگب  هرهب  تسا  هدـش  نیودـت  یمالـسا  ینیب  ناهج  رب  يا  همدـقم  ناونع  تحت  هک  يرهطم  دیهـش  ياه 

. يورخا تایح  ای  دیواج  یگدنز  خیرات ، هعماج و  نآرق ، رد  ناسنا  توبن ، یحو و  يدیحوت ، ینیب  ناهج  نامیا ،

؟ دراد دوجو  یتامدخ  تاناکما و  یمالسا  مولع  اب  رتشیب  هچ  ره  ییانشآ  يارب  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یتامدخ  تاناکما و  یمالسا  مولع  اب  رتشیب  هچ  ره  ییانشآ  يارب  ایآ 

خساپ

تدم و دنلب  تروص  ود  هب  مق  هیملع  هزوح  دسریم  عالطا  هب  دیدرک ، باختنا  هک  یفدـه  رد  تیقفوم  دـیما  هب  یلاعبانج و  هب  کیربت  اب 
لقادح یلوبق  تدم 1 . دنلب  ةرود  یـصاصتخا  طیارـش  فلا ـ  دنکیم . شریذپ  ار  نابلطواد  یـصاصتخا  نومزآ  يرازگرب  اب  تدـم  هاتوک 
هفاضا نس  رثکادـح  هب  يزابرـس  تمدـخ  تدـم  ییامنهار و  موس  زا  رتـالاب  یلیـصحت  تاونـس  لاـس  نس 17  رثکادـح  اـب  ییاـمنهار  موس 
ناریفـس  ) تدـم هاتوک  ةرود  یـصاصتخا  طیارـش  ملپید ب ـ  لداعم   ) کی حطـس  نایاپ  ات  لقادـح  تقو  مامت  لیـصحت  دـهعت  . 2 دوشیم .

تدم هب   ) یغیلبت تمدخ  دهعت  لاس 3 . تدم 5  هب  تقو  مامت  لیصحت  دهعت  لاس 2 . نس 21  رثکادح  اب  ملپید  كردم  نتـشاد  تیاده 1 .
یمالـسا فراعم  ماکحا  نآرق  تاعوضوم  اب  ملپید  ییاـمنهار و  موس  عطقم  ود  رد  یبتک  نومزآ  زاـین ; دروم  قطاـنم  رد  یلیـصحت  تاونس 

زا یکی  هب  هعجارم  اب  دنناوتیم  طیارش  دجاو  نابلطواد  دوشیم . رازگرب  دادعتسا  شوه و  یمومع  تامولعم  یضایر  یبرع  یـسراف  تایبدا 
ماجنا نیدرورف  دنفسا و  ياههام  رد  هلاس  همه  ًالومعم  هک  مان  تبث  هب  تبسن  اهناتسرهش ، مق و  رد  مق  هیملع  ةزوح  شـشوپ  تحت  سرادم 

...( قطنم و مالـسا  خیرات  برع  تایبدا   ) ار یمومع  سورد  دورو ، ۀیلوا  ياهلاس  رد  دنفظوم  ناگدش  هتفریذپ  همه  دننک . مادقا  دریگیم ،
لیـصحت همادا  اضق و .. مالک  هفـسلف و  لوصا  هقف و  صـصخت  ياـهشیارگ  زا  یکی  رد  دـنناوتیم  دوخ  هقـالع  اـب  نآ  زا  سپ  دـننارذگب .

تسا هدرک  یتشهب  دیهـش   " مان هب  ياهزوح  سیـسأت  هب  مادقا  اههاگـشناد  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  داهن  هدش  دای  ياههرود  رب  نوزفا  دنهد .
رد رقتـسم  هطوبرم  داهن  زا  يوزوح  ریغ  ای  يوزوح  لیـصحت  یگنوگچ  هرابرد  ًافطل  دننک . لیـصحت  اج  نآ  رد  دـنناوتیم  نایوجـشناد  هک 

جرد هب  مادقا   www.tebyan.net سردآ هب  یتنرتنیا  تیاس  رد  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  نینچمه  دییامن . مالعتـسا  دوخ  هاگـشناد 
اب دیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دینک . هدافتـسا  دـیناوتیم  زین  تیاس  نیا  زا  تسا  هدرک  حوطـس  همه  رد  يوزوح  ياهسرد 

. دیریگب سامت  مق  هیملع  هزوح  شریذپ  نفلت 7740019ـ0251  هرامش 

؟ دینک نایب  ار  هیملع  ةزوح  هب  دورو  طیارش  ًافطل 

شسرپ
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؟ دینک نایب  ار  هیملع  ةزوح  هب  دورو  طیارش  ًافطل 

خساپ

هب دورو  يارب  يدّدعتم  ياههار  دسریم  ضرع  هب  امش ، تیقفوم  دیما  هب  دیاهدرک و  باختنا  هک  یسّدقم  فده  رطاخ  هب  امش  هب  کیربت  اب 
تسا و صـالخا  هزوح  رد  لیـصحت  طرـش  مینکیم  هراـشا  اـهنآ  هب  ياهمدـقم  رکذ  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  نارهاوخ  يارب  هیملع  هزوـح 

نیا اب  یملع  ناکم  ره  ای  هزوح  هب  دورو  دشاب . نایم  رد  اهنآ  رشن  یمالـسا و  فراعم  تفایرد  یقالخا و  لیاضف  بسک  دیاب  نآ  زا  فده 
هک ار  یناسک  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  هبتر   [ ادخ  " تسا هدرک  دـیجمت  ار  یملاع  نینچ  دـنوادخ  هتـشاد و  ياهژیو  تیمها  فدـه 

ترـضح هلمج  زا  دنراد . هراشا  اهتلیـضف  نیا  هب  زین  يددـعتم  تایاور  هلداجم 1 ) .") دـشخبیم یمیظع  تاجرد  هدـش  هداد  نانآ  هب  ملع 
بتکلاراد ص 33 ، ج 1 ، هر ،   ) ینیلک یفاکلا   ") تسا دـباع  رازه  داتفه  زا  رتهب  دوش  هدرب  دوس  شملع  زا  هک  یملاع  : " دـنیامرفیمقداص

لیـصحت هار  رد  مدق  يدام  لیالد  ای  سفن  ياوه  رطاخ  هب  هک  یناملاع  تسا و  لماع  ناملاع  زا  لیاضف  نیا  هک  تسا  یهیدـب  ۀیمالـسالا ) 
مق أرهزلا  ۀعماج   " یصاصتخا نومزآ  رد  تکرش  هیملع 1 . ةزوح  هب  دورو  ياههار  دش . دنهاوخ  تساوخزاب  یتخـس  هب  دنراذگب ، فراعم 
رد مانتبث  یگنوگچ  شریذپ و  هیعالطا  دریذـپیم ، وجـشناد  بلطواد  نارهاوخ  زا  نیدرورف  لیاوا  ای  نمهب  رخاوا  زا  هلاس  همه  هزوح  نیا 

يارب رضاح  لاح  رد  نآ  یلـصا  طیارـش  هلمج  زا  دوشیم . رـشتنم  یمالـسا  يروهمج  ۀمانزور  رد  هدش  دای  ياهزور  رد  ًالومعم  هزوح  نیا 
هاگباوخ ياراد  يزور و  هنابـش  هزوح  دشابیم . لاس  ّنس 19  رثکادح  الاب و  هب  لدعم 14  اب  ملپید  نتشاد  یناتـسرهش  تقو  مامت  نارهاوخ 

نفلت هرامـش  اـب  دـیناوتیم  هراـب  نیا  رد  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  دـش . دـنهاوخ  دـنمهرهب  یلیـصحت  هـنیزه  کـمک  اذـغ و  زا  بـالط  هدوـب و 
رد ار  یـسرادم  مق  نارهاوخ  ۀیملع  ةزوح  زکرم  نارهاوخ  ۀیملع  ةزوح  یـصاصتخا  نومزآ  رد  تکرـش  . 2 دیریگب . سامت  95111ـ0251 

هیعالطا دریذپیم ، هبلط  بلطواد  نارهاوخ  زا  نیدرورف  دنفسا و  ياههام  رد  ًالومعم  هلاس  همه  هک  دراد  شـشوپ  تحت  اهناتـسرهش  رتشیب 
طیارش هلمج  زا  دوشیم . رشتنم  هزوح  قفا  ۀمانهتفه  ناهیک و  یمالـسا  يروهمج  ياههمانزور  رد  هدش  دای  ياهزور  رد  هزوح  نیا  شریذپ 

يارب دـشابیم . لاس  نس 23  رثکادـح  لهأت  تروص  رد  هک  دـشابیم  لاـس  نس 20  رثکادـح  ملپید و  نتـشاد  رـضاح  لاح  رد  نآ  یلـصا 
مق نارهاوـخ  ۀــیملع  ةزوـح  زکرم  اـی  ناـتدوخ  ناتــسا  زکرم  ۀــیملع  ةزوـح  اـب  دــیناوتیم  سرادــم  نـیا  هـب  دورو  طیارــش  اـب  ییانــشآ 
زا هدوب و  لقتـسم  هک  دنراد  دوجو  اهناتـسرهش  رد  سرادم  زا  یخرب  لقتـسم  سرادم  رد  مان  تبث  . 3 دیریگب . سامت  (7740945ـ0251 )
اما دراد . یگتـسب  هسردم  ریدم  ای  انما  تئیه  بیوصت  هب  هدوب و  توافتم  سرادم  نیا  رد  مان  تبث  طیارـش  دریذپیم و  هبلط  نارهاوخ  نایم 

ياههدیاف شقن و  . 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  هب  هک  دسریم  رظن  هب  يرورض  بلطم  دنچ  رّکذت  قالخا  داتسا  ای  كولس  ریس و  داتـسا  ةرابرد 
هک ییامنهار  نتشاد  تسا  هدرکن  هبرجت  ار  نآ  زا  روبع  زگره  هک  يراوشد  ياهریسم  زا  روبع  يارب  ناسنا  هک  تسین  یّکش  داتسا : نتـشاد 

لزاـنمو لـحارم  ندوـمیپ  يوـنعم و  ةداـجرد  كولـس  يارب  صوـصخ  هب  تسا  ّتیمها  ياراد  رایـسب  دـشاب ، هدوـمیپ  ار  اـههار  نآ  رتشیپ 
: دـنهدیمن روبع  ةزاجا  داهج ، هزرابم و  نودـب  ار  يداو  نیا  کلاس  دـناهدرک و  نماان  وا  يدایا  سیلبا و  ار  نآ  ماـگ  هب  ماـگ  هک  یناـحور 

فارعا  ) مِِهلغآَمَـش نَعَو  ْمِِهن  َـ َْمیَأ ْنَعَو  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ِم  نّ مُهَّنَِیت  َُّمث ََأل  میِقَتْـسُْملا  َکَط   َ َرِـص ْمَُهل  َّنَدـُْعق  ِینَْتیَوْغَأ ََأل  آَِـمبَف  َلاَـق  "

زا ور و  شیپ  زا  سپـس  منکیم  نیمک  اـهنآ  ربارب  رد  وـت ، میقتـسم  هار  رـس  رب  نم  یتخاـس  هارمگ  ارم  هک  نوـنکا  تـفگ  سیلبا  ( [ 16و17
قالخا داتسا  شقن  ةرابرد  یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  ترضح  موریم "  ناشغارـس  هب  اهنآ ، پچ  فرط  زا  تسار و  فرط  زا  و  رـس ، تشپ 

ای امنهار  نیا  دنتـسه . امنهار  یـضعب  دناقالخا  ملعم  یـضعب  دـنیوگیم ، قالخا  سرد  یـضعب  : " دـنیامرفیم ناسنا  لماکت  رد  دـشرم ، و 
. دنک كرد  ار  فلتخم  صاخشا  تایصوصخ  ات  دشاب  مه  یبوخ  سانشناور  دیاب  دنادیم ، ار  يروئت  تایلک و  هک  نیا  زا  هتـشذگ  داتـسا ،
هک ییوراد  تسین  بوخ  دارفا  ۀـمه  يارب  شاهمه  اهوراد  تسا  دـب  يرگید  يارب  بوخ و  صخـش  کـی  يارب  هک  تساـهراک  زا  یـضعب 
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ار مدآ  یحور  تایـصوصخ  هک  دشاب  امنهار  داتـسا و  دـیاب  یـسک  هصالخ  دـشاب . ّمس  يرگید  يارب  تسا  نکمم  تسافـش  رفن  کی  يارب 
یلمآ يداوج  هّللاۀیآ  اهخساپ ، اهشسرپ و  اههیصوت ،  ") هنوگ نآ  ینالف  يارب  تسا و  بوخ  هنوگ  نیا  وت  يارب  راک ، نالف  دیوگب : دنادب ،

رد هک  دنتسه  یناسک  هراومه  نمؤم  ياهناسنا  نایم  رد  هک  تسین  یّکش  امنهار : داتسا و  دوجو  . 2 فراعم )  رشن  رتفد  رشن : ص 30و31 ،
زا ناوتیم  هنومن  يارب  هک  دـنراد  تراهم  يونعم  تـالامک  هب  ندیـسر  يارب  یـصخش ـ  روط  هب  صاخـشا ـ  يریگتسد  تیادـه و  ۀـنیمز 

نتخانش هک  تسین  یّکـش  مه  نیا  رد  یلو  دندرکیم ، ییامنهار  یناوج  نینـس  رد  ار  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  درب  مان  يدابآ  هاش  موحرم 
هنوگ نیا  هب  یسرتسد  ياج  هب  یتلفغ  كدنا  اب  ناسنا  تسا  نکمم  هک  صوصخ  هب  تسین  یناسآ  راک  نانآ  هب  یسرتسد  دیتاسا و  نیا 

دیتاسا هنوگنیا  هب  یـسرتسد  يارب  هک  ییاـهمناخ  يارب  هژیو  هب  دـتفیب ; دـناهداد ، هولج  هنوگ  نیا  ار  دوخ  هک  یناداّیـش  ماد  رد  ناداتـسا 
هب وزرآ  نیا  رد  دیاهدنام و  بقع  هلفاق  نیا  زا  امش  اهنت  هک  دینکن  نامگ  هتبلا  تسا  رتلکشم  رتساسح و  رایـسب  رما ، نیا  دننکیم ، شالت 

لئاسم نیا  ةربخ  دوخ  هک  زین ـ  یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  ترضح  دننام  یصخش  دوشیم ، دشرم  داتسا و  زا  نخـس  یتقو  هکلب  دیربیم ; رس 
یـسک ًاعقاو  رگا   " ... تسوزرآ منآ  دوشن  یم  تفای  هک  نآ  : " دراد یّمهم  شقن  هک  دوش  ادـیپ  یبرم  داتـسا و  رگا  : " دـنیامرفیم دنتـسه ـ 

مدآ بیـصن  مک  رایـسب  اـّما  تسا  یبوـخ  تمعن  دـنک ، ییاـمنهار  ار  ناـسنا  هظحل  هب  هظحل  دـشاب و  هتـشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  هک  دـشاب 
ایوگ تشذگ و  الاب  رد  نآ  تایصوصخ  هک  دیتاسا ـ  هنوگ  نآ  هب  یـسرتسد  هک  نونکا  داتـسا : نودب  . 3 نامه ص 30و31 ). .") دوشیم
تسا هدنام  مورحم  ندش  لماک  تالامک و  زا  ناسنا  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  تسا  هدشن  رّسیم  دوشیمن ـ  ناسنا  بیـصن  یهلا  قیفوت  اب  زج 

ار دوخ  هار  دناوتیم  ناسنا  دنوادخ ، ةژیو  تایانع  بلج  اهنآ و  هب  کّسمت  اب  هک  دنراد  دوجو  یمومع  ياهلمعلاروتسد  يرـس  کی  اریز 
يارب ییاهزیچ  هچ  هک  نیا  نتـسناد  تسا  تابجاو  ماجنا  تامرحم و  كرت   " اهلمعلاروتـسد نآ  ۀـلمج  زا  هک  دـهد  همادا  لاـمک  يوس  هب 

لئاسملا حیضوت  ياههلاسر  رد  دیلقت  عجارم  اهقف و  ار  اهنآ  رتشیب  اریز  تسین  يراوشد  راک  دنتـسه ، بجاو  ییاهزیچ  هچ  مارح و  ناسنا 
كرتامـش تابجاو  زا  یبجاو  دشابن و  امـش  یگدنز  رد  مارح  ینعی  دشاب ; نیمه  دـیاب  هار  يادـتبا  رد  امـش  عورـش  ۀـطقن  دـناهدروآ . دوخ 

لاعتم دنوادخ  اّما  دیتسه ، هار  يادتبا  رد  زونه  دینادب  دیراد ، بجاو  كرت  هانگ و  دوخ ، یگدنز  رد  دیدید  هاگ  ره  هک  ياهنوگ  هب  دوشن ،
، اـهیهار ود  رـس  رب  ار  امـش  دـیامرف و  ییاـمنهار  کـمک و  هار  ۀـمادا  رد  ار  امـش  هک  تسا  هدوـمرف  نیمـضت  هلحرم  نیا  ندوـمیپ  زا  سپ 

نیقی هب  دناهدیشوک ، ام  هار  رد  هک  یناسک  و  توبکنع 69 )  ;) َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو  اَنَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  اَنِیف  ْاوُدَه  َـ َنیِذَّلا َج َو  : " دراذگناهنت
سک ره  و  قالط 2 )  ;) اًجَرْخَم ُوهَّل  لَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  نَم  َو   ";  " تسا ناراکوکین  اب  ادـخ  تقیقح  رد  مییاـمنیم و  ناـنآ  رب  ار  دوخ  ياـههار 

يا لافنا 29 ) ;) اًناَقُْرف ْمُکَّل  لَعْجَی  َهَّللا  ْاوُقَّتَت  نِإ  ْاَُّونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ََّـ .َی ";  " دنکیم مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دنوادخ  دـنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت 
." دهدیم رارق  لطاب  زا  قح  نتخاس  ادج  تهج  ياهلیسو  امش  يارب  دیزیهرپب ، ادخ  نامرف  تفلاخم   [ زا رگا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک 

؟  تسا يزکرم  هچ  مق  يارهزلا  هعماج 

شسرپ

؟  تسا يزکرم  هچ  مق  يارهزلا  هعماج 

خساپ

-2 یناتـسرهش ، نارهاوخ  تهج  يزور  هنابـش  - 1 دـشابیم : هدـمع  شخب  راـهچ  ياراد  تسا ، نارهاوخ  هیملع  هزوـح  هک  ارهزلا  ۀـعماج 
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یـسرد رظن  زا  راون ،) لاسرا  طسوت   ) يروضحریغ شزومآ  - 4 ملپید ، كردـم  اب  هنازور  - 3 لکیس ، كردم  ندوب  اراد  طیارـش  اب  هنازور 
تسا همه  يارب  دماجنایم  لوط  هب  لاس  جنپ  ادودح  هک  ار  یمومع  هرود  دشابیم . یـصصخت  هرود  کی  یمومع و  هرود  کی  ياراد  مه 

. دنوش لوبق  نآ  يدورو  ناحتما  رد  هدرک و  مان  تبث  هک  تسا  یناسک  يارب  لوصا و )... هقف و  خیرات ، غیلبت ، صصخت   ) یـصصخت هرود  و 
اب رتشیب  یهاگآ  تهج  دـنناسریم . مومع  عالطا  هب  راـشتنالاریثک  ياـههمانزور  رد  هامدنفـسا  لوا  ههد  رد  لاـسما  زین  ار  ماـن  تبث  طـیارش 

J .} دییامن لصاح  سامت  2925111 نفلت : ارهزلا -  ۀعماج  نیما -  راولب  مق : یناشن 

تیحیـسم زا  هدوب و  هیوفـصرصع  تافیرحتزا   - هدرک نایب  نتـشیوخ )  هب  تشگزاب   ) باتک رد  یتعیرـشرتکد  هک  هنوگ  نآ   - تیناحور هملک  اـیآ 
؟  تسا هدش  ناناملسم  هعماجدراو 

شسرپ

زا هدوب و  هیوفـصرصع  تافیرحتزا   - هدرک ناـیب  نتـشیوخ )  هب  تشگزاـب   ) باـتک رد  یتعیرـشرتکد  هک  هنوگ  نآ   - تیناـحور هملک  اـیآ 
؟  تسا هدش  ناناملسم  هعماجدراو  تیحیسم 

خساپ

هژاو فیرعت  هب  یهاگن  تسا  مزال  ادـتبا  رد  " الوا : زا : دـنترابع  هک  دنـشاب  یم  یـسررب  لباق  یتاکن  هدـمآ  لاـئوس  رد  هک  یبلطم  دروم  رد 
يانعم هب  تیناحور  هژاو  میئامن :  نایب  ار  حیسم  نید  رد  تیناحور  نآ و  نیب  قرف  سپـس  میزادنیب و  مالـسا  رد  نآ  ياهیگژیو  تیناحور و 

نآ ریظن  و  یسانش ))  نید   )) ای و  نید ))  ملاع   )) هژاو ياج  هب  حالطصا  نیا  یهاگ  تسا .  يروحم ))  مسج   )) ربارب رد  يروحم ))  حور  ))
( دنمشناد ای  یبهذم  ياوشیپ  (( ) دنوخآ  )) نوچ نیـشیپ  ياه  نامز  تاحالطـصا  زا  یخرب  هکنانچ  تسین ,  اسر  نادنچ  هک  دور  یم  راک  هب 
نید و نانمـشد  نیهوت  ریقحت و  اب  یهاـگ  دارم , رب  مزـال  تلـالد  نتـشادن  رب  هوـالع  دوبن و  اـسر  نادـنچ  زین  هدـناوخ )  سرد  (( ) ـالم  )) و
هب ملاع ))   )) هژاو یهلا  يایبنا  تلاسر  ناگدـنهد  همادا  ناسانـش و  نید  دروم  رد  ع )   ) تیب لها  نآرق و  گنهرف  رد  دوب . هارمه  تیناحور 
... و موق ))  نارذنم   ((, )) قیمع مهف  نابحاص   )) و مالـسا ))  ياهژد  ((, )) ربمایپ نانیـشناج  ((, )) ربمایپ ناثراو   )) نوچ ییاقلا  اب  هتفر و  راک 

ینیع يوگلا  شیوخ  رـصع  راد  نید  سانـش و  نید   )) يانعم هب  ینید  ملاع  ای  یناحور  یحالطـصا ,  رظن  زا  اما  تسا .  هدش  هراشا  نانآ  هب 
تیناحور ياه  یگژیو  ییاهن .))  لامک  هب  ناسنا  ندیـسر  رد  جورع  روظنم  هب  نید  يارجا  رب  رظان  هعماـج و  دوخ و  يداـه  نید و  يارجا 

نطاب 5- رهاـظ و  رد  نید  رولبت  - 4 نآ ,  نییبـت  غیلبت و  نید و  مهف  يارب  یگتـسیاش  یسانش 3 - نامز  یسانش 2 - مالسا  - 1 زا : دنترابع 
يردـیح داوجدـمحم  ر.ك :   ) نـید يارجا  رب  تراـظن  تیادـه و  يارب  یگتــسیاش  عاـمتجا 6 - هـصرع  رد  نـید  يارجا  يارب  تیحـالص 

ییاهیگژیو اب  ار  تیحیسم  نید  رد  تیناحور  امش  رگا  اما  ( 165 ص 166 -  ج 8 , یمالـسا ,  تموکح  ینیمخ و  ماما  هعومجم  یناشاک , 
يوهام تافالتخا  تیحیسم )  رد  تیناحور  اب  مالسا  رد  تیناحور   ) حالطـصا ودنیا  نیب  هک  دیبای  یم  رد  دیهد  رارق  هعلاطم  دروم  دراد  هک 

رد تیناـحور  میئاـمن :  یم  هراـشا  ناـنآ  زا  یخرب  هب  اـم  هک  دـشاب  یمن  يرگید  زا  ساـبتقا  لـباق  هجو  چـیه  هب  هـک  دراد  دوـجو  يددـعتم 
تسادق تمـصع و  زا  یعون  هب  هک  دیآ  یم  رامـش  هب  ناسنا  ادخ و  هطـساو  هطبار و  ینید و  لیاسم  رد  رابتعا  بحاص  ماقم  اهنت  تیحیـسم 

تاقبط ریاس  زا  زاتمم  هقبط  کی  ناونع  هب  دوش و  یم  هجوت  وا  یملع  یقـالخا و  یتفرعم  یلمع و  هبنج  هب  رتمک  هدوب و  رادروخرب  یـصاخ 
 : ر.ك ... ) دوش و یم  هجوت  یلمع  یقالخا و  دـعب  اـب  مئاوت  وا  یملع  یتفرعم و  دـعب  رب  هک  هعیـش  تیناـحور  فـالخ  هب  دوش . یم  هتخاـنش 

دشاب یم  بلطم  نیا  رگنایب  ینـشور  هب  هیوفـص  خیرات  هعلاطم  " ایناث : ص 409 ) حیـسم ,  نید  رد  قیقحت  ینایتشآ ,  نیدلا  لالج  سدـنهم 
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دیاقع و جیورت  اب  هلباقم  تهج  رد  رامـشیب  ياهباتک  دنا و  هتـشاد  يددـعتم  ياه  يریگ  عضوم  یحیـسم  ناغلبم  ربارب  رد  هعیـش  ئاملع  هک 
هرود رد  تسایـس  نید و  نایرفعج ,  لوسر  ر.ك :  . ) دیامن یم  لکـشم  یبلطم  نینچ  تابثا  نیاربانب  تسا  هدـش  هتـشاگن  تیحیـسم  راکفا 

هدرک و هوـلج  یفلتخم  ياهلکـش  هـب  يداـمتم  ياـهلاس  فـلتخم و  ياـه  هرود  رد  رتـکد  دـید  رد  تیناـحور  " اـثلاث : ص 301 ) يوــفص , 
تـسا مزال  تیناحور  هرابرد  رتکد  عضوم  تخانـش  كرد  يارب  نیاربانب  تسا .  هدش  هدیـشک  طارفا  هب  هاگ  هدـش  ضوع  هاگ  شهاگدـید 

عاضوا و طیارـش , دیاب  امتح " يدارفا  ای  درف  درکلمع  زا  داقتنا  رظن و  هئارا  يارب  " اعبار : دوشب . رتکد  راثآ  يور  يا  هدـش  يدـنب  نامز  راک 
رخآ ات  ار  خرـس  عیـشت  رایعم  دـنک  یم  یعـس  رتکد  هکنیا  امک  هدروآ  تسد  هب  زورما  هک  يرایعم  اب  هن  تفرگ  رظن  رد  ار  ناـمز  نآ  لاوحا 

دندوب یبالقنا  الماک " يدرف  دندوب و  نیبدب  نیطالس  همه  هب  هکنیا  اب  هر )   ) ماما ترضح  دنزب . کحم  نآ  اب  ار  يا  هرود  ره  دربب و  خیرات 
یسلجم موحرم  ینامز ,  عطقم  نآ  رد  هک  درک  یم  ساسحا  ینعی  درک  یم  تیامح  يوفص  تموکح  رـصاعم  ياملع  زا  دوخ  ياج  رد  اما 

شیاتـس و یـسلجم  موحرم  زا  امـسر " اذل  دنهد . ماجنا  يرگید  راک  دنتـسناوت  یمن  دـندرک , هک  يراک  زج  نارگید  ای  یکرک و  ققحم  ای 
فرـش دیـس  موحرم  دننام  صلخم  نایعیـش  زا  تارک  هب  دراد و  ار  يولع  عیـشت  زا  دیجمت  تیاهن  رتکد  همه  نیا  اب  " اسماخ : دـندرک . عافد 

 , یتعیرـش رتکد  , ) دیامن یم  ریبعت  ادخ  حور  هب  هدرک و  شیاتـس  دیجمت و  تاعفد  هب  هر )   ) ینیمخ ماما  ترـضح  زا  و  دنک . یم  دای  نیدلا 
هناوتـشپ ياراد  (ع )  راـهطا هـمئا  و  ع )   ) نیـسح ماـما  يارب  يرادازع  هـیزعت و  دوـجو  لـصا  " اـسداس : ص 119 .) ج 20 , راـثآ , هعومجم 

, اروشاـع يراوـگوس  مسارم  تسین .  هشدـخ  لـباق  الـصا " هک  دـشاب  یم  (ع )  راـهطا همئا  هریـس  ربـتعم و  تاـیاور  ثیداـحا و  زا  یمکحم 
باتک هتـشاد و  جاور  يرومیت  رـصع  ناسارخ  هژیو  هب  ناریا  رد  هیوفـص  زا  شیپ  زا  یناوخ و )... هضور  مسارم  یناوخ ,  هیزعت  يرادازع ,  )

هک يراگزور  رد  مه  نآ  تسا  هدوب  هدـش  فیلئات  ناسارخ  یناوخ  هضور  لـفاحم  يارب  م 910 )  ) یفشاک نیسح  الم  زا  ئادهـشلا  هضور 
و ع )   ) نیموصعم همئا  روضح  رصع  رد  دنتشادن . يذوفن  روضح و  اجنآ  رد  هعیش  ناشابلزق  هدیسرن و  ناسارخ  هب  لیعامـسا  هاش  ياپ  زونه 

يارب يرادازع  مسارم  يرازگرب  هب :  ناوت  یم  هک  تسا  هدوب  جیار  يرما  نیموحرم  ئادهش و  يارب  هیزعت  يرازگرب  زین  ص )   ) مرکا ربمایپ 
رد زور  هس  تدـم  هب  ئارـسا  ناوراک  طسوت  ع )   ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  مسارم  يرازگرب  هنیدـم ,  نانز  طسوت  ئادهـشلادیس  هزمح 
زین ع )   ) موصعم ناماما  یتح  دومن و  هراشا  هنیدم  رد  سپس  و  البرک , رد  ع )   ) نیسح ماما  رهطم  ربق  رـس  رب  ماش  زا  نتـشگرب  زا  دعب  ماش و 
اما ص 237 ) لاوز ,  ات  روهظ  زا  هیوفـص  نایرفعج ,  لوسر  ر.ك :  , ) دنداد یم  يرادازع  مسارم  لیکـشت  هلاس  ره  ناشدج  يرادازع  يارب 

هباـشم دراوم  زا  نآ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  رنه  هلوـقم  زا  هیزعت  رگید  تراـبع  هب  ددرگ . یم  رب  یموـق  ره  گـنهرف  هب  يرادازع  کـبس 
رد درادن . یلکشم  دشاب  هتشادن  تریاغم  یمالسا  فراعم  اهشزرا و  اب  هک  ییاج  ات  نیا  و  دوش , دیلقت  رگید  ياه  نیئآ  اهروشک و  زا  یتح 

. دندز یم  دوخ  هنیس  هب  يرادازع  مسر  هب  البرک  هب  دورو  ماگنه  مشاه  ینب  نانز  راب  نیتسخن  هک  دننآرب  یخیرات  عبانم  زا  یخرب  لاح  نیع 

؟ دیئامن نایب  ار  هزوح  سورد  زا  یتسرهف 

شسرپ

؟ دیئامن نایب  ار  هزوح  سورد  زا  یتسرهف 

خساپ

-2 ییاهب ) خیش  هیدمص  باتک  وحنلا و  یف  ۀیاده  وحن ، رد  نسحمالم  لماوع  فیرصت ، حرش  ریم ، فرـص   ) لماش هک  تامدقملاعماج  - 1
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تمسق  ) یمالسا مولع  اب  ییانشآ  ینازاتفت 4 - عیدب ) نایب و  یناعم و  رد   ) یناعملارصتخم یطویس 3 - نیدلالالج  وحن ، رد  یطویس  باتک 
ملع رد   ) نیدـلاملاعم ماـشه 7 - نبا  وـحن ، رد  بیبـللاینغم  - 6 رفظم ) اضردـمحم  همـالع   ) رفظم قـطنم  يرهطم 5 - دیهـش  داتـسا  قطنم )

ۀیادبلا یناحبس 11 - رفعج  مالسا ، ربمایپ  خیات  ییاوشیپ 10 - يدهم  نایاوشیپ ، هریس  يدزی 9 - حابصم  داتسا  هفسلف ، شزومآ  - 8 لوصا )
رد  ) هقفلا لوصا  یناث 2 - دیهش  هقف ) رد   ) هیقـشمدلا ۀعمللا  حرـش  امهرـس 1 - سدق  يزارخ »  نسحم  دیـس  دـیاقع ) رد   ) هیهلالا فراعملا 

دـیفم 5- خیـش  خـیرات ) رد   ) دـیفم داشرا  يراصنا 4 - یـضترم  خیـش  لوصالادـئارف )  ) لئاسر رفظم 3 - اضردـمحم  همـالع  لوصا ) موـلع 
يداه دـمحم  هللاتیآ  نآرق ) مولع  رد   ) دـیهمتلا یسربط 7 - خیـش  ریـسفت ) رد   ) عماجلاعماوج ییابطابط 6 - همالع  هفـسلف )  ) همکحلاۀیادب

-1 یناحبـس »  رفعج  داتـسا  لاجر ) ملع   ) لاـجر ملع  تاـیلک  یناحبـس 9 - رفعج  داتـسا  بهاذـم ) قرف و  رد   ) لـحنلاو لـلملا  تفرعم 8 -
همالع هفسلف )  ) همکحلاۀیاهن یناسارخ 3 - دـنوخآ  موحرم  لوصا ) ملع  رد  لوصالاۀـیافک  يراصنا 2 - یـضترم  خیـش  هقف ) رد   ) بساکم

مولع رد   ) دـیهمتلا یسربط 6 - ریـسفت )  ) عماجلاعماوج يراوزبس 5 - يداـه  ـالم  هفـسلف ) تاـیهلا و  قطنم و   ) هموظنم حرـش  ییابطابط 4 -
تایهلالا یناحبس 9 - رفعج  داتسا  یسانشثیدح )  ) ثیدحلاۀیارد یناحبس 8 - رفعج  داتسا  لاجرلاملع ، تایلک  تفرعمهللاتیآ 7 - نآرق )

يرون 3- ثدحم  لئاسولا ، كردتـسم  یلماع 2 - رح  خیش  هعیـشلالئاسو ، امهرس 1 - سدق  یناحبـس »  رفعج  داتـسا  مالک ) دیاقع و  رد  )
فشک يدزی 5 - مظاک  دمحم  دیـس  هدش ، هتـشون  باتک  نیا  رب  هک  یحورـش  یقثولاةورع و  یفجن 4 - نسح  دمحم  خیـش  مالکلارهاوج ،

، دصاقملاعماج ییوخهللاتیآ 9 - تاریرقتلا ، دوـجا  یلح 8 - همالع  اهقفلاةرکذـت ، يدـنه 7 - لضاف  هب  فورعم  یناهفـصا  لضاف  ماثللا ،
مالک 2- ملع  یصصخت  زکرم  - 1 ینیمخ و ... ماما  هلیسولاریرحت ، یسوط 12 - خیش  فالخ ، یسوط 11 - خیش  طوسبم ، یناث 10 - ققحم 

غیلبت یصصخت  زکرم  اضق 4 - یصصخت  زکرم  نآرق 3 - مولع  ریسفت و  یصصخت  زکرم 

؟ تسیچ رضاح  رصع  رد  تیناحور  سابل  يدوجو  هفسلف  : 10 لاؤس

شسرپ

؟ تسیچ رضاح  رصع  رد  تیناحور  سابل  يدوجو  هفسلف  : 10 لاؤس

خساپ

دننامه ار  شاهفیظو  راک و  سابل  یهورگ  چیه  - 2 تسا . هدشن  شرافس  مالسا  رد  اهقف  يارب  یّصاخ  سابل  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مه  نآ  - 1
: خساپ میشاب . مزتلم  شیوخ  رصع  سابل  هب  هک  هدش  شرافـس  ثیداحا  رد  - 3 دنکیمن . هدافتـسا  هفیظو  ماجنا  نامز  ریغ  رد  اّبطا و ... هقبط 

نآ زا  تسا ؛ ناموصعم ع ) تّنس  زا  یشخب  ابع  همامع و  ندیـشوپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یّنـس  هعیـش و  ییاور  بتک  رد  دوجوم  ثیداحا  زا 
(1 .) تشاد رـس  رب  یکـشم  ياهماـمع  هّکم  هب  دورو  زاـغآ  رد  هکم ، حـتف  ماـگنه  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  تسا : هدرک  لـقن  رباـج  - 1 هلمج :

هاـگ نآ  درک ؛ نازیوآ  مرـس  تشپ  ار  نآ  هشوگ  تشاذـگ و  مرـس  رب  ياهماـمع  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  (ص ) ادـخ لوسر  : " دوـمرف (ع ) یلع
هتابن نب  غبصا  - 2 ( 2" .) دندوب مّمعم  ییاه  همامع  نینچ  اب  هک  درک  کمک  یناگتـشرف  اب  ارم  نینح  ردب و  گنج  رد  لاعتم  يادخ  : " دومرف

هب (ع ) یلع ترـضح  مدرم ، تعیب  زا  سپ  تفـالخ و  زاـغآ  رد  تسا : هدرک  تیاور  دوریم ، رامـش  هـب  (ع ) نینمؤـملاریما ناـکیدزن  زا  هـک 
لضف و دوخ  نادنزرف  ثراحلا  نب  ۀعیبر  بلطملادـبع و  نب  سابع  - 3 ( 3 .) تشاد رـس  رب  ار  ادخ  لوسر  همامع  هک  یلاح  رد  دمآ ، دجـسم 
(ع) ریما ترـضح  درامگب ؛ راک  هب  تاکز  يروآ  عمج  يارب  ار  نانآ  هک  دـننک  اضاقت  ترـضح  زا  اـت  هداتـسرف  (ع ) یلع روضح  هب  ار  هعیبر 
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اب دش و  بایفرش  (ع ) یلع رـضحم  هب  ماما  رظن  ندینـش  زا  سپ   ) هعیبر تفرگ . مهاوخن  راک  هب  ار  اهامـش  زا  مادک  چیه  مسق  ادخ  هب  دومرف :
(ع) نینمؤملاریما میدرکن ؛ تداسح  وت  رب  نآ  رطاخ  هب  ام  يدیسر ، (ص ) ربمایپ يداماد  تلزنم  ماقم و  هب  درک : ضرع  زیمآضارتعا ) ینحل 

هجیتن ناوتیم  تایاور  عومجم  زا  نیاربانب  ( 4 .) دیباوخ نآ  رب  تخادنا و  نیمز  يور  ار  دوخ  يابع  هعیبر ) نانخس  هب  تبسن  ییانتعا  یب  اب  )
هفسلف ینعی  امش  یلصا  شسرپ  خساپ  تمسق ، نیا  ات  دهدیم . لیکشت  ار  (ع ) ناماما ربمایپ و  تّنس  زا  یشخب  ابع  همامع و  ندیشوپ  تفرگ :

و (ص ) ربمایپ ّتنـس  همامع  ابع و  یتقو  دـیدرگ . مولعم  زین  یعرف ، شـسرپ  نیلوا  خـساپ  نینچ  مه  دـش ، نشور  تیناحور ، ساـبل  يدوجو 
یناحور هک  تسا  نکمم  یناکم  نامز و  ره  رد  هکلب  دوش ، تایاور  رد  نآ  يارب  هناگادج  شرافـس  هک  دراد  یموزل  هچ  دشاب ، (ع ) ناماما

روضح یمالـسا  هعماج  نایم  صاخ  یـششوپ  اب  یناحور  هک  نآ  رگم  تسین  روسیم  نیا  دشاب و  دارفا  ياهشـسرپ  تاهبـش و  يوگخـساپ 
دراوم و رد  ناـنآ  هب  هعجارم  هک  یماـظتناو  یماـظن  ياـهورین  ناکـشزپ و  نوچمه  یلغاـشم  ناـبحاص  هب  هعجارم  فـالخ  هب  دـشاب ؛ هتـشاد 

رضاح یعمج  رد  تقو  ره  هک  دنکیم  اضتقا  یناحور  لغـش  مینک ، هاگن  یلغـش  هاگن  زا  رگا  یتح  نیاربانب ، دوشیم ، ماجنا  صاخ  یتاعاس 
رد دیاهدرک : حرطم  لاؤس  رد  یعرف : لاؤس  نیموس  خساپ  دشاب . هتشاد  نت  هب  ار  سابل  نیا  دیاب  ینامهم و ... رد  هچ  نابایخ و  رد  هچ  هدش ،

طقف راصتخا  تیاعر  ظاحل  هب  هک  تسا  هدیسر  یتایاور  هنیمز  نیا  رد  هلب  میشاب ، مزتلم  شیوخ  رـصع  سابل  هب  هک  هدش  شرافـس  ثیداحا 
دناهتفگ ام  هب  درک : ضرع  ماما  هب  یصخش  هک  دوب  (ع ) قداص ماما  رضحم  رد  نامثع  نب  داّمح  میزادرپیم : تیاور  کی  حیرشت  نایب و  هب 

نیا خساپ  رد  (ع ) قداص ماما  دیاهدیشوپ . وکین  یـسابل  هک  مینیبیم  ار  امـش  هدیـشوپیم و  تمیق  نازرا  نهاریپ  نشخ و  سابل  (ع ) یلع هک 
، دمآیمن باسح  هب  بیع  نآ  ششوپ  هک  دیشوپیم  ینامز  رد  ار  اهیگژیو  نآ  اب  سابل  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  : " دومرف ضارتعا 

نیا ( 5" .) تسا نامز  نامه  لها  سابل  نامز ، ره  رد  سابل  نیرتهب  دوشیم و  ترهـش  سابل  دـشوپب ، سابل  شور  نآ  هب  سک  ره  زورما  اّما 
یفن دیآ ، رد  امن ) تشگنا   ) ترهش سابل  تروص  هب  هک  ار  رگید  عون  سابل  و  تسا ، هتسناد  نامز  ره  مدرم  سابل  ار ، سابل  نیرتهب  تیاور 

ساـبل هب  هدوب و  صاـخ  فیاـظو  اـب  صاـخ  هقبط  رگناـیامن  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ عون  نیا  زا  تیناـحور  ساـبل  اـیآ  اّـما  تسا . هدرک 
ص 2765، ج 4 ، همکحلا ، نازیم  . 1 اهتشون : یپ  دراد . يرتشیب  تهابش  رین  نایناریا  یتّنس  ياهسابل  هب  هتـشاد و  تهابـش  (ع ) نیموصعم
، دیحوتلا نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، . 3 ص 14 . ج 10 ، یقهیب ،) ننس   ) يربکلا ننسلا  یقهیب ، نیـسح  نب  دمحا  . 2 ح 18096 .

بیرغ یف  قئاـفلا  يرـشخمزلا ، دـمحم  نب  رمع  نب  دوـمحم  . 4 ص 609 . ج 1 ، جاـجتحالا ، یلع ، نـب  دـمحا  یـسربط ، ح 1 ؛ ص 304 ،
ح 15. ص 444 ، ج 6 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 5 ص 322 . ج 2 ، ثیدحلا ،

سرد هچ  یـسایس  مولع  هتـشر  رد  نینچ  مه  تسا و  لاس  دنچ  نآ  تدم  منادـب  مهاوخیم  مراد و  يوزوح  سورد  مولع و  يریگارف  هب  هقالع  نم 
؟ تسا زاین  رتشیب  همه  زا  ییاه 

شسرپ

هچ یسایس  مولع  هتـشر  رد  نینچ  مه  تسا و  لاس  دنچ  نآ  تدم  منادب  مهاوخیم  مراد و  يوزوح  سورد  مولع و  يریگارف  هب  هقالع  نم 
؟ تسا زاین  رتشیب  همه  زا  ییاه  سرد 

خساپ

هب دناوتب  ناسنا  ات  دشاب  راکددم  دیاب  یهلا  قیفوت  تماقتـسا و  یلو  دوشیم ، یناوارف  تاریخ  أشنم  دوش  هدناوخ  تسرد  يوزوح  مولع  رگا 
رگا 15 دـشکیم . لوط  لاس  دودح 15  جراخ ) حطـس و  تامدقم و   ) ندـناوخ يارب  هزوح  رد  یگبلط  تدـم  دـبای . تسد  يوزوح  مولع 
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ياهسرد یسایس ، مولع  هتشر  رد  لیصحت  هاگـشناد و  هب  دورو  هرابرد  و  دوش . دهتجم  دناوتیم  صخـش  دوش ، هدناوخ  سرد  بوخ  لاس 
هعلاطم ار  یمالـسا  یـسایس  هشیدنا  باتک  تسا و  زاین  رتشیب  همه  زا  ایفارغج  خیرات و  و  یـسایس ، تاعالطا  یمالـسا ، فراعم  یمومع و 

. دییامرف

اررظن دروم  صخش  یکدوک  نارود  زا  يدبعم ,  يربهر  تیلوئـسم و  يارب  هک  اه  ییادوبدننام  ارچ  دوش ؟ یمن  یفاک  تقد  هبلط  شنیزگ  رد  ارچ   4
هب هتـشغآ  تیناحور  دمآ  رد  مه  دعب  دنریذپ و  یم  هدش ,  فقوتم  ییامنهار  موس  رد  هک  ار  يزومآ  شناد  ًالثم  دوش و  یمن  لمع  دـننک , یم  لرتنک 

رچ تسا !؟  نید 

شسرپ

صخـش یکدوک  نارود  زا  يدبعم ,  يربهر  تیلوئـسم  يارب  هک  اـه  ییادوبدـننام  ارچ  دوش ؟ یمن  یفاـک  تقد  هبلط  شنیزگ  رد  ارچ   4
رد مه  دـعب  دـنریذپ و  یم  هدـش ,  فقوتم  ییامنهار  موس  رد  هک  ار  يزومآ  شناد  ًـالثم  دوش و  یمن  لـمع  دـننک , یم  لرتنک  اررظن  دروم 

!؟ دوش یمن  ینوناق  مادقا  یساسا و  رکف  هلئسم  نیا  ءهرابردارچ  تسا !؟  نید  هب  هتشغآ  تیناحور  دمآ 

خساپ

رد رما  نیا  هک  تسا  تیناـحور  يـالاب  ءهدر  دروم  رد  دـیدرک  ناـیب  ناـییادوب  دـبعم  يربهر  نییعت  ءهوحن  رد  تقد  ءهراـبرد  هک  ار  یبـلطم 
نوچ اما  دوش , یم  تیاعر  دـنوش , ساسح  تیلوئـسم  راد  هدـهع  دـنهاوخب  هک  ینویناحور  دـیلقت و  عجرم  نییعت  ياربزین  هعیـش  تیناحور 

نارودزا ار  نانآ  ءهمه  دوش  یمن  دراد , زاین  يرایسب  دارفا  هب  تسا و  نوگانوگ  بتارم  يارادو  هدرتسگ  رایسب  مالسا  رد  تیناحور  ءهزوح 
ییامنهار و ءهرود  لقادح  ندنارذگ  زا  سپ  هک  تسا  نامه  هار  نیرتهب  هکلب  درک , تیبرت  صاخ  ءهویـش  هب  تفرگ و  رظن  تحت  یکدوک 
طیارـش و نتـشاد  تروصرد  رایتخا و  یهاگآ و  اب  دـنراد , ار  هزوح  هب  دورو  قوذ  هقالع و  هک  یناسک  یعامتجا ,  لئاسم  اـب  ندـش  انـشآ 

تقاــیل زاربا  سفن و  بیذــهت  یملع و  ياــقترا  يوزوـح و  سورد  ندــناوخ  نمــض  دــنوش و  هزوـح  دراو  يدورو  نوـمزآ  رد  یلوــبق 
دادعتـسا زا  هک  یناسک  تسا  یعیبط  دندرگ . اریذـپار  ناوت  ΙȘ رد  ياه  تیلوئـسم  دـنناوتب  یقالخا ,  řęو  یملع و ع ياـه  Ə اشو
ناشتقایل نأش و  اب  بسانتم  ياهراک  هب  دـندنم , هرهب  يرت  نییاپ  تقایل  زا  یناسک  رتالاب و  ياه  تیلوئـسم  يارب  دنتـسه , رادروخرب  ییـالاب 

هب زاـین  هرادا  تیفیک  رد  تسا و  هدیـسرن  بولطم  تیعـضو  هب  زوـنه  تیناـحور  ناـمزاس  درک  فارتـعا  دـیاب  هتبلا  دـش . دـنهاوخ  هدراـمگ 
. دیآ لیان  دوخ  یلاع  فادها  هب  ات  دوش  يزیر  همانرب  نامز  هب  هاگآ  ناسانشراک  طوبرم و  عجارم  طسوت  دیاب  هکدراد  تاحالصا 

؟ دینک ییامنهارًافطل  درک . تفایرد  یناجم  باتک  مق  زا  دوش  یم  هک  ما  هدینش 

شسرپ

؟ دینک ییامنهارًافطل  درک . تفایرد  یناجم  باتک  مق  زا  دوش  یم  هک  ما  هدینش 

خساپ
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. دینک هبتاکم  ادهش  هار  راهچ  مق ـ  رد  عقاو  قح  هار  رد  تاراشتنا  ءهسسؤم  اب 

ًافطل موش ,  لوغشم  مق  ءهمیلع  ءهزوح  رد  مناوت  یم  ایآ  یبسانم .  ءهزوح  هنو  دراد  یبوخ  ّوج  هن  یلزنا  ردنب  یلو  مراد ,  يوزوح  سورد  هب  هقالع 
. دییامرف علطم  ارم  هلئسم  فیک  مک و  زا 

شسرپ

لوغـشم مق  ءهمیلع  ءهزوح  رد  مناوت  یم  اـیآ  یبساـنم .  ءهزوح  هنو  دراد  یبوخ  ّوج  هن  یلزنا  ردـنب  یلو  مراد ,  يوزوـح  سورد  هب  هقـالع 
. دییامرف علطم  ارم  هلئسم  فیک  مک و  زا  ًافطل  موش , 

خساپ

ادـخ و تخانـش  ءهمدـقم  نوچ  يوزوح ,  سورد  مینک .  یم  ینادردـقو  رکـشت  یلاـع  باـنج  تمحرم  فطل و  زا  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
رگا تسا .  تیقفوم  زمر  هتـشر ,  نیا  رد  صـالخا  دوش , یم  بوسحم  مولع  نیرتهب  زا  سفنلا )  ۀـفرعمو  هّللا  ۀـفرعم   ) تسا سفن  تخاـنش 

رد تکرش  فیک  مک و  زا  یهاگآ  يارب  تسا .  یندوتس  امشء  هقالع  تروص ,  ره  رد  دش . میهاوخ  نایز  نارـسخ و  راچد  دشابن  صالخا 
نیدـب دـیناوتب  میراودـیما  . دوش یم  لاسرا  امـش  يارب  هدـش  هیهت  مق  هیملع  ءهزوح  تیریدـم  ياروش  طـسوت  هک  یمرف  مق ,  ءهیملع  ءهزوح 

دینک يرپس  ار  یلاس  دنچ  کیدزن  ياهرهش  ای  ناتدوخ  رهش  ءهیملع  ياه  هزوحرد  دیناوت  یم  دشن  مهارف  هنیمز  رگا  دینک و  ترجه  يوس 
دوخ رهش  رد  ار  یلاس  دنچ  یناتسرهش ,  بّالط  بلغا  . دیروایب فیرشت  مق  هب  لیصحت  ءهمادا  ندومیپ  يارب  سپـس  دیناوخب و  ار  تامدقمو 

هب میراودـیما  دوش . یم  مهارف  مق  هب  ندـمآ  تامدـقم  یتاناحتما ,  یط  هعمل ,  ندـناوخ  زا  دـعب  دـنوش و  یم  لوغـشم  فارطا  ياهرهـش  ای 
. دیسرب دوخ  ءهناصلاخ  ياه  فده 

؟  تسا یبهذم  ینید و  مولع  ياه  هتشر  صتخم  اه  هزوح  رد  لیصحت  ایآ  تسا ,  هنوگچ  هیملع  هزوح  رد  نیلصحم  بذج  هوحن 

هراشا

؟  تسا يرابجا  تیناحور  سابل  ندیشوپ  ایآ  دراد , هدنیآ  رد  نیلصحم  لغش  هب  تبسن  يدهعت  هزوح ,  ایآ 

شسرپ

ایآ تسا ـ ؟  یبهذـم  ینید و  مولع  ياه  هتـشر  صتخم  اه  هزوح  رد  لیـصحت  اـیآ  تسا ,  هنوگچ  هیملع  هزوح  رد  نیلـصحم  بذـج  هوحن 
؟  تسا يرابجا  تیناحور  سابل  ندیشوپ  ایآ  دراد , هدنیآ  رد  نیلصحم  لغش  هب  تبسن  يدهعت  هزوح , 

خساپ
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ناهوژپ شناد  بالط و  بذج   1 ددرگ : یم  میدقت  یتاکن  مق  هیملع  هزوح  هب  دورو  يارب  امـش  مادقا  تهج  کیربت  نمـض  زیزع ! تسود 
دنترابع ددرگ  یم  سیردت  هیملع  ياه  هزوح  رد  هک  ییاه  هتشر  دوش . یم  لاسرا  امش  يارب  تسویپ  هب  هک  دراد  یطیارش  مق  هیملع  هزوح 

یسانش ; 10 ناور  نآرق ; 9  ریسفت  خیرات ; 8  نایدا ; 7  نافرع و  مالک ; 6  هفسلف و  هقف ; 5  لوصا ; 4 قطنم ; 3  برع ; 2  تایبدا   1 زا :
تروـص هب  حطـس ,  یموـمع  ءهرود  یط  زا  سپ  مـق  هـیملع  هزوـح  رد  لیـصحت  نیارباـنب ,  قوـقح .  تیریدـم ; 12  یـسانش ; 11 هعماج 

لثم مق ,  هیملع  ءهزوح  یـشهوژپ  یـشزومآ و  زکارم  زا  یخرب  هک  نآ  رب  هوـالع  تسا ,  ریذـپ  ناـکما  روکذـم  ياـه  هتـشر  رد  یـصّصخت 
اه هبلطزا  یهاگـشناد  ياه  لصف  رـس  ساسا  رب  سردم و ... تیبرت  زکرم  دیفم , هاگـشناد  یمالـسا ,  تاغیلبت  رتفد  ینیمخ ,  ماما  ءهسـسؤم 

ناوت یم  نآ  اب  هکدـننک  یم  اـطعا  یهاگـشناد  یملع ـ  ربتعم  كردـم  سرد ,  شنیزگ و  روکنک و  لـحارم  یط  زا  سپ  هدرک و  ماـن  تبث 
دشاب هتشاد  دادعتـسا  نازیم  ره  هب  سکره  تسا و  ریذپان  نایاپ  هزوح  یملع  شهوژپ  هزوح و  ياه  سرد  هک  نآ  رب  هوالع  دش , مادختـسا 
بتارم دناوخب و  سرد  بوخ  يا ,  هبلط  رگا  اما  درادـن , اه  هبلط  لاغتـشا  هب  تبـسن  ینادـنچ  دـهعت  هیملع ,  هزوح  دنک ;2  راک  دـناوت  یم 

مه هیملع  هزوحرد  هوالع  هب  دوش ; راک  هب  لوغـشم  هیرجم ,  هییاضق و  هوق  رد  دنک و  سیردت  هاگـشناد  رد  دـناوت  یم  دـنک , یط  ار  یملع 
هک تسا  نیا  لّصحم  یقالخا  تادهعت  هزوح و  طیارش  زا  اما  تسین ,  يرابجا  هزوح  رد  سابل  دزادرپب ;3  شراگن  سیردت و  هب  دناوت  یم 

. دزادرپب یگنهرف  ینید ,  تامدخ  هب  سابل  نیا  هب  راختفا  نمض  دوشن و  جراخ  تیناحور  کلس  زا  هزوح ,  تاناکما  زا  هدافتسا  زا  سپ 

یبرع سرد  دروم  رد  نوچ  موش ,  لوغشم  هزوحرد  ای  هدش و  لوبق  مق  هاگـشناد  رد  مراد  تسود  میا و  هدرک  تکرش  لاس 79 يرسارس  نومزآ  رد 
. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مراد ,  لکشم 

شسرپ

دروم رد  نوچ  موش ,  لوغـشم  هزوحرد  اـی  هدـش و  لوـبق  مق  هاگـشناد  رد  مراد  تسود  میا و  هدرک  تکرش  لاس 79 يرـسارس  نومزآ  رد 
. دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مراد ,  لکشم  یبرع  سرد 

خساپ

رد امش  ءهفیظو  دیوش , لوبق  مق  هاگشناد  یلیصحت  ياه  هتـشر  رد  صوصخ  هب  يرـسارس ,  نومزآ  رد  میدنموزرآ  مه  ام  یمارگ !  رهاوخ 
یبرع ياه  سرد  ًاصوصخ  دـینک و  هعلاطم  ار  یـصاصتخا  سورد  یمومع و  سورد  دـیناوخب , ًالماک  ار  اه  سرد  هک  تسا  نیا  عطقم  نیا 

رد دیناوت  یم  دیدشن , لوبق  يرـسارس  هاگـشناد  رد  رگا  هتبلا  تسا ;  رتهب  دـینکراک  اه  هنیمز  نیا  رد  رت  شیب  هچ  ره  دـیناوخب و  تقد  اب  ار 
دینک و تکرـش  دـنناوخ  یم  ار  ینید  یبرع و  سورد  تسا و  نارهاوخ  صوصخم  هک  بنیز 3 ترـضح  ءهیملع  ءهسردم  ای  ارهزلا  ۀعماج 

عالطا تهج  دیوش . یم  دنم  هرهب  هموصعم 3 ترضح  ترایز  صوصخ  هب  یبهذم ,  رهش  نیا  تیونعم  مق و  طیحم  زاو  هدش  لوبق  هللاءاشنا 
تدم نیا  تیّدج ,  اب  ادخ و  رب  لکوتاب  دیـشابن , نارگن  میراد .  یم  لاسرا  تسویپ  هب  ار  ارهزلا  ۀعماج  رد  مان  تبث  طیارـش  هگرب  رت , شیب 

باجح و ظفح  اب  دیدش  لوبق  رگید  ياه  هاگـشناد  رگید و  ياهرهـش  رد  ًانایحارگا  دیوش و  یم  لوبق  هللاءاشنا  دینک . هعلاطمار  هدنام  یقاب 
. . دینک ظفح  ار  دوخ  تّیونعم  دیناوت  یم  ناهانگ  زا  زیهرپ  لماک و  نامیا 

هب تبسن  يدهعت  هزوح ,  تسا و  یبهذم  ینید و  مولع  ياه  هتشر  صتخم  اه  هوزج  رد  لیصحت  ایآ  تسیچ ؟  هیملع  هزوح  رد  نیلـصحم  بذج  هوحن 
؟  تسا يرابجا  یناحور  سابل  ایآ  دراد , هدنیآ  رد  نیلصحم  لغش 
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شسرپ

 , هزوح تسا و  یبهذـم  ینید و  مولع  ياـه  هتـشر  صتخم  اـه  هوزج  رد  لیـصحت  اـیآ  تسیچ ؟  هیملع  هزوح  رد  نیلـصحم  بذـج  هوـحن 
؟  تسا يرابجا  یناحور  سابل  ایآ  دراد , هدنیآ  رد  نیلصحم  لغش  هب  تبسن  يدهعت 

خساپ

ناهوژپ شناد  بالط و  بذج  هک  میناسر  یمامش  عالطا  هب  مق  هیملع  هزوح  هب  دورو  يارب  امش  مادقا  تهج  کیربت  نمـض  زیزع ! تسود 
1 زا : دنا  ترابع  ددرگ  یم  سیردت  هیملع  ياه  هزوح  رد  هک  ییاه  سرد  ددرگ . یم  میدقت  تسویپ  هب  هک  دراد  یطیارش  مق  هیملع  هزوح 
رد لیصحت  نیاربانب ,  نآرق .  ریـسفت  خیرات ; 8  نایدا ; 7  ناـفرع و  مالک ; 6  هفـسلف و   5 هقف ;  4 لوصا ;  قـطنم ; 3  برع ; 2  تاـیبدا 

ناکما ریسفت و ... مالک ,  هفسلف و  لوصا ,   , هقف ياه  هتشر  رد  یصّصخت  تروص  هب  حطـس ,  یمومع  ءهرود  یط  زا  سپ  مق  هیملع  ءهزوح 
 , یمالسا تاغیلبت  رتفد  ینیمخ ,  ماما  ءهسـسؤم  لثم  مق  هیملع  هزوح  یـشهوژپ  یـشزومآ و  زکارم  زا  یخرب  هک  نآ  رب  هوالع  تسا ,  ریذپ 

لحارم یط  زا  سپ  دـننک و  یم  مان  تبث  ياه  هبلط  زا  یهاگـشناد  ياه  لصفرـس  ساـسا  يارب  سردـم و ... تیبرت  زکرم  دـیفم , هاگـشناد 
هزوح ياه  سرد  هک  نآ  رب  نوزفا  دش , مادختسا  ناوت  یم  نآ  اب  هک  دننک  یم  اطعا  یملع  ربتعم  كردم  هرود ,  یط  شنیزگ و  روکنک و 

ینادنچ دهعت  هیملع ,  ءهزوح  دنک . راک  دناوت  یم  دشاب  هتشاد  دادعتسا  نازیم  ره  هب  سک  ره  تسا و  ریذپان  نایاپ  هزوح  یملع  شهوژپ  و 
دنک سیردت  هاگشناد  رد  دناوت  یم  دنک , یط  ار  یملع  بتارم  دناوخب و  سرد  بوخ  يا ,  هبلط  رگا  اما  درادن , اه  هبلط  لاغتشا  هب  تبـسن 

رد دزادرپب , شراگن  سیردـت و  هب  دـناوت  یم  مه  هیملع  هزوح  رد  هوالع  هب  دوش , راک  هب  لوغـشم  رگید  ياـه  ناـگرا  هییاـضق و  هّوق  رد  و 
هدافتـسا زا  سپ  هک  تسا  نیا  لّصحم  یقالخا  تادهعت  هزوح و  طیارـش  زا  اما  تسین ,  يرابجا  هزوح  رد  تیناحور  سابل  ندیـشوپ  نمض 

. دزادرپب یگنهرف  ینید ,  تامدخ  هب  سابل ,  نیا  هب  راختفا  نمض  دوشن و  جراخ  تیناحور  کلسزا  هزوح ,  تاناکما  زا 

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مراد  یمالسا  مولع  لیصحت  هب  دایز  هقالع 

شسرپ

؟ دینک ییامنهار  ارم  ًافطل  مراد  یمالسا  مولع  لیصحت  هب  دایز  هقالع 

خساپ

لمحت هیحور  نیا  نتـشاد  هک  تسا ,  امـش  يارب  یگرزب  قیفوت  یمالـسا  موـلع  لیـصحت  ًاـصوصخ  ملع  لیـصحت  هب  رفاو  قاـیتشا  هقـالع و 
تلیضف و تسا و  ملع  نتشاد  ءهیحور  ءهدیدنسپ  تافص  زا  یکی  دیامن . یم  مهارف  ار  یقرت  ياه  هلپ  ندومیپ  هدوخن و  ناسآ  ار  تالکشم 
هب ار  مدرم  عیارـش  نایدا و  ءهمه  یعاـمتجا و  تاـماظن  همهزا  شیب  مالـسا  سدـقم  نید  تسا .  رت  نشور  باـتفآ  زا  ناداـن  رب  اـناد  يرترب 

مزـال درم  نز و  ره  رب  ار  ملع  لیـضف  یـساسا  گـنهرف  کـی  يزیریپ  يارب  مالـسا  تسا ,  هدومن  بیغرت  قـیوشت و  شناد  ملع و  نتفرگارف 
 , يرهش ير  دمحم  یقروا 1. (پـ رد ترضح  نینچ  مه  دومرف . : یلع 7 ماما  تسا .  هدش  لئاق  ییالاو  رایسب  شزرا  ملع  يارب  تسا و  هدومن 
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اوـقت یکاـپ و  اـب  مأوـت  شناد  ملع و  رگا  دوـمرف )(. : رگید  ثیدـح  هرامـش 13655و 13652  ملع ,  ءهداـم  ۀــمکحلا ج ص 2063 نازیم 
هار رد  امـش  میراودـیما  ددرگ . یم  ترخآ  ایند و  يدابآ  بجوم  هدـش و  ناوارف  تاکرب  ریخ و  أشنم  دـشاب  یهاـگآ  ناـمه .  یقروا 2. و(پـ
دیا هدرک  رکذ  دوخ  يارب  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اب  دییامن . یط  ار  یلاع  جرادـم  دـش و  قفوم  یمالـسا  مولع  هژیو  هب  شناد ,  ملع و  بسک 

هعجارم جرک  ناتـسرهش  ءهیملع  ءهزوح  ریدـم  هب  یمالـسا  موـلع  لیـصحت  يارب  یلمع  هار  کـی  هب  ندیـسر  ییاـمنهار و  يارب  تسا  رتـهب 
. دیهاوخب ییامنهار  ناشیا  زا  دییامرف و 

؟  مییامن هیهت  ار  تاهبش  اه و  شسرپ  ءهگرب  میناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟  مییامن هیهت  ار  تاهبش  اه و  شسرپ  ءهگرب  میناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

. دینک هگرب  تساوخرد  زکرم  نآ  زا  هدرک و  هبتاکم  مق  هیلع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  نآرق ,  فراعم  گنهرف و  زکرم  اب  دیناوت  یم 

 . منک راک  هچ  دیاب  دینک  ییامنهار  ارم  ًافطل  منک .  لیصحت  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  مدش ,  گرزب  یتقو  ملیام 

شسرپ

 . منک راک  هچ  دیاب  دینک  ییامنهار  ارم  ًافطل  منک .  لیصحت  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  مدش ,  گرزب  یتقو  ملیام 

خساپ

دوخ ینید  لئاسم  زا  دیوش و  مق  ءهسدقم  ءهیملع  ءهزوح  دراو  دیدش , گرزب  یتقو  هک  دـیتسه  رکف  نیا  رد  یکدوک  نینـس  رد  هک  نیا  زا 
نیا رد  ار  امش  دیهاوخب  ادخ  زا  هشیمه  دینادبار و  تمعن  نیا  ردق  تسا .  رکـشت  ساپـس و  یـسب  ياج  دینک , ادیپ  یهاگآ  مالـسا  ناهج  و 

يربنم زا  یـضعب  هنامیکح  ياهدنپ  هب  نداد  شوگ  ینید و  سلاجم  هب  نتفر  نّیدتم و  نمؤم و  دارفا  اب  طابترا  دراد . هگن  مدق  تباث  هدـیقع 
 , هزوح هب  دورو  هتبلا  تسا .  تیقفوم  ياه  هار  رگید  زا  راـهطا : همئا  اـب  دـنویپ  نآرق و  اـب  سنا  هناـگجنپ و  ياـهزامن  عقوم  هب  ءهماـقاو  اـه 

زومر زا  رگید  یکی  دیشاب . هدرک  هدامآدیاب  نآ  يارب  ار  دوخ  هک  تسا ,  يرایسب  ياه  تیمورحم  تالکشم و  اب  هارمه  ریطخ و  یتیلوئسم 
یبرع یضایر و  ياه  سرد  صوصخ  هب  ناتسریبدو )  ییامنهار  ییادتبا ,   ) یلیـصحت عطاقم  سورد  هک  تسا  نیا  هدنیآ  رد  امـش  تیقفوم 

نآ ءهعلاطم  هللاءاش  نا  ددرگ . یم  لاسرا  تسویپ  هب  ارهزلاۀعماج  مرف  ًانمض  . دیمهفب دیناوخب و  بوخ  ار  ینید  تایبدا و  هفسلف و  قطنم و  و 
. دشاب دیفم 

مولع ءهتـشر  رخآ  لاس  رد  ما و  هتفرگ  رارق  یحوردیدش  نارحب  کی  رد  ینامرد .  زکارم  زا  یکی  رد  لغاش  درجم و  دلوتم 1334و  متسه  یمناخ 
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. دیسیونب ارء  هیملع  ءهزوح  هب  دورو  طیارش  ًافطل  مناوخ .  یم  سرد  رون  مایپ  یتیبرت 

شسرپ

رخآ لاـس  رد  ما و  هـتفرگ  رارق  یحوردــیدش  نارحب  کـی  رد  یناـمرد .  زکارم  زا  یکی  رد  لـغاش  درجم و  دلوتم 1334و  متـسه  یمناخ 
. دیسیونب ارء  هیملع  ءهزوح  هب  دورو  طیارش  ًافطل  مناوخ .  یم  سرد  رون  مایپ  یتیبرت  مولع  ءهتشر 

خساپ

 . میدشن هجوتم  یگلاس  لهچ  زا  دعب  ار  امـش  دّرجت  تلع  میرکـشتم .  دیا , هدرک  حرطم  ار  دوخ  تالکـشم  هدرک و  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا 
ار ناتندوب  دّرجم  ّتلع  يدعب  ءهمان  رد  دشاب . درجت  زا  یشان  یگدرسفا ,  یحور و  فعضو  یناوتان  ساسحا  دیدش و  یگتـسخ  تلع  دیاش 

تالکشماب ًاعطق  دیدوبن , یلغش  لوغشم  رگا  نوچ  تسا ,  بوخ  رایـسب  دیتسه , لیـصحت  راک و  لوغـشم  نوچ  لاح  نیا  اب  دیهد . حیـضوت 
هزوح رد  تکرش  یلو  تسا ,  هدیدنسپ  بولطم و  رایـسب  يوزوح  سورد  تاّیهلا و  یمالـسا و  مولع  هب  ءهقالع  دیدش . یم  هجاوم  يرتشیب 

رگا مـینک .  یم  لاـسرا  ار  3 ءارهزلاۀـعماج رد  تکرـش  مرف  لاـح  ره  رد  دراد . یـصوصخم  طیارـش  يوزوـح ,  سورد  ندـناوخ  هیملعء و 
هک يداتسا  دزن  ار  يوزوح  سورددیناوت  یم  مه  هزوح  رد  تکرـش  نودب  دینک . تکرـش  يدورو  ناحتما  رد  دیناوت  یم  دیتشاد  ار  طیارش 

هوزح رد  لیصحت  تباب  زا  تسا و  ناگیار  هیملع  هزوح  سورد  رد  تکرش  دیناوخب . هغارم ,  نارهاوخ  هیملع  ءهزوح  ای  تسه  ناترهـش  رد 
ششوک و اب  هک  میراودیما  ام  دنهد . یم  دوخ  ناهوژپ  شناد  هب  هیرهش  يرادقماه  هزوح  هکلب  دوش , یمن  تفایرد  هیرهش  یـسک  زا  هیملع 

دینک جاودزا  درک  يراگتساوخ  امش  زا  یبوخ  صخشو  دش  ادیپ  یبسانم  دروم  رگا  دینک  یعس  ادتبا  دیوش . یم  لیان  فده  نیاهب  تیدج 
تداعـس تیقفوم و  يوزرآ  امـش  يارب  ام  دیهد . همادا  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  دیناوت  یم  رت  شیب  شمارآ  اب  هک  تسا  یعبط  تروص  نآ  رد 

 . میراد

ینامز هچ  نآ  يدورو  ناحتما  و  تسیچ ؟  هیملع  هزوح  هب  دورو  يارب  مزال  طیارش  كردم و  موش ,  هبلط  مراد  تسود  متسه و  هلاس  هدفه  يرـسپ 
؟  تسا لاس  دنچ  ندش  سّبلم  يارب  نامز  تدم  تسا و 

شسرپ

نآ يدورو  ناحتما  و  تسیچ ؟  هیملع  هزوح  هب  دورو  يارب  مزال  طیارـش  كردم و  موش ,  هبلط  مراد  تسود  متـسه و  هلاس  هدـفه  يرـسپ 
؟  تسا لاس  دنچ  ندش  سّبلم  يارب  نامز  تدم  تسا و  ینامز  هچ 

خساپ

تدـم لقادـح  يوزوح  سورد   . میرکـشتم دـیا , هدـش  يوزوح  سورد  دـنم  هقالع  هدرک و  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
تغالب و تحاصف و  هقف و  لوصا و  هفـسلف و  قطنماب و  دوش و  یم  عورـش  برع  تایبدا  ندـناوخ  اب  هک  دـماجنا  یم  لوط  هب  لاـس  هدزناـپ 
داـهتجا و ینعی  رتـالاب  لـحارم  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  دوش . یم  ماـمت  لوـصا  هقف و  جراـخ  سرد  رخآ  ءهلحرم  رد  تاداـقتعا و  ریـسفت و 
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يرادقم یتقو  هبلط  دشاب . رادروخرب  سفن  بیذهت  قالخا و  زا  لحارم  ءهمه  رد  دهد و  همادا  ار  دوخ  تاقیقحت  دیاب  دـبای , تسد  تهاقف 
ناحتما نامز  مزال و  كرادم  دورو و  طیارش  دوش . یم  سبلم  تشاد ,  ار  ینید  لئاسم  هب  ییوگخـساپ  ییاناوتو  دناوخ  ار  هقف  لوصا و  زا 

. دوش یم  لاسرا  تسویپ  هب  يا  هگرب  رد  هیملع  هزوح  يدورو 

. دیهد حیضوت  هاگشناد  رد  لیصحت  اب  هارمه  ای  مومع و  تروص  هب  هزوح  رد  لیصحت  ءهرابرد  ًافطل 

شسرپ

. دیهد حیضوت  هاگشناد  رد  لیصحت  اب  هارمه  ای  مومع و  تروص  هب  هزوح  رد  لیصحت  ءهرابرد  ًافطل 

خساپ

رگید مان و  تبث  ناـمز  دـننک و  یم  هزوح  هب  دورو  ناـبلطوادزا  ماـن  تبث  هب  مادـقا  ناتـسرهش ,  ياـه  هزوح  مق و  ءهیملع  ءهزوح  هلاـس  ره 
ناتـسرهش زا  هک  یناـبلطواد  . دریگ یم  تروص  شنیزگ  ناـحتما ,  رد  یلوـبق  زا  سپ  دوـش . یم  مـالعا  تاـعوبطم  قـیرط  زا  نآ ,  طـیارش 

نابلطواد دنیایب . مق  هب  دنناوت  یم  لیـصحت  ءهمادا  يارب  سپـس  دننک و  لیـصحت  مق  زا  ریغ  یلحم  رد  لاس  راهچ  تدـم  هب  یتسیاب  دنتـسه ,
دعب ءهرود  هب  دنناوتب  ات  دنوش  لوبق  ودنهد  ناحتما  لاس  ره  رخآ  دـننارذگب و  هدـش ,  میظنت  هیاپ  هد  رد  هک  ار  هلاس  هد  ءهرود  کی  یتسیاب 

لیـصحت همادا  غیلبت  ای  هفـسلف و  مالک ,  , ریـسفت لوصا ,  هقف ,  یـصصخت  ياه  هتـشر  زا  یکی  دنناوت  یم  هلاس  هد  ءهرود  زا  سپ  دـنبای . هار 
هاگـشناد دـننام  هزوح ,  رانک  رد  دوجوم  یعرف  زکارم  دـنوش . مادختـسا  اه  ناگُرا  ردای  دـنزادرپب  غیلبت  ای  فیلأـت و  سیردـت ,  هب  دـنهد و 

طیارـش دجاو  بلط  نایم  زا  هلاس  هد  ءهرود  مامتا  زا  لبق  هر ,)   ) ینیمخ ماما  ءهسـسؤم  مولعلا و  رقاب  ءهدکـشناد  دـیفم , هاگـشناد  يوضر , 
. دییامرف هبتاکم  ای  دیریگب و  سامت  مق  ءهیملع  ءهزوح  تیریدم  ياروش  یمومع  طباوراب  رت  شیب  عالطا  يارب  دننک . یم  شنیزگ 

. دینک نایب  موش ,  هزوح  دراو  قیرط  نآ  زا  مناوت  یم  هک  ار  ییاه  هار  موش .  هزوح  دراو  مراد  تسود 

شسرپ

. دینک نایب  موش ,  هزوح  دراو  قیرط  نآ  زا  مناوت  یم  هک  ار  ییاه  هار  موش .  هزوح  دراو  مراد  تسود 

خساپ

مولع امش  یسرد  ءهتـشر  دیتسه و  هاگـشناد  رد  لیـصحت  لوغـشم  نوچ  تسا و  ریدقت  روخ  رد  يوزوح ,  سورد  هب  امـش  ءهقالع  قشع و 
ار يوزوح  سورد  ناتـسردرانک  رد  دیناوت  یم  دراد , تبـسانم  هزوح  ياه  سرد  اب  و  تسا ,  یـشزومآ  يزیر  همانربو  تیریدـم  یتیبرت و 
ارف ار  سورد  يداتـسا ,  دزن  نارهاوخ ,  زا  رفن  دـنچ  اب  ای  دـینک و  هدافتـسا  هزوح  یـسرد  ياهراون  زا  دـیناوت  یم  راک , نیا  يارب  دـیناوخب .
هک يا  هتـشر  ره  رد  امـش  تسا .  نارگید  تیاده  تیبرت و  سفن و  بیذهت  يوزوح ,  سورد  ندناوخ  زا  فدـه  دـینک . هثحابمو  دـیریگب 
امش لاثمادوجو  هب  جایتحا  اه  هاگشناد  دیسرب . یلاع  فده  نیا  هب  نارگید ,  تیبرت  تحیصناب و  دیهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دینک , لیـصحت 
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. دراد

کمک ار  ام  تسا  ناتردقم  رگا  میتسه .  ضورقم  يدایز  رادقم  تسا و  يرفن  شش  ام  ءهداوناخ  هدش و  ریگ  نیمز  انیبان و  مردپ  هک  متسه  يا  هبلط  هدنب 
. دینک

شسرپ

ناتردقم رگا  میتسه .  ضورقم  يدایز  رادـقم  تسا و  يرفن  شـش  ام  ءهداوناخ  هدـش و  ریگ  نیمز  انیبان و  مردـپ  هک  متـسه  يا  هبلط  هدـنب 
. دینک کمک  ار  ام  تسا 

خساپ

امش زا  درادن . يداصتقا  ياهدوبمک  ندرک  فرطرب  تهج  يا  هجدوب  دشاب و  یم  یبهذم  یملع و  ياه  لاؤس  يوگ  خساپ  طقف  دحاو  نیا 
میا هدومن  همیمض  ار  همان  تساوخرد و  نانآ  زا   , ناترهش مرتحم  هعمج  ماما  دادما و  ءهتیمک  هب  ییاه  همان  ّیط  یلو  میهاوخ ,  یم  ترذعم 

. دیربب ًاروضح  ای  دیتسرفب  تسپ  اب  دیشاب , لیام  رگا  . 

تروص هب  هک  تسه  ییاج  مق  رد  ایآ  مهدب .  لیصحت  ءهمادا  دیجم  نآرق  یناعم  ریسفت و  ءهنیمز  رد  متسه  قاتشم  یمالـسا و  فراعم  سناسیل  ياراد 
؟  مهدب لیصحت  ءهمادا  مناوتب  يا  هبتاکم  يروضح و  ریغ 

شسرپ

هک تسه  ییاج  مق  رد  ایآ  مهدب .  لیصحت  ءهمادا  دیجم  نآرق  یناعم  ریسفت و  ءهنیمز  رد  متسه  قاتشم  یمالـسا و  فراعم  سناسیل  ياراد 
؟  مهدب لیصحت  ءهمادا  مناوتب  يا  هبتاکم  يروضح و  ریغ  تروص  هب 

خساپ

ینعی برع ,  تایبدا  اب  رگا  دیوشایوج . لیصحت  ءهمادا  یگنوگچ  زا  دیریگب و  سامت  اج  نآ  اب  مینک .  یم  لاسرا  ار  3 ارهزلا ۀعماج  ءهگرب 
ملع نیاربانب  دوش . یم  ّلح  لیـصحت  ءهمادا  تالکـشم  زا  يرایـسب  دیـشاب , هتـشاد  ییانـشآ  تغل ,  تغـالب و  تحاـصف و  وحن و  فرص و 

ار اـه  نآ  دـیناوتب  هک  يروط  هب  دـینک , هعلاـطم  يرت  شیب  تقد  اـب  دـیا , هدـناوخ  هاگـشناد  رد  هک  ار  تغـالب  تحاـصف و  وحن و  فرص و 
 , یمالسا فراعم  ریسفت و  ءهنیمز  رد  هللاءاش  نا  دینک . هعلاطم  هّیهتار و  بیبللا  ینغم  یطویـس و  تامدقملا و  عماج  باتک  دینک و  سیردت 

. دیریگب سامت  ییامنهار  يارب  دحاو 743183 لوئسم  میقتسم  نفلت  اب  دینک . بسک  يرت  شیب  ییانشآ 

لوبق هریخذ  یلو  ما ,  هدرک  مان  تبث  لاسما  مناد .  یم  هیملع  ءهزوح  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  اهنت  مراد ,  نآ  رد  تماقا  مق و  رهـش  هب  يدایز  هقالع 
؟  تسه نم  دوصقم  يارب  يا  هراچ  هار  موشن  لوبق  مق  هیملع  هزوح  رد  رگا  ما  هدش 
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شسرپ

هریخذ یلو  ما ,  هدرک  مان  تبث  لاسما  مناد .  یم  هیملع  ءهزوح  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  اهنت  مراد ,  نآ  رد  تماقا  مق و  رهـش  هب  يدایز  هقالع 
؟  تسه نم  دوصقم  يارب  يا  هراچ  هار  موشن  لوبق  مق  هیملع  هزوح  رد  رگا  ما  هدش  لوبق 

خساپ

دیابن هقالع  نیا  اما  دهد , یم  ناشن  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  تبسن  ار  امش  قشع  تسا و  نیسحت  لباق  مق  سدقم  رهش  هب  امـش  هقالع 
, دبای یمن  موادت  یفطاع  هزیگنا  هب  اهنت  دوش  یم  ماجنا  ینالوط  تدم  هب  هک  هزوح  رد  لیـصحت  دشاب , مق  هیملع  هزوح  رد  لیـصحت  هزیگنا 

لیصحت دهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  ددرگ و  یم  غورف  مک  یتدم  زا  سپ  اسب  هچ  دوش و  یم  دایز  ای  مک و  فطاوع  تاساسحا و  نوچ 
ینامز و طیارـش  هب  هجوت  اـب  ینید و  مولع  يریگارف  هب  زاـین  ساـسحا  تبرق و  دـصق  اـب  ینعی  دراد ; رت  يوق  يا  هناوتـشپ  هب  زاـین  هزوح  رد 
ار دوخ  تخانش  تسا  مزال  ساسا ,  نیا  رب  دریگ . تروص  یلیصحت  هتشر  باختنا  دیاب  هقیلـس  قوذ و  دادعتـسا و  نتفرگ  رظن  رد  یناکم و 

دیدرت کش و  هب  زگره  تروص  نیا  رد  دیوش  هزوح  دراو  لماک  تریـصب  اب  ات  دـینک  رت  شیب  نآ  ياه  یگژیو  هزوح و  سورد  هب  تبـسن 
مزال لدعم 17 لقادح  مق  هیملع  هزوح  رد  دورو  يارب  ینوناق  طباوض  قبط  هک  مینک  ضرع  دـیاب  ندوب  هریخذ  دروم  رد  اما  داتفا , دـیهاوخن 

لیـصحت يارب  زین  راوج  مه  ياهرهـش  دینکن  هدنـسب  مق  هیملع  هزوح  هب  اهنت  یلو  دیـشاب , هزوح  ناگدـش  هتفریذـپ  ءزج  میراودـیما  تسا . 
یم نیاربانب ,  تسا .  رسیم  زین  مق  هب  دمآ  تفر و  تروص  نیا  رد  دشاب , رتدیفم  اه  ناتـسرهش  لوا  ياه  لاس  يارب  اسب  هچ  تسا و  بسانم 

. دیروایب فیرشت  مق  هب  تامدقم  یط  زا  سپ  دیورب و  ناترهش  هیملع  هزوح  هب  دیناوت 

؟ دیراد ییامنهار  هچ  نید  رد  هقفت  يارب 

شسرپ

؟ دیراد ییامنهار  هچ  نید  رد  هقفت  يارب 

خساپ

 , ناناملـسم زا  یهورگ  يارب  ار  نآ  دـیجم  نآرق  هک  تسا  عورف  لوـصا و  زا  مـعا  مالـسا ,  ماـکحا  فراـعم و  يریگارف  هـقفت ,  زا  روـظنم 
دنناوتب داهتجا  اب  ات  دنشاب , ضحمم  هقف  ءهتشر  ِلیـصحت  رد  يدارفا  يرـصع  ره  رد  تسا  مزال  ساسا  نیا  رب  ( 1 : .) دناد یم  ییافک  بجاو 
جایتحا ـ  تسا صاخ  تراهم  صـصخت و  هب  ندیـسر  تقیقح  رد  هک  دوصقم ـ  نیا  هب  ندیـسر  دنیوگ . خساپ  ار  مدرم  يالتبا  دروم  لئاسم 

ياه هزوح  رد  هزورما  هک  دراد , يدامتم  ياه  لاس  رد  لوصا  هقف و  قطنم ,  برع ,  تایبدا  نوچمه  فلتخم ,  ياه  هتـشر  رد  لیـصحت  هب 
رد دـهتجم  زا  دـیلقت  ینعی  یمالـسا ,  فراعم  ماکحا و  اب  ییانـشآ  تسا ,  مزال  مومع  يارب  هک  نآ  زا  رت  لزاـن  ءهبترم  تسا .  جـئار  هیملع 

دیاب نید  لوصا  هب  ناملـسم  ءهدیقع  دنا : هدومرفاهقف  ور  نیا  زا  دـشاب . یم  نید  لوصا  رد  صحفت  قیقحت و  نید و  عورف  یعرـش و  ماکحا 
رگید ياج  رد  ( 2 .) دیامن راتفر  وا  روتـسد  هب  دـنک و  دـیلقتدهتجم  زا  ای  دروآ  تسد  هب  لیلد  يور  زا  ار  ماکحا  دـناوتب  هک  دـشاب  دـهتجم 
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تسا و زاب  ناـگمه  يارب  لوصا  رد  قیقحت  هار  ( 3 .) دریگب دای  تسا  بجاودراد  جایتحا  اه  نآ  هب  ًابلاغ  ناسنا  هک  ار  یلئاـسم  دـنا : هدومرف 
ریـسفت نآرق و  فراعم  هناتخبـشوخ  دزادرپب . قیقحت  هب  تایرـشن ,  بتک و  ءهعلاطم  اب  دناوت  یم  دوخ  نکمت  شناد و  ياضتقم  هب  سک  ره 

تیآ يرهطم ,  دیهش  بتک  ءهعلاطم  اتسار , نیا  رد  تسا .  هدش  نییبت  نارظن  بحاص  فرط  زا  فلتخم  حوطـس  رد  یمالـسا ,  دیاقع  نآ و 
ءهیآ 122  9  ) هبوت یقروا 1. پـ . ) دوش یم  هیصوت  هنومن  ریسفت  نازیملاریسفت و  هلمج  زا  ییابطابط ,  همالع  مراکم و  هّللا  تیآ  یناحبس ,  هّللا 

هلئسم 11 نامه ,  یقروا 3. پـ  ) هلئسم 1 ینیمخ ,  ماما  لئاسملا  حیضوت  یقروا 2. پـ ,)

؟  مزادرپب يوزوح  مولع  لیصحت  هب  يا  هبتاکم  قیرط  زا  مناوت  یم  هدنب  ایآ  دنهد ؟ یم  خساپ  ام  تالاؤس  هب  یناسک  هچ 

شسرپ

؟  مزادرپب يوزوح  مولع  لیصحت  هب  يا  هبتاکم  قیرط  زا  مناوت  یم  هدنب  ایآ  دنهد ؟ یم  خساپ  ام  تالاؤس  هب  یناسک  هچ 

خساپ

كاپ و بلق  زا  یلاع  بانج  قوش  هیرگ  میرکـشتم .  رایـسب  تالاؤس  هب  خساپ  دحاو  هب  تبـسن  امـش  تبحم  فطل و  زاربا  زا  مالـس  زا  سپ 
 . میهد ماجنا  اتسار  نیارد  ار  دوخ  ءهفیظو  میناوتب  میراودیما  تسا .  یهلا  ياه  شزرا  جیورت  هب  امش  هقالع  تبجم و  ترثک  يرواب و  نید 

يدارفا مییوگب  دـیاب  یلاع  راکرـس  عالطا  يارب  میراد .  تیقفوم  يوزرآ  ناناوجونو  ناناوج  تیبرت  هژیو  هب  اـه  هنیمز  ءهمه  رد  امـش  يارب 
مولع لیصحت  لاس  تسیب  زا  شیب  هک  دنتسه  یناحور  مق و  ءهیملعء  هزوح  يالضف  زا  یگمه  دنلوغـشم  ییوگ  خساپ  هب  دحاو  نیا  رد  هک 

لاغتشا زین  روشک  ياه  هاگـشناد  رد  سیردت  هب  رادروخرب و  دیدج  تالیـصحت  زا  نآ  رب  هوالع  یخرب  هتـشاد و  یبهذم  تاعلاطم  ینید و 
هبرجت و زا  يراب  هلوک  زا  هدـینارذگ و  زین  ار  یهاش  متـس  ياه  نادـنز  دـحاو  نیا  دارفا  یـضعب  دنتـسهزین . تافیلأت  ياراد  یخرب  دـنراد و 

همانرب تسا  نارهاوخ  ینید  مولع  لیصحت  یلصا  زکرم  هک  ارهزلا  ۀعماج  دنرادروخرب . زین  فلتخم  ياه  هورگ  اب  یگنهرفو  يرکف  دروخرب 
طباوض قبط  عطاقم  نیا  زا  یکی  رد  نومزآ  رد  تکرش  قیرط  زا  دیناوت  یم  دراد . تقو  هراپو  تقو  همین  يروضح ,  ریغ  تقو ,  مامت  ياه 

رما نایرج  رد  زکرم  نآ  اب  میقتسم  سامت  هعلاطم و  اب  مینک .  یم  همیمض  ار  صوصخم  مرف  یلاع  راکرـس  رتشیب  عالطا  يارب  دینک . تکرش 
 . تفرگ دیهاوخ  رارق 

رد دیفم . یتاداهنشیپ  هاگ  دیتشاد و  هدیدنسپ  یتاداقتنا  هاگ  دیدوب ; هدومن  هراشا  یناوارف  تاکن  هب  دوخ  همان  رد  دیـسر . امـش  ءهمان  زیزع ! تسود 
میراچان اذل  دمآ , یم  مشچ  هب  هحورطم  تاعوضوم  ریاس  زا  شیب  دیتشاد  تیناحور  هعماج و  ناناوج ,  دوجوم  تیعضو  زا  امـش  هک  يدقن  لاح  نیع 

یکدنا

شسرپ

یتاداهنـشیپ هاگ  دیتشاد و  هدیدنـسپ  یتاداقتنا  هاگ  دـیدوب ; هدومن  هراشا  یناوارف  تاکن  هب  دوخ  همان  رد  دیـسر . امـش  ءهمان  زیزع ! تسود 
مـشچ هب  هحورطم  تاعوضوم  ریاس  زا  شیب  دیتشاد  تیناحور  هعماج و  ناناوج ,  دوجوم  تیعـضو  زا  امـش  هک  يدقن  لاح  نیع  رد  دـیفم .
همادا دعب  تسا . :  هدمآ  نینچ  امـش  ءهمان  زا  یـشخب  رد  میزادرپبوگ .  تفگ  هب  روکذـم  ثحابم  ءهرابرد  یکدـنا  میراچان  اذـل  دـمآ , یم 
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نآ ندرگ  هب  ار  دـنهد  ماجنا  ناناوج  هک  يداسف  ره  هاـنگ  دـیا و  هداد  تبـسن  هب  ار  مدرم  یناوخن  زاـمن  يزیرگ و  نید  هاـگ  نآ  دـیا : هداد 
؟ دیا هتخادنا  دننک  یم  تنایخ  نید  هب  مالسا  مسا  هب  هک  ییاه 

خساپ

هب ًالوا  هکلب  هدرک ,  تحاران  ار  ام  امـش  همان  هک  دوبن  نیا  رطاخ  هب  تاعطق  نیا  ندروآ  هتبلا  دوب , یلاع  بانج  همان  زا  یـشخب  هشوگ و  نیا 
شومارف ار  نآ  زا  يرادقم  همان ,  باوج  ندیـشک  لوط  تلع  هب  ای  دیا  هتـشادن  هگن  ار  دوخ  همان  زا  يا  هخـسن  انایحا  رگا  هک  دوب  لیلد  نیا 

یتاهابتشا ءهرابرد  زیزع  ردارب  دهد . یم  خساپامـش  ءهمان  ياه  تمـسق  مادک  هب  دحاو  نیا  همان  هک  دوش  مولعم  ًایناث  يروآدای و  دیا  هدرک 
میقفاوم و امش  اب  زین  ام  دنا , هداد  ماجنا  ای  دنهد  یم  ماجنا  اهاتسور و ... اهرهش و  ضعب  رد  تیناحور  سابل  هب  سّبلم  نایاقآ  زا  یـضعب  هک 

تـسین يا  هداس  راک  دننانچ  نینچ و  همه  مییوگب  هک  نیا  اما  دشاب , هتـشادن  لوبق  ار  تیعقاو  نیا  هک  تسین  یفـصنم  یناحور  چـیه  ًالوصا 
چیه اریز  تسا ;  حـضاو  مه  تاهابتـشا  نیا  تلع  دوش . هدـنار  بوچ  کـی  هب  تیناـحور  ءهمه  دـیابن  تسا  ارتـفا  بذـک و  عون  کـی  نیا 
لثم زین  یناحور  رگید ) مدرم  ریاس  اه و  سدـنهم  اه , کشزپ  لثم   ) تسا اـطخلا  زیاـج  موصعم  ریغ  تسین و  موصعم  يا  هبلط  اـی  یناـحور 

زگره دنناد و  یم  ادخ  ربمایپ و  هدنیامن  ار  یناحور  مدرم ,  نوچ  دینک  رکف  امـش  هک  نیا  درادـن , اه  نآ  اب  یقرف  چـیه  تسا و  رگید  مدرم 
اریز دنوشن ; بکترم  یهابتـشا  ات  دـننک  تبقارم  رایـسب  دـیاب  مه  نویناحور  رگید  يوس  زا   . تسا یهابتـشا  رکفت  دوخ  دـنک , هابتـشا  دـیابن 

هک دنک  دشر  ردق  نیا  روشک  نیا  گنهرف  میراودیما  ام  دنز . یم  هبرض  مالسا  هب  هنافـسأتم  لوقعم ,  ریغای  لوقعم  لیلد  ره  هب  نانآ  هابتـشا 
کی هئطخت  ببـس  حالـصلا ,  رهاظ  هورگ  کی  ای  رفن  کی  طبخ  دوشن و  هتـشون  ناناملـسم  هعماج  مالـسا و  ياپ  هب  یناـحور  کـی  هابتـشا 
دراد مالسا  مسا  هب  تسا  هیملع  ءهزوح  رد  سک  ره  الاح  هک  دینکن  نامگ  مه  امـش   , لیلد نیمه  هب  ددرگن . بان  رکفت  کی  هبیط و  هرجش 
امـش لوق  هب  اـی  يا  هبلط  ره  هک  نیا  دروم  رد  اـما  درادـن . مدرم  هب  يراـک  تسا و  شدوخ  سوهو  اوه  لاـبند  هک  نیا  اـی  دروخ و  یم  ناـن 

انز نم  مدرم  يا  هک  دیـشک  یم  دایرف  اه  نابایخ  زا  یکی  رد  یناوج  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاکح  دـنک . یم  هغیـص  دـنز  ات  5 يدنوخآ 4 ـ
, دندرب ار  میوربآ  دـندیمهف  مدرم  مدرک !  هغیـص  ینز  تفگ :  یهد ؟  یم  تبـسن  ار  انز  لعف  تدوخ  هب  ارچ  هک  دندیـسرپوا  زا  ما !؟  هدرک 
ار ینز  یناحور ,  ریغ  ای  یناحور  مدآ  کی  رگا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاـح  دـنرادرب ؟! مرـس  زا  تسد  دـیاش  ما  هدرک  اـنز  میوگبراذـگب 
 , هغیـص باب  هک  دینک  یم  رکف  دیاش  ای  دوش ؟ یم  وگ  تفگ  لکـش  نیا  هب  نآ  زا  هک  هدش  بکترم  یفالخراک  ای  هدرک  هانگ  دـنک , هغیص 

دننک یم  زیهرپ  تقوم  جاودزا  زا  مدرم  زا  يدایز  هدع  هنافسأتم  هدش ؟  هتـسب  نارگید  رب  تسا و  زاب  تیناحور  يور  هب  اهنت  هک  تسا  یباب 
رگا مارح  لامعا  اهداسف و  ماسقاو  عاونا  ربارب  رد  هک  نآ  لاح  دوش ! یم  داـشگ  ناشمـشچ  هدرک  يراـک  نینچ  یـسک  هک  دنونـش  یم  اـت  و 
لسن یسنج  لکشم  دیآ و  یمن  دوجو  هب  يراکـشآو  یفخم  یهابت  داسف و  نینچ  تفرگ  یم  ماجنا  يا  هتـسیاش  تروص  هب  تقوم  جاودزا 
ملاظ یقـش و  هک  نیا  رگم  درک  یمن  انز  سک  چیه  دوب , هدرکن  مارح  ار  تقوم  دـقع  رمع  رگا  دـندومرف : یلع 7 ماما  دـش . یم  لح  ناوج 

یب ِگنهرف  هنافـسأتم  تسا .  مالـسا  یعامتجا  تاروتـسد  نیرتزاسراک  نیرتابیز و  زا  یکی  تقوم  دقع  هک  دینیب  یم  بیترت ,  نیدب  دشاب .
ریقحت شنزرس و  درومرت  شیب  دنک , یم  فالخ  هک  یسک  زا  دنک  یم  تقوم  دقع  هک  یسک  هک  هدرک  داجیا  يّوج  ام  هعماج  رد  یگنهرف 

ماقم اه  شزرا  ددرگ و  لدـب  یمالـسا  یگنهرف  هب  مه  طـلغ  گـنهرف  نیا  يزور  هک  میراودـیما  دوش . یم  اوسر  رت  شیب  دریگ و  یم  رارق 
هک مه  ضرف  رب  تسین و  تقوـم  رـسمه  ياراد  يا  هبلط  یناـحور و  ره  ًـالوا  یمارگ :  ردارب  نیارباـنب ,  دـنروآ . تـسد  هـب  ار  دوـخ  یعقاو 
اب دنداتفا . یم  يداسف  هانگ و  هب  دندرک  یمن  نینچ  رگا  دیاش  دـنا و  هدرکن  هانگ  دنـشاب . هدرک  رایتخا  رـسمه  تقوم  تروص  هب  اه  یـضعب 

شیپ نامگ  نیاو  دـیامن  شنت  تیـساسح و  داـجیا  مدرم  رد  هک  دـیایب  رد  یتروص  هب  دـیابن  اـه  جاودزا  عون  نیا  هک  میراد  لوبق  لاـح  نیا 
تـسرد مه  یفرط  زا  هک  دـیدوب  هدرک  حرطم  ار  يرگید  بلاج  هتکن  میرذـگب .  ثحب  نیا  زا  تسا !  راـک  رد  سوه  اوه و  ياـپ  هک  دـیایب 
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نخـس درک . دـناوت  یم  طلغ  ای  تسرد  تشادرب  نیدـنچ  نخـس ,  کی  زا  هک  دوش  یم  لصاح  اج  نآ  زا  یگناگود  نیا  طلغ . مه  تسا و 
زاـمن هب  هیـصوت  طـقف  یمالـسا  ياـه  شزرا  تیوقت  زا  روظنم  اریز  تسا ;  یحیحـص  مـالک  عقاو  هب  مـالک  نیا  دـنیوگ . : یم  هک  یناـسک 

تقوم و جاودزا  ندـش  جـیار  هدوهیب ,  ياـه  یـشارت  لاکـشا  نارتخد ,  يارب  هیرهم  نتفرگ  کبـس  هکلب  تسین ,  نتفرگ  هزور  ندـناوخ و 
دنتـسه یمالـسا  ياه  شزرا  گنهرف و  هرمز  رد  یگمه  لیبق ,  نیا  زا  ییاهزیچ  رت و  نییاپ  نینـس  رد  جاودزا  هعماج ,  رد  عورـشم  طباور 
دهاوخ یط  ار  لرتنک  لباق  يدنور  یگنهرف  مجاهت  ددرگ و  یم  لح  هعماج  یگنهرف  تالکشم  زا  يرایسب  دنوش , تیوقت  رگا  عقاو  هب  هک 
هظعوم ینارنخـس و  هب  اهنت  تفرگ و  رظن  رد  دـیاب  ار  یـصاخ  ياه  هویـش  تسا و  مزال  مه  تیلاعف  راک و  ءهنیمز  نتخاـس  مهارف  هتبلا  درک .
نکمم ءهلیـسو  ره  هب  امـش  ندرک  باجم  طقف  نازیزع ,  امـش  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  زا  ام  دـصق  هک ,  نیا  مه  رخآ  بلطم  دومنن . اـفتکا 

هک تسا  ام  تسد  رد  امش  ءهمان  طقف  میتسین ,  انشآ  امش  تایحور  اب  میرادن و  یتاعالطا  امش  زا  ام  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دیاب  تسین . 
ار نیا  عقوت  میهدب .  نآ  هب  ناشروخ  رد  یباوج  مینک  یعس  میربب و  امش  لاؤس  ای  لکـشم  لصا  هب  یپ  دیاب  نآ  لیذ  ردص و  زا  يدودح  ات 
 , میا هدومن  توعد  جاودزا  هب  ار  یلاع  راکرـس  رگا  تروص ,  ره  هب  دوش . عقاو  لوبق  دنـسپ و  دروم  میـسیون  یم  ام  هچ  ره  هک  میرادن  مه 

تقوم جاودزا  دشن  مهارف  میاد  جاودزا  طیارـش  یتقو  میرواب  نیا  رب  نونکا  مه  رگید و  زیچ  هن  هدوب  رما  نیا  هب  امـش  رتشیب  یمرگلد  تهج 
دیاب هتبلا  دـنکب . یلمع  مادـقا  دـناوت  یمن  مه  تلود  هک  تسا  یتروص  هب  هعماج  يراتفر  گنهرف  هنافـسأتم  یلو  دـنک , یم  ادـیپ  ترورض 

 , هتشاد دوجو  يوردنت  دیاش  هنیمز  نیا  رد  دنیامن . هجنکش  ریگتـسدار و  اه  نآ  رـسپ , رتخد و  طابترا  درجم  هب  هک  تسین  هنوگ  نیا  تفگ 
نونکا مه  دـنوش . قفوم  مدرم  يراکمه  اب  ریـسم  نیا  رد  میراودـیما  تسا و  اشحف  وداـسف  زا  يریگولج  یمالـسا  ماـظن  تلود و  ياـنب  اـما 

اریز دـیامن ; فرطرب  یناسآ  هب  دـناوت  یمن  یلو  تسا ,  اـه  نآ  عفر  ددـص  رد  دـناد و  یم  ار  ناـناوج  درد  قحب  هک  مرتحم  روهمج  سیئر 
میناوت یم  ام  دیراد  يداهنشیپ  یحرط و  ناناوج  الکشم  لح  يارب  یلاع  ترضح  رگا  تسا .  مک  رایـسب  تاناکما  دایز و  یلیخ  تالکـشم 
سیئر یلاع  بانج  رگا  مینک  یم  لاؤس  ام  تسین ,  یلوقعم  حرط  نآ ,  نیا و  زا  داـقتنا  فرح و  میناـسرب  روهمج  سیئر  رتفد  سلجم و  هب 

لح اـب  طاـبترا  رد  دـیراد ؟ یحرط  هچ  یگنهرف  مجاـهت  اـب  هطبار  رد  امـش  دیـسیونب ؟ ار  اـم  خـساپ  ًاـفطل  دـیدرک ؟ یم  هچ  دـیدوب  روهمج 
اجکره میراد و  تداعس  يزورهب و  يوزرآ  امـش  يارب  ام  میتسه .  امـش  يدعب  تابتاکم  رظتنم  دیراد ؟ يا  همانرب  هچ  يداصتقا  تالکـشم 

. داب امش  نابیتشپ  رای و  دنوادخ  دیتسه  هک 

. دینک علطم  ارم  نآ  فیک  ّمک و  زا  ًافطل  دراد ؟ دوجو  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  يروضح  ریغ  لیصحت  ناکما  ایآ 

شسرپ

. دینک علطم  ارم  نآ  فیک  ّمک و  زا  ًافطل  دراد ؟ دوجو  مق  ءهیملع  ءهزوح  رد  يروضح  ریغ  لیصحت  ناکما  ایآ 

خساپ

 , تسا ناترهـش  رد  هک  یناـحوردزن  ار  يوزوـح  سورد  تسا  رتـهب  دـشاب . نکمم  ریغ  دـهاش  هـیملع  ءهزوـح  رد  يروـضح  ریغ  لیـصحت 
ياـه هزوح  رت  شیب  ًـالعف  نوـچ  دـیوشایوج , هلئـسم  فـیک  مک و  زا  اـج  نآ  هب  هعجارم  اـب  تسا ,  اـج  نآ  رد  يا  هزوـح  رگا  اـی  دـیناوخب 

نـفلت 740966ـ اـب  رتـشیب  عـالطا  تـهج  دنتــسه . مـق  ءهـیملع  ءهزوـح  تیریدــم  ياروـش  رظن  ریز  گــنهامه و  مـق  اــب  اــه  ناتــسرهش 
. دیریگب سامت  مق  ءهیملع  ءهزوح  تیریدم  ياروش  740971
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؟ دییامرف لاسرا  میارب  ار  نارهاوخ  هّیملع  ءهزوح  بنتفای ه  هار  یگنوگچ  ناکما  تروص  رد 

شسرپ

؟ دییامرف لاسرا  میارب  ار  نارهاوخ  هّیملع  ءهزوح  بنتفای ه  هار  یگنوگچ  ناکما  تروص  رد 

خساپ

ءهزوح شریذـپ  طیارـش  مرف  میراذـگ .  ساپـس  دـیتشاذگ  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  لئاسم  هدرک و  هبتاـکم  اـم  اـب  هک  نیا  زا  یمارگ !  رهاوخ 
. دوش عفر  ناتلکشم  نآ  ءهعلاطم  اب  میراودیما  ددرگ  یم  لاسرا  تمدخ  هب  نارهاوخ ,  ءهیملع 

؟ دنوش یم  مادختسا  ارهزلاۀعماج  نالیصحتلا  غراف  ایآ 

شسرپ

؟ دنوش یم  مادختسا  ارهزلاۀعماج  نالیصحتلا  غراف  ایآ 

خساپ

رتشیب هلئسم  تایئزج  زا  هتفرگ و  سامت  ارهزلا  ۀعماج  نفلت  ءهرامـش  اب  دینات  یم  دوش  یم  لاسرا  امـش  تمدخ  ارهزلا , ۀعماج  تیوضع  مرف 
. دشاب یم  ارهزلا 925111 ۀعماج  نفلت  هرامش  دیوش . علطم 

؟ دیهد حیضوت  مان  تبث  شریذپ و  یگنوگچ  دروم  رد  ًافطل  موش ,  هبلط  مراد  تسود 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  مان  تبث  شریذپ و  یگنوگچ  دروم  رد  ًافطل  موش ,  هبلط  مراد  تسود 

خساپ

, اشوک ناسنا  هیآ 39   53  ) مجن یقروا 1. پـ : . ) دیامرف یم  نآرق  دیسرب . دیـشیدنا , یم  نآ  هب  هک  یـسدقم  فده  هب  میراودیما  زیزع ! ردارب 
نآ هب  اما  دشاب , هتـشاد  نکمم  ان  یـضعب  لایخ  هب  زارد و  رود و  یفده  دـنچ  ره  درب , یم  راک  هب  تیدـج  یعـس و  یگدـنز  رد  هک  یـسک 

هگرب دنـشاب . یـصاخ  طیارـش  ياراد  دـیاب  دـنوش , یم  ینید  ءهسّدـقم  ءهزوـح  هب  دورو  ماـن و  تبث  یـضاقتم  يدارفا  هتبلا  دیـسر . دـهاوخ 
تیریدم زکرم  مق  0251 740971 ياه 74097 ـ هرامـش  اب  دـیناوت  یم  دـیراد  زاین  رگا  دوش . یم  لاـسرا  هیملع  ءهزوح  ماـن  تبث  طیارـشء 
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بوخ دوش , یم  ءهیملع  ءهزوحدراو  هک  یصخش  اما  دیوش . علطم  ًامیقتسم  یـضاقتم  دارفا  مان  تبث  ءهوحن  زا  هتفرگ و  سامت  هیملع  ءهزوح 
يوگلا ملع  اوقت و  لاـب  ود  اـب  هیملع  ءهزوح  هبلط  دـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  نید  ماـکحا  غیلبت  مدرم و  هب  تمدـخ  وادـخ  شفدـه  رد  تسا 

لقادح نتـشاد  يا  هبلط  ره  قح  هچرگا  تسین ,  يدام  رظن  زا  یتحار  یگدـنز  یگبلط  یگدـنز  دـش . دـهاوخ  هعماج  تیادـه  ییامنهار و 
نامز ماما  ءهرجح  دراو  هبلط  تسا .  رود  هب  هبلط ,  نأش  حور و  زا  یهاوخ ,  ماقمو  یتسرپ  لاـم  یبلطاـیند و  یلو  تسا ,  یگدـنز  ياـیازم 

هب قلختم  ار  دوخ  دـنزب و  تسد  یـصاخ  ياه  تضایر  هب  دـیاب  سپ  نآ  زا  دنیـشن . یم  ترـضحء  هرفـس  رـس  رب  هک  یلاـح  رد  دوش , یم  7
هدهاشم وا  تاکرح  رد  ار  ینید  یمالـسا و  تیبرت  ریثأت  دـندرک , هسیاقم  شزورید  اب  ار  شزورما  مدرم  رگاات  دـنک  ینید  هنـسح و  قالخا 

مالسلاو . دنک قفوم  یگدنز  رد  ار  امش  دنوادخ  هک  میراودیما  دنهد . رارق  دوخ  يوگلاار  وا  دننک و 

دجاسم

؟ دراد یمکح  هچ  دجسم  نتخاس  میرک  نآرق  رظن  زا 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  دجسم  نتخاس  میرک  نآرق  رظن  زا 

خساپ

َْألا ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنَماَء  ْنَم  ِهَّللا  َدِج  َـ َسَم ُرُمْعَی  اَمَّنِإ  ; " دشاب هتشاد  لماک  نامیا  هک  تسا  یسک  ِراک  دجـسم  ندرک  دابآ  نتخاس و  نآرق  قباطم 
دابآ یـسک  اهنت  ار  یهلا  دجاسم  هبوت 18 )  ) نیِدَـتْهُْملا َنِم  ْاُونوُکَی  نَأ  َكَغلْوُأ  ََّیَـسَعَف  َهَّللا  آلِإ  َشْخَی  َْملَو  َةَوَکَّزلا  یَتاَءَو  َةَوَلَّصلا  َماَـقَأَو  ِرِخ 

تیاده زا  یهورگ  نینچ  تسا  دیما  دسرتن ، ادخ  زا  زج  دزادرپب و  تاکز  دراد و  اپب  زامن  هدروآ و  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  دنکیم 
ریغ رد  تسا  مزال  طرـش  جنپ  دشاب  هتـشاد  ییادخ  گنر  دشاب و  ادخ  هب  بوسنم  دجـسم  هکنیا  يارب  هیآ  نیا  مکح  هب  دنـشاب ". ناگهتفای 
اپرب زیخاتـسر ، زور  هب  نامیا  ادـخ ، هب  نامیا  زا : دـنترابع  طرـش  چـنپ  نآ  و  دـنک . لوبق  ار  يدجـسم  نینچ  ادـخ  تسین  مولعم  تروص  نیا 

هک میناوخیم   6 ربمایپ زا  یتیاور  رد  میراد  یناوارف  ثیداحا  دجسم  يانب  ّتیمها  ةرابرد  ندیسرت  ادخ  زا  اهنت  تاکز و  نداد  زامن ، نتـشاد 
دهاوخ انب  وا  يارب  تشهب  رد  ياهناخ  دنوادخ  دشاب ، هدوب  یغرم  ۀنال  ةزادنا  هب  دنچ  ره  دنک  انب  يدجسم  هک  یسک  : " دومرف ترـضح  نآ 

نارگید ج 7، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  تیبلا /  لآ  ۀسـسؤم  ص 204 ، یلماع ج 5 ، رح  خیش  هعیـشلا  لئاسو  .) درک
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 313ـ319 ،

ایآ دننک . انب  اجنامه  يرگید  دجسم  أنما  تئیه  اب  تباقر  رد  دنهاوخب  يدارفا  دشاب و  هتشاد  دوجو  هینیـسح  دجـسم و  ییاتـسور  ای  یلحم  رد  رگا 
؟ ریخ ای  دنراد  کین  شاداپ  رجا و  ترخآ  رد  نآرق  رظن  زا  دجسم  نیا  نایناب 

شسرپ

انب اجنامه  يرگید  دجـسم  أنما  تئیه  اب  تباقر  رد  دـنهاوخب  يدارفا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  هینیـسح  دجـسم و  ییاتـسور  اـی  یلحم  رد  رگا 
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؟ ریخ ای  دنراد  کین  شاداپ  رجا و  ترخآ  رد  نآرق  رظن  زا  دجسم  نیا  نایناب  ایآ  دننک .

خساپ

زا کین  ياهراک  رد  هدئام 48 )  ) َ ت َْریَْخلا ْاوُِقبَتْـساَف  : " دیامرفیم دنوادخ  تسا  نآرق  ۀیـصوت  شرافـس و  دروم  ریخ  روما  رد  تباقر  لصا 
، دنزاسب يدیدج  دجسم  اجنامه  نارگید  دراد  دوجو  يدجسم  ییاتسور  رگا  هک  درادن  دوجو  زین  یعنم  چیه  دیریگب "و  تقبـس  رگیدکی 

يارب ار  دجـسم  هک  نیا  هن  دوشب ، نآ  هب  ریخ  ِراک  ِقدص  ات  دشاب  ادخ  هب  برقت  فده  دشاب و  زاین  تروص  رد  دجـسم  نتخاس  دیاب  نکلو 
یناب رگا  تسا و  ناسنا  فادها  تین و  یهلا  لدـع  هاگتـسد  رد  لامعا  شجنـس  رایعم  رارـض . دجـسم  دـننامه  دـننک ، انب  فالتخا  هقرفت و 

مورحم نآ  ِتخاس  ماگنه  ۀـیلوا  باوث  زا  هکنیا  رب  هوالع  دزاسب ، ار  نآ  يویند  ياهتین  ریاس  اـی  یمـشچ و  مه  مشچ و  فدـه  هب  دجـسم 
ندـش عمج  لحم  يو  دجـسم  ًالثم  دـش ، دـهاوخن  تاحلاصلا  تایقاب  وا  يارب  دـهدیمن و  شرورپ  دـشر و  ار  وا  راک  ادـخ  زین  ًادـعب  تسا 

یَلَع َسِّـسُأ  ٌدِجْـسَمَّل  اًَدبَأ  ِهِیف  ْمُقَت  " َال  تسا دروم  نیا  زا  ياهنومن  رارـض " دجـسم   " هیـضق دش ، دهاوخ  هئطوت و ... ماجنا  ادخ و  نانمـشد 
ناوخن و زامن  ورن  ًالوصا  دجاسم  هنوگ  نیا  رد  هک  دیامرفیم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هبوت 107و108 ،)  ) موُقَت نَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  َيَوـْقَّتلا 

. دشاب تدابع  مایق و  لحم  هک  تسنیا  راوازس  تسا  هدش  انب  يراکزیهرپ  ۀیاپ  رب  لّوا  زور  زا  هک  يدجسم 

تسیچ هب  دجاسم  ینادابآ 

شسرپ

تسیچ هب  دجاسم  ینادابآ 

خساپ

ْاوُرُمْعَی نَأ  َنیِکِرْشُْمِلل  َناَک  اَم  : " دیامرفیم دنراد ، ار  راک  نیا  یگتـسیاش  هک  یـصاخشا  دجاسم و  يدابآ  زا  هبوت  ةروس  رد  لاعتم  دنوادخ 
ِمْوَْیلاَو ِهَّللِاب  َنَماَء  ْنَم  ِهَّللا  َدِج  َـ َسَم ُرُمْعَی  اَمَّنِإ  نوُِدل  ـَـ ْمُه َخ ِراَّنلا  ِیفَو  ْمُُهل  ـَـ َمْعَأ ْتَِطبَح  َكَغلْوُأ  ِْرفُْکلِاب  مِهِـسُفنَأ  ََّیَلَع  َنیِدِه  َـ ِهَّللا َـش َدِج  َـ َـسَم

هب هک  یلاح  رد  دننک ، دابآ  ار  ادخ  دـجاسم  دـنرادن  قح  ناکرـشم  هبوت 17و18 )  ) هَّللا ـآلِإ  َشْخَی  َْملَو  َةَوَکَّزلا  یَتاَءَو  َةَوَلَّصلا  َماَـقَأَو  ِرِخ  َْـألا 
یـسک اهنت  ار  یهلا  دجاسم  دنام . دنهاوخ  هنادواج  شتآ  رد  هدـش و  شزرا  یب  و   [ دوبان ناشلامعا  اهنآ  دـنهدیم . یهاوگ  شیوخ  رفک 

هلمج زا  دـسرتن ". ادـخ  زج  يزیچ  زا  دزادرپب و  ار  تاکز  دراد و  اـپ  هب  ار  زاـمن  هدروآ و  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  دـنکیم  داـبآ 
ام ارچ  هک  دوب  نیا  ددرگ ، حرطم  یضعب  يارب  دوب  نکمم  نانآ ـ  اب  داهج  مکح  ناکرشم و  نامیپ  وغل  زا  دعب  مالسا ـ  ردص  رد  هک  یلئاسم 
هک یلاح  رد  دـنراذگب ، مدـق  جـح ـ  مسارم  يارب  مارحلا ـ  دجـسم  هب  میهدـن  هزاجا  مینارب و  دوخ  زا  ار  ناکرـشم ـ  ینعی  میظع ـ  هورگ  نیا 

نیا هب  اهنآ  هک  یمهم  ياهکمک  هار  زا  دجسم ـ  نامتخاس  يدابآ  مه  تسا  دجـسم  يدابآ  ۀیام  رظن ، ره  زا  مسارم  نیا  رد  نانآ  تکرش 
هنوگ نیا  هب  دـش و  لزان  قوف  تایآ  ببـس  نیمه  هب  ادـخ ! ۀـناخ  فارطا  رد  تّیعمج  شیازفا  رظن  زا  يونعم  يدابآ  مه  و  دـندرکیم ـ  رما 

عامتجا يانعم  هب  ای  تسا  نآ  ناـمتخاس  يداـبآ  ياـنعم  هب  دـجاسم  نتخاـس  داـبآ  اـیآ  هک  نیا  رد  تفگ  خـساپ  ساـسا  یب  یهاو و  راـکفا 
باختنا قوف ـ  ۀیآ  رد  " دجاسم ـ  نارمع   " ریسفت رد  ار  تمسق  ود  زا  یکی  اهنت  نانآ  یخرب  تسا و  فالتخا  نارسفم  نیب  نآ  رد  تکرشو 
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تکرش قح  هن  ناتسرپتب  ناکرشم و  دوشیم . ینادابآ  عون  ره  لماش  تسا و  عیسو  موهفم  کی  هملک  نیا  موهفم  هک  یلاح  رد  دناهدرک ،
ناناملـسم تسد  هب  دیاب  روما  نیا  ۀمه  نآرق  هفیرـش  تایآ  ساسا  رب  اریز  ار ، اهنآ  نامتخاس  يانب  ریمعت و  قح  هن  و  دنراد ، ار  دجاسم  رد 

يارب ار ـ  یمالسا  ریغ  قرف  مامت  هکلب  ناکرشم ـ  ياهکمک  ایاده و  دیابن  ناناملسم  هک  دوشیم  هدافتسا  قوف  تایآ  زا  یّتح  دوش ; ماجنا 
] طقف "  [= اّمنا  " ۀـملک اب  هک  مود  ۀـیآ  یلو  دـیوگیم ، ناکرـشم  زا  نخـس  اهنت  هچرگ  تسخن  ۀـیآ  اریز  دـنریذپب ، دوخ  دـجاسم  نامتخاس 

نایم زا  دیاب  زین  دجاسم  نارادساپ  نایلوتم و  هک  دوشیم  نشور  اج  نیا  زا  دزاسیم . رـصحنم  ناناملـسم  رد  ار  دجاسم  يدابآ  هدش  عورش 
زکارم نیا  رب  ناشذوفن  ماقم و  رطاخ  هب  ای  ناشتورث و  لام و  رطاخ  هب  هدولآ  كاـپان و  دارفا  هک  نیا  هن  دـنوش ، باـختنا  دارفا  نیرتكاـپ 
نتخاـس هب  هچ  نآ  زا  شیب  رگید ، ریبـعت  هب  تسا و  دـجاسم  يوـنعم  يداـبآ  دراد ، تّیمها  رتشیب  هچ  نآ  زورما  دـنوش . هدراـمگ  تداـبع 

دیاب دجـسم  میهدب  ّتیمها  دنتـسه ، نآ  ناظفاح  دجـسم و  نارادساپ  دجـسم و  لها  هک  يدارفا  نتخاس  هب  دـیاب  میهدیم  ّتیمها  دـجاسم 
طیحم و يزاسكاپ  مدرم  يرادـیب  یهاگآ و  دـننام  دـشاب ; اههنیمز  ۀـمه  رد  یمالـسا  ةدـنزاس  شبنج  تکرح و  هنوگ  ره  يارب  ینوناـک 
نارگید ج ص يزاریـش و  مراـکم  هـّللا  تـیآ  هنوـمن  ریـسفت  ر.ك  هریغ (  مالـسا و  ياـهثاریم  زا  عاـفد  يارب  ناناملــسم  نتخاـس  هداـمآ 

 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  رشن  314ـ318 ،

نآرق و هب  مربم  جایتحا  اذل  دوش , سیسات  ناکم  نآ  رد  مه  يا  هناخباتک  میتفرگ  میمصت  هک  هدش  هتخاس  يا  هنیـسح  ناتـسدرا  هزبس  دبنگ  لحم  رد 
. دینک يرای  ارام  افطل  میراد  ناناوجون  ناناوج و  يارب  دیفم  ياه  باتک  يرادقم  حیتافم و 

شسرپ

هب مربم  جایتحا  اذل  دوش , سیسات  ناکم  نآ  رد  مه  يا  هناخباتک  میتفرگ  میمصت  هک  هدش  هتخاس  يا  هنیسح  ناتـسدرا  هزبس  دبنگ  لحم  رد 
. دینک يرای  ارام  افطل  میراد  ناناوجون  ناناوج و  يارب  دیفم  ياه  باتک  يرادقم  حیتافم و  نآرق و 

خساپ

ناناوج و زوسلد  هک  هینیـسح  نیا  ناراکردـنا  تسد  امـش  زا  دـش . لصاو  مرتحم  تئیه  نآ  هماـن  زـس ! دـبنگ  هینیـسح  مرتحم  ياـنما  تئیه 
ار نازیزع  امـش  اما  درادـن , ار  يریخ  ياـهراک  نینچ  يارب  یلاـم  ناوت  تـالاؤس  هب  خـساپ  دـحاو  هنافـساتم  میرکـشتم .  دـیتسه  ناـناوجون 
زا دوش  یماپ  رب  نیـسح 7 ماما  يازع  سلجم  هک  مرحم  هام  رد  هللا  ءاـشنا  دریگ . تروص  راـک  نیا  یبولطم  وحن  هب  هک  مینک  یم  ییاـمنهار 

. دنک هرکاذم  هراب  نیا  رد  ناتسرهش  نآ  مرتحم  هعمج  ماما  ای  ناتسدرا و  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  اب  دینک  تساوخرد  ناتمرتحم  یناحور 
دروآ و لمع  هب  نآرق  تفایرد  يارب  مزال  یگنهامه  مقرد  يداهلا  رشن  هسسوم  اب  ات  دوش  هداد  ناشیا  هب  انما  تئیه  زا  يا  همان  نمـض  رد  و 

. دوب دهاوخ  یبوخ  کمک  باب  نیا  رد  نازیزعامش  یهارمه  هتبلا  دراد . تفایرد  ار  مزال  ياه  کمک  زین 

؟ دراد مان  هچ  دش ، هتخاس  ناریارد  هک  يدجسم  نیلوا 

شسرپ

؟ دراد مان  هچ  دش ، هتخاس  ناریارد  هک  يدجسم  نیلوا 
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خساپ

ناریا رد  دجـسم  نیلوا  هنیـشیپ  هب  یبای  تسد  میتفاین  تسد  دش  هتخاس  ناریا  رد  هک  يدجـسم  نیلوا  خیرات  هب  دـش ، ماجنا  هک  یتاقیقحت  اب 
نکمم اریز  تسا ؛ رودقم  ریغ  یتح  لکـشم و  راک  نیا  دوش . هتخانـش  دنا ، هدش  هتخاس  ناریا  رد  هک  يدجاسم  مامت  هک  تسا  نآ  مزلتـسم 

هتفاین تسد  اـه  نادـب  ناـناد  یفارغج  ناـخّروم و  هتفر و  نیب  زا  دـنوش ،  یم  بوسحم  ناریا  دـجاسم  نیلوا  زا  هک  دـجاسم  زا  یخرب  تسا 
. دنا هدرکن  هراشا  نادب  دنا ، هدوب  ناریا  رد  دجـسم  نیلوا  هرابرد  تاعالطا  يروآ  عمج  ددص  رد  هک  یناسک  ، ساسا نیمه  رب  دیاش  دنـشاب .

دجسم - 1 زا :  دنترابع  هک  دنا  هدرک  دای  دجاسم  نیرت  یمیدق  ناونع  هب  دـجاسم  یـضعب  زا  ناریارد ، دـجاسم  عضو  نایب  ماگنه  رد  یخرب 
. تسا هدنام  ياج  رب  شا  هیاپ  طقف  دجـسم  زا  ددرگ  یم  رب  يرجه  مود  نرق  نایاپ  هب  نآ  هنیـشیپ  هک  نارهت  کیدزن  ير ، رد  يدهم  هفیلخ 

مراهچ نرق  هب  طوبرم  هک  نیئان  عماـج  دجـسم  - 3 ددرگ . یم  رب  يرجه  موس  نرق  هب  نآ  تمدـق  هک  ناـغماد  رد  هناـخ  يراـت  دجـسم  - 2
ج44، ادخهد ، همان  تغل   - 1 اه :  تشون  یپ  ( 1 .) ددرگ یم  رب  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  هب  نآ  خیرات  هک  دنوامد  دجسم  - 4 تسا . يرجه 

ص 385.

؟ دراد ییاهدمایپ  هچ  دجسم ، اب  طابترا  عطق 

شسرپ

؟ دراد ییاهدمایپ  هچ  دجسم ، اب  طابترا  عطق 

خساپ

برد نتسب  ای  يدوبان  ددص  رد  دنـسرتیم و  دجـسم  زا  هراومه  مالـسا  نانمـشد  تسا  مالـسا  جیورت  ياههاگیاپ  دجاسم  هک  اج  نآ  زا  . 1
ِیف مَُهلو  ٌيزِخ  اینُّدلا  ِیف  مَُهل  اِهبارَخ ... یف  َیعَـسو  ُهُمـسا  اَهیف  َرَکذـُی  نَا  ِهّللا  َدِـج  َـ ـسَم َعَنَم  نَّمِم  ُمَلظَا  نَمو  : " دـیامرفیم دنتـسه ; دـجاسم 

یناریو رد  یعـس  درک و  يریگولج  وا  دجاسم  رد  ادـخ  مان  ندرب  زا  هک  سک  نآ  زا  رتراک  متـس  تسیک  هرقب 114 )  ) میظَع ٌباذَع  ِةَرِخَألا 
هب هجوت  اب  هیآ و  لوزن  نأش  زا  رظن  فرـص   . یهلا "  ) میظع باذـع  ترخآ  رد  تسا و  ییاوسر  طقف )  ) اـیند رد  اـهنآ  هرهب  دومن ...!؟ اـهنآ 

یهلا دـجاسم  بیرخت  رد  یعون  هب  یهورگ  ره  ای  سک و  ره  تفگ  ناوتیم  تسین  ینیعم  ناکم  نامز و  هب  دودـحم  هک  نآ  عیـسو  موهفم 
. دـش دـهاوخ  یهلا  میظع  باذـع  ییاوسر و  نامه  لومـشم  دریگ ، ماجنا  اجنآ  رد  وا  تدابع  ادـخ و  مان  هک  دوش  نآ  زا  عنام  ای  دـشوکب و 

بیرخت نآ  هجیتن  هک  تسا  یلمع  ره  دـجاسم ، بیرخت  رد  شـشوک  راـگدورپ و  رکذ  زا  يریگولج  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت 
ادـخ دای  زا  ندـش  لفاغ  ثعاب  هک  تسا  لامعا  نآ  قیداصم  زا  یکی  زین  دجـسم  اـب  طاـبترا  عطق  هک  دـشاب  نآ  نداـتفا  قنور  زا  دـجاسم و 
نانچ دـنوادخ  ور  نیمه  زا  تسا و  رتشیب  يراـک  ره  زا  لـمع  نیا  ناـیز  تشاد و  دـهاوخن  ینیدیب  هب  دارفا  قوس  زج  ياهرمث  ددرگیم و 

نآ زا  . 2 ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ص 418 ، نارگید ج 1 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  .) درمـشیم درف  نیرتملاظ  ار  یـصاخشا 
نآ دـمایپ  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  تسادـخ  رکذ  زا  ضارعا  یعون  هب  نآ  اب  طاـبترا  عطق  جح 40 ،)  ) تسادـخ رکذ  ّلحم  دـجاسم ، هک  اج 

، دوش نادرگ  يور  نم  دای  زا  سک  ره  و  هط 124 ) ;  ) َیمعَا ِۀَم  َـ یِقلا َموَی  ُهُرُشَحنو  ًـا  کنَض ًۀَشیعَم  َُهل  َّنِاَف  يرکِذ  نَع  َضَرعَا  نَمو  : " دیامرفیم
هب دجاسم ، اب  طابترا  عطق  زا  زین  همئا  تایاور  رد  مینکیم " 3 . روشحم  انیبان  ار  وا  تمایق  زور  تشاد و  دهاوخ  یگنت  تخس و )  ) یگدنز
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هب دوخ  رد  ناگیاسمه  ندشن  رـضاح  زا  اهدجـسم  : " دـنیامرفیم هراب  نیاردقداص  ماما  هدـش  تمّذـم  تّدـش  هب  نآ  ناگیاسمه  صوصخ 
نانآ زا  زامن  کی  یتح  هک  دـنگوس  ملالج  تّزع و  هب  دومرف : یحو  اهنآ  هب  ّلـجوزع  دـنوادخ  دـندرک ، تیاکـش  یلاـعت  يادـخ  هاـگرد 
همالع راونالا ، راحب  .") دنوشن تشهب  رد  نم  هیاسمه  دسرن و  نانآ  هب  نم  تمحر  منکن و  راکـشآ  مدرم  نایم  رد  نانآ  زا  یتلادع  مریذپن و 

دنکیم تیاکش  دنوادخ  دزن  رد  هک  ار  يزیچ  هس  زا  یکی  شترضح  رگید  یتیاور  رد  و  أفولا ). ۀسسؤم  ح 1 ، ص 348 ، ج 83 ، یسلجم ، 
همجرت يرهـشير  يدـمحم  دـمحم  همکحلا  نازیم  دـینک : عوجر  .") دـنناوخن زامن  اجنآ  رد  نآ  یلاـها  هک  دندرمـش  رب  یبارخ  يدجـسم 

.4 یمالـسا )  تاغیلبت  نامزاس  یلانیز  نیـسحدیس  دجـسم ، ثیدـح  لهچ  ثیدـحلاراد /  ح 8307 ، ص 2395 ، یخیـش ج 5 ، اضردیمح 
دـجاسم و رد  روضح  مدـع  مالـسا  ردـص  رد  تهج  نیمه  هب  دراد و  لاـبند  هب  ار  نینمؤم  زا  ندـش  ادـج  عقاو  رد  دجـسم ، زا  يریگهراـنک 
هک دیـسر  ربخنینمؤملاریما  هب   " میناوخیم نینچ  یثیدح  رد  ًالثم  تسا  هدش  نایب  خـیرات  رد  هک  تشاد  یپ  رد  ار  ییاهتازاجم  تاعامج 
رد زاـمن  يارب  یهورگ  هک  یتـسرد  هب  دـندومرف : نینچ  هدـناوخ و  ياهبطخ  ترـضح  دـنوشیمن ; رـضاح  دجـسم  رد  زاـمن  يارب  یهورگ 

يزیچ ام  میانغ  زا  دنریگب و  نز   ) ام زا  هن  دننک و  تروشم  هن  دنماشایب ، بآ  هن  دنروخب و  اذغ  هن  ام  اب  سپ  دـنوشیمن ، رـضاح  ام  دـجاسم 
رد یلو  دنونـشب  ار  دجـسم  ناذا  يادـص  هک  یناسکمرکا  لوسر  یتیاور  رد  دـنوش ".و  رـضاح  ام  اب  تعامج  زاـمن  رد  هک  نیا  اـت  دـنریگن 

یلاما .) دینکن مالـس  دارفا  نیا  رب  هک  دنداد  روتـسد  هداهن و  مان  شیوخ  تما  يدوهی  ناونع  هب  ار  نانآ  دـنوشن ، رـضاح  زامن  تهج  دجـسم 
.( رون ياوآ  تاراشتنا  ینادزی ص 88 ، رقاب  دمحم  يولع  راتفگ  زا  لقن  هب  ۀفاقثلاراد /  تاراشتنا  ح 1487 ، یسوط ص 696 ، خیش 

تسیچ دجسم  اب  طابترا  دیاوف 

شسرپ

تسیچ دجسم  اب  طابترا  دیاوف 

خساپ

يونعم نوناک  نیا  اب  طابترا  دـیاوف  نیرتمهم  زا  یکی  تسوا  تبحم  قشع و  هاگ  یلجت  قح و  ناقـشاع  هاگتدابع  دجـسم  هک  اج  نآ  زا  . 1
غارچ نیا  ( ) 36 رون ،  ) لاصالاو ِّوُدُغلِاب  اهیف  َُهل  ِبَُـسی  ُحّ ُهُمـسا  اَهیف  َرَکذـُیو  َعَفُرت  نَا  ُهّللا  َنِذَا  ٍتوُیب  یف  : " دـیامرفیم تسادـخ  دای  رکذ "و  "

ناما رد  نازابـسوه  نیطایـش و  دربتـسد  زا  ات   ) دـنرب الاب  ار  نآ  ياـهراوید  هدومرف  نذا  دـنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاـههناخ  رد  یهلا  غورفرپ 
ُرُمعَی امَّنِا  : " دیامرفیم دنوادخ  دنیوگیم ".2 . وا  حیبست  اهنآ  رد  ماش  حبـص و  دوشیم و  هدرب  اهنآ  رد  ادـخ  مان  هک  ییاههناخ  دـشاب ،)

دابآ یناسک  اـهنت  ار  یهلا  دـجاسم  هبوت 18 ) ;  ) َهّللا ـِآلا  َشخَی  َملو  َةَوکَّزلا  یَتاءو  َةَولَّصلا  َماـقَاو  ِرِخَـألا  ِموَیلاو  ِهّللاـِب  َنَماء  نَم  ِهّللا  َدِـج  َـ ـسَم
هک نیا  هب  هجوت  اب  دسرتن ". ادخ  زج  يزیچ  زا  دزادرپب و  ار  تاکز  دراد و  اپ  رب  ار  زامن  هدروآ و  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  دـننکیم 

تسا دجسم  اب  طابترا  تکرـش و  عامتجا و  لماش  نآ  موهفم  هکلب  تسین  نآ  تاسیـسأت  نامتخاس و  ینعم  هب  اهنت  دجاسم " نتخاس  دابآ  "

ادخ اب  درف  دنویپ  رب  نوزفا  دیاب  هدش و  زیخاتـسر  زور  نامیا  ادخ و  هب  نامیا  تیوقت  ثعاب  يدابع  نوناک  نیا  اب  طابترا  هک  دوشیم  نشور 
زج ینعی  تسادخ  زا  سرت  رد  دیحوت  شراثآ  زا  رگید  یکی  دشاب و  تاکز  تخادرپ  هلیسو  هب  ادخ  قلخ  اب  شدنویپ  ثعاب  زامن ، هلیسو  هب 
زا رگید  یکی  . 3 ۀیمالسالا )  بتکلاراد  ص 316 ، نارگید ج 7 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  دینک : عوجر  ندیـسرتن  ادخ  زا 

رتهتـسیاش هدش  انب  اوقت  ۀیاپ  رب  تسخن  زور  زا  هک  يدجـسم  نآ  : " دـیامرفیم تسا  یناور  یحور و  یگزیکاپ  ، " دجـسم اب  طابترا  دـیاوف 
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." دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  دـنوادخ  دنـشاب و  هزیکاپ  دـنرادیم  تسود  هک  دنتـسه  ینادرم  نآ  رد  یتسیاـب  تداـبع  هب   ) نآ رد  هک  تسا 
نینمؤم نیب  داّحتا  ، " دجسم اب  طابترا  دیاوف  زا  رگید  . 4 ص 37 ). هرامش 61 ، مهدزای  لاس  دجسم ، همانهام  ود  دینک : عوجر  () هبوت 108 )

نایز يارب  دنتخاس  يدجسم  هک  دنتسه  یناسک  : " دیامرفیم دوشیم ، هدافتسا  رارض  دجـسم  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  تّمذم  زا  هک  تسا 
نوناک دیاب  دجـسم  سپ  هبوت 107 )  . "  ) نینمؤملا نیب  ًاـقیرفت  و   [ ناـنمؤم ناـیم  رد  ینکفا  هقرفت  رفک و  تیوقت   ) ناناملـسم و هب   ) ندـناسر
لوسر زا  یثیدح  رد  هدش  نایب  نتشاد  دجسم  اب  طابترا  يارب  يرایـسب  دیاوف  تیب  لها  ینارون  تاملک  رد  هقرفت 5 . لماع  هن  دشاب  تدحو 

نآ اب  دنوادخ  دنکیم و  ادخ  هاگرد  هب  هک  ییاعد  ای  ددرگیم : رب  شاهناخ  هب  هس  نیا  زا  یکی  اب  مک  تسد  دجسم  مزالم  میناوخیممرکا 
يادـخ هار  رد  هک  يردارب  اـی  دـنادرگیم و  رب  وا  زا  ار  اـیند  يـالب  دـنوادخ  نآ  ببـس  هب  هک  دـنکیم  ییاـعد  اـی  دربیم ، تشهب  هـب  ار  وا 

نیا زا  یکی  هب  دنک  دمآ  تفر و  دجسم  هب  هک  ره   " تسا هدمآیلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  دوشیم ".و  دنمهرهب  شدوجو  زا  ّلجوّزع 
تکاله زا  ار  وا  هک  ینخس  ای  هرظتنم  یتمحر  ای  راوتسا ، مکحم و  یتیآ  ای  دیدج ، یـشناد  ای  دنمدوس ، ینید  ردارب  دبای : تسد  زیچ  تشه 

دمحم همکحلا  نازیم  .") دیوگ كرت  مرش  ای  سرت  زا  ار  یهانگ  هک  نآ  ای  دنک ، تیاده  تسار  هار  هب  ار  وا  هک  ياهلمج  ندینش  ای  دناهرب ،
نتفر يارب  یناوارف  باوث  لیاضف و  هتبلا  ثیدحلاراد )  ح 8315 و 8317 ، ص 2396 ، یخیش ج 5 ، اضردیمح  همجرت  يرهشير  يدمحم 

مالسا حور  یلو  تسا  يدرف  مالسا  رد  تادابع  زا  یشخب  دنچ  ره  تسا 6 . هدش  نایب  تایاور  رد  دجسم ، رد  نتسشن  ای  دجسم و  يوس  هب 
رد همه  تسا  مالـسا  ناهج  هرگنک  نیرتگرزب  هک  جح  هعمج و  زامن  تعامج  هب  هیموی  ياهزامن  ندروآ  اج  هب  تسا  راوتـسا  تعامج  رب 

دیفم ياهدمآ  یپ  زا  ناوتیم  ار  تادابع  عون  نیا  یتیبرت  یقالخا  یعامتجا و  يونعم و  راثآ  یهلا و  ياهشاداپ  همه  دوشیم . اپرب  دجـسم 
.( زامن هماقا  داتس  یتئارق ص 207 ، نسحم  زامن ، رارسا  زا  يوترپ  دینک : عوجر  .) درمش دجسم  اب  طابترا 

هچ ینعی  تسادخ  هناخ  دجسم  "

شسرپ

هچ ینعی  تسادخ  هناخ  دجسم  "

خساپ

نارمع 129) لآ  (;  ) 284 / 116 هرقب 107 /  [) تسوا یلـصا  کلام  اهنت  تسادخ و  يارب  تساهنآ  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  نیمز و  نامگیب 
دننک متدابع  هک  نیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  ّنج و  نم  : " دیامرفیم هدرک و  نایب  تیدوبع  ار  تقلخ  زا  فده  دـنوادخ ، یفرط  زا  و [...

یفرعم دوخ  هناـخ  ار  دجـسم )  ) شیوخ تداـبع  لـحم  ور ، نیمه  زا  تایراذ 56 ) (. ) دـنوش کـیدزن  نم  هب  دـنبای و  لـماکت  هار  نیا  زا  (و 
هک نـیا  و  ( 18 ّنج ، ;  ) ادَحَا ِهّللا  َعَم  اوعدَت  الَف  ِهِّلل  َدِـج  َـ ـسَملا َّنَاو  : " دـیامرفیم تسا  دـجاسم  تسادـق  تفارـش و  زا  یکاح  هک  دـیامنیم 
هک دوشیم  هدجـس  ادـخ  يارب  اجنآ  رد  هک  تسا  ییاهناکم  روظنم  هک  دـیناوخن ". ادـخ  اب  ار  سک  چـیه  سپ  تسادـخ  نآ  زا  دـجاسم 

يزاریـش و مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  دـینک : عوجر  .) دـشابیم دـجاسم  ریاـس  شرگید  قادـصم  مارحلا و  دجـسم  نآ  لـمکا  قادـصم 
9 مرکا لوـسر  یثیدـح  قـبط  رب  هدـش و  حیرـصت  اـنعم  نیا  هب  تـیب  لـها  تاـیاور  رد  ۀیمالـسالا )  بـتکلاراد  ص 124 ، ج 25 ، نارگید 

دنک هزیکاپ  ار  دوخ  شاهناخ  رد  هک  ياهدنب  اشوخ  سپ  دنیاهدجسم ، نیمز  يور  رد  نم  ياههناخ  هک  هدش  هتشون  تاروت  رد  : " دناهدومرف
ح 8292، ص 2390 ، یخیش ج 5 ، اضردیمح  همجرت  يرهشير  يدمحم  دمحم  همکحلا  نازیم  .") دیایب مرادید  هب  نم  ۀناخ  رد  سپـس  و 
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 ( ثیدحلاراد

؟ تسیچ دجسم 

شسرپ

؟ تسیچ دجسم 

خساپ

راک ره  زا  شیپ  دش ، ور  هب  ور  هنیدم  لها  هوکشرپ  لابقتسا  اب  درک و  ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  ینامز 
درگ اج  نآ  رد  ادـخ  دای  زامن و  ینید و  مسارم  ماجنا  يارب  ات  دزاسب  دجـسم »  » مان هب  یمومع  يزکرم  ناناملـسم  يارب  هک  تفرگ  میمـصت 

يرجه مراهچ  نرق  زاغآ  ات  دشیم . نایب  اج  نآ  رد  یمالسا  ماکحا  فراعم و  مامت  هکلب  دوبن ، ادخ  شتسرپ  زکرم  اهنت  دجسم  هتبلا ، دنیآ .
دمآیم و رد  یبدا  زکرم  کی  تروص  هب  هنیدم  دجـسم  یهاگ  یّتح  دـندوب . زین  نتخومآ  ياج  دـنوادخ ، هاگـشتسرپ  زج  دـجاسم  ًالومعم 

دجـسم رد  ار  دوـخ  راعـشا  دوـب ، راـگزاس  مالـسا  یتـیبرت  شور  یقـالخا و  ياهـشزرا  ناشیاههدورـس  هـک  برع ، گرزب  نایارــس  نـخس 
ماجنا دجـسم  رد  زین  ناراکتیانج  ناراکهزب و  ندـیناسر  رفیک  هب  دودـح و  يارجا  تاـموصخ و  هب  نتخادرپ  ییاـضق و  روما  دـندناوخیم .
يارب ار  دوخ  نیشتآ  ياههباطخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  نینچمه ، دوب . انعم  مامت  هب  یهاگداد  اهزور  نآ  رد  دجسم  تفرگیم و 

قاّفتا و هب  هتـسباو  یهورگ  تّلم و  ره  تفرـشیپ  هک  اج  نآ  زا  دومرفیم . داریا  اج  نآ  رد  كرـش  رفک و  اب  هزراـبم  داـهج  هب  مدرم  لیـسگ 
فیرش عیضو و  ینغ و  ریقف و  دنناوخب و  تعامج  هب  دجسم  رد  ار  هناگ  جنپ  ياهزامن  ناناملم  هک  داد  روتسد  مالـسا  تسا ، نانآ  یگناگی 

دنبای هار  رگیدکی  هب  اهلد  دزیر و  ورف  اهیدنسپدوخ  ات  دنتسیاب  هناگی  یفص  رد  دنیآ و  درگ  مه  شوداشود  همه  همه و  دیفس و ... هایس و  و 
دندرک و هاگآ  مه  لاح  زا  همه  دوشن و  هدرزآ  شایهایس  زا  هایس  دربن و  جنر  شرقف  زا  ریقف  دیآ و  دیدپ  ّتیمیمص  یگناگی و  ناشنایم  و 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنسرب « . رگیدکی  لد  درد  هب 

؟ دشاب مارح  دناوتیم  دجسم  ایآ  تسیچ و  مارحلا  دجسم  زا  روظنم 

شسرپ

؟ دشاب مارح  دناوتیم  دجسم  ایآ  تسیچ و  مارحلا  دجسم  زا  روظنم 

خساپ

ینعی تسا ؛ مارتـحا  تمرح و  هداـم  زا  مارح  هک  دـشاب  يور  نیا  زا  تسا  نکمم  دـناهدرب ، راـک  هب  دجـسم  يارب  ار  مارح  تفـص  هـک  نـیا 
نآ رد  تسا ، راـگزاسان  دجـسم  مارتـحا  اـب  هچنآ  ماـجنا  هک  دـشاب  ور  نیا  زا  تسا  نکمم  تسا و  مارتـحا  تمرح و  ياراد  هـک  يدجـسم 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . مارح  نآ  رد  نارگید  رازآ  نوچ  ییاهراک  ای  تساب ، مارح  دجسم 
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دراد هفیظو  دجسم  ربارب  رد  ناملسم  ایآ 

شسرپ

دراد هفیظو  دجسم  ربارب  رد  ناملسم  ایآ 

خساپ

هک تسانآ  يراذـگمان  نیا  زار  ص 268 ) هعیـشلا ج 1 ، لئاسو  ر.ك   ) تسا هدـش  دای  هللا  تیب   » ناونع هب  دجـسم  زا  مالـسا  گـنهرف  رد 
وا یسک  نتفایيارب  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  دنراپـسب ؛ هر  وا  يوس  هب  هناصلاخ  ترابع  اب  دنیوج و  برقت  دوبعم  يوس  هب  ناکم  نیا  رد  مدرم 

هبعک میرک  نآرق  ورنیمه  زا  تفاتش  تسا ـ  وا  ۀناخ  هک  دجسم ـ  هب  دیاب  زین  ادخ  رـضحم  رد  نتفای  روضح  يارب  دیوجیم ، شاهناخ  رد  ار 
هکم رد  دشانب ، مدرم  يارب  هک  ياهناخنیلوا  انامه  هکبب  يذلل  سانلل  عضو  تیب  لوا  نا  : » دیامرفیم هدروآ  رامش  هب  مدرم  يارب  ياهناخ  ار 

ار يرگید  دـنوادخ  راـنک  رد  سپ  تسادـخ  نآزا  دـجاسم  ادـحا ؛ هللا  عـم  اوعدـتالف  هللا  دـجاسملا  نا  :» دـیامرفیم رگید  ۀـیآ  رد  تـسا و 
تداـبع و ناـکم  نآ  زا  دارم  یناـعم  زا  یکی  رد  دـناهدرک . رکذ  اـنعم  راـهچ  هفیرـش  هـیآ  رد  دـجاسم  هـملک  هراـبرد  نارــسفم  دـیناوخن .»

نمنوعلم نوعلم  : » دومرف دوخ  نارای  هب  باطخ  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  مشـش ع  ماما  زا  یثیدح  رد  تسا  هدش  هتـسناد  ناناملـسمهاگشتسرپ 
: دـیامرفیم هتـشاد  گرزب  ار  دجـسم  قح  دـنوادخ  درامـشن .» گرزب  ار  دجـسم  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوـعلم  دجـسملا ؛ رقوـی  مل 
زا هتـسد  نآ  هب  تبـسن  دجاسم  : » دنیامرفیم قداص ع  ماما  «. دـینکن تدابع  دـنوادخ  زج  ار  یـسک  نآ  رد  سپ  تسا  ادـخ  نآ  زا  دـجاسم  »
زا مه  ار  زامن  تعکر  کی  مسق  ملالج  تزع و  هب  دومرف : دنوادخ  ، دندرک تیاکش  ادخ  هب  دنوشیمن ، رضاح  نآر  هک د  دوخ  ناگیاسمه 

هیاسمه تشهب  رد  دوشیمن و  نانآ  لماش  نم  تمحر  مزاسیمنراکـشآ  نانآ  زا  ار  یتلادـع  نانآ  ناـیم  ردزین  درک و  مهاوخن  لوبق  ناـنآ 
ناشهاگـشتسرپ دـجاسم و  لاـبق  رد  ار  ناناملـسم  نیگنـس  هفیظو  هک  تساناوارف  هنیمز  نیا  رد  ثیداـحا  تاـیآ و  نیا  رباـنب  دنتـسین .» نم 

(. دجسم يامیس  رتشیب ر.ك  عالطا  يارب  . ) درادیمرذح رب  ًادیدش  دجاسم  هب  ییانتعایب  زا  دنکیم و  دزشوگ 

؟ تسیچ يانعم  هب  رارض  دجسم 

شسرپ

؟ تسیچ يانعم  هب  رارض  دجسم 

خساپ

هب نآ  ۀصالخ  هک  دنک ، یم  رارض  دجسم  يارجام  هب  هراشا  هبوت  ةروس  ات 110  تایآ 107  و  تسا . يدّمعت  ندیناسر  نایز  ینعم  هب  رارِض 
هزاجا ام  هب  هک  دندرک  ضرع  و  دندمآ . ربمایپ ? دزن  دندوب ، ناملسم  رهاظ  هب  هک  ناقفانم  زا  یهورگ  يرجه  مهن  لاس  رد  تسا :  ریز  حرش 

دوخ تادابع  نآ  رد  هداتفا  راک  زا  ناریپ  رامیب و  ناوتان و  دارفا  ات  میزاسب . ابقدجسم ) کیدزن   ) ملاس ینب  هلیبق  نایم  رد  يدجـسم  هک  دیهد 
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و دنهد . ماجنا  اجنآ  ار  زامن  هضیرف  دنرادن ، ار  امش  دجسم  هب  ندمآ  ییاناوت  مدرم  زا  یهورگ  هک  یناراب  ياهبـش  رد  زین  و  دنهد ، ماجنا  ار 
دندرک اضاقت  ربمایپ ( زا  اهنآ  دـنداد . هزاجا  اهنآ  هب  ربمایپ ( دـندوب . كوبت  گنج  مزاع  ناناملـسم  زا  یهورگ  اب  ربمایپ ( هک  دوب  یناـمز  نیا 

نینچ ادخ  تساوخ  هب  متـشگزاب ، هک  یماگنه  مرفـس ، مزاع  نم   : " دندومرف ربمایپ ( دننک . هماقا  زامن  دجـسم  نآ  رد  دـنیایب و  ًاصخـش  هک 
اهنآ دجـسم  رد  زامن  هماقا  رب  ینبم  ار  دوخ  ياضاقت  هدـمآم و  ربمایپ (  دزن  ًاددـجم  اـهنآ  كوبت ، زا  ربماـیپ  تشگزاـب  زا  سپ  درک . مهاوخ 
لزان یحو  هتـشرف  ماگنه  نیارد  دوب . هدـشن  هنیدـم  ياه  هزاورد  دراو  ربمایپ ( زونه  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  دـندرک . رارکت  ربماـیپ ( طـسوت 

، ینامـسآ یحو  نیا  لابندـب  دـش . هتـشادرب  اهنآ  راک  رارـسا  زا  هدرپ  و  درک ، یحو  ربمایپ (  رب  ار  هبوت  ةروس  ات 110  تاـیآ 107  و  تشگ ،
دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  ( 1 . ) دننک ناریو  زین  ار  نآ  يایاقب  و  دننزب ، شتآ  ار  روبزم  دجسم  ناناملسم  هک  دنداد  روتـسد  ربمایپ (

الإ اـنْدَرا  نإ  َّنُفلْحََتل  لـبق و  نِم  َُهلوسر  َهللا و  َبَراـح  نَِمل  ًاداـصِرا  نینمؤـملا و  َنیب  ًاـقیرفت  ًارفک و  ًارارِـض و  ًادجـسم  اوذـختلا  نیذـلاو  : "
هقرفت رفک و  تیوقت  و  ناناملـسم ) هب  ) نایز يارب  دـنتخاس  يدجـسم  هک  دنتـسه  یناسک   " ینعی ( 2"  ) نوبذاَکل مهَّنإ  ُدهـشی  هللا  ینـسحلا و 

یکین و زج  يرظن  هک  دننک  یم  دای  دـنگوس  اهنآ  دوب ، هدرک  هزرابم  شیپ  زا  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  یـسک  يارب  هاگنیمک  و  نانمؤم ، نایم 
( تدابع و   ) مایق نآ  رد  زگره   " ینعی ... ادبا " هیف  ْمُقَت  " ".ال  دنتـسه وگغورد  اهنآ  هک  دهدیم  یهاوگ  دـنوادخ  اما  میا ، هتـشادن  تمدـخ 

اهنآ هک  ار  ییاـنب  نـیا  ینعی "  ( 4"  ) میکح میلع  ُهللاو  مُُهبُوُلق  عَّطقت  نأ  ـالإ  مهبولق  یف  ًۀـبیر  اْوََنب  يذـلا  ُمُُهناـینب  ُلازَی  ـال  ( "3 ... . "  ) نکم
و دنریمب ، و  ، ) دوش هراپ  هراپ  ناشیاهلد  هکنیا  رگم  دنام ؛ یم  یقاب  اهنآ  ياهلد  رد  دـیدرت  کش و  هلیـسو  کی  تروص  هب  هراومه  دـندرک ،
هب هکم  زا  ربمایپ ( ترجه  زا  لبق  دـندوب ؟ یناسک  هچ  ناقفانم  نیا  اما  تسا ". میکح  اناد و  دـنوادخ  و  دور .) یمن  نوریب  اهنآ  لد  زا  هنرگ 

یعیـسو ذوفن  زا  جرزخ  ۀـلیبق  نایم  رد  و  تفر . یم  رامـش  هب  داّهز  داـّبع و  زا  یحیـسم و  ناـبهار  زا  هک  رماـعوبا  ماـن  هب  دوب  يدرف  هنیدـم ،
، دـش زوریپ  ناکرـشم  رب  ردـب  گـنج  رد  و  دـنتفرگ ، ار  وا  درگ  ناناملـسم  و  درک ، ترجه  هنیدـم  هب  ربماـیپ ( هک  یماـگنه  دوب . رادروخرب 
زا تساخرب . مالسا  اب  هزرابم  هب  ورنیا  زا  دید ؛ یلاخ  ار  دوخ  فارطا  دوب ، مالساربمایپ ( روهظ  ناگدنهد  تراشب  زا  يزور  دوخ  هک  رماعوبا 

. دش لمع  دراو  ناناملسم  هیلع  دحا  ةوزغ  رد  یتح  و  تساوخ ؛ کمکاهنآ  زا  ربمایپ  اب  گنج  يارب  و  تفر ، هکم  ناکرـشم  يوس  هب  هنیدم 
ناراداوه هب  یفرط  زا  و  تساوخ . کمک  مالـسا  ربمایپ  اب  هزرابم  يارب  وا  زا  تفر و  لـقره  مور ، ياورناـمرف  يوس  هب  دـحا  گـنج  زا  سپ 

ینوناک هنیدم  ناقفانم  هک  تسا  مزال  و  دمآ ، دهاوخ  هنیدم  تمس  هب  لقره  يوس  زا  يرکشل  اب  يدوزب  هک  تشون ، همان  زین  هنیدم  رد  دوخ 
هب دنـشخب ، ققحت  ار  دوخ  هتـساوخ  ًانلع  دنتـسناوت  یمن  نوچ  زین  وا  ناراداوه  دـننک . هدامآ  وا  يارب  هنیدـم  رد  وا  یتآ  ياـهتیلاعف  تهج  ار 

راکـشآ اهنآ  تنایخ  و  تشگ ، لزان  یهلا  یحو  اـما  دـنتخاس . یلمع  ار  دوخ  موش  تاـّین  ناریپ ، ناراـمیب و  يارب  يدجـسم  نتخاـس  هناـهب 
یفرط زا  و  دوش . رت  نشور  اهنآ  راک  عضو  هک  دوب  تهج  نادب  درکن ، تفلاخم  اهنآ  اب  كوبت  هب  نتفر  زا  لبق  ربمایپ ( هکنیا  دیاش  دـیدرگ .
مولعم هتـشگ ، لزان  هراب  نیا  رد  هک  یتایآ  هب  هجوت  اب  دوش . جنـشت  راچد  لاوحا  عاضوا و  نآ  رد  هنیدـم  مارآ  ياـضف  تساوخ  یمن  دـیاش 

فوفـص نایم  رد  دننک ، مهارف  ار  وا  نید  و  مالـسا ( ربمایپ  يدوبان  تامدـقم  دنتـساوخ  یم  عقاو  رد  ناشلمع ، نیا  اب  ناقفانم  هک  ددرگ  یم 
مومع يارب  تسا  یسرد  رارِـض  دجـسم  ناتـساد  دننک . مهارف  دوخ  یمالـسادض  ياهتیلاعف  تهج  ینوناک  و  دننک ، هقرفت  داجیا  ناناملـسم 

و دـنروخب . ار  بناج  هب  قح  رهاـظ  هب  دارفا  بیرف  و  دنـشاب ، رگن  یحطـس  نیبرهاـظ و  دـیابن  زگره  هک  ینارود ، رـصع و  ره  رد  ناناملـسم 
نکمم مالسا  نیفلاخم  و  دجسم ؛ نآرق و  زا  يرادفرط  سابل  رد  یتح  دوش ، رهاظ  تسا  نکمم  یـسابل  گنر و  ره  رد  قفانم  قافن و  ةرهچ 

رد يدجـسم  نتخاس  رگا  یتح  هک  دراد ، تیمها  يردـقب  ناناملـسم  نایم  داحتا  عوضوم  دـننک . تیلاعف  نید  دـض  رب  نید  سابل  رد  تسا 
نوناک هکلب  تسین ، ادـخ  هناـخ  تسا  سدـقمان  رادـنا  هقرفت  دجـسم  ددرگ ، ناناملـسم  یگدـنکارپ  هقرفت و  بجوم  رگید  يدجـسم  راـنک 

هروس هیآ 107 3 . هبوت  ۀـکرابم  هروس  ص 134 2 . دلج 8 ، هنومن ، ریـسفت  . 1 ذـخآم :  عبانم و  تسا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ناـطیش 
هیآ 110 هبوت  ۀکرابم  هروس  هیآ 108 4 . هبوت  ۀکرابم 
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	پرسش
	پاسخ

	چرا روحانيان گرفتار تحجر و جمود مي شوند و چه اقدامي براي ارتباط با نسل جوان انجام داده ايد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اگر دانشكده ها مختلط نباشد از جاذبه آن كم خواهد شد.
	پرسش
	پاسخ

	شيعيان مدعي وحدت هستند و دولت ايران شيعي مذهب است پس چرا اجازه نشر كتابهاي منحرف و بيارزش را ميدهد؟
	پرسش
	پاسخ

	مگر اسلام زنان و مردان را خواهر و برادر يكديگر نميداند؟ پس چرا در جامعه از ارتباط دختران و پسران بدون قصد بد جلوگيري ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر پسر نامحرمي در خيابان به دختر سلام كند، جوابش واجب است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر خواهي نشوي رسوا, هم رنگ جماعت شو! به نظر شما آيا بايد كارهاي يك جمع را اگر اشتباه هم بود, تاييد كرد و استقلال فكري و عملي نداشت , مثلاً اگر جمع همگي مشغول نوشيدن شراب هستند, بايد شراب خورد تارسوا نشد؟!
	پرسش
	پاسخ

	چرا اكثر روحانيوني كه به سراسر كشور اعزام مي شوند, بيش تر پيرامون موضوعات فرعي صحبت مي كنند, نه اصلي ؟ بيش تر به مستحبات مي پردازند, نه واجبات ؟
	پرسش
	پاسخ

	پدرم رفتار ما با پسرهاي فاميل چون پسر عمو، دايي و حساسيت به خرج ميدهد و اجازه نميدهد كه با آنها به صحبت بپردازيم و يا در داخل اتاق به تماشاي تلويزيون و غيره مشغول شويم. آيا اين كار صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	من تا قبل از نامزديم بسيار با حجاب بودم. البته با مانتو بيرون مي رفتم، ولي از وقتي كه نامزد گرفتم، نامزدم از من مي خواهد در كوچه و خيابان آرايش كرده و كمي از موهايم را از روسري بيرون بگذارم. خيلي هم به او مي گويم كه اين كار را درخواست نكند ولي او دوست د
	پرسش
	پاسخ

	مردم در مراسم عزاداري كمتر از مراسم جنش ها شركت مي كنند . علّت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	گاهي انسان به افرادي كمك ميكند كه نه تنها تشكر نميكنند، بلكه طلب كار هم ميشوند و خيال ميكنند وظيفه ما است كه كمك كنيم. آيا به چنين افرادي باز كمك نماييم؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان به فنّ بيان عالي دست يافت؟
	پرسش
	پاسخ

	خواهران با حجاب و با تقوا كه در جامعه رفت و آمد مي كنند، چگونه از شرّ جوانان بزهكار در امان باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	اين كه پيامبر اسلام از سؤال و خواهش از ديگران نهي نموده آيا فقط در خصوص مسائل مالي و اقتصادي است يا شامل مسائل علمي و سائر مسائل نيز ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	همسرم دوست ندارد هيچ كس حتي دشمن از او ناراحت شود. آيا اين فكر و روش صحيح است
	پرسش
	پاسخ

	چه جاذبهاي در رهبر وجود دارد كه به قلبهاي مردم اثر عميق و پايدار ميگذارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خوبي كردن سخت است؟
	پرسش
	پاسخ

	مي گويند انسان ها نسبت به چيزي كه از آن منع مي شوند، حريص تر مي گردند، پس چرا اسلام بر پوشش و عدم روابط زن و مرد تأكيد دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا انسان اجتماعي زندگي كردن را دوست دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از افراد به كساني كه طلبه ميشوند، توصيه مي كنند لباس نپوشند و با همين لباس عادي تبليغ كنند. دليل آن افراد اين است كه مردم به اين لباس بدبين شده اند؛ چگونه بايد به اين شبهه پاسخ داد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هر چه ميزان سواد دانشگاهي افراد اضافه مي شود، به تنهايي آن ها نيز افزوده مي گردد؟
	پرسش
	پاسخ

	اساس زندگي اجتماعي در اسلام چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر قرآن كريم اجتماعي بودن انسان طبيعي است، اضطراري است يا انتخابي؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر قرآن كريم اجتماعي بودن انسان طبيعي است، اضطراري است يا انتخابي؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر قرآن آيا امتها حيات مستقل دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	اسلام شرايط و موانع پذيرش دعوت را چه ميداند؟
	پرسش
	پاسخ

	شرط رفتن جامعه به سوي فلاح از نظر علامه طباطبائي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	محدوده عواطف اجتماعي در قرآن تا چه اندازه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	( اختلاف امتي رحمه ) مصاديق اين اختلاف چه چيزهايي مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ


	اشتغال
	مادري هستم داراي چهار فرزند پسر و بي سرپرست . از شوهرم طلاق گرفته ام . مدت (نُه سال و سه ما) در بهداري خدمت كردم و بعد به اصرارشوهر باز خريد شدم . بعد از طلاق با مشكلاتي روبه رو و دوباره در شبكهء بهداشت و درمان خدمتكار هستم . مي خواستم ترتيبي بدهيد ادارهء
	پرسش
	پاسخ

	بر اساس پيشنهادي كه داده بوديد كه مرا به كميته امداد معرفي كنيد, تقاضا دارم به خاطر عائله مندي و كمبود فراواني كه دارم سفارش مرا به آن جابنماييد.
	پرسش
	پاسخ

	فعاليت افرادي كه در نقاط مختلف به عنوان دعا نويس مشغول اند چگونه است ؟ بعضاًمشاهده مي شود كه افرادي كه به آن ها مراجعه مي كنند نتيجه مي گيرند و راضي اند; نظر اسلام چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	شغل آينده را چگونه انتخاب كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر خودم بدشانس هستم و كار پيدا نمي كنم , ولي اميدوارم با توكل به خدا اين مشكل حل گردد, هم چنين پدرم سال ها كارگري كرده , ولي چون با صاحب كار دوست قديمي هستيم نمي توانيم از اوشكايت كنيم و پدرم مجبور شده است شخصاً خود را بيمه كند. لطفاً ما را در اين مور
	پرسش
	پاسخ

	علاقهء فراواني به قرآن دارم . از سال 74ـ 79در طرح تابستاني ارشاد اسلامي , سپاه و سازمان تبليغات اسلامي در پايهء ابتدايي و راهنمايي سابقه تدريس دارم . با توجه به اين آيا ممكن است در جايي به عنوان مربّي قرآن يا مربي پرورشي استخدام شوم ؟
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب داراي مدرك ديپلم , مدت دو سال است كه بيكار هستم و هر كجا براي كار مي روم , كاري برايم ميسّر نمي شود, در صورتي كه مهارت هايي در زمينه هاي خطاطي , نويسندگي , مدّاحي , فيلمنامه نويسي ومهارت در مديريت دارم . خواهشمندم اگر مي توانيد كار آبرومندي برايم
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب 19 ساله، دانشجوي سال اول رشته مهندسي صنايع، گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستمها هستم. در خصوص معرفي اين رشته و آينده شغلي و منابع و مطالب مربوط به آن مرا راهنمايي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	منبع در آمد افغاني ها ي مقيم كشورهاي خارجي مثل ايران چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ميتوان با داشتن شغل مهندسي كامپيوتر، خلبان شد؟
	پرسش
	پاسخ

	اكنون كه شرايط جامعه طوري است كه چند ميليون جوان بيكار وجود دارد شما براي جوانان بيكار چه پيشنهاد مي نماييد؟ پيشنهاد شما براي دولت و خانواده در برابر جوانان بيكار چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر اسلام براي احراز مشاغل اجتماعي، سيد و يا روحاني بودن شرط است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اصلي بيكاري و گراني چيست؟ چرا جوانان به آينده خود اميدوار نيستند و از هر چيز متنفّرند؟
	پرسش
	پاسخ

	در حالي كه ائمه((عليهم السلام)) براي امرار معاش كار مي كردند چرا روحانيون براي امرار معاش كار نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مدّاحي براي اهل بيت((عليهم السلام)) شغل پسنديده اي است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دروضعيّت اشتغال جوانان بهبود حاصل نمي گردد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دبيراني كه پيرو و فرسوده مي شوند، بازنشسته نمي كنند و جوانهاي پرانرژي را جاي آنها بگيرند و حق التدريس كه چند سال كار كردند با برج 125 هزار يا 25 هزار كار كردند استخدام كنند، مي گويند خواهيم گرفت ولي اول اقدام آموزش و پرورشهاست، كسي مطمئن نظارت كند؟
	پرسش
	پاسخ

	در رشته زراعت و اصلاح نباتات مشغول تحصيلم و نسبت به نبود بازار كار از آينده بسيار مايوس و از ادامه تحصيل نااميد گشته ام راه چاره چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	الآن شانس كار زنان در جامعه بيشتر از مردان است چرا؟ و چرا در كشور مازنان را ترجيح مي دهند تا مردان؟
	پرسش
	پاسخ


	انسجام اجتماعي
	رمز شكست و فناي ملتها در چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	سرانجام جامعهها، از نظر احاديث اسلاميچيست؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از اصلاح و افساد جامعه چه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	علائم و شرايط جامعه صالح را نام ببريد.
	پرسش
	پاسخ

	علت وجود تعطيلات رسمي چيست ؟ آيا موجب ركود اقتصادي و ...نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	علت نابسامانيهاي جامعه انساني چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اصل محاكات چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اختلاف در جامعه اوّليه انساني مولود ابزار توليد بود يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	خواهشاً در مورد جو سياسي و فرهنگي اجتماع يك ديدگاه كلي كه به عنوان يك مداوا باشد راهنمايي كنيد؟ كه از اين بدبيني كه در جامعه وجود دارد تا حدودي شفافيتي نشان دهد.
	پرسش
	پاسخ

	قرآن ويژگيهاي يك جامعه ايدهآل و خوب را چه ميداند؟
	پرسش
	پاسخ

	فروپاشي اجتماعي چه آثاري بر جامعه دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا علما و اسلام شناسان در مورد مشكلات اجتماعي و فكري راه حل ارائه نمي دهند
	پرسش
	پاسخ

	معناي جامعه پيشرفته و وارسته چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تا بحال فكري براي مساءله طلاق كه در كشور ما آمار بالايي دارد شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از آيات اجتماعي قرآن كريم چيست آيا مجموعهاي در اين باره گردآوري شده است
	پرسش
	پاسخ

	مسايل اجتماعي و سير آنها در قرآن را توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	در ايام فاطميه و ايام ديگر كه از حضرت فاطمه(س) سخن ميگويند و ظلمهايي كه بر او شده گفتهميشود، چرا نامي از ظلم كنندهها بر او عمر و...) برده نميشود، تا در ذهن مردم و بچهها بماند؟
	پرسش
	پاسخ

	در شهر ما چهار نفر روحاني زندگي ميكنند و هميشه مردم را به وحدت و يكدلي دعوت ميكنند اما تاكنون يك بار كسي نديده خودشان يك جا جمع شوند، وقتي چهار نفر روحاني نتوانند با هم توافق كنند، از مردم چه انتظاري دارند؟!
	پرسش
	پاسخ

	قرآن براي فراهم شدن زمينة هم زيستي مسالمت آميز جهان مسلمانان و اهل كتاب، چه راه حلي را پيشنهاد ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه روايات اسلامي پيرامون هم زيستي با پيروان ديگر مذاهب چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اجتماع بشري كه منبع همه پيشرفتها و موفّقيتهاي علمي و اجتماعي است به چه صورتي مي تواند به هدف مطلوب خود برسد؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن براي ايجاد «پيوند» و «روح اجتماعي» از چه وسائلي استفاده كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه قرآن دربارة فيض حضور مؤمنان در صحنههاي اجتماعي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	نشانههاي وحدت نوعي انسان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	عناصر تقريب مسلمانان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	موانع تقريب مسلمانان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	يك طلبه و دانشجو چگونه بايد آرمان هاي انقلاب اسلامي را با همديگر مستحكم كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين راه ايجاد وحدت ويكپارچگي بيشتر بين تشيع وتسنن در محيط علمي ، مانند دانشگاه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميشود بين روايات وارده راجع به مودت اهل بيت و دوستي با دوستانشان و دشمني بادشمنانشان ، وسيله وحدت و برابري بين شيعه و سني جمع كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مسلمانان با مذاهب مختلف مي توانند با هم متحد باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	وحدت شيعه و اهل سنت به چه معني است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود اينكه در اين زمان نياز به اتحاد وجود دارد، از مطالبي كه درباره اختلاف مذاهب است سخن گفته مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني از تفرقه ميان شيعيان و اهل سنت سود مي برند؟
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه شيعه بايد اهل سنت را امر به معروف و نهي از منكر كند، وحدت با آنان چگونه ميسّر است؟
	پرسش
	پاسخ

	ايجاد وحدت حقيقي بين مسلمانان امكان پذير است؟
	پرسش
	پاسخ

	راه اساسي از ميان برداشتن تفرقه و نفاق در اجتماعي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	وحدت مسلمين حول چه محوري بايد صورت گيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وجود اختلاف و تفرقه در بين مسلمانان با حقانيت اسلام منافات ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عاشورا مي تواند به عنوان يك محور اتحاد ملي مطرح شود؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر هدف ما اين هست كه مسلمانان به وحدت برسند و بايد سعي كنيم كه فاصله ميان شيعه وسني از بين برود پس چرا اشتباه گذشته ها را ما تكرار مي كنيم اين سؤال اهل سنت هست فرضاً گذشتگان ما (خلفاء سه گانه) دچار اشتباه شده اند چرا شيعيان هر روز و شب آن را به رخ اهل سن
	پرسش
	پاسخ

	مصلحت جهان اسلام ـ و از طرفي حقگرايي شيعه و تعصب برادران اهل سنت با توجه به همة اينها; چرا نبايد به تفكر و منطق شيعه گردش نكنند؟ چرا ما با آنها سازش نكنيم مگر نه اين كه برادران اهل سنت مأمور به خطاب "لا تفرقوا" و... ميباشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با تاكيدي كه مقام معظم رهبري و مسئولين نظام به وحدت حوزه و دانشگاه دارند به حوزه ها كمتر رسيدگي مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	وحدت روحاني ودانشجو يعني چه توضيح دهيد؟
	پرسش
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	بهترين راه ايجاد وحدت ويكپارچگي بيشتر بين تشيع وتسنن در محيط علمي , مانند دانشگاه چيست ؟
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	براي ازبين بردن اختلافات قومي و طايفه اي در بعضي از مناطق كه عواقب شومي درپي دارد چه راههائي را پيشنهاد مي نمائيد ؟
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	مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه چيست و در زمينه اصلاح حوزه ها چه اقداماتي انجام گرفته است ؟
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	راه وحدت بيشتر بين حوزه و دانشگاهها چيست
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	در برخورد با يك سني چه رفتاري داشته باشيم و آيا لازم است در جهت شيعه شدن او تلاش كنيم ؟
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	پاسخ

	چرا وحدت حوزه و دانشگاه هنوز تحقق پيدا نكرده است
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	آيا براي وحدت بين مسلمانان بهتر نيست از شعارهايي كه موجب اختلاف است دست برداريم
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	دوست دشمن علي؛ دشمن علي است، چرا اهل تسنن كه دوست دشمن علي هستند را برادران اهل تسنن مي خوانيم؟
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	مشكلات ارتباط با حوزه بين دانشگاه چيست؟
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	آيا تا كنون علماي شيعه و اهل سنّت ميزگردي در خصوص مسايل مورد اختلاف داشته اند؟
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	منظور از امت واحد اسلامي با وجود اختلاف ميان شيعه و سنّي، چه مي باشد؟
	پرسش
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	گفته اند مسلمانان به خاطر به وجود آمدن اتحاد رو به قبله نماز مي خوانند، در حالي كه اين فائده در عمل وجود ندارد، پس چگونه اين اتحاد به وجود مي آيد؟
	پرسش
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	براي اين كه بين شيعه و سني رابطه برقرار كنيم ، و بين آنان وحدت ايجاد نماييم، چه بايد كنيم؟
	پرسش
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	آيا مسلمانان نتيجه اختلاف را ديده اند ؟ علت دعوت آنها به آن چيست ( اختلاف امتي رحمه ) ؟ و جمع آن با دعوت قرآن به وحدت چگونه ممكن است ؟
	پرسش
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	چه عاملي باعث شده بود كه حضرت آيه الله العظمي بروجردي علاقه فراواني به مسئله وحدت اسلامي از خود نشان دهد؟
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	ديدگاه اسلام در مورد تعصبات قوي و نژادي چيست؟
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	آثار وحدت از ديدگاه علي (ع) چيست؟
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	پاسخ

	محورهاي وحدت در حوزه اديان توحيدي, چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن چگونه به مسأله وحدت در حوزه پيروان اديان توحيدي پرداخته است؟
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	نظر قرآن در مورد وحدت ميان همه جوامع بشري چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	محور اتحاد انساني چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن,چگونه به مسأله اختلاف مقدس و نامقدس پرداخته است؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	محورهاي اختلاف مقدس چيست؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	اختلاف نامقدس در دين و منشاء آن چيست؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	پي آمدهاي تفرقه و اختلاف نامقدس چيست؟ پرسش
	اشاره
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	مبدأ فاعلي تفرقه و اختلاف نامقدس چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	راههاي مبارزه با تفرقه و اختلاف نامقدس از نظر قرآن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اهميت وحدت از ديدگاه علي (ع) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه علي (ع) آيا هر اتحادي نيكو و مقدس است؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	وحدت صحيح, چگونه حاصل ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دين, محور وحدت است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قرآن براي وحدت مسلمانان, كافي است يا عترت هم, عامل لازم وحدت است؟ پرسش
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	زمينه هاي پيدايي وحدت اسلاميكدامند؟ پرسش
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	نقش اجتماعي
	تـاريخ جنگهاي مذهبي فراواني را بخاطر دارد و خونهاي زيادي كه در اين راه ريخته شده بنابراين اديان و مذاهب موجب تفرقه و نفاق ميان افراد بشر شده اند ؟
	پرسش
	پاسخ

	معناي اين سخن كه انسان سازنده محيط خودش چيست؟
	پرسش
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	چرا سكوت ميكنيم يا سكوت ميكنند قشر فعال جامعه به خاطر اينكه كارشان ريا نشود و خود را از صحنه كنار ميگذارند؟
	پرسش
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	چه كنيم تا محيط از ما تاثير پذير باشد نه ما از محيط
	پرسش
	پاسخ

	علت بيكاري در ايران چيست ؟
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	آيا مسئولان حكومتي در قبال اوقات تلف شده ء سربازان مسوءول نيستند؟
	پرسش
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	توحيد چه نقش اجتماعي دارد؟
	پرسش
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	يك «مبلّغ» چه شرايطي را براي ابلاغ پيام بايد دارا باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	انتظار از يك مجموعه فرهنگي در دانشگاه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه يك دانشجوي بسيجي جانباز، در اين مقطع انقلاب چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان در زندگي اجتماعي مسالمت آميز و راحت زندگي كرد؟
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	توحيد چه نقش اجتماعي دارد؟
	پرسش
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	يك فرد مسلمان، رفتارش چگونه بايد باشد؟
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	وظيفه هر مسلمان، در جمهوري اسلامي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوانيم در جامعه، جاذبة اجتماعي داشته باشيم؟
	پرسش
	پاسخ

	وظايف يك طلبه در حال حاضر براساس قرآن كريم چيست
	پرسش
	پاسخ

	بنده به عنوان دانشجوي سال دوم الهيات چگونه مي توانم بهترين خدمت را به جامعه ارائه دهم ؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر شرعي آيا حوزه نيز در گسيل نكردن روحانيان خبره به مناطق محروم مسئول نيست ؟ چه كسي بايد پاسخگوي سؤالات و شبهات فراوان جوانان و هدايت صحيح آنان باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نميتوان گفت: ززندگي بازي است و ما خود صحنه ميسازيم تا بازيگر بازيهاي خويشتن باشيم؟
	پرسش
	پاسخ

	بسيجي كيست؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه و مسئوليت ما در برابر خدا، دين، پيامبر، ائمه، جامعه، انقلاب و خانواده و خودمان چيست؟
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	دختران و پسراني كه نياز به ازدواج داشتند خدمت پيامبر اسلام(ص) مي رسيدند، خود را معرفي و نياز خود را مطرح مي كردند و آن حضرت زمينة ازدواج آنان را فراهم مي كرد. چرا هم اكنون روحانيون اين كار را انجام مي دهند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا افرادي كه دعاهايي مثل زيارت عاشورا يا كميل را يم خوانند و فيلم مدير كل را مي بينند، مي توانند مدعي اعمال ديني باشند؟
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	پاسخ

	مسئوليت فرد از نظر اجتماعي در اسلام چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان بين درس خواندن و فعاليت در تشكل هاي اسلامي راجمع كرد؟
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	پاسخ

	روش هاي جلب اعتماد مردم چگونه است
	پرسش
	پاسخ

	شركت در تظاهراتهايي كه انجام مي شود مثل روز قدس يا روز 22 بهمن و .. چه حكمي دارد؟در صورتي كه شرايط شركت را نداشته باشيم مثلا كاري پيش بيايد يا امتحان داشته باشيم و ظيفه ما چيست؟
	پرسش
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	چرا بايد حوزويان و طلاب ما از جامعه جدا باشند و در بطن مسايل قرار نگيرند ؟يك طلبه شنبه تا پنجشنبه به حوزه ميرود و درس مي خواند و فردا كه آخوند گرديد در قسمتي از جامعه مشغول به كار مي شود يك آخوند بايد يك ساعت در حوزه باشد و پنج ساعت فعاليت اجتماعي داشته ب
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	چه عواملي باعث كاهش وجهه روحانيت و افراد مذهبي شده است ؟
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	مهمترين وظايف جوان دانشجو به عنوان قشر تحصيل كرده در شرايط كنوني چيست؟
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	چرا لباس روحانيون و مبلغان ما به اين شكل است؟مگر نه اينكه در زمان پيامبر وقتي كسي وارد مسجد مي شد و پيامبر را نمي شناخت نمي توانست تشخيص دهد پيامبر خدا آن هم با اين عظمتش كدام است در حالي كه روحاني الان ما از كيلومترها قابل تشخيص است؟
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	آيا مراجع تقليد و مبلغان دين اسلام توانسته اند اسلام ناب را به مردم معرفي كنند و آن شور و شوق لازم را براي رواج اسلام در مردم ايجاد كنند؟
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	چرا علماي ما هم در مسائل علمي و هم فقهي بارز نيستند و فقط در مسائل فقهي تامل و تدبر مي كنند مگر پيامبر ما كه الگوي آنهاست به هر دو مساله توجه نداشتند.
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	چطور شده كه در دانشگاه هاي ما قباحت كارهاي زشت و وجاهت كارهاي خوب رخت بربسته و دانشگاه ها به جاي مراكز علم و دانش به مراكز تجمع عشاق تبديل شده و چه طور مي شه كه وضع اسلامي برگرده و دانشجويان حق دانشگاه و جامعه را بر دوش خودشان حس كنند كه كارشان درس خواندن
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	چرا از آموزههاي ثابت قرآن، در دروس دانشگاهي و عرصههاي علمي استفاده نميكنيم؟
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	پرسش
	پاسخ
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	براي يك دانشجو درس مقدم است يا فعاليت هاي فرهنگي ؟
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	تفاوت بين يك طلبه و دانشجو چيست ؟
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	اخلاق و كردار و رفتار و گفتار بسيجي نمونه را شرح دهيد.
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	كسي كه دوستدار ولي فقيه است , چه وظيفه اي دارد؟
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	چرا سخنرانان فقط در يك زمينه - مثلا اخلاقي - سخنراني مي كنند* آيا بحث دشمن شناسي ضرورت ندارد؟
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	وظيفه ما در اجتماع كنوني چيست؟
	پرسش
	پاسخ


	عدالت اجتماعي
	تساوي مثبت و منفي يعني چه؟
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	قرآن چه اصلي را به عنوان زيربناي همة قوانين اجتماعي پذيرفته است؟ 1 ـ قرآن اصل «عدالت» را بعنوان زيربناي همة قوانين اجتماعي پذيرفته و ميگويد حكومت و قضاوت حتماً بايد بر پايه عدالت باشد «وَاِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلِ»
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	خداوند متعال در قرآن كريم، در مورد "فقر" چه ميفرمايد و در اين باره چه وظيفهاي را برعهده مسئولان نهاده است؟
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	چرا در جامعه ما اين قدر تضاد طبقاتي به چشم مي خورد؟
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	در فقر و بدبختي و گرسنگي و برهنگي و زندگي كرده ايم حال اينكه عده اي در از و نعمت به سر مي برند آيا مملكتي كه منادي عدالت است بايد چنين باشد
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	بيعدالتي هايي كه در جامعه مشاهده مي كنم مرا نسبت به آينده و ادامه تحصيلات مايوس كرده است اينها را چگونه توجيه مي كنيد؟
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	چرا در جامعه ما, ثروتمندان و افراد بي دين در آسايش و مستضعفين در رنج و زحمت اند؟
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	در جامعه كنوني ما كه يك جامعه اسلامي و ديني مي باشد بايد اين همه تضاد طبقاتي وجود داشته باشد به طوريكه دقيقا مردم از نظر مادي به دو گروه تقسيم شده اند چه كسي پاسخگوي وضعيت بوجود آمده است؟
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	موضوع 1. آزادي : تساوي حقوق براي همه دستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت
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	آيا فقير و غني هميشه وجود خواهد داشت يا ممكن است روزي كاملاً از بين برود ؟چگونه، لطفاً توضيح دهيد.
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	جنبش عدالت خواهي چيست؟ابتدا كجا مطرح شد ؟ راهكارهاي عملي كردن آن در سطح جامعه و دانشگاه توسط دانشجويان چيست.
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	آيا نحوه تخصيص اعتبارات، صنايع، دانشگاهها، مدارس، خدمات شهري و ... به استانهاي كشور با توجه به اينكه همه استانها مال يك كشورند مردم همه مسلمان يا بهتر بگويم مخلوق خدا هستند با عدالت سازگاري دارد با تبعيض است.
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	آيا در اين زمان يك مسئول مي تواند مطابق دستورهاي اسلام عمل كند؟; زيرا در صورت اجراي حق و عدالت افرادي كه پذيرش عدل برايشان سخت است , از دور و برش پراكنده مي شوند و او را تنها مي گذارند; درنتيجه از انجام مسئوليت باز مي ماند; پس تكليف چيست ؟
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	مشكلات اداري ـ مشكل مسكن و تبعيض در جامعه .
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	بعد اجتماعي قسط و عدل چيست؟
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	بعد اجتماعي قسط و عدل چيست؟
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	عدالت به چه معناست؟
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	از نظر قرآن علل انحطاط و اعتلاي جوامع چيست؟
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	از نظر قرآن علل انحطاط و اعتلاي جوامع چيست؟
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	عدالت به چه معناست؟
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	منظور از عدالت در فقه اصغر، حكمت و عرفان چيست؟
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	اركان تضمين كننده عدالت اجتماعي و اجراي قوانين در جوامع فعلي چه چيزهايي هستند؟
	پرسش
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	براي مبارزه با بي عدالتي موجود در جامعه ، چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عدالت اجتماعي براي سلامت و سعادت جامعه بشري ضروري است؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه مرحوم مطهري درباه ارتباط عدالت و استحقاق چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه بسا عدالت اجتماعي، پي آمد اعتقاد به توحيد شمرده مي شود، آيا بدون چنين اعتقادي نمي توان به عدالت اجتماعي دست يافت؟
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	با اينكه در اسلام تبعيض نژادي نيست پس اين جمله روايت چه معني دارد؟ «عليكم بالوجوه الملاح و الحدق السود»؟
	پرسش
	پاسخ

	مساوات در اسلام چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چه بسا عدالت اجتماعي، پي آمد اعتقاد به توحيد شمرده مي شود، آيا بدون چنين اعتقادي نمي توان به عدالت اجتماعي دست يافت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ظلم بالسويه عدل محسوب مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تبعيضات نژادي از نظر اسلام مردود است و چرا بايد فقير و ثروتمند باهم برابر
	پرسش
	پاسخ

	چه بسا عدالت اجتماعي، پي آمد اعتقاد به توحيد شمرده مي شود، آيا بدون چنين اعتقادي نمي توان به عدالت اجتماعي دست يافت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عدالت اجتماعي براي سلامت و سعادت جامعه بشري ضروري است؟
	پرسش
	پاسخ

	چه بسا عدالت اجتماعي، پي آمد اعتقاد به توحيد شمرده مي شود، آيا بدون چنين اعتقادي نمي توان به عدالت اجتماعي دست يافت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عدالت اجتماعي براي سلامت و سعادت جامعه بشري ضروري است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در خيابانهاي شهر ما يعني دومين كلانشهر مذهبي دنيا، هر مرد شهوت راني مي تواند با صرف تنها چند دقيقه خانم بدكاري را به خدمت بگيرد؟ چرا اينچنين آزاديهايي را از مردم سلب نمينمائيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان عدالت را در زواياي زندگي خودمان و جامعه برقرار كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در جامعه ما عدل به معناي واقعي برقرار است؟
	پرسش
	پاسخ

	انقلاب شد بر عليه طاغوت و ظلم و بيدادگري اكنون از گذشت 25 سال: دنياگرائي مسئولين، تبعيض و فاصله طبقاتي، فساد ادراي و پارتي بازي، خفه شدن و زير پارفتن فقراء، گفتار شيرين مسئولين و خالي از عمل، در سال 79 اينجانب ور شكست كردم و كلاه مرا برداشتند دو سال در دا
	پرسش
	پاسخ

	چرابايد هميشه مردم گناباد مورد تبعيض قرار گيرند(اين سؤالي است كه خواهش دارم رهبر يا رئيس جمهور پاسخ بدهند) چرا بايد مردم اين شهر به طور وحشتناكي مهاجرت كنند ، چرا اگر تبعيض وجود ندارد ( از طرف شما آقايان) امكانات و تجهيزاتي كه به اين شهر و مردم اختصاص داد
	پرسش
	پاسخ

	چرا اين قدر اجناس گران است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در جامعه بايد تبعيض وجود داشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	راه اجراي عدالت اجتماعي در جامعه از نظر قرآن چيست و چرا در كشور ما اين امر هنوز به خوبي اجرا نميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اصلي انحراف مسلمين از عدل اسلامي چيست
	پرسش
	پاسخ

	يكي از اصول مذهب ما عدل است يعني خدا عادل است و ظالم نيست ما انسانها، كه خليفة خدا در روي زمين هستيم چقدر ميتوانيم در زمينة عدالت كار كنيم ملاك عدل و ظلم چيست از كجا ميتوانيم تشخيص دهيم كاري كه در جامعه انجام ميدهيم عين عدالت است و همة ا
	پرسش
	پاسخ

	تكليف اين همه دروغ ريا، بي عدالتي و...، در يك جامعهاي كه به نام جامعة اسلامي است چيست آيا همين رفتار نادرست عاملي براي تروريسم خواندن مسلمانان (كه داراي بهترين دين هستند) نيست لطفاً بفرماييد تكليف ما در اين باره چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه عدالت اجرا نمي شود بين درآمدها تفاوت فاحش وجود دارد
	پرسش
	پاسخ

	نظر شما درباره حيف و ميل بودجه كشور و فاصله طبقاتي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شما فاصله طبقاتي موجود در جامعه به چه عواملي بستگي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسئولان ما مثل ائمه (ع ) ساده زيست نيستند؟
	پرسش
	پاسخ

	با سلام
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	براي مبارزه با بي عدالتي موجود در جامعه , چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت تجمل گرايي و اسراف بيت المال و فساد اداري در بين مسئولان دولتي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا جامعه ما واقعا اسلامي است يا به زور داريم نام مقدس اسلام را به يدك ميكشيم آيا عدالت در اين جامعه حكم فرماست آيا تا كنون سعي شده حق مردم مستضعف را نگذارند پايمال شود ايا آنهايي كه دم از اصلاحات ميزنند كمي هم به فكر مردم فقير هستند چرا من فارغ التحصيل ب
	پرسش
	پاسخ

	چرا معيارهاي ساده زيستي به مرور در طول عمر انقلاب شكوهمند بالا رفت ،يعني مثلا در سالهاي اوليه انقلاب مسئولان در دفتر كار خودشان ميز و مبل آنچناني نداشتند و لباسهاي ساده مي پوشيدند و با اتومبيل هاي معمولي رفت و آمد مي كردند اما اكنون ديگر خيلي ساده زيستي ا
	پرسش
	پاسخ

	ضمن ارادتي كه به رهبر انقلاب دارم اما چند سئوال در مورد زندگي ايشان دارم آيا ايشان ساده زيستي مطلوب يك حاكم اسلامي را دارند مگر حضرت امام خميني نبودند كه اجازه نداده بودند ديوارها را گچ كنند و در آن فضاي ساده جماران سخنراني مي كردند اما مي بينيم كه آيت ال
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب سؤالي داشتم در ارتباط با امور اجتماعي جامعه خودتان از شما خواهش مي كنم بدون در نظر گرفتن وجه سياسي خاصي به سؤال اينجانب جواب دهيد. چرا كه من احساس مي كنم وقتي يكسري سؤالات بااين محتوا به ذهن مي رسد و مطرح مي شود فكر مي كنند طرف مال فلان جناح خاص ا
	پرسش
	پاسخ

	در زمان گذشته روحانيان خيلي بهتر بودند. اما اكنون مي بينيم كه روحاتيت درد جامعه را حس نمي كند.
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	عدالت را تعريف كرده و چگونگي عمل به آن را در اجتماع امروز توضيح دهيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مرجعيت در مقابل اين همه ظلم و ستم و ارتشاء و بي عدالتي جامعه سكوت كرده اند و هيچ كار عملي نمي كنند. مگر فقط تذكر دادن كافي است. آيا واقعا اين جامعه را اسلامي مي دانيد.
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	نابساماني هاي اجتماع عدم وجود امنيت به خصوص براي زنان جامعه- عدم وجود عدالت اقتصادي - وضعيت قشر جوان دارد مرا ديوانه مي كند . نمي دانم كه چه كار كنم نمي توانم توجيهي براي اينگونه مسايل در كشور اسلامي و حكومت اسلامي پيدا نمايم حرف و سخن اطرافيان نيز كه مزي
	پرسش
	پاسخ

	به نام خدا باتوجه به اينكه پيامبر در فرمايشاتشان تاكيد كرده اند كه حاكم حكومت اسلامي بايد هم سطح با پايين ترين قشر مردم زندگي كنند چرا در مملكت ما اين موضوع اصلا رعايت نمي شود? اگر پاسخ شما اين است كه رهبر به محلي براي اجتماع عمومي احتياج دارند بايد بگويم
	پرسش
	پاسخ

	عدالت اجتماعي در سيره امام علي(ع) چگونه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	براي چه در ادارات پارتي بازي مي كنند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه ما تبعيض زياد است ؟
	پرسش
	پاسخ

	در وضيعت كنوني كه اقتصاد مملكت وضعيت بسيار بدي دارد و به نقل روايتي از پيامبر( كه فرمودند : " از هردري كه فقر وارد شود ازدر ديگر ايمان خارج مي شود" مردم در فقر بسيار زيادي به سرمي برند واين باعث بدبين شدن افراد نسبت به دولت شده است،دراين باره توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا قانون گذاري به نفع آحاد مردم فراموش شده است؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	براي ايستادگي درمقابل آمريكا، انسجام و وحدت ملي لازم است كه مهمترين زمينه ايجاد آن عدالت اجتماعي است، ولي عملاً جز تبعيض وبي عدالتي نمي بينيم كه نتيجه آن ناهنجاري فحشا وسركشي وبيهودگي است واز بين رفتن انگيزه براي منافع ملي پس در چه راهي مي شود درمقابل د
	پرسش
	پاسخ

	نقش جامعه در قبال بعضي مسئولين كه با سوء استفاده از مسئوليت از رانت هاي ويژة اقتصادي استفاده مي نمايند كه بعضاً زير نظر مقام معظم رهبري مي باشند چه مي باشد؟آيا برخورد با اين رانت خواري ها موجب دلگرم شدن مردم نسبت به نظام مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	نگراني شما و ما در رابطه با انتخابات مجلس هفتم بيشتر ريشه درعملكرد مسئولين دارد كه در چند ساله اخير برملا شده (فساد اقتصادي، جريان آقازاده ها و...) آيا براي اصلاح مسئولين و پاسخگويي روش آنها، فكري شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا استعدادهايي كه در اين مملكت هستند حمايت نمي كنيد و آنها را مي كشيد و خفه مي كنيد؟ ما نخبگاني داريم كه مي توانند اين مملكت را به اوج اعلاء برسانند ولي حمايت نمي شوند، به همين دليل است كه بيشترين آمار فرار مغزها را در جهان، ايران دارد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حقوق گزافي مي گيرند درحالي كه اين همه مردم فقير وگرسنه هستند؟چه قانوني است؟آيا اسلام اجازه مي دهد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به قدرت نفوذ پول سرمايه داران چطور مي شود از بوجود آمدن برخي معضلات اجتماعي وتشنج عليه نظام جلوگيري نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دولت شغل براي جوانان ايجاد نمي كند من كه در كارهاي خير هستم مي بينم ازدواج براي جوانها كم شد و فحشاء زياد، شما را به خدا به مسئولين بگوييد براي جوانها شغل ايجاد كنند تا جوانها نترستند و ازدواج كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا وقتي كه ازآدمهاي(نسبتاً) فهميده مي پرسيم ثبت نام درحوزه علميه به نظر شما چه طوري است، تعداد زيادي ازآنها جوابشان منفي است واز سخت بودن درسها وبه تضعيف كردن فرد مي پردازند وروحيه فرد را نسبت به آن تضعيف مي كنند به نظر شماگفته هاي ايشان قابل قبول است
	پرسش
	پاسخ

	چرا كسي به فكر ازدواج جوانان نيست؟ حتي همين وام اندك ازدواج را هم كسي كه پارتي ندارد نمي تواند بگيرد. براي گرفتن وام چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اينقدر گدا كنار خيابان و كوچه ها است؟
	پرسش
	پاسخ

	براي چه اينقدر گراني است؟ اصلاً گراني از چه چيزي مي آيد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه اسلام مخالف نظام طبقاتي و برتري قومي و قبيلهاي است پس چرا سادات بر ديگران برتري دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر قرآن و روايات در بارة عدالت اجتماعي داشتن جامعه خوب و رابطة مردم در اجتماع چيست
	پرسش
	پاسخ

	4- چرا در جامعه دزدي رواج يافته است ؟
	پرسش
	پاسخ

	عكس العمل مقام معظم رهبري نسبت به تخلفات و مصرف نابجاي بيت المال چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ظلم نيست كه عده اي در خوشي زندگي مي كنند و گروهي در فلاكت و بدبختي ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر شما در مورد فساد اداري حاكم در دستگاه هاي اجرايي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين عدالت است كه در جامعه ما يك فردي 50 هزار تومان و فرد ديگري پانصد هزار تومان حقوق دريافت كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در كشور ما پارتي بازي و تبعيض وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با اين كه از بسياري جهات خودكفا هستيم هنوز هم افراد بسياري در شهرستان ها و روستاها از گرسنگي و فقر رنج مي برند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در ايران اسلامي معضلاتي چون فقر, بي عدالتي , تبعيض , پارتي بازي , رشوه و مفاسد اداري وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	عدل و ميزان به چه معنا هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه بسا عدالت اجتماعي، پيآمد اعتقاد به توحيد شمرده ميشود، آيا بدون چنين اعتقادي نميتوان به عدالت اجتماعي دست يافت؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت ميان عدالت و ظلم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عدالت اجتماعي براي سلامت و سعادت جامعه بشري ضروري است؟
	پرسش
	پاسخ

	علّت اين كه فساد سراسر كشورهاي اسلامي را گرفته است چيست آيا علّت اين نيست كه دين ضامن اجرايي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	عدالت اجتماعي در سيره امام علي(ع) چگونه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كسي به فكر وضع معيشتي مردم نيست ؟ چرا عده اي خانه و ماشين آن چناني دارند؟ وعده اي به زحمت مي توانند نان شبشان را تهيه كنند؟ چرا در يك مملكت اسلامي كسي به فكر تهيدستان نيست .
	پرسش
	پاسخ

	در شهري كه بنده زندگي مي كنم , تبعيض هايي در سطح ادارات به چشم مي خورد. يك عده كه وضع مالي خوبي دارند و شايد چند جا خانه داشته باشند, در بهترين نقطهء شهر به آنان زمين واگذار مي شود, ولي به افرادي كه نه خانه دارند و نه امكاناتي , در جاهاي پست با هزار مشكلا
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسئولان كشور از فرماندار و شهردار يك شهر كوچك تا استانداران، وزرا و نمايندگان مجلس و رؤساي سه قوه مانند اكثر مردم زندگي نميكنند، بلكه از بهترين امكانات زندگي، ساختمانها و اتومبيلها برخوردارند در حالي كه اكثر مردم از ابتداييترين امكانات بي بهرهاند
	پرسش
	پاسخ

	مدتي است دولت جمهوري اسلامي , خدمت سربازي را ميفروشد و پول دارها مي خرند و بي پول هابايد اجباراً به خدمت سربازي بروند. آيا اين عمل از عدالت اسلامي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ارفاق كردن به طور مساوي به همة دانش آموزان صحيح است يا بايد مثلاً به دانش آموز زرنگ مثلاً 2 نمره اضاف داد و به ضعيف 1نمره؟ عدالت كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	وقتي كه به مردم و جامعة خودمان نگاه مي كنم احساس مي كنم كه به شدت جامعة ما طبقاتي شده است . جامعة روستايي و شهري و طبقات مختلف شهري وقتي اين چيزها را مي بينم ناراحت مي شوم به طوري كه حتي نسبت به دين و معنويت بي تفاوت مي شوم علّت اين مسئله چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	پارتي بازي در مسائل اجتماعي را توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا گراني تمام ميشود، يعني تا كي ميخواهد ادامه پيداكند؟
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	آيا اختلاف طبقاتي در جامعه بايد باشد) اگر نه، پس چه كسي كارهاي سطح پايين جامعه را انجام دهد؟ اگر آري، پس عدالت اجتماعي چه ميشود؟
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	پرسش
	پاسخ

	زندگي پيامبر(ص) در سطح پايين ترين افراد جامعه بود، اما بسياري از بزرگان كشور در سطح بسيار بالا و مرفه زندگي مي كنند، آيا واقعاً آن ها مي توانند وضعيت انسان هاي سطح پايين جامعه را بفهمند و مشكلات آنان را درك كنند؟
	پرسش
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	در كشور اسلامي ما چرا اين قدر بي عدالتي وجود دارد؟ مگر اسلام دين عدالت نيست و اكثر مردم كشور ما مسلمان نيستند؟
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	زندگي پيامبر(ص) در سطح پايين ترين افراد جامعه بود، اما بسياري از بزرگان كشور در سطح بسيار بالا و مرفه زندگي مي كنند، آيا واقعاً آن ها مي توانند وضعيت انسان هاي سطح پايين جامعه را بفهمند و مشكلات آنان را درك كنند؟
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	پرسش
	پاسخ

	مشكل اصلي كشور چيست؟
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	استقلال فردي اجتماعي و شيوههايي كه قرآن براي كسب آنها بيان كرده چيست
	پرسش
	پاسخ
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	يك گروه تحقيقاتي از كانون دانش آموختگان دوره هاي طرح ولايت براي بخش نظر سنجي اين كانون قصد انجام تحقيقات ميداني در دو زمينه اجتماعي فرهنگي را دارند به نظر كارشناسان محترم از كجا بايد شروع كرد؟ چه چيزهايي در اولويت قرار دارند؟ گستره فعاليت را چگونه در نظر
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	ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر يا ستاد بسيج در اين چند سال: 1- چه طرحي داشته اند 2-موفق يا ناموفق بودند 3- مخاطبانشان كه هستند 4- به هدف رسيده اند 5- چه تركيبي . سني. جنسي . درآمدي .شغلي . تحصيلاتي رادربردارند 6- چه آداب ورسومي را دنبال مي كنند 7- چ
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	آيا الزامها وضرورتهاي اجتماعي، جامعه را به زندگي آميخته با صلح وعدالت سوق ميدهد؟
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	آيا براي ايجاد تحوّل در جامعه احتياج به اصلاحات تدريجي است يا انقلاب بنيادي؟
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	چرا درجهت رفع ابهامات جوانان اقداماتي ريشه اي انجام نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ


	انحرافات
	انحرافات فردي و گروهي
	چرا در جامعه ما دست دزد قطع نمي شود تا عبرت ديگران شود
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	چرا با وجود نسل هاي جديد كشور ما رو به فساد است؟
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	چرا در زمانهاي قديم مردم لوطي صفت و با معرفت تر بودند و با اين وجود كه در آن زمان دين اسلام زياد محكم و استوار نبود ولي در اين زمان آدم نمي تواند به همسايه خود اطمينان كند و با اين وجود كه در اين زمان دين اسلام محكم تر و استوارتر است؟ چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	علت نابسامانيهاي جامعه انساني چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	تجربه نشان داده است اگر مراكز فحشا وجود داشته باشند فساد و جنايت توسعه نمييابند! آيا به اين دليل وجودشان ضروري نمينمايد؟
	پرسش
	پاسخ

	موارد چهار گانه تحقيق و پژوهش در مورد اعتياد (نقش دوستان ناياب، عوامل زمينه ساز اعتياد، مضرّات جسماني، اخلاقي، اجتماعي و روشهاي كاربردي ترك اعتياد) را بيان كنيد؟
	پرسش
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	علت گرايش بعضي از جوانان به مواد مخدر و الكل چيست ؟
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	اگر بخواهيم ريشه هاي فساد را در جامعه نام ببريم و به اصطلاح از لحاظ آسيب شناسي فرهنگي بخوهيم بحث كنيم , عوامل و ريشه هاي فساد چيست ؟
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	اگر گدايي را ببينيم و به او كمك نكنيم , اشكال دارد؟ به بودن اين افراد شك داريم و فكر مي كنيم درصندوق صدقات بيندازيم بهتر است . بعضي از اين افراد كمك هاي كم را رد مي كنند.
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	چرا در مورد مسائل انحرافي و لغزش هاي اخلاقي فقط دخترها آسيب مي بينند؟ (مثلا دخترهايي كه گول مردهاي پست را مي خورند و عفت خود را از دست مي دهند و يك عمر بايد با سرشكستگي و بدبختي زندگي كنند)؟
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	چرا بعضي پسر ها و دخترها امروز عاشق كسي هستند و فردا عاشق كس ديگر؟
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	با توجه به اين كه چپاول گران و سودجويان در شهرها قيمت زمينها و مصالح ساختماني را بالا ميبرند و جوانان نميتوانند براي خود سرپناهي داشته باشد، حال چه بايد كرد؟ چرا علماي حوزه در اين مورد كاري نكرده و نميكنند؟
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	چرا برخي از افراد با وجود داشتن زن و فرزند به دنبال ناموس مردم ميروند، درحالي كه پيامبر فرمود: ازدواج كنيد تا به فساد كشيده نشويد؟
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	براي چه اينقدر جامعه خراب است؟ به خاطر اين پسرهاي ابله نمي توان به تنهايي جايي رفت؟
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	چند وقتي است نسبت به اعتقادات و اصول دچار شك و ترديد شده ام مانند اينكه چرا خدا رامي پرستيم و نماز مي خوانيم و بسياري مسائل ديگر دليل اين شك و ترديد ها چست. و راه حل آن كدام است.
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	تجربه نشان داده است اگر مراكز فحشا وجود داشته باشند فساد و جنايت توسعه نمي يابند! آيا به اين دليل وجودشان ضروري نمي نمايد؟
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	من فكر ميكنم عامل انحراف قشر تحصيل كرده اين نيست كه مثلاً اصول عقايدشان درست نيست، بلكه عامل مهم آن، اين است كه ميبيند عملكرد كساني كه به اصول عقايد واقفند برخلاف آن اصول است، ميبيند معتقدين به دين، اعمالي مرتكب ميشوند كه با آن عقايد سازگار نيست و چون
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	چرا علما و مراجع تقليد در مقابل تسليمه ءنسرين كه كتابي شبيه آيات شيطاني نوشت عكس العملي نشان ندادند؟
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	چرا بعد از 25 سال كه از انقلاب اسلامي ميگذرد هنوز هم بحث اعتياد و سيگار و حشيش و مشروبات الكلي در جامعه ما زياد شده است؟ شايد سؤال من خندهدار باشد ولي خير منشاء همه اعتيادها جامعه كه جوانان ما را به تباهي كشانده بله حرف اصلي بنده اين است كه چرا آيت ا...
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	نظام جمهوري اسلامي ايران چه تمهيد و تعبيراتي در خصوص تربيت دختران و پسران چه در خانواده هاي مذهبي و غير مذهبي كه متأسفانه هيچ تقيد و پايبندي به تربيت ديني فرزندان وجود ندارد و نظر به جذابيت هاي كاذبي كه در راستاي انحراف فرزندان از اصول ديني و معرفتي وجود
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل جلو بي حجابي گرفته نمي شود و روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود. و پوشش اين افراد كمتر مي شود آيا ما مي توانيم صبر كنيم تا زماني كه فرهنگ اين افراد درست شود كه خودشان حجاب را رعايت نمايند. به چه دليل ما اگر فردي اسلحه به دست بگيرد و خواسته
	پرسش
	پاسخ

	يكي از بزرگترين بدبختي هاي جامعه ما مواد مخدر و دخانيات مي باشد پس چرا دولت دم از ترك آن مي زند و آن را خطر بزرگ مي داند و اعتياد مرگ تدريجي مي گويند. چرا خود دولت دخانيات توليد مي كند و چرا مقام معظم رهبري آن را حرام نمي كنند مثل آيت الله شيرازي؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه اسلامي ما با توجه به ارزش حجاب و امور معنوي فيلمهايي در سينما و تلويزيون پخش ميشود كه اسباب هتك حرمت زن را فراهم كرده و پاكي و معنويت جامعه را خدشهدار ميسازد؟ چه كسي مسئول است
	پرسش
	پاسخ

	با اين كه اصل حجاب در قرآن آمده، چرا در برنامههاي تلويزيوني حجاب رعايت نميشود؟ و چرا رهبر و ديگر مراجع تذكر نميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسؤولان رده بالاي كشوري به مسأله تهاجم فرهنگي اعتنايي ندارند، البته حرفش را ميزنند و نصيحتهاي خوب و تأثير گذاري ميكنند ولي به گفتههاي خود جامة عمل نميپوشانند (كه شايد مشكل اصلي نظارت نادرست باشد)؟
	پرسش
	پاسخ

	مدت 21 سال است كه در شهر سقز در مسجد حضرت عليو در مساجد ديگر كلاسهاي روخواني روانخواني و تجويد برقرار است اما يك رسمي و يك مربي رسمي حقوق بگير در اين مساجد نداريم علاوه من و پدرم 8 سال است براي ارتقأ سطح فكري و بالا بردن فهم قرآني دانشآموزان و د
	پرسش
	پاسخ

	چرا وسايل و ابزار تبليغاتي در زمينة قرآن و علوم قرآني به صورت انبوه و رايگان در اختيار عموم قرار نميگيرد؟ براي نمونه بنده يك قرآن به خط مصباح زاده دارم كه نسبت به خط عثمان طه خيلي سطح آن پايين است
	پرسش
	پاسخ

	اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران در دراز مدت درمقابل دشمن وتهاجم فرهنگي غرب چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	مي گويند هركس پول و پارتي دارد همه چيز دارد و اين درست است چون مصاديقش در جامعه زياد است اين ضعف از كجا ناشي مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	كاهش تدريجي گرايش هاي ديني درجامعه اسلامي -بويژه دربين جوانان -معلول چه عواملي است وآياتاكنون دولت براي حل مشكلات ديني واقتصادي واجتماعي چه قدمي برداشته ؟
	پرسش
	پاسخ

	طلبه هايي كه به دانشگاه مي آيند, در جواب دادن به مشكلات ديني ضعيف هستند, چرا حوزه براي تربيت اين افراد برنامه اي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حوزه براي احياي ارزش هاي اسلامي در دانشگاه ها چه كارها كرده است , لطفا فهرست وار بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	در گرايش جوانان به مدهاي غربي آيا آنان مقصرند يا توليد كنندگان و اگر توليد كنندگان چرا دولت ممانعت نمي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	يك موقع استفاده از ماهواره آزاد شد ولي بعدا آن را ممنوع كردند چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	اقدامات حكومت اسلامي ايران را براي مهار كردن تهاجم فرهنگي توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسئولين از حضور هنرپيشه هايي كه مسائل مذهبي را رعايت نمي كنند جلوگيري نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به تهاجم فرهنگي مسئولين نظام جمهوري اسلامي چه تدابيري را براي استفاده از كالاهاي خارجي انديشيده اند ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي انجمن هاي اسلامي دانشگاه انجام مي گيرديانه واگر صورت مي گيرد چرا در دانشگاه اصفهان اين نظارت نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مقابل تهاجم فرهنگي از راه فيلم هاي سينمائي چرا اقدام نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در سيماي ايران فيلمهايي نشان داده مي شود كه زيرگردن و بيخ گوش زنها پيداست
	پرسش
	پاسخ

	چرا دولت و مسئولين در مورد بي حجابي اقدامات جدي به عمل نمي آورند؟
	پرسش
	پاسخ

	دانشگاه ما انجمن اسلامي ندارد و اجازه تشكيل آنرا به ما نمي دهند چرا
	پرسش
	پاسخ

	چرا حوزه علميه جواب شبهات مطرح شده را نمي دهد
	پرسش
	پاسخ

	چرا در دانشگاهها وضع حجاب ضعيف است
	پرسش
	پاسخ

	چرا نيروي انتظامي با بدحجابي برخورد جدي نمي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا گروه هاي امر به معروف , نسبت به اين همه بي حجابي و فساد جوانان , عكس العمل نشان نمي دهند؟
	پرسش
	پاسخ

	مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعي , بر عهده ء چه ارگان هايي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كنترلي بر بعضي برنامه هاي صدا و سيما وجود ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر واقعا اختلاط دختر و پسر اشكال دارد چرا دانشگاهها را بصورت جدا در نمي آوريد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه امروزي ما ميل و رغبت جوانان نسبت به مسايل عقيدتي و مذهبي كم رنگ شده است .آيا در جامعه اين گونه فسادها و آزاديها را نمي توان گرفت يا اينكه اين يك سياست است ؟
	پرسش
	پاسخ

	موزيكهايي كه از صدا و سيما پخش مي شود به خصوص تلويزيون شباهت بسيار زيادي با آن ترانه ها دارد و نوارهايي كه به اصطلاح مجوز از وزارت ارشاد دارند مگر اينها زير نظر مقام معظم رهبري فعاليت نمي كنند و مگر رهبر خودشان بارها در سخنراني ها نفرموده اند كه جلوي اشتب
	پرسش
	پاسخ

	امروزه فساد اخلاقي زياد شده است و برخي از مجازات هاي مفاسد اخلاقي به پرداخت جريمه مبدل گشته است و تساهل و تسامح مسئولين هم در اين امر مزيد بر علت شده است .آيا اين امر باعث رواج فساد اخلاقي در جامعه نمي شود ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا جلوي سينماهاي افتضاح ايران را نمي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	برخورد منطقي و مؤثر با كساني كه ظاهر اسلامي را رعايت نمي كنند بر عهده چه ارگانها و نهادهايي است؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل بازي بيليارد را با اينكه مجتهدين آن را حرام كرده اند ولي اين گونه در كشور ما رواج پيدا كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در دنيايي كه كليه مكاتب و مذاهب و حتي كلوپ هاي شبانه براي جذب همفكر و عضو با تمام امكانات و آدرس هاي پستي و الكترونيكي به صورت رايگان فيلم و سي دي و مجله و كتاب به صورت آبونمان مادام العمر دست به تبليغات انبوه زده است اشاعه معقول و حداقل در زمينه افكا
	پرسش
	پاسخ

	در دين مبارك ما آمده كه زن نبايد با صداي بلند در بين نامحرم بخندد و بهتر است كه نامحرم صداي او را نشنود.تا شيطان بين آنها وسوسه ايجاد نكند در اين صورت در رسانه ها و تلويزيون به شدت عكس اين مطلب مشاهده مي شود توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	در نظام اسلامي اِعمال نفوذ و قدرت ارزشهاي مذهبي ،چگونه در جامعه عملي مي شود ارزشهاي مذهبي به چه قدرتي بايد وارد جامعه شود تا بتواند نفوذ كامل بر افراد داشته باشد.
	پرسش
	پاسخ

	لطفا در زمينه ستاد امر به معروف و نهي از منكر و همچنين مراكز اجرايي آنها و دامنه اختياراتي كه اين مركز دارند توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	با سلام چرا با توجه به فساد گسترده اداري و ناكارآمدي مديران و همچنين فساد ايشان در زمينه برخورد با آنان اقدام موثر به عمل نمي آيد. نهادهاي نظارتي ما كه شامل دادگستري وسازمان بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات مجلس خود دچار فسادي خانمان بر اندا
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به دستور حضرت عالي جهت برخورد بارشوه خواري واسراف در بيت المال چراهمچنان در جامعه شاهد اين رويداد زشت هستيم.
	پرسش
	پاسخ

	براي من سوال است كه چرا در يك كشور اسلامي سايتهاي اينترنتي سكسي به راحتي در دسترس تمام جوانان است . تورم اقتصادي - عدم امكان ازدواج براي بيشتر جوانان - فساد اجتماعي و اعتيادو... واقعا نقش مسئولين در اين رابطه چيست؟ شايد اينها همه برنامه ريزي تعيين شده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا عقايد وهابيت در جامعه ما براحتي گسترش مي يابد و هيچ مسئولي يا ارگاني اقدامي براي جلوگيري از پيشرفت ان نميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	با سلام و احترام بنده نه دانشجو هستم و نه بيسواد و از مسائل سياسي هم زياد سر در نمي يارم . ولي مي خوام بدونم كه با وجود اين همه فقر كه منجر به هزاران فحشا مي شود چرا شما ساكت نشسته ايد و همينطور فقط به اين همه بي عدالتي كه خودتون بهتر از همه مي دونيد كه د
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا درمقطع پيش دانشگاهي و خصوصاً دانشگاه به درس قرآن اهميت زيادي نمي دهند ويااصلاً تدريس نمي شود ؟با توجه به اينكه جوانان دراين مقطع بيشتر به قرآن وداستانهاي اهلبيت نياز دارند ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	قبل از روي كار آمدن آقاي خاتمي، كميته منكرات وجود داشت چرا بعد از ايشان اين كميته فعاليتي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا تهاجم فرهنگي روز به روز درجامعه زياد مي شود ولي كسي جلو آن رانمي گيرد با اينكه مي توانند جلو فساد رابگيرند وچرا مقام معظم رهبري به طور قطعي وارد عمل نمي شوند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	1- چرا تهاجم فرهنگي روز به روز درجامعه زياد مي شود ولي كسي جلو آن رانمي گيرد با اينكه مي توانند جلو فساد رابگيرند وچرا مقام معظم رهبري به طور قطعي وارد عمل نمي شوند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	چرا با مسأله بدحجابي در جامعه برخورد جدي صورت نمي گيرد؟آيا كوتاهي مسؤلين وسكوت آنها علتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با نظر به اينكه امر به معروف و نهي از منكر در سطح جامعه كمرنگ شده و با آنكه دراحاديث ودركتاب آسماني به آن خيلي تأكيد شده، چرا ازآن توسط مقامات بالا حمايت نمي شودو چرا توسط مقام معظم رهبري اين امر مهم حمايت خاصي نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كنترل كامل بر روي مواردي كه باعث انحراف جوانان مي شود وجود ندارد؟مثلاً در آدرس زير فروشنده هاي دورهگر به راحتي در ميان جمع كثيري ازمردم راه مي روند و CD وعكس ها و پاسورهاي غيرمجاز و خلاف شرع به جوانان مي فروشند و درحالي كه هيچ كس جلوي آنها را نمي گير
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسئولين مانع از روابط بعضاً نامشروع واختلاطهاي آزادانه دختران و پسران در جامعه نمي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دولت نمي تواند جلوي بد حجابي را بگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا جامعه امروزي در قبال اين همه بي بند و باري و فساد كاري انجام نمي دهد در حاليكه مأموران انتظامي در گوشه وكنار سطح مشهد پراكنده هستند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	چنانچه موزيك در اسلام حرام مي باشد به چه علت در كشوري اسلامي روزبروز در حال توسعه است؟ چه مرجعي بايد پاسخگو و بازدارنده باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حكومت به جمع آوري عكس هاي مبتذل و غيرمجاز و سي دي ها و ...اقدام نميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به وضعيت بد و دلخراش حجاب زنان در جامعه علت آن را بيان كرده و در ضمن، رسيدگي اين وضع به عهدة كدام نهاد و سازمان مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مناطق محروم روحاني باسواد وباتجربه كمتر وجود دارد چرا دولت جمهوري اسلامي دراين خصوص سرمايه گزاري نمي كند برخلاف بلاد كفر واينكه چرا دولت به روحانيون پول نمي دهد تا از مردم چيزي نطلبند؟
	پرسش
	پاسخ

	1ـ چرا با اين كه حكومت اسلامي است در جامعه فساد زياد است با وجود آن كه شما به خودتان خيلي مغرور هستيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اساساً برنامه هايي در خصوص جلوگيري از فساد و عدم گسترش آن آنطور كه بايد تدوين نمي شود ؟ لطفاً توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	با چه كارهايي مي توان از تعداد سوداگران مرگ كاست ؟
	پرسش
	پاسخ

	الان مواد مخدر در ميان جوانان جامعه بسيار شايع است آيا دولت براي مبارزه با آن برنامه اي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا از كساني كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند عملا هيچ حمايتي نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در دانشگاه ها با تجاوز به حريم عفت عمومي،برخورد نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر شما در مورد مختلط بودن كلاسها و دانشكده چيست. چه فايده هايي دارد؟ اگر ندارد پس چرا هست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دولت اسلامي راجع به ازدواج (دائم و موقت ) جوانان توجه چنداني ندارد و براي اجراي صحيح آن در جامعه اقدام نمي كند؟ بنده براي بهبودي اين وضعيت پيشنهادهايي ارائه داده ام .
	پرسش
	پاسخ

	اصولاً وقتي جامعه به پستي مي گرايد, بركات و رحمات خداوند بر آن هاتنگ تر مي شود. جامعه ءكنوني ما چنين وضعي دارد. جوانان فاسق و پيران رياكار و عالمان بي عمل و ظاهرسازي در تمام رسانه هاي گروهي و عوامل ديگر به چشم مي خورد, كه باعث تأسف است . اين گونه امور در
	پرسش
	پاسخ

	روحاني اي با سماجت از مردم گوسفند و بزغاله به عنوان خمس و زكات مي گيرد و در همان محل سر مي برد و گوشتش را براي خانوادهء خود مي برد, يا در منبر مي گويد: عيالوارم . به من بيشتر كمك كنيد و پولي كه بابت تبليغ به من مي دهيد, از مزد يك كارگر بيش تر نيست . وظيفه
	پرسش
	پاسخ

	مسئولان جامعه نسبت به پوشيدن بعضي از لباسها از نظر مدل و رنگ و... به دختران ايراد ميگيرند. اگر پوشيدن اين گونه لباسها اشكال دارد، چرا توليد ميشود و يا به كشور وارد ميشود؟ آيا توليد و وارد كردن اين لباسها به كشور اسلامي دليل بر جائز بودن پوشيدن آنها
	پرسش
	پاسخ

	آيا نهادهاي ديني مربوط به امور مساجد, وظيفهء خود را در مورد جذب جوانان به مسجد انجام داده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ماهواره آزاد است؟ اگر نيست، چرا آنتنهاي آن در تهران و ديگر شهرها وجود دارد؟ چرا دولت آنها را جمع آوري نميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	عكسي را كه به پيوست ارسال كرده ام , نمونه اي از همان چيزي بود كه مدت ها مي ترسيديم . سرانجام به وقوع پيوست و بارديگر دست هايي مرموز براي كمرنگ كردن مسائل مذهبي و روح معنوي اقدام كرده اند. اين عكس از يكي از مجلات مجاز داخل ايران است . مجلهء خانوادهء سبز (ش
	پرسش
	پاسخ

	آيا در اين مملكت جايي يا كسي را مي شناسيد كه درد دل هاي انسان ها را گوش كند؟ جلو ده هاكورتاژ را بگيرد و بدون پارتي بازي عرق فروشان و باند هاي مواد مخدر را نابودكرده و خانه هاي فساد را بسته و دلالان فروش ناموس را دستگير كند؟! مستدعي است ننويسيد در خصوص م
	پرسش
	پاسخ

	آيا تا كنون دولت به فكر كمك به مساجد افتاده است يا از هيأت امناي مساجد دعوت به عمل آورده تا از آنان گزارش كار بخواهد يا رهنمودها و تبادل نظر صورت گيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسئولان اجازه ميدهند مباحث تخصصي درباره دين و احكام در دست عوام افتاده و باعث خلجان فكر شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسئولاتن محترم با مفاسد اجتماعي مبارزه جدي نميكنند و مراجع عظام و علماي اعلام در اين مورد اعتراض نميفرمايند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بزرگان كشور، نمي توانند جلوي فسادي را كه از نحوة لباس پوشيدن جوانان در جامعه مطرح است بگيرند؟ توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا علماي دين و مسئولان نظام اسلامي در مورد موسيقي و احكامي از اين قبيل موضع گيري محكمي نمي كنند و به اصطلاح تكليف را روشن نمي كنند تا عده اي از اين موضوع سوء استفاده نكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي جلوگيري از اعتياد، تبليغات ديني و مذهبي به طور گسترده صورت نمي گيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه عاملي باعث شده جلوي بي حجابي كه به طور وسيعي جامعه را فرا گرفته و به فرهنگ منحط غرب نزديك مي شويم، گرفته نشود و اين قدر نيروهاي انتظامي در برابر آن بي خيال باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	نيروي انتظامي كه مسئول نظم كشور است، آيا نبايد با زنان كم حجاب برخورد كند؟ اگر اين نيرو نميتواند، پس چه نيرويي و يا چه كسي ميتواند جلوي اين كار را بگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نبايد مسئولان صدا و سيما از توليد فيلمها با زنان كم حجاب جلوگيري و برخورد كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چند سالي است بي حجاي و بد حجابي در خيابانها عادي شده است. اگر اين گونه اعمال از نظر اسلام صحيح نيست، چرا جلوي آن در جامعه اسلامي گرفته نميشود؟ چرا در فيلمهاي سينمايي، فرهنگ غرب را ترويج ميكنند؟ چرا مراجع تقليد اقدام نميكنند و... تكليف من در خيابان و
	پرسش
	پاسخ

	اين همه تشريفات كه براي ورود بعضي از مسئولان جمهوري اسلامي صورت ميگيرد، منع شرعي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي از مقامات دولتي برخي از تكاليف شرعي به ظاهر ريز را رعايت نميكنند؟ چرا اين افراد انتخاب مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي مي گويند قانون منع استفاده از ماهواره نمي تواند جوانان را كنترل كند و معتقدند ماهواره اگر مثل ويدئو آزاد شد، به آن اهميت نمي دهند، نظر شما چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	با اين كه در روايات ما شطرنج مذمت شده است ، چرا در كشور اسلامي اينقدرشطرنج رايج شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ايراد ضرب افراد توسط نيروهاي امنيتي مثل برادران بسيجي يا نيروهاي انتظامي (حتي اگر كسي تخلفي بكند) درست و صحيح است؟ اگر جواب منفي است پس چرا روزانه ما شاهد اين قضيه به كرات هستيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا علي رغم وجود كميتة انظباطي دانشگاه و نصب پوسترهاي مختلف مبني بر رعايت شؤونات اسلامي هيچكس جلو اين بيبندباريها را نميگيرد و از بسيج دانشجويي كه در اين مسائل كه دستش بازتر است خواهش مي كنيم به كميتة انضباطي اطلاع داده و بخواهد واقعاً جلو اين آرايش
	پرسش
	پاسخ


	نظارت اجتما عي غير رسمي
	امربه معروف و نهي از منكر
	چگونه مي توان ديگران را امر به معروف و نهي از منكر كرد كه ناراحت نشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	در اكثر كتاب ها و منابع ديني توصيه به صبر شده است كه : هر كسي صبر كند، خدا در عوض به او احسان و نيكي مي كند و روزي مي دهد. آيا در مكاني كه جوانان فساد و گناه مي كنند، بايد صبر كرد و چيزي نگفت؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر ما مثلاً فرد يا افرادي را درحال ارتكاب گناه، نهي ازمنكر كنيم آيا رفتار ما درست است؟يا باخشونت؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر درمجلسي بنشيني كه گناه مي كنند(مانند خانه خاله، نوارترانه گذاشته اند ونمي تواني بگويي خاموش كن چون آبروي تو جلوي جمع مي رود ومثلاً رفيق ها دارند غيبت مي كنند ونمي توان گفت ساكت شوو...)اين چه اشكالي دارد خيلي توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	فردي كه دوست دارد بنده واقعي خداوند باشد و همة دستورهاي اسلام را عملي كند، لكن اطرافيان و دوستاني دارد كه به رعايت دستورهاي الهي پايبند نيستند; در اين مورد وظيفه چيست گاهي انسان در مجلسي حاضر ميشود كه بعضي غيبت ميكنند و اگر آنها را نهي از منكر كند،
	پرسش
	پاسخ

	هنگاميكه شخص درصورت انجام فريضه امر به معروف ونهي از منكر بااينكه توانايي هم دارد مورد تمسخر قرار مي گيرد بايد چگونه وظيفه اش را انجام دهد بطوريكه هم رضايت خداوند جلب شود وهم نهايت راهنمايي را درقبال مردم مسلمان به انجام رساند؟
	پرسش
	پاسخ

	بسيار علاقه مندم كه طعم شيرين طاعت و بندگي خدا و معارف الهي راكه به فضل خدا تا حدودي به من چشانده شده است و حقانيت آنها را درك كرده ام به ساير دوستان و هم سن و سال هاي خودم تذكر دهم لازمه حركت در مسير الي الله تقيد به احكام شرعي و در اولين قدم آن داشتن مر
	پرسش
	پاسخ

	با رفقايي كه در برخوردها و صحبتهايشان مراعات ادب نمي كنند و حرف هاي ركيك مي زنند چه برخوردي داشته باشيم
	پرسش
	پاسخ

	اگر كسي در منزل انسان غيبت كند، به حرمت مهمان ميتوان او را نهي نكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	يك مسلمان در برابر رفتار غير اخلاقي ديگران چه وظيفه اي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در صورتي كه اعضاي خانواده رفتارهاي خلاف شرع داشته باشند و با ارشاد نيز دست از اعمال خود نكشند، برخورد جدي تر لازم است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان به گناه ديگران بي اعتنا بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان به گناه ديگران بي اعتنا بود؟
	پرسش
	پاسخ

	براي كساني كه تن به اصلاح نمي دهند چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در صورتي كه اعضاي خانواده رفتارهاي خلاف شرع داشته باشند و با ارشاد نيز دست از اعمال خود نكشند، برخورد جدي تر لازم است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان به گناه ديگران بي اعتنا بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان به گناه ديگران بي اعتنا بود؟
	پرسش
	پاسخ

	براي كساني كه تن به اصلاح نمي دهند چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفة كسي كه دائم در محل كار و سكونت غيبت و تهمت ميشنود، چيست
	پرسش
	پاسخ

	هميشه ديگران را امر به معروف ميكنم اما در مجالس گناه مانند مجالس غيبت قدرت جلوگيري از منكر را ندارم لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً وظيفه و چگونگي امر به معروف و نهي از منكر را درباره رانندگان و همسايگاني كه اقدام به پخش موسيقي ميكنند يا برخي افرادي كه در مجالس عروسي ميرقصند و به ارشادات ما گوش نميدهند، بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر در محلي مردم يا جمعي از دوستانمان از مسائل ديني بد ميگويند، آيا بايد آنها را نصيحت كرد يا بايد آن جا را ترك كنيم
	پرسش
	پاسخ

	الف ـ آيا اين حديث درست است كه خداوند افراد خوب قوم حضرت موسيغ را به علت امر به معروف و نهي از منكر نكردن و به خاطر سكوت در برابر گناه ديگران همراه با آنها عذاب كرد؟ ب ـ آيا از نظر خداوند و امام زمانغ درست است كه در جامعه دختران و زنان با مانتوهاي
	پرسش
	پاسخ

	با همسايگاني كه نوار ترانه گوش مي دهند و صداي نوارهاي آنها ما را اذيت مي كند چگونه برخورد كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان افراد را از ارتكاب محرمات باز داشت
	پرسش
	پاسخ

	چگونه امر به معروف و نهي از منكر كنيم تا ديگران ناراحت نند و آيا شترك ان به علت ناراحتي ديگران جايز
	پرسش
	پاسخ

	با راننده اي كه نوار غير مجاز پخش مي كند چگونه برخورد نماييم؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين وظيفه ما در مقابل افرادي كه موسيقي غيرمجاز گوش مي دهند چيست؟ اگر اين افراد مثلا هم اتاقيهاي ما در خوابگاه باشند چطور؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مردم از امربه معروف و نهي از منكر ناراحت مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	براي برخورد با افرادي كه در خوابگاه ها تمايل به هم جنس بازي دارند چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفا در مورد امر به معروف و نهي از منكر مراحل و مراتب آن و منابعي كه مي توانم از آن استفاده كنم برايم بگوييد؟
	پرسش
	پاسخ

	رفتار ما با كساني كه اعتنايي به انقلاب و روحانيت ندارند چگونه بايد باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	روش برخورد با افرادي كه از نظر ديني و اعتقادي مشكل دارند چگونه باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	تعريف امربه معروف و نهي از منكر
	آيا در زمان كنوني نسبت به امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي داريم ، يا وظيفهء دولت وحكومت اسلامي است ؟ چرا قوانيني كه در قرآن آمده مانند قطع دست دزد اجرا نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد راننده هايي كه در ماشينشان نوارهاي مبتذل روشن مي كنند يا در مورد افراد بي حجاب , بايد نهي از منكر كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امر به معروف و نهي از منكر، دخالت در زندگي خصوصي افراد نيست؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	ديدگاه روايات اسلامي پيرامون دو وظيفة بزرگ امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	فلسفة امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	چه عواملي در دايرة امر به معروف و نهي از منكر قرار ميگيرد؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	آيا امر به معروف و نهي از منكر، دخالت در زندگي خصوصي افراد نيست؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	نظر علي(ع) در مورد امر به معروف و نهي از منكر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق امر به معروف و نهي از منكر با حفظ حدود الهي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق امر به معروف و نهي از منكر با حفظ حدود الهي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق امر به معروف و نهي از منكر با حفظ حدود الهي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در برابر انحرافات اجتماعي چه وظيفه اي داريم ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان به گناه ديگران بي اعتنا بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان به گناه ديگران بي اعتنا بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان به گناه ديگران بي اعتنا بود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با اينكه ما جزء كشورهاي عقب مانده صنعتي و اصطلاحاً جهان سوم هستيم هر وقت موضوع امر به معروف و نهي از منكر مطرح مي شود فقط به مسأله حجاب پرداخته مي شود ؟ (مسأله مهم تري وجود ندارد؟)
	پرسش
	پاسخ

	اگر عمل حرامي را ببينيم و سكوت كنيم چه حكمي دارد چنانچه اين فرد يك فرد عادي باشد؟ چنانچه يك فرد مسئول اجتماع باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه دانشجو در برابر هم اتاقهايي كه از ترانه و موسيقي و پاسور استفاده مي كنند چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	با اين وضعيت دانشگاهها, آيا فريضه ء امر به معروف و نهي از منكر بر ما واجب است ؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه در مورد افرادي با وضع غيرقابل قبولي در دانشگاه رفت و آمد مي كنند (مخصوصا خواهران) چيست؟ آيا مي توان امر به معروف و نهي از منكر كرد يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه و لا تزر وازرأ وزر اخري كه در چند سوره از قرآن آمده است، هيچ كس گناه ديگري را به گردن نمي گيرد،
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	دوستي داشتم كه بنابر تصادف چند ترمي با هم دوست بوديم. كم كم متوجه برخي رفتارهاي زشت وي مي شوم. تا اينك يك شب بي ادبي را از حد گذرانيد و از هم جدا شديم؛ ديگر حاضر نيستم با وي صحبت كنم _ با شناختي كه از افكار و رفتارش دارم _ و طبعأ صد برابر او اين چنين مي خ
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر در حكومت ديني و از جانب حاكمان در امر حكومت تا چه اندازه قابل پذيرش است؟
	پرسش
	پاسخ

	آقاي ايكس در يك خانواده 5 نفره زندگي مي كند او متوجه مي شود كه برادرش رفت و آمدهاي مشكوكي دارد و با افراد بي نماز و صاحب گناهان كبيره دوست است آقاي ايكس متوجه مي شود كه برادرش در استعمال مواد مخدر ،تماشاي فيلم هاي مستهجن و غيره با آنها شركت دارد او بعد از
	پرسش
	پاسخ

	اگر افرادي از مساله اي غافل باشند،ِآيا وظيفه داريم آنان را آگاه كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به كاهش حجاب اسلامي در دختران در دانشگاهها ،آيا يك پسر حق دارد دختران بي حجاب را امر به معروف و نهي از منكر كند يا نه؟ چگونه؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ميتوان به گناه ديگران بياعتنا بود؟
	پرسش
	پاسخ

	در چه صورتي امر به معروف و نهي از منكر واجب نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آياامر به معروف و نهي از منكر براي همه واجب است , حتي اگر بيم جان رود و انسان بترسد, و ياخود انسان همان نقص را داشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه اسلام را توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر يعني چه ؟
	پرسش
	پاسخ

	در اكثر كتاب ها و منابع ديني توصيه به صبر شده است كه : هر كسي صبر كند، خدا در عوض به او احسان و نيكي مي كند و روزي مي دهد. آيا در مكاني كه جوانان فساد و گناه مي كنند، بايد صبر كرد و چيزي نگفت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امر به معروف و نهي از منكر موجب سلب آزادي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	از افتخارات انسان اين است كه دستگاه آفرينش او را آزاد آفريده و دست او را درانتخاب راه و شيوه زندگي , كاملا باز گذارده است . بـا در نـظـر گـرفـتـن چنين اصلي ,چگونه اسلام دستور مي دهد كه افراد با ايمان همديگر را به كـارهـاي نـيـك دعوت كنند واز كارهاي بد با
	پرسش
	پاسخ

	سـوال :آيـا امـر بـه مـعـروف ايـجـاد هـرج و مـرج نـمـي كـنـد ؟ـــــــآبـا تـوجـه به مـراحـل مـخـتـلـف امر به معروف و نهي از منكر و حدود و مقررات هر يك نه تنها هرج و مرج در اجـتـماع توليد نمي شود بلكه اجتماع از صورت يك جامعه مرده وفاقد تحريك بيرون آمده به
	پرسش
	پاسخ

	سـوال :آيـا امـر بـه مـعـروف ايـجـاد هـرج و مـرج نـمـي كـنـد ؟ـــــــآبـا تـوجـه به مـراحـل مـخـتـلـف امر به معروف و نهي از منكر و حدود و مقررات هر يك نه تنها هرج و مرج در اجـتـماع توليد نمي شود بلكه اجتماع از صورت يك جامعه مرده وفاقد تحريك بيرون آمده به
	پرسش
	پاسخ

	آيـه 47 سـوره آل عمران مي گويد : در ميان مسلمانان بايد امتي باشند كه اين دووظيفه بزرگ اجـتـمـاعي ( امر به معروف و نهي از منكر ) را انجام دهند اينكه مي گويد از ميان آنها بايد امتي باشند بعضي از جمعيت مسلمانان را تشكيل مي دهد نه همه آنها را و به اين ترتيب
	پرسش
	پاسخ

	از افتخارات انسان اين است كه دستگاه آفرينش او را آزاد آفريده و دست او را درانتخاب راه و شيوه زندگي , كاملا باز گذارده است . بـا در نـظـر گـرفـتـن چنين اصلي ,چگونه اسلام دستور مي دهد كه افراد با ايمان همديگر را به كـارهـاي نـيـك دعوت كنند واز كارهاي بد با
	پرسش
	پاسخ

	سـوال :آيـا امـر بـه مـعـروف ايـجـاد هـرج ومـرج نـمـي كـنـد ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآبـا تـوجـه به مـراحـل مـخـتـلـف امر به معروف و نهي از منكر و حدود و مقررات هر يك نه تنها هرج و مرج در اجـتـماع تول
	پرسش
	پاسخ

	سـوال :آيـا امـر بـه مـعـروف ايـجـاد هـرج و مـرج نـمـي كـنـد؟
	پرسش
	پاسخ

	مرز امر به معروف و نهي از منكر كجاست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق امر به معروف و نهي از منكر با تبليغ چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مسئوليت مردم در مقابل تحريفاتي كه در مجالس روضهخواني ميشود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مرز امر به معروف و نهي از منكر كجاست؟
	پرسش
	پاسخ

	مرز امر به معروف و نهي از منكر كجاست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق امر به معروف و نهي از منكر با تبليغ چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق امر به معروف و نهي از منكر با تبليغ چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	امام باقر (ع) درباره امر به معروف و نهي از منكر چه فرمودهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه روايات اسلامي پيرامون دو وظيفة بزرگ امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	فلسفة امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	چه عواملي در دايرة امر به معروف و نهي از منكر قرار ميگيرد؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	آية "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ..." به چه معناست
	پرسش
	پاسخ


	اهميت امر به معروف و نهي از منكر
	چرا با اينكه ما جزء كشورهاي عقب مانده صنعتي و اصطلاحاً جهان سوم هستيم هر وقت موضوع امر به معروف و نهي از منكر مطرح مي شود فقط به مسأله حجاب پرداخته مي شود ؟ (مسأله مهم تري وجود ندارد؟)
	پرسش
	پاسخ

	ارزش امر به معروف و نهي از منكر تا چه حدّ است كه امام حسين 7در اين راه به شهادت رسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	جوانان در ترويج امر به معروف و نهي از منكر چه نقشي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا كشته شدن در راه امر به معروف و نهي از منكر حكم شهيد را دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	امروزه فريضة امر به معروف و نهي از منكر غبار گرفته است. در روايت آمده است كه گروهي را به جهنم مي بردند، در حالي كه در اطاعت خدا بودند، ولي علت دچار شدن به عذاب الهي به خاطر عدم انجام فريضة امر به معروف و نهي از منكر بود. لطفاً توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر در بقاي اسلام چه نقشي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن چه شرطي را براي اينكه مسلمانان بهترين ملتها شوند بيان مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	پيامبر اكرم (ص) در مورد عواقب ترك امر به معروف و نهي از منكر چه فرموده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	پيامبر اكرم (ص) در مورد عواقب ترك امر به معروف و نهي از منكر چه فرموده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر در بقاي اسلام چه نقشي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر در بقاي اسلام چه نقشي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	امام باقر (ع) درباره امر به معروف و نهي از منكر چه فرموده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر چه تأثيري در مبارزه با مفاسد اجتماعي دارد؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر چه تأثيري در مبارزه با مفاسد اجتماعي دارد؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	علي(ع) در مورد تاركان امر به معروف و نهي از منكر چه مي فرمايد؟
	پرسش
	پاسخ

	جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين ادعاي قاضي عبدالجبار معتزلي در مورد وجوب امر به معروف و نهي از منكر صحيح است كه ميگويد: «در ميان امت كسي با وجوب آن مخالف نيست، جز گروه اماميه»؟
	پرسش
	پاسخ

	جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره اهميت امر به معروف و زيان هاي ترك آن توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	از نظر قرآن امر به معروف و نهي از منكر وظيفة همة مسلمانان است يا وظيفة عدهاي يا گروهي خاصّ است
	پرسش
	پاسخ

	آيا انسان در اصلاح جامعه خود مسؤول است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان به خاطر كمرويي و همچنين يقين به عدم ترتب اثر امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه را ترك كرد؟ اينجانب خيلي وقتها فكر مي كنم كسي كه گناه مي كند حرام انجام داده و او كه امر به معروف نمي كند ترك واجب نموده است پس آيا اين دو نزد حضرت حق جايگاه نز
	پرسش
	پاسخ

	درباره اهميت امر به معروف و زيان هاي ترك آن توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	در باره تفسير آيه (لايكلف الله نفسا الا وسعها) و ارتباط آن با امر به معروف و نهي از منكر توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ


	مراتب امر به معروف و نهي از منكر
	ما در روستايي زندگي مي كنيم كه براي كار و كشاورزي هم باهم به طور دسته جمعي كار مي كنيم و چون گناه و غيبت و غيره صورت مي گيرد و از طرفي بنده نمي توانم امر به معروف كنم، چون تأثيري ندارد، آيا مي توانم از آنجا به جاي ديگر هجرت كنم؟
	پرسش
	پاسخ

	هنگامي كه در مسجد برق قطع مي شود، بعضي افراد شرور شن بر سر مردم ميپاشند. آيا معرفي آنان به نيروي انتظامي كار درستي است؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه انسان در مجلسي كه شخصي غيبت مي كند، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر در مجلس گناه بوديم، و نمي توانستيم آن مجلس را ترك كنيم، وظيفة ما چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر در مجلس گناه بوديم و نميتوانستيم آن مجلس را ترك كنيم وظيفة ما چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين كه ما بسيجي باشيم و يا ضابط امر به معروف و نهي از منكر تا ديدم كسي در كوچه و بازار اعمال ضد اخلاقي ميكند مانند متكل گفتن به دختران و با مزاحمتهاي ديگر يا برقراري رابطه نامشروع در ملآ عام ما مي توانيم بدون حكم قاضي اينها را دست و پا بسته مورد ضرب
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه طلبههاي علوم ديني در قبال افرادي كه به آساني گناه ميكنند و گناه براي آنان عادي مي باشد، چيست
	پرسش
	پاسخ

	وظيفة ما، در مقابل كساني كه مرتكب گناه ميشوند، چيست چگونه ميتوان از نظر قانوني و رسمي قدرت پيدا كنيم تا بتوانيم در مقابل آنها ايستادگي نماييم
	پرسش
	پاسخ

	همسر من با ترانه وموسيقي ميانه خوبي دارد اگر بعد از امر به معروف و نهي از منكر همسرم اصلاح نشد مي توانم برخورد جدي كنم يا نه ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين شيوه امر به معروف است كه سرجواني را بتراشند و او را جريمه كنند؟ آيا بدين وسيله به طرف اسلام برمي گردد يا از آن روي گردان مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر بخواهيم فردي را كه درآمدش از راه حرام است امر به معروف نماييم شيوه صحيح اين كار چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد افرادي كه به مسائل ديني معتقد هستند ولي در مساله موسيقي محدوديتي براي خود قائل نمي شوند چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف ونهي از منكر در خصوص كساني كه به احتمال زياد در آنها تاثير ندارد چگونه است يعني اگر انسان احتمال قوي بدهد كه اگر كسي را نهي از منكر كند در وي تاثير نخواهد داشت و نيز انسان اين احتمال را بدهد كه حتي با نهي از منكر كردن آن شخص ،آن شخص صورت بدي
	پرسش
	پاسخ

	مهمان به خانه ما ميآيد، ولي غيبت مي كند. از اين كار متنفرم، از اين رو آن جا را ترك مي كنم. آيا اين كار من گناه است؟
	پرسش
	پاسخ

	امام علي(ع) مردم را در مواجهه با «منكرات» به چند گروه تقسيم ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	اقسام مختلف امر به معروف كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف لفظي و عملي به چند طريق انجام ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف لفظي و عملي به چند طريق انجام ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	پس از «هجر و اعراض» دومين مرحله در نهي از منكر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	پس از «هجر و اعراض» دومين مرحله در نهي از منكر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	پس از «هجر و اعراض» دومين مرحله در نهي از منكر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آخرين مرحله نهي از منكر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آخرين مرحله نهي از منكر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آخرين مرحله نهي از منكر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	امام علي(ع) مردم را در مواجهه با «منكرات» به چند گروه تقسيم ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	امام علي(ع) مردم را در مواجهه با «منكرات» به چند گروه تقسيم ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	امام علي(ع) مردم را در مواجهه با «منكرات» به چند گروه تقسيم ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	امام علي(ع) مردم را در مواجهه با «منكرات» به چند گروه تقسيم ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	اقسام مختلف امر به معروف كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	اقسام مختلف امر به معروف كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه روايات امر به معروف و نهي از منكر چند مرحله دارد؟ مهمترين مرحله آن كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه روايات امر به معروف و نهي از منكر چند مرحله دارد؟ مهمترين مرحله آن كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	كدام قسم از اقسام امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه عموم مردم است؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	دليل وجوب امر به معروف عقلي است يا شرعي؟
	پرسش
	پاسخ

	مراتب امر به معروف و نهي از منكر را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	مراتب امر به معروف و نهي از منكر را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	براي كساني كه تن به اصلاح نمي دهند چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ


	شرايط امر به معروف ونهي از منكر
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	پرسش
	پاسخ

	اگر بخواهيم شخصي را كه به نوار ترانه و حرام گوش ميدهد، از آن بازداريم بايد چه كنيم
	پرسش
	پاسخ

	در برخورد با زنان بدحجاب در جامعه چه وظيفه اي داريم
	پرسش
	پاسخ

	پدر و مادري كه دچار منكر شده اند, چگونه مي توان , آنها را امر به معروف و نهي از منكر كرد, اگر نصيحت تاثير نكرد, مي توان به آنها اخم يا تندي كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه زن در قبال شوهري كه ريش مي تراشد و در مجالس عروسي شركت مي كند و خيلي طبق احكام رفتار نمي كند, چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه مادرقبال دختردانشجويي كه ازدواج كرده ,ولي بايك دكترمتخصص ارتباط پيدا كرده وقصدداردازشوهرخودطلاق بگيرد,درحالي كه شوهرش ازاين امرمطلع نيست ,چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	مي خواهيم براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر گروهي به نام ناصحين تشكيل دهيم ما را راهنمايي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه داماد در مقابل منكراتي كه در جشن ازدواج انجام مي شود چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تند روي در اجراي احكام اسلامي در دانشگاه ها درست است ؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه در اكثر خانوادها نوارهاي غيرمجاز گوش مي دهند ما چه كنيم كه منزوي نشويم ؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه من به عنوان يك دانشجوي مذهبي در امور امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	پدرم نماز نمي خواند چگونه او را به نماز خواندن ترغيب و تشويق نمايم
	پرسش
	پاسخ

	در مورد تخلفاتي نظير ارتشاء و اختلاس چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	اصلاً راه و روش امر به معروف كردن را بلد نيستم در اتوبوس، در سطح شهر، در دانشگاه به دوستانم هم حتي نمي توانم تذكر بدهم كه مثلاً حجابتان را رعايت كنيد و ... لطفاً كمكم كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه چگونه بايد باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مقابل كساني كه جوانان نامحرم هستند و گناه مي كنند چگونه برخود كنم اگر آنها را راهنمايي كنم در واقع با آنها حرف بزنم آنها برداشت بد كرده مرا مورد آزار قرار دهند چه؟ و با آن مردان نامحرم حرف بزنم چه؟ آنان كه از نيت من خبر ندارند مي ترسم كه گناه باشد پس س
	پرسش
	پاسخ

	بنده دو سال پيش خواهرم را بخاطر علاقه زيادي كه به هنر سينما داشت به تهران برده و وارد يك مؤسسه آموزشي سينمايي نمودم و پس از آن پدرم با رغبت كامل بقيه مقدمات را اعم از تأمين مسكن، خوراك و تأمين خرج تحصيل و ... را خودش بر عهده گرفت. همانطور كه مستحضريد در چ
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه ما در مجالسي مثل جشن عقد و عروسي كه زن در مقابل مرد مي رقصد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	با شخصي كه نماز نمي خواند و حرف هاي بد مي زند, چگونه بايد برخورد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	مادرم فرد بسيار خوبي بود اما نماز نمي خواند الان چه كاري بايد من انجام دهم تا در آن دنيا مورد موءاخذه قرار نگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	با كسي كه علاقه مند به ديدن فيلم هاي شبكه هاي خارجي است چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	در خيابانها ديده مي شود كه دختر و پسر با هم ارتباط دارند و كارهاي خلافي را انجام مي دهند, وظيفه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	با برادرم كه مرتكب كار خلاف شرع مي شود و خواهرم كه از او متاءثر شده , چگونه رفتار كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي بازداشتن نزديكان از دوستان ناباب و مجالس گناه وظيفه عقلي و شرعي و اجتماعي ما چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	با فساد و ناهنجاري دانشجويان چگونه برخورد كنم * در اين ميان چگونه مي توانم همسر خوب انتخاب كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين روش امر به معروف ونهي از منكررا - كه تاثير در باطن وروح افراد داشته باشد - بخصوص در دانشگاه ها توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	در صورت ديدن گناه از يك شخص چه كار بايد كرد, نصيحت يا گزارش به مسئولين , اگر فايده نداشته باشد چطور؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفا نحوه برخورد با افراد بي حجاب و مفسد را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	متاسفانه در مورد مسائل اساسي ديني نيز وقتي كه كسي را به معروفي چون نماز توصيه و تذكر داده مي شود به شدت برخورد مي كنند و مي گويند به شما ربطي ندارد در مقابل اين افراد چه بايد كرد آيا بايد به حال رها شوند و يا روشي بهتر براي مطرح كردن و نتيجه گرفتن مي توان
	پرسش
	پاسخ

	به چه شكلي امر به معروف ونهي از منكر كنيم كه موجب ناراحتي طرف مقابل نشود
	پرسش
	پاسخ

	روش برخورد با اساتيدي كه در كلاس مسائل غير اخلاقي را مطرح مي كنند چگونه بايد باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	با احترام به استحضار مي رساند اينجانب دانشجوي سال آخر رشته رياضي مركز آموزش عالي ايرانشهر هستم از بهمن 76 وارد اين مركز شده و چون به علت مشكلات موجود و همچنين اين موضوع كه مسئولين اجرايي (مديريت) و مسئولين فرهنگي مركز از برادران اهل سنت بودند هيچ گونه برن
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه در مورد مسؤوليني كه ترويج فساد را مي كنند مثلا به دانشجويان سال 81 مي گويند شما براي خودتان دوستاني انتخاب كنيد كه از دخترهاي ورودي 81 باشند تا بين شما و سال 80 ها دعوا نشود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه نسبت به رفتارهاي نادرست ديگران چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دوستم براي نماز نخواندن مي گويد بسياري از نماز خوانان به گناه مي افتند او را چگونه راهنمائي نمايم ؟
	پرسش
	پاسخ

	در دانشگاهها دخترها و پسرها با هم ارتباط صحيحي ندارند, براي راهنمايي آنها چه كارهايي را بايد انجام دهيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه امر به معروف و نهي از منكر كنيم تا موثر واقع شود؟
	پرسش
	پاسخ

	با افرادي كه نماز را سبك مي شمارند و ما را به انجام منكرات دعوت مي كنند چگونه برخورد نماييم ؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه فرزند نسبت به پدري كه سوء ظن به افراد دارد و گاهي هم دروغ مي گويد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	متوجه شدم پسري با خواهرم ارتباط دارد چه برخوردي داشته باشم ؟
	پرسش
	پاسخ

	در دانشگاه ما روابط پسر و دختر در راهروهاي دانشگاه غوغا مي كند. لذا خواهشمند است راه هاي نهي از منكر (فرهنگي و عقيدتي) كه مورد توجه و اصلاح خاطيان باشد و همچنين اين راهكارها مطابق شرع و نسبت به مقتضيات زمان تازه و جوان پسند و دانشجوپسند باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به وجوب فريضه امر به معروف و نهي از منكر، اگر بخواهيم يك دختري را كه از لحاظ حجاب وضع درستي ندارد را امر به معروف و نهي از منكر كنيم با توجه به اين كه ممكن است ديگران اين عمل انسان را چيز ديگري تلقي كرده و برداشت نادرستي از انسان داشته باشند چگونه
	پرسش
	پاسخ

	نمي دانم وظيفه ام در زمان فعلي چيست و در زمينه امر به معروف و نهي از منكر كه بيشتر اوقات از نتيجه آن مي ترسم و خود را كنار مي كشم.
	پرسش
	پاسخ

	چون خودم در دوران راهنمايي و دبيرستان خيلي گناه آلوده بودم الان دوست دارم برادر كوچكترم كه 17 سال سن دارد را راهنمايي كنم. يعني از قبل از بلوغش تصميم به اين كار گرفتم اما نتوانستم به زبان خودش با وي صحبت كنم و علي رغم اينكه گاهي نصيحت مي كردم اعصابم خرد م
	پرسش
	پاسخ

	ما چگونه برادر و خواهر كوچكتر خود را از ديدن اين فيلمها كه مصداق واقعي كلمه «لهو و لعب» اند دور سازيم؟
	پرسش
	پاسخ

	اقوام درجه 1 مادر من يعني خاله، دايي و ... وقتي دور هم جمع مي شوند اكثراً ترجيح مي دهند فقط صحبت كنند و بخندند و من مدت زيادي نمي توانم اين وضعيت آنها را تحمل كنم. ضمناً بعضي از آنها زياد اهميتي به حجاب و ... نمي دهند يعني تقريباً فقط گذران عمر. من چگونه
	پرسش
	پاسخ

	گاهي اوقات در محيط دانشجويي مواردي پيش مي آيد كه كارهايي خلاف شرع و شئون اسلامي انجام مي گيرد از جمله پخش موسيقي هاي مستهجن و بازي با پاسور و ... گاهي اوقات امكان ترك مكان نيست و يا ترك مكان به موجب ناراحتي و دشمني با ديگران مي شود تكليف در اين گونه مواقع
	پرسش
	پاسخ

	برخورد ما با كساني كه فحاشي مي كنند يا دروغ مي گويند و گاهي گناهي كه با زبان انجام مي دهند چگونه بايد باشد.
	پرسش
	پاسخ

	اين سؤالي كه مطرح مي كنم مربوط به كسي است كه خيلي برايم عزيز است و دوست دارم و وظيفه خودم مي دانم كه كمكش كنم و آن اين است او دختري 14 ساله است ولي با اين سن با توجه كه بسيار زيرك است اما بسيار ساده لوح و بي آلايش است يعني هر چه در دل داشته باشد مي گويد و
	پرسش
	پاسخ

	آيا با وجود اين همه گناههاي آشكار مثلا بي حجابي دختران ،آرايش كردن آنها و... باز امر به معروف و نهي از منكر بر ما واجب است چون تعداد افراد زياد است كه ما همه را امر به معروف و نهي از منكر كنيم و نيز برخورد مردم تند و خجالت آور شده است.
	پرسش
	پاسخ

	معمولا در اكثر جشن ها اين حرمت شكني ها مشاهده مي شود وظيفه ما در قبال اين موارد چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه يك فرد را مي توانيم به دين نزديك كنيم و نور ايمان را در دلش بتابانيم البته شخصي كه در خانواده اي معتقد است و خود هم اعتقاداتي دارد اما در عمل به آنها تنبلي كرده و يا بي تفاوتي نشان مي دهد.
	پرسش
	پاسخ

	من دوستي دارم كه به خاطر مسائل ديني و مذهبي خيلي به او نزديك شدم تا بتوانم رويش تاثير گذارم (شايد با گفتن مشكل سؤال قبل اين حرفم خنده دار باشد) اما خيلي كم موثر بودم حال مي بينم كه دو بار است او از روي شوخي به امام حسين و حضرت فاطمه توهين مي كند البته من
	پرسش
	پاسخ

	مغازه اي رابه فردي اجاره داده ام اوازاين مغازه درجهت اشاعه فحشا استفاده ميكند مراراهنمايي كنيد
	پرسش
	پاسخ

	فردي را مي شناسم كه چون جوان است و در پارك ها بطور رايگان ديگران به او ترياك مي دهند و او اين مواد را به افراد معتاد مي دهد و از آنها دخترشان را براي مدتي كرايه مي كند. پيش آ پيش تشكر مي كنم.
	پرسش
	پاسخ

	با سلام و عرض خسته نباشيد سوال من در رابطه با امر به معروف و نهي از منكر است من گاهي اوقات مثلا در نماز جماعت ميبينم كه افرادي كه حتي سن انها بالا است اشكالاتي در نمازشان است و من خجالت ميكشم با توجه به سنشان به انها توضيح دهم ايا دين شرعي به گردن من ميبا
	پرسش
	پاسخ

	با سلام و عرض خسته نباشيد سوال من در رابطه با امر به معروف و نهي از منكر است من گاهي اوقات كه در تاكسي و يا شخصيهاي مسافربر كه هستم انها از نوارهاي مبتذل استفاده ميكنند كه من بسيار ناراحت ميشوم اما نميخواهم با يك فرد سطح پايين جامعه بحث كنم و البته كمي هم
	پرسش
	پاسخ

	باسلام وتسليت متاسفانه اخيرا در خوابگاههاي دانشجويي عمدتا شايعه گرايش برخي از دانشجويان به آيين مسيحيت به وفور مشاهده ميشود لذا لازم است نهاد محترم قدري به اين مسئله با جديت بيشتري پاسخگو باشند .وهمچنين راه كار برخورد (علمي ) را براي بنده بيان فرماييد. با
	پرسش
	پاسخ

	الان در بسيج پستي را قبول كردم كه با مشكلات عديده اي مواجه شدم به نظر شما از چه الگوهاي رفتاري براي برخورد و صحبت كردن استفاده كنم خواهشمندم مرا راهنمايي كنيد و از اين برزخ مرا بيرون بياوريد؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از خانه هاي اطراف منزل ما مواد مخدر توزيع مي كند. با توجه به بي اعتنايي ساير همسايه ها وحتي مامورين نيروي انتظامي شهر خودمان (كه با تماس هاي گرفته شده كاري از پيش نبرده اند) و با توجه به مخالفت هاي زياد پدر و مادر و اينكه اگر آنها دستگير شوند به اولين
	پرسش
	پاسخ

	بسمه تعالي اللهم عجل لوليك الفرج با عرض سلام و خسته نباشيد سوال من در مورد چگونگي هدايت جوانان است اميدوارم كه جوابي كاملاً كاربردي به سوال من داده شود حتماً در مورد تهاجم فرهنگي از طريق اينترنت اطلاعات كافي داريد و اينكه چه مطالب و عكس هاي مستهجني در آن
	پرسش
	پاسخ

	در زمينه ي امر به معروف و نهي از منكر در چنين وضع جامعه بسيار مشكل دارم -با انكه شرايط آن را مي دانم وقتي با شرايطي مواجه مي شوم كه احتمال تاثير مي دهم (زيرا دليلي نمي بينم كه تاثير نداشته باشد)يك حس بسيار بدي به من دست مي دهد با خود كمي ور مي روم چيزي به
	پرسش
	پاسخ

	چه كار كنيم كه بتوانيم زنان بد حجاب را امر به معروف ونهي ازمنكر كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونگي امر به معروف ونهي از منكر در دورة آخر الزمان با توجه به كاهش يافتن آن در اين دوره از زمان؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظرشما واكنش مانسبت به اوضاع موجود درجامعه بايد چطور باشد؟(منظور اوضاع به هم ريخته است)
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه بسيجيان درحال حاضر نسبت به اوضاع جامعه چيست؟(گراني و فساد در جامعه)
	پرسش
	پاسخ

	1- اگر درمجالس اهل بيت عصمت وطهارت "عليهم السلام" ازنام سگ و....استفاده كنيم ودست بزنيم اشكالي ندارد؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا با وجود سربازان امام زمان و پايگاههاي مردمي درمساجد ودرقالب قانون و پوشش نيروي انتظامي واينكه شهر مشهدشهرمذهبي وباوجود مقام ولايت امام رضا( اين قدرگناه ومعصيت مي شودجلوي آنرا نمي گيرند ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	يكي از بستگان نزديك من تقريباً تمامي مباني و اصول دين اسلام را قبول دارد، اما نماز نمي خواند، و از طرفي بچه هاي او در سني هستند كه بايد شروع به خواندن نماز كنند و مادر خانه از اين بابت بسيار ناراحت و دل نگران است. مي خواستم بپرسم آيا اين شخص كافر است يا
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان فردي را از كارهاي حرام نهي كرد؟ براي فردي كه امر به معروف در او تأثيري ندارد بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفة ما نسبت به كسي كه امر به معروف و نهي از منكر كرديم ولي اعتنايي نميكند چيست
	پرسش
	پاسخ

	همان گونه كه خواندهام و شنيدهام در خانهاي كه نوارهاي ترانه و آهنگهاي مبتذل باشد، امامان به آن خانهها كاري ندارند. اگر كسي در محيطي زندگي ميكند كه هيچ علاقهاي به اين مسائل ندارد، ولي يكي از اهل خانواده اهل ترانه گوش كردن است و امر به معروف و نهي ا
	پرسش
	پاسخ

	باتوجه به وضعيت تهاجم فرهنگي وشرايط سياسي واجتماعي چه كنيم تاهم امر به معروف ونهي از منكر نماييم وهم اين عمل ما موجبات ناراحتي ديگران را فراهم نسازد؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً بفرماييد روش مناسب جهت نهي از منكر دختراني كه با آرايش و بد حجاب در كوچه و بازار مشاهده مينماييم چيست و ما چه وظيفة شرعي داريم ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	با منافقين چگونه بايد رفتار كرد.
	پرسش
	پاسخ

	در خانه ما مرد سالاري حاكم است پدرم بشدت مادرمان را با زورگوئي اش تحت فشار قرار داده * لطفا بگوييد چگونه مي توان او را راهنمايي كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه انسان در برابر منكرات در دانشگاه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در برابر انحرافات اجتماعي چه وظيفه اي داريم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه با افراد غير مذهبي در دانشگاه رفتار نماييم ؟
	پرسش
	پاسخ

	افرادي را مي شناسيم كه هرزه و لاابالي هستند ولي نوحه خواني امام حسين (ع ) مي كند, با اين گونه افراد چگونه برخورد كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	ضمنا در مورد سوال سوم نامه قبلي 12008 كه در مورد امر به معروف و نهي از منكر است برايم مبهم بود من در مورد ترك اين مهم از طرف خودم نگرانم ولي بيشتر اوقات كه آن را ترك مي كنم به دليل اين است كه نمي دانم چگونه موضوع را مطرح كنم كه وضع طرف مقابل بدتر نشود.
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه شخص در خوابگاه دانشجويي , هنگام شنيدن موسيقي حرام چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	بيشتر جوانان به فيلم هاي مبتذل رو مي آورند. براي نهي از منكر آنها چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه برادرم را كه با دروغ گفتن به پدر و مادر كارهاي خلاف مي كند هدايت كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به رواج بد حجابي در جامعه علت آن چيست و روش راهنمايي اين افراد در جامعه چه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	امر به معروف و نهي از منكر نسبت به اشخاصي كه نوارهاي موسيقي گوش مي دهند چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر محيط و موقعيت ايجاب كند كه خواسته يا ناخواسته با فردي بدحجاب روبرو شويم چه روشي را پيش بگيريم تا مرتكب هيچ گناهي نشويم و تا چه حد مسئول اصلاح اين امر هستيم.
	پرسش
	پاسخ

	در جامعه امروزي كه وضعيت حجاب بسيار نامناسب است و عده اي از دانشجويان دختر پا را فراتر گذاشته و از حجاب اسلامي تجاوز كرده اند وظيفه ما و امثال ما در برابر اين افراد هم از نظر احكام و هم از نظر امر به معروف چيست و بايد چه اقدامي انجام داد چون بايد در مسائل
	پرسش
	پاسخ

	هر زمان كه مي خواهم با افراد بي نماز و بي دين صحبتي كنم و آنهارا روشن كنم نمي توانم و در برابر آن ها كم مي آورم و گاهي صحبت هاي آنها باعث شك در من مي شود و ترس باعث مي شود كه ديگر صحبت با انان را دنبال نكنم چه كنم تا اين گونه نباشم.
	پرسش
	پاسخ

	من دانشجوي 24 ساله هستم و ساكن خوابگاه و از شهري محروم و شهيد پرور به اينجا آمده ام . در خانواده اي مذهبي و پايبند به اسلام بزرگ شده ام و در اينجا با مشكل عمده اي روبرو شده ام هم اتاقي هاي من دست به كارهايي مي زنند كه خلاف موازين ديني است كه از بيان آنها
	پرسش
	پاسخ

	دوستي دارم كه از زماني كه وارد دانشگاه شد يك سري رفتارهايي انجام مي دهد كه مناسب شأن خانوادگي شان نيست مثل اصلاح سر و صورت و آرايش آن البته خانواده اش هم مي خواهند به او بفهمانند كه اينها در شأن خانواده شان نيست و البته خودم مي خواهم نامه اي برايش بنويسم
	پرسش
	پاسخ

	يكي از روحانيون در يكي از مساجد هنگام سخنراني طي مراسم ترحيم يكي از آشنايان در بالاي منبر حركتي ناشايست انجام داد كه توجه همگان به آن جلب گرديد با توجه به آن كه ايشان ملبس به لباس مقدس اسلام بوده و مروجين دين مبين اسلام هستند آيا اين برخورد تبليغ منفي علي
	پرسش
	پاسخ

	در مورد وضعيت هاي بد پوشش، امر به معروف و نهي از منكر چگونه است؟ در صورتي كه احتمال زياد مي دهيم كه بي اثر است. همچنين در مورد نوارهاي غير مجاز بخصوص در تاكسي هاي شهري؟ لطفا دقيق پاسخ دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	من مدتي است كه در دانشگاه آزاد كار مي كنم و مسئول خوابگاه مي باشم تعدادي از دانشجويان هستند كه رعايت حجاب نمي كنند و هر چه به آنها تذكر داده مي شود موثر نمي باشد. به نظر شما ما بايد چگونه عمل كنم كه اثر داشته باشد و مثمر ثمر باشد و ديگر اينكه تذكر دادن ما
	پرسش
	پاسخ

	. از جمله شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر، ايمن بودن از خطر و ضرر است، اين شرط نه تنها موجود نبود بلكه با پيشينه و عملكرد يزيد و حكومت بنياميه - با آن وضعيت استبدادي و كشتار بيرحمانه انسانهاي بيگناه - روشن بود كه چنين موقعيتي پيش نميآيد و اقدام
	پرسش
	پاسخ

	تكليف ما درباره اوضاع فرهنگي و اجتماعي حاضر در جامعه چيست. با توجه به اينكه هميشه موارد فراوان از ناديده گرفتن شئونات اسلامي و حفظ حجاب و ارزشهاي ديني مشاهده مي شود تكليف ما چيست.و چطور مي توان در اين زمينه امر به معروف و نهي از منكر نمود آيا اصلا تكليفي
	پرسش
	پاسخ

	متأسفانه برخي از اساتيد از نظر روابط اجتماعي بالاخص در نگاه و گفتار درست عمل نمي كنند و مي خواهم بدانم كه آيا صرف اينكه نمره ما در دست آنهاست ما مجبور به سكوت و مراعات هستيم و آيا تكليف شرعي ما تحمل آنهاست. چون برخي از درس ها تنها به يك استاد ارائه مي شود
	پرسش
	پاسخ

	براي كساني كه تن به اصلاح نميدهند چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	انتقاد صحيح كدام است و چه ضوابطي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با دوستاني كه پايبند به مسائل اسلامي نيستند، چه برخوردي مناسب است؟
	پرسش
	پاسخ

	بنده دانشجوي رشتهء رايانه مي باشم . دوستي كوچك تر از خودم دارم كه با افراد نابابي معاشرت دارد و به دليل كم تجربگي دست به بعضي كارهاي خلاف شرع و عقل مي زند. او مي گويد انسان بايد همه چيز راتجربه كند! چه كار كنم او را از مهلكه نجات دهم ؟
	پرسش
	پاسخ

	مادرم كارهاي ناروايي مي كند و چون او را نهي كرده ام , قصد جانم را كرده است . كمكم كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان فردي را از كارهاي حرام نهي كرد؟ اين مورد را براي فردي كه امر به معروف و نهي از منكر در او هيچ اثري ندارد، بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا نحوهء برخورد, با منكرات اجتماعي , مثلاً زدن افراد صحيح است ؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از اعضاي خانوادهء من كه از من بزرگتر است مشروب مي خورد و تقريباً براي او عادت شده است . من بارها ناراحتي خود را نشان داده ام و اتاق را ترك كرده ام , صحبت ها و راهنمايي هاي من اثري نداشته است چه كنم كه او را وادار به ترك كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	يك روش مناسب براي امر به معروف خانم هاي بي حجاب پيشنهاد كنيد
	پرسش
	پاسخ

	در مورد كساني كه دچار فساد و شهوتراني شده اند, راهنمايي كنيد كه چگونه آن ها را امر به معروف و نهي از منكر كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	با راننده اي كه در ماشين نوار مبتذل روشن مي كند, چگونه برخورد كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	درخانه ما موسيقي حرام (ترانه ) پخش مي شود. من چه بايدبكنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	امروزه در تعداد زيادي از وسائل حمل و نقل مسافر درون شهري يا برون شهري، نوار موسيقي مبتذل روشن ميكنند. وقتي كه به رانندهها تذكر ميدهيم، ناراحت ميشوند و گاهي مسافران با ما مقابله ميكنند و از راننده ميخواهند نوار روشن بماند، به طوري كه معمولاً سبب نارا
	پرسش
	پاسخ

	پدرم به اعتياد رو آورده است . برادرم افزون بر آن به مشروبات الكلي و به مقدسات بد مي گويند و بااين وجود متعصبند و ظاهر سازي مي كنند, اين ها مرا رنج مي دهد, لطفاً راهنمائيم كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از دوستانم مرتكب كارهاي زشت ميشوند، ماندهام كه با آنها چه كار كنم! اگرقطع رابطه نكنم ميترسم آلوده شوم و اگر قطع رابطه بكنم، مشكل ديگري پيش ميآيد. كمكم كنيد كه چه كار كنم؟
	پرسش
	پاسخ

	در يك مدرسه شبانه روزي مربي بودم. يكي از سرپرستهاي مدرسه نسبت به نماز بي اهميت بود و با يك پسر دوست بود. وقتي مسئولان اداره از من جويا شدند، من واقعيت را گفتم و آنان او را از سرپرستي مدرسه بركنار كردند. حالا احساس گناه ميكنم. آيا لازم است از او حلاليّت
	پرسش
	پاسخ

	در اين دوره و زمان وظيفه ما در مورد امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ وقتي كه ما مي دانيم كه نميتوانيم امر به معروف كنيم و يا اگر امر به معروف كرديم به ما بگويند: (به تو مربوط نيست) وظيفه ما چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر به مطالب توهينآميز و خلاف مقررات برخورد نموديم، آن را با ذكر منبع نوشته و به مراجع قانوني ارسال كرده و منتظر اقدام آنان ميباشيم. به هر حال شخصاً نبايد به مقابله پرداخت كه موجب هرج و مرج خواهد شد.
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	در امر به معروف و نهي از منكر موفق نيستم . چه كار كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	اين روزها مراسم جشن و عروسي و تولد اغلب آميخته با گناه و غنا و رقص و... است . براي جلوگيري از اين امر چه مي توانيم بكنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	با كساني كه روي پشت بام مي آيند و به حياط همسايگان سرك مي كشند, چگونه بايد برخورد كرد؟!
	پرسش
	پاسخ

	با فردي كه نماز نمي خواند حجابش را رعايت نمي كند و با آرايش در كوه و خيابان ظاهر مي شود,بايد چگونه برخورد كرد؟ اگر او بزرگ تر يا همسن و يا كوچكتر از ما باشد, چگونه بايد بر خورد شود؟
	پرسش
	پاسخ

	دوست دارم سخنور باشم تا امر به معروف و نهي از منكر كنم. متأسفانه ميترسم و خجالتي هستم و نميتوانم از عهده اين كار برآيم. لطفاً براي موفقيت در اين كار كمكم كنيد. چنانچه كتابي در اين خصوص وجود دارد، معرفي نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به مشكلاتي كه در رابطه با برخورد خود با خواهر و برادرم برايتان نوشتهام لطفا در مورد روشهاي صحيح و اصولي انتقاد كردن از ديگران بخصوص نوجوانان و جوانان توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	خواهر 16 سالهاي دارم كه در دبيرستان تحصيل ميكند او دختر با حجابي است، ولي اخيراً از خاطراتش فهميدم كه عاشق پسري شده است او را چگونه راهنمايي كنم؟
	پرسش
	پاسخ

	دوستم با اين كه چادري با شخصيتي است، ولي نسبت به شهدا، امام خميني و مقام معظم رهبري بدگويي مي كند هر قدر نصيحتش مي كنم بي فايده است؟ براي راهنمايي او چه كنم؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفة من در مقابل دوستان بد حجابم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	براي اين كه ديگران را به اخلاق نيك دعوت كنيم چه آياتي براي آنها بخوانيم
	پرسش
	پاسخ






	فرهنگ
	رسانه ها
	نقش ارتباطات در جامعه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اينقدر در فيلمهاي تلويزيون ازدواج را تبليغ ميكنند.اين در بعضي موارد باعث اختلاف بين جوانان ميشود.
	پرسش
	پاسخ

	نظر شما در مورد فيلم مارمولك و نكات مثبت و منفي آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از رسالت هاي صداوسيما تلاش در بهبود وضع فرهنگي جامعه است و يك راه آن تقويت موسيقي سنتي است .ما دانشجويان از شما مي خواهيم كه به صداوسيما گوشزد كنيدكه اين قدر از رهبري مايه نگذارد مگر رهبري موافق موسيقي پاپ و جاز است ? چرا آقاي علي معلم دامغاني و آقاي
	پرسش
	پاسخ

	از جنابعالي تقاضا دارم توضيح دهيد كه چرا مسائل مربوط به اغتشاشات دانشجويان و مردمي هيچ گاه بطور شفاف و واضح در رسانه هاي گروهي بخصوص درتلويزيون به نمايش گزارده نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه اي مثل كشور ما كه يك جامعه اسلامي است از طرق مختلف سازمان هاي مختلف باعث بدآموزي كودكان معصوم وبي گناه مي شوند؟ مثلا با پخش فيلم هاي خارجي به حساب خودشان دوبله شده باعث مي شوند كه چشم نوجوانان حالتي پيدا كند كه تنها دنبال فيلم هاي خارجي باشد
	پرسش
	پاسخ

	1-چرا اگر داشتن مرجع تقليد براي افراد ضروري است متوليان فرهنگي بخصوص صدا وسيما اهميت آن را تبليغ نميكند ؟
	اشاره
	پرسش
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	پرسش
	پاسخ

	فلسفه پوشيدن لباس سياه براي عزاداري چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	مراد از تعزيه خواني در اسلام چيست ؟ آيا تعزيه خواني عزاداري خوبي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا روز تاسوعا سر خاك شهدا و مردگان مي روند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا روز عاشورا پا برهنه مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ده شب اوّل ماه محرّم عزاداري مي شود؟ مگر نبايد بعد از عاشورا عزاداري نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفهء علامت كه در جلوي دستهء زنجيرزني و سينه زني حركت مي دهند چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا آوردن پرچم قرمز در دسته هاي سينه زني و زنجير زني خوب است ؟
	پرسش
	پاسخ

	از چه طريقي ميتوان براي بچّه يا مكان و يا هر چيز ديگري نامي انتخاب كرد؟ شنيدهام بعضي قرآن را باز ميكنند و يك كلمه از آن در نظر گرفته و نام بچّه را انتخاب مينمايند، با اين كه در آن صفحه اصلاً نامي وجود ندارد. آيا اين مطلب صحيح است؟! توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از افراد به عطسه كردن اعتقاد دارند و مي گويند در عطسه هاي فرد بايد دست از كار كشيد و درعطسه هاي زوج به كار خويش ادامه داد! آيا چنين چيزي درست است ؟ اگر درست نيست , چگونه احاديث متعددي در اين باره وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	بيشتر اديان مراسم عروسي و عزاي خود را در اماكن ديني برگزار مي كنند. چرا مراسم ازدواج مسلمانان در مساجد برگزار نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	در همسايگي ما چند فقير زندگي مي كنند. پدرم هر ماه به اين ها كمك مي رساند. اين كار چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	در ايام محرم مرسوم است كه بعضي شيعيان در مجالس مرثيه خواني , حجلهء حضرت قاسم 7رست مي كنند و از بين حضّار يك نفر را به نام عروس حجله لباس پوشانده و كنار حجله نشانده و به نذر و نياز ودعا مي پردازند. آيا اين مطلب از نظر شيعه صحيح است ؟
	پرسش
	پاسخ

	1 فلسفهء بلند نمودن علم هايي كه در محرّم بر دوش مي كشند چيست ؟ وجه اسلامي آن كدام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	ابن شهر آشوب روايت كرده : منصور به موسب بن جعفر7پيشنهاد كرد: نوروز را براي تبريك جلوس كند و هرچه نزد او آوردند, دريافت كند. وي فرمود: . حال آيا نوروزبيهوده است ؟ اسلام و امامان چه سلوكي داشته اند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه سينه زني در عزاداريها چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر مراسم سينه زني و زنجير زني يك سنت است , چرا علما زنجير نمي زنند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه حمل علم ها در مراسم عزاداري امام حسين(ع) چيست؟ اكثر مردم شهرهاي ايران اين علم ها را مي بوسند و نذر مي كنند تا حاجت هايشان برآورده شود. آيا اين اعتقاد صحيح است و عدم اعتقا د موجب گناه است؟
	پرسش
	پاسخ

	ناموس و ناموس داري ديني يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	ايام فاطميه چه ايامي است؟
	پرسش
	پاسخ

	منشأ كلمات عاشورا و تاسوعا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	طريقة فاتح گرفتن براي مردگان را تشريح كنيد؟ آيا اگر چاقو روي سفره باشد ، در هنگام فاتحه گفتن اشكال دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا از اول محرم و قبل از شهادت امام حسين(ع) لباس سياه مي پوشند؟ در حالي كه امام حسين(ع) در روز عاشورا به شهادت رسيده اند و طبق معمول بايد از روز عاشورا به بعد لباس سياه پوشيده شود، لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از افراد نظر داردن كساني كه عَلَم امام حسين را بلند مي كنند و عزاداري ميكنند، بايد انسان هاي آرام و ساكتي باشند و در ادارات دولتي مشغول به كار نباشند.
	پرسش
	پاسخ

	ميخواستم در مورد عطسه اطلاعاتي بدهيد. آيا مطالبي كه در مورد عطسه شايع است صحت دارد يا اين كه خرافات است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا درباره علما كه اين همه زحمت براي انقلاب كشيده و مي كشند، بد مي گويند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ناخن گرفتن در شب ايراد دارد؟ بهترين موقع ناخن گرفتن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر زني حامله باشد و مردهاي ببيند ، چه حكمي دارد ؟ اين كه ميگويند بچه چشمانش شور ميشود يعني چشم زخم ميزند ، آيا واقعيت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در محرم و صفر ميتوان مراسم عقد و خواستگاري را برگزار نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تسبيح در دست گرداندن گرفتاري ميآورد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عطسه در كمي يا زيادي عمر مؤثر است؟ آيا در عطسه تك بايد صبر كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	بسيار مشتاقم بدانم جزء عوام الناس هستم يا جزء اهل دانش؟ دانستن اين امر چگونه ميسر است؟
	پرسش
	پاسخ

	ميگويند: وقتي در كاري صبري و عطسه آمد، در انجام آن عجله نكنيد و يا آن را ترك كنيد، آيا اين حرف صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دود اسفند براي كساني كه به اصطلاح چشم خورده و مورد حسادت قرار گرفته، مفيد است؟ در اين خصوص روايتي از معصومان(ع) وارد شده يا خرافات است؟
	پرسش
	پاسخ

	جمله "يا علي" يعني چه و چرا عده زيادي اين جمله را بر زبان جاري ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دور خانه خدا را با پارچه مشكل پوشانيدهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا جن باعث ترس در مردم مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	امروزه سه امر: بانك، تلويزيون و فوتباليست ها مردم را به خود مشغول داشته است. چرا اين گونه شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	نام صبا و مليكه براي دختر آيا جزء اسامي مذهبي است؟
	پرسش
	پاسخ

	به عقيدة برخي از مردم بعد از طلوع و غروب خورشيد، خواندن فاتحه و صلوات براي مردگان خوب است و به آن ها مي رسد، ولي پس از غروب و شب ها گفتن فاتحه سودي به حال آن ها ندارد. اين گفته ها تا چه حدّ درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا به كسي كه به حج عمره مي رود مي توان حاجي گفت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وجود خال در طرف راست و يا چپ صورت نشانة شانس و اقبال است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين گفته درست است كه موقع سال تحويل هر كس در هر موقعيتي است، در همان موقعيت باقي مي ماند مثلاً اگر خواب باشد يا در حال خواندن قرآن باشد در طول سال هميشه اين حالات را به خود مي گيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مي گويند اگر هنگام شب خواستي آب بر روي زمين بريزي بسم الله بگو. آيا جني ها در شب فعاليتي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا درست است كه در خانه و يا مسجد جانماز پهن باشد، شيطان نماز مي خواند؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد مراسم آشپزي، در برخي مناطق مرسوم است كه زني پابرهنه براي جمع كردن پول به در خانة هفت نفر كه نام آن ها فاطمه است مي رود و هيچ نمي گويد بلكه فقط ذكر مي گويد و مواد لازم براي پختن آش را از آنان تهيه و جمع آوري مي كند. آيا اين مطلب دليلي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	گذاشتن سنگ مرمر و آرامگاه روي قبر چه تأثيري به حال افراد متوفي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة سينه زدن چيست و از چه زماني بوجود آمد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به امام هشتم(ع) قبلة هفتم مي گويند؟
	پرسش
	پاسخ

	عاشورا و تاسوعا به چند معنا است و چرا روز نهم و دهم محرم به نام عاشورا و تاسوعاي حسيني ياد ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا عيد قربان و عيد غدير به اين نام شناخته شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر بعضي ها بعد از دهم محرم كه مردم عزاداري مي كنند، به سيدي و فيلمهاي شاد نگاه كنند، درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	بعد از مرگ افراد معمولاً مراسم سوم هفتم چهلم و سالگرد برگزار ميشود. چرا روزهاي را مراسم ميگيرند. آيا اين مراسم تأثيري بر حال مرده دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ايام نحس چه ايامي است آيا بستگي به اعمال و رفتار انسان دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي شهادت امام حسين (ع مراسم اربعين برگزار مي شود، ولي در رحلت پيامبر و ساير ائمه اين كار صورت نميگيرد؟ توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	منظور از حمّام منجاب كه گاه علما از آن نام مي بردند چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي گداها با آنكه وضع خوبي دارند، باز اقدام به تكدّي مي كنند. آيا مي توان به اين افراد چيزي نداد يا آنها را از خود راند؟ با اين افراد به طور كلي چگونه بايد برخورد نماييم؟
	پرسش
	پاسخ

	عزاداري خوب و مقبول براي ائمه چه ويژگي هايي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ماه رجب را رجب المرجب ناميده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا قاريان موقع تلاوت قرآن دستها را بر گوش خود قرار ميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	بودن كبوتران در حرم بعضي از ائمه(ع) نشانة چه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين گفته صحيح است كه هر وقت انسان ناخودآگاه تكاني ميخورد، ميگويند اين عزرائيل است كه به او تنه مي زند و مرگ را يادآور ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از روز بزرگداشت شخصيت هايي كه در تقويم آمده، آيا سالروز تولد است يا سالروز رحلت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا انداختن شال سبز با نيت جلب احترام به ديگران و يا خود را فرزند ائمه اطهار (ع) دانستن موجب نارضايتي اهل بيت ميگردد؟ آيا صحيح است
	پرسش
	پاسخ

	امروز رسم شده كه صاحب عزا لباس مشكي به تن ميكند. آيا از قديم رسم بوده؟ حكم علما در اين مورد چيست؟ آيا مراسم هايي مانند مجلس ختم، هفت و چهلم لازم است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شاد بودن در مجالس ائمة اطهار(ع) ثواب دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ساختن دوتار را منسوب به حضرت ... مي دانند و اهل سنت هم به اين علت در خانة خود دوتاري را به عنوان تبرك نگه مي داند. آيا اين گفته حقيقت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا لباس سياه براي مرده اثرات بدي دارد؟ اگر لباس سياه خوب نيست، براي امامان معصوم چطور است؟ آيا ثواب پوشيدن لباس سياه براي امام حسين تا ده روز يا تا آخر ماه ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حرم مقدس ائمه اطهار(ع) و اماكن مقدسه را به صورت گنبد درست مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي مردگان هفتم، چهلم و سالگرد مي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	مراد از ايام الله چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امروزه كساني را كه بيش از يك همسر دارند به چشم بد نگاه مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	اين كه تعداد كمي از آخوند ها و دكترها سيگار مي كشند، تأثير بد ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	بسياري از مردم معتقدند هنگامي كه عطسه مي كنند، اگر يك عطسه كردند، معناي صبر كردن است و اگر دو عطسه كردند، بايد در آن كار عجله كنند. آيا اين حرف درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	نقل شده كه بعد از ماه صفر از شب اوّل ماه ربيع الاوّل مستحب است در نيمه شب به بعد به هفت مسجد رفته و در مسجد را كوفته و حاجت خواست. خداوند هر حاجتي كه شخص داشته باشد، عطا مي كند. آيا اين مطلب صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	0: شهيد به چه كسي گفته ميشود، چرا كساني را كه در مسير كربلا جان ميبازند، به آنها شهيد نميگويند ولي به نيروهاي مسلح كه كشته ميشوند، شهيد گفته ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	ورزش و پياده روي چه نقش در تندرستي و سلامتي دارد؟ و نظر اسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	لقب آيت الله العظمي در زيارت به حضرت علي(ع) نسبت داده شده است. چرا به مراجع هم اين را مي گوييم؟ معني "قدّس سره" چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه روشن كردن شمع در سقاخانهها و فلسفه طشتگذاري چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكم پوشيدن لباس سياه چيست؟ چه معصوماني سفارش كرده اند كه در عزاداري لباس مشكي بپوشيم؟ اين كه زن ها چادر مشكي مي پوشند، آيا ريشه روايي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا از نگاه كردن به آيينه و جارو كردن در شب نهي شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به امامان لقب ميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بين گناهان فرقي است؟ در جامعه ميبينيم فرضاً استفاده از بيت المال هيچ گونه زشتي ندارد، ولي صحبت با يك زن نامحرم خيلي زشت شمرده ميشود! دليل اين گونه تفاوتها چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا وقتي كسي مي ميرد، تا سه شب بالاي سر قبر او فانوس يا چراغ روشن مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	پيراهن مشكي براي مصائب اهل بيت (ع ) و ايام شهادت پوشيده مي شود. حال اگراميل كسي فوت كند, پوشيدنش مانعي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از وظايف شيعيان برخاستن به هنگام آوردن نام امام زمان (ع ) است , پس چراعضي روحانيون قيام نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين مهريهاي كه يك دختر مسلمان در اين زمان ميتواند بطلبد چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا درباره اسپند دود كردن روايتي رسيده است؟ و كلمه اسپند به عربي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عطسه كردن فرد دلالت بر صبر دارد و اصلاً در روايتي آمده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا وقتي خانمي ميميرد، عكس او را در اعلاميهها نميزنند؟
	پرسش
	پاسخ

	حرف شوخي و جدي را چگونه ميتوان تشخيص داد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان با ايدئولوژي و فلسفه رايج در كشور پيشرفتهاي مثل آمريكا آشنا شد، و اصولاً زندگي كردن در كشور نپذيرفتهاي مثل آمريكا بهتر است يا در ايران عقب مانده؟
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	با وجودي كه امامت در دوازده امام معصوم(ع) محدود است، چرا به آيت اللَّه خميني امام اطلاق مي شود؟ چرا همين عنوان را به آيت اللَّه خامنهاي، جانشين ايشان اطلاق نميكنند؟
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	1-گاهي كه در حضور فردي سُنّي "يا علي" مي گوييم، مي پرسند چرا "يا خدا" نمي گوييد، در صورتي كه علي(ع) بندة خدا است. لطفاً بفرماييد ريشة "يا علي" گفتن چيست؟
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	در كتاب ها و نقل قول ها شنيده مي شود كه هنگام ريختن آب جوش نام خدا را ببريد، چون در غير اين صورت جنّي ها اذيت مي شود. آيا اين مسئله صحّت دارد؟ اگر صحّت دارد، نام الله و بسم الله در زمان ريختن آب جوش چه تأثيري در جنّ دارد، مثلاً جنّ چه مي شود؟
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	روز اوّل ربيع الاول عده اي از مسلمانان برخي مناطق به سمت مساجد رفته، درب مسجد را ميزنند و عرض حاجت ميكنند، آيا چنين عملي در روايات بيان شده و كار صحيحي است؟
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	گاهي كه در حضور فردي سُنّي "يا علي" مي گوييم، مي پرسند چرا "يا خدا" نمي گوييد، در صورتي كه علي(ع) بندة خدا است. لطفاً بفرماييد ريشة "يا علي" گفتن چيست؟
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	پرسش: در مورد مراسم سوم و هفتم و ... براي ميت توضيح دهيد كه آيا وجه شرعي دارد؟ خرج هاي سنگيني كه در اين مراسم مي شود، چگونه است؟(پ)
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	پرسش
	پاسخ
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	روز اوّل ربيع الاول عده اي از مسلمانان برخي مناطق به سمت مساجد رفته، درب مسجد را ميزنند و عرض حاجت ميكنند، آيا چنين عملي در روايات بيان شده و كار صحيحي است؟
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	پرسش
	پاسخ

	در محل سكونت ما رسم بر اين است كه وقتي فردي از دنيا ميرود افراد فاميل به مدت 21 يا 40 روز از اصلاح سر و صورت و بيرون آوردن پيراهن مشكي خودداري مينمايند استدعا دارم وجه شرعي اين چنين رسومي را بيان بفرماييد.
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	چرا در دين اسلام اينهمه براي امام حسين ( و ديگر ائمه ( گريه ميكنند و فقط يك روز مراسم عزاداري انجام نميدهند بلكه در هر مكان مذهبي و هر سخن مذهبي گريزي به عاشورا ميشود و مردم گريه ميكنند. اين امر باعث ميشود روح افسردگي بر جامعه حاكم شود و اصلاً چنين چ
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	درخصوص برهنه كردن در هنگام سينه زني و همچنين سينه زدن و خراشيدن صورت و ... توضيح دهيد. و واقعاً درست است كه مثلاً يكي ديده ام كه غلاده سگ را به گردن انداخته بود و از اين قبيل كارها انجام مي دهند و اگر درست است پس حضرت زهرا( و حضرت زينب( و ... كه بخواهند و
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	با توجه به اينكه اغلب ائمه معصومين(ع) در كشورهاي عربي متولد و وفات يافته اند و آنها با توجه به عرق ملي و هموطني و مذهبي بايد نسبت به برگزاري مراسم تولد و وفات آنها حساسيت بيشتري به خرج دهند و مي بينيم كه آنها زياد حساسيتي ندارد و خصوصاً در مراسم وفات خيلي
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	آيا به مدهايي كه در جامعه هست بايد عمل كرد؟
	پرسش
	پاسخ
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	من شهدا را خيلي دوست دارم و دلم مي خواهد كاري كه در رابطه با شهدا باشد انجام دهم مي خواهم براي شهدا كار كنم مي خواهم با آنها بيشتر آشنا شوم ولي نمي دانم از كجا و چگونه آغاز كنم مرا راهنمايي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	با وجود مراكز خيريه حكم كمك به متكديان و نيازمندان چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در تعزيه خواني از طبل استفاده مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به فرمايشات حضرت علي (ع ) لقب معظم براي رهبر انقلاب نوعي مدح نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت استفاده از واژه هايي نظير آيت الله و... در بين علماي شيعه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي تغيير آداب و رسوم بي جا و سنتي در هنگام چه راهي را پيشنهاد مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	مبناي ((عرف جامعه))چيست و چه معنايي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي بررسي مد و مطالعاتي از اين دست چه كتابهايي را پيشنهاد مي كنيد.
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	شنيده ام خود را به كوچه علي چپ زدن را مسيحيان ساخته اند و منظور از علي، حضرت علي (ع) است و به كار بردن آن صحيح نيست.
	پرسش
	پاسخ

	مختصري درباره خرافات توضيح فرماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل در فرهنگ اسلامي، به غيرمسلماني كه در نبرد با دشمنان خدا كشته ميشود، شهيد اطلاق نميگردد؟
	پرسش
	پاسخ

	معيارها و ضوابط در فرم و شكل لباس مطلوب چيست و آيا لباس شيك و زيبا مانعي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	منشأ مراسم چهلم براي مردگان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر دين و فرهنگ آيا زن ميتواند از مرد خواستگاري كند؟ اگر ميتواند از چه راهي اقدام كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پوشيدن لباس سياه در مرگ افراد, ريشهء مذهبي دارد و آيادعوت كردن مردم به صرف شام يا نهار, ريشه مذهبي دارد يا رسم ملي است , نظراسلام چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مراسم عزاداري اهل بيت : مشاهده مي شود كه عده اي ازجوانان , لباس از تن در آورده , سينه مي زنند, در حاليكه روحاني ها آرام و بدون سر وصدا سينه مي زنند. كدام يك از اين دو برتر است و ثواب بيشتري دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه دليلي بر نحوهء خاص عزاداري براي ائمه , همچون سينه زني يا زنجير زني وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا سؤال هاي شخصي جوانان را جواب نمي دهيد؟ آيا تيپ زدن اشكال دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	يك نوجوان موهايش را چگونه و به چه مدلي كوتاه كند؟ آيا زدن عطر و ادكلن اشكال دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	جوان هايي كه در كنكور قبول نمي شوند چگونه بايد اوقات فراغت خود را بگذرانند؟
	پرسش
	پاسخ

	سفره اي به نام حضرت زهرا3مرسوم است كه مي گويند بايد اين سفره در محلّ تاريك بازشود و هيچ مردي نبايد سر سفره باشد! آيا اين درست است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عطسه نشانهء درستي موضوع است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فاميلي هايي كه به نام (محمدي ) يا (حسيني ) است , به افراد سيّد و صالح مربوط مي شود ويا فاميلي به نام (مرادي ) به ابن ملجم مرادي مربوط مي شود, مشاهده مي شود بعضي از افراد كه به نام محمدي يا حسيني هستند, آدم هاي بدي هستند و يا بعضي از افرادي كه به نام (مراد
	پرسش
	پاسخ

	چرا اجازه مي دهند زنان و دختران به ورزشگاه ها بيايند و به مردان و پسران نگاه كنند؟متأسفانه شما تا به حال تذكر نداده ايد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا مي گويند: كلّ يوم عاشوار و كلّ أرض كربلا؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به روز نهم و دهم محرّم تاسوعا و عاشورا گفته مي شود؟ آيا فلسفه خاصي دارد يا چون در زبان عربي به اين دو روز تاسوعا و عاشورا مي گويند, ما هم به همان اسم مي خوانيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق بين مرد و پسر چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر من روز عيد غدير بايد به ديدار افرادي رفت كه در عصرخودشان بر محور ولايت فقيه حركت مي كنند و اگر از سادات باشند. بهترند;حال نظر شما در خصوص رسم موجود در جامعه كه صرف نظر از ويژگي هاي سادات و رويه آنان به ديدارشان مي روند چيست ؟ و اگر آن را نمي پسنديد
	پرسش
	پاسخ

	معناي اين جمله چيست : كس پيراهن ندوخت كه آخر قبا نكرد؟!
	پرسش
	پاسخ

	اين شعر به چه معنا است ؟ اگر با ديگرانش بود ميلي چراظرف مرا بشكست ليلي ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا فقط هر كس لياقت داشت , شهيد مي شود, اگر چنين است ,چرا بعضي افراد لاابالي كه حتي اهل نماز نبودند, در جنگ به شهادت رسيدند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا وقتي از واقعهء كربلا يادي به ميان مي آيد, نام حضرت زينب از بين بقيهء زنان حاضر در آن واقعه , گيراتر و بيش تر مطرح است ؟ چرا نامي اززنان يا دختران حضرت كه رنج هاي فراواني كشيدند, برده نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	سنّت چهارشنبه سوري در ايران ريشه از چه اعتقادي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	سنّت سفرهء هفت سين در ايران ريشه در چه اعتقادي دارد و هفت سين سمبل چه چيزهايي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	در صحن پشتي امامزادگانِ پنج تن , واقعي در جمكران , در اطراف يك درخت را ميله كشيده اند و افرادي در آن جا راز و نياز و نذر مي كنند و آن رازيارت مي كنند. آيا اين كار درست است ؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شما موقع ازدواج يك دختر چه وقت است ؟
	پرسش
	پاسخ


	تهاجم فرهنگي
	تعريف تهاجم فرهنگي
	آيا تقليد از فرهنگ غربي روا است؟
	پرسش
	پاسخ

	تهاجم فرهنگي يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	تهاجم فرهنگي يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	در چه صورت چيزي كه از خارج سرزميني وارد آن سرزمين شود اجنبي و ضد ملّي شمرده ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور شما از تهاجم فرهنگي چيست راه مبارزه با آن چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	گرايش جوانان به فرهنگ غرب چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	معناي رپ ( rap ) چيست و چه آرماني دادند؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد "مد گرايي جوانان" چه آياتي در قرآن، آمده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در تاريخ اسلام، تهاجم فرهنگي وجود داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در رسانه ها گفته مي شود ما غربزده هستيم در صورتي كه بيشتر ضربه هايي كه به ما مي رسد از اعراب است ؟
	پرسش
	پاسخ

	هنرمندان و فيلم سازان ما متعهد نيستند و مدگرا هستند. اينان به نوعي در تهاجم فرهنگي شريكند, پس چرامي گوييم تهاجم فرهنگي كاركشورهاي غربي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	خيلي مي خواهم در مورد لباس هايي كه از غرب مي آيد بدانم كه آيا در اين لباسها نيز تهاجم فرهنگي نهفته است يا خير. تا چه حد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا روند تهاجم فرهنگي را يك روند ناخودآگاه ناميده و هيچ گروهي را مسوول و برنامه ريز آن ندانسته اند. بودجه هايي كه در آمريكا براي براندازي جمهوري اسلامي به شبكه هاي مستهجن ماهواره اي و راديويي و ... اختصاص داده مي شود اگر تهاجم فرهنگي نيست پس چيست.
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از تهاجم فرهنگي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره تهاجم فرهنگي توضيح دهيد وكتابهايي معرفي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	شبيه خون به چه مي گويند؟ آيا همان تهاجم فرهنگي است؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور شما از تهاجم فرهنگي چيست راه مبارزه با آن چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	موسيقي هاي راك (ب آپ ت ) و پاپ (پپ پ) چه نوع موسيقي هايي هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شما آيا در زمان ما پديدهاي به نام تهاجم فرهنگي وجود دارد يا تبادل فرهنگي است؟ اگر تهاجم فرهنگي وجود دارد، وظيفه جوانان براي مقابله با آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	تهاجم فرهنگي را تعريف كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	فرهنگ را تعريف كنيد, و ويژگي هاي فرهنگ اسلامي را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از تهاجم فرهنگي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از تهاجم فرهنگي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از تهاجم فرهنگي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	تهاجم فرهنگي و موارد آن را توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا جوانان ايراني فرهنگ خودمان را قبول ندارند و از غربي ها تقليد مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	ضرر نوار هاي ترانه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دانشگاه محل فساد است؟ بعضي با اين حرف پدر و مادرها را بدبين كرده اند. آيا اين حرف صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	خودباختگي چيست و آثار و پيامدهاي آن كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان گفت علت گسترش فساد و بي حجابي كه شاهد آن هستيم پس از انقلاب اسلامي ايران فقط تهاجم فرهنگي بوده است آيا مي شود روزي بيحجابي در ايران از بين برود؟
	پرسش
	پاسخ

	تهاجم غربي براي مسلمانان شامل چه مواردي در اسلام ميشود (در كل فرهنگ غرب؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به اندازهاي كه تبليغات غربيها بر جوانان ما تأثير گذار بوده، تبليغات ما روي جوانان غرب چنين تأثيري را نداشته است؟
	پرسش
	پاسخ


	اهداف تهاجم فرهنگي
	رپ، آيا گروه خاصي هستند؟ چه هدف و خط مشي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه مردم ايران و جهان به فساد و كارهاي زشت و شهوتراني كشيده مي شوند چيست؟ چرا بايد به خاطر كارهاي زشت و بي بندوباري بعضي از جوانان ايراني كه هر كاري مي خواهند انجام مي دهند، ديگران هم بايد در تنگنا باشند و بايد خشك و تر با هم بسوزند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين درست است كه مي گويند آمريكا به ايران حملة نظامي نمي كند ولي تبليغات فرهنگي مي كند روي نسل جوان كه تا حدود زيادي هم موفق شده است؟ نظر شماچيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه عامل و يا عواملي سبب شده است كه اين همه فساد و بي اعتقادي وناهنجاري در بين جوانان امروز كه در جمهوري اسلامي بدنيا آمده و تربيت يافته اند زياد مي باشد؟ درعين حال كه قبول داريم جوانان معتقد نيز كم نيستند.
	پرسش
	پاسخ

	علل تنزل اوضاع فرهنگي كشور در سال هاي اخير چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علل گرايش جوانان به فساد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	ارتباط فرهنگ كشورها را از جنبه مثبت و منفي بنويسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	گرايش جوانان به فرهنگ غرب چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت گرايش بعضي از جوانان به كمونيسم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود مؤسسات ديني و تبليغات مذهبي فساد و انحراف رو به افزايش است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت انحراف جوانان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت انحراف جوانان ما چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا تهاجم فرهنگي بر ضد ايران است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا غرب با تهاجم فرهنگي خود به مقابله با كشورهاي جهان سوم برخاسته است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا گرايش به مذهب ميان جوانان كم شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا گرايش به مذهب ميان جوانان كم شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل بي حجابي در جامعه اسلامي ايران چيست و براي مقابله باآن چه كار بايدكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	عوامل بدحجابي در جامعه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علّت اصلي گمراه شدن جوانان چيست؟ و چطور مي توان آنان را به دين اسلام دعوت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت گرايش بعضي از جوانان به كمونيسم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد گروههاي غربي كه در ميان جوانان رواج پيدا كرده مثل گروه هيپي و... لطفاًتوضيح داده و چگونگي پيدايش آن و از چه كشوري وارد شده، راهكارها و اهداف اين گروهها را توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه ما فرهنگ مصرف گرايي روز به روز و لحظه به لحظه رو به افزايش است و چرا هيچكس كاري نميكند؟ چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل بدحجابي هايي كه امروزه در جامعه اسلامي مي بينيم چيست و آيا نمي شود جلوي اين بدحجابي ها را گرفت تا جوانان كمتر به فساد كشيده شوند و جامعه ما به عنوان يك جامعه اسلامي نمونه و داراي پيشرفت محسوب شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا فرهنگ غرب در بين جوانان كشور ما اينقدر گسترش پيدا كرده است بخصوص در بين دختران آيا راه پيشگي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	علل گسترش فرهنگ ابتذال در جامعة ما چيست
	پرسش
	پاسخ

	علت گستردگي تهاجم فرهنگي چيست؟ و چگونه مي توان از آن جلوگيري كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت روي آوردن مردم به مصرف گرايي , تجمل و افزايش فساد و قاچاق چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دقيقا بفرمائيد مدگرايي به چه انگيزه اي است
	پرسش
	پاسخ

	شبهات چه اثرات خوب و بد اجتماعي در بر دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ابعاد مختلف تهاجم فرهنگي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا جامعه اي كه فرهنگ قوي و غني دارد از تهاجم فرهنگي مي ترسد پس دليل اينهمه وحشت چيست
	پرسش
	پاسخ

	پوشيدن لباس هاي مد به تقليد از غرب چه عواقبي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل گرايش جوانان به الگوهاي بيگانه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه جوامع مختلف به پوشيدن لباس هاي تنگ و كوتاه روي آورده اند چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت ترويج فرهنگ غرب در بعضي موارد با توجه به اينكه ما يك كشور اسلامي هستيم چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل رواج بي حجابي در شهرهاي بزرگ ايران چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	علت پائين آمدن سن تماشاي فيلم هاي مبتذل در جامعه چيست ؟وچه كساني اين فيلمها را وارد مي كنند؟
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	يك «مبلّغ» چه شرايطي را براي ابلاغ پيام بايد دارا باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا از آموزه هاي ثابت قرآن در دروس دانشگاهي و عرصه هاي علمي استفاده نمي كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به افرادي مانند نويسندگان و مخترعان اهميت داده نميشود، در حالي كه آثار آنان باقي ميماند; ولي به گروهي مثل ورزشكاران يا بازيگران بها داده ميشود، در حالي كه كار آنان محصور در زمان است؟
	پرسش
	پاسخ

	حاجيان خانة خدا كه براي حج به كشور عربستان ميروند، از طرف آن كشور، قرآنهايي دريافت ميكنند: الف ـ آيا اين قرآنها از هر نظر صحيح است ب ـ هدف كشور عربستان از دادن قرآن به زائران چيست ج آيا اگر اين كار در كشور ايران قبل از اين كه حاجيان به مكّه بر
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه زبان هر ملتي جزئي از فرهنگ آن ملت است كه آن را بر ساير زبانها ترجيح ميدهند، پذيرش و ترويج زبان عربي از سوي ديگرِ ملتهاي اسلامي چگونه توجيهپذير است
	پرسش
	پاسخ

	شما به منظور جذب دانشجويان و پياده كردن فرهنگ قرآني در دانشگاه و جامعه به ويژه قشر دانشجو، و شناساندن قرآن كريم به دانشجويان چه راهكارهايي را پيشنهاد ميكنيد و چگونه ميتوان با اين سازمان ارتباطي تنگاتنگ و نزديك برقرار نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	دستاوردهاي فرهنگي انقلاب بعد از بيست سال چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در دانشگاه هاي ما در كلاس درس استادان از اسلام دفاع كه نمي كنند هيچ، همه چيز را سر اسلام خراب مي كنند. به ولايت توهين مي كنند به مقدسات توهين مي كنند، عقب افتادگي ما را در اسلام و مسلماني بودن مي دانند چرا و چرا ... واقعأ قلب من با ديدن اين همه مظلومي
	پرسش
	پاسخ

	ما به عنوان مسلمان كه در كشور اسلامي زندگي مي كنيم چرا در مدارس ما فقط قرآن در حد روخواني تدريس مي شود و از تفسير آن در مدارس كشور بي بهره ايم.
	پرسش
	پاسخ

	همانطور كه حضرت علي(ع) اسامي فرزندان خود را كه خداوند بر آنها نهاد را، درخواست كرد از عبري به عربي برگردانده شود؟ چرا ما هم اسامي عربي را و از جمله نام اهل بيت را كه عربي است به فارسي برنگردانيم و يا اصلاً استفاده نكنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	براي چه اينقدر براي ازدواج جوانها سخت گيري مي كنند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در بخش فرهنگي دركشور ما زياد مسئولان سرمايه گذاري نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان به جوانان امروزي فهماند كه به بزرگان خود احترام بگذارند؟زيرا جوانان امروزي به اين امر كم توجه شده اند.
	پرسش
	پاسخ

	آيا افزايش جلسات مذهبي دركشور دليل برانزجار مردم از جامعه نمي باشد، مراجع دركفرگويي بعضي ازمداحان چه عكس العملي نشان داده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا عموم مردم نسبت به دين بيگانه شده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پس از دو سه سال از انقلاب كه گذشت درارتباط با مردم حشر و نشر و تعامل اجتماعي از صداقت افراد كاسته شده است و مردم در نتيجه بيشتر دچار استرس و اضطراب مي گردند، آن قناعت و پاكي كه در مردم وجود داشت، وجود ندارد. سئوال من اين است چه كنيم تا اين صداقت و قنا
	پرسش
	پاسخ

	من نمي دانم به كدام ارگان يا شخص و جايي مربوط مي شود ولي از شما سؤال مي كنم آيا شما صبح ها از ساعت 4 الي 8 تا 5/8 سري به پارك ملت در ملأ عام زده ايد كه ببينيد جوانان ما كه براي امر به اين پاكيزه و سالمي به نام ورزش به چه وضعي هستند؟! وقتي جوان و نوجوان من
	پرسش
	پاسخ

	بهترين صورت شناساندن ولايت فقيه به مردم عام با تحصيلات كم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ذكر نام مبارك امام حسين( با آهنگي تند وسريع براي تحريك جوانان سينه زن و همچنين مقابله با آهنگ هاي محرك هيجان آور غربي و داخلي كار درستي است؟ آيا اين بي احترامي به اهل بيت( كه مقامي بس بالاتر از اينها دارند نيست؟ آيا به جاي اينكه براي مبارزه با فرهنگ غ
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا كساني كه مي خواهند براي نسل جوان برنامه ريزي كنند اول نظر خودآنها ونياز آنها را از خودايشان سوال نمي كنند ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	در پاسخ به افرادي كه مي گويند كساني كه در عزاداري ها شركت مي كنند ابتدا بايد سيرة عملي را ياد بگيرند بعد عزاداري كنند چه بگوئيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امروزه به راحتي ازكنار برخي از مفاسد اجتماعي مي گذريم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نوجوانان و جوانان نسبت به مسائل ديني و امور مذهبي كم رغبت ميباشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان برادران كوچكم را به نماز تشويق كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	براي معرفي اسلام و انقلاب و امام به مردم به ويژه نسل جوان چه كارهايي ميتوانيم انجام دهيم؟
	پرسش
	پاسخ

	در شرايطي كه روحاني محل به دليل كهولت سن نميتواند به وظيفه تبليغي خود عمل نمايد ما چه وظيفهاي دارم؟
	پرسش
	پاسخ

	يكتاپرستي به خصوص در دوره جواني را بين كشور عزيزمان ايران و ديگر كشورهاي اسلامي مقايسه نماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كمبودهايي را در جامعه احساس مي كنيد كه موجب دوري ما از يكتاپرستي ايده آل گشته است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اداره مساجد وضعيت مطلوبي ندارد؟ و گاهي افراد بدسابقه مجاور مسجد هستند؟ چرا در عصر كامپيوتر و تكنولوژي , امور مساجد به طور رايانه اين انجام نمي گيرد و وظايف روحانيون مشخص نمي شود تا آن هامسئوليت داشته باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان شخصي را كه اتعقاد به مذهب و دين ندارد, به راه راست هدايت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا هم اكنون يزيديان وجود دارند! در چه مناطقي زندگي مي كنند و وظيفهء ما در برخورد باآنان چگونه بايد باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	عبرت هاي عاشورا براي جامعه و نسل جوان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كنيم نسل جوان , عاشق قرآن و اهل بيت : شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چند مجله و نشريهء خوب براي دانش آموزان نام ببريد.
	پرسش
	پاسخ

	رزمندگان در جبهه بيش تر نمازشان را به جماعت مي خواندند يا انفرادي ؟
	پرسش
	پاسخ

	معناي لغوي واژهء نماز چيست و چه راه هايي براي جذب جوانان به نماز پيشنهاد مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	در خانواده اي مذهبي بزرگ شده ام , ولي پسرم كه در دوم دبستان است , علاقه اي به قرآن و حفظآن ندارد و بيش تر به موسيقي و ترانه علاقه دارد. چه كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از اين كه مردم بايد با سنت هاي ماندگار علي 7آشنا شوند, چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وجود آموزشگاه ازدواج براي جوانان زير نظر دولت خوب است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود نهادهاي ديني ( حوزه هاي , ارشاد, امور تربيتي ...) با هم جوانان روربرو از دين گريزان مي شوند. آيا شيوه تبليغي اين نهادها ايراد دارد. مثلاً شيوه هاي ايراد دارد. مثلاً شيوه هاي تبليغي خشك و سستي است و مبتني بر اصول روان شناسي و علمي نيست ...؟
	پرسش
	پاسخ

	يك هيئت عزاداري بر چه اساسي تأسيس مي شود و نحوه پيشرفت و هدايت امر تبليغ با چه روشي امكان پذير است ؟
	پرسش
	پاسخ

	پيام عاشورا براي جوانان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شما آيا عزاداري ما فقط بايد در دههء محرّم باشد؟ آيا تبليغات ما در اين زمينه كم نيست ؟ دراين صورت وظيفه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در جامعهء ما تمام اهداف امام حسين 7پياده مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	قيام عاشورا و امام حسين 7در دين و افكار جامعه هاي ديگر چه تأثيري گذاشته است ؟
	پرسش
	پاسخ

	نقش مساجد در تربيت جوانان چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	راه هاي جذب جوانان به مسجد چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا جواب بودن امام جماعت و يا حتي خادم مسجد, در گرايش جوانان به مسجد نقش دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وجود كانون فرهنگي , بسيج , كتابخانه و امثال آن را مي توان از علل جذب جوانان به مسجددانست ؟
	پرسش
	پاسخ

	استقبال جوانان را در مساجد مختلف چگونه مي بينيد؟ علت عدم حضور برخي جوانان در مساجدچيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	خصوصيات مسجد فعال و امام جماعت خوب را بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	ويژگي هاي يك مسجد جوان پسند كدام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي نهادينه شدن اصول عقايد جوانان چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي تشكر از علماي دين و روحانيون چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	قبل از انقلاب در تهران مركزي براي برطرف نمودن غريزهء جنسي بود, اما بعد از انقلاب آن جا راخراب كردند و همه زن ها كه شوهرانشان به علّت فروش مواد مخدّر و جرايم ديگر به زندان افتاده اند, مجبور به خودفروشي در سطح شهر تهران شده اند و هيچ كس نيست كه رسيدگي كند.
	پرسش
	پاسخ

	علت كم رنگ شدن مسايل ديني و مذهبي در ميان خانواده ها و نيز جامعه چيست ؟ باتوجه به اين كه بعضي مواقع ظاهراً مشكل اقتصادي وجود نداشته و يا شديد نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	روند قانوني و متعارف جهت چاپ يك كتاب چيست ؟ چه مواردي بايد لحاظ شود تا يك اثرآسان تر و سريع تر به چاپ برسد؟ نظر به عدم تمكن مالي اينجانب چگونه و از چه مرجعي مي توانم مورد مساعدت قرار گيرم ؟ در صورت تأييد مطالب از طرف شما, آيا مي توانم از كمك و مساعدت شما
	پرسش
	پاسخ

	پرسش: نقش نماز در اصلاحات فرهنگي , سياسي , اجتماعي و... چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	تزيين مساجد باعث كم شدن مقام معنوي آن نمي گردد؟ چرا بر ساده بودن مساجد تأكيد شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از احياي رفتار علوي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دسترسي به دانش افرادي كه داراي سمت استادي در يك علم هستند از چند راه امكان پذير است ؟آيا براي دسترسي به علم يك استاد در هر رشته اي حتماً بايد به دانشگاه برويم ; يعني در كنكور قبول شويم يا به حوزه علميه بياييم و چند سال درس بخوانيم ؟ آيا خارج از برنامه هاي
	پرسش
	پاسخ

	آداب و رسوم منطقة ما چند سالي است كه متزلزل شده و رسم هاي خوب از بين رفته، ريا كاري ، چشم هم چشمي، تجملات گرايي فراوان شده است . آنان كه از نظر مادي وضعشان بهتر است بيشتر مورد احترام اند حتّي اين مسئله در ساختن قبرها هم اثر كرده وقتي من اين ها را ميبينم
	پرسش
	پاسخ

	آيا انسان مي تواند كمك هاي مردمي را روي كاغذ بنويسد و در تابلوي مسجد نام اشخاصي را كه كمك كرده اند، براي تشويق ديگران نصب كند؟
	پرسش
	پاسخ

	امروزه كه همه جان سخن از تهاجم خانمانسوز فرهنگي و اثرات مخرب و زيانبار آن بر ارزشها و بنيانهاي ديني جامعه است، آيا مادر ارايه صحيح و بهينه اسلام تعاليم انسان ساز آن به جوانان و نوجوانان موفق بودهايم.
	پرسش
	پاسخ

	چرا ازدواج سخت شده است؟ علل سختي و مشكلات ازدواج چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	جشن عروسي هايي كه در اين دوره ميگيرند، سراسر گناه و بي عفتي است. جوان مؤمن اگر شركت كند، دچار گناه ميشود. اگر شركت نكند مورد ملامت واقع ميشود و ميگويند: فلاني اجتماعي نيست. لطفاً بگويد اگر جوان مؤمني بخواهد جشن عروسي بگيرد، بايد چه كار كند، كه هم ساده
	پرسش
	پاسخ

	اوقات فراغت خود را چگونه پر كنم، در حالي كه در روستا نه كلاس آموزشي هست و نه تفريح؟ چگونه زندگيم را در دوران مجردي و متاهلي از حالت يكنواختي خارج كنم؟
	پرسش
	پاسخ

	متأسفانه در شهر ما در مراسم ازدواج و عروسي از كنسرت موسيقي استفاده ميكنند و بنده هم به شدّت مخالف اين مسئله هستم واين امر، سدّ راه بزرگي بر سر ازدواج اينجانب قرار گرفته است، خواهشمندم براي اين كه بتوانم يك ازدواج سادهاي را ترتيب دهم، مرا راهنمايي بفرماي
	پرسش
	پاسخ

	در كشور ما چه قدر به برنامههاي مذهبي و تبليغ براي جوانان اهميت داده ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي كشيدن جوانان و نوجوانان به مساجد بودجهاي منظور نميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان شاخصه ها و ويژگي هاي عزت و افتخار را در عصر كنوني مد نظر قرار داد؟ راهكار هاي كاربردي ايجاد عزت حسيني چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه نقاط مشتركي بين سال 1381 با سال شمسي 610 هجري قمري وجود دارد كه سال امام حسين(ع) ناميده شد؟
	پرسش
	پاسخ

	واژه هاي عزت وافتخار حسيني را تفسير و توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي شود قرآن را در دانشگاه ها پياده نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ورزش در طول عمر انسان تأثير دارد، تا چه حد؟
	پرسش
	پاسخ

	متأسفانه در جامعه خيلي از منكرات، منكر به حساب نمي آيد. در برابر اين جريان چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي شود نمايندگاني از تمام اديان جمع شوند و دين خود را ارايه دهند و ديدگاه اديان خود را در ارتباط با انسان مرگ، سعادت و ... عنوان نمايند تا مردم جهان بتوانند راه درست و دين كامل را بشناسند؟
	پرسش
	پاسخ

	ما جوانان چگونه مي توانيم از علوم اسلامي به نحو احسن آگاه شويم و همانند يك روحاني متعهد به اسلام اظهار نظر نماييم؟ نظر شما در مورد قرار دادن درسي به نام تفسير موضوعي قرآن در دانشگاه ها و علاقه مند نمودن دانشجويان به علم قرآني چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرزندم در اسفند ماه جاري به سنّ تكليف مي رسد. قصد دارم مراسم با شكوهي براي جشن تكليف او بگيرم. وظيفة من به عنوان پدر نسبت به پسرم در اين زمينه و چگونگي معرفي مراجع تقليد و به دست آوردن رساله چيست؟ محتاج راهنمايي هستم.
	پرسش
	پاسخ

	روش نوين براي حفظ ايمان جوانان و نوجوانان كنوني چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	جامعة امروز طوري شده كه به همة نيازهاي نفساني خود مي توان رسيد، از نوار و فيلم و سي دي و مشروبات الكلي و خيلي لذّات ديگر...! چگونه مي توانيم خود را از كثافات نگه داري كنيم؟ ايا ما هم بايد با اين روند همسو شويم؟ خيلي از رفقاي ما مي گويند چرا خود را با نماز
	پرسش
	پاسخ

	من دوستان زيادي دشاتم كه چندين سال پيش با هم به مسجد مي رفتيم. كم كم ديدم خودم و چند پيرمرد در مسجد مانده ايم! در عوض كلوپ ها و سي دي فروشي ها پر شده از جوانان شلوار تنگ و با موهاي آن چناني! مي دانم اگر خود را رها كنم مانند آن ها مي شوم. توصية شما چيست؟ چ
	پرسش
	پاسخ

	دختري دارم در كلاس دوم راهنمايي درس مي خواند. قبل از زمان تكليف مرتب نماز، قرآن، دعاي توسل و دعاي كميل مي خواند و براي نماز صبح بيدار مي شد ولي از دوران راهنمايي نسبت به نماز و دعا و قرآن كم اهميت شده است. از شما راهنمايي مي خواهم.
	پرسش
	پاسخ

	براي درخواست احداث مسجد در منطقه اي كه فاقد مسجد است بايد به كدام اداره يا مسئول مراجعه كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه اسلام و قرآن، نقش بسيج در اهداف الهي جامعه را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	كسي كه قبلاً نماز مي خواند ولي مدتي است كه نماز را ترك كرده، چگونه مي توان او را دوباره به خواندن نماز تشويق و ترغيب نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در كشور ما كه كشور قرآن، روحانيت و معنويت است، وضعيت جامعه به اين جا رسيده است؟ چرا آن هايي كه قرآن و نهج البلاغه مي خوانند كارهايي مي كنند كه مناسب با شأنشان نيست؟!
	پرسش
	پاسخ

	مي خواستم بدانم كه چرا مردم ما زماني كه عزاداري ها برگزار مي شود، مانند عزاداري امام حسين(ع) آن را با شور و شوق برگزار مي كنند، ولي فساد در اين جامعه زياد است؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اسلام دربارة ورزش چيست؟ آيا آيه اي در اين باره آمده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كارمندان ادارات با ارباب رجوع برخود خوبي ندارند؟
	پرسش
	پاسخ

	كساني كه مدعي هستند با گوش دادن به موسيقي اعصاب آرامش پيدا ميكند چه بايد گفت
	پرسش
	پاسخ

	چگونه بايد جواني را كه دچار بيماري عشق شده است، نجات داد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه شركت در مجالس روشه و ذكر مصيبت اهل بيت (ع بسيار مطلوب است مشاهده ميشود بعضي مداحان و روضه خوانان مطالبي را كه شايد سند قوي و صحيحي نداشته باشد، مطرح ميكنند. جواز برخورد با آنها و راه برچيده شدن خرافات را
	پرسش
	پاسخ

	براي دفاع از ارزشهاي اسلامي حوزة علميه چگونه ميتواند از جانبازان دفاع بنمايد؟ بسياري از جانبازان يكي يكي شهيد ميشوند. 15 سال است كه جانباز شدهام ولي نا اميد نيستم و اعتراض ندارم چون داوطلب بودهام ولي خيلي از جانبازان هستند
	پرسش
	پاسخ

	اين كه حضرت امام فرمود: "جبهه دانشگاه انسان سازي است اين چه دانشگاهي است و اين چه انساني است
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه شركت در مجالس روضه و ذكر مصيبت اهل بيت ع بسيار مطلوب است مشاهده ميشود بعضي مداحان و روضه خوانان مطالبي را كه شايد سند قوي و صحيحي نداشته باشد، مطرح ميكنند. جواز برخورد با آنها و راه برچيده شدن خرافات را ب
	پرسش
	پاسخ

	نظر اسلام دربارة ورزش چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از تفريحات سالم كه در احاديث به آن اشاره شده چيست؟ چگونه در جامعة كنوني زمينة تفريحات سالم را در جامعه بايد ايجاد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	جواني كه در معرض خواهش هاي نفساني قرار دارد و نياز به ازدواج دارد، ولي از لحاظ اقتصادي و جهات ديگر قادر به ازدواج نيست و خانواده اش هم نمي توانند به او كمك بكنند، چه بايد بكند و چگونه خود را از اين بحران نجات دهد؟
	پرسش
	پاسخ

	به من ايراد مي گيرند كه چرا در عروسي ها مثل پير زن ها شركت مي كني! به نظر شما موها را از نامحرم پوشاندن، جلو نامحرم ظاهر نشدن و حرام وحلال را رعايت كردن رفتار پير زن ها است؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين طريقة مداحي و روضه خواني چگونه است چه كنيم تا به گونة مطلوبي جلسه را اداره كنيم و در آن خطايي رخ ندهد؟
	پرسش
	پاسخ

	پسري هستم 27 ساله كه ده ماه است با دختري 19 ساله ازدواج كرده ام و هر دو ديپلم داريم. خانوادة همسرم از نظر مالي بهتر و از نظر اعتقادي ضعيف تر است. چگونه مي توانم اين اختلاف فرهنگي را كه بسيار كم است، از بين ببرم؟
	پرسش
	پاسخ

	استفاده صحيح از اينترنت براي جوانان چگونه بايد باشد؟ آيا اين وسيله يك وسيلة آموزشي براي جوانان است يا راهي براي انحراف جوانان؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان از تبعيض قائل شدن برخي معلمان نسبت به بعضي دانشآموزان مثل دانشآموزهاي پولدار و لوس جلوگيري كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان از خود و دوست خويش شخصيتي همانند شهيد بابايي ساخت؟
	پرسش
	پاسخ

	علل بي رغبتي دانشجويان به تحقيق و پژوهش چيست؟ پاسخ اين سؤال را با ذكر منابع بيان نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	نحوه برخورد يك جوان شيعه با انحرافات اجتماعي چگونه بايد باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	در روستاي ما افرادي به عنوان هيأت امناي مسجد هستند كه بعد از ساختن مسجد هيچ گونه فعاليت فرهنگي و تبليغي ندارند و برخي از آن ها غير از ماه رمضان به مسجد نمي آيند و از عضويت در هيأت هم استعفا نمي دهند؛ از طرفي جوانان محل هم در معرض خطر تهاجم فرهنگي و انحراف
	پرسش
	پاسخ

	در حال حاضر با توجه به جوّ فرهنگي حاكم بر كشور ما نيازي به فرهنگ شهيد و شهادت و احياي اين فرهنگ هست؟ ضرورت وجود چنين فرهنگي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟ مشروحاً توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	به منظور پاسخ گويي سريع و علمي و دقيق به سؤالات ديني و مذهبي نسل جوان چه راهكاري را ارائه ميدهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	مبارزه با مفاسد اجتماعي از قبيل بدحجابي چگونه بايد صورت گيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي از بين رفتن مسئله بدحجابي در جامعه چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه راهي وجود دارد تاافراد كوچكتر بهافراد بزرگتر احترام بگذارند و به صورت يك عرف در جامعه درآيد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي از بين رفتن مسئله بدحجابي در جامعه چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه اكثر مشكلات جامعه به نوعي به تمايات جنسي برميگردد، چرا به جاي محكوم كردن يا سركوب نمودن، راهكارهاي مناسبي براي آن پيدا نميكنند؟ نقش حوزه علميه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجودي كه امام حسن(ع) فرزند بزرگ امام علي(ع) است، در سخنراني ها كمتر از ايشان صحبت مي شود و به مراسم ميلاد و عزاداري ايشان كم تر توجه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي مي گويند قانون منع استفاده از ماهواره نمي تواند جوانان را كنترل كند و معتقدند ماهواره اگر مثل ويدئو آزاد شد، به آن اهميت نمي دهند، نظر شما چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه عشق و معرفت ائمه را در دلهاي خود و ديگران تقويت كنيم؟ آيا اين گفته كه جوان چون احساسي است، بايد با او از راه احساس وارد شد و استدلال عقلي آن چنان اثري ندارد، صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين راههاي گرايش جوانان به دين و اسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	راهكارهاي فرهنگ سازي در محيط دانشگاهي را بيان نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا قوانين و مسايل مذهبي به صورت درست و منطقي به جوانان شناسانده نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از افراد به كساني كه طلبه ميشوند، توصيه مي كنند لباس نپوشند و با همين لباس عادي تبليغ كنند. دليل آن افراد اين است كه مردم به اين لباس بدبين شده اند؛ چگونه بايد به اين شبهه پاسخ داد؟
	پرسش
	پاسخ

	روزي يكي از هم كلاس هايم از اين كه دوست پسر ندارم، به من خنديد و مرا امل صدا زد. هر جا از حجاب گفم، مرا به تمسخر گرفتند. حرف از خدا زدن اين همه دردسر دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	افرادي كه محيط آلوده يا وراثت باعث آلودگي آنان شده است، نزد خدا چگونه اند؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي مي گويند قانون منع استفاده از ماهواره نمي تواند جوانان را كنترل كند و معتقدند ماهواره اگر مثل ويدئو آزاد شد، به آن اهميت نمي دهند، نظر شما چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	راهكارهاي فرهنگ سازي در محيط دانشگاهي را بيان نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا قوانين و مسايل مذهبي به صورت درست و منطقي به جوانان شناسانده نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خانه هاي عفاف بازگشايي نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما ايرانيان با وجود داشتن تمدن كهن و ميراث فرهنگي غني و نقش بزرگ ايرانيان در تمدن اسلامي اكنون به اين روز رسيده ايم و فساد در مملكت ما زياد است؟!
	پرسش
	پاسخ

	چرا فرهنگ و تبليغات غربي ها مؤثر است، ولي تبليغات ما مؤثر نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تقليد از فرهنگ غربي روا است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خانه هاي عفاف بازگشايي نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	راهكارهاي فرهنگ سازي در محيط دانشگاهي را بيان نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	علل دين گريزي و افول فرهنگي جوانان و نسل امروز چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا گرايش به مذهب ميان جوانان كم شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا قوانين و مسايل مذهبي به صورت درست و منطقي به جوانان شناسانده نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	با وجود اين كه متأسفانه جوان هاي ما از اسلام روي گردان شده اند، چگونه با آن ها رفتار كنيم كه از مذهب زده نشوند و پايبند نماز شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چـه عامل و يا عواملي سبب شده است كه گروهي از جوانان از شركت در مجامع ديني خودداري كنند ؟ اين مشكل را از چه راهي بايد حل كرد و براي توجه دادن جوانان به مجامع ديني , چه راهي را بايد انتخاب نمود ؟
	پرسش
	پاسخ

	چـه عامل و يا عواملي سبب شده است كه گروهي از جوانان از شركت در مجامع ديني خودداري كنند ؟ اين مشكل را از چه راهي بايد حل كرد و براي توجه دادن جوانان به مجامع ديني , چه راهي را بايد انتخاب نمود ؟
	پرسش
	پاسخ

	چـه عامل و يا عواملي سبب شده است كه گروهي از جوانان از شركت در مجامع ديني خودداري كنند ؟ اين مشكل را از چه راهي بايد حل كرد و براي توجه دادن جوانان به مجامع ديني , چه راهي را بايد انتخاب نمود ؟
	پرسش
	پاسخ

	علما و مخترعين و مكتشفين بيشتر به بشر خدمت كردهاند يا شهدا؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امر به معروف و نهي از منكر فراموش شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امر به معروف و نهي از منكر فراموش شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	براي فرهنگسازي اسلامي در جامعه اسلامي چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	راه بازگشت دوباره جامعه به قرآن و عترت، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	راه بازگشت دوباره جامعه به قرآن و عترت، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان جامعه را از گناهاني مثل غيبت دور نگه داشت ؟
	پرسش
	پاسخ

	تاثير اينترنت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ با چه راه كارهايي مي توان از اين پديده براي گسترش فرهنگ اسلامي بهره جست ؟
	پرسش
	پاسخ

	روش هاي گسترش فرهنگ نمازخواني چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان فرهنگ وجدان كاري در جامعه ايجاد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي اين كه بتوانم در حل اختلافات خانواده ام موثر عمل نمايم چه كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان جامعه را از گناهاني مثل غيبت دور نگه داشت ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كنيم تا فريب زر، زور و تزوير را نخوريم ؟
	پرسش
	پاسخ

	راهكارهاي فرهنگ سازي در محيط دانشگاهي را بيان نماييد .
	پرسش
	پاسخ

	چگونه با افراد غير مذهبي در دانشگاه رفتار نماييم ؟
	پرسش
	پاسخ

	قيام امام حسين((عليه السلام)) چه آثاري در جامعه اسلامي بر جاي گذاشت؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان جواني را كه در آستانه بلوغ است، به پيروي از دستورات ديني دعوت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود مؤسسات ديني و تبليغات مذهبي فساد و انحراف رو به افزايش است؟
	پرسش
	پاسخ

	با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه كسي كه از دين بريده است، با دين آشتي دهيم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان با كنار نگذاشتن ارزشهاي اسلامي و انساني در علم و صنعت پيشرفت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما مسلمانان دروغگو و حيله گر هستيم و راه جلوگيري از اين فساد از نظر اجتماعي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اگر رويدادهاي اسلامي را با تقويم شمسي حساب كنيم، بهتر نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	براي جلوگيري از مفاسد خانوادگي چه كارهايي بايستي صورت گيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي اين كه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اسلامي ما همگاني گردد و همه افراد از اين وظيفه الهي كه دارند هيچ هراسي نداشته باشند، چه بايد كرد؟ (با اين توضيح كه اين يك امر واجب است و البته در سطح جوانان كارساز نبوده است.)
	پرسش
	پاسخ

	با وجود نيروي مخلص بيسج، چرا باز هم متأسفانه شاهد مفاسد اجتماعي هستيم، بخصوص در مراكز آموزشي، و چرا با سازماندهي درسمت و كمك گرفتن از مباني روانشناسي، سعي نميكنيد، جوانان را هرچه بيشتر به معنويت جذب كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي گسترش وهمه گير شدن امر به معروف ونهي از منكر در جامعه چه بايد كرد ؟ چرا اين مسئله وآموزش آن در سطح مدارس وجود ندارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	راه حل نشان دادن چهره جذاب دين براي قشر جوان چيست وبه عهده كيست ؟ وچگونه مي توان با (بريدن سردين بوسيله دين ) مبارزه كرد.
	پرسش
	پاسخ

	جديدا رسم شده كه هيئتهاي مذهبي در شهرستانها بالأخص مشهد مقدس سينه زني را همراه با جهش و به سرو صورت كوبيدن انجام مي دهند يا اينكه در حين مداحي مداح صداهاي ناجور در مي آورند حال سوال اينجاست كه آيا اين نحوه عزاداري براي اهل بيت و بخصوص براي امام حسين ( صحي
	پرسش
	پاسخ

	بهترين راه مأنوس كردن نوجوانان با مضامين بلند عرفاني قرآن كريم چيست؟ شرايط توبه را لطفاً بيان فرمائيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسائل فرهنگي در حرف بسيار گفته ميشود ولي مسؤولين اصلاً هيچ اهميتي به فرهنگ ملت نميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بدليل قباحت عرف عمومي جايز است ازدواج موقت بعنوان يكي از زيباترين راه حل هاي بحران جوانان كه توسط خدا حلال شده است را ترك كرد ؟ راه حل اجرايي شما براي اين مساله چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ايجاد يك فضاي باز فرهنگي براي تبادل همه انواع فرهنگها در كشور ما امكانپذير است يا نه؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا ما در مقابل كشورهاي مستكبر سلاح علم و تلاش و كوشش در راه علم و صنعت بهتر است بكار ببريم يا شعار؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعد از انقلاب حتي آزادي هاي كه از نظر اسلام مجاز بودند را نداريم همچون ازدواج موقت و ...؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خود بسيج هم در استفاده از بيتالمال و تلاش و كوشش و خلوص نيت و بخصوص لحظة استخدام كه اقوام مسؤولين در اولويت مي باشند و استفاده از كلاسهاي آموزشي عقايد و طريقة تحليل مسائل بهترين وجه اقدام لازم تا الآن نداشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسؤولين تزكيه ندارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كشور اجازة خروج مغرها را مي دهد يعني قراردادن كمي بودجه براي اين كار، كار دشواري است چرا اين كار به عنوان يك قانون ممنوع نميكنند و چرا كشور از اين افراد با استعداد استفاده نميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	فرهنگ كشور رو به ابتذال است ميخوا هم بدانم كه فكري براي اين وضع شده يا خواهد شده ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه اي كه فرهنگ صحيح آزادي جاي نيفتاده مسأله آزادي زودتر مطرح شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه ما من كه چادر مي پوشم به صورت تمسخر نگاه مي كنند و مورد آزار و اذيت قرار مي دهند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه ما به فردي كه چادر ميپوشد با ديد ديگر نگاه ميكنند و مورد اهانت قرار ميگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	نقص و ضعف در برنامهريزي آموزشي و مديريتي تا كي؟ كي و چگونه مي خواهيم فرهنگ خود را اصلاح كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توانيم به بهترين صورت حق رسالتي را كه شهدا بر دوشمان گذاشتند، ادا كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه اي كه اين قدر فساد رواج پيدا كرده است، و جوانها هم قدرت ازدواج ندارند، چرا ازدواج موقت در جامعه ما جا نيفتاده است و چنين مراكزي هم نيست كه كساني كه نمي توانند ازدواج كنند به آنجا مراجعه كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با اينكه عوامل مشروع ازدواج و صيغه وجود دارد جوانان به عوامل نامشروع متوسل مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در رابطه با عذابهاي جهنم به وسيله گناه صحبت نميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در رسانه هاي گروهي از خانمهايي كد بانو سازگار استفاده نمي كنند، كه اينطور زننده صحبت مي كنند، با همسرانشان و بعضي از دختران الگو براي خودشان مي گيرند و پياده مي كنند، بعضي از خانمهايي كه با آبروداري زندگي مي كنند و اموراتشان را خوب مي گذرانند من بارها
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شما مشكلات عمده فرهنگي كشور با گسترش فرهنگ نماز و زكات در شهر و روستا و امر به معروف و نهي از منكر و انجام فرهنگي چگونه بايستي حل شود؟هدف مهمي كه از تحقق آرمان هاي اسلام عزيز براي شما مجموعه هاي فرهنگي چه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	هدف از برگزاري گفتمان ديني در مساجد چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا جوانان در اين زمان كه نظام جمهوري اسلامي بر ايران اسلامي حاكم مي باشد و از نظر اعتقادات اسلامي و ديني مذهبي نسبتاً ضعيف و كم رنگ مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كار كنيم اينقدر رشوهخواري و پارتي بازي كم شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه اسلامي ايران كه در بين مردم قرآن حضور دارد مردم از لحاظ علمي خيلي كند عمل مي كنند ولي در جامعههاي بيگانه زيادي كه ديني چون اسلام وجود ندارد آن مردم از لحاظ علمي بالاتر از جامعه اسلامي هستند ، دليل چيست ؟ چه كسي باعث شده است كه جامعه به اين ف
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين امر كه مردم كشور ما مسلمانان و دوستدار ائمه اطهار(ع) هستند، چرا بايد در اين كشور بيبندوباري و فساد رايج شده است؟ چرا در مشهد كه شهري مذهبي است بايد اين وضع فجيع اتفاق افتاده باشد؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	چرا از يك جوان نه هر جواني كه خود را مسلمان ميداند اگر پرسيده شود دليل انتخاب اسلام چيست ؟ نميتواندجواب درست دهد . آيا شما علماي دين را در اين زمان مسئول و مقصر نميدانيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	زمان امام عزيز وشهداي گرانقدر ما شاهد اينگونه بي حرمتي و بي عفتي ها از سوي زنانمان و بي غيرتي از سوي مردانمان و آرايش كردن مردها و مرد پوشش زنانه داشته باشد ؟ اين مسائل از سوئي قوه قضائيه و نيروي انتظامي و مقامات ديگر پيگيري ميشوند اگر نمي شود چرا از نير
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه ما مسلمانان فقط يك كتاب آسماني (قرآن) را داريم چرا دولت براي حفظ قرآن و تشويق جوانان به اين امر سرمايهگذاري قابل توجهي نميكند در صورتيكه براي خوابانيدن سرمايه در بانكها براي ثبتنام خودرو پيكان و يا قرعهكشي در بانكها مرتب از تلويزيون ت
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه صداي اذان بلا را از زمين دور مي كند صداي بلند گوهاي مساجد بسته شده كه مزاحم همسايه هاي مسجد نباشد در صورتي كه صداي نوارهاي موسيقي كه شرعاً حرام است در خيابانها و جاده ها و پاركها و داخل خودروهاي در حال حركت كاملاً واضح و با صداي بلند شني
	پرسش
	پاسخ

	چرا نظام آموزشي و پرورشي ما از ريشه خراب است دليل آن اينست كه يك فرد ليسانس يا فوق ليسانس در ايران اول بيسوادي است و نميتواند مسائل شرعي خود را به خوبي بشناسد و به اعتقادات خود پاي بند باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امروزه در كشور ما ايران جلوي زنان بي حجاب گرفته نمي شود ؟
	پرسش
	پاسخ

	را ههاي كشاندن افرادي كه بدبين به اسلام هستند به مسجد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كنيم تا مساجد ما به رسالت مساجد زمان رسول ا...( نزديك شود صرفاً گفتمان ديني نه، بلكه جنبههاي مصداقي و تطبيق اجتماعي، بومي و محلي؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در كشور ما دين روز به روز كمرنگتر و در ديگر ملل فهميدند كه تازه بايد دنبال دين بروند؟
	پرسش
	پاسخ

	با عنايت به سخن امام راحل در مورد شهيد مطهري كه ايشان و آثارش را بي اثتثنا مفيد دانستهاند چرا حوزههاي علميه بخصوص مشهد و قم تابحال همايش و يا سمينار و حركتي مشابه حركت امسال صدا و سيما انجام ندادهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كار كنيم قرآن و معارف جذب جوانان گردد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما در مراسم عزاداري قرآن مي خوانيم در مراسم عروسي و ديگر مراسمها قرآن نمي خوانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه به بهانه حفظ شأن حكومت ساختمانهاي آنچناني ساخته شود و صندلي هاي آنچناني تكيه گاه بعضي شود آيا درست است؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چه چيزهايي براي جذب جوانان و نوجوان در نظر داريد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر بگويم شايد باورتان نشود، من هميشه در سلام كردن سعي مي كنم پيش قدم باشم چرا كه:
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	در مورد متولي هاي مسجد و سازمانهاي مسؤول در مورد اين سنگر اسلام توضيح بفرماييد. چرا مساجد اينقدر راكد و بي جاذبه هستند و چه راهكاري را در اين زمينه (پويايي مساجد) پيشنهاد مي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا با اين همه فساد اداري كه در كشور وجود دارد، ارزشهاي فرهنگي و ايراني و اسلامي ما ميتواند اسلحهاي در مقابل استعمار باشد؟ چرا در انجام تكاليف اسلاميمان درمانديم نمونههاي مختلف بيعدالتي را ميبينيم مثلاً شنيدهام كه در زنداني توسط مأموران در قالب سا
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان به عنوان يك خواهر شهيد در مقابل تبليغات تهاجم فرهنگي كمرنگ شدن ارزشها، تخريب نيروهاي حزب اللّهي و همچنين نگراني نسبت به دختران و پسران به خصوص نسل آينده ايفاي وظيفه نمود و مانع از پايمال شدن خون شهيدان شد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا قرآن ميگويد: سختيها باعث تكامل افراد جامعه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود تبليغات بيش از اندازه درباره نماز و... هر روز از تعداد نمازگزاران كاسته ميشود؟ آيا در قرآن در اينباره دستور و راهكاري وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا از نظر قرآن دين ميتواند تمدنساز باشد يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً ـ به طور صريح ـ بفرماييد كه چگونه ميتوان يك ايدئولوژي (جهان بيني) و يا تفكرات سنتي، فرهنگي و يا مذهبي ملت يا نژاد و... را گسترش داد; و يا به ملتهاي مختلف ديگر فهمانيد و يا مسلط نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه كودك خود را با قرآن مأنوس كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان پايههاي فرهنگي و استقلال يك كشور، در بُعد فرهنگي را تقويت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مراكزي مثل مركز شما، مانع خواندن قرآن در قبرستانها، توسط افراد بد صوت و با قرائت غلط و ظاهري غير شايسته نميشويد؟ آيا اين اقدام آنان از ارزش قرآن نزد قشر جوان نميكاهد؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً خاطرهاي از رزمندگان اسلام دربارة قرآن ـ از كتاب "فرهنگ جبهه ميتوان استفاده كرد ـ برايم بنويسيد; البته به جز خاطرة زير: من در دست دشمن اسير بودم عراقيها به ما قرآن نميدادند; بنابراين هر كس "آيه يا "حديثي حفظ بود، با انگشت روي خاك مينوش
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان دانشجويان را به ويژه دانشجويان دانشگاه پيام نور را كه كمتر در دانشگاه حضور دارند، با معارف قرآن آشنا كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوانم قرآن و دستورات آن را در روستاي خود به ديگران بياموزم و به آن عمل كنم
	پرسش
	پاسخ

	جهانبيني براي يك فرهنگ و يك كشور، چه آثاري در پي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً نكتههاي قرآني كه در مورد تبليغ دين مبين اسلام آمده است را بيان كنيد و مرا با فرستادن كتابها و مجلات در راه تبليغ و نشر فرهنگ قرآن ياري فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	براي داشتن يك جلسه خوب آموزش قرآن در قسمتهاي مختلف مانند: نحوه ادارة جلسه آموزش قواعد و... چه توصيه و راهكاري ارائه ميفرماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن مجيد بهترين شيوة تبليغ اسلامي را در چه ميداند; به عبارت ديگر براي تبليغ دين بايد از چه شيوهاي بهره جست
	پرسش
	پاسخ

	الف ـ ديدگاه قرآن به طور كلي دربارة معرفي و عمل به احكام دين چيست ب ـ آيا به خاطر سقوط فرهنگي جامعه درست است كه برخي احكام تعطيل شود؟ ج ـ در جامعهاي كه اساسنامة آن قرآن است و بيشترين افراد آن جامعه را شيعيان تشكيل ميدهند، چرا به طور جدي جلوي ر
	پرسش
	پاسخ

	جهت ترويج نماز در مساجد و مدارس چه بايد كرد ؟
	پرسش
	پاسخ

	نماز چگونه در بهبود اجتماع و فرهنگ و سياست يك كشور مؤثر است
	پرسش
	پاسخ

	چگونه افراد را به نماز تشويق و ترغيب كنيم
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان اعتقادات مذهبي افراد بزرگسال را تقويت كرد
	پرسش
	پاسخ

	آيا ستاد اقامه نماز براي جذب جوانان به مساجد برنامه ريزي كرده است
	پرسش
	پاسخ

	نماز چه آثار فرهنگي در جامعه دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي ترويج فرهنگ نماز چه راههايي وجود دارد
	پرسش
	پاسخ

	چه راهكارهايي براي تعميق گرايش جوانان و نوجوان به مسائل مذهبي وجوددارد
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان افراد تارك نماز را به نماز تشويق و ترغيب كرد
	پرسش
	پاسخ

	راههاي جذب و رغبت جوانان و نوجوانان به نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	بهترين راه براي جذب بيشتر دانشجويان براي امور مذهبي وهمچنين نمازجماعت چيست و بهترين راه براي وحدت بين اهل تشيع و تسنن چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	با محيط و جوي كه درآن دختران دانشجو بالباس هاي كذايي وبدحجابي جوانان را به سوي خود مي كشند چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت مختلط شدن دانشگاهيان چيست وچرا از هم ديگر جدا نمي كنند كه اين اختلاط براي روح جوانان خيلي مضر است علتش را جواب دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اعتقاد مردم و جوانان امروزي نسبت به دين و احكام بسيار پايين آمده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين راه براي اينكه خواهر و برادرهايم را علاقه مند به نماز و قرآن كنم چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	پيشنهاد شما براي هرچه غني تر شدن فرهنگ اسلامي در دانشگاه ها چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با اينكه ايران يك كشور توريستي است اما هيچ گونه اقدامي براي جلب توريست صورت نمي گيرد و صرفا جلسات بي مورد و بي فايده تشكيل مي دهند؟
	پرسش
	پاسخ

	حضور در مراسم مذهبي و مساجد چقدر در جلوگيري از تهاجم فرهنگي موثر است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسئولين نمي توانند الگويي مناسب جايگزين الگوهاي نامناسب كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به ادعاي اسلامي بودن چرا نمي توانيد مشكل ازدواج جوانان را حل كنيد؟ حال كه نمي توانيد چرا نمي گذاريد به شيوه غرب مسائل جنسي حل شود؟
	پرسش
	پاسخ

	در دانشگاه ها هنوز مشكلاتي از قبيل غربزدگي و عدم تعهد برخي اساتيد و ... وجود دارد, آيا زمان آن نرسيده كه براي رفع اين نقايص اقدام شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي جلوگيري از فساد و مشكلاتي كه در جامعه از حيث اخلاقي وجود دارد قيام همگاني نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه ء ما در مقابل مشكلات فرهنگي محيطمان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ازدواج موقت در جامعه ء ما امري منفور و زشت تلقي مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	براي آگاهي و شناخت عميقتر نسبت به اسلام و قرآن از كجا شروع كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به تكنولوژي پيشرفته دنيا مخصوصا ماهواره آيا ميتوان در را بروي خود بست و از آن استفاده نكرد و شما چه تدابيري در اين زمينه داريد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه باينكه ريشه هاي مفاسداجتماعي را ازدواج ازبين مي برد لكن مشكلات و رسوم غلط باعث تاثير در اين امر شده * چه راه هاي علمي براي اينكار وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اسلامي شدن دانشگاهها يعني چه ؟ آيا معنايش اين است كه دختر و پسر با هم نباشند؟
	پرسش
	پاسخ

	نحوه انتقاد از روحانيون مسئول در حاليكه حرمت آنان حفظ شود چگونه است
	پرسش
	پاسخ

	چرا به زندانيها رسيدگي نمي شود و بجاي اينكه با فرهنگ و ايجاد شغل آنها بسازند آنها را زنداني مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما آذربايجانيها از ابتدايي ترين حقوق (زبان و فرهنگ مطبوعات و) محروميم ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ازدواج موقت الان در جامعه ما رايج است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اسلامي كردن دانشگاهها به چه صورت انجام مي پذيرد
	پرسش
	پاسخ

	چرا با صرف هزينه مي خواهيد به سئولات ما پاسخ دهيد
	پرسش
	پاسخ

	چرا جوانان به مدل هاي غربي و غربگرايي علاقه دارند چرا نظام در اين مورد اقدام نمي كند
	پرسش
	پاسخ

	چرا ازدواج موقت كه يكي از احكام ناب اسلام است در جامعه ما انجام نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ازدواج موقت مورد پذيرش افكار عمومي مردم نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به جاي گرفتن مهريه هاي سنگين براي جلوگيري از طلاق قوانين ديگري وضع نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مردم به ظواهر بيشتر از امور بنيادي مي پردازند؟
	پرسش
	پاسخ

	براي حل مشكل ماهواره چه راه حلهايي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به واقعيت موسيقي در جامعه و مخالفت روحانيت با آن با اين معضل چگونه بايد برخورد كرد
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه بسيج در رويارويي با مشكلات و مسائل اجتماعي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	بسيجيان چگونه تفكر بسيجي را در ميان دانشجويان و نسل جوان ترويج نمايند
	پرسش
	پاسخ

	روش صحيح تبليغ در دانشگاهها چيست
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه حضرت امام (ره ) فرموده اند بايد دانشگاه كارخانه آدم سازي باشد اما امروز كاملا بر عكس شده است . چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به فراواني فساد و گناه در جامعه چطور مي توان با خداوند در ارتباط بود و تا عمق معنويات پيش رفت و در جامعه هم نقش فعال داشت؟ آيا حفظ دين با اين وضعيت جامعه و دانشگاه ها ممكن است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امر به معروف و نهي از منكر در كشور ما اجرا نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شما بهترين كار فرهنگي در دانشگاه و خوابگاه هاي دانشگاه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بيشتر جوانان ما نسبت به دين و مسائل آن بي اطلاع اند؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد الگوسازي عملي از ائمه اطهار(ع) بيشتر توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا فرهنگ ازدواج در جامعه تغيير كرده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي جلوگيري از رقص و ترانه در مراسم عروسي چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين راه ها براي حل مشكلات فرهنگي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دوستم نماز نمي خواند براي اين كه او را به سوي نماز بكشانم هم چنين براي اين كه اخلاق او در ما تاثير نگذارد چه كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان اصل (دانشگاه اسلامي ) را بين دانشجويان مطرح كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان از راه فرهنگي زمينه رشد فكري دانشجويان را بالا برد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به جوانان اين قدر امر و نهي مي شود و با مهرباني و عطوفت , آنها را راهنمايي نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان فرهنگ وجدان كاري در جامعه ايجاد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان جوانان را درباره ولايت فقيه توجيه كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	علل بي رغبتي جوانان به اسلام و مسايل معنوي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان جوانان را نسبت به ولايت فقيه آشنا ساخت ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت فاصله گرفتن جوانان از ارزش هاي اسلامي چيست ؟ و راه حل آن كدام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه راهكارهاي براي رفع مشكلات فرهنگي دانشگاهها متناسب است ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي رواج بيشتر مسائل ديني در بين دانشجويان چه راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي انجام بهتر امور ديني و ارشاد ديگران چه كارهايي بايد انجام دهم ؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به شرايط دانشگاه براي احياء نماز جماعت در سطح دانشكده چه راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	بينش دانشجويي نسبت به مسائل سياسي و فرهنگي را چگونه بالا ببريم ؟
	پرسش
	پاسخ

	در كارهاي قرآني و فرهنگي چه عواملي موجب تداوم و جذابيت كار مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	جامعه ء امروز چه نيازهايي را در اولويت مي بيند و طلاب در چه زمينه اي بايد كار كنند تا پاسخ گوي اين نيازها باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	علت دين گريزي جوانان چيستو چگونه مي توان آنها را از اين راه منصرف كرد ؟
	پرسش
	پاسخ

	گاهي هنگامي كه با بعضي از دوستان در مورد مسائل ديني و اخلاقي صحبت مي كنيم ،حرفهاي ما در ابتدا تاثير بسيار خوبي روي آنها مي گذارد ولي كم كم از بين ميرود همچنين نميدانم چرا چنين دوستاني بيشتر مايل به دوستي با افراد ناباب هستند در واقع مثل اينكه افراد خلاف ك
	پرسش
	پاسخ

	دوستم به گريه كردن در عزاداري سيدالشهداء اعتقاد ندارد چگونه او را راهنمائي كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه افراد بي نماز و بي هدف را ارشاد كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه شيوه اي را بكار گيريم تا جوانان ما با قرآن و نهج البلاغه بيشتر نزديك شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شما بهترين كار فرهنگي در دانشگاه چه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آنچه در كتابها درباره غرب نوشته شده صرفاً نشان دادن نكات منفي آن است و از ذكر نكات مثبت غفلت مي شود، چه بسا اين نكات مثبت غالب بر منفي ها باشد و چه بسا مكاتب و ديدگاه هاي آنان جامع تر و پيشرفته تر از ما و اسلام باشد (اين پاسخ را به ديدگاه كسي مرقوم فرمايي
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي ارگان هاي ديني و حتي بعضي از روحانيون (اصلاً قصد توهين ندارم اما اين يك واقعيت در جامعه ماست) با رفتارهاي خشك مقدس مآبانه جلوي گسترش اسلام و احكام ديني را مي گيرند و البته در بعضي موارد مانع ترويج آن مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه مسؤول واحد فرهنگي بسيج دانشجويي دانشكده مي باشم، راهنماييهايي را در اين زمينه خواستارم.
	پرسش
	پاسخ

	مهمترين مشكلات فرهنگي جامعه خصوصاٌ جامعه دانشگاهي و دانشجويي كدام است؟ لطفاٌ دلائل ظهور مشكلات را بفرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	مبسوط
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	مبسوط
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جامعه ما به شغل پرستاري اهميت داده نمي شود ،جامعه اي كه تمام افراد آن مسلمان هستند جامعه اي كه الگوي پرستاري آن حضرت زينب است .من فكر مي كنم مردم ما فقط صحبت مي كنند تا اينكه عمل كنند مثلا همه براي حضرت زينب گريه مي كنند ولي وقتي به يك پرستار مي رس
	پرسش
	پاسخ

	با وجود آنكه سالها از جنگ عراق عليه ايران مي گذرد و شرايط اجتماعي عوض گرديده است و نگرش ها نسبت به مسائل گذشته تغيير كرده پس چرا هنوز هم از جبهه و جنگ و 8 سال دفاع مقدس نام برده مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	دفن كردن شهداي گمنام در دانشگاهها و پاركها و يا اماكن عمومي چه معنايي دارد ؟آيا فرهنگ شهيد و شهادت در اين است كه اجساد مجهول الهويه را سرمايه بقاي نظام گردانيم و از اين طريق از اين اجساد استفاده ابزاري كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر شما در مورد فعاليت در تشكلهاي دانشجويي چيست؟و آيا براي دانشجو كه وظيفه او درس خواندن است اين گونه فعاليتها اشكالي ندارد؟ و در چه تشكلي فعاليت كنيم براي خود و جامعه مفيد خواهد بود.
	پرسش
	پاسخ

	دانشگاه ما از نظر فعاليتهاي فرهنگي گسترده بسيار در فقر به سر مي برد و ما گروهي هستيم كه قصد انجام اين كار را داريم و بدون سابقه قبلي و اطلاعاتي در اين زمينه از شما خواستارم طرحي قابل اجرا پيشنهاد كنيد تا هم بتوانيم از نظر فرهنگي تاثير گذار باشيم هم از نظر
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان ارزشهاي واقعي و دين را به جامعه بشري تعليم داد؟
	پرسش
	پاسخ

	لذا با توجه به افزايش فساد اخلاقي اعم از روابط نامشروع زناشويي فيلم مبتذل ،عكس ،اينترنت ،خانه فساد و فحشا ،فرار دختران از خانه كه صدا و سيما برنامه به صورت مداوم و سراسري پخش نمايد كه در ازدواج والدين سخت نگيرند تا اين عوامل به وجود نيايد و جامعه به فساد
	پرسش
	پاسخ

	موسيقي هايي كه از صدا سيما جمهوري اسلامي پخش مي شود يا از طريق راديو جوان و... و كنسرت هايي كه درمحيط هاي دانشجويي و در شهرهاي مختلف اين مملكت اسلامي در جريان است كاملا غير شرعي و خلاف اعتقادات روايات و آيات الهي مي باشد . بنده در اين مورد به قطع يقين رسي
	پرسش
	پاسخ

	در روايات و احاديث و مخصوصا قرآن بسيار تاكيد شده است به دستگيري از فقرا. ولي جامعه امروز ما پر شده از بسياري از اشخاص كه به بهانه هاي گوناگون دست نياز به سوي انسان دراز مي كنند. و اين مسئله باعث شده كه تشخيص نيازمند واقعي از گدايان حرفه اي مشكل شود. با تو
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توانيم بگوييم به علت اينكه علوم غربي از فكر غربي (امانيستي)نشات مي گيرد اين علوم را نمي توان براي مقاصد الهي به كار برد يعني مثلا تلويزيون اسلامي داشته باشيم و...
	پرسش
	پاسخ

	دلايل عدم رعايت فرهنگ حجاب و رابطه نامناسب دختر و پسر در محيطهاي دانشگاهي چيست. با چه نمونه كارهاي فرهنگي مي توان در جهت اصلاح اين معضلات فرهنگي قدم برداشت.
	پرسش
	پاسخ

	جامعه ما جامعه اي است اسلامي و ما جوانان اين مرز و بوم براي ممات و حيات خود نياز به راهبران و مشاوراني داريم كه ما را هدايت كنند و راه درست زندگي و درست انديشيدن را نشان دهند يكي قرآن اين كتاب آسماني است كه بايد آن را به عنوان الگوي خود قرار دهيم اي كاش د
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه ما در جايي كه مقابل ما به پيامبر و مقدسات يا امام راحل و انقلاب توهين مي شود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مادانشجويان مذهبي چه كنيم تا بتوانيم در دانشگاه اثرگذار باشيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با برخي قوانين براي استخدام مانند متدين بودن و يا ساير خصوصيات ظاهري به ريا كاري در جامعه كمك مي كنيم.
	پرسش
	پاسخ

	تعريف كار فرهنگي چيست. به چه كاري فرهنگي و به چه كاري غير فرهنگي مي گويند.
	پرسش
	پاسخ

	تشكلهاي دانشجويي در چه زمينه هايي مي توانند به فعاليت در زمينه فرهنگي بپردازند. لطفا مصداق ها را به دقت نام ببريد.
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	چرا مردم حاضر نيستند تفكراتشان را تغيير دهند اين قدر كه به تغيير و تعويض لباس و وسايل و تجملات اهميت مي دهند؟ارتقاء سطح فكري و تغيير و رشد عقلي اهميت قائل نمي شوند.راه درمان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفا در مورد بحران هويت توضيح دهيد و راههاي پشت سر گذاشتن اين بحران را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	لطفا درباره فرهنگ سازي در جامعه در ابعاد مختلف ارزش هاي اسلامي كتاب و سايت معرفي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا به سوگواري و مداحي امامان اينقدر اهميت داده مي شود به جاي شناخت آنها
	پرسش
	پاسخ

	اگر امكان دارد كمتر از پلاكاردها و اعلاميه ها استفاده شود درست است كه به مناسبتها ي مختلف اين كار انجام ميشود و براي ياداوري ارزشها مناسبتها است اما در بسياري از موارد اسراف است.و بااين هزينه اي كه صرف ميشود ميتوان كارهاي زيادي به نفع مردم انجام داد كه جن
	پرسش
	پاسخ

	نظر شما اگر ازدواج موقت شيوع پيدا كند كسي دنبال ازدواج دائم مي رود
	پرسش
	پاسخ

	بسياري از روحانيون به راحتي در خيابان راه مي روند و نسبت به اطراف خود حداقل واكنشي نشان نمي دهند چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	از كارشناسان محترم نهاد تقاضا دارم تخصصها و منابع و روشهايي را كه يك نيروي فرهنگي براي انجام كار فرهنگي در دانشگاه و ديگر مكانهاي فرهنگي نياز دارد را براي اينجانب شرح دهند.اگر جدول و برنامه خاصي در اين زمينه نيز وجود دارد براي اينجانب معرفي نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چراتعداد الگوههاي اعتقادي و عملي در فرايند اسلامي شدن دانشگاهها اندك هست؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره پيشگيري از اعتياد نوجوانان و جوانان چه راهكارهاي عملي پيشنهاد ميكنيد. "لطفا پاسخ را بصورت كاملا تشريحي بيان كنيد
	پرسش
	پاسخ

	وقتي مردم اجتماع نمي خواهند درست شوند چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان روزي را با عنوان عيد قربان جشن مي گيرند و چرا گوسفند قرباني مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مراجع با گناه كردن مردم آن هم علناً راضي هستند؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چرا با اقداماتي نظير ....باعث كاهش علاقة جوانان براي حضور در مساجد مي شويد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كساني كه مي خواهند پسرشان را داماد كنند به ظاهر زندگي و ثروت نگاه مي كنند ولي به نجابت دختر نگاه نمي كنند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ارزشهاي مذهبي در نزد جوانان ما كمرنگ شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	براي كار كردن يا مبادله كالا همه دروغ مي گويند. آيا اين حرفهايي كه زده مي شود درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	*- آيادر مجالس روضه وياميهماني هاي مذهبي مثل عاشورا اربعين و......كه به خاطرائمه (ع) برگزار مي شود وعده اي ميهمان دعوت مي شوند اينكه خيلي ساده برگزار نشود وكمي باسليقه تر ومرتب تر وبا ذوق بيشتر دروسايل ولباس هاي افراد باشد اشكال دارد ؟ يعني ممكن است مورد
	پرسش
	پاسخ

	1- لطفا شيوه ترويج فرهنگ اطاعت از اهل بيت عليه السلام » به جاي تشريفات براي اهل بيت عليهم السلام » رابيان فرماييد ؟ اطاعت بهتر است يا تشريفات و مراسم ؟
	پرسش
	پاسخ

	1- لطفا بفرمائيد چگونه ميتوان ازدواج آسان توأم با احكام الهي را درجامعه امروزي بصورت يك فرهنگ در آورد ؟
	پرسش
	پاسخ

	1-چگونه مي توان از جريان حادثه كربلا درزندگي فردي و اجتماعي الگو برداري كرد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه نوع فعاليت هاي فرهنگي مي توان در مساجد داشت ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به جاي موسيقي هاي حرام , نوارهاي اسلامي جايگزين نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان فعاليت فرهنگي انجام داد بدون اين كه لطمه اي به درس و ... برسد؟
	پرسش
	پاسخ

	هدف زندگي دانشجويي و اموري كه وقت دانشجو بايد براي آن صرف شودچيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر ازدواج موقت حلال است , چرا عده اي خاص از آن بهره مندند؟
	پرسش
	پاسخ

	قشر جوان و دانشجوي ما در پي مد لباس است و از غرب پيروي مي كند براي تاثيرگذاري بر آنها چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان جامعه را از گناهاني مثل غيبت دور نگه داشت ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه در طول مدت دانشجويي برنامه هايمان رادر خوابگاهها تنظيم كنيم كه از وقتمان استفاده بهينه داشته باشيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	يك دانشجو چگونه بايد اوقاتش را پر كند و همه ء جنبه ها را رعايت كند؟
	پرسش
	پاسخ

	براي اداره صحيح يك گروه فرهنگي و اخلاص در كار اين گروه ها چه برنامه هايي بايد مد نظر قرار گيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	در جامعه اي كه انسان صحنه هاي تأسف باري از فساد مانند اختلاط زن و مرد نامحرم پوشيدن لباسهاي مبتذل بي حجابي و آرايش غليظ زنان و ... را مي بيند گاهي احساس پوچ گرايي زندگي، احساس دوري از خدا و آخرت را مي كنيم چه كنيم تا بنيه اعتقاديمان همچنان استوار بماند.
	پرسش
	پاسخ

	راهكارهاي فرهنگ سازي در محيط دانشگاهي را بيان نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان فردي كه از اسلام و روحانيت گريزان است را هدايت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان فرد لجوج را به نماز و روزه و انجام امور مذهبي تشويق كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	تاثير اينترنت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ با چه راه كارهايي مي توان از اين پديده براي گسترش فرهنگ اسلامي بهره جست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا برخلاف كشورهاي توسعه يافته , مردم ايران كم مطالعه مي كنند و بيشتر تلويزيون تماشا مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	با اين كه دانشجويان را به تقوا دعوت مي كنيد, چرا مسوولان تقوا را رعايت نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل نام گذاري سال امام علي (ع ) و يكصدمين سال امام (ره ) و اختصاص بودجه هاي كلان از بيت المال , چگونه توجيه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در كشور ما فرهنگ انتقادپذيري وجود ندارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين همه فساد و فحشا در دنيا چگونه بايد زندگي كرد كه بتوان از نعمت هاي اين دنيا استفاده نمود وهم بتوان براي سفر آخرت مهيا بود؟
	پرسش
	پاسخ

	راهكار مطالعاتي براي انجام كارهاي اساسي و تبليغاتي در دانشگاه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	براي اصلاح وضعيت اجتماعي دانشگاه وحفظ اخلاق دانشجويان از اين محيط نامساعد ،چه كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر شما درباره اردوهاي مختلط دانشجويي و وظيفه ما در اين رابطه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود نياز به عالمان ديني در مناطق محروم،آنها خود را در محيط هاي بخصوصي محدود كرده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا با توجه به شرايط نامناسب جامعه مي توان پاسخگوي نيازهاي جوانان بود؟
	پرسش
	پاسخ

	چه توصيه ائي به جوان داريد؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين خدمت به جامعه و مردم چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد مشكل ((هويت جوانان))،دست اندركاران فرهنگي چه بايد بكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	برخي عقيده دارند پايه گذاري دانشگاه در ايران غلط بوده است و با فرهنگ ما سازگاري نداشت امروز مي بينيم كه دانشجو دنبال هر چيزي است جز دانش . اولا مي خواهم ريشه يابي اين معضل را بدانم ثانيا راه حل قابل دسترسي براي اصلاح اين وضع چيست.
	پرسش
	پاسخ

	در سراسر كشور كارهاي هماهنگ انجام شده (مانند گسترش جمله هايي نظير حجاب مصونيت است و ... از طريق اماكن دولتي و تاكسي ها و ...) ولي چرا تبليغات ما اثر نمي كند و در عوض تبليغات ماهواره اي دشمن در جوانان اثر مي كند مشكل كجاست. آيا راه حل را نمي دانيم امكانات
	پرسش
	پاسخ

	تأثيرگذاري روي ديگران بخصوص جوانان چگونه ممكن است؟
	پرسش
	پاسخ

	تشكلهاي دانشجويي در چه زمينه هايي مي توانند به فعاليت در زمينه فرهنگي بپردازند. لطفا مصداق ها را به دقت نام ببريد.
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	لطفا درباره فرهنگ سازي در جامعه در ابعاد مختلف ارزش هاي اسلامي كتاب و سايت معرفي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان شخصي را كه از نظر مذهبي كامل نيست هدايت كرد به طوري كه در طرف مقابل اثر داشته باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	مشكلات فرهنگي دانشگاه را در چه موضوعاتي مي دانيد؟همچنين اگر بخواهيم در قالب يك گروه دانشجويي روي شناسايي و سپس مقابله با آنها كار كنيم , چه توصيه اي براي ما در ابتداي كار داريد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا براي امر ازدواج فرهنگ سازي نمي شود.
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه قشر دانشجوي ما اكثر اوقاتش را به بطالت مي گذراند وقتي فارغ التحصيل مي شود چندان بار علمي ندارد آيا به فكر پرورش روحي فكري و علمي دانشجويان هستيد.
	پرسش
	پاسخ

	در محله ما يك حسينيه است كه امكانات خوبي براي كارهاي فرهنگي دارد اما مسئوليت آن با يك پيرمردي است كه به جوانها خيلي ميدان نمي دهد و يك خوي استبدادي دارد. لذا محيط آن به گونه اي نمي باشد كه جوانها را جذب كند و حتي خيلي از جوانها محله از رفتن به آن مكان خود
	پرسش
	پاسخ

	من دانشجويي هستم كه مي توان گفت امروزي نيستم و تيپ هايي كه امروزه در دانشگاهها مد است سركاري ندارم ولي از اين وضعيت نيز دل خوشي ندارم دلم مي خواهد يك برنامه اي در دانشگاهها وجود داشته باشد كه اين جوانان راه گم كرده را راهنمايي كنند نه با زبان توهين و تحقي
	پرسش
	پاسخ

	كتاب و كتابخانه در ارتقاي سطح فرهنگ مردم چگونه و در چه حدّي ميتواند تاثير گذار باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	علاقه شديدي به جذب نوجوانان به مكتب اهل بيت دارم لطفاً را هبردهايي كا كاربرد فراواني داشته باشند را براي من عنايت فرماييد
	پرسش
	پاسخ


	فرهنگ ديني
	سنتهاي ديني
	آيا مسلمان آمريكايي به جز اعياد اسلامي مي تواند در اعياد ساير مذاهب به ويژه عيد ژانويه و عيد پاك يا، مراسم تهيه درخت كاج، ارسال تبريك هديه و مانند آن... شركت كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در تعطيلي تولد و شهادت امامان معصوم((عليهم السلام)) فرق مي گذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اكثر مناسبت ها مانند ولادت پيامبر6و شب هاي قدر, به شب زيارتي علي 7مبدل مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نماز نخواندن پدر و مادر در زندگي فرزندانشان تأثيري دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در فرهنگ بعضي از مناطق رايج است كه در مجالس ترحيم سيگار توزيع مي كنند و بعد از كشيدن سيگار براي اموال فاتحه طلب مي كنند. آيا چنين كاري صحيح است؟ اگر صحيح نيست، وظيفة ما در مقابل اين عمل چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا درست است كه "اسپند" دود كردن هفتاد بلا را دفع ميكند؟ آيا سند دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	سنن و روايات در مورد سرمه كشيدن و يا استفاده از عبا و عمامه وارد شده است. آيا در عصر حاضر كه اين امور با عرف مخالفت دارد، باز از اينها استفاده شود؟
	پرسش
	پاسخ

	در قرآن احسان به پدر و مادر يادآور شده امّا در مورد خواهر و برادر حكم چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا براي آقاياني كه صاحب مغازه خواربار فروشي هستند، باز كردن مغازه در روز شهادت امام حسن يا شهادت امامان ديگر باعث بي بركتي يا گرفتاري مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد مراسم سوم و هفتم و ... براي ميت توضيح دهيد كه آيا وجه شرعي دارد؟ خرج هاي سنگيني كه در اين مراسم مي شود، چگونه است؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	برگزار نكردن مجلس ختم و يادوارة شهداي عزيز چه حكمي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسلامي كه اكنون در جامعه ترويج مي شود، به تجليل از مردگان پرداخته و مراسم عزاداري را به بهترين وجه برگزار مي كند اما به شادي ها كم توجه است؟ آيا اين مرده پرستي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا براي آقاياني كه صاحب مغازه خواربار فروشي هستند، باز كردن مغازه در روز شهادت امام حسن يا شهادت امامان ديگر باعث بي بركتي يا گرفتاري مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دليلي وجود دارد كه آب زمزم و خاك كربلا شفا است ؟ آيا اينها خرافات نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت تقدس بعضي از اعداد مانند چهل به چه علت است ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل اينكه در دين مقدس اسلام عدد 7 هفت داراي اهميت است و در خيلي از امور جمله طواف كعبه صفا و مروه و غيره .... و همچنين علت اينكه در فرهنگ ملي ما نيز به آن اهميت داشته اند چيست.
	پرسش
	پاسخ

	در اقوام ما گاه اظهار مي شود كه فلان نوزاد توسط فرشتگان و بدون حضور پزشك ختنه شده است. آيا اين مسئله واقعي است.
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب دانشجوي دكتراي رشته مهندسي عمران ميباشم و بخاطر ارتباط زياد با قشر دانشگاهي در معرض سوالات زيادي هستم كه تاكنون نتوانسته ام به برخي از آنها كه در ذيل مي آيد پاسخ قانع كننده بدهم:
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا زيارت قبور شهدا، مختصّ روزهاي پنج شنبه و جمعه است و زيارت در روزهاي ديگر اشكال دارد؟ (مادرم مانع اين كار ميشود و بنده نيز براي اطاعت از پدر و مادر، چيزي نميگويم )
	پرسش
	پاسخ

	اگر ماه مبارك رمضان ضيافت خداوند است پس چرا اتمام آن را يعني عيد فطر را جشن مي گيريم.
	پرسش
	پاسخ

	عيد يعني چه؟ و فلسفه اعياد اسلامي چيست.
	پرسش
	پاسخ

	چرا عده اي در هنگام فاتحه خواندن دست را بر روي قبر مي گذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آغاز كردن كارها با نام خدا چه فايدهاي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در تعطيلي تولد و شهادت امامان معصوم«عليهم السلام» فرق ميگذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تعطيلي در ايّام ولادت يا شهادت ائمه«عليهم السلام» نوعي تعظيم شعائر است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بهتر نيست بودجه تبليغات، جشنها يا ساير مراسم صرف امور ديگري شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اگر كودكي را به نام امام و پيامبر نام گذاري نكنند گناه دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در دين مقدّس اسلام درباره مراسم ترحيم(سوم، هفتم، چهلم) حكمي ذكر شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نام آدمها در وضعيت سعادت و شقاوت و يا شادماني و ناراحتي آنها تأثير دارد براي مثال آسيه كه به مفهوم زن غمگين است براي صاحب نام عقيده اي ايجاد نمي كند!؟
	پرسش
	پاسخ

	در كتاب مفاتيح الجنان آمده كه هر ساعتي از شبانه روز مخصوص يك امام بزرگوار است. مقصود چيست؟ براي متوسل شدن به امام رضا(ع) ساعت مختصّ به ايشان را چطور محاسبه كنيم؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ


	شهادت
	به چه دليل در فرهنگ اسلامي، به غيرمسلماني كه در نبرد با دشمنان خدا كشته مي شود، شهيد اطلاق نمي گردد؟
	پرسش
	پاسخ

	شهادت چيست؟ (هدف، وسيله، عشق و آرزو ...) رسيدن به مقام شهادت مي تواند هدف باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شهيدان افراد استثنايي بودند يا اكنون نيز از آن اشخاص در جامعه وجود دارد براي نزديك شدن به شخصيت آنها چه بايد كرد
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني شهيد محسوب مي شوند
	پرسش
	پاسخ

	راه حفظ حرمت شهدا چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در باره شهادت و اينكه چطور مي توان آرزوي شهادت را دل نگه داشت براي من توضيح دهيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد شهدا سؤالي داشتم كه مدتهاست ذهن مرا به خود مشغول كرده است آيا همه كساني كه در جنگ كشته شده اند شهيد ناميده مي شوند آيا همه آدمهاي خوبي بوده اند. مثلا شايد يكي داشته دزدي مي كرده و خمپاره اي به او خورده باشد و جانباز يا شهيد شده باشد؟ يا اينكه مثلا
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اطلاعيههاي شهادت، تبريك و تسليّت ميگوئيم. آيا اين دو با هم قابل جمع هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا هر كسي به هر دليلي در مدرسه فوت كند, شهيد محسوب مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	افرادي كه در مراسم شهداي جنگ تحميلي شركت نميكنند، چه حكمي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا كساني كه از هموطنان ما به قصد زيارت عتبات عاليات به عراق سفر ميكنند و در آن جابه دست آمريكاييها كشته ميشوند، نزد پروردگار از جايگاه يك شهيد برخوردارند؟
	پرسش
	پاسخ

	در حالي كه مي دانيم نبش قبر در اسلام جائز نيست، چјǠاستخوانهاي شهداي جنگ تحميلي را بيرون مي آورند و تشييع مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به كساني كه اكنون در عراق توسط نيروهاي آمريكايي كشته مي شوند، شهيد اطلاق نميشود اما به افرادي كه در فلسطين كشته مي شوند، شهيد مي گويند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شهادت در راه خدا كليد بي قيد و شرط بهشت است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شهادت در راه خدا كليد بي قيد و شرط بهشت است؟
	پرسش
	پاسخ

	سربازاني كه در حين مأموريت در برابر اشرار كشته مي شوند، آيا حكم شهيد را دارند؟ آيا مي توان آنان را شهيد ناميد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا يك سري از شهدا پس از شهادت ، بدنشان سالم مي ماند، ولي بعضي ديگر فقط استخوان شان باقي مي ماند؟!
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين فرضيه كه مي گويند اگر بر سر نماز و يا در مسجد فوت كني، شهيد تلقّي مي شوي، درست است، چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	كلمه شهيد و شهادت به چه معناست؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل اينكه اگر غيرمسلمان در نبرد با دشمنان خدا كشته شود، شهيد گفته نمي شود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر روح همه انسان ها زنده و باقي است ديگر حيات امتيازي براي شهداء محسوب نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	شهيدان در اين جهان و جهان آخرت چه مقامي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	خداوند متعال بهترين راه براي بسيج نمودن مردم و متحد شدن آنان در برابر دشمن را چه ميداند؟
	پرسش
	پاسخ

	الف با توجه به آيهي 154 بقره كه ميفرمايد: و به آنها كه در راه خدا كشته ميشوند مرده نگوييد; بلكه آنان زندهاند، ولي شما نميفهميد." منظور نفهميدن چه چيزي است ب فرق بين "شهادت و مرگ طبيعي را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	تعريف دقيق شهادت و شهيد از نظر شارع مقدس اسلام چيست
	پرسش
	پاسخ

	شهيد كيست و منظور از زنده بودن شهدا چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	شرايط اطلاق واژه شهيد به افراد چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شهادت طلبي با توجه به مسئوليت انسان در قبال خانواده اش , يك نوع خودخواهي نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا كساني كه در راه مأموريت كشته مي شوند (تصادف) نزد خداوند شهيد هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	برخي معتقدند كشته شدگان در زلزله شهيد هستند آيا صحت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	شهيدان راه قرآن چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حق الناس از شهيد بخشيده مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	شهيد به چه كسي گفته ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	دلم مي خواهد براي مبارزه با اسرائيل جنايتكار و كمك به مردم مظلوم فلسطين , به آن جا بروم تا دراين راه كشته شوم . آيا كشته شدن در اين راه شهادت در راه خدا محسوب مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا آرزوي شهادت براي كسي كه مسئوليت زن و فرزند بر عهده او است , اشكال ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي شود در اين زمان انسان به مقام شهادت نائل آيد؟ همچنين شهيد شدن مقاماتي مي خواهد چگونه مي توان به اين مقام ها راه پيدا كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه بايد باشيم تا شهادت نصيب ما شود؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از باقياتُ الصالحات چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	واژه شهيد در قرآن به چه مفهومي است و منظور آيه به انبيا و صالحين وشهدا نعمت داده شده چيست ؟
	پرسش
	پاسخ


	مشورت
	مشورت از ديدگاه قرآن چه جايگاهي دارد؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	از ديدگاه روايات، مشورت چه جايگاهي دارد؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	از ديدگاه روايات اسلامي چه افرادي شايستة مشورت معرفي شدهاند؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	از ديدگاه روايات اسلامي چه افرادي غير شايسته براي مشورت معرفي شدهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا هر كس را ميتوان به عنوان مشاور بويژه در كارهاي مهمّ و سنگين انتخاب نمود؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	از ديدگاه امام علي(ع) با چه كساني نبايد مشورت كرد؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	آيا مشورت كه مورد تاكيد اسلام است، يك وظيفة اخلاقي است يا الزامي؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	بر اساس آيات قرآن آيا در همه امور و شئون اجتماعي بايد مشورت كرد يا در پاره اي از آن ها؟ آيا حاكم براي تدبير و اداره جامعه بايد با ديگران به مشورت بنشيند؟
	پرسش
	پاسخ

	در چه مواردي بهتر است با دوستان، مشورت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد با ديگران مشورت كنيم
	پرسش
	پاسخ

	آيا محور مشورت، كوچك و بزرگي و زيادي سنّ است؟
	پرسش
	پاسخ

	دربارة مشورت از نظر معنا و مفهوم توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ



	هنر و ادبيات
	اهميت هنر در جامعه اسلامي چگونه است ؟ آيا هنرمند مسلمان كم نداريم علت اين خلاء چيست ؟ روند بهبود آن چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا قرآن از شعر نكوهش مي كند با آنكه شعر يكي از هنرهاي هفتگانه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه پيامبر اكرم در مورد «شعر» چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	شعر در لغت عرب و در اصطلاح اديبان به چه معني است؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اسلام در مورد مقام و موقعيت شعر و شعراء چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آياتي از سورة شعرا كه در مذمت شعر و شاعري است آيا اين نگرش شامل همة اشعار و شاعران ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در قرآن كريم آياتي در رابطه با هنر وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	هنر چيست انواع ان را توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	نظر اسلام درباره هنر مجسمه سازي و نقاشي چيست؟ آيا صحيح است كه همه مجسمه ها شكسته شود و آثار باستاني از بين برود؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)


	سنتهاي ملي
	مبدأ سال هاي ميلادي و شمسي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ما بايد اوّل مسلمان باشيم بعد ايراني يا برعكس؟
	پرسش
	پاسخ

	ريختن آب پشت سر مسافر تاييد شرعي دارد يا خرافات است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا براي يك مسلمان افتخار به هويت ملي اشكال دارد؟ مصاديق مثبت و منفي اين افتخار كدام اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا از قديم مرسوم بوده است حلقه ازدواج را به دست چپ بيندازند؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اسلام درباره نوروز چيست؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا عيد نوروز را بايد جشن گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	گذاشتن ماهي قرمز در سر سفره هفت سين چه حكمي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا برخي مردم بر اين عقيدهاند كه عدد سيزده ناميمون است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در دين مقدّس اسلام درباره مراسم ترحيم(سوم، هفتم، چهلم) حكمي ذكر شده است؟
	پرسش
	پاسخ


	باورهاي خرافي
	جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	مراسم جهارشنبه سوري چه حكمي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مختصري درباره خرافات توضيح فرماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	شايعاتي در خرمدره زنجان پخش شده كه »علم« در حسينيه جوش آورده و شفا يافتن مريضها در اين مكان زياد شده، حال، ماندن در اين مكانها و طلب شفا و زيارت و امثال ذلك چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	نامهها و ادعيههايي كه هر از گاهي در منازل انداخته ميشود يا در قرآنها و مفاتيحها در حرم مطهر نوشته ميشود و در آن داستانهايي بيان ميشود و تقاضاي رونويسي به دفعات 25 و 30 و... در نامههاي مذكور آورده ميشود؛ آيا پايه و اساس درستي دارد و انجام خواسته
	پرسش
	پاسخ

	شنيده شده كسي بعد از اين كه با قرآن استخاره كرده و بد آمده، قرآن را پاره كرده و از نيم تنه تبديل به خرچنگ شده است. چنين چيزهايي صحت دارد؟ پاسخ ما در قبال برخورد با اين مسائل چه بايد باشد؟ژ
	پرسش
	پاسخ

	شخصي از شهر مدينه وصيتنامهاي فرستاده كه مشتمل بر مطالب زير ميباشد: پيامبر اكرم (9) را در خواب ديدم كه به من فرمودند: حاج شيخ احمد در اين هفته شصت هزار نفر مردهاند در حالي كه يك نفر هم ايمان نداشتند، مردم احكام شرع را رعايت نميكنند، زنان حجاب اسلامي ر
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي ها روز سيزده را نحس مي دانند؟ آيا اهل سنت اين روز را نحس كرده اند به نام سيزده رجب كه روز تولد آقا اميرالمؤمنين( است؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه گاهي اوقات دربعضي از كتابها مثل منتخب الا دعيه نوشته است كه مثلا ًيك روحاني درخواب ديده فلان جريان را وبعد مثلاً نوشته بايد سه بار نوشته شود وا لّا اتفاقي براي انسان مي افتد آيااين جريانان درست مي باشد يا خير توضيح كامل عنا يت فرماييد .
	پرسش
	پاسخ

	در مباني اسلامي عطسه زدن چه حكمي دارد؟ آيا نظر عرف مبني بر اين كه دلالت بر صبر و مكث دارد، حجت است؟
	پرسش
	پاسخ

	در بخش مهربان وابسته به تبريز يك روستايي است به نام شاه باغي. در ايام محرّم و صفر يك عَلَم دارند به صورت پنج دست. آن را روي يك چوب وصل مي كنند، مردم پول و نذري مي برند و كسي كه نذر دارد، پنجه مي آيد روي دوش او مي نشيند. آيا چنين چيزي امكان دارد يا كاسبي ب
	پرسش
	پاسخ

	در كتاب ها و نقل قول ها شنيده مي شود كه هنگام ريختن آب جوش نام خدا را ببريد، چون در غير اين صورت جنّي ها اذيت مي شود. آيا اين مسئله صحّت دارد؟ اگر صحّت دارد، نام الله و بسم الله در زمان ريختن آب جوش چه تأثيري در جنّ دارد، مثلاً جنّ چه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا موقعي كه عطسه مي كنيم حتما بايد صبر كنيم؟
	پرسش
	پاسخ


	مراكز ديني
	حوزه علميه
	مبسوط
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجودي لباس روحانيت در عصر حاضر چيست؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	وحدت روحاني ودانشجو يعني چه توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	بنده تمايل به طلبه شدن دارم ولي پدر و مادرم مخالفت مي كنند تكليف من چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در حوزه به علوم طبيعي توجه نمي شود در صورتي كه علماي اسلامي همگي در چندين رشته صاحب نظر بوده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ائمه((عليهم السلام)) كار مي كردند و روحانيون براي امرار معاش كار نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	پاسخ ما در برابر افرادي كه مقصر تمام مشكلات موجود در جامعه و جوانان را روحانيت مي دانند چه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ديد مردم نسبت به روحانيت نسبت به زمان انقلاب تغيير بسيار كرده است و آيا اين تغيير ناشي از رفتار و عملكرد روحانيون است يا از طرف مردم؟
	پرسش
	پاسخ

	در زمينة تبليغ روحانيون محترم شبهه اي مطرح مي شود مبني بر اينكه چرا براي آموختن احكام دين، روحانيون پول مي گيرند؟ و همينطور براي نماز جماعت، بنده در پاسخ به دوستان دانشجوي خود و مردم عوام نمي توانم پاسخ كاملي بدهم. بويژه اينكه اين قضيه را به صوفيان و خانق
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً شرايط ورود به حوزة علميه را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	شرايط ثبت نام در جامعة الزهراء قم چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه و از چه راهي مي توانم وارد حوزه شوم و به تحصيلات حوزوي مشغولشوم
	پرسش
	پاسخ

	آيا در حوزه اساتيدي هستند كه به تدريس دروس فلسفه , اخلاق و تفسير مشغول باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	در تعارض انديشمندان حوزه و دانشگاه كدام طيف را پيشنهاد مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	اين جانب علاقه شديدي به حوزه دارم حاضرم خدمت سربازي هم بروم , بعد وارد حوزه شوم , چه راهي براي مشكل من پيشنهاد مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	مردم روستاي تولدم احكام شرعي نماز,روزه و...رانمي دانندنيازبه مبلغ وكسي كه احكام را آموزش دهد داريم ,آيامن مي توانم دركنارتحصيلاتم دروس حوزه رابخوانم ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجود روحانيت در اسلام چيست روحانيت براي اجتماع اسلامي چه مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا روحانيت در مقابل كار تبليغي كه انجام مي دهند مزد مي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل كم رنگ شدن گرايش به علما در سال هاي اخير چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	پوشيدن لباس روحانيت با اين مقدار زياد پارچه اسراف نيست و آيا ضرورت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا طلاب حوزه علميه مجبورند با شهريه طلبگي بسازند و نمي توانند اشتغالات ديگري داشته باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	استفاده از شهريه و معافيت طلبه ها را در مقايسه با دانشجويان چگونه توجيه مي نمائيد؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه و جايگاه حوزه هاي اسلامي چيست. آيا فقط تربيت افرادي است كه مي توانند و مي خواهند براي خود عالمي باشند يا بيشتر تربيت افرادي است كه به مبادي اسلام آگاهي دارند و به اينجا پناه آورده اند تا از حوزويون كمك بطلبند.
	پرسش
	پاسخ

	آيا بعد از اتمام تحصيل در دانشگاه مي توانم در حوزه درس بخوانم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توانم بعد از ليسانس ادبيات وارد حوزه شوم و آيا الان مي توانم دو رشته را با هم بخوانم آيا سه ماه تابستان مي توانم به حوزه بيايم و از استادان و كتابهاي آنجا استفاده كنم و اگر هم شد چند واحد درسي بگيرم.
	پرسش
	پاسخ

	شهريه آخوندها از كجا تامين مي شود.
	پرسش
	پاسخ

	با بعضي از دوستان تصميم گرفتيم دروس حوزه را آغاز كنيم. آيا به نظر شما حوزه الكترونيك سايت تبيان يا حوزه مجازي علوم اسلامي مؤثر است يا نه؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	1-براي ورود به حوزة علميه چه شرايطي بايد داشته باشيم ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	2-چه رابطه اي ميان حوزه علميه ودانشگاه وجود دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	علاقمندم كه در حوزه علميه تحصيل كنم , خواهشمندم دراين رابطه مرا راهنمايي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به حوزويان كمك هزينه تحصيلي مي دهند ولي به دانشجويان نمي دهند؟
	پرسش
	پاسخ

	از وقتي كه طلبه اي وارد حوزه مي شود تا وقتي كه به درجه اجتهاد مي رسد چه مراحلي را بايد طي كند و چه مجتهدي مي تواند مرجع تقليد شود ؟
	پرسش
	پاسخ

	تحصيل در حوزه به صورت مكاتبه اي چه شرايطي دارد و من ،در صورت امكان،مي خواهم تحصيل كنم؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه پيامبر اكرم و تمامي ائمه اطهار با كار و تلاش تأمين معاش مي كرده اند و به كارهايي چون كشاورزي و... مي پرداختند چرا برخي از روحانيون تنها از راه منبر و روضه خواني كسب روزي مي كنند آيا مگر پيامبر اكرم نفرموده است هر كس از راه گرياندن مردم رو
	پرسش
	پاسخ

	شرايط ورود به حوزه علميه قم چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي كسب علوم حوزوي به طور يكه منافات با كارم نداشته باشد مرا راهنمايي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	دوست دارم طلبه شوم , لطفاً در مورد چگونگي پذيرش و ثبت نام توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	به شغل معلمي مشغول بوده و از طرفي علاقه مند به تحصيل در حوزهء علميه هستم . لطفاًراهنمايي ام بفرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	علاقهء زيادي به تحصيل در حوزهء علميهء قم دارم . حضوراً امكان ندارد به خدمتتان شرفياب شوم . لطفاًكمكم كنيد و بگوييد: چگونه مي توانم وارد حوزه شوم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان از طريق مكاتبه در دروس حوزه شركت نمود؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	علاقهء زيادي به تحصيل در حوزهء علميه خواهران دارم , به صورتي ديگر به ادامه تحصيل دردبيرستان بي علاقه شدم , ولي هر چه با حوزهء علميه الزهراء مسجد سليمان تماس مي گيرم به من پاسخ نمي دهند. شمالطف كنيد با اين حوزه تماس بگيريد, تا قبل از عيد نوروز از من ثبت نا
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً دربارهء گرايش هاي تحصيلي و برخي دروس حوزوي و دانشگاهي مرتبط با رشته هاي دانشگاه رضوي و مؤسسه امام خميني توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا براي دانشجويان و ديپلمه هاي مراكز حوزوي , نام هايي از قبيل وجوددارد؟ اگر دارد, جزئيات آن را بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا طلبه در پايه هاي سوم و چهارم و بالاتر مي توانند به صورت غير حضوري به صورت طلبه آزادتحصيل كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	متأسفانه هيأت امنا و شوراي محل ما به مسجد رسيدگي نكرده و روحاني دعوت نمي كنند. به اداره اوقاف و سازمان تبليغات مراجعه كردم , اثري نداشته است . برخي از روحانيان نيز هزينه هاي گزاف براي تبليغ مي خواهند و به هدايت مردم نمي پردازند. لطفاً به سازمان تبليغات ,
	پرسش
	پاسخ

	دختري 18 ساله از شهرستان فسا هستم و اكنون در مقطع پيش انشگاهي مشغول تحصيل هستم و به عقد يكي از بستگان كه طلبه حوزه علميه شيراز است، درآمدم. پس از اتمام دوره پيش دانشگاهي، به اتفاق همسرم عازم قم خواهيم شد و من قصد درس خواندن در جامعةالزهرا(س) را دارم. ولي
	پرسش
	پاسخ

	دختري هجده ساله هستم كه داراي افت تحصيلي مي باشم و به همين خاطر هم از طرف نفس خودم و هم از طرف ϙʚϘјǙƠسرزنش مي شوم . خلي دلم گرتفه اӘʠو ديگر نمي دان چه كنم !از طرفي بسايرعلاقه مند به جامعة الزهراي حوزه علميه هستم . چه كنم كه راهي به طرف جامعة الزهرا يا ح
	پرسش
	پاسخ

	علاقه به تحصيل علوم حوزوي دارم. خواهشمندم مرا در اين خصوص راهنمايي نماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شوراي مديريت حوزه علميه قم تمام حوزههاي كشور را الزام ميكند كه تحت پوشش شورا قرار گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	سالياني از سفر مقام معظم رهبري به قم، دستور ايشان مبني بر رسيدگي سريع به وضع درسي حوزهها و جلوگيري از اتلاف عمر طلّاب و ماندن طولاني در دوره سطح و اصلاح كتب درسي و حذف و جايگزيني برخي از دروس، ميگذرد. چرا تا كنون اقدامي در خود توجه صورت نگرفته است؟
	پرسش
	پاسخ

	مقام معظم رهبري عقيده داشتند كه دوره سطح در طول پنج سال به اتمام رسد تا طلاب با ورود سريعتر به دوره خارج، زودتر استعداد خود را تشخيص دهند و آن را دنبال كنند. آيا عمل به فرمايشهاي ايشان اين قدر پيچ و خم دارد كه اين مهم اين قدر معطل مانده است؟
	پرسش
	پاسخ

	روال مدرك معادل در حوزه هنوز متداول است؟ آيا طرح اختصاص حقوق و مزايا به حوزه وحوزويان مورد موافقت قرار گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	بنده درروستاي مرزبان از توابع شهرستان سنقركليايي در استان كرمانشاه زندگي مي كنم . اين روستاحدود 350تا 400نفر جمعيت دارد, ولي در ايام محرم و رمضان و اعياد و وفيات از روحاني و مبلغ ديني محروم هستيم . لطفاً در اين مورد اقدامي بنماييد.
	پرسش
	پاسخ

	دختري هستم 18ساله كه به حجاب و دينداري اهميت مي دهم و با ديگران رفت و آمد ندارم وهمين سبب شده است برخي من را مقدس مآب بدانند. علاقه دارم درس حوزوي بخوانم . لطفا مرا راهنمايي نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا با توجه به تعدد و تنوع سؤالات فقهي و كلامي و فلسفي و... حوزه و روحانيت برنامه مشخص ومدوني دارد؟ چند مركز پاسخگويي رسمي وجود دارد؟ آيا صلاحيت اين مراكز مورد تأييد بزرگان حوزه وروحانيت است ؟ آيا چاپ كتب و نشريات مذهبي با نظارت و مجوز روحانيت صورت مي گير
	پرسش
	پاسخ

	تحصيلات حوزوي غير حضوري چند سال طول ميكشد؟ كتب و جزوات مربوطه را از كجا بايد تهيه كرد؟ هزينهاش چقدر است؟ آيا امتحانش حضوري است يا غير حضوري؟ چند نوبت امتحان ميگيرند؟ آيا در اين سن بيش از 50 سال ميتوانم در دروس حوزوي ادامه تحصيل بدهم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا براي تحصيل در حوزه هاي ديني داشتن شرايط خاصي لازم است ؟ آيا تحصيل در حوزه هاي ديني به صورت غير حضوري امكان پذير است ؟
	پرسش
	پاسخ

	شغل روحانيون در جامعه چيست و از چه طريقي امرار معاش ميكنند و نتيجه درس خواندن آنان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	خانمي 33 سالهام و مدتي است كه شوهرم را از دست دادهام و يك پسر دارم. مدتي است كه دنبال شغلي هستم اما هنوز نيافتهام از طرفي مايلم در مدارس حوزه تحصيل كنم، لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	دانشجوي دوره كارشناسي رشته ادبيات فارسي هستم. آيا مي توانم پس از گرفتن مدرك ليسانس براي طلبه شدن در حوزه علميه قم ثبت نام كنم؟ در صورت امكان لطفاً تاريخ ثبت نام وش رايط آن و هم چنين آدرس حوزه علميه خواهران را ذكر نماييد تا مكاتبه نمايم؟
	پرسش
	پاسخ

	غير از مرجع تقليد، به كدام روحاني ميتوان اطمينان كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا همه روحانيون، طلبه هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	بي شك در دنياي كنوني ترويج اسلام احتياج به روشهاي جديد مناسب با پيشرفت زمان علاقه دارم در حوزه علميه مشغول به تحصيل شوم لطفاً مرا راهنمايي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	علاقه زيادي به طلبه شدن دارم , ولي دوبار به حوزهء قم مراجعه كردم نپذيرفتند, لطفاً راهنمايي فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	علاقه زياد به تحصيل علوم اسلامي دارم لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	ـ آيا در حوزه هاي علميه مدرك رسمي مي دهند و امكان استخدام در ادارات دولتي با مدرك حوزه هست ؟ اگر كسي پس از گذراندن دوره اي در حوزه ادامهء تحصيل دهد, شهريه هاي گرفته شد, استرداد مي شود؟ آياكتب درسي را خود طلاب بايد تهيه كنند؟ در حوزهء چه دروسي خوانده مي شو
	پرسش
	پاسخ

	تقاضاي اشتغال در حوزهء علميهء قم را دارم . راهنماييم فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	علاقه مند به تحصيل دروس حوزهء علميه هستم . آيا مي توانم به شكل غير حضوري و با استفاده ازنوار به اين هدف برسيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	در حال اتمام دورهء سطح يك تربيت معلم قرآن مجيد در سازمان تبليغات اسلامي هستم . آيا حوزه مي تواند براي اين چنين اشخاصي دوره هاي آموزش بازي با اعداد و كلمات و كتاب ره توشه براي كودكان و نوجوان را فراهم آورد؟
	پرسش
	پاسخ

	دوست دارم به حوزه علميه قم بيايم، ولي از شرايط آن برخوردار نيستم. لطفاً راهنمايي بفرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	دانشجوي سال اوّل كارداني الكترونيك هستم. علاقة وافري به دروس حوزوي دارم، منتها در اثر بعضي تلقينات منفي و شيطاني گاهي منصرف مي شوم. قصدم اين است ان شاء الله بعد از اخذ فوق ديپلم وارد حوزه شوم. نظر شما چيست؟ شرايط و نحوه ثبت نام را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا درس هاي حوزة علميه سخت است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بين بعضي از روحانيون محترم اختلاف و درگيري است؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضيها براي رد كردن روحانيت به جريان قند و چاي استناد ميكنند و ميگويند آخوندها اول ميگفتند قند نجس است، ولي اگر آن را در چاي غسل دهند بخورند پاك ميشود ريشه اين جور چيزها به كجا برميگردد؟ و آيا اين مطلب واقعيت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	از همان ابتدا علاقهاي به تحصيل در علوم پزشكي نداشتم و آن را به خواستة اطرافيان و متأثر شدن از جوّ قبول كردم . در عين حال نسبت به تحصيل و فراگيري علوم حوزوي علاقمند هستم. چگونه ميتوانم از دوس پزشكي جدا شده و به تحصيل در حوزة علميه بپردازم؟
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب داوطلب آزمون سراسري حوزههاي علميه ميباشم. در صورت قبولي و اتمام سطح (يك) حوزه، چگونه ميتوان تحت پوشش سازمان تبليغات اسلامي درآيم؟ به طور كلي بعد از سطح يك چه مشاغلي را يك روحاني ميتواند عهده دار شود؟
	پرسش
	پاسخ

	حوزه علميّه قم در چه سالي و با چه هدفي تأسيس شد.
	پرسش
	پاسخ

	علاقمند به تحصيل در رشتة علوم و معارف اسلامي هستم و چون اين رشته در شهرستان وجود ندارد مجبور شدم در رشتة علوم انساني تحصيلاتم را ادامه دهم. الآن به اين نتيجه رسيده ام كه دارم از استعداد خود دور مي شوم. آيا در حوزة علمية قم چنين وضعي وجود دارد كه به آن جا
	پرسش
	پاسخ

	آيا امكان دارد فردي هم زمان در دانشگاه و حوزه تحصيل كند؟
	پرسش
	پاسخ

	حوزة علميه از نظر روايات و آيات چه جايگاهي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	دوست دارم به مراتب عالي علم و ايمان برسم و طالب خوبترين هستم. ميخواهم در حوزه علميه درس بخوانم و تحصيلات در رشتههاي مهم دانشگاهي را داشته باشم و اين دو براي من ميسر نيست. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا در حوزة علميه هم چيزي شبيه پيام نور وجود دارد كه فقط امتحان بگيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	در اداره كارمند روحاني داريم. وي در ماه هاي محرّم و رمضان اداره را ترك مي كند و در سائر ايام نيز به موقع رفت و آمد نمي كند و منظم نيست ولي حقوق و اضافه كاريش را كامل مي گيرد و با افراد شوخي مي كند و گاهي دروغ مي گويد! آيا مي توانيم به ايشان اقتدا كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي شود همراه درس دانشگاه، دروس حوزه را خواند و يا به صورت غير حضوري فقط تابستان شركت كرد و امتحان داد؟
	پرسش
	پاسخ

	مشتاق مهاجرت به قم و تحصيل در حوزة علميه هستم، آيا با توجه به وضع اين جانب، اين كار ميسّر است؟
	پرسش
	پاسخ

	علاقه به درس خواندن در حوزة علميه را دارم اما به علت بالا بودن سن مورد پذيرش قرار نگرفتم در صورت امكان راهنمايي نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	در دانشگاه تحصيل مي كنم، اما علاقة خاصي به فراگيري علوم حوزوي دارم، لطفاً نحوة ثبت نام و شرايط آن را ذكر فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا مركز مديريت حوزةعلميه قم براي طلبه شدن شرايط مشكلي درست كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	شرايط تحصيل آزاد در حوزة علمية قم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا غير از قم شهر هاي ديگر از نظام مركز مديريت قم خارج است؟
	پرسش
	پاسخ

	دختري هستم بيست و دو سال دارم. ترك تحصيلي سال اوّل دبيرستان مي باشم و به خاطر مشكلات مادي و خانوادگي نتوانستم ادامه تحصيل دهم. علاقه دارم در جامعه الزهرا ادامه تحصيل دهم. لطفاً در مورد شرايط ثبت نام توضيحاتي بدهيد.
	پرسش
	پاسخ

	طلبه با مدرك سيكل با طلبة با مدرك ديپلم ياية شش حوزه را به اتمام ميرسانند. آيا هر دو داراي يك مدرك حوزوي هستند يا با هم فرق ميكنند؟ آيا هر دو را مدرك ليسانس ميدهند يا تفاوت دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در قم به طلبة دختر شهريه ميدهند؟ ماهانه چقدر شهريه ميدهند؟ آيا به طلابي كه متأهل هستند، مسكن ميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	جهت ارتباط مستمر با حوزة علمية قم و دفاتر مراجع تقليد و حضرات آيات راهنمايي و مساعدت فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	لباس روحانيت (عمامه و عبا) از چه زماني مرسوم شد؟
	پرسش
	پاسخ

	در حوزه علميه قم خواهران تا چه سطحي تحصيل ميكنند؟ آيا شهريه مي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب با مدرك ليسانس معارف الهي "الهيات" مشغول انجام وظيفه هستم. آيا مي توانم دروس حوزوي بخوانم و مدرك فوق ليسانس يا دكترا بگريم! اگر مي توانم در كجا و با چه شرايطي؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر بخواهيم دروس حوزوي را بخوانيم، از چه طريقي ممكن است؟ در صورتي كه شاغل باشيم چطور
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوانم از دروس حوزوي بهرهمند شوم؟ آيا با وجود داشتن ليسانس ميتوانم در مقطع كارشناسي ارشد به صورت مكاتبهاي دروس حوزوي بخوانم؟
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب دانشجويي 24 سالهام و الحمدللَّه از نظر شغلي و معيشتي مشكلي ندارم. علاقه مند به تحصيل در حوزه ميباشم، ولي به علّت سن زياد، قادر به تحصيل در دوره روزانه نميباشم. خواهشمندم در خصوص چگونگي تحصيل غير حضوري در حوزه علميه، بدون توجّه به مدرك و شهريه ا
	پرسش
	پاسخ

	در حال اتمام تحصيلات دانشگاهي هستم و علاقهمند به گذراندن دروس حوزوي مخصوصاً فقه و فلسفه هستم. اوّلاً ورود به حوزه چه شرايطي دارد و چه مراحلي را بايد گذراند، ثانياً آيا با تحصيلات حوزوي، اشتغال به كار در رشته تحصيلاتم برايم مقدور است؟
	پرسش
	پاسخ

	حوزه علميه نجف توسط چه كسي و در چه تاريخي ساخته شد؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت بين ثقةالاسلام، حجةالاسلام، آيتالله و آيت الله العظمي چيست؟ آيا رسيدن به اين درجات بدون حضور در كلاس امكانپذير است؟
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب با داشتن كارشناسي چگونه ميتوانم در حوزههاي علميه تحصيل كنم؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از افراد به كساني كه طلبه ميشوند، توصيه مي كنند لباس نپوشند و با همين لباس عادي تبليغ كنند. دليل آن افراد اين است كه مردم به اين لباس بدبين شده اند؛ چگونه بايد به اين شبهه پاسخ داد؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجودي لباس روحانيت در عصر حاضر چيست؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان همزمان در دانشگاه و حوزه تحصيل نمود؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از افراد به كساني كه طلبه ميشوند، توصيه مي كنند لباس نپوشند و با همين لباس عادي تبليغ كنند. دليل آن افراد اين است كه مردم به اين لباس بدبين شده اند؛ چگونه بايد به اين شبهه پاسخ داد؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از دور? غير حضوري پنج سال? كوتاه مدت حوز? علميه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	جامعه منهاي روحانيت به چه معناست و چه كساني اين شعار را ميدهند
	پرسش
	پاسخ

	مقاله آقاي دكتر سروش درباره حريت و روحانيت كه در كيان 24 چاپ شده تا چه اندازه درست است ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد چگونگي تحصيل فلسفه در حوزه و مدت زمان آن توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اگر حوزه به علوم طبيعي و رياضي مجهز شود بهتر نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	حوزه علميه قم چرا به وجود آمد اهدافش چيست چه مسائلي در آن آموزش داده مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	حوزه علميه قم تا چه اندازه به حكومت و دولت وابسته است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اساتيد و طلاب حوزه علميه قم در زمينه هاي فكري و سياسي چگونه اند و درچه خطوطي حركت مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در حوزه كساني مثل شهيد بهشتي و مطهري وجود دارند كه جوانان و دانشجويان را ارشاد كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	راه ورود به حوزه براي دانشجوياني كه خدمت سربازي نرفته اند چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	علاقه زيادي به علوم حوزوي علم الحديث دارم و چگونه مي توانم در ضمن تحصيل دانشگاهي به اين علم دسترسي پيدا كنم
	پرسش
	پاسخ

	در حوزه علميه چه دروسي تدريس مي شود
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوقي را در حوزه علميه قم ادامه تحصيل دهم ؟
	پرسش
	پاسخ

	مراحل دروس عمومي و تخصصي حوزه را برايم توضيح دهيد
	پرسش
	پاسخ

	چرا حوزه هاي علميه پاسخگوي شبهات جوانان نيستند؟
	پرسش
	پاسخ

	حوزه علميه چه تاثيري در جامعه دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توانم دروس حوزه را مطالعه نمايم * آيا سيستم نوار با توجه به شرايط بنده * روش مناسبي است ؟ (يعني مطالعه كتاب با نوار و بعد مباحثه )
	پرسش
	پاسخ

	برنامه درسي حوزه و نحوه گذراندن سطوح آنرا شرح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	علاقمند به تحصيل علوم حوزوي هستم بفرماييد به چه نحوي ميسراست و شرايطش چيست ولطفا كتبي در زمينه هاي اعتقادي ,اخلاقي وسيره اهل بيت (ع ) ذكر كنيد
	پرسش
	پاسخ

	اگر دانشجويي بخواهد تحصيلات حوزوي و به خصوص علوم قرآني را فرا بگيرد بدون آنكه تحصيلات طولاني و وقت گير حوزه را بگذراند آيا راهي هست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد دروس حوزوي ،سطوح و پايه ها و ... و كلا نظام آموزشي حاكم بر حوزه ها توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا تحصيل علوم حوزوي از طريق سي ديهاي درسي مفيد هست يا نه؟ و آيا مي توان با استفاده از اين سي دي ها دروس را خوب فرا گرفت؟ توجه داشته باشيد كه بنده در خارج زندگي مي كنم
	پرسش
	پاسخ

	از درجه صفر تا به درجه اجتهاد رسيدن چگونه ميباشد?پيش نيازها را نام ببريد لطفا ...به اضافه اينكه چند سال طول ميكشد معمولا...
	پرسش
	پاسخ

	يكي از الزامات حضور در حوزه هاي علميه داشتن موي سر كوتاه است.در غير اين صورت طلبه از مدرسه اخراج خواهد شد.هنگامي كه صحبت از الگو بودن ائمه براي زندگي ما شيعيان مي شود يكي از خصوصيات ظاهري آن بزرگواران ظاهر آراسته آنان است .در كتب معتبر شيعه در مورد ويژگيه
	پرسش
	پاسخ

	بسم الله الرحمن الرحيم با سپاس فراوان به خاطر پاسخ هاي مدون دست اندركاران من دانشجويي هستم كه بسيار علا قمند هستم در زمينه دروس مذهبي و حوزوي مطالعات مدون و منظمي داشته باشم . اما نمي دانم از كجا شروع كنم . اگر چه منتخب اصول كافي را به عنوان يك متن درسي ا
	پرسش
	پاسخ

	آيا براي آشنايي هر چه بيشتر با علوم اسلامي امكانات و خدماتي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً شرايط ورود به حوزة علميه را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	جامعه الزهراي قم چه مركزي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا كلمه روحانيت -آن گونه كه دكترشريعتي در كتاب (بازگشت به خويشتن ) بيان كرده -ازتحريفات عصرصفويه بوده و از مسيحيت واردجامعه مسلمانان شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فهرستي از دروس حوزه را بيان نمائيد؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال10: فلسفه وجودي لباس روحانيت در عصر حاضر چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	من علاقه به فراگيري علوم و دروس حوزوي دارم و ميخواهم بدانم مدت آن چند سال است و هم چنين در رشته علوم سياسي چه درس هايي از همه بيشتر نياز است؟
	پرسش
	پاسخ

	4 چرا در گزينش طلبه دقت كافي نمي شود؟ چرا مانندبودايي ها كه براي مسئوليت و رهبري معبدي , از دوران كودكي شخص مورد نظررا كنترل مي كنند, عمل نمي شود و مثلاً دانش آموزي را كه در سوم راهنمايي متوقف شده , مي پذيرند و بعد هم در آمد روحانيت آغشته به دين است ؟! چر
	پرسش
	پاسخ

	شنيده ام كه مي شود از قم كتاب مجاني دريافت كرد. لطفاًراهنمايي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	علاقه به دروس حوزوي دارم , ولي بندر انزلي نه جوّ خوبي دارد ونه حوزهء مناسبي . آيا مي توانم در حوزهء عليمهء قم مشغول شوم , لطفاً از كم و كيف مسئله مرا مطلع فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	نحوه جذب محصلين در حوزه علميه چگونه است , آيا تحصيل در حوزه ها مختص رشته هاي علوم ديني و مذهبي است ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	در آزمون سراسري سال 79شركت كرده ايم و دوست دارم در دانشگاه قم قبول شده و يا درحوزه مشغول شوم , چون در مورد درس عربي مشكل دارم , لطفاً مرا راهنمايي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	نحوه جذب محصلين در حوزه علميه چيست ؟ آيا تحصيل در جزوه ها مختص رشته هاي علوم ديني و مذهبي است و حوزه , تعهدي نسبت به شغل محصلين در آينده دارد, آيا لباس روحاني اجباري است ؟
	پرسش
	پاسخ

	علاقه زياد به تحصيل علوم اسلامي دارم لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توانيم برگهء پرسش ها و شبهات را تهيه نماييم ؟
	پرسش
	پاسخ

	مايلم وقتي بزرگ شدم , در حوزهء علميهء قم تحصيل كنم . لطفاً مرا راهنمايي كنيد بايد چه كار كنم .
	پرسش
	پاسخ

	خانمي هستم متولد 1334و مجرد و شاغل در يكي از مراكز درماني . در يك بحران شديدروحي قرار گرفته ام و در سال آخر رشتهء علوم تربيتي پيام نور درس مي خوانم . لطفاً شرايط ورود به حوزهء علميه ءرا بنويسيد.
	پرسش
	پاسخ

	پسري هفده ساله هستم و دوست دارم طلبه شوم , مدرك و شرايط لازم براي ورود به حوزه علميه چيست ؟ و امتحان ورودي آن چه زماني است و مدت زمان براي ملبّس شدن چند سال است ؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً دربارهء تحصيل در حوزه به صورت عموم و يا همراه با تحصيل در دانشگاه توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	دوست دارم وارد حوزه شوم . راه هايي را كه مي توانم از آن طريق وارد حوزه شوم , بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	بنده طلبه اي هستم كه پدرم نابينا و زمين گير شده و خانوادهء ما شش نفري است و مقدار زيادي مقروض هستيم . اگر مقدرتان است ما را كمك كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	داراي ليسانس معارف اسلامي و مشتاق هستم در زمينهء تفسير و معاني قرآن مجيد ادامهء تحصيل بدهم . آيا در قم جايي هست كه به صورت غير حضوري و مكاتبه اي بتوانم ادامهء تحصيل بدهم ؟
	پرسش
	پاسخ

	علاقه زيادي به شهر قم و اقامت در آن دارم , تنها راه رسيدن به آن را حوزهء علميه مي دانم . امسال ثبت نام كرده ام , ولي ذخيره قبول شده ام اگر در حوزه علميه قم قبول نشوم راه چاره اي براي مقصود من هست ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي تفقه در دين چه راهنمايي داريد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني به سؤالات ما پاسخ مي دهند؟ آيا بنده مي توانم از طريق مكاتبه اي به تحصيل علوم حوزوي بپردازم ؟
	پرسش
	پاسخ

	دوست عزيز! نامهء شما رسيد. در نامه خود به نكات فراواني اشاره نموده بوديد; گاه انتقاداتي پسنديده داشتيد و گاه پيشنهاداتي مفيد. در عين حال نقدي كه شما از وضعيت موجود جوانان , جامعه و روحانيت داشتيد بيش از ساير موضوعات مطروحه به چشم مي آمد, لذا ناچاريم اندكي
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